blad 1886b3
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 1 FEBRUARI 1886

Smilde, 30 Jan. Naar men met zekerheid kan melden, wordt door onzen plaatsgenoot, den heer M.A.
Hoogerbrugge, aan verscheiden behoeftige huisgezinnen al sinds vier weken gratis brood verstrekt,
naar gelang een ieder in de huishouding ’s wekelijks noodig heeft; het was te wenschen dat er in
dezen tegenwoordigen tijd meer zulke heeren waren.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 3 FEBRUARI 1886

Smilde, 2 Febr. Hebben wij in een vorig nummer dezer courant melding gemaakt van het 50-jarig
huwelijksfeest, dat de echtelingen L. Kregel en F. Straatman op den 29sten Januari jl. hoopten te
vieren (zie no. 22 van dit blad), thans kunnen wij mededeelen, dat die dag voor de beide oudjes een
vreugdedag was, die ook niet ongemerkt is voorbijgegaan. De vele geschenken en gelukwenschen,
hun van verschillende zijden ten deel gevallen, gaven de ondubbelzinnigste bewijzen van
belangstelling. O.a. zij vermeld, dat heeren kerkvoogden van Hijkersmilde en Kloosterveen de
jubilarissen ook niet hadden vergeten, aangezien zij L. Kregel wegens getrouwe langdurige
ambtsverrichting als cadeau aanboden een prachtige rieten leunstoel. De avond werd in den huiselijke
kring genoegelijk doorgebracht.
SMILDE.
Loting - Nationale Militie.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van belanghebbenden:
dat de loting voor de Nationale Militie der lichting 1886 dit jaar zal plaats hebben in het
Gemeentehuis te Assen op Donderdag den 18den Februari 1886, des voormiddags ten 10 uur;
dat ieder ingeschrevene in persoon bij de loting behoort tegenwoordig te zijn, doch dat hij 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 ieder, die recht op vrijstelling van den dienst meent te hebben, de redenen bij de loting behoort op
te geven;
dat door of van wege de lotelingen, die recht meenen te hebben op vrijstelling wegens broederdienst,
of op grond van te zijn eenige wettige zoon, de daarvoor benoodigde getuigschriften behooren te
worden aangevraagd ter Gemeente-Secretarie te Smilde op Vrijdag den 19den Februari 1886;
zullende ieder belanghebbende, ter bekoming van het noodige bewijs, moeten aanbieden twee ter
goeder naam staande meerderjarige mannelijke ingezetenen;
dat bij de aanvragen wegens broederdienst, in de vorige zinsnede bedoeld, moeten worden overgelegd
de paspoorten of andere bewijzen van ontslag van de broeders die in militairen dienst zijn geweest.
BOELKEN, Burg.
S. KOOGER, Secretaris.
Verkooping van Eikenboomen,
op Zaterdag 6 Febr. 1886,
des avonds 7 uur, in het Logement DE OUDE VEENHOOP te Smilde, voor JAN DUKER en JACOB
DUKER, Landbouwers aldaar:
alle Eikenboomen
op en voor de twee plaatsen van wijlen HARM DUKER te Hoogersmilde.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 4 FEBRUARI 1886

Schaapherder
gevraagd bij JAN DALEN, Leembrug, Smilde.

