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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 9 JUNIJ 1877 
 

-vervolg van blad 1877u 

Z.E. zou dan met een waarborg van f 600 als de opbrengst van het telegraafkantoor genoegen 

kunnen nemen, zoodat alleen de som, die dat kantoor minder mogt opbrengen, door de gemeente 

eventuëel zou behoeven te worden bijgepast. Van de inrigting der dienstlocalen zendt de Minister 

een paar modellen, terwijl Z.E. verder mededeelt, terwijl Z.E. verder mededeelt, dat de woning des 

directeurs, behalve keuken, zolder en kelder, minstens vier woonvertrekken zal moeten bevatten. 

Uit de mededelingen van den voorzitter blijkt, dat dit schrijven van den Minister een gevolg is van 

eene tusschen hem en den inspecteur der posterijen te Zwolle gevoerde correspondentie, alsmede 

van een gesprek met den hoofdcommies ter inspectie. Verder geeft de voorzitter nog te kennen, dat 

hij, in overleg met de wethouders, eene globale begrooting van kosten heeft doen opmaken van de 

gebouwen zooals die door den Minister worden gewenscht, en dat die volgens plan B de som van f 

9115.14 en volgens plan A de som van f 10915.14 zullen bedragen, terwijl hij vervolgens, namens 

het dagel. bestuur, voorstelt om aan den Minister mede te deelen: 

1. dat de gemeente genegen is op hare kosten het gebouw volgens plan B., onder genot der 

jaarlijksche huur ad f 500, daar te stellen; 

2. dat de Raad zich voorloopig de beslissing voorbehoudt omtrent het telegraafkantoor en den 

daaraan verbonden waarborg ad f 600 ’s jaars. 

en voorts aan burg. en weth. op te dragen met den Minister in nadere correspondentie te treden over 

het telegraafkantoor en te beproeven of die waarborgsom niet kan worden verlaagd. 

Na eenige besprekingen wordt, zonder stemming, dienovereenkomstig besloten. 

Niets meer te behandelen zijnde, wordt de vergadering gesloten en veranderd in eene met gesloten 

deuren. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 12 JUNIJ 1877 
 
Smilde, 10 Junij. De vleeschhouwer N. Magnus alhier, die een hondenkar berijdt, kwam de vorige 

week met dat voertuig terug en ontspande de dieren. Naauwelijk was zulks geschied, of een der 

honden schoot op de oudste dochter des huizes toe en beet haar in de hand. De verwonding moet, 

naar men ons meldt, nog al van ernstigen aard zijn, daar zij dag en nacht hevige pijn heeft en 

genoemd ligchaamsdeel door verzwering in abnormalen toestand verkeert. 

Het was te wenschen, dat hier, zooals in verscheidene gemeenten, het rijden met hondekarren 

verboden en bij wijze van politie-maatregel onder de straf bepalingen  opgenomen werd. Zoowel 

voor de veiligheid van rijtuigen met paarden op de wegen als voor de menschen zouden wij 

zoodanige verordening met belangstelling begroeten. 

-De Gordiaansche knoop is eindelijk doorgehakt, de teerling is geworpen. voor het gemeentehuis 

komt een spik-splinternieuwe draai over de hoofdvaart. De benoodigde som is bijeengebragt en het 

leggen der draai kan eerstdaags tegemoet worden gezien. Vele handen maken ligt werk en kunnen 

eene zaak tot stand doen brengen. Het benoodigde bedrag was niet zoo groot en beliep geen 

duizenden; het zal twee honderd gulden wel niet te boven gaan. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 13 JUNIJ 1877 
 
Voor de vele bewijzen van deelneming, gedurende de ziekte en bij het overlijden van onze geliefde 

moeder, betuigen wij onze WELGEMEENDEN DANK. 

Smilde, 12 Junij 1877.       H.P. SICKENS. 

G. SICKENS. 

J. SICKENS. 


