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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 21 APRIL 1884

30jarige Echtvereeniging
VAN

J. WIELDRAAIJER
EN

J. SIEGERS.
Smilde, 18 April.

Hunne Kinderen.

Herijken te Smilde.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van de belanghebbende
ingezetenenen, dat de Herijk der Maten en Gewichten zal plaats hebben op Maandag, Dinsdag en
Woensdag den 28sten, 29sten en 30sten April 1884, de eerste twee dagen van 9 tot 12 en van 1 tot 3
uur en den laatsten dag van 9 tot 12 uur, in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP.
Verder brengt zij in herinnering:
1e. dat ook de Strijkels der inhoudsmaten aan den Herijk zijn onderworpen;
2e. dat de Maten en Gewichten behoorlijk schoon en droog behooren te worden aangeboden;
3e. dat onjuiste Gewichten op verzoek van belanghebbenden kunnen worden gejusteerd tegen
dadelijke betaling volgens het tarief vastgesteld bij Koninklijk besluit van 16 October 1869
(Staatsblad no. 160);
4e. dat de verificatie der Gewichten beneden het gram uitsluitend aan het ijkkantoor te Assen plaats
heeft.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.
SMILDE.
Op Vrijdag 25 April 1884,
des morgens te 10 uur, zullen, ten huize en ten verzoeke van H. BIJNEMA te Smilde, publiek worden
verkocht:
Een Paard,
3 jonge KOEIEN, 2 drachtige VARKENS, SCHAAP met LAMMEREN, 2 WAGENS, waaronder een met
breede Wielen, PLOEGEN, EEGDEN, PLANKEN, KROOIEN, Hooi, 10.000 halve kilo’s Rogge- en
Haverstroo, waaronder 2 à 3 duizend halve kilo’s uitgeschud Dakstroo, BOERGEREEDSCHAPPEN,
30 hectoliter Rogge en Haver, ROLBLOK, WAGENPLANKEN, KLOMPHOUT, Plaggen,
Boekweitenstroo, benevens een KLOK en verdere roerende goederen; voorts
twee Turfbokken,
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 22 APRIL 1884

Smilde, 21 April. Sommige landbouwers alhier voegen bij de algemeene klachten over nachtvorsten
en haar gevolg van bevroren vruchtboomen en wegkrimpend gras nog hunne bijzondere grieven,
omtrent de kraaien. Deze vogels vernielen menigen met boonen bezaaiden akker en beginnen in den
laatsten tijd ook weder hunne rooftochten tegen de kippen. Hierbij gaan ze met de grootste
stoutmoedigheid te werk. In troepjes van 3 of 4 vallen ze de vetste kip aan, en wordt deze niet
schielijk ontzet, dan is ze in enkele oogenblikken tijds geheel verscheurd. Soms blijft er bijna niets
van over dan de veeren.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 23 APRIL 1884

Jacht- en Visscherij.
De BURGEMEESTER van Smilde maakt bekend, dat op de Gemeente-Secretarie kosteloos verkrijgbaar
zijn de aanvragen ter bekoming van Jacht- en Vischacten, en die ter verkrijging van kostelooze
vergunningen voor de Visscherij, beide voor het saizoen 1884/85.
BOELKEN, Burg.

