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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 14 FEBR. 1878 
 

SMILDE. 

De BURGEMEESTER van Smilde brengt belangstellende ingezetenen der gemeente in herinnering, dat 

bij art. 24 lett. r. der Algemeene Politie-verordening het verbod wordt gegeven om petroleum in 

grootere hoeveelheden dan vijftig liters op te slaan of te bergen dan met bijzondere vergunning van 

Burgemeester en Wethouders en op bepaaldelijk door hen aan te wijzen plaatsen en verzoekt dit 

voorschrift in ’t vervolg op te volgen. 

Smilde, 12 Febr. 1878.        BOELKEN. 

SMILDE. 

De BURGEMEESTER der gemeente Smilde; 

in aanmerking genomen, dat de bewaring van haardasch in de opene lucht over het algemeen in de 

gemeente te wenschen overlaat en daarbij niet wordt nageleefd het voorschrift vervat in art. 24 lett. d 

van de Algemeene Politie-verordening; 

overwegende, dat bij gemeld art. wordt verboden: asch te storten in de opene lucht, anders dan in 

hokken van steen opgetrokken of in kuilen, die niet verder dan tot op één decimeter beneden de 

oppervlakte van den grond mogen gevuld worden en niet binnen den afstand van tien meters van 

huizen, getimmerten en brandbare stoffen mogen geplaatst zijn; 

maakt aan de ingezetenen bekend: 

dat in de laatste week dezer maand Februarij de bewaarplaatsen der haardasch door de politie zullen 

worden opgenomen en haar is gelast tegen de overtreders van meergenoemd wetsvoorschrift proces-

verbaal op te maken. 

Smilde, 12 Febr. 1878.      De BURGEMEESTER voornoemd: 

BOELKEN. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 15 FEBR. 1878 
 
Smilde, 14 Febr. Heden morgen geraakte de persoon H. ten Hoor uit Appelscha door het uitgaan van 

het eenspan met wagen, vrouw en kind in de Witterwijk. Door spoedig aangebragte hulp kwamen ze 

nog al spoedig op het drooge en er met een nat pak af. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 16 FEBR. 1878 
 
Smilde, 14 Febr. Naar wij vernemen, circuleert hier een adres ter teekening, dat ook te Appelscha en 

Oosterwolde zal worden aangeboden, om te verzenden aan den Minister van Waterstaat, Handel en 

Nijverheid, met het verzoek de halt van den staatsspoorweg te Hooghalen te willen doen openstellen 

op de marktdagen te Assen, Hoogeveen en Meppel. Daar er tusschen genoemd gehucht en Smilde een 

goede weg is tot stand gekomen en de gemiddelde afstand tusschen beiden in vergelijking met Assen 

en Beilen ongeveer half zoo kort is, zou het wel te wenschen zijn, dat het verzoek van adressanten 

ingewilligd werd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 18 FEBR. 1878 
 

Hoofdelijke Omslag - Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van de ingezetenen, dat het door 

den Gemeenteraad vastgestelde Kohier van den Hoofdelijken Omslag, dienst 1878, gedurende acht 

dagen, te rekenen van en met den 18den dezer maand, op de gemeente-Secretarie ter inzage zal 

liggen, ten einde belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hunne bezwaren bij Gedeputeerde 

Staten der Provincie te kunnen indienen. 

16 Febr. 1878.        BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 


