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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 2 MAART 1883

Kennisgeving.
Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Smilde verklaart ,dat op den 24sten Februarij j.l. door den
Provincialen Inspecteur te Groningen zijn executoir verklaard drie Kohieren voor de belasting op
het Personeel, dienst 1882/83, en dat deze stukken op heden ter invordering aan den RijksOntvanger te Assen zijn overgegeven; zoodat een ieder verpligt is zijn aanslag op den bij de Wet
bepaalden voet te voldoen.
Smilde, 28 Febr. 1883.
BOELKEN, Burgemeester.
Kennisgeving.
Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Smilde verklaart, dat het 3de kwartaals Kohier van het
Patentregt, dienst 1882/83. door den Provincialen Inspecteur is executoir verklaard en op heden ter
invordering aan den Ontvanger is overgegeven; zoodat een ieder verpligt is zijn aanslag op den bij de
Wet bepaalden voet te voldoen.
Smilde, 28 Febr. 1883.
BOELKEN, Burgemeester.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 3 MAART 1883

Smilde – Zeemilitie.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde noodigen de Lotelingen dezer gemeente van de
ligting 1883, die bij de Zeemilitie wenschen te dienen, uit, om zich tot dat einde in den loop dezer
Maart ter Gemeente-Secretarie aan te geven.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.
Smilde – Hondenbelasting.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van belanghebbenden, dat op de
Gemeente-Secretarie van en met Maandag den 5den tot en met Dingsdag den 20sten Maart 1883 ter
inzage zal liggen: het Primitief Kohier van de Belasting op de Honden, dienst 1883.
Bezwaren moeten dóór of uiterlijk op 20 maart a.s. schriftelijk bij den Gemeenteraad worden
ingediend.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 6 MAART 1883

Huis en Tuin te huur.
Tegen 1 Mei a.s. te huur een flink BURGERHUIS en TUIN op den besten stand te Smilde naast ’t
Gemeentehuis, geschikt voor alle affaires.
Te bevragen bij J. DE VRIES op Zeldenrust te Smilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 7 MAART 1883

Smilde, 5 Maart. De landbouwer R.S. te Bovensmilde bemerkte, dat hem gedurig het een en ander
werd ontvreemd. Hij vermoedde, dat zijne dienstmeid, met name G.B., zulks deed, waarom hij dit
vermoeden uitsprak tegen den gemeente-veldwachter G. Hogenberk. Deze stelde een onderzoek in en
vond in een kastje, waarin bedoelde meid hare kleêren bewaarde, onderscheidene nieuwe lappen goed,
eetwaren, als: spek, worst enz. Naar men verneemt moet zij hare misdaad bekend hebben en er
procesverbaal zijn opgemaakt.
Smilde, 5 Maart. Naar wij vernemen heeft de heer J.H. Wind alhier aanvankelijk niet te klagen over
het resultaat van de omnibus-dienst, maar alle stof tot tevredenheid, daar de wagen telkens goed bezet
is en soms zoo vol, dat een paar reizigers voorop moeten zitten. Wij wenschen den ondernemer
voortdurend goed succes èn in zijn belang èn in dat van het reizend publiek, dat nu op gemakkelijke
wijze het Staatsspoor kan bereiken en het isolement, waarin wij ons bevonden, door den dienst is
opgeheven.

