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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 13 MAART 1878

Smilde, 9 Maart. Aan de onlangs voor Hijkersmilde en Kloosterveen opgerigrte naai- en breischool
wordt door een vijftigtal meisjes deelgenomen; te Hoogersmilde, naar we vernemen, door een klein
dertigtal, onder welke eenige, die er voor betalen.
Smilde, 11 Maart. Onlangs meldden we reeds, hoe de turfprijzen steeds stijgen. Wat we in dezen van
de toekomst hebben te verwachten, is op te maken uit het feit, dat op de turfveiling, die in den loop
der vorige week plaats had ten verzoek van de erven van wijlen den heer H. Walda, door verveeners
ruim 40 gulden voor het dagwerk gewone fabrieksturf is betaald. Ook het veen wordt enorm duur
verkocht; tot meer dan 20 gulden wordt bedongen voor de specie, waaruit een dagwerk zeer gewone
turf kan worden vervaardigd.
SMILDE.
Schouw van Wegen en Voetpaden.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken bekend, dat de SCHOUW over de aan hun
toezigt onderworpen Wegen en Voetpaden zal plaats hebben in de eerste week van April 1878 en
dat in die week speciaal zullen worden opgenomen de weg en het voetpad langs de Noord-Westzijde
der Drentsche Hoofdvaart, van af de Kijmmellswijk tot aan de Norgervaart; wordende de
onderhoudpligtigen van genoemden weg en voetpad aanbevolen zorg te dragen dat beide zich alsdan
in behoorlijken staat bevinden en bij het in orde maken het volgende wordt in acht genomen:
A. wat den weg betreft; goed te slechten, rond op te hoogen en de veengrond door droog zand te
vervangen, en
B. wat aangaat ’t voetpad: zooveel mogelijk op gelijke hoogte te brengen, dáár waar het pad te laag is
aan weerszijden op te zetten met zoden en in ’t midden aan te vullen met droog rood zand; waar zich
vóór de huizen bestratingen bevinden met eene hoogere ligging dan het pad, het laatste tot gelijke
hoogte als de bestrating met goed rood zand aan te vullen.
Smilde, 12 maart 1878.
Burgemeester en Wethouders voornoemd:
Boelken, Burgem.
S. Kooger, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 16 MAART 1878

Smilde, 15 maart. De prijzen der koeijen zijn in den laatsten tijd zeer gestegen. Ook het jonge vee
deelt in die aanzienlijke prijsverhooging. Schapen worden eveneens voor flink geld van de hand
gezet. De varkenhandel blijft traag, schoon voor de magere naar evenredigheid meer dan voor de
vette wordt bedongen. Biggen worden nog weinig te koop aangeboden, zoodat de gemiddelde
waarde moeijelijk juist kan worden aangegeven. We kunnen echter als zeker mededeelen, dat niet
zooveel wordt bedongen als in ’77, toen voor biggen van ongeveer 6 weken 6 à 7 gulden werd
betaald. Voor zoover we kunnen nagaan, moeten de verkoopers zich thans met 4 à 5 gulden tevreden
stellen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 18 MAART 1878

Smilde - Hondenbelasting.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter openbare kennis, dat het Kohier der
Belasting op de Honden, dienst 1878, is opgemaakt en gedurende 14 werkdagen, te rekenen van en
met Maandag den 18den Maart 1878, op de Gemeente-secretarie ter inzage zal liggen, ten einde
belanghebbenden gelegenheid te geven hunne bezwaren daartegen bij den Gemeenteraad te kunnen
indienen.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

