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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 3 MAART 1882 
 

 
Smilde, 2 Maart. Gisteravond vierde de Chr. ger. jongelingsvereeniging te dezer plaatse feest in het 

kerkgebouw. De eere-voorzitter, de heer ds. Eskes, hield eene boeijende toespraak, waarin hij vooral 

er op wees, hoe de jongeling in zijne frischheid en kracht de belangen van Gods koningrijk kan 

dienen. Hij wees met het oog hierop op het hooge belang de chr. jongelingsvereenigingen. Na 

afloop dier rede werd de navergadering gehouden in hetzelfde kerkgebouw. Niet alleen leden der 

vereeniging, ook afgevaardigden van elders, begunstigers en gasten waren aanwezig. De avond 

werd zeer genoegelijk doorgebragt. Voordragen, zamenspraken en proza en poëzie enz. wisselden 

elkander af, terwijl ook een zangkoor goede diensten bewees. In de ligchamelijke behoeften werd 

tevens ruim voorzien. 

Kennisgeving. 

Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Smilde verklaart, dat het derde kwartaal kohier van het 

Patentregt, dienst 1881/82, door den Provincialen Inspecteur is executoir verklaard en op heden ter 

invordering aan den Ontvanger is overgegeven; zullende mitsdien een ieder verpligt wezen zijn 

aanslag op den bij den wet bepaalden voet te voldoen. 

Smilde, 2 Maart 18882.      BOELKEN, Burgem. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 4 MAART 1882 
 

 
Smilde, 2 Maart. De heer S. Luxwolda, brievenbesteller alhier, is als zoodanig benoemd te 

Harlingen. 

Benoemd tot gemeenteveldwachter te Rouveen J. Drenth Bzn. te Kloosterveen. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 6 MAART 1882 
 

 
Zeemilitie. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde noodigen door dezen de lotelingen dier gemeente, van 

de ligting 1882, die bij de Zeemilitie wenschen te dienen, uit, om zich tot dat einde in den loop 

dezer maand ter Gemeente-Secretarie aan te geven.  BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Smilde, 3 Maart. Hedenavond trad voor de afdeeling “Smilde” van den Ned. Protestantenbond als 

spreker op ds. A.E. van Eerde, predikant te Oosterwolde. De heer v. E. had tot motto zijner degelijke, 

goed doorwrochte rede gekozen: “onderzoekt alle dingen en behoudt het goede”. Hij wees aan, hoe 

men onderzoek moet instellen en paste zelf dit toe op Jezus’ opstanding naar de leer van Paulus. met 

de meeste aandacht werd de heer v. E. gevolgd en men hoopt algemeen, dat hij hier niet voor de laatste 

maal zal zijn opgetreden. 

Militieraad. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde  verwittigen de belanghebbende Lotelingen dier 

gemeente, van de ligting 1882, dat de eerste zitting van den Militieraad zal gehouden worden in het 

Gemeentehuis te Assen op Vrijdag den 17den Maart 1882, des voormiddags ten 9½ uur. 

Wordende voorts herinnerd, dat in die zitting voor den Militieraad moeten verschijnen: de Lotelingen, 

die vrijstelling verlangen wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken of gemis van de gevorderde 

lengte.        BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Kadaster – Smilde. 

De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van de ingezetenen, dat de heer VERHOEVEN, 

aspirant-Landmeter bij het kadaster te Assen, in den loop dezer week deze gemeente zal bezoeken tot 

opneming van de veranderingen die ontstaan zijn door stichting, herbouw, bij-bouw en slooping van 

gebouwen, benevens door ontginning, splitsing enz. van ongebouwde eigendommen. 

         BOELKEN, Burgem. 

 


