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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 5 NOVEMBER 1879

Op Vrijdag 14 November a.s.,
voormiddags 10 uur precies, zal, ten sterfhuize en ten verzoeke van de Erven JACOB KNORREN te
Hoogersmilde, worden verkocht:
1 Paard, 2 Koeijen,
1 PINK, 1 KALF, 3 VARKENS, 1 KORWAGEN, 2 beslagen WAGENS, BOERE-, BOUW- en
MELKGEREEDSCHAPPEN, ongedorschte ROGGE en HAVER, AARDAPPELEN; voorts
Huismeubelen, als:
1 Eikenhouten KABINET, antieke KAST, BEDDEN en BEDDEGOED, TAFELS, STOELEN en hetgeen
verder tevoorschijn zal worden gebragt.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 6 NOVEMBER 1879

De VOORZITTER van het Bestuur van het Veenschap
“Molenwijk en Aanhoorigheden”
te Smilde brengt bij dezen ter kennis aan de daarstel- en onderhoudpligtigen tot den weg bijlangs de
Zuidzijde der Duikerslootswijk te Smilde, dat het PROCES-VERBAAL van OPNAME, waaruit blijkt,
dat daarstelpligtigen aan het bevel van het Veenschapsbestuur tot daarstelling van dien weg niet
hebben voldaan, aan hen heden is beteekend ten Gemeentehuize te Smilde, zijnde het voor hen in
deze, volgens art. 58 van het Veenschaps-Reglement, aangewezen collectief domicilie, en deelt hun
tevens mede, dat tot het aanleggen van dien weg hen nog een termijn verleend wordt van drie weken
na heden; bij gebreke zal alsdan de uitvoering bij aanbesteding geschieden ten hunnen koste.
Smilde, 5 November 1879.
De Voorzitter van het Bestuur voornd.: H.S. GRATAMA.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 7 NOVEMBER 1879

Hoogersmilde, 5 Nov. Met genoegen vernemen we, dat de nieuwgebouwde school ten slotte is
goedgekeurd, zoodat het doelloos rondloopen der schooljeugd nu een einde nemen zal. Zaturdag a.s.
wordt de school feestelijk ingewijd.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 8 NOVEMBER 1879

Smilde, 7 Nov. Onze rederijkerskamer “Nut en Genoegen” is weer ijverig bezig zich te bekwamen
tot het houden van eene openbare voorstelling. De stukken die we ’t genoegen hadden in te zien,
komen ons allezins geschikt voor. ’t Toneelstuk is vol beelden uit ’t werkelijke leven en ’t nastukje,
’t kan niet anders of ’t zal veler lachspieren in beweging brengen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 11 NOVEMBER 1879

Smilde, 9 Nov. Hoe nuttig de doorgraving van den dam bij Haulerwijk en Veenhuizen werkt, kan
men reeds daaruit zien, dat dagelijks tal van kleine scheepjes uit Friesland hier komen of het
Oranjekanaal opvaren om turf te halen en die naar Friesland te brengen. Onder deze scheepjes zijn
er, die zoo klein zijn, dat ze niet meer dan 18 a 19 stok turf kunnen laden. Men zie echter dikwijls 12
zulke scheepjes op een dag passeeren. Hieruit kan worden opgemaakt, hoeveel beweging er zal
komen, wanneer de sluis te Veenhuizen is opgeruimd en de kanalen in Friesland voldoende
capaciteit hebben.
Naar men verneemt wordt aan de schippers bij de sluis te Bakkeveen bij enkele vaart ook voor den
terugtogt sluisgeld gevraagd, hetgeen zeer onbillijk is, omdat de schippers meermalen niet
denzelfden weg terug kunnen komen. Deze kleine scheepvaart wordt door dergelijke afvorderingen
gedrukt.
Het is te wenschen, dat men te Veenhuizen aanteekening houdt van het getal schepen dat sedert de
opening van de vaart naar Haulerwijk is gepasseerd. Hieruit kunnen gevolgtrekkingen gemaakt
worden als straks de vaart ook in Friesland geheel gereed is.
De werkzaamheden tot het maken van den nieuwen weg langs Kijmmells-wijk vorderen goed. als
die weg gereed is, zullen langs alle hoofdwijken wegen zijn, daar ook die langs Duikerslootswijk
wordt uitbesteed.

