DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 5 FEBRUARIJ 1850

Smilde, 2 Febr. Den 30 jan. jl. ‘s morgens was, door den bij vriezend weder gevallen regen, de
straatweg alhier in eene ware ijsbaan veranderd, en werd door ouden en jongen op schaatsen
bereden. ’t Was een aardig gezigt tusschen de wagens, met boekweiten stroo en andere vrachten
beladen, of voor en achter logge diligences, eene menigte vlugge knapen op schaatsen te zien.
Maar ook de veldwegen waren door de gedooide en toen bevroren sneeuw tot ijsbanen geworden;
althans een schipper is van ’t Hoogeveen over Wijster op schaatsen langs die wegen naar Beilen
gereden; iets dat misschien nimmer te voren gebeurd is.

DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 8 FEBRUARIJ 1850

De Directeur van het Postkantoor Assen berigt het publiek, dat op heden als Distributeur der
Brievenposterij aan de Smilde is beëdigd de Heer Jan Sipkes Luxwolda, daartoe door Z.E. den
Minister van Financien benoemd, onder bepaling, dat van heden af geene retributie hoegenaamd
door hem mag worden geheven van de verzonden wordende brieven, tot welken hij gehouden is
tot het aanbrengen eener goed gesloten bus aan zijne woning, met eene kleine opening van buiten
aan de Straat, waarin ten allen tijde de particuliere ongefrankeerde brieven kunnen worden
gestoken.
Assen, den 8 Februarij 1850
H. GRATAMA
Op Dingsdag den 12 Februarij 1850 zal des avonds te zes uren ten huize van den Kastelein Wind
te Smilde, door den ondergeteekende Notaris gehouden worden de palmslag der vaste Goederen,
aldaar op 29 Januarij te voren ingezet, ten verzoeke van Jan Lucas Wolters te Smilde, van
denzelfden en cons. en van G. F. Woppenkamp te Smilde.
Mr. H.H.A. SLUIS
Te huur, om den eersten Mei aanstaande of vroeger te aanvaarden een Heerenhuis en Tuin te
Smilde, met of zonder Land, te bevragen bij H. Sickens aldaar.

DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN15 FEBRUARIJ 1850

Er wordt met April of eerder gevraagd een GRUTTERSLEERLING van een zedelijk gedrag.
Brieven franco bij Jan Kramer te Smilde.
Tuinbouw
Verkrijgbaar bij den ondergeteekende, alle soorten van TUIN- en BLOEMZADEN. H.H. liefhebbers
worden opmerkzaam gemaakt op de onlangs in het Algemeen Handelsblad geannonceerde nieuwe
soorten van DOPERWTEN, welke in alle opzigten de voorkeur boven de andere verdienen, en
waarvan het lijstje op franco aanvrage terstond zal worden gezonden. Personen, welke mij met
hunne bestellingen zouden willen vereeren, worden verzocht zulks voor den 10 Maart e.k. te doen.
Smilde, 13 Febr. 1850
H. DE WAL.

In deze krant staat een “Adres van Schippers te Smilde over patent-belasting.”

