blad 1882c
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 28 JANUARIJ 1882

Smilde.
Loting – Nationale Militie.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van belanghebbenden:
1. dat de Loting voor de Nationale Militie van de ligting 1882 zal plaats hebben te Assen op
Zaturdag den 11den Februarij 1882, des middags ten 12 uur;
2. 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;
3. dat de redenen van vrijstelling bij de loting behooren te worden opgegeven;
4. 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 daarvoor benoodigde getuigschriften
moeten worden aangevraagd ter gemeente-secretarie van Smilde op Maandag den 13den Februarij
1882, zullende ieder belanghebbende, ter bekoming van genoemd getuigschrift, moeten aanbieden
twee ter goeder naam en faam staande meerderjarige mannelijke ingezetenen;
5. dat bij de aanvragen om vrijstelling wegens broederdienst moeten orden overlegd de bewijzen
van ontslag van oudere broeders.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secr.
Smilde
Op Dingsdag 31 Januarij 1882,
des morgens te 11 uur, ten huize vroeger bewoond door D. HUIJSMAN bij de Polakkenbrug te
Smilde, ten verzoek van den Heer M.A. HOOGERBRUGGE aldaar, publieke verkoop van
6 beste Koeijen
aanstaande te kalven,
een zeldzame Stier,
oud 1½ jaar, 2 JONGBEESTEN en een WAGEN.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 30 JANUARIJ 1882

Tot mijne diepe droefheid overleed heden, aan eene slepende ziekte, mijne geliefde Echtgenoote en
mijner Kinderen zorgdragende Moeder EVERDINA BOER, in den ouderdom van bijna 44 jaren.
Hoe zwaar mij en mijnen Kinderen – waarvan sommige nog te jong zijn om het verlies te beseffen –
haar gemis moet vallen, gevoelen alleen zij, die haarvan nabij hebben gekend.
Nu juicht zij voor den troon van God, dien zij liefhad. Wij weenen. Nu zij bekleed met den mantel
des heils, wij omhangen met het sombere rouwfloers. Aandoenlijke tegenstelling. Doch Hij, wiens
doen Majesteit is, doe ons berusten in Zijnen wil en lenige onze diepe smart met de hoop op een zalig
weerzien.
Smilde, 27 Jan. ’82.
A. SPIJKMAN.
Turf – Smilde.
Op Maandag 6 Febr. 1881,
des avonds te 7 uur, al, ten huize van J.H. WIND te Smilde, publiek worden verkocht:
30 zoogenaamde dagwerk
scherpe en graauwe Turf
op de Van Lierswijk te Smilde, ten verzoek van JAN W. DE VRIES en Co. te Smilde, en
15 zoogenaamde dagwerk
graauw en zwarte Turf
op de Feenstra wijk bij de Korte wijk te Smilde, ten verzoek van J. ELEVELD c.s. aldaar.
De turf zal ’s morgens vooraf op het veld worden ingezet.
Bijeenkomst ten huize van HS. DE VRIES aan de Norgervaart, ’s morgens 12 uur.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

