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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 30 APRIL 1878 
 
Smilde, 28 April. Met 1 Mei e.k. is o.a. bevorderd tot commies der eerste klasse de heer B. 

Braaksma, thans 2
de

 klasse, gestationeerd te dezer plaatse. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 1 MEI 1878 
 
Bovensmilde, 30 April. De otters hebben het tegenwoordig zwaar te verantwoorden. Onlangs 

meldden we de executie van elf jongen en gister is een oude het slagtoffer van zijne vervolgers 

geworden. Het dier heeft zich niet zonder slag of stoot overgegeven; drie personen konden het slechts 

met de grootste moeite magtig worden. 

Rustende Schutterij - Smilde. 

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

op den 1sten Januarij 1878 hun 25
ste

 jaar zijn ingetreden (en alzoo in 1853 geboren zijn), om zich nà 

den 15den Mei en vóór den 1sten Junij aanstaande ter gemeente-Secretarie voor de Schutterij te 

doen inschrijven. 

Wordende voorts herinnerd dat tot deze inschrijving ook verpligt zijn diegenen, welke, ofschoon 

vroeger in eene andere gemeente reeds ingeschreven, sedert de laatste inschrijving (dat is Mei 1877) 

in d gemeente Smilde zijn komen wonen. 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Rijksbelastingen. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde doen te weten, dat door den Commissaris des Konings 

in deze Provincie is bepaald, dat de uitgifte der beschrijvingsbiljetten voor de belasting op het 

Personeel en die wegens het Patentregt, beide voor het dienstjaar, loopende van 1 Mei 1878 tot en 

met ultimo April 1879, zal aanvangen op Dingsdag den 7den Mei aanstaande. 

Voort worden de ingezetenen verwittigd, dat tot tegenschatters voor de personele belasting, dienst 

1878/79, zijn benoemd: B.J. HOMAN en JB. WOLTMAN, beide te Smilde woonachtig. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd: 

De Secretaris,    De Burgemeester, 

S. KOOGER.    BOELKEN. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 2 MEI 1878 
 
Smilde, 30 April. Op de heden gehouden voorjaarsmarkt waren eene zeer aanzienlijke partij schapen 

en lammeren aangevoerd. De handel hierin was levendig en de prijzen, vooral van de laatsten, hoog. 

In den regel werd er vijf gulden voor lammeren van circa 6 weken betaald. Van koeijen was de 

aanvoer minder groot; uitstekende beesten waren er weinig, maar de verkoopers konden flink geld 

bedingen. In varkens was de handel niet zeer geanimeerd, terwijl ook de prijs der biggen nog niet 

schijnt te stijgen. Geiten gingen voor goed geld vlug van de hand. 

Keuring van Springstieren. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van de belangstellenden, dat de 

KEURING van SPRINGSTIEREN dit jaar zal plaats hebben bij ’t Gemeentehuis op Vrijdag den 10den 

Mei aanstaande, des voormiddags ten elf uur, en brengen, tot dat einde, in herinnering, dat aan de 

houder van den bestgekeurden en premiewaardigen STIER zal worden uitgekeerd een premie van  

f 25.- en aan dien van den daaropvolgenden een prijs van f 15.-. 

Burg. en Weth. voornd.: 

BOELKEN, Burg. 

S. KOOGER, Secretaris. 


