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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 30 AUGUSTUS 1880 
 

Smilde, 28 Aug. Naar we vernemen is de jongeling van wiens verdwijnen we gister melding 

maakten, onverlet in de ouderlijke woning teruggekeerd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 31 AUGUSTUS 1880 
 

Smilde, 30 Aug. Het aardappelrooijen en krabben is weder begonnen en daarmede een goede 

verdienst voor menig arbeidersgezin. Mannen, vrouwen en kinderen, die de schoolbanken vaarwel 

hebben gezegd, bevolken thans de akkers. Dat het onderwijs hierdoor veel lijdt, behoeven wij niet te 

zeggen. Zou de wet op den kinderarbeid ten platten lande wel genoegzaam gehandhaafd worden? Dat 

een strenger opzigt noodzakelijk is, betwijfelen wij geenszins. 

Kennisgeving. 

Het HOOFD van het Gemeentebestuur van Smilde maakt bekend: 

1. dat op de Gemeente-Secretarie van en met Donderdag den 2den September 1880 voor een ieder 

ter inzage zullen liggen: de stukken ter zake van de voorgenomen onteigening ten algemeene 

nutte van perceelen in die  gemeente voor de verbetering van de Norgervaart, bestaande in: 

a. en uitgewerkt plan van de onteigening; 

b. eene situatie-kaart; 

c. eene grond-kaart, en 

d. een uittreksel uit den perceelsgewijzen kadastralen legger. 

2. dat op Dingsdag den 21sten September 1880, des namiddags ten zes uur, ten Gemeentehuize 

alhier zal bijeenkomen eene Commissie uit Gedeputeerde Staten dezer Provincie, ten einde de 

bezwaren der belanghebbenden tegen het plan van onteigening aan te hooren; 

3. dat op de Secretarie der gemeente Assen mede voor ieder ter inzage ligt een uitgewerkt plan van 

het geheele werk bedoeld in de wet van 1 Augustus 1880 (Staatsblad no. 125.) 

Smilde, 30 Augustus 1880.   Het Hoofd van het Gemeentebestuur voornd.: 

BOELKEN. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 1 SEPTEMBER 1880 
 Smilde, 31 Aug. Tot bestuursleden van het veenschap “de Zeven Blokken” zijn gekozen de hh. M.A. 

Hoogerbrugge en E. Homan. De vacaturen waren ontstaan door het bedanken van den heer H. van 

Veen en het overlijden van den heer B. Homan. 

-De scheepvaart tusschen Friesland en Drenthe wordt zeer belemmerd door den slechten waterstand 

te Veenhuizen. Men zegt, dat het kanaalpand van het eerste tot het tweede gesticht spoedig verbeterd 

zal worden; men meent zelfs van nog dit jaar. Onderscheidene schippers worden zeer teleurgesteld; 

den voorgaanden herfst konden zij flinke vrachten turf van hier halen, doch thans kan slechts tot een 

diepgang van twee derde meter geladen worden. De behoefte aan de waterverbinding der beide 

provinciën wordt meer en meer gevoeld. 

Smilde, 31 Aug. De Friesche maatschippers, die hunne waar hier aan den man trachten te brengen, 

zien zich in de prijzen dikwijls zeer teleurgesteld, wijl ze, ten gevolge van de goedkoopte der 

Amsterdamsche compost, hunne ladingen voor minder geld dan vroeger van de hand moeten zetten. 

Over de prijzen der Amsterdamsche straatvuilnis is een enkel woord misschien niet overbodig, opdat 

ook de Hoogeveensche Courant in staat worde gesteld de berigten uit Smilde omtrent deze zaak te 

kunnen rijmen met hetgeen ze in Hoogeveen ziet geschieden. tot dusverre hebben ze in Hoogeveen 

ziet geschieden. Tot dusverre hebben de landbouwers te dezer plaatse zelden of nooit de compost 

gekocht zonder tusschenkomst der schippers, die nog in het voorjaar van 1879 tot f 250 per lading 

bedongen, al moesten ze zich omstreeks denzelfden tijd in 1880 met circa f 200, later met nog 

minder tevreden stellen. 

De landbouwers, die thans direct te Amsterdam ter markt willen gaan, komt eene zelfde lading nu op 

ongeveer f 100 te staan. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1880 
 


