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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 25 APRIL 1885 
 
Smilde, 24 April. De leden der Koorvereeniging “Bovensmilde” hielden gisteravond eene feestelijke  

bijeenkomst. Tot laat in den avond bleef men gezellig bijeen. Den directeur, den heer B. Staal, werd 

een fraaie spiegel ten geschenke aangeboden. 

Jacht en Visscherij. 

De BURGEMEESTER van Smilde maakt bekend, dat ter Secretarie der gemeente kosteloos 

verkrijgbaar zijn de aanvragen ter bekoming van Jacht- en Vischacten, en die ter verkrijging van 

kostelooze vergunningen voor de Visscherij, beide voor het seizoen 1885/86.   

BOELKEN, Burg. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 27 APRIL 1885 
 

Smilde, 25 April. Met algemeene stemmen is door den gemeenteraad het verzoek van ingezetenen 

van Hoogersmilde, om aldaar twee jaarmarkten in te stellen, van de hand gewezen. 

-27 april. Naar men verneemt is op de algemeene vergadering van stembevoegde ingelanden van het 

waterschap “de Molenwijk” met algemeene stemmen besloten stappen te doen ten einde het 

stoomgemaal tot oppomping van water uit de Hoofdvaart zoo spoedig mogelijk van de hand te doen. 

Kloosterveen en Hijkersmilde, 27 April. In de vergadering van kerkvoogden dezer gemeente is de 

heer A.D. Pot tot president, de heer J. de Vries (Zeldenrust) tot administrateur en de heer M. Fernhout 

tot secretaris benoemd. 

Herijken te Smilde. 

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

de Herijk der Maten en Gewichten zal plaats hebben op Donderdag en Vrijdag den 7den en 8sten 

Mei 1885, telkens van ’s morgens 9 tot 12 uur en van ’s namiddags 1 tot 4 uur,  ten huize van de 

Wed. J.K. HOMAN. 

Voorts worden de belanghebbende herinnerd; 

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 afbetaling volgens het vastgestelde tarief; 

4e. dat de verificatie der Gewichten beneden het gram uitsluitend aan het IJkkantoor te Assen plaats 

heeft.         BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 28 APRIL 1885 
 
Smilde, 26 April. Van officieele zijde is ons medegedeeld, dat het verzoek van ingezetenen uit 

Hoogersmilde, om twee jaarmarkten in te stellen, niet  met algemeene stemmen door den 

Gemeenteraad is van de hand gewezen, maar met 8 tegen 3 stemmen, die van de heeren W. van Veen, 

M.A. Hoogerbrugge en A.D. Pot, de twee eersten hebben er niet alleen voor gestemd, maar ook voor 

gesproken. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 30 APRIL 1885 
 

Smilde – Rustende Schutterij. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde roepen bij dezen op alle mannelijke Ingezetenen die 

op den 1sten Januari j.l. hun 25ste jaar zijn ingetreden (en alzoo in 1860 geboren zijn), om zich nà den 

15den Mei en vóór den 1sten Juni 1885 ter Gemeente-Secretarie voor de Schutterij te doen 

inschrijven, 

Wordende voorts herinnerd, dat tot deze inschrijving ook verplicht zijn diegenen, welke, ofschoon in 

eene andere gemeente reeds vroeger ingeschreven, sedert de laatste inschrijving (Mei 1884) in de 

gemeente Smilde zijn komen wonen.     BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 


