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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 19 FEBRUARIJ 1877 
 

Herijken te Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken aan de ingezetenen  dier gemeente bekend, dat 

de HERIJK van MATEN en GEWIGTEN zal plaats hebben op Maandag, Dingsdag en Woensdag den 

26sten, 27sten en 28sten Februarij aanstaande, dagelijks van ’s morgens 9 tot ’s namiddags 2 uur, ten 

huize van den Logementhouder J.K. HOMAN. 

Voorts worden de belanghebbenden herinnerd: 

1. dat de maten en Gewigten behoorlijk schoongemaakt en gereinigd moeten aangeboden worden; 

2. dat onjuist bevonden Gewigten op verzoek der belanghebbenden kunnen worden gejusteerd tegen 

een bedrag ten bate van ’s Rijks Kas, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 16 October 1869 (Stbl. 

No. 163); en 

3. dat in het jaar 1877 aan den Herijk zijn onderworpen: de lengtematen van 1 en 2 Dekameter, de 

ruimtematen, de inhoudsmaten voor drooge waren met de daarbij behoorende Strijkers en de 

Gewigten, terwijl de lengtematen van 5, 2, 1 en ½ Meter, alsmede inhoudsmaten voor natte waren, in 

dit jaar daarvan zijn vrijgesteld.  BOELKEN, Burgemeester.  S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 21 FEBRUARIJ 1877 
 

Kohieren - Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van de ingezetenen dier gemeente, 

dat de KOHIEREN van de Hoofdelijken Omslag en der belasting op de Honden, dienst 1877 

voorloopig zijn vastgesteld en gedurende 14 werkdagen, te rekenen van Woensdag 21 dezer, op de 

Secretarie der gemeente ter inzage van een ieder zullen liggen, ten einde de belanghebbenden in staat 

te stellen hunne bezwaren daartegen bij den Gemeenteraad te kunnen indienen. 

19 Febr. 1877   BOELKEN, Burgemeester. S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 26 FEBRUARIJ 1877 
 

Kennisgeving. 

Het HOOFD van ’t Plaatselijk Bestuur te Smilde brengt ter algemeene kennis, dat het 4
de

 suppletoir 

(1/2 jaars) kohier voor de Belasting op het PERSONEEL, dienst 1876/77, door den Provincialen 

Inspecteur is executoir verklaard en op heden ter invordering aan den Ontvanger is overgegeven. 

24 Febr. ’77.          BOELKEN 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 28 FEBRUARIJ 1877 
 
Smilde, 27 Febr. Het weekhout, dat dezen winter hier is geveild, heeft goede prijzen opgebragt, maar 

van de verdere aanplanting wordt weinig werk gemaakt en wel om eene zeer goede reden. Voor nog 

niet vele jaren vond men hier eene groote hoeveelheid land, dat, door zijne lage ligging, voor 

bebouwing ten eenenmale ongeschikt, voor niets anders konde dienen, dan voor den aanleg van 

weekhout, een gewas, dat het weligst tiert op vochtige gronden. De meeste van die lage landen 

werden door doelmatige waterleidingen nu van ’t overtollige vocht ontlast, zoodat de landbouw ook 

daar zijn regten kan doen gelden. 

’t Natuurlijke gevolg hiervan is, dat de boschcultuur, wier opbrengst met die van den landbouw niet 

mag worden vergeleken, hoe langer zoo meer op den achtergrond wordt geschoven. 

 

 -Het gerucht, dat de hier te bouwen aardappelmeelfabriek in dit jaar nog niet zal verrijzen, schijnt 

meer en meer bewaarheid te worden, tot grooten spijt van velen, die vreezen dat op uitstel afstel zal 

volgen. 

Het laatste zou ons echter zeer verwonderen, daar de groote massa aardappelen, die hier worden 

verbouwd, aan eene fabriek ten volle regt van bestaan zouden geven. 


