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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 27 MAART 1882 
 

Herijken te Smilde. 

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

dat de Herijk der Maten en Gewigten zal plaats hebben in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP 

op Maandag, Dingsdag en Woensdag den 3den, 4 den en 5den April 1882, dagelijks van ’s morgens 

9 tot 12 en van ’s namiddags 1 tot 3 uur; zullende echter op den eersten dag bij voorkeur zitting 

worden gehouden voor de Israëlieten. 

Verder worden de belanghebbenden herinnerd: 

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

2. dat de maten en gewigten behoorlijk schoon en droog behooren te worden aangeboden; 

3. dat onjuiste gewigten op verzoek van belanghebbenden kunnen worden gejusteerd teen dadelijke 

betaling, volgens het tarief, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 16 October 1869 (Staatsblad No. 

160); 

4. dat de verificatie der gewigten beneden het gram uitsluitend aan het ijkkantoor te Assen plaats 

heeft. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secr. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 30 MAART 1882 
 
Smilde, 28 Maart. Hedenavond trad de heer J. van Konijnenburg, predikant te Winschoten, als 

spreker op in eene vrij talrijke vergadering van de afdeeling “Smilde” van den Ned. 

Protestantenbond. In eene boeijende rede besprak de heer K. het gezegde van de Genestet: “in  

raadselen wandelt de mensch op aard”, liet hij een blik slaan op de pogingen van Israëls 

geloofshelden om die raadselen, wat betreft het goddelijk wereldbestuur, op te lossen. In 

voorbeelden uit de gewijde en de ongewijde geschiedenis werd op raadselen gewezen en enkele er 

van toegelicht en verklaard. Eene onverdeelde aandacht heerschte van ’t begin tot het einde, en dit 

was eveneens het geval toen spreker een schoon gedicht “de Drenkeling”, door Beets uit het 

Engelsch in onze taal overgebragt, voordroeg. We hopen den heer van Konijnenburg een volgende 

winter weder te zien optreden. 

Het zangkoor van den heer Spier luisterde de bijeenkomst op door het zingen van eenige 

toepasselijke liederen, die met genoegen werden aangehoord. 

Hoogersmilde, 28 Maart. Naar we vernemen zal niet alleen de hier afgebrande korenmolen weder 

worden opgebouwd, doch zal nog een tweede verrijzen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 31 MAART 1882 
 

VERKOOP – SMILDE. 

Op Maandag 3 April 1882, 

des avonds te 7 uur, zal, in het Logement van J.H. WIND te Smilde, publiek bij inzate en 14 dagen 

later publiek bij palmslag worden verkocht: 

EEN PERCEEL 

uitmuntend Hooiland, 

in ’t Vorrelveen onder Beilen, gelegen bijlangs de Beilervaart, onmiddellijk grenzende aan de 

Smilde, kadastraal bekend sectie A, nos. 30 en 34, groot 5 hectaren, 20 aren, 10 centiaren. 

Toebehoorende aan HK. PASTOOR en Kinderen te Smilde. 

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


