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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 5 MEI 1880

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 op Donderdag, Vrijdag en Zaturdag den
13den, 14den en 15den Mei 1880, dagelijks van ’s morgens 9 tot ’s namiddags 2 uur, ten huize van
de Wed. J.K. HOMAN in de Nieuwe Veenhoop.
Voorts worden de belanghebbenden herinnerd:
1. dat de Maten en Gewigten behoorlijk schoongemaakt en gereinigd moeten aangeboden ;
2. dat ook de Strijkers der inhoudsmaten aan den herijk zijn onderworpen;
3. 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, en
4. dat de verificatie der Gewigten beneden het gram, in gebruik bij Apothekers, goud- en
Zilversmeden enz., uitsluitend aan het IJkkantoor te Assen kan geschieden, ingevolge de
Ministrieële beschikking van 16 April 1872, No. 193.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 6 MEI 1880

Smilde, 4 Mei. Op de heden gehouden keuring van springstieren uit deze gemeente werden drie ter
keuring aangeboden. De prijs werd behaald door den stier van den heer L.K. de Vries, met het lot
tegen dien van den heer H.A. Venekamp. Den heer d. V. werd dientengevolge f 25 en den heer V. f 15
toegekend. Keurmeesters waren de hh. R. Nijmeijer, J.P. Suir en W. v. Veen.
KIEZERS!
KIEZERS in de gemeente Anloo en omstreken, luister niet naar Oostermoer en Assen, maar laat ons
bij de aanstaande stemming voor ’t Lidmaatschap der Staten van Drenthe onze stemmen uitbrengen
op
M.A. HOOGERBRUGGE
TE SMILDE.
NAMENS TAL VAN KIEZERS.
Veenschap de Zeven Blokken.
De SCHOUW over WEGEN en VOETPADEN zal worden gehouden tusschen 15 en 20 Mei a.s.
Het Bestuur:
H.P. SICKENS, Voorzitter.
S.A. HULST, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 8 MEI 1880

Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
Met genoegen lazen wij heden eene advertentie uit de Oosthoek, waarbij een tal van kiezers kennis
gaven, dat zij besloten hadden aanstaanden Dingsdag hunne stemmen uit te brengen op den heer
M.A. Hoogerbrugge te Smilde.
De keuze is zeer aanbevelenswaardig; - onafhankelijk en daarbij met talenten begaafd – zou de heer
Hoogerbrugge een flinke plaatsvervanger voor den waardigen heer Meijring zijn.
Daar Oostermoer pas twee nieuwe leden – de heeren Damman de Wit en J. Meursing – naar de Staten
heeft afgevaardigd, zou het nu zeker onbillijk zijn, weder een Statenlid uit Oostermoer te kiezen.
Kiezers! laat ons de billijkheid in acht nemen, aanstaanden Dingsdag getrouwe ter stembus opgaan en
het stembiljet invullen met de namen der acht aftredenede leden en van den heer M.A. Hoogerbrugge.
V., Mei ’80.
Eenige kiezers uit den Zuidwesthoek.

