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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 7 MAART 1878

Ondergeteekende maakt aan het geachte publiek bekend, dat zij door het Burgerlijk Armbestuur is
benoemd tot
VROEDVROUW
te Smilde en dat zij zich aldaar heeft gevestigd in het huis voorheen bewoond door den heer Dr.
VAN BUUREN.
Tevens bestaat bij de ondergeteekende gelegenheid voor een KOSTGANGER met vrije kamer.
M.E. ROELFSEMA, geb. WEVER.
SMILDE.
Op Dingsdag 12 Maart 1878,
des morgens te 10 uur, ten huize en ten verzoeke van G. NUIS te Smilde, publieke verkoop van
1 ENTERPAARD,
7 stuks HOORNVEE, 3 VARKENS, 2 WAGENS, KROOIJEN, DORSCHKLEED, KAFMOLEN, KARN,
Koperen MELKVATEN, 2 SJOUWEN, 2 EEGDEN, 1 PLOEG, een voorraad MEST, SPEK en ’t geen
verder te voorschijn zal worden gebragt.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 8 MAART 1878

Kiezerslijsten - Smilde.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat in den gang van
het Gemeentehuis zijn aangeplakt, alsmede dat gedurende 14 dagen, te rekenen van en met den
8sten dezer maand, op de Gemeente-Secretarie ter inzage zullen liggen:
1. de LIJSTEN van personen die tot het kiezen van leden voor den Gemeenteraad, de Provinciale
Staten en de Tweede Kamer der Staten-Generaal bevoegd zijn, en
2. eene OPGAVE der personen die bij de herziening, weegens het gemis van een of meer der
gevorderde vereischten, van de kiezerslijsten zijn geschrapt.
Smilde, 6 Maart ’78.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.
Zeemilitie.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde noodigen de lotelingen dier gemeente, van de ligting
1878, 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, 1 Maart ’78.
BOELKEN, Burgerm.
S. KOOGER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 9 MAART 1878

Bekendmaking.
Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Smilde verklaart, dat het 3e kwartaals kohier wegens het
patentregt, dienst 1877/78, door den Provincialen Inspecteur is executeur verklaart en op heden ter
invordering aan den Ontvanger is overgegeven; zullen mitsdien een ieder verpligt zijn zijn aanslag
op den bij de wet bepaalden voet te voldoen.
8 Maart ’78.
BOELKEN.
H. ROELFSEMA te Smilde
maakt aan het geëerde publiek bekend, dat hij een WINKEL heeft geopend in alle soorten ZIJDEN- ,
VILTEN FANTASIE- en STROOHOEDEN en PETTEN, in het huis vroeger bewoond door den Heer Dr.
VAN BUUREN.
Tevens kan bij hem alles worden gerepareerd wat tot dit vak behoort. Verzoekt gunst en
recommandatie en belooft eene prompte en soliede bediening.

