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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 4 MAART 1881

Heden ontsliep, zacht en kalm, onze innig geliefde dochter KLAASJE, in den ouderdom van 7 jaar en
4 maanden.
Smilde, 2 Maart 1881.
H. IJMKER AZ.
A. IJMKER-FERNHOUT.
De bevestiging van den Wel Eerwaarden Zeer Gel. Heer Dr. D.C. THIJM zal plaats hebben, D.V.,
op Zondag den 6den dezer, des morgens ten 10 uur.
De intrede door Z.W.E.W. des namiddags ten 3½ uur.
Smilde, 3 Maart 1881.
De kerkeraad van Hijkersmilde en Kloosterveen.
ZEEMILITIE.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde noodigen door dezen de LOTELINGEN, ligting 1881,
die bij de Zeemilitie wenschen te dienen, uit, om zich tot dat einde in den loop dezer maand ter
Gemeente-Secretarie aan te geven.
Smilde, Maart 1881.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 7 MAART 1881

MILITIERAAD.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde verwittigen de belanghebbende lotelingen dier
gemeente, van de ligting 1881, dat de eerste zitting van den Militieraad zal worden gehouden in
het Gemeentehuis te Assen op Vrijdag den 18den Maart 1881, des voormiddags ten 9½ uur.
Wordende voorts herinnerd, dat in die zitting voor den Militieraad moeten verschijnen: de
vrijwilligers voor de Militie en de loteling die vrijstelling verlangt wegens ziekelijke gesteldheid of
gebreken en of gemis van de gevorderde lengte.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.
Het BESTUUR van het Veenschap MOLENWIJK en AANHOORIGHEDEN te Smilde brengt ter kennisse,
dat de voorloopig vastgestelde
Tabellen van Wegen en Voetpaden,
zoo en invoegen thans gewijzigd, gedurende 14 dagen, van af 7 Maart 1881, ter visie zullen
voorliggen te Smilde bij J.H. WIND en te Hooghalen bij G. KUIPER.
Smilde, 4 Maart 1881.
Het Bestuur van hert Veenschap voornoemd:
H.S. GRATAMA, voorzitter.
M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris.
Smilde, 4 Maart. Wel was hedenmorgen de vaart door ons kanaal een togt met hindernissen. De boot
van Assen op Zwolle bragt het tot het Haarschut. Ook de beurtschipper op Amsterdam kwam, trots
alle pogingen, niet verder. ’t Is wel een late, en het gevorderde jaargetijde in aanmerking genomen,
een strenge winter.
Smilde, 5 Maart. Naar men verneemt werd hedenmorgen door J. Hoogeveen, bokschipper alhier, bij
den veldwachter G. Hoogenberk aangifte gedaan, dat hem eenige oude zeilkleeden, welke hij achter
zijne woning op een heg had hangen te droogen, waren ontvreemd. Genoemden beambte, die dadelijk
pogingen in ’t werk stelde, om het gestolene op te sporen, mogt dat ook gelukken. Hij vond de
kleeden bij den koopman H. Elshof alhier, die ze voor lompen (oude vodden) had gekocht van
zekeren E.W. Kramer en Jan Moes, beide alhier woonachtig. Naar men verneemt, moet door G.
Hoogenberk proces-verbaal zijn opgemaakt en zullen die personen hun welverdiende straf niet
ontgaan.

