
blad 1879c3 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 3 MAART 1879 
 

 
Smilde. 

HONDENBELASTING. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat op de Gemeente-

Secretarie van en met Maandag den 3den Maart tot en met Dingsdag den 18den Maart 1879 ter 

inzage zal liggen: het voorloopig vastgestelde kohier der belasting op de Honden, dienst 1879. 

Bezwaren moeten vóór of uiterlijk op 18 Maart 1879 aan den gemeenteraad schriftelijk worden 

ingediend. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 4 MAART 1879 
 
Smilde, 2 Maart. Naar men ons mededeelt is dezer van hier, door verscheidenen handteekeningen 

voorzien, aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid een adres ingezonden, houdende 

het verzoek, dat: a. de brieven, welke ’s voormiddags circa half twaalf met de Friesche post alhier 

arriveeren, dadelijk bezorgd worden en niet blijven liggen tot de bestelling van drie uur na aankomst 

van de post uit Assen; b. ’s Zondags ook na drie uur de stukken, welke alsdan uit Assen arriveeren, 

adres erlangen en niet blijven liggen tot de bezorging van de tweede post uit laatstgemelde plaats pl. 

m. 5 uur; c. de gelegenheid moge worden gegeven, om ’s namiddags uit Smilde berigten naar Assen 

per post te kunnen zenden, welke gelegenheid thans niet bestaat, tot groot ongerief der ingezetenen. 

In het belang van het algemeen ware het te wenschen, dat door Z. Exc. aan de bezwaren van 

zoovelen werd te gemoet gekomen. 

Het BESTUUR van het Veenschap “Molenwijk en Aanhoorigheden” te Smilde maakt bekend, dat op 

den 14den Maart 1879 zal gehouden worden een 

buitengewone Schouw 

over de onder het Veenschap ressorteerende WEGEN, VOETPADEN, BRUGGEN en DRAAIVONDERS. 

Onderhoudpligtigen worden aangemaand hunne panden tijdig in orde te brengen. 

Smilde, 3 Maart 1879. 

Het Bestuur van het Veenschap: 

E.R. HOMAN, waarn. Voorzitter. 

M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris. 

Militieraad. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde verwittigen de belanghebbende lotelingen dier 

gemeente, ligting 1879, dat de eerste zitting van den Militieraad zal worden gehouden in het 

Gemeentehuis te Assen op Vrijdag den 14den Maart 1879, des voormiggags ten 9½ uur. 

Wordende voorts herinnerd, dat in die zitting voor den Militieraad moeten verschijnen; de 

vrijwilligers voor de Militie en de loteling, die vrijstelling verlangt wegens ziekelijke gesteldheid of 

gebreken of gemis van de gevorderde lengte. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 5 MAART 1879 
 

KENNISGEVING. 

Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Smilde brengt ter algemeene kennis, dat het 3de kwartaals 

kohier wegens het PATENTREGT, dienst 1878/79, door den Provincialen Inspecteur is executoir 

verklaard en op heden ter invordering aan den Ontvanger der Directe Belastingen is overgegeven; 

zullende mitsdien een ieder, na bekomene kennisgeving van zijn aanslag, verpligt zijn dien op den bij 

de wet bepaalden voet te voldoen. 

4 Maart 1879.       BOELKEN, Burgemeester. 


