
blad 1878a 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 1 JAN. 1878 
 
Smilde, 30 Dec. In no. 306 van dit blad wordt medegedeeld, dat twee schapen van den schipper M. 

Hoogeveen alhier door twee karhonden van L.D.N. zijn aangegrepen en dood gebeten. Men verzoekt 

ons te berigten, dat deze beesten wel zijn verscheurd en ook door honden, maar men niet weet door 

welke, daar verzekerd wordt, dat in den nacht, waarin het gebeurde plaats greep, meer honden 

losliepen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 3 JAN. 1878 
 
Smilde, 20 Dec. Nu de uitbesteding van het opruimen van den dam tusschen Veenhuizen en 

Haulerwijk heeft plaats gevonden, wordt weder druk de vraag besproken, waar het kanaal 

Haulerwijk-Veenhuizen in de Drentsche Hoofdvaart zal vallen. Sommigen meenen te mogen 

verwachten, dat niet de Norgervaart als verbindingskanaal zal worden gekozen, maar dat de 

aandacht is gevestigd op de Sickenswijk, die gemakkelijk met eene wijk uit Veenhuizen zou zijn te 

vereenigen. Werd deze rigting gekozen, dan zou de noodige verbreeding kunnen geschieden zonder 

voor de onteigening van den grond groote onkosten te moeten maken. Behalve dit voordeel, dat 

zeker niet gering is te schatten, zou de weg met ongeveer 15 minuten worden bekort. 

-1 Jan. Gisteravond is door de buitengewone duisternis te Hoogersmilde bij de Wolvenberger-draai 

in het water geraakten verdronken J. Wever, knecht van L. Vos, landbouwer, wonende tusschen die 

draai en de Leembrug. Hedenochtend ging men aan het visschen en vond zijn lijk. De drenkeling 

had nog een pijp in den mond en een flesch met petroleum in den zak, die hij van een winkelier had 

gehaald. De lantaarn, die bij die draai is geplaatst, was niet ontstoken, dat toch zeer noodzakelijk is 

en welligt het verlies van een menschenleven ten gevolge had. Het is te hopen, dat er een streng 

opzigt op het branden der straatlantaarns, die door de zorg van het gemeentebestuur met eenigen 

vermeerderd zijn, worde gehouden, opdat in het vervolg geene meerdere onheilen van dien aard 

plaats hebben en tevens een onderzoek naar het niet ontsteken van dien lantaarn op den bewusten 

oudejaars-avond ingesteld worde. 

-1 Jan. Hoorde men de jagers in het laatst van den verloopen jagttijd klagen, dat er zoo weinig wild 

was, inzonderheid hazen; men zou zeggen dat de dag van gister, de laatste jagtdag van ’77, die 

klagten heeft gelogenstraft, althans de heer C.H. de Jonge heeft nog drie hazen en de heer J. 

Hoogerbrugge M.Az. 2 hazen en 1 korhoen geschoten. Daarenboven hebben de jagers nog wel een 

dozijn hazen gezien, die het “hazepad” kozen en geen lust schenen te gevoelen zich den laatsten dag 

nog te laten doodschieten. Of ze ook gelijk hadden! 

Logement HOMAN (de Nieuwe Veenhoop) 

TE SMILDE, 

Maandag 7 Januarij 1878, ’s avonds 7½ uur, 

BUITENGEWONE VOORSTELLING VAN 

STOT -TAI. 

Entreé 49 cts. 

Fl. 10,00 

worden uitbetaald aan den EUROPEAAN, die STOT-TAI kan evenaren. 

 

Smilde. 

Dingsdag 8 Januarij a.s., 

des voormiddags te 10 uur, ten verzoeke van JAN ALBERT SNIPPE te Smilde, boeldag van 

Een PAARD, 

2 KALFKOEIJEN, 15 VARKENS, waaronder dragtigen, SCHAAP, 2 GEITEN, 30,000 ponden HOOI, 

WAGEN, 2 PLOEGEN, 2 EEGDEN, 1000 bos STROO, 15 hectoliter ZAAIHAVER, ijzeren KARNWAAG, 

KOORNWINDE met kamraden, Karn- en Melkgereedschappen, LESSENAAR enz. enz. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 


