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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 28 FEBRUARI 1884

SMILDE.
VERANDERING VAN WOONPLAATS.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Smilde brengen in herinnering, dat al wie zich van
elders in de gemeente komen vestigen daarvan, onder overlegging van een getuigschrift van
verandering van woonplaats, aangifte behooren te doen bij den Burgemeester der gemeente, binnen
dertig dagen na hunne aankomst; dat degenen, die de gemeente verlaten, een getuigschrift vóór hun
vertrek bij den Burgemeester behooren op te vragen, en dat de hoofden van huisgezinnen verplicht
zijn tot het doen der aangifte van de bij hen inwonende dienstboden, minderjarigen, krankzinnigen
en onder curatele gestelden, voor wie zij ten deze geheel aansprakelijk zijn.
Smilde, 27 Febr. 1884.
Burgemeester en Wethouders voorn.:
BOELKEN.
De Secretaris, S. KOOGER.
Patentbladen – Smilde.
De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van: H.J. Moes, H.T. Hoogeveen, W. de Groot,
Joeke Kalsbeek, Jh.W. de Vries, H. Koops, D. Wijnhoud, J. Hogewind en K. Ossel, dat zij hunne
Patentbladen over het derde kwartaal van de dienst 1883/84 van de Gemeente-Secretarie kunnen
afhalen van en met Donderdag 28 Februari tot en met Zaterdag 1 Maart 1884.
BOELKEN, Burgem.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 29 FEBRUARI 1884

Smilde, 26 Febr. Tot ons groot genoegen verneemt men, dat de draai voor het huis van den heer L.
Fledderus alhier, spoedig zal worden uitbesteed om dezelve in dien staat te brengen, dat zij als het
eigendom der gemeente kan worden overgenomen.
Draaivonders te Smilde.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde;
Gelezen het Raadsbesluit van 27 December 1883 no. 6, waarbij besloten is om het onderhoud van
de Kikkertsdraai, de Pieter Feijendraai, de Klaas-Bakkersdraai, de Vroomsdraai, de Tentigerdraai,
de draai tegenover het Oranjekanaal en de Hendrik Oostdraai voor rekening der gemeente te
nemen, onder voorwaarde: 1. dat deze draaivonders vooraf in goeden staat worden gebracht ter
beoordeeling van Burgemeester en Wethouders, en 2. dat bovendien door den onderhoudplichtigen,
ten behoeve van ieder vonder, in de gemeentekas worde gestort de som van drie honderd gulden;
Brengen ter kennis van belangstellenden, dat gedurende het loopende jaar 1884 gelegenheid bestaat
om het onderhoud van genoemde draaivonders, onder de daarvoor bepaalde voorwaarden, aan de
gemeente over te dragen.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 1 MAART 1884

SMILDE.
De BURGEMEESTER van Smilde maakt aan de ingezetenen dier gemeente bekend, dat door de daartoe
benoemde Commissie, in den loop der volgende week, zal plaats hebben de collecte ten behoeve van
de Maatschappij van Weldadigheid.
Smilde, 29 Febr. 1884.
BOELKEN, Burgem.
Wed. J. BOER te Smilde vraagt dadelijk of met 1 Mei een
SMIDSKNECHT,
zijn werk grondig verstaande, liefst met Scheepswerk bekend.

