blad 1885h1
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 23 MEI 1885

Smilde, 21 Mei. Op uitnoodiging van de heer burgemeester van Smilde zal a.s. Woensdag 27 Mei, te
Dieverbrug eene vergadering van heeren burgemeesters der gemeenten Smilde, Diever, Vledder,
Ooststellingwerf en Weststellingwerf worden gehouden, ter onderlinge bespreking van het in te
richten schietterrein voor artillerie, op gronden gelegen in genoemde gemeenten. In het algemeen
belang is het wenschelijk, dat die bespreking tot een gunstig resultaat moge leiden, zoodat het
hierboven bedoelde schietterrein (of kamp) spoedig beschikbaar moge zijn.
-Gistervoormiddag zou Jan Hofman, landbouwer, wonende te Hoogersmilde, met paard en wagen
den alhier wonenden doctor Rotgans halen; het paard van Hofman werd voor de tilbury van den
geneesheer gespannen en beiden namen daarin plaats. Bij het uitrijden door het hek had Hofman,
welke het leidsel had, het ongeluk tegen een aan de zijde van den straatweg staanden houten koker te
rijden, zoodat de tilbury op zij sloeg en het paard viel. Gereide en tilbury zijn nog al eenigszins
beschadigd, maar de heer R. en de voerman zijn er gelukkig met den schrik afgekomen, zoodat, toen
de tilbury weder overeind was gebracht, het paard van een ander tuig was voorzien en weder
ingespannen, men de reis kon vervolgen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 25 MEI 1885

SMILDE.
Inspectie van verlofgangers der landmilitie.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken aan de belanghebbenden bekend:
1e. dat de Inspectie der Verlofgangers, in die gemeente verblijvende, dit jaar zal plaats hebben te
Assen op Zaterdag den 6den Juni 1885, aanvangende des morgens ten 11¼ uur;
2e. dat aan die Inspectie moeten deelnemen al de miliciëns die dan met onbepaald verlof zijn en vóór
den eersten April 1885 in het genot daarvan zijn gesteld, om het even tot welke lichting zij behooren.
Wordende voorts de verlofgangers herinnert aan de bepalingen en straffen vastgesteld bij de artt. 130,
140 tot en met 145 der Militiewet en verder gelast om zich op den dag van de Inspectie, des morgens
ten half tien uur, te bevinden op den Straatweg bij de Norgervaartsbrug onder deze Gemeente,
teneinde van daar naar de plaats, voor de Inspectie bestemd, te worden overgebracht.
Boelken, Burgemeester.
S. Kooger, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 27 MEI 1885

Heden werd ons ouderhart diep getroffen door het overlijden van onzen geliefden zoon CORNELIS, in
den krachtvollen leeftijd van 21 jaren, na een kortstondig lijden van slechts 4½ dag.
Smilde, 23 Mei 1885.
G. HOGENBERK.
A. TIJMES.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 29 MEI 1885

Kennisgeving.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken bekend, dat aan S.W. KOOPMANS te Smilde
vergunning is verleend tot oprichting van eene Slachterij, in het pand wijk B no. 12.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.

