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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 27 NOVEMBER 1888 
 
Smilde, 26 Nov. In den nacht van Zaterdag op Zondag is H.A. Veenstra, arbeider, wonende aan de 

Scheid in deze gemeente, op den straatweg alhier zonder aanleiding mishandeld en geslagen door 

Hendrik T., Geert B. en IJ. B, allen wonende te Smilde. Naar men verneemt, heeft Veenstra daarvan 

aangifte gedaan bij den veldwachter Hogenberk, zoodat in dezen de schuldigen hun welverdiende 

straf niet zullen ontgaan. 

De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde doen te weten, dat door den Raad dier gemeente in 

zijne vergadering van 20 October 1888 is vastgesteld de volgende verordening: 

VERORDENING op de verdeeling der gemeente in wijken, de nummering der huizen en 

gebouwen en het verhuizen binnen de gemeente. 

Art. 1. De gemeente wordt verdeeld in 4 wijken, als: 

A. Bovensmilde; 

B. Kloosterveen; 

C. Hijkersmilde; 

D. Hoogersmilde. 

Art. 2. De woonhuizen en gebouwen in deze gemeente worden met een wijkletter en een doorloopend 

nummer geteekend. 

De bewoner of gebruiker van het huis of gebouw is verplicht de wijkletter en het nummer, op de wijze 

als in art. 3 omschreven, ten zijnen koste te plaatsen en onderhouden. 

Art. 3. De wijkletter en het nummer, in art. 2 bedoeld, zijn ter grootte van ten minste 30 millimeters 

en worden onder elkander geplaatst op het vóórdeurkozijn, ongeveer ter manshoogte, of, zoo hier de 

gelegenheid ontbreekt, op eene andere zichtbare plaats; zij zijn in zwarte olieverf op een grond, die zij 

duidelijk zichtbaar doet zijn. 

Art. 4. Die een woonhuis of gebouw zet of een bestaand huis in afzonderlijke woningen splitst, moet 

binnen 14 dagen nà de voltooiing daarvan aangifte doen ter Gemeente-Secretarie. 

Zoodanig gebouw, woonhuis of afzonderlijke woning ontvangt het nummer van het daarnevens 

staande gebouw met bijvoeging der letters a, b, c enz.; zullende inlichtingen hieromtrent ter 

Gemeente-Secretarie kunnen worden gevraagd. 

Art. 5. Zij die binnen de gemeente verhuizen, geven binnen 8 dagen hiervan kennis ter Secretarie der 

gemeente. 

Die kennisgeving moet behelzen de namen en voornamen der verhuizende personen, alsmede de 

wijkletter en het nummer der woning die zij verlaten en van die, welke zij betrokken hebben, en moet 

gedaan worden door de hoofden der gezinnen voor al de bij hen inwonende personen. 

Art. 6. De overtreding van artt. 2, 3, 4 en 5 wordt gestraft met eene boete van ten hoogste f 1.- 

Aldus gedaan te Smilde ter openbare Raadsvergadering van den 20 October 1888. 

 

 PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 28 NOVEMBER 1888 
 

Zonder weêrga. 

De ondergeteekende slacht heden een buitengewoon fijne 

vette Koe. 

Smilde, 27 November 1888. 

N. VAN DAM, 

Verzoeke gunst.        bij de Polakkenbrug. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 29 NOVEMBER 1888 
 

Pakketpost – St. Nicolaasfeest. 

De DIRECTEUR van het Postkantoor te Smilde maakt bekend, dat op Zondag 2 December, gedurende 

de gewone openingsuren (van 8.30 tot 11.30) voorm.), PAKKETTEN kunnen worden ter post bezorgd, 

welke op Maandag 3 December met de eerste post te 5.25 voorm. worden verzonden. 

Het publiek wordt voorts verzocht de Pakketten zorgvuldig in te pakken en de adressen liefst op den 

omslag van het pakket zelf te schrijven, of, wanneer dit niet kan, stevig op of aan het pakket vast te 

hechten. 

Smilde, 27 Nov. 1888.         PREUSTING. 


