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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG  21 MEI 1878 
 

Ingezonden stuk. 

Telegraafkantoor te Smilde. 

Ingezetenen van Smilde! Het zal aanstaande Dingsdag voor uwe gemeente eene belangrijke dag zijn: 

het zal alsdan van de beslissing van uwen Raad afhangen of Smilde een telegraafkantoor zal krijgen 

of niet. Ingezetenen van Smilde, misschien weet gij het nog niet, maar laatstleden Vrijdag staakten 

over dat punt de stemmen in de vergadering van den Gemeenteraad.  

Tegen het telegraaf kantoor hebben toen gestemd de heeren P. van der Veen, Sikkens, Drenthen, 

Homan en H. van Veen. Spoedt u, ingezetenen van Smilde, tot die heeren en overreedt hen op hun 

uitgebragte stem terug te komen en aanstaanden Dingsdag voor de oprigting te stemmen. 

Ik kan mij niet begrijpen, hoe die heeren werkelijk daartegen hebben kunnen stemmen; eene 

opmerking, die mij werd gedaan, dat het telegraafkantoor bij de Veenhoop zou komen en daarom 

drie van de vijf tegenstemmers alle belang hadden verloren, daar zij even spoedig te Assen als aan 

de Veenhoop konden komen, wil ik niet als motief aannemen, daar voor zoodanige motieven de blik 

dier heeren veel te ruim is, en zij ook hunne betrekking te goed begrijpen, om zich daardoor te laten 

leiden. Voor Smilde, waar binnen enkele jaren de veenderijen gedaan werk zullen hebben, en waar 

handel en fabrieken in de plaats daarvan moeten treden, is de oprigting van een telegraafkantoor van 

groot belang. Men zegge niet: geef ons eerst handel en fabrieken en wij zullen dan telegrafen maken, 

neen, men moet juist op plaatsen als Smilde beginnen met alles in te rigten, wat handel en 

fabrieksnijverheid kan voorbereiden en uitlokken; men make voor beiden te Smilde het ontstaan 

aanlokkelijk, men bereide daar alles voor, waar handel en nijverheid in billijkheid aanspraak op 

kunnen maken, en men heeft eenige kans, dat handel en nijverheid zich zullen ontwikkelen; die dat 

niet doet, begrijpt het belang van Smilde niet, en zal nimmer haar zien ontwikkelen een bloei als die 

der Groninger veenkoloniën! 

Thans heeft Smilde de gelegenheid een telegraafkantoor te krijgen; later, als het postkantoor 

eenmaal gebouwd en ingerigt is, niet meer. Kunt gij u, mijne heeren, die tegen het telegraafkantoor 

gestemd hebt, voor het heden en de toekomst verantwoorden? Neen, mijne heeren, ik geloof dat het 

heden met uw stem niet gediend is, en dat ons nageslacht uw aandenken niet zal zegenen. 

Een belangstellende. 

Kennisgeving. 

Ter SECRETARIE der gemeente Smilde is, met de bijlagen, ter inzage gelegd het verzoek van 

HENDRIK KIERS, om in het perceel wijk D, No. 976, een Bakkerij te mogen oprigten. 

Op Maandag den 3den Junij 1878, des voormiddags te 10 uur, zal, ten Gemeentehuize, gelegenheid 

worden gegeven, om tegen het oprigten dier inrigting bezwaren in te brengen en deze mondeling en 

schriftelijk toe te lichten.   Burgemeester en Wethouders van Smilde: 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Kennisgeving. 

Het HOOFD van ’t Plaatselijk Bestuur verklaart, dat het 4
de

 kwartaals-kohier der Personele 

Belasting, dienst 1877/1878, door den Provincialen Inspecteur is executoir verklaard en op heden ter 

invordering aan den Ontvanger overgegeven; zullen mitsdien een ieder verpligt wezen, zijn aanslag 

op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen. 

Smilde, 20 Mei 1878.        BOELKEN, Burgem. 
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A.J. DE RIDDER, 

Kagchelmaker, Koper- en Blikslager 

te Smilde, neemt de vrijheid, ter voorkoming van misverstand, door gelijkheid van familienaam, 

zijne geëerde begunstigers attent te maken, dat hij niet is verhuisd, maar steeds woont naast den 

Heer H.C. PRINS; tevens maakt hij van deze gelegenheid gebruik zich bij voortduring te blijven 

aanbevelen, belovende eene prompte en solide bediening. 


