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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 24 JANUARI 1884

SMILDE.
De BURGEMEESTER van Smilde herinnert alle mannelijke ingezetenen, die geboren zijn in het jaar
1865, en zich nog niet voor de Nationale Militie hebben aangegeven, dat het Inschrijvingsregister
op den 31sten Januari a.s., des namiddags ten vier uur, voorloopig wordt gesloten.
BOELKEN, Burg.
SMILDE.
Zitdagen van den Rijks-Ontvanger.
De BURGEMEESTER der gemeente Smilde maakt aan de ingezetenen bekend, dat, met ingang van de
maand Februari 1884, de Rijks-Ontvanger voor de ontvangst van Directe Belastingen in deze
gemeente zal zitting houden:
a. in de maanden April, Mei, Juli en October op den 2den en 3den Dinsdag van iedere maand, en
b. in de overige maanden op den 2den Dinsdag van iedere maand;
telkens van des voormiddags tien tot des namiddags twee uur.
Smilde, 24 Jan. 1884.
De Burgemeester voornoemd,
BOELKEN.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 25 JANUARI 1884

Smilde, 24 Jan. De winter van 1883 op 1884 wordt tot nog toe door de arbeiders te dezer plaatse niet
met eene zwarte kool geboekt. Door de goedkoopte der aardappelen is bij schier allen de kelder goed
gevuld, en door de lage prijzen der varkens ziet bij velen de “wiemel” er uitstekend uit.
Ook aan werk is geen, althans weinig gebrek. Het uitblijven van de vorst maakt den veldarbeid
mogelijk en menig woest stuk land wordt weeder ontgonnen. Ongetwijfeld zal het “Eekhoutsblok”, in
den vorigen herfst door den heer Servatius van Assen aangekocht, na verloop van enkele jaren een
geheel ander aanzien hebben verkregen. Reeds wordt er gewerkt en veel wordt er voorbereid.
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 Gemeente-Secretarie te doen blijken vóór 15 Februari a.s.; - ten einde deze opgaven
kunnen dienen bij het opmaken der Lijsten, aanwijzende de namen der personen die tot het kiezen
van leden voor de Twee Kamer der Staten-Generaal, voor de Provinciale Staten en voor den
Gemeenteraad bevoegd zijn.
BOELKEN, Voorzitter.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 26 JANUARI 1884

Smilde, 24 Jan. Werd voor eenigen tijd door middel van dit blad melding gemaakt, dat de wed. G.
alhier van de hellingdraai in de Hoofdvaart geraakte en ten gevolge hiervan overleed, ofschoon zij
nog levend er uit werd gehaald, hedenmiddag bij het uitgaan der school te Hijkersmilde is van
diezelfde draai een zoontje van den landbouwer Boerma in het kanaal gevallen en zou zeker
verdronken zijn, ware niet de schippersknecht H. Huisman spoedig op de plaats des onheils aanwezig
geweest, die onverwijld in de diepe Hoofdvaart sprong en de kleine van een wissen dood redde.
Wordt elders in deze gemeente flink samengewerkt om de in ontredderden staat verkeerende draaien
te herstellen en te vernieuwen, niet de minste moeite wordt aangewend om bovengenoemd middel van
overgang dat zeer gevaarlijk wordt en hetwelk dagelijks vele kinderen passeeren om zich ter schole te
begeven, door een nieuw te vervangen. Dat men toch de handen ineensla en meerdere ongelukken
voorkome!
Smilde, 25 Jan. De heer A. Sol alhier ging dezer dagen met een fret op de konijnenjacht. In een
onbewaakt oogenblik ontsnapt de fret; de heer Sol gaat hem zoeken en vindt hem hangende aan den
stok van een voorbijganger. Deze had het voor hem vreemde dier doodgeslagen. S. lijdt door die
voorbarige tusschenkomst een schade van minstens twaalf gulden.

