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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 16 MEI 1877

SMILDE.
Vergadering van de Kiesvereeniging “Smilde”,
ten huize van J.K. HOMAN, op Vrijdag den 18den Mei ’s avonds 7 uur.
Benoeming van CANDIDATEN voor het lidmaatschap der Provinciale Staten en voor de Tweede
Kamer der Staten-Generaal.
Namens het Bestuur,
PRINS.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 17 MEI 1877

Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
Zonder twijfel zult gij wel het onderstaande in de Prov. Drentsche en Asser Courant willen plaatsen
ter beantwoording van het daarin op heden geplaatste stuk van vele ingezetenen dezer gemeente.
Wat mijne woning betreft, geef ik volkomen toe dat die beter konde zijn, doch behalve aan vele
ingezetenen, die dit niet schijnen te weten, kan men het van algemeene bekendheid houden, en de
overige ingezetenen weten het wel, dat het kantoor voor de posterijen moet zijn in de kom der
gemeente en aan de straatwegzijde, en hoewel er sedert jaren door mij pogingen in het werk zijn
gesteld om voor eene huurprijs, in verband met mijne bezoldiging, een geschikter verblijf te
bekomen, is mij dit niet mogen gelukken; misschien zijn er wel onder die vele ingezetenen, die mijne
pogingen eerder tegen dan in de hand hebben gewerkt.
Ware het niet dat mijne betrekking mij noopt èn tegenover superieuren èn tegenover het publieke mij
te moeten verantwoorden, dan zoude ik, daar het geplaatste stuk geen naamsonderteekening bevat,
de aantijging, als maakte ik mij schuldig aan het schenden van mijn ambtseed van geheimhouding,
met stilzwijgen voorbijgaan; nu evenwel voel ik mij gedrongen aan die vele ingezetenen af te vragen,
in geval die aantijging waar was, of het dan niet veel loijaler zoude zijn, met opgave van feiten zich
tot mijne superieuren te wenden, dan door zulke naamlooze aantijgingen de openlijke bewijzen te
leveren, dat zij op een zeer laag zedelijk standpunt geplaatst zijn.
M. d. r., u bij voorbaat mijn dank betuigende voor de plaatsing, blijf ik met alle achting:
UEs. dw. dnr.,
Smilde,
J.S. LUXWOLDA,
15 Mei 1877.
brievengaarder te Smilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 18 MEI 1877

Smilde, 16 Mei. Een lam van den landbouwer D. alhier is door een paar honden op eene erge manier
toegetakeld. De ooren werden het arme dier van ’t hoofd gescheurd, een der oogen uitgerukt enz.
enz. Gelukkig waren er menschen in de nabijheid, die tijdig genoeg te hulp konden komen, om een
volwassen schaap, dat eveneens door de razende dieren werd achtervolgd en in het water gejaagd, te
kunnen ontzetten. ’t Is te hopen, dat dergelijke honden in ’t vervolg met wat meer zorg worden
vastgelegd.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 19 MEI 1877

Smilde, 18 mei. We vernemen, dat aan deze gemeente niet alleen de oprigting van een post-, maar
ook van een telegraafkantoor is aangeboden, mits, wat het laatste betreft, voor een jaarlijksche
opbrengst van f 600 worde ingestaan.

