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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 28 APRIL 1887 
 

Kennisgeving. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen den belanghebbenden in herinnering: 

1. dat alle vorderingen, ten laste der gemeente over het jaar 1886, ten spoedigste en uiterlijk den 

30sten Juni aanstaande moet worden ingeleverd, en 

2. dat alle nà dien tijd ingediende vorderingen zullen worden gehouden voor verjaard en vernietigd. 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

 

Publieke Verhuring – Smilde. 

Op Zaterdag 30 April 1887, 

des avonds te zes uur, in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, zullen, ten verzoeke van 

den Heer K.M. MULDER Kassier te Hoogezand, publiek, voor een jaar, worden verhuurd: 

VERSCHILLENDE PERCEELEN 

Bouw- en Weiland, 

gelegen aan de Molenwijk te Smilde, afkomstig van H.A. VENEKAMP. 

Tevens zal alsdan op afbraak, in twee perceelen, worden verkocht: 

DE SCHUUR, 

staande in de nabijheid van de verhuurd wordende Landerijen. 

Aanwijs doet G. VAN DER LAAN. 

J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 29 APRIL 1887 
 

SMILDE. 

Verandering van Woonplaats. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen in herinnering, dat al wie zich van elders in de 

gemeente komen vestigen daarvan, onder overlegging van een getuigschrift van 

woonplaatsverandering, aangifte behooren te doen ter Secretarie der gemeente; dat degenen die de 

gemeente verlaten het getuigschrift vóór hun vertrek behooren op te vragen; - en dat de hoofden van 

huisgezinnen verplicht zijn tot het doen van aangifte van de bij hen inwonende dienstboden, 

minderjarigen, krankzinnigen en onder curateele gestelden, - voor wie zij ten deze geheel 

aansprakelijk zijn.        BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Rijksbelastingen. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde doen te weten, dat de uitgifte der beschrijvingsbiljetten 

voor de belasting op het Personeel en die wegens het Patentrecht, beide voor het dienstjaar, 

loopende van 1 Mei 1887 tot en met ultimo April 1888, zal aanvangen op Maandag den 9den Mei 

1887. 

Voorts worden de ingezetenen verwittigd dat tot tegenschatters voor de Personeele Belasting, dienst 

1887/88, zijn benoemd: de Heeren J. WOLTMAN en C.H. DE JONGE, beide Landbouwers en alhier 

woonachtig.        BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

JACHT EN VISSERIJ. 

De BURGEMEESTER van Smilde maakt bekend, dat ter Secretarie der gemeente kosteloos verkrijgbaar 

zijn de aanvragen ter bekoming van Jacht- en Vischacten – en die ter verkrijging van kostelooze 

vergunningen voor de Visscherij, - beide voor het seizoen 1887/88. 

BOELKEN, Burgemeester. 


