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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 20 JANUARIJ 1883

Smilde, 18 Jan. Gisteravond vierde de Christelijke jongelingsvereeniging feest, nadat de heer dr.
Thijm in de kerk eene toespraak had gehouden, gingen de feestvierenden naar het gebouw der
christelijk nationale school, waar onder toespraken, gezang enz. de avond genoegelijk werd
gesleten. Het zangkoor van den heer J. de Vries bewees zijne goede diensten.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 22 JANUARIJ 1883

CONCERT
VAN DE

Koorvereeniging “Boven-Smilde”
op Woensdag 24 Januarij 1883,
in de NIEUWE VEENHOOP te Smilde.
Entrée f 0.49.
Aan de bezoekers wordt na afloop een BAL aangeboden.
Verandering van Woonplaats.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Smilde brengen in herinnering, dat al wie zich
elders in de gemeente komen vestigen daarvan, onder overlegging van een getuigschrift van
verandering van woonplaats, aangifte behooren te doen ter Gemeente-Secretarie binnen dertig
dagen na hunne aankomst, dat degenen, die de gemeenten verlaten, het getuigschrift vóór hun
vertrek behooren op te vragen, en dat de hoofden van huisgezinnen verpligt zijn tot het doen der
aangifte van de bij hen inwonende dienstboden, minderjarigen en onder curatele gestelden, vóór wie
zij ten deze geheel aansprakelijk zijn.
Smilde, 19 Jan. 1883.
Burgemeester en Wethouders voornoemd:
BOELKEN,
De Secretaris,
S. KOOGER.
Te huur te Smilde,
op zeer aannemelijke voorwaarden,
eene welbeklante Bakkerij,
tevens ingerigt voor Winkel, toebehoorende aan de Wed. PIETER ZWIERS te Smilde.
TE HUUR
tegen den 1sten Mei aanstaande:
Eene nette Burgerwoning
met bijgelegen LAND, tegenover de Van-Lierswijk te Smilde, aan de straat, onmiddelijk bij de brug.
Te bevragen bij J. DEKKER, Groningerstraat te Assen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 23 JANUARIJ 1883

Hijkersmilde en Kloosterveen, 21 Jan. Onze geachte predikant dr. D.C. Thijm is als zoodanig
beroepen te Almeloo.
Smilde, 22 Jan. De Permanente Commissie tot de algemeene zaken van het Ned. Israël.
Kerkgenootschap te Amsterdam heeft tot lid en secretaris van de Israël. schoolcommissie alhier
benoemd den heer H. van Dam.
Grondbelasting.
Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Smilde verklaart, dat het kohier der Grondbelasting voor
1883 door den Provincialen Inspecteur is executoir verklaard en op heden aan den Ontvanger ter
invordering is overgegeven; zullen mitsdien een ieder verpligt wezen zijn aanslag op den bij de wet
bepaalden voet te voldoen.
Smilde, 20 Jan. 1883.
BOELKEN, Burgemeester.

