DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 18 JUNIJ 1850

Smilde, 16 Junij, Sinds lang is er, en met regt, door handel en nijverheid geklaagd over ’t
moeijelijke der correspondentie met Appelscha en Oosterwolde, aanzienlijke dorpen der grietenij
Ooststellingwerf: de brieven moesten na langen omweg over Meppel, Wolvega of Heerenveen,
meestal te Appelscha althans per gelegenheid bezorgd worden; en daarom was het, dat men brieven
van hier spoediger en regelmatiger per post aan de verstafgelegene kantoren kon toezenden, dan aan
ingezetenen van laatstgenoemde plaats, op slechts één uur afstands.
’t Grietenij-bestuur heeft deze bezwaren voor een groot deel opgeheven door ’t daarstellen van een
vaste bodeloop van Oosterwolde over Appelscha op het distributiekantoor alhier, viermaal per week:
dingsdags, donderdags, zaturdags en zondags. Wij hebben het gepast geoordeeld hiervan berigt te
geven, ten einde belanghebbenden met de spoedigste en regelmatigste wijze van correspondentie
bekend te maken.
DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 25 JUNIJ 1850

Smilde, 25 Junij. Vrijdagmorgen ll. had hier ’t volgende ongeluk plaats. De heer Fledderus, zeer
geacht doctor alhier, werd door iemand met een boerenwagen gehaald, om zijne vrouw in nood de
vereischte hulp te verleenen. Onderweg ontmoette hem een jongen, die eene merrie leidde, waarbij
een veulen was; ’t paard voor den wagen daardoor speelziek of schrikachtig geworden, begon te
lopen: de doctor, bevreesd dat het op hol zou slaan, sprong achter van de wagen en viel bewusteloos
op den straatweg: eerst vreesde men erge gevolgen; maar nu - en ieder verheugt zich er over –
schijnt ’t gevreesde gevaar geweken te zijn.
Smilde, den 20 Junij 1850. Heden overleed tot onze bittere smart ons oudste kind en eenige zoon
Gerrit, in den nog jeugdigen leeftijd van bijkans elf jaren.
MR. P. VAN DER VEEN
Eenige kennisgeving
ALEID KNIPHORST
DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 5 JULIJ 1850

Gedep. Staten der Provincie Drenthe, brengen door deze te kennis van de belanghebbenden, dat, ter
zake van te doene herstellingen en vernieuwingen aan de Dieverschut, in de Drentsche Hoofdvaart,
en aan het Molenwijksschut te Smilde, genoemde vaart van af den 20 dezer, met zonsondergang, tot
nader order, doch niet langer dan EENE MAAND zal worden GESLOTEN, met dien verstande echter,
dat van af den 4 Augustus eerstkomende met zonsopgang, aan de sluizen, beneden het Dieverschut,
weder op de gewone wijze zal kunnen worden doorgeschut. En zal tot een ieders narigt, drie
achtereenvolgende malen in de Drentsche Courant worden opgenomen.
Assen
De Gedeputeerde Staten voornoemd,
2 Julij 1850
VOS L.p Vt.
Ter Ordonnantie van Dezelve
W.H. HOFSTEDE JR.

DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 23 JULIJ 1850

Volgens de N. Rott. Ct. heeft de heer Mr. P. van der Veen te Smilde, Schoolopziener in het 3e
district dezer Provincie, zich schriftelijk bij de schoolonderwijzers in zijn district aanbevolen, om tot
lid der Tweede Kamer te worden benoemd, en hen tevens uitgenoodigd, om daartoe ook hun invloed
op anderen te gebruiken.

