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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 3 MAART 1885

SMILDE.
VERANDERING VAN WOONPLAATS.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Smilde brengen in herinnering:
dat al wie zich van elders in de gemeente komen vestigen, daarvan, onder overlegging van een
getuigschrift van verandering van Woonplaats, aangifte behooren te doen bij den Burgemeester der
gemeente, binnen dertig dagen na hunne aankomst; dat degenen, die de gemeente verlaten, het
getuigschrift vóór hun vertrek bij den Burgemeester behooren op te vragen, en dat de hoofden van
huisgezinnen verplicht zijn tot het doen der aangifte van de bij hen inwonende dienstbaren,
minderjarigen, krankzinnigen en onder curatele gestelden, en voor wie zij ten deze geheel
aansprakelijk zijn.
Geschiedende deze afkondiging, opdat het Bestuur niet genoodzaakt worde tot toepassing der
daarop bedreigde straffen.
Smilde, 2 Maart 1885.
Burgemeester en Wethouders voorn.:
BOELKEN,
De Secretaris,
S. KOOGER.
Militieraad.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde verwittigen de belanghebbende Lotelingen dier
gemeente, lichting 1885, dat de eerste Zitting van den Militieraad zal gehouden worden in het
Gemeentehuis te Assen op Vrijdag den 13den Maart 1885, 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, òf gebreken òf gemis van de
gevorderde lengte.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 4 MAART 1885

Smilde – Kiezerslijsten.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat in de gang van het
Gemeentehuis zijn aangeplakt, alsmede dat op de Gemeente-Secretarie, gedurende 11 dagen, te
rekenen van en met den 5den dezer maand, ter inzage zullen liggen:
a. de Lijsten van Kiezers voor leden van den Gemeenteraad, van de Provinciale Staten en van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal:
b. een opgave der personen die bij de herziening van die lijsten geschrapt.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.
Smilde.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat op de GemeenteSecretarie ter lezing is nedergelegd de Staat bedoeld bij art. 81 der wet op ’t Lager Onderwijs.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 5 MAART 1885

Smilde, 4 Maart. Gisteravond trad hier in de afdeeling “Smilde” van den Ned. Protestantenbond als
spreker op ds. Adama te Norg. In zijne inleiding wees spreker er op, hoe dag aan dag de couranten
ons tijdingen brengen, die op alles wijzen behalve op een tijd van vrede en liefde. Oorlog, misdaad en
ellende volgen in de kolommen der nieuwsbladen elkander op den voet. Nergens heerscht vrede, en –
’t is altijd zoo geweest als het heden is. Toch ontbreekt het ook niet aan werken van liefde; veel goeds
wordt gedaan dat onbekend blijft voor allen, behalve voor hen, die direct bij die liefdewerken zijn
betrokken. Vervolgens sprak de heer A. naar aanleiding van Luk. 17:20, 21 over het godsrijk, dat in
ons midden aanwezig is.
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