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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 26 APRIL 1880 
 

Smilde – Schutterij. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde roepen bij dezen op alle mannelijke ingezetenen, die op 

den 1sten Januarij 1880 hun 25ste jaar zijn ingetreden en alzoo in 1855 geboren zijn, om zich na den 

15den Mei en vóór den 1sten Junij aanstaande ter Gemeente-Secretarie voor de SCHUTTERIJ te doen 

inschrijven. 

Voorts wordt nog herinnerd, dat tot deze inschrijving ook verpligt zijn diegenen, welke, ofschoon 

reeds vroeger in eene andere gemeente ingeschreven, sedert Mei 1879 in de gemeente Smilde zijn 

komen wonen. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Jagt en Visscherij. 

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

de aanvragen ter bekoming van Jagt- en Vischacten en die ter verkrijging van kostelooze 

vergunningen voor de visscherij, beide voor het saizoen 1880/81. 

BOELKEN, Burgem. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 27 APRIL 1880 
 
Smilde, 25 April. Met genoegen kunnen we melden, dat de concessie voor de stoomboot Smilde-Assen 

v. v. is verleend. 

In de gisteravond gehouden vergadering van aandeelhouders zijn tot commisarissen benoemd de hh. W. 

J. Boelken, M.A. Hoogerbrugge, Jan W. de Vries, J. de Vries (Zeldenrust) en P. Wessemius te Smilde, 

de heer R. Vos te Assen en H. Zwart te Appelscha. De vijf eerstgenoemden waren reeds vroeger door 

de aandeelhouders met de regeling der zaak belast. 

Eerstdaags zal de dienst beginnen. 

Heden, den 27sten April, gedenken 

J. JAGER 

EN 

H. BLOMBERG 

te Smilde 

hunne 25jarige Echtvereeniging, 

op den 77sten verjaardag van hun vader. 

De Vereeniging “Vooruitgang” 

te Smilde 

roept, tegen a.s. Donderdag 29 April, des avonds ten 7 ure, ten huize van de Wed. J.K. HOMAN, alle 

KIEZERS voor leden der Prov. Staten alhier ter vergadering op. 

Punten van behandeling: 

1. Benoeming van twee Leden van Bestuur. 

2. Het stellen van Candidaten voor afgevaardigden der Provinciale Staten. 

Smilde, 26 April 1880.      Namens het Bestuur: 

A. SPIER. 

C.H. DE JONGE. 

Rijksbelastingen. 

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

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

van 1 Mei 1880 tot en met 30 April 1881, zal aanvangen op Zaturdag 8 Mei aanstaande. 

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

1880/81, zijn benoemd: JACOB WOLTMAN en BARELD JAN HOMAN, beiden te Smilde woonachtig. 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 


