
blad 1883e2 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 26 MAART 1883 
 

Smilde – Kiezerslijsten. 

De BURGEMEESTER der gemeente Smilde brengt ter algemeene kennis: dat de Lijsten der Kiezers 

van leden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, voor de Provinciale Staten en voor den 

Gemeenteraad zijn gesloten, op nieuw in den gang van het gemeentehuis aangeplakt en op de 

Secretarie der gemeente ter inzage van een ieder zijn nedergelegd. 

Smilde, 22 maart 1883.       De Burgemeester, BOELKEN. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 28 MAART 1883 
 
Bovensmilde, 26 Maart. Ds. J.J. van der Vlugt, pred. te Kampereiland, heeft het beroep naar de 

Ned. Herv. gemeente alhier aangenomen. 

Herijken te Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Smilde brengen ter kennis van de belanghebbende 

ingezetenen, dat de Herijk der Maten en Gewigten zal plaats hebben op Maandag, Dingsdag en  

Woensdag den 2den, 3den en 4den April 1883, dagelijks van ’s morgens 9 tot 12 en van ’s 

namiddags 1 tot 3 uur, in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP. 

Voorts wordt heinnerd: 

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 tegen 

dadelijke voldoening van het bedrag 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, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 29 MAART 1883 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 27 Maart. In de heden gehouden raadsvergadering, bijgewoond door acht leden, is namens 

burgemeester en wethouders aangeboden het verslag omtrent den toestand der gemeente over 1882 

en besloten dit stuk ter inzage neder te leggen op de secretarie. Verder is tot gemeente-vroedvrouw 

benoemd mej. A. Vissinga, geb. van Houten, thans te Eenrum. Vervolgens is vastgesteld het 

primitief kohier der hondenbelasting, dienst 1883, ter somma van f 385.50, waarna de openbare 

zitting is opgeheven en veranderd in eene met gesloten deuren. 

Smilde, 28 maart. De heer M.L. Mulders, sub-ontvanger van de rijksbelastingen alhier, is benoemd 

tot schatter der huurwaarde van de localen, waarin te dezer plaatse sterke drank wordt verkocht. 

VERGADERING 
van AANDEELHOUDERS in de Stoombootmaatschappij Smilde, ten huize van de Wed. J.K. HOMAN te 

Smilde, op Vrijdag 6 April e.k., voormidd. elf uur. 

Aan de orde: Voorstel tot verkoop der boot. 

Smilde, 27 Maart 1883.        HET BESTUUR. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 30 MAART 1883 
 

 
ONDERWIJS – SMILDE. 

In de gemeente Smilde worden vier ONDERWIJZERS of ONDERWIJZERESSEN gevraagd, en wel: 

één aan de school te Kloosterveen; 

één aan de school te Hijkersmilde; 

twee aan de school te Hoogersmilde. 

Jaarwedde f 600.- 

Brieven en stukken in te zenden aan den Burgemeester van Smilde vóór of uiterlijk op 15 April 

1883. 


