blad 1876d
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 3 FEBRUARIJ 1876

De Heer van Leven en Dood ontnam mij heden mijne dierbare echtgenoote en zorgdragende moeder
HENDRIKJE JONKMAN, in den ouderdom van ruim 51 jaren.
Zwaar valt ons dit verlies, doch Hij doe ons eerbiedig zwijgen.
Smilde, 31 Januarij ’76.
A.M. ROOSEBOOM.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 4 FEBRUARIJ 1876

Op Dingsdag 8 Februarij a.s.,
des avonds te zeven uren, zal, in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, ten verzoeken van
de Wed. HENDRIK HOMAN en kinderen aldaar, worden geveild:
EEN KAMP

BOUWLAND
in het 1e Blok op Plaats 12, achter JAN DE VROOME, groot 62 a., 20 cent.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 5 FEBRUARIJ 1876

Nationale Militie.
Oproeping van Vrijwilligers.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Smilde brengen door deze ter openbare kennis, dat
zij, die verlangen als vrijwilliger bij de militie op te treden, zich daartoe bij hen, gedurende den loop
dezer maand Februarij, op elken werkdag van ’s morgens negen tot ’s middags twaalf ure, ter
secretarie der gemeente zullen kunnen aangeven;
dat, om vrijwilliger bij de militie te zijn, de wet bij de artikelen 11, 12 en 13 de volgende vereischten
vordert, als:
“Art. 11.
Om vrijwilliger bij de militie te zijn, moet men ongehuwd of kinderloos weduwenaar en ingezeten
wezen, voorts ligchamelijk voor den dienst geschikt, ten minste 1,56 el lang, op den 1sten Januarij
van het jaar der optreding als vrijwilliger het 20ste jaar ingetreden zijn en het 35ste jaar niet volbragt
hebben, tot op het tijdstip der optreding aan zijne verpligtingen ten aanzien van de militie, zoover die
te vervullen waren, voldaan en een goed zedelijk gedrag hebben geleid.
Het bezit van die vereischten, met uitzondering van de ligchamelijke geschiktheid en van de
gevorderde lengte, wordt bewezen door een getuigschrift van den Burgemeester der woonplaats.
Dat getuigschrift is ingerigt in den door Ons te bepalen vorm.
Art. 12.
Hij, die voor de militie is ingeschreven, wordt slechts als vrijwilliger toegelaten voor de gemeente, in
welke hij ingeschreven is, tenzij hij geene verpligtingen ten aanzien van de militie meer te vervullen
hebbe.
Art. 13.
Hij, die bij de zeemagt, bij het leger hier te Lande, of bij het krijgsvolk in ’s Rijks overzeesche
bezittingen heeft gediend, wordt niet als vrijwilliger bij de militie toegelaten, tenzij hij bij het
verlaten van den dienst, behalve een bewijs van ontslag, van den bevelhebber, onder wien hij
laatstelijk heeft gediend, een getuigschrift hebbe ontvangen, inhoudende, dat hij zich gedurende zijn
diensttijd goed heeft gedragen.
Hij kan, heeft hij dit ontvangen, tot dat zijn veertigste jaar volbragt is, als vrijwilliger bij de militie
worden toegelaten.”
En voorts, dat het getuigschrift, bedoeld in artikel 11, mede ter plaatse en op de dagen en uren voor
de aangifte bepaald, aan hen, die daarop regt hebben, zal worden afgegeven.
en zal hiervan op de gebrikelijke wijze openbare kennisgeving geschieden.
Smilde, 3 Februarij 1876.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
de Burgemeester, EBBINGE.
De Secretaris, S. KOOGER.

