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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 25 MAART 1889 

 
Publieke Verhuring 

TE SMILDE. 

Op Dinsdag 2 April 1889, 

des avonds te 7 uur, in het Logement “de Nieuwe Veenhoop” te Smilde, zullen ten verzoeke van den 

Heer K.H. MULDER, Kassier te Hoogezand, publiek, voor één jaar, worden verhuurd: 

VERSCHILLENDE PERCEELEN 

Bouw- en Weideland, 

gelegen aan de Molenwijk te Smilde, vroeger toebehoord hebben aan H.A. VENEKAMP. 

Aanwijs geeft G. V.D. LAAN. 

J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 26 MAART 1889 

 
Smilde, 25 Maart. Nam in de vorige week de werkstaking onder de arbeiders van den heer Visser 

spoedig een einde, van langen duur is de tevredenheid niet geweest. Weder hebben de arbeiders, die 

de baggerspecie vervoeren en lossen, het werk gestaakt. 

 

Smilde, 25 Maart. Gebrs. M. en I. Cohen alhier hebben een statenbijbel aangekocht, die voor 

oudheid-kenners, zooals men ons verzekert, eene groote waarde moet hebben. Hij is in groot formaat 

en bestaat uit twee boeken, waarin veel platen voorkomen, allen zeer prachtig. Men vindt er afgebeeld 

de sikkel, zooals die in de boeken Mozes wordt omschreven, de heilige tempel, de tabernakel en een 

tal van andere gravures, alles handteekening en van zeer ouden datum. Deze geschriften – men kan 

het al is men geen antiquair duidelijk bemerken – hebben vele eeuwen achter de rug. Bij genoemde 

kooplieden vervoegen zich vele nieuwsgierigen en belangstellenden om van dit werk inzage te nemen. 

Smilde, 24 Maart. In de zaterdag avond alhier gehouden vergadering der Landbouwvereeniging werd 

mededeeling gedaan dat de leverantie van klaverzaden is opgedragen aan den heer B.H. Niessen te 

Groningen. Het wit klaverzaad tegen den prijs van 76 cent per kilo en het rood Brabantsch tegen 78 

cent per kilo, onder garantie van 83.5 % gebruikswaarde, 99.3 % zuiverheid en 84.1 % kiemkracht. 

Daarna werd besloten zich per adres tot den Raad dezer gemeente te wenden met verzoek eene 

maandelijksche varkens- en schapenmarkt te willen instellen en zoo mogelijk de tweede Dinsdag van 

elke maand als marktdag aan te wijzen. Een desbetreffend adres werd ter vergadering ontworpen en 

goedgekeurd en door alle aanwezigen, ongeveer 40 leden, geteekend. 

Hijkersmilde en Kloosterveen, 22 Mrt. Men deelt ons mede, dat bij den kerkeraad der Ned. Herv. 

gemeente alhier de namen zijn opgegeven van 13 lidmaten, die het zoogenaamde synodale juk hebben 

afgeschud. 

WATERSCHAP 

de Zeven Blokken. 

Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de Lijst 

van Stembevoegden, dienst 1889, van af den 1sten April a.s., gedurende acht dagen, ten huize van 

den Secretaris van genoemd Waterschap ter inzage is nedergelegd. 

Smilde, 25 Maart 1889.     Het Bestuur voornoemd, 

De Voorzitter, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, P.J. KRAMER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 27 MAART 1889 

 Smilde, 25 Maart. Ook de tweede werkstaking aan de hoofdvaart alhier behoort tot de geschiedenis. 

Reeds gistermiddag kon de baggermolen weder beginnen te werken. Voor een deel der vroegere 

arbeiders zijn andere in de plaats gekomen. 


