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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 2 DECEMBER 1887 
 
Smilde, 30 Nov. Met den eersten Mei aanstaande worden de jaagpaarden op den grooten weg van 

het Rijk vrijgesteld van tol. Men berekent dat bij de aanstaande verpachting door deze vrijstelling de 

drie tolboomen tusschen Assen en het Oranjekanaal jaarlijks ieder f 150, en die beneden het 

Oranjekanaal tot Meppel aan de Drentsche Hoofdvaart, elk f 200 minder zullen opbrengen dan thans. 

Hedenavond overleed, in den ouderdom van bijna 52 jaar, mijn geliefde echtgenoot en der kinderen 

zorgende moeder JANSIEN MAGRIETA DE HAAN. Ruim 29 jaar mocht ik met haar door innige banden 

des huwelijks vereenigd zijn. 

Wij treuren, doch niet zonder vertrouwen. 

Smilde, 30 Nov. 1887.       JAN W. DE VRIES en KINDEREN. 

Getrouwd:    JACOB H. HOUTSMA, te Oosterwolde. 

en 

ELSJE K. DE VRIES, te Smilde. 

Smilde, 2 Dec. 1887. 

Kiezerslijsten. 

De VOORZITTER van den Raad der gemeente Smilde noodigt, ingevolge art. 7 der kieswet, - zooals 

het ingevolge art. VII der additioneele artikelen der Grondwet, vastgesteld bij de wet van 6 November 

1887 (Staatsblad  no. 193) luidt, totdat de wet daaromtrent nader zal hebben geschikt, - de mannelijke 

inwoners der gemeente uit, om, zoo zij in eene andere gemeente over het laatst verloopen dienstjaar, 

in de personeele belasting ter zake van hunne woning zijn aangeslagen naar eene hoogere huurwaarde 

dan die welke volgens art. 1 lett. a en b van de wet van 24 April 1843 (Staatsblad no. 15) aanspraak 

geeft op vermindering tot een derde of twee derde gedeelten der belasting naar de drie eerste 

grondslagen, of in de grondbelasting in eene andere gemeente, of in meer gemeenten te zamen tot een 

bedrag van ten minste tien gulden, daarvan door overlegging der voor voldaan geteekende 

aanslagbiljetten te doen blijken vóór den 21 sten December e.k., ten einde de bedoelde opgaven 

kunnen dienen bij het opmaken der LIJSTEN, aanwijzende de namen der persoenen die tot het kiezen 

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van de Provinciale Staten en van den Gemeenteraad 

bevoegd zijn. 

Voorts worden de mannelijke inwoners der gemeente, die, op grond van het bepaalde bij art. 1 sub c 

en krachtens art. 7 alinea 4 der gewijzigde kieswet, aanspraak meenen te kunnen maken om geplaatst 

te worden op de kiezerslijsten, uitgenoodigd daarvan vóór 21 December e.k. aangifte te doen. 

Aangiftebiljetten daarvoor zijn voor belanghebbenden gratis verkrijgbaar ter Secretarie dezer 

gemeente. 

Smilde, 1 December 1887.     De Voorzitter voornoemd, BOELKEN. 

E.R. HOMAN te Smilde vraagt tegen Mei 1888, eene 

MEID-HUISHOUDSTER, 

met de Boerderij bekend, niet beneden de 30 jaar oud. 

Zonder goede getuigschriften onnoodig zich aan te melden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 5 DECEMBER 1887 
 

 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de Correspondent! 

Ik had mij, voordat ik over de zaak varkensziekte te Scheid schreef, bij den heer J. Boelen 

geïnformeerd en de man wist even zoo min van die gevreesde varkensziekte alhier als ik. Door zijne 

mede-onderteekening dezes zult gij daarvan zeker wel overtuigd worden, 

Smilde, 2 Dec. 1887.        J. WIELDRAAIJER,  

p.o. J. BOELEN. 


