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Smilde.
Op Maandag 7 Febr. 1881,
des avonds te 6 uur, zullen te Smilde, ten huize van de Wed. HOMAN, publiek worden verkocht:
ONDERSCHEIDENE PERCEELEN

Bovenveen,
aan de Suermondtswijk te Smilde, ten verzoeke van Mevr. de Wed. Mr. J. TONCKENS te Westervelde.
Inlichtingen te bekomen bij C. DE JONGE te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 4 FEBRUARIJ 1881

Nationale Militie.
Loting – Smilde.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS brengen ter kennis van de belanghebbenden: dat de Loting voor de
Nationale Militie van de ligting 1881 zal plaats hebben te Assen op Donderdag den 17den Februarij
1881, des middags te 12 uur; dat ieder ingeschrevene in persoon bij de loting behoort tegenwoordig te
zijn, 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 de redenen van
vrijstelling bij de loting behooren te worden opgegeven; dat door of van wege de lotelingen, die regt
meenen te hebben op vrijstelling wegens broederdienst of op grond van te zijn eenige wettige zoon, de
noodige getuigschriften behooren te worden aangevraagd ter Secretarie der gemeente Smilde op
Vrijdag den 18den Februarij 1881 van ’s morgens 9 tot 12 uur; zullende ieder belanghebbende ter
bekoming van het noodige bewijs moeten aanbieden twee ter goeder naam en faam staande
meerderjarige mannelijke ingezetenen;
dat bovendien door de lotelingen, die vrijstelling verlangen wegens broederdienst, moeten worden
overlegd de bewijzen van ontslag van hunnen gepasporteerde broeders.
Burgem. en Weth. van Smilde,
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.
Smilde.
Op Woensdag 9 Febr. 1881,
des avonds te 7 uur, zullen, in het Logement van de Wed. HOMAN te Smilde, publiek worden geveild:
1. Ten verzoeke van Mejufvrouw de Wed. V.D. WEST en Kinderen te Noordlaren:
Eene Behuizinge
en bijgelegen LAND benevens eene uitgestrektheid Veen en Ondergrond in Eekhoutsblok, groot p.m.
26 hectaren.
2. Ten verzoeke van den heer P. V.D. WEST te Smilde:
Een Huis en bijgelegen Land
en ONDERGROND aan de Grietmanswijk, afkomstig van wijlen Ds. JOFFERS.
Een Arbeiderswoning, in gebruik bij MARTEN DELFSMA in Eekhoutsblok aan de Dwarswijk.
P.m. 1 hectare uitmuntend Baggerveen in Eekhoutsblok te Smilde, op den hoek der derde wijk.
Notaris: Mr. H. van Lier.
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ZATURDAG 5 FEBRUARIJ 1881

Heden overleed, tot diepe droefheid van mij en mijne kinderen, na een korte ongesteldheid, in den
ouderdom van 57 jaren, mijne geliefde echtgenoot HENDRIKJE HUIZINGH.
Smilde, 2 Februarij 1881.
Mr. S. HELLINGA TONCKENS.
KADASTER.
De BURGEMEESTER van Smilde maakt aan de ingezetenen bekend, dat de Heer A. GRIFFIJN,
Landmeter van het kadaster te Assen, in den loop dezer maand deze gemeente zal bezoeken tot
opmeting van de veranderingen die ontstaan zijn door stichting, herbouw, bijbouw, ontginning,
splitsing van perceelen enz.
Smilde, 3 Febr. 1881.
BOELKEN, Burgemeester.

