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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 6 MAART 1869 
 
* Smilde, 4 maart. Naar men verneemt, heeft de heer L. Polak alhier concessie aangevraagd tot het in de 

vaart brengen van eene schroefstoomboot van Appelscha tot Gorredijk en terug, in verbinding met eene 

wagendienst naar Assen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 9 MAART 1869 
 
+ Smilde, 7 Maart. Heden voormiddag maakte de heer W.J. Thijssen, predikant bij de chr. 

afgescheidenen alhier, aan zijne gemeente bekend, dat hij voor het beroep naar de gemeente Wanswert 

in Friesland had bedankt. Dit besluit werd met buitengewone en algemeene blijdschap door zijne 

gemeente vernomen. Ook vele niet afgescheidenen zouden den waardigen man ongaarne zien 

vertrekken. 

Hooi. – Smilde. 

Maandag den 15 Maart 1869 zullen publiek worden verkocht: 

60.000 ponden best Hooi, als: 

des namiddags 1 uur, ten huize van den kastelein EGBERT HUIZINGA aan de Leembrug te Smilde, 40.000 

pond, 

en des namiddags 3 uur, ten huize van den kastelein R. SMIT aan de Norgervaart, 20.000 pond. 

Aanwezig in vaartuigen, liggende in de Hoofdvaart. 

Ten verzoeke van den heer J. SIKKENS te Wanneperveen. Jhr. Mr. A. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, 

           Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 16 MAART 1869 
 
De voorlopige COMMISSIE van het VEENSCHAP DE 7 BLOKKEN te Smilde geeft te kennen, dat de lijst 

van de stembevoegde ingelanden en de naar het kadaster herziene legger van dat VEENSCHAP vanaf 

den 16den tot en met den 28sten Maart ter lezing liggen in het Logement DE OUDE VEENHOOP te 

Smilde, opdat zij, die daartegen bezwaren mogten hebben, die kunnen inleveren bij het Bestuur. 

Smilde, 15 Maart 1869      Mr. P. VAN DER VEEN, Voorzitter 

       A. WESTRA VAN HOLTHE, Secretaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 18 MAART 1869 
 
+ Smilde, 16 Maart. Meer dan eens hebben we op het wenschelijke gewezen, dat te dezer plaatse 

fabrieken werden opgerigt. ’t Verheugt ons daarom te kunnen berigten, dat eenige heeren gisteravond in 

het logement “de Veenhoop” eene zamenkomst hebben gehad, om over het oprigten eener 

“aardappelmeelfabriek” van gedachten te wisselen. Van harte wenschen we, dat het plan verwezenlijkt 

worde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 20 MAART 1869 
 
+ Smilde, 17 Maart. Het voorstel van Ged. Staten aan de gemeentebesturen dezer provincie, “om 

schoolgeld te heffen bij ’t jaar en kinderen boven 12 jaar van schoolgeld vrij te laten’, is door den Raad 

dezer gemeente verworpen. 

Verkooping 
op Woensdag 24 maart a.s., ’s middags 3 uur, bij DE OUDE VEENHOOP te Smilde, van eene groote partij 

zware en ligte Dennenboomen, zeer geschikt voor SPOREN, SLETEN, RIKKINGEN en 

SCHIPPERSBOOMEN. 

         A.J.C. TELLEGEN, Notaris 


