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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 26 JAN. 1878

Op Donderdag 31 Jan. 1878,
te elf ure, zal, bij de Molenwijksbrug te Smilde, ten verzoek van den heer J. HOMAN KIJMMELL
aldaar, worden verkocht:
eene groote partij zware en ligte
DENNENBOOMEN,
geschikt voor Spanten, Afrastering, Sleeten, Schuitboomen enz.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.
Op Zaturdag 2 Februarij 1878,
des namiddags te 3 ure, zullen, ten huize van H.C. HATZMANN te Hoogersmilde, na bekomen
regterlijke autorisatie, ten verzoeke van JOHANNES PHILIPPUS HATZMANN en kinderen, worden
verkocht:
1. EEN PERCEEL
BOUWLAND
te Hoogersmilde, sectie C no. 44, groot 2 h., 67 a., 50 c., in veiling staande op f 1359.50.
2. Een perceel HEIDEVELD te Hoogersmilde, sectie A no. 411, groot 7 h., 27 a., 40 c., in veiling
staande op f 217,Voorts, ten verzoek van den heer Mr. S. HELLINGA TONCKENS te Smilde, voor 5 jaren worden
verhuurd:
Een Huis en Bouwland
op de plaats achter H. WANNINGEN te Hoogersmilde, thans in gebruik bij HEIN VAN TRIEST.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 28 JAN. 1878

Heden overleed zeer onverwachts, na eene ongesteldheid van slechts één dag, onze geliefde vader en
behuwdvader H.K. WALDA, Wedn. van G.W. DE JONG, in den ouderdom van vier en zestig jaren.
Kloosterveen, 23 januarij 1878.
Namens broeders en zusters,
K. WALDA.
Eenige kennisgeving aan vrienden en bekenden.
Smilde - Hoofdelijke Omslag.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van de ingezetenen, dat het kohier
van den Hoofdelijken Omslag, dienst 1878, voorloopig is vastgesteld en gedurende 14 werkdagen,
te rekenen van en met Maandag den 28sten dezer maand, op de Secretarie der gemeente ter inzage
zal liggen, ten einde belanghebbenden in staat te stellen hunne bezwaren daartegen bij den
Gemeenteraad te kunnen indienen.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.
SMILDE.
De BURGEMEESTER van Smilde herinnert alle mannelijke ingezetenen, geboren in het jaar 1859, die
zich nog niet voor de Nationale Militie hebben aangegeven, dat het Inschrijvingsregister op den
31sten dezer maand, des namiddags ten 4 uur, voorloopig wordt gesloten.
BOELKEN, Burgemeester.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 29 JAN. 1878

Kiezerslijsten.
De VOORZITTER van den Gemeenteraad te Smilde noodigt, ingevolge art. 7 der Kieswet, de
ingezetenen der gemeente uit, om, zoo zij elders in ’s Rijks Directe Belastingen zijn aangeslagen,
daarvan ter Secretarie der gemeente te doen blijken vóór den 15den Februarij e.k., ten einde de
bedoelde opgaven kunnen dienen bij het opmaken der Kiezerslijsten voor het jaar 1878.
BOELKEN, Burgemeester.

