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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 25 JANUARI 1890 

 
SMILDE – KIEZERSLIJSTEN. 

De VOORZITTER van den Raad der gemeente Smilde noodigt, ingevolge art. 7 der Kieswet, 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 de voor voldaan 

geteekende aanslagbiljetten te doen blijken vóór den 15den Februari e.k., 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.  

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

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

te worden op de Kiezerslijsten, uitgenoodigd daarvan vóór 15 Februari e.k. aangifte te doen. 

Aangiftbiljetten daarvoor zijn voor belanghebbenden gratis verkrijgbaar ter Secretarie dezer 

gemeente. 

Smilde, 23 Januari 1890.      De Voorzitter voornoemd, 

M.A. HOOGERBRUGGE. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 27 JANUARI 1890 

 
Verkooping van Bovenveen en Hout te Smilde. 

Dinsdag 28 Jan. 1890, 

des avonds te zes uur, in het Logement “de Oude Veenhoop” te Smilde, zullen publiek worden 

verkocht: 

Ten verzoeke van: 

1. den Heer E.J. TONCKENS te Smilde, 

a. verschillende perceelen 

BOVENVEEN, 

op het  “Landgoed Kijllot”, en b. 11 EIKENBOOMEN aldaar op stam staande en 3 gekapte 

ACCACIA’S: 

2. den Heer M.G. DE JAGER te Smilde, 2 perceelen 

BOVENVEEN, 

gelegen op de plaats naast “Kijllot”. 

J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 

 

 PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 28 JANUARI 1890 

 
Boeldag – Smilde. 

Op Donderdag 30 Jan. 1890, 

des voormiddags 10 uur, bij de Behuizinge te Smilde, bewoond geweest door wijlen Mej. de Wedw. 

OFFEREINS-WESSEMIUS, zullen, ten verzoeke van den Heer K. OFFEREINS, Landb. te Kloosterveen, 

publiek worden verkocht: 

Een KABINET, 

een SECRETAIRE, een CHIFFONNIÈRE, drie BEDDEN met toebehoren, 1 STAANDE KLOK, een 

HANGKLOK, een UITTREKTAFEL, een KOOKKACHEL, een KOLOMKACHEL, drie SPIEGELS, oud 

PORCELEIN, Glas- en Aardewerk, POTTEN, PANNEN en KEUKENGEREEDSCHAP, eene partij TURF, 

AARDAPPELEN en hetgeen meer zal worden gepresenteerd. 

Posten van f 3.- en daarbeneden moeten contant worden betaald. 

J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 


