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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 14 OCTOBER 1879 
 
Smilde, 10 Oct. Hier circuleert een adres van den volgenden inhoud, dat aan Z. Exc. den Minister 

van Waterstaat enz. zal worden opgezonden: 

“Geven met eerbied de ondergeteekenden, inwoners van de gemeente Smilde, te kennen, dat bij het 

in werking treden van het post- en telegraafkantoor alhier eene regeling heeft plaats gehad ten 

aanzien van het telegrammen bezorgen, die zij naar hunne meening onbillijk vinden; de telegrammen 

worden aan de naastbij wonende ingezetenen kosteloos bezorgd, terwijl anderen, waaronder ook 

adressanten behooren, bestelloon moeten geven, terwijl zoowel Rijks- als gemeentebelasting door 

hen wordt betaald, als door de bevoorregten. 

“Die ongelijkheid springt in deze gemeente te meer in het oog, omdat er geen eigenlijke kom van het 

dorp bestaat, daar de huizen hier ter weerszijden van de hoofdvaart in lange rijen zijn gebouwd. 

“Daarbij worden in deze gemeente zeer weinig telegrammen verzonden en ontvangen, zoodat de 

hiervoor benoemde besteller zeer goed al de te bezorgen telegrammen kan rondbrengen. 

“Het is om genoemde redenen, dat adressanten de vrijheid nemen uwe Exc. beleefd en met aandrang 

te verzoeken wel te willen gelasten, dat voor de geheele gemeente Smilde de telegrammen kosteloos 

worden bezorgd. 

“’t Welke doende enz.” 

’t Is te hopen, dat op bovenstaand adres gunstig worde beschikt, want de thans bestaande regeling is 

o.i. zeer verkeerd. 

Bovensmilde, 12 oct. Hedenmorgen werd aan de Ned. Herv. gem. alhier bekend gemaakt dat ds. J. 

Zuidema te Suameer het beroep naar hier heeft aangenomen. 

Hoogersmilde, 12 Oct. De candidaat W. Meijeringh te Emmen heeft het beroep naar de Ned. Herv. 

gem. alhier aangenomen. 

(Reeds in ons nommer van Zaturdag ll. deelden wij het bovenstaande berigt mede, hoewel toen van 

de aanneming van het beroep nog niets bekend was; thans schijnt die aanneming te hebben plaats 

gehad.) 

ONDERWIJS – SMILDE. 

Aan de openbare lagere school te Hoogersmilde wordt een HULPONDERWIJZER verlangd. 

Jaarwedde f 600.- 

Brieven en stukken franco aan den Burgemeester van Smilde vóór of uiterlijk op 25 October 1879. 

Smilde, 18 Oct. Gister is door den Kerkeraad der Christ. Geref. gem. alhier een tweetal opgemaakt, 

bestaande uit de heeren Ph.W.H. Eekes te Franeker en G.A. Gezelle Meerburg te Sleeuwijk. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 21 OCTOBER 1879 
 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 20 OCTOBER 1879 
 

 

Smilde, 19 Oct. Leest men van elders, dat de slagers de vleeschprijzen aanmerkelijk hebben 

verminderd, ook hier is zulks het geval. Best rundvlees wordt ook hier verkocht voor 25 à 30 cent per 

half kilogram, terwijl mindere stukken worden aangeboden voor 15 à 20 cent. Best schapenvleesch 

kost 40 cent het kilo. Daar de vleeschhouwers hunne waar in evenredigheid van de verlaagde prijzen 

der koeijen stellen, hebben zij veel debiet, ook buiten deze plaats, in het bijzonder te Assen, alwaar, 

zoo het schijnt, het vlees nog al op prijs gehouden wordt. 

Bevallen van een zoon W.C. SCHOUTEN-DE BOEVÉ. 

Smilde, 18 October 1879. 

Bevallen van een zoon E. HOOGERBRUGGE-WIND. 

Smilde, 19 October 1879. 


