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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 5 DECEMBER 1883 
 

 
Smilde, 4 Dec.  Hoe overvloedig dit jaar de aardappeloogst ook moge zijn, ’t schijnt toch, dat niet 

allen voldoende voorraad voor den winter hebben. Enkelen althans trachten, gedachtig aan de 

spreuk: “als men in ’t veen is, komt het op een turfje niet aan”, hun kelder te vullen met de 

aardappelen van een ander, zonder een eerlijken koop te sluiten. Zoo bevond de landbouwer H. des 

morgens zijn aardappelkuil op drie plaatsen opengelegd. 

Waakzaamheid zij den landbouwer aanbevolen! 

SMILDE. 

Nationale Militie, 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde, herinnerende aan de verplichting tot het doen van 

aangifte voor de Nationale Militie, brengen tot dat einde ter kennis van de belanghebbenden, dat 

die aangifte moet plaats hebben ter Gemeente-Secretarie tusschen den 1sten en 31sten Januari 

1884 en dat daartoe zijn verplicht alle mannelijke ingezetenen, die geboren zijn in het jaar 1865. 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 7 DECEMBER 1883 
 
Smilde, 6 Dec. het vernieuwen van de Polakken draai is aangenomen door en gegund aan K. Ossel, 

scheepsbouwmeester alhier, voor de somma van f 518, met welke vernieuwing nu spoedig een 

aanvang zal gemaakt worden; vele ingezetene zien met verlangen den tijd te gemoet, dat de 

communicatie op dat punt over de hoofdvaart weder hersteld zal worden.  

Bovensmilde, 6 Dec. Tot ouderling bij de Ned. Herv. gemeente alhier is benoemd de heer J. Smit. 

Directe Belastingen en Accijzen. 

De BURGEMEESTER der gemeente Smilde maakte bekend, dat het Kantoor van den Rijks-

Ontvanger te Assen, waaronder deze gemeente behoort, van af 10 December 1883 gevestigd zal 

zijn op den Zuider-Cingel, wijk A, No. 32, aldaar. 

Smilde, 4 Dec. 1883.       De Burgemeester voornoemd, 

BOELKEN. 

SMILDE. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen in herinnering de twee volgende artikelen 

van de door den Raad vastgestelde 

Verordening op het losloopen en schutten van Vee. 

Art. 1 Het is verboden: 

a. op openbare wegen of voetpaden eenig vee zonder toezicht te laten loopen of grazen; 

b. voor zoover daartegen niet is voorzien bij het Wetboek van Strafrecht, eenig vee te laten loopen 

of grazen op gronden bij anderen in gebruik, tenzij de hoeder is voorzien  van een schriftelijk bewijs 

van toestemming van den gebruiker van den grond, en dat door hem op de eerste aanvrage moet 

worden vertoond. 

Art. 2. Het vee, dat wordt aangetroffen te loopen of te grazen, in strijd met de bepalingen van het 

vorige artikel, wordt geschut, in verzekerde bewaring gesteld en tegen billijke vergoeding, voor 

rekening van den eigenaar, onderhouden op de door Burgemeester en Wethouders aangewezen of 

aan te wijzen schutstallen. 

Verder wordt door hen ter algemeene kennis gebracht, dat, ter uitvoering van bovengenoemd artikel 

2, de volgende schutstallen zijn aangewezen: 

1. ten huize van H. DE VRIES bij de Norgervaart; 

2. ten huize van A.H. SOL te Bovensmilde; 

3. in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP; 

4. in het Logement DE OUDE VEENHOOP; 

5. ten huize van de Erven A. SPIER, tegenover het Oranjekanaal; 

6. ten huize van L. FLEDDERUS te Hoogersmilde. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

 


