
blad 1877y1 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 16 JULIJ 1877 
 

Harddraverij te Bovensmilde, 

op Donderdag 19 Julij 1877, 

te houden bij den Logementhouderd D.B. VRIEZE, door PAARDEN onder den man, welke niet meer 

dan een prijs hebben gewonnen. 

Tot Prijs: Een gouden Cilinder-Horologe. 

Tot Premie: Een Compôte, 

met zilver gemonteerd. 

AANGIFTE voor 2 uur. 

SCHOUW. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde doen te weten, dat op Maandag den 30sten Julij 

aanstaande, door hen eene SCHOUW zal worden gehouden over de aan hun toezigt onderworpen 

Wegen en Voetpaden. 

De onderhoudpligtigen worden dientengevolge aangemaand, om, ter voorkoming van 

onaangenaamheden, vóór dien tijd, de bestaande gebreken te herstellen. 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

 

Patentbladen - Smilde. 

De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van de belanghebbende ingezetenen, dat de 

PATENTBLADEN, voortvloeijende uit het primitief register der patentschuldigen voor de dienst 

1877/78, gedurende 14 achtereenvolgende werkdagen, te rekenen van af Maandag den 16den dezer 

maand, van de Secretarie der gemeente kunnen worden afgehaald. 

Voorts worden de belanghebbenden herinnerd, dat de onafgehaalde patentbladen aan hunne 

woningen zullen worden bezorgd door den Deurwaarder der directe belastingen tegen de daarvoor 

bepaalde belooning van 10 cent voor ieder Patentblad. 

Smilde, 14 Julij 1877.       BOELKEN, Burgemeester. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 17 JULIJ 1877 
 
Boven-Smilde, 14 Julij. Onze algemeen beminde predikant ds. Reijerkerk werd in den loop dezer 

week aangenaam verrast. Namens vele gemeenteleden werden hen n.l. een paar cadeaux 

aangeboden, bestaande in een prachtigen spiegel en dito theeservies, uit erkentelijkheid voor ’t 

bedanken voor het beroep naar Akkerwoude. Gewis zal dit nieuwe bewijs van waardeering de 

band, die leeraar en gemeente reeds zoo innig verbindt, nog meer versterken. 

Kennisgeving. 

Het HOOFD van ’t Plaatselijk Bestuur te Smilde brengt ter algemeene kennis, dat het eerste 

suppletoir (voljaars) schattingskohier voor de belasting op het PERSONEEL, dienst 1877/78, door 

den Provincialen Inspecteur is executoir verklaard en op heden ter invordering aan den Ontvanger 

is overgegeven. 

16 Julij 1877.         BOELKEN, Burgem. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 18 JULIJ 1877 
 

Kennisgeving. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken bekend, dat aan NATHAN MAGNUS en zijne 

regtverkrijgenden vergunning is verleend tot de oprigting van een Slagterij is het pand wijk B No. 

53. 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 


