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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 23 APRIL 1884 
 

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 dienstboden, minderjarigen, krankzinnigen en 

onder curatele gestelden, voor wie zij ten deze geheel aansprakelijk zijn. 

Geschiedende deze afkondiging, opdat het Bestuur niet genoodzaakt worde tot toepassing der 

bij het Koninklijk Besluit van 3 November 1861 (Staatsblad No. 95) bedreigde straffen. 

Smilde, 22 April 1884.     Burgemeester en Wethouders voornd.: 

BOELKEN. 

De Secretaris, 

S. KOOGER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 24 APRIL 1884 
 
Smilde, 23 April. Dat misdadigers licht van kwaad tot erger vervallen, blijkt ook weder hier. Meldden 

we dezer dagen, dat de kraaien zich de vrijheid veroorloven slachtingen aan te richten onder de 

kippen, ’t schijnt hun ten langen leste te vervelen niets dan kip te gebruiken. Voor de afwisseling 

schijnen ze nu eens met lamsvleesch de proef te willen nemen. Althans ze hebben een lam van den 

landbouwer V. aangevallen en verscheurd. Te oordeelen naar de manier, waarop het beestje was 

toegetakeld, viel de smaak niet tegen. 

Op weerwraak bedachte landbouwers verstoren de nesten der rovers. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 25 APRIL 1884 
 

Kennisgeving. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen den belangstellenden in herinnering: 

1. dat alle vorderingen, ten laste der gemeente, over het jaar 1883, ten spoedigste en uiterlijk den 

30sten Juni aanstaande ten Gemeentehuize moeten worden ingeleverd, en 

2. dat alle nà dien tijd ingediende vorderingen zullen worden gehouden voor verjaard en vernietigd. 

         BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Hooi -  Smilde. 

Op Vrijdag 25 April 1884, 

des namiddags, na afloop van den verkoop voor den Heer BIJNEMA, zullen, ten huize van J.H. WIND 

te Smilde, publiek worden verkocht: 

Pl. m. 15000 halve kilogram HOOI, 

in een schip liggende bij de Leembrug, ten verzoeke van den Heer K. OELIUS te Giethoorn. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

 
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 28 APRIL 1884 
 

Huisraad – Smilde. 

Op Dinsdag 29 April 1884, 

des middags te 2 uur, ten huize en ten verzoeke van de Weduwe HENDRIKUS BLOMBERG te Smilde, 

publieke verkoop van: 

1 OUDERWETSCH EIKENHOUTEN KABINET, 

een STAARTKLOK, KOOKKACHEL, SPIEGEL, STOELEN, TAFELS, PORSELEIN, GLAS- en AARDEWERK en 

verder HUISRAAD en TUINGEREEDSCHAP. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 


