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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 30 JANUARI 1889

-vervolg van blad 1889e
Nadat nog goedkeuring was verleend tot af- en overschrijving van eenige kleine posten op de
begrooting en niemand meer het woord verlangt, wordt de openbare vergadering geschorst, om over
te gaan in eene met gesloten deuren, tot behandeling van het suppletoir kohier van den hoofdelijken
omslag dienst 1888.
Ingezonden stuk.
Eene vraag.
Zou de heer K. O. niet zoo vriendelijk willen zijn in ’t vervolg omgehouwen boomen gedurende den
nacht niet dwars over den weg te laten liggen? Er zouden met deze donkere nachten groote
ongelukken uit kunnen ontstaan.
Smilde, 29 Jan. ’89.
X.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 31 JANUARI 1889

Smilde, 30 Jan. Het plan bestaat in deze gemeente een onderlinge brandwaarborgmaatschappij op te
richten. Bereids hebben zich een zes-tal ingezetenen tot een voorloopige commissie gevormd, ten
einde maatregelen te nemen, om leden te verwerven tot toetreding. Mocht de vereeniging tot stand
komen, dan zal men later uit de deelnemers een definitief bestuur kiezen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 1 FEBRUARI 1889

Smilde, 31 Jan. Gisternacht heeft men hier een stoombootje doen zinken, behoorende aan den heer C.
Visser Gzn.
Smilde, 31 Jan. Hier circuleert een aan den gemeenteraad te richten adres, waarin wordt verzocht het
kohier van den hoofdelijken omslag te wijzigen in dier voege, dat inkomen boven 10.000 in hun
geheel worden belast.
Ingezonden stuk.
Rectificatie.
In het verslag van de raadsvergadering te Smilde op 28 Januari ll., voorkomende in de courant van 30
dezer, komt voor, dat de ondergeteekende had voorgesteld om den hoofdelijken omslag over 1889 te
verhoogen met f 3000. Dit is onjuist en blijkbaar onwaar, omdat er slechts eene verhooging van f 700
noodig was, zijnde f 600 voor het nu weer toegestane voor het onderwijs en f 100 voor
boschbeplanting.
H.P. SICKENS.
Smilde – Loting – Nationale Militie.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van de belanghebbenden:
dat de Loting der in het vorige jaar in de gemeente voor de Militie ingeschrevenen zal plaats hebben in
het Gemeentehuis te Assen, op Zaterdag den 9den Februari 1889, aan te vangen des voormiddags ten
10 ure;
dat ieder ingeschrevene in persoon ter Loting behoort op te komen, doch bij volstrekte verhindering
kan worden vervangen door vader, moeder of voogd, en zoo deze mede niet verschijnt, het trekken
geschiedt door den Burgemeester;
dat elk, die recht op vrijstelling van den dienst meent te kunnen doen gelden, de reden daarvoor bij de
Loting behoort op te geven aan den Militie-Commissaris;
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