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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 30 MEI 1877 
 
Smilde, 29 mei. Naar men ons uit eene goede bron mededeelt, zullen hier van af 1 Junij e.k. twee 

rijks-brievenbestellers in functie treden, waarvoor op de voordragt zijn: 1
e
. de zoon van den 

tegenwoordigen brievengaarder S.J. Luxwolda en 2
e
. Wiebe Braam, beide alhier wonende, waarvan 

men de benoeming eerstdaags kan tegemoet zien. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Mag ik langs dezen weg de voorloopige commissie tot oprigting van eene omnibusdienst alhier in 

overweging geven, of het niet tot bevordering der goede zaak zoude strekken, indien zij konde 

besluiten, het oprigten van een telegraafkantoor bij de eerste  algemeene vergadering mede ter sprake 

te brengen. 

Smilde, 29 Mei 1877.          M. - 

Hulpkantoor Smilde. 

De ondergeteekende brengt ter algemeene kennis, dat, op aanschrijving van den Minister van 

Finantiën, aan te vangen met 1 Junij a.s., het Hulpkantoor alhier zal GEOPEND zijn: voormiddags van 

9 tot 12 uur, namiddags van 2 tot 6 uur. 

De Brievengaarder, 

J.S. LUXWOLDA. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 31 MEI 1877 
 
Smilde, 29 Mei. Met groot genoegen verneemt men hier, dat Gedeputeerde Staten van Drenthe het 

bestuur van het veenschap gelast hebben den weg bijlangs de Zuidzijde der Suermondswijk in orde 

te brengen, en dat het bestuur diensovereenkomstig de onderhoudpligtigen gelast heeft dien weg vóór 

15 September a.s. behoorlijk in orde op te leveren, bij gebreke waarvan het bestuur op hunnen kosten 

den weg zal leggen.  

De verbinding der gemeenten Beilen en Smilde door een behoorlijken weg wordt hierdoor verzekerd, 

terwijl het plan is dien weg van af het einde der Suermondswijk door het Haler-mandeveen door te 

trekken naar de halt Hooghalen, welke halt, het wegenverband tusschen Smilde en deze halt 

verzekerd zijnde, zooals men uit goede bron verneemt, zal worden geopend. 

Het besluit dus van  Gedeputeerde Staten tot daarstelling van een weg bijlangs de Zuidzijde der 

Suermondswijk is voor Smilde van groot gewigt, en het is te hopen, dat het veenschapsbestuur in 

dezen met ijver en kracht, die men niet kan zeggen, dat het anders veel ontwikkelt, dezen last van 

Gedeputeerden vervulle. 

Smilde, 30 Mei, In de laatste jaren hebben vele landbouwers alhier zich er op toegelegd uitstekende 

schapen te bekomen. Men vindt er nu en dan ook, die wat melkgeven aanbelangt, schrale heide-

koeijen kunnen beschamen. Zoo deelt men ons mede, dat de landbouwer S. van één schaap in eene 

enkele maal ruim 3½ liter biest heeft verkregen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 2 JUNIJ 1877 
 

Ingezonden stuk. 

W. en Z. te Smilde geven in de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 29 Mei ll. hunne hoop te 

kennen, dat het gemeentebestuur, door waarborg van f 660 ’s jaars, in verband met het aanstaande 

postkantoor, zullen pogen hier ook een telegraafkantoor te verkrijgen; zoude het echter met het oog 

op den financiëelen toestand der gemeente, niet raadzaam zijn, vooraf te onderzoeken hoeveel 

expresse telegrammen en posttelegrammen er in de jaren 1875 en 1876 hier besteld zijn, waardoor 

het meerder of minder noodzakelijke van een telegraafkantoor kunnen blijken. 

Smilde, 31 Mei 1877.         N.A. 


