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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 2 JUNIJ 1879 
 

Herijken te Smilde. 

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

de HERIJK der Maten, Gewigten en Weegwerktuigen zal plaats hebben op Maandag, Dingsdag en 

Woensdag den 9den, 10den en 11den Junij 1879, dagelijks van ’s morgens 9 tot ’s namiddags 3 uur, 

ten huize van den Logementhouder J.K. HOMAN. 

Voorts worden de belanghebbenden herinnerd: 

1. dat ook de Strijkers der inhoudsmaten aan den herijk zijn onderworpen; 

2. dat de Maten, Gewigten en Weegwerktuigen behoorlijk schoon en droog moeten aangeboden 

worden, en  

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

een bedrag, ten bate van ’s Rijks kas, vastgesteld bij Kon. besluit van 16 October 1869 (Staatsblad 

No. 163).  

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Kennisgeving. 

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

Kohier voor de Personeele Belasting, dienst 1878/79. door den Provincialen Inspecteur is executoir 

verklaard en op heden ter invordering aan den Ontvanger is overgegeven; zullende mitsdien een ieder 

verpligt wezen, zijn aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. 

31 Mei 1879.        BOELKEN, Burgemeester. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 4 JUNIJ 1879 
 
Verloofd: 

S. ELSHOF van Smilde 

en 

M. POLAK van Oude Pekela. 

Familie, vrienden en bekenden gelieven deze als eenigste, algemeene kennisgeving te beschouwen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 5 JUNIJ 1879 
 
Wie slaapt niet wel eens, als hij wakker moest wezen? 

Dat overkwam ons, toe wij het korte verslag schreven van het muzikale feest op 

Pinkstermaandagavond in het Concerthuis. 

Wij noemden eenige sprekers en vergaten den heer G.B. ’t Hooft en daarom haasten wij ons nu nog te 

zeggen, dat hij een vleijend woord sprak voor het bestuur en een goed woord tevens voor den 

Dierentuin. 

De heer ’t Hooft begeert onze verontschuldiging niet. Hij weet, dat men iets vergeten kan en ook, dat 

het ons leed doet, nu wij, ten zijnen aanzien, daarvan het bewijs leverden. 

Wij hopen, als er in den dierentuin weer feest wordt gevierd, dat de heer ’t Hooft dan nog eens weer ’t 

woord voere, zooals hij dat kan, ook om te herinneren aan den slaper ter ongelegener tijd. 

’t Zou eene edelmoedige wraakneming zijn, die allen genoegen schonk. 


