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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 26 MEI 1880 
 

Zitdag – Hoogersmilde. 

De Notaris mr. W. O. SERVATIUS te Dwingelo zal, op aanstaanden VRIJDAG den 28sten Mei 1880, 

van des voormiddags 10 uren tot des namiddags 1 uur, in het Logement van L. FLEDDERUS te 

Hoogersmilde, ZITTING houden tot het ontvangen van ten zijnen kantore verschenene KOOP- en 

HUURPENNINGEN. 

SMILDE. 

Inspectie – Verlofgangers. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken bekend: 

1. dat de Inspectie der Verlofgangers, in die gemeente verblijvend, dit jaar zal plaats hebben te 

Assen op Zaturdag den 12den Junij 1880, des voormiddags ten 11¼ uur; 

2. dat aan die inspectie moeten deelnemen al de miliciens die vóór den eersten April 1880 in het 

genot van onbepaald verlof zijn gesteld. 

Worden de voorts de verlofgangers herinnerd aan de bepalingen en straffen, vastgesteld bij de 

artikelen 130, 140 tot en met 145 der militiewet en verder gelast om zich, op den dag der inspectie, 

des morgens ten half tien, te bevinden op den straatweg bij de Norgervaartsbrug, onder deze 

gemeente, ten einde vandaar naar de plaats, voor de inspectie bestemd, te worden overgebragt. 

Burgem. en Weth. voornoemd: 

BOELKEN, 

De Secretaris, 

          S. KOOGER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 27 MEI 1880 
 

Smilde, 26 Mei. Gister is ds. Klercq, predikant alhier, begonnen de catechisatiën voor 

schoolleerlingen telkens des morgens vóór ’t begin der schoolles te houden. Dat dit, vooral bij de 

onderwijzers, met vreugde vernomen is, daar nu niet telkens ééne schoolles per week half werk 

behoeft te zijn, hieraan zal niemand twijfelen. 

Kennisgeving 
Het HOOFD van het Gemeentebestuur te Smilde maakt bekend: 

1. dat op de Gemeente-Secretarie van en met Donderdag den 27sten Mei 1880 voor een ieder ter 

inzage zullen liggen de STUKKEN ter zake van de onteigening ten algemeene nutte van eigendommen 

in die gemeente, ten behoeve van den bouw van wachterswoningen bij de bruggen over de Drentsche 

Hoofdvaart, bestaande in: 

a. eene zakelijke beschrijving van het werk; 

b. vijf situatie-teekeningen; 

c.  een uittreksel uit het kadastrale plan, en 

d. vijf uittreksels uit den perceelsgewijzen kadastralen legger. 

2. dat op Zaturdag den 13den Junij 1880 des voormiddags ten 9 uur, ten Gemeentehuize alhier zal 

bijeenkomen eene commissie uit Gedeputeerde Staten dezer Provincie, ten einde de bezwaren der 

belanghebbenden tegen het plan van onteigening aan te hooren. 

3. dat op de Secretarie der gemeente Diever mede voor een ieder ter inzage ligt een uitgewerkt plan 

van al de werken in de gemeenten Smilde, Diever en Havelte, bedoeld bij de wet van 23 April 1880 

(Staatsblad No. 68). 

Smilde, 25 mei 1880. 

Het Hoofd van ’t Gemeentebestuur voornd.: 

BOELKEN. 

 

Te huur gevraagd te Smilde 

EEN WONING, 

met twee à drie KAMERS, SLAAPKAMER, KELDER, KEUKEN etc., zoo mogelijk met TUIN. 

Aanbiedingen met opgave van prijs, letter A, bij den Boekhandelaar J.O. VAN HOUTEN. 

 


