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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 19 JUNIJ 1876

Inspectie - Verlofgangers - Smilde.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken bekend: 1. dat de INSPECTIE der
VERLOFGANGERS, in die gemeente verblijvende, dit jaar zal plaatshebben te Assen op Dingsdag
den 27sten Junij, des voormiddags ten 9 uur, en
2. dat aan die inspectie moeten deel nemen al de miliciens die vóór den eersten April 1876 in het
genot van onbepaald verlof zijn gesteld.
Wordende voorts den verlofgangers herinnerd aan de bepalingen en straffen vastgesteld bij de art.
130, 140 tot en met 145 der militiewet en verder gelast om zich op den dag der inspectie, des
morgens ten half acht uur, te bevinden op den straatweg bij de Norgervaartsbrug, onder deze
gemeente, ten einde van daar naar de plaats, voor de inspectie bestemd, te worden geleid.
EBBINGE, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 21 JUNIJ 1876

Kennisgeving.
Het HOOFD van ’t Plaatselijk Bestuur te Smilde brengt ter algemeene kennis, dat het Primitief
Kohier voor de belasting op het Personeel, dienst 1876/77, door den Heer Provincialen Inspecteur
te Groningen, den 17 Junij 1876, is executoir verklaard en heden ter invordering aan den Heer
Ontvanger is overgegeven.
Smilde, 19 Junij 1876.
EBBINGE.
VEENSCHAP
DE ZEVEN BLOKKEN.
Het BESTUUR van het Veenschap DE ZEVEN BLOKKEN te Smilde brengt ter kennis van de
belanghebbenden, dat de SCHOUW over Wegen, Voetpaden, Bruggen en Waterleidingen zal plaats
hebben op den 28sten en 29sten Junij a.s.
Het Bestuur voornoemd,
H.P. SICKENS, Voorzitter,
S.A. HULST, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 23 JUNIJ 1876

Smilde, 22 Junij. Terwijl J. Rodenhuis te Hoogersmilde in den nacht van Zondag op Maandag jl.
van Oostmeer met een paard, dat hij daar gekocht had, terugkeerde en door de groote vermoeidheid
zich aan den weg tusschen Oosterwolde en Vechtelo te slapen legde, ontdekte hij bij zijn ontwaken,
dat hem eene som van zeventig gulden aan papier was ontvreemd. Het is vreemd, dat Morpheus hem
met zoo veel magt in zijn armen had geklemd, dat hij er niets van merkte. Het paard stond echter bij
zijn ontwaken nog naast hem.
Het is te hopen dat de sluijer, die over deze zaak gespreid ligt, spoedig opgeligt worde.
SMILDE.
Klaver en Rogge.
Op Maandag 26 Junij 1876,
des namiddags te 5 uur, zal, op het land te Smilde, publiek worden verkocht:
1e. 3 kampen uitmuntende KLAVER en GRAS aan de Meesterswijk en een kamp ROGGE aldaar,
achter het huis van POMPER te Smilde, ten verzoeke van den Heer MOZES COHEN te Assen.
2e. Een kamp KLAVER aan de van-Lierswijk te Smilde, ten verzoek van den Heer J.A. TEN KATE te
Hoogeveen.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

