
blad 1882h3 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 27 APRIL 1882 
 

 
Smilde, 26 April. De arbeider D. Bodema verliet hedenmorgen zijne kortelings bevallen vrouw, die, 

naar hij meende, zich in den besten welstand bevond. B. vond er dan ook geen bezwaar in zijnen 

echtgenoote alleen te laten en aan den arbeid te gaan. Toen echter eenigen tijd later eene buurvrouw 

bij B. in huis kwam vond ze de vrouw dood. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 28 APRIL 1882 
 

 
Smilde, 26 April. Op de heden hier gehouden voorjaarsmarkt was de aanvoer niet onbeduidend. 

Alles was duur. Koeijen, varkens, schapen enz. vonden tegen hooge prijzen grage koopers. Vooral 

ook met biggen was zulks het geval. Lammeren waren iets goedkooper dan men meende te mogen 

verwachten. Ook ten gevolge van het ongunstige weder was de kermispret niet groot. 

Kennisgeving 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken bekend, dat aan HENDRIK KLAASSEN 

MULDER, wonende te Diever, vergunning is verleend tot oprigting van een Korenmolen op het 

Kadastrale perceel sectie C no. 524.     BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secr. 

Jagt en Visscherij. 

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

zijn de aanvragen ter bekoming van Jagt- en Visch-acten en die ter verkrijging van kostelooze 

vergunningen voor de Visscherij, beiden voor het saisoen 1882/83. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 1 MEI 1882 
 

Schouw – Smilde. 

Wegen en Voetpaden. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de Schouw over 

Wegen en Voetpaden zal gehouden worden tusschen den 14den en den 21sten mei 1882. 

Zij herinneren belanghebbenden tevens, dat onder anderen aan hun toezigt onderworpen zijn: 

1. Weg en Voetpad aan de Noordwestzijde der Hoofdvaart van af de Veenhoopsbrug tot aan de 

Norgervaart; 

2. Weg en Voetpad aan de Zuidoostzijde der Hoofdvaart van af de Veenhoopsbrug tot aan de grens 

van Dwingelo; 

3. het Voetpad bijlangs den straatweg aan de Zuidoostzijde der Hoofdvaart van af de Veenhoopsbrug 

tot de nabijheid der Norgervaart; 

4. de Witterweg. 

De onderhoudpligtigen worden voorts met den meesten aandrang uitgenoodigd te willen zorgen: 

a. dat alle gebreken in de Wegen en Voetpaden, zoomede aan de voorwerpen tot de Wegen 

behoorende, uiterlijk den 15den mei a.s. zijn hersteld; 

b. dat de aanvulling der laagten plaats heeft met bekwame aardsoorten, dat is met zwaar rood zand; en 

c. dat de boomen, staande langs de Wegen of Voetpaden, naar behooren zijn opgesnoeid. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secr. 

Rijksbelastingen. 

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

voor de belasting op het personeel en  die wegens het Patentregt, beide voor het dienstjaar loopende 

van 1 Mei 1882 tot en met ultimo April 1883, zal aanvangen op Maandag den 8sten Mei aanstaande. 

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

1882/83, zijn benoemd: Jb. Woltman en C.H. de Jonge, beide te Smilde woonachtig. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secr. 


