blad 1887b2
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 22 JANUARI 1887

Heden overleed, in den ouderdom van bijna 72 jaren, mijne geliefde echtgenoote JANNA
WESTERHOF.
Smilde, 17 Januari 1887.
J. VAN DER VEEN.
WATERSCHAP
de Zeven Blokken.
VERGADERING van Stemgerechtigde ingelanden, op Dinsdag 1 Februari 1887, voormiddags 11 ure,
ten huize van de Wed. HOMAN.
Punten van behandeling:
1e. Rekening en verantwoording, dienst 1886.
2e. Bespreking van de opschooning van de waterleiding in het eerste en twe3ede Blok van
bovengenoemd Waterschap.
Smilde, 20 Januari 1887.
Namens het Bestuur:
M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter.
P.J. KRAMER, Secretaris.
WATERSCHAP
de Zeven Blokken.
Uitbesteding
van het opruimen van de Jonkersbrug, liggende over de Hoofdvaart, op Dinsdag 1 Februari a.s.,
’s middags 12 uur, ten huize van de Wed. HOMAN.
Smilde, 20 Januari 1887.
M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter.
P.J. KRAMER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 25 JANUARI 1887

Bevallen van eene dochter W.H. ROTGANS-STHEEMAN.
Smilde, 22 Jan. 1887.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 26 JANUARI 1886

Smilde, 24 Jan. De hoofden der openbare scholen in deze gemeente werden heden verrast door ’t
ontvangen van een bedrag in geld van den heer M.A.H., ’t welk moet dienen tot het leggen van den
grondslag voor eene schoolbibliotheek voor iedere school.
Den edelmoedigen gever, die niet alleen door woorden maar ook door daden toont een voorstander
van het onderwijs te zijn, zij daarvoor oprechten dank gebracht!
SMILDE.
Loting – Nationale Militie.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Smilde brengen ter kennis van de belanghebbende:
dat de LOTING voor de Nationale Militie 1887, zal plaats hebben in het Gemeentehuis te Assen op
Woensdag den 9den Februari 1887, des voormiddags te tien uur;
dat ieder ingeschrevene in persoon te loting behoort op te komen, doch bij volstrekte verhindering
kan worden vervangen door vader, moeder of voogd, en zoo deze mede niet verschijnt, het trekken
zal geschieden door den Burgemeester;
dat ieder, die recht op vrijstelling van den dienst meent te kunnen doen gelden, de reden daarvoor bij
de Loting behoort op te geven;
dat door of van wege de Lotelingen die recht meenen te hebben op vrijstelling wegens
broederdienst of op grond van te zijn eenige wettige zoon, de daarvoor benoodigde getuigschriften
ter Gemeente-Secretarie van Smilde behooren te worden aangevraagd op Donderdag den 10den
Februari 1887, van ’s morgens 9 tot ’s middags 12 uur;
zullende ieder belanghebbende, ter bekoming van het noodige bewijs, moeten aanbieden twee ter
goeder naam staande, meerderjarige mannelijke ingezetenen;
dat bij de aanvrage wegens broederdienst bovendien moeten worden overgelegd de paspoorten van
de broeders die gediend hebben.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

