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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 23 MAART 1880

Hoogersmilde, 21 Maart. Tot diakenen alhier zijn benoemd de heeren R. Bos en F. de Groot.
Mijnheer de redacteur!
De inzender van een berigt uit Smilde van 15 Maart jl. schijnt niet goed op de hoogte geweest te zijn
omtrent de uitbesteding van het zink-, verf- en stukadoorwerk aan de pastorie der Chr. Ger. gemeente
te Smilde, daar hij zegt, dat het werk aan de laagste inschrijvers niet is gegund; het ware beter eerst
goed van de waarheid overtuigd te zijn, daar het werk wel aan de heeren H. Ridder jr. en J. de Vries
te Smilde en Engelbart te Assen is gegund.
(Wij hebben reeds Zaturdag eene mededeeling van den berigtgever uit Smilde ontvangen, dat het
werk wel gegund is, doch wij hebben toen dat berigt, wegens volslagen plaatsgebrek, niet kunnen
opnemen. RED.)

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 24 MAART 1880

Smilde, 22 Maart. Schoon hier in den regel weinig van diefstallen wordt gehoord, moest K.B. dezer
dagen evenwel ondervinden, dat niet altijd de eerlijkheid wordt betracht. Toen ze des avonds vrij laat
de wasch wilde binnenhalen, bleek het, dat een ander haar voor was geweest, en dat eenige lakens,
hemden enz. spoorloos waren verdwenen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 25 MAART 1880

Smilde, 24 Maart. Door burgemeester en wethouders is, met ingang van 1 Mei a.s., tot concierge in ’t
gemeentehuis alhier benoemd H. Polling, gepensioneerd rijksveldwachter te Vries.
Smilde, 24 Maart. Naar we met zekerheid vernemen, zal dit jaar hier weder een ruim gebruik van
kunstmest worden gemaakt. Over ’t geheel zijn de proeven, in de laatste 2 of 3 jaren genomen,
uitstekend geslaagd. Vele landbouwers zijn van gevoelen, dat kunstmest het voordeeligst kan worden
aangewend, als ze met andere meststoffen wordt afgewisseld.
Woonplaatsverandering.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde herinneren belanghebbenden aan de volgende artikelen
van het Koninklijk Besluit van 3 November 1861, regelende de verpligting tot het doen van aangifte
voor de bevolkingsregisters.
Art. 5. Zij, die hunne werkelijke woonplaats uit eene gemeente van het Rijk naar eene andere gemeente
overbrengen, doen hiervan eene verklaring aan het bestuur der gemeente, die zij verlaten en waar zij in
het bevolkingsregister zijn ingeschreven, met opgaaf der gemeente, waar zij wenschen zich te vestigen.
Zij ontvangen een kosteloos getuigschrift van verandering van werkelijke woonplaats.
Art.6. Ter plaatse, waar zij hunne werkelijke woonplaats overbrengen, doen zij uiterlijk binnen ééne
maand na hunne aankomst eene verklaring aan het Gemeentebestuur, met overlegging van het
getuigschrift in het vorige artikel vermeld.
Art. 7. Elk hoofd van een huisgezin geeft uiterlijk binnen ééne maand kennis aan het Gemeentebestuur
van ieder lid dat in het huisgezin wordt opgenomen of daar uit gaat, inwonende dienst- en werkboden
daaronder begrepen.
Smilde, Maart 1880.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.

