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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 4 FEBRUARIJ 1879

Smilde, 31 Jan. Men deelt ons mede dat een paar dagen geleden van een gezelschap van 14
personen, die zich op het Oranjekanaal met schaatsenrijden onledig hielden, 7 door het ijs zakten.
Met groote moeite werden ze op den wal gehaald, maar toen men meende, dat alles goed en wel was
afgeloopen, bleek het bij nader bezien, dat er nog één werd vermist. Onmiddellijk sprong één der
geredden weder naar het wak en slaagde er in den reeds gezonken kamerraad levend van onder het ijs
op te halen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 5 FEBRUARIJ 1879

Smilde, 3 Febr. De turf moet in de Hollandsche steden reeds uiterst schaars beginnen te worden,
zoodat de prijzen verbazend stijgen. Men verzekert ons, dat tot 8 gulden en nog meer per duizend
wordt betaald. Bedenkt men, dat een groot schip zeer wel 100,000 stuks kan laden, dan is
gemakkelijk na te gaan, dat de schippers, die zich nu in Holland bevinden, er niet aan denken
klaagliederen aan te heffen. Ook de verveeners zijn de koude nog niet moede.
VEENSCHAP
Molenwijk en Aanhoorigheden
TE SMILDE.
De BEGROOTING voor het dienstjaar 1870 zal van af 6 Febr. 1879, gedurende acht dagen, ter visie
voorliggen te Smilde ten huize van J.K. HOMAN en te Hooghalen ten huize van G. KUIPER.
Smilde, 4 Febr. 1879.
Het Bestuur van het Veenschap:
E.R. HOMAN, waarn. Voorzitter.
M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris.
SMILDE.
Loting – Nationale Militie.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van belanghebbenden:
1. dat de LOTING voor de Nationale Militie der ligting 1879 zal plaats hebben in het Gemeentehuis te
Assen op Vrijdag den 21sten Februarij 1879, des namiddags ten één ure;
2. dat ieder ingeschrevene in persoon bij de loting behoort tegenwoordig te zijn, doch bij verhindering
kan worden vervangen door zijn vader, moeder of voogd, en, zoo deze mede niet verschijnt, het
trekken zal geschieden door den Burgemeester;
3. dat de redenen van vrijstelling bij de loting behooren te worden opgegeven, en
4. dat door of van wege de lotelingen, die regt meenen te hebben op vrijstelling wegens broederdienst
of op grond van te zijn eenige wettige zoon, de daarvoor benoodigde getuigschriften behooren te
worden aangevraagd ter Gemeente-Secretarie te Smilde op Zaturdag den 23sten Februarij 1879;
zullende ieder belanghebbende, ter bekoming van het noodige bewijs, moeten aanbieden twee goed ter
naam staande meerderjarige mannelijke ingezetenen.
Burgemeester en Wethouders voornd.:
BOELKEN, burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.
GRONDBELASTING.
De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van belanghebbenden, dat, gedurende dertig dagen,
te rekenen van en met den 5den dezer maand, op de Gemeente-Secretarie ter inzage zullen liggen:
7 STATEN betrekkelijk meeting en schatting bedoeld bij de artt. 15, 23 en 43 der wet op de
grondbelasting.
5 Febr. ’79
BOELKEN, Burgem.

