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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 1 MEI 1882

Schutterij – Smilde.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde roepen bij dezen op alle mannelijke ingezetenen, die
op den 1sten Januarij jl. hun 25ste jaar zijn ingetreden (en alzoo in 1857 geboren zijn), om zich nà den
15den Mei en vóór den 1sten Junij 1882 ter gemeente-Secretarie voor de Schutterij te doen
inschrijven.
Voorts wordt herinnerd, dat tot deze inschrijving ook verpligt zijn diegenen, welke, ofschoon in eene
andere gemeente reeds vroeger ingeschreven, sedert mei 1881 in de gemeente Smilde zijn komen
wonen.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secr.
SMILDE.
Goederen tegen brandschade verzekerd.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat op Maandag den
8sten Mei aanstaande een aanvang zal worden gemaakt met de uitreiking der biljetten, waarbij
opgaven worden gevraagd van de vaste en losse goederen die tegen brandschade verzekerd zijn,
zoomede van het bedrag waarvoor, en van de maatschappij waarbij de verzekering is geschied.
Zijn noodigen de belanghebbende ingezetenen uit voor eene naauwkeurige invulling dier biljetten te
willen zorg dragen, opdat het Gemeentebestuur de onaangename verpligting worde bespaard, om de
straf bepalingen van de ter dezer zake bestaande verordening toe te passen.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secr.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 2 MEI 1882

Smilde, 30 April. Door den heer Doornbos was een oproeping gerigt tot de onderwijzers in de
gemeenten Norg en Smilde, tot oprigting van een onderwijzersvergadering te Smilde. Voortaan
zullen hier maandelijks die vergaderingen gehouden worden bij den heer H. de Vries aan de
Norgervaart. Bij acclamatie werd de heer G. Kuiper, rustend hoofdonderwijzer te Norg, benoemd tot
eerevoorzitter, terwijl het overige bestuur bestaat uit de hoofdonderwijzers J. Venekamp, president;
G.B. Staal, secretaris; J. Bokhorst, penningmeester en bibliothecaris.
Paspoorten – Smilde.
De BURGEMEESTER van Smilde maakt bekend, dat de PASPOORTEN van de miliciëns der ligting
1877, van de Gemeente-Secretarie kunnen worden afgehaald.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secr.
Protestantenbond – Smilde.
OPENLIJKE VERGADERING op Donderdag den 4den Mei 1882, des avonds ten 7 uur, in de NIEUWE
VEENHOOP.
Spreker: de Heer P.H. ROESSINGH van Emmen.
Toegang voor niet-Leden f 0.10 de persoon.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 4 MEI 1882

Gisteravond overleed, ten 6 uren, tot onze diepe droefheid, mijn geliefde echtgenoot JACOBUS
CORNELIS WESSEMIUS, in den nog jeugdigen leeftijd van 26 jaar en 7 maanden, mij nalatende een
kind, te jong om het groote verlies te beseffen.
Smilde, 3 Mei 1882.
Mede namens de wederzijdsche ouders, broeders en zusters:
Wed. J.C. WESSEMIUSH. HOOGEVEEN.
Algemeene kennisgeving.

