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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 25 MEI 1878 
 

Klaver - Smilde. 

Op Dingsdag 28 Mei 1878, 

des avonds te 5 uur, op het land te Smilde, publieke verkoop van 

2 kampen op stam staande 

beste KLAVER, 

op plaats 25 en 30 in het 3
e
  Blok, ten verzoeke van den Heer J. JOFFERS Azn. te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 27 MEI 1878 
 

Smilde. 

Inspectie - Verlofgangers. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken bekend: 

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

Assen op Woensdag den 12den Junij 1878, des voormiddags ten elf uur; 

2. dat aan die inspectie moeten deelnemen al de miliciëns die vóór den eersten April 1878 in het 

genot van onbepaald verlof zijn gesteld. 

Wordende voorts den verlofgangers herinnerd aan de bepalingen en straffen, vastgesteld bij de artt. 

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

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

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

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Kennisgeving. 

Het HOOFD van ’t Plaatselijk Bestuur te Smilde verklaart, dat het 4
de

 kwartaals kohier wegens het 

Patentregt, dienst 1877/78, door den Provincialen Inspecteur is executoir verklaard en op heden ter 

invordering aan den Ontvanger overgegeven; zullende mitsdien een ieder verpligt wezen, zijn 

aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen.   BOELKEN, Burgem. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 28 MEI 1878 
 

MATEN EN GEWIGTEN. 

HERIJK - SMILDE. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken aan de ingezetenen dier gemeente bekend, dat 

de Herijk der Maten en Gewigten zal plaats hebben op Maandag, Dingsdag en Woensdag den 

3den, 4den en 5den Junij 1878, dagelijks van ’s morgens 9 tot ’s middags 3 uur, ten huize van den 

Logementhouder J.K. HOMAN. 

Voorts worden de belanghebbenden herinnerd: 1
e
. dat de Maten en Gewigten behoorlijk 

schoongemaakt en gereinigd moeten aangeboden worden; 2
e
. dat onjuist bevonden Gewigten, op 

verzoek der belanghebbenden, kunnen worden gejusteerd tegen een bedrag ten bate van ’s Rijks kas,  

vastgesteld bij Koninklijk besluit van 16 October 1869, en 3
e
. dat, volgens Koninklijk besluit van 11 

December 1877, dit jaar alle Maten en Gewigten, zoomede de Strijkers der inhoudsmaten, aan den 

herijk zijn onderworpen.   Burgemeester en Wethouders van Smilde, 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 29 MEI 1878 
 
Smilde, 27 Mei. De vrouw van den landbouwer L. Klok alhier heeft op den jongstverloopen 

Dwingeloërmarkt een knipje of portemonnaie met f 80 aan contanten in eene tapperij aldaar verloren, 

en die zij, in spijt van al het gedane onderzoek, nog niet mogt terug bekomen. Zij had aldaar varkens 

verkocht, waarvoor zij die som had ontvangen. Dit voorval kan weder tot les strekken, om vooral 

met geld voorzigtig te zijn. 


