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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 4 JUNIJ 1877

SMILDE.
Inspectie - Verlofgangers.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken bekend:
1. dat de inspectie der verlofgangers bij de militie te land, in die gemeente verblijvende, dit jaar zal
plaats hebben te Assen op Zaturdag den 16den Junij, des voormiddags ten 11 uur , en
2. dat aan die inspectie moeten deelnemen al de miliciens die vóór den eersten April 1877 in het
genot van onbepaald verlof zijn gesteld.
Wordende voorts den verlofgangers herinnerd aan de bepalingen en straffen, vastgesteld bij de artt.
130, 140 tot en met 145 der militiewet en verder gelast om zich, op den dag van de inspectie, des
morgens ten half tien, te bevinden op den straatweg bij de Norgervaartsbrug, onder deze gemeente,
teneinde van daar naar de plaats, voor de inspectie bestemd, te worden overgebragt.
BOELKEN, Burgemeester.
S. Kooger, Secretaris.
Diligence - Smilde.
Belangstellenden in een goede diligencedienst van SMILDE op ASSEN, in verbinding met ’t Spoor,
worden verzocht te verschijnen in het Logement van den Heer WIND te Smilde, op MAANDAG den
4den Junij a.s., ’s avonds vijf uur.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 5 JUNIJ 1877

Smilde, 3 Junij. Tengevolge van de voordragt (zie no. 121 van dit blad) zijn door den Minister van
Financiën tot brievenbestellers alhier, met ingang van 1 Junij jl., benoemd S. Luxwolda en W.
Braam, die op gemelden datum hun bodenloop zijn begonnen.
Er houdt zich hier eene commissie onledig, om eene geregelde omnibusdienst van hier op Assen v.v.
in correspondentie met den Staatspoorweg te verkrijgen, waartoe de voorbereidende stappen worden
gedaan. Als ondernemer wordt genoemd J. Wieldraaijer, op de Scheid, Smilde.
Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
Verzoek s.v.p. een klein plaatsje in uw blad van heden. Een algemeene zaak moet publiek worden
besproken; het voor en tegen geeft het juiste zwaartepunt aan. Post- en telegraafkantoor is hier aan
de orde van den dag, maar zelden heb ik meer eenstemmigheid over eene zaak in deze gemeente
vernomen, en dat zal hoop ik het adres getuigen, dat ten gunste dier zaak in deze gemeente circuleert,
en teregt, geene enkele vonk van koopmansgeest moet in ons gloren, het oog op de toekomst voor
deze gemeente moet gansch gesloten, het denkbeeld vooruitgang moet voor ons een schrikbeeld zijn,
als wij deze zaak niet ondersteunen.
Wij hopen, dat de gemeenteraad bij de behandelingen van dat punt een betere maatstaf zal kiezen,
dan N. A. in het nommer van heden aan de hand geeft. De buitengewone kosten, maar meer nog het
groote tijdverlies, dat men thans heeft, nu men geen gebruik kan maken van den telegraaf, moet onze
maatstaf zijn. De gelegenheid maakt de genegenheid, die spreuk zal zich in deze gemeente
bewaarheid zien, indien de gemeenteraad blijken geeft, dat zij de vooruitgang van harte is toegedaan.
Smilde, 2 Junij 1877.
W. Z. O.
Waterleidingen - Smilde.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde doen te weten, dat de SCHOUW over de aan hun
toezigt onderworpen Waterleidingen zal plaats hebben op Dingsdag den 19den Junij aanstaande.
Wordende de onderhoudpligtigen dientengevolge aangemaand om, ter voorkoming van
onaangenaamheden, voor dien tijd, de bestaande gebreken te herstellen.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

