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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 31 MAART 1883 
 

 
Smilde, 30 Maart. Naar men ons met zekerheid mededeelt, zal de scheepvaart aan de Norgervaart op 

Zaturdag 7 April e.k. weder geopend worden, om mest naar de Rijksgestichten te doen vervoeren, 

terwijl dat kanaal in het laatst van de maand Junij weder zal gesloten worden. De heeren de Vries 

kunnen in dien tusschentijd toch nog eenige werkzaamheden laten verrigten, door den uitgegraven 

modder, die voorloopig in sloten en op de landerijen is geborgen, met bokken te doen wegvoeren. 

-De volgende week zal een aanvang gemaakt worden met de werkzaamheden aan de nieuw te 

bouwen Molenwijksluis alhier. De door het Rijk benoemde buitengewone opzigter is reeds 

gearriveerd, terwijl de heer van Baalen, aannemer, hier een huis heeft gehuurd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 2 APRIL 1883 
 
Smilde, 31 Maart. De heer S. Luxwolda, vroeger brievengaarder te dezer plaatse, thans te Harlingen, 

is benoemd tot conducteur  der brievenpost Appingedam-Onderdendam. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 3 APRIL 1883 
 
Norgervaart, 2 April. Even rumoerig als de vorige, even bedaard ging de laatste Zaturdag onder het 

werkvolk aan het kanaal alhier voorbij. Wel hadden geruchten geloopen van een te hervatten strijd, 

waarbij de vroegere slechts kinderspel zou zijn, doch de vrees voor ergerlijke tooneelen werd 

gelukkig niet bewaarheid. Waarschijnlijk is de kalmte voor een goed deel te danken geweest aan de 

politie, die reeds tijdig op het terrein aanwezig was. 

Smilde – Hoofdelijke Omslag. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van de ingezetenen, dat op de 

Gemeente-Secretarie, gedurende vijf maanden, te rekenen van en met den 4den April 1883, ter inzage 

zal liggen het Primitief Kohier van de Hoofdelijken Omslag, dienst 1883. 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Militieraad. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde verwittigen de belanghebbende Lotelingen der 

Nationale  Militie, van de ligting 1883, dat de tweede zitting van den Militieraad zal gehouden 

worden in het Gemeentehuis te Assen op Vrijdag den 13den April 1883, des morgens ten half tien 

uur. 

Wordende voorts herinnerd, dat, volgens art. 92 der wet, in die zitting uitspraak wordt gedaan 

omtrent alle in de eerste zitting niet afgedane zaken en omtrent hen, die als plaatsvervanger of 

nummerverwisselaar verlangen op te treden.    BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

SMILDE. 

De BURGEMEESTER van Smilde brengt belangstellenden in herinnering de volgende artikelen van de 

door den Gemeenteraad vastgestelde 

Verordening op het voorkomen van brand. 

Art. 10. Het branden van velden, veenen of gronden is in den regel alleen geoorloofd in de maanden 

April en Mei en mag nimmer plaats hebben bij harden wind of storm of binnen den afstand van 150 

meter van huizen, getimmerten, bosschen, turf en dergelijken. 

Art. 11. Wanneer echter Burgemeester en Wethouders, om welken reden ook, van oordeel zijn dat 

met het branden, in art. 10 bedoeld, moet worden opgehouden, geven zij daarvan aan de ingezetenen 

bij publicatie kennis en verder op zoodanige wijze als hun geschikt zal voorkomen. 

Art. 12. Uiterlijk acht dagen na het verbod in het vorige art. bedoeld, doet de Burgemeester de 

velden, veenen en gronden door de beambten der politie opnemen en zullen de eigenaars, beheerders 

of gebruikers, in wiens velden, veenen of gronden nog vuur wordt aangetroffen, gestraft worden 

overeenkomstig de bepaling van art. 13. 

Art. 13. Voor zoover hierin niet bij het wetboek van strafregt is of wordt voorzien, wordt de 

overtreding van vorenstaande bepalingen gestraft als volgt: die van de artt. 10 en 12 met eene boete 

van f 5 tot f 25.        BOELKEN, Burgem. 


