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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 27 NOVEMBER 1880 
 

Hondenbelasting. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van belanghebbenden, dat het door 

den Gemeenteraad vastgestelde 1e suppletoire kohier van den Hondenbelasting, dienst 1880, op de 

Gemeente-Secretarie ter inzage zal liggen van en met den 27sten November tot en met den 6den 

December 1880. 

Bezwaren moeten vóór 6 December e.k. bij Gedeputeerde Staten van Drenthe worden ingediend. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Aankondiging, volgens art. 2 en 3 der Wet van 23 April 1880 (St.bl. No. 67). 

Trekschuitdienst 

van Hoogersmilde naar Assen v.v., 

gevestigd te Hoogersmilde (nabij Pieter Hummelenbrug) Prov. Drenthe, 

(Ondernemer C.P. AUERDA). 

Bij den aanvang van elke reis zijn beschikbaar minstens 90 zitplaatsen. 

De vaart geschiedt lang de Drentsche Hoofdvaart. 

Tot het opnemen en aflaten van reizigers en goederen is gelegenheid: 

bij de ligplaats nabij de Pieter Hummelenbrug (doch des Woensdagsmorgens ook bij de Veenesluis): 

bij den steiger van de Wed. J.K. HOMAN te Smilde en vervolgens overal onder weg en in de kolk te 

Assen. 

De dienst is aangevangen in September 1877. 

Vertrek: Maandags, Woensdags en Vrijdags. 

Van de Veenesluis alleen ’s Woensdags ’s morgens 5½ uur. 

Van Hoogersmilde ’s morgens 6½ uur. 

Aankomst te Assen ongev. 10 uur. 

Vertrek van Assen ’s midd. 1½, doch ’s Woensdags om 2 uur. 

Aankomst te Hoogersmilde (Pieter Hummelenbrug) ongev. ’s av. 6 uur. 

Tarief voor Passagiers: 

van Veenesluis naar Assen en omgekeerd f 0.20, van Hoogersmilde naar Assen en omgekeerd f 0.15 

en vervolgens wordt de vrachtprijs geregeld van de plaats waar reizigers en goederen worden in- of 

uitgelaten. 

Bagage 5 kilo vrij. 

Smilde. 

Waterleiding-Hoogersmilde. 

De BURGEMEESTER der Gemeente Smilde verzoekt de Eigenaren van de gronden, gelegen tusschen 

de zoogenaamde “Leembrug” en de “Looden Gracht”, in de Gemeente Smilde 

zamen te komen 

ten huize van den Heer A. SPIER te Hoogersmilde, op Vrijdag den 3den December e.k., des 

voormiddags te elf uur, teneinde gehoord te worden over eene verandering der waterleiding door 

en ten behoeve dier gronden. 

Smilde, 26 Nov. 1880.      De Burgemeester voornoemd, 

BOELKEN. 

 

Smilde, 27 Nov. Voor de betrekking van gemeentelijken architect (jaarwedde f 300) hebben zich 

niet minder dan 50 sollicitanten aangemeld. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 29 NOVEMBER 1880 
 

 

Smilde, 26 Nov. Het vooroordeel tegen ’t gebruik van paardenvleesch begint hier hoe langer zoo 

meer te verdwijnen. De paardenslagterij te Hoogersmilde wordt nog al druk bezocht, terwijl ook 

particulieren aldaar paarden in plaats van koeijen kuipen. 


