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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 25 JAN. 1878 
 

Verandering van Woonplaats. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen in herinnering de volgende bepalingen van 

het Koninklijk besluit van 3 November 1861 (Stbl. no. 95): 

Art. 5. 

Zij, die hunne werkelijke woonplaats uit eene gemeente van het Rijk naar eene andere gemeente 

overbrengen, doen hiervan eene verklaring aan het bestuur der gemeente die zij verlaten en waar zij 

in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, met opgaaf der gemeente, waar zij wenschen zich te 

vestigen. Zij ontvangen een kosteloos getuigschrift van verandering van werkelijke woonplaats. 

Art. 6. 

Ter plaatse, waar zij hunne werkelijke woonplaats overbrengen, doen zij uiterlijk binnen ééne 

maand na hunne aankomst eene verklaring aan het gemeentebestuur, met overlegging van het 

getuigschrift in het vorige artikel vermeld. 

Art. 7. 

Elk hoofd van een huisgezin geeft uiterlijk binnen ééne maand kennis aan het gemeentebestuur van 

ieder lid, dat in het huisgezin wordt opgenomen of daar uit gaat, inwonende dienst- en werkboden 

daaronder begrepen. 

Burg. en Weth. voorn., 

BOELKEN, Burg. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 26 JAN. 1878 
 
Smilde, 25 Jan. In de laatste tijden hoorden we dikwijls de klagt, dat de Amsterdamsche 

straatvuilnis niet meer van zoo goede kwaliteit is als te voren. 

Vooral meende men zich te kunnen beklagen over de te groote vermenging met haardasch, 

Naar we vernemen hebben onderscheiden landbouwers dezer dagen tot de Amsterdamsche 

autoriteiten een schrijven gerigt, waarin ze hunne bezwaren te kennen geven en waarin ze er op 

wijzen dat de van daar aangevoerde mest groot gevaar loopt den ouden roem te verliezen, terwijl 

bovendien de prijzen zijn verhoogd. 

SMILDE. 

Op Dingsdag 5 Februarij 1878, 

des avonds te 7 uur, zullen, ten huize van J.H. WIND te Smilde, publiek worden verkocht: 

1.Ten verzoeke van den Heer MEINE FERNHOUT te Smilde: 

5 kampen uitmuntend 

GROENLAND 

aan de Wittewijk; 2 kampen BOUWLAND en BOSCH aan de Timmerswijk; 1 kamp LAND achter den 

Heer JAN FERNHOUT, en acht hectaren BOSCHGROND, GROENLAND en BOUWLAND aan de 

Suermondswijk, waaronder drie hectaren met welig groeijende Eikenstikken, alles gelegen te 

Smilde. 

2. Ten verzoek van den heer H.J. BIJNEMA te Smilde: 

Ruim 2 hectaren BOUWLAND en 3½ hectare ONDERGROND, tusschen Suermonds- en Eekhoutswijk 

te Smilde, op de plaats van het land van den Heer M. FERNOUT. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

 

 Smilde, 

Op Dingsdag 12 Februarij 1878, 

des avonds te 7 uren, in het logement van J.H. WIND te Smilde, zullen worden geveild: 

2 perceelen best blaauw 

BOVENVEEN 

zonder Ondergrond, gelegen aan de Dikke-  of Suermondswijk te Smilde, ten verzoeke van den 

Heer M.A. HOOGERBRUGGE. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 


