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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 31 MEI 1884 
 

 
Smilde. 

Toezicht op de verzekering van goederen tegen brandschade. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen belangstellenden in herinnering, dat, volgens 

de gemeentelijke verordening, regelende bovengenoemd toezicht, de hoofden van huisgezinnen en 

bij anderen inwonende personen verplicht zijn:  

a. in geval verhuizing binnen- of van vestiging in de gemeente, binnen 14 dagen nà die verhuizing 

of vestiging ter Gemeente-Secretarie opgave en inlichtingen te verstrekken omtrent hunne tegen 

brandschade verzekerde vaste en losse goederen in de gemeente (art. 3); 

b. bij elke verandering, die de verzekering mocht ondergaan, of bij het sluiten van nieuwe 

verzekeringen, eveneens binnen 14 dagen nadat die verandering of nieuwe verzekering is tot stand 

gekomen, ter Secretarie de vereischte opgaven te doen (art. 4). 

Weigering of verzuim van het doen der bovengenoemde opgaven wordt, volgens de betrekkelijke 

verordening, gestraft met eene geldboete van f 3 tot f 25 en gevangenisstraf van 1 tot 3 dagen, te 

zamen of afzonderlijk. 

Smilde, 30 Mei 1884.      Burgemeester en Wethouders voornd., 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 2 JUNI 1884 
 

 
Heden, Maandag 2 Juni, herdenken 

onze geliefde Ouders: 

E. PUNTER 

en 

H. BOERHUIS 

hunne 25jarige Echtvereeniging. 

Smilde, 2 Juni 1884. 

Hunne dankbare kinderen en behuwdkinderen. 

G. HAVEMAN, Smilde, 

rijdt dagelijks tot het bezorgen van boodschappen, incasseeren van gelden enz. Hij is voornemens 

van heden af nagenoeg twee uren vroeger te vertrekken. Boodschappen en pakjes voor ’s avonds 6 

uur te bezorgen bij C. VAN DE GRAMPEL te Assen. 

N.B. Bestellingen voor de Kunstverwerij van den Heer J. VALK AZ. worden door hem kosteloos 

uitgevoerd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 4 JUNI 1884 
 

SMILDE. 

Inspectie van de Verlofgangers bij de Militie te Land. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken aan de belangstellenden bekend: 

1. dat de Inspectie van de Verlofgangers, in deze gemeente verblijvende, dit jaar zal plaats hebben te 

Assen op Zaterdag den zevenden Juni 1884, aanvangende des morgens ten 10¾ uur; 

2. dat aan die inspectie moeten deelnemen al de miliciens die dan met onbepaald verlof zijn en 

voor den eersten April dezes jaars in het genot daarvan zijn gesteld, onverschillig tot welke 

lichting zij behooren. 

Wordende voorts de Verlofgangers herinnerd 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 der Inspectie, des 

morgens ten negen uur, te bevinden op den straatweg bij de Norgervaartsbrug onder  deze gemeente, 

ten einde van daar naar de plaats, waar de Inspectie zal gehouden worden, te worden overgebracht.  

        BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 


