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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 26 JULIJ 1880 
 

Smilde – Patentbladen. 

De BURGEMEESTER van Smilde maakt bekend, dat de Patentbladen, voor de dienst 1880/91, van en 

met Maandag den 26sten Julij tot en met Zaturdag den 7den Augustus 1880, van de Gemeente-

Secretarie kunnen worden afgehaald. 

BOELKEN, Burgem. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

‘k Ben in een onpleizierige stemming. ’t Wachtwoord onzer eeuw is: “vooruitgang” en als men  dan 

gevoelig voelt, dat men in plaats van vooruit, achteruit gaat, of wel stilstaat, dan wordt men 

ontevreden. 

Stel u voor, m.d.r., we hebben hier een post- en telegraafkantoor. Postkarren rijden af en aan, 

verschillende hulpbussen zijn aanwezig en toch – de zaak schijnt niet in den haak te zijn. Wat doen we 

nl. met hulpbussen en een dienstregeling, die ons meldt op welke uren deze bussen geligt worden, als 

alles toch maar een wassen neus schijnt te zijn. Dit is zeker kras van ons gezegd en toch schijnt het 

zoo te zijn. De bus aan de Witte Wijk b.v. wordt geligt te 11 uur ’s morgens en te 4.15 en 9 uur ’s 

avonds (altijd volgens de dienstregeling). en zie, nu steekt iemand hier jl. Vrijdag 8 dagen geleden 

drie brieven, naar Holland bestemd, in die bus vóór 11 uur, en – de bus wordt niet geligt. Ik dacht, dat 

de schuld aan den besteller lag, doch deze vertelde heel beleeft, dat hij, als hij wat laat van de 

bestelling van Hoogersmilde terug kwam, niet meer behoefde te ligten. 

Wat doen we nu met de bus? wat met een dienstregeling? 

Zijn wij er om de zaak of is de zaak er om ’t publiek? 

Mogt de warmte wat aanhouden, dan zullen we vaker nog meermalen de bus te 11 uur niet geligt 

krijgen en doen we dus best de brieven aan ’t kantoor zelve te bezorgen. 

Onwillekeurig rijst bij ons de vraag of de bus te 9 uur ’s avonds ook wel geligt wordt. Immers, 

onregelmatigheid in ’t eene sluit onregelmatigheid in ‘t andere niet buiten. 

Jammer voor de zaak. dat de brieven, die reeds vóór zes hier arriveeren, eerst na zeven bezorgd 

worden. Ging dit laatste wat spoediger, dan was ook de bestelling eerder afgeloopen en ging het ligten 

onzer hulpbus misschien regelmatiger. Hoe ’t zij, verandering, ik meen hier verbetering, moet, zal er 

komen. Mogt dit schrijven verder schrijven onnoodig maken. 

Smilde.           Q. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 27 JULIJ 1880 
 

Smilde, 26 Julij. De heer J. ten Oever, candidaat alhier, is als predikant te Dalfsen beroepen. Het 

vroeger door ons ingezonden berigt was ten gevolge van een misverstand een weinig voorbarig. Wel 

kon toen het beroep met zekerheid worden verwacht, maar eerst nu is het ontvangen. 

HAVER – SMILDE. 

Op Vrijdag 30 Julij 1880, 

des avonds te 6 uur, zullen, in het Logement van J.H. WIND te Smilde, publiek worden verkocht: 

1. Voor den Heer Mr. L. OLDENHUIS GRATAMA te Assen: 

a. Een kamp HAVER op plaats no. 38, tusschen de Grietmans- en Jonkerswijk. 

b. Een DITO kamp op plaats no. 30, tusschen de Grietmans- en Jonkerswijk, zijnde de vierde kamp van 

af de Jonkerswijk, en 

c. Een DITO kamp aan de Suermondtswijk op Paaschloo. Aan te wijzen door A. JOFFERS. 

2. Voor Mevrouw de Wed. wijlen den Heer Mr. J. OOSTING te Assen: 

Twee kampen HAVER op plaats no. 37, in het 3e Blok. Aan te wijzen door J. DIJKSTRA. 

3. Voor den heer H. VAN VEEN te Smilde: 

Een kamp HAVER in het 2e Blok, zijnde de 2de kamp in de 1ste plaats, alsmede een kamp HAVER op 

Paaschloo. Aan te wijzen door A. SNIPPE. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 


