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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 24 JANUARIJ 1883

Kiezerslijsten.
De VOORZITTER van den Raad der gemeente Smilde noodigt, ingevolge art. 7 der Kieswet, de
ingezetenen der gemeente uit, om, zoo zij elders in ’s Rijks Directe Belastingen zijn aangeslagen,
daarvan ter Secretarie der gemeente te doen blijken vóór den 15den Februarij a.s., ten einde de
bedoelde opgaven kunnen dienen bij het opmaken der LIJSTEN, aanwijzende de namen der personen,
die tot het kiezen van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de Provinciale Staten
en van den Gemeenteraad bevoegd zijn.
De Voorzitter voornoemd: BOELKEN.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 25 JANUARIJ 1883

SMILDE.
De BURGEMEESTER van Smilde herinnert alle mannelijke ingezetenen, die geboren zijn in het jaar
1864 en zich nog niet voor de Nationale Militie hebben aangegeven, dat het Inschrijvings-Register op
den 31sten Januarij a.s., des namiddags ten 4 uur, voorloopig wordt gesloten.
BOELKEN, Burgem.
SMILDE.
Loting – Nationale Militie.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis:
1. dat de LOTING voor de Nationale Militie van de ligting 1883, zal plaats hebben in het
Gemeentehuis te Assen op Zaturdag den 10den Februarij 1883, des middags ten 12 uur;
2. dat ieder ingeschrevene in persoon ter Loting behoort op te komen, 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 noodige getuigschriften ter gemeente-secretarie van
Smilde behooren te worden aangevraagd op Maandag den 12den Februarij 1883, zullende ieder
belanghebbende ter bekoming van het bewijs moeten aanbieden twee ter goeder naam en faam staande
meerderjarige mannelijke ingezetenen;
5. dat bij de aanvrage, in de voorgaande zinsnede bedoeld, moeten worden overlegd de Paspoorten,
Zakboekjes enz. van de broeders die gediend hebben of nog in werkelijke dienst zijn.
Burgemeester en Wethouders voornoemd:
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secr.
Kennisgeving.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken bekend, dat aan SIMON MAGNUS, wonende te
Smilde, en zijne regtverkrijgenden vergunning is verleend tot oprigting van eene Slagterij, in het
perceel wijk B, No. 586.
Boelken, Burgem.
S. Kooger, Secretaris.
Smilde.
Op Vrijdag 2 Februarij 1883,
des avonds te 7 uur, zullen, in het Logement van de Wed. J.K. HOMAN te Smilde, publiek worden
geveild:
Twee Huizen
en kamp LAND, uitmuntend gelegen aan den straatweg te Smilde, op den besten stand nabij het
Gemeentehuis, benevens HUIS, ERF en TUIN, afkomstig van A. STERKEN, N.-W.-zijde der
Hoofdvaart aldaar.
Alles ten verzoek van den heer H.W. OFFEREINS te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

