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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 5 FEBRUARI 1885 
 

Smilde – Loting Nationale Militie. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de 

LOTING voor de Nationale Militie der lichting 1885 zal plaats hebben in het Gemeentehuis te Assen 

op Donderdag den 19den Februari 1885, des middags ten twaalf uur; 

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; 

dat ieder ingeschrevene, die recht hebben op vrijstelling van den dienst meent te hebben, daarvan 

opgave behoort te doen aan den Militie-Commissaris; 

dat door of namens de Lotelingen, die recht meenen te hebben op vrijstelling wegens 

broederdienst, of,  op grond van te zijn eenige wettige zoon, de daarvoor benoodigde 

getuigschriften ter Gemeente-Secretarie van Smilde behooren te worden aangevraagd op Vrijdag 

den 20sten Februari 1885, des morgens tusschen 9 en 12 uur; zullende ieder belanghebbende, ter 

bekoming van het noodige bewijs, moeten aanbieden twee ter goeder naam staande meerderjarige 

mannelijke ingezetenen dezer gemeente; 

dat bovendien, bij de aanvrage in de vorige zinsnede bedoeld, moeten worden overgelegd de 

paspoorten of andere bewijzen van ontslag aan de broeders die in militairen dienst zijn geweest.  

         BOELKEN, Burg. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Kennisgeving. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken bekend, dat aan J. RODENHUIS, wonende te 

Smilde, vergunning is verleend tot oprichting van eene Slachterij, in het pand  aan de Molenwijk, 

wijk B. no. 659.       BOELKEN, Burg. 

S. KOOGER, Secretaris. 

SMILDE. 

Op Dinsdag 10 Februari 1885, 

des morgens te 10 uur, ten sterfhuize van J.S. Kramer op Engeland te Smilde, publieke verkoop van: 

Een Geit, 

WAGENS, EEGDE, SJOUW, STROO, MEST, BOERENGEREEDSCHAPPEN en onderscheidene 

Huismeubelen, 

TOONBANK, AARDAPPELEN en verdere goederen, voorts  PANNEN en DOKKEN etc. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 6 FEBRUARI 1885 
 

SMILDE. 

Vrijwilligers bij de Militie. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat zij, die verlangen 

als vrijwilliger bij de Militie op te treden, zich daartoe bij hen, gedurende den loop dezer maand 

Februari, op elken werkdag, ter Secretarie der Gemeente zullen kunnen aangeven. 

 BOELKEN, Burg. 

S. KOOGER, Secretarie.  

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 7 FEBRUARI 1885 
 
Smilde, 5 Febr. Op de hoogte van de Norgervaart stortte hier heden-achtermiddag een wagen met den 

daarop zittenden voerman in de hoofdvaart, doordien de disselboom was losgegaan. Ondanks de 

tuimeling van den zeer hoogen wal kon de voerman zich redden, schoon hij eerst onder den wagen 

geraakte. Het paard holde voort, doch werd eindelijk opgevangen. 

-Naar men ons mededeelt lijden ook de schippersknechten onder den druk der tijden. De loonen 

worden aanmerkelijk lager niet alleen, doch ook zijn er velen, die nog geen dienst hebben gevonden. 

Menig schipper, die vroeger twee knechten hield, behelpt zich nu met één. 


