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+ Bovensmilde, 20 Maart. Door de benoeming van J. Drenthen tot kerkvoogd heeft deze als notabel
bedankt. In zijne plaats is tot notabel verkozen N. Berkhuis.
De school voor christelijk nationaal onderwijs te Smilde wordt vergroot.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 25 MAART 1869

* Smilde, 22 Maart. Als men in aanmerking neemt de belangrijke communicatie en het dagelijksch
verkeer met de gemeente Ooststellingwerf, dan is het vreemd, dat er geen gelegenheid is, om per as van
hier derwaarts te komen; tenzij men een particulier rijtuig inspant. Algemeen is hier dan ook het
verlangen, dat de bestaande diligence-dienst van Oosterwolde op Wolvega v.v. zóódanig zal gewijzigd
worden, dat men voortaan van Smilde met bedoelde diligence over Nieuw-Appelscha, Oosterwolde,
Makkinga, Oldeberkoop, Nije- en Oldeholtpade naar Wolvega zal kunnen rijden. Is eenmaal de
spoorweglijn Meppel –Assen – Groningen in werkelijke dienst, dan is er voor de Ooststellingwervers
bepaaldelijk behoefte aan eene diligence naar Smilde, of liever naar de halt “Hooghalen”, het naaste
punt waar zij het spoor zullen kunnen bereiken. Wij hopen daarom zeer, dat de regering zal kunnen
besluiten, om den zandweg van hier naar Hooghalen vóór de opening van bovengenoemd lijn te
bestraten. Rijdt de diligence in ’t vervolg in plaats van te Oosterwolde ’s morgens te Smilde af en wordt
de zandweg van hier naar Hooghalen in een kunstweg veranderd, dan, gelooven wij, zullen de
ondernemers spoedig tot het besluit komen, om regtstreeks van ’t spoor bij bovengenoemd gehucht af te
rijden. Daardoor zal het getal passagiers ongetwijfeld belangrijk toenemen en eene groote dienst worden
bewezen aan koophandel en nijverheid, te meer, omdat de Chineesche aardmuur tusschen Friesland en
Drenthe, dank zij de stiefmoederlijke zorg der betrokken autoriteiten, aan die beide zusterprovincien alle
gemeenschap te water verbiedt.
+ Smilde, 23 Maart. Heden is hier, uit het vroeger vermelde twaalftal, met meerderheid van stemmen tot
predikant verkozen de heer L. Tinholt te Koudum in Friesland.
Vee en Stroo. – Smilde
Op Vrijdag den 2 April 1869, ’s morgens te 10 uur, zullen te Smilde, op de plaats van het Heer
EEKHOUT, publiek worden verkocht:
20 melk gevende en dragtige Koeijen, benevens p.m. 50.000 pnd. Roggestroo, ten verzoeke van den
Heer P.J.L. EEKHOUT te Smilde.
Notaris Mr. H. VAN LIER
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+ Smilde, 25 Maart. Met zekerheid verneemt men, dat bij de lidmaten der hervormde gemeente alhier
ter onderteekening circuleert een adres aan den beroepen predikant L. Tinholt, inhoudende het verzoek,
het beroep aan te nemen.

Boelgoed
op Woensdag 31 Maart a.s., des middags 12 uur, ten huize en ten verzoeke van ALBERT ABRAHAMS
GRIT, bij de Leembrug te Smilde, van:
1 best Paard, 3 Koeijen, 1 Pink, 13 Drentsche Schapen, 1 Varken, 3 WAGENS, 2 EGGEN, 1 PLOEG, 1
KABINET, BOEREN-, BOUW- en MELKGEREEDSCHAPPEN en hetgeen verder te voorschijn zal worden
gebragt.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris

