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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG  4 NOVEMBER 1889 

 
SMILDE. 

Aangifte voor de Bevolkingsregisters; 

mede in verband met de Volkstelling op 31 December a.s. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Smilde, overwegende dat het van groot belang is 

dat de bevolkings-registers nauwkeurig worden bijgehouden en de krachtige medewerking van de 

ingezetenen hiertoe een eerste vereischte is; 

Herinneren aan de volgende bepalingen van het Koninklijk besluit van 27 Juli 1887, (Staatsblad no. 

141), regelende de verplichting tot het doen van aangifte voor de bevolkings-registers. 

Zij, die op den dag der volkstelling in den vreemde of in eene der Koloniën of overzeesche 

bezittingen van het Rijk hebben vertoefd, moeten hiervan ter secretarie der gemeente kennis geven 

binnen ééne maand na hunne terugkomst. 

Zij, die bij de volkstelling zijn overgeslagen, moeten van dit verzuim kennis geven aan het 

Gemeentebestuur hunner werkelijke woonplaats binnen ééne maand na den dag, voor die telling 

bepaald. 

Voor de leden van huisgezinnen rust de verplichting tot kennisgeven van het verzuim op het hoofd 

van elk huisgezin. 

Zij, die uit eene Nederlandsche Kolonie, een overzeesche bezitting of uit den vreemde hunne 

woonplaats overbrengen en eene gemeente binnen het Rijk, behooren hiervan eene verklaring te 

doen aan het Gemeentebestuur binnen ééne maand na aankomst in de gemeente, vergezeld van het 

gebruikelijke getuigschrift voor hen, die uit de Koloniën of bezittingen, en voor hen, die uit den 

vreemde komen, van een paspoort of reis- en verblijfpas of andere door de politie deugdelijk 

erkende bewijsstukken. 

Bij alle kennisgevingen moeten de noodige opgaven worden verstrekt voor de inschrijving. 

Zij, die hunne woonplaats naar een andere gemeente overbrengen, moeten hier van kennis geven ter 

secretarie der gemeente die zij verlaten en waar zij ingeschreven zijn, met opgaaf der gemeente, waar 

zij zich vestigen. 

Het ontvangen getuigschrift van woonplaatsverandering moeten zij uiterlijk binnen ééne maand na 

hunne aankomst in de nieuwe gemeente ter secretarie dier gemeente bezorgen. 

Elk hoofd van een huisgezin moet uiterlijk binnen ééne maand ter Gemeente-secretarie kennis 

geven van een ieder lid dat in het huisgezin wordt opgenomen of daar uitgaat, inwonende dienst- en 

werkboden daaronder begrepen. Hij moet bij die kennisgeving de noodige opgaven voor de 

inschrijving in de bevolkings-registers verstrekken. 

Onverminderd deze bepalingen is een ieder, door het Gemeentebestuur daartoe opgeroepen, 

verplicht tot het doen der opgaven, die vereischt worden om de bevolkings-registers in te vullen. 

Overtreding dezer bepalingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of 

geldboete van ten hoogste honderd gulden. 

Tot voorkoming van moeilijkheden worden de ingezetenen ernstig aangespoord hunne 

verplichtingen nauw gezet na te komen. 

Smilde, 1 November 1889.     Burgemeester en Wethouders voornd., 

De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 

 
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 5 NOVEMBER 1889 

 
Bovensmilde, 4 Nov. De verhuring der zitplaatse in de Ned. Herv. kerk alhier heeft Zaterdag l.l. ruim 

zevenmaal zooveel opgebracht als bij de vorige verhuring werd bedongen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 7 NOVEMBER 1889 

 
Smilde, 4 Nov. J.R. Geerling, brugwachter aan het Almeloosche kanaal, is door den Minister van 

Waterstaat, Handel en Nijverheid als zoodanig benoemd aan de Norgervaartsbrug alhier, en zulks ter 

vervanging van zijn vader J. Geerling, die wegens hoogen ouderdom eervol ontslag heeft gekregen. 


