blad 1880s
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 10 SEPTEMBER 1880

Smilde, 8 Sept. Op de heden hier gehouden jaarmarkt was weinig vee aangevoerd. De handel was
traag, uitgezonderd in varkens, waarvoor hooge prijzen werden besteed; in koeijen, schapen en
geiten ging weinig om.
Tenten, draaimolens en kramen waren er ditmaal meer dan in den laatsten tijd het geval is geweest.
De jeugd, ook de volwassene, amuseerde zich uitstekend.
Kennisgeving
Het HOOFD van ’t Plaatselijk Bestuur te Smilde verklaart, dat het 1ste kwartaals Kohier wegens het
Patentregt, dienst 1880/81, door den Provincialen Inspecteur is executoir verklaard en op heden aan
den Ontvanger ter invordering is overgegeven; zullende mitsdien een ieder verpligt wezen, zijn
aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen.
Smilde 9 Sept. 1880.
BOELKEN, Burgem.
Kennisgeving.
Het HOOFD van ’t Plaatselijk Bestuur te Smilde verklaart, dat het 1ste kwartaals Kohier wegens de
Personele Belasting, dienst 1880/81, door den Provincialen Inspecteur is executoir verklaard en op
heden aan den Ontvanger ter invordering is overgegeven; zullende mitsdien een ieder verpligt wezen
zijn aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen.
Smilde, 9 Sept. 1880.
BOELKEN, Burgem.

De Monster-Koe
zonder weêrga.
De ondergeteekende maakt aan zijne geëerde begunstigers bekend, dat hij in de volgende
week slagt eene buitengewoone fijne vette jonge KOE, zonder weêrga.
Smilde, 10 September 1880.
S. VAN DAM.
Patentbladen.
De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van A. FRANK, P. WEITES, J. HOOGENKAMP, H.M.
VAN BERGEN, A. DE JONG, J.R. KOK, H. HAVEMAN, H. JOLDERSMA, B.P. DOEK, J. HOGEWIND, Wed.
H. DE ROOIJ en J. DE JONG, dat zij hunne Patentbladen, voortvloeijende uit het 1e kwartaals register
der Patentschuldigen, dienst 1880/81, van de Gemeente-Secretarie kunnen afhalen van en met
Zaturdag 11 tot en met Donderdag 16 September 1880.
BOELKEN, Burgem.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 14 SEPTEMBER 1880

Smilde, 13 Sept. De heer H. Roemer alhier heeft met goed gevolg het examen als commies bij ’s
Rijksbelastingen afgelegd.
Stoomboot “Smilde I”.
De WINTERDIENST, aanvangende 20 Sept. a.s., is geregeld als volgt:
Vertrek van SMILDE (Wittewijk) ’s morgens 6.15.
Vertrek van ASSEN ’s morgens 8.45.
Vertrek van SMILDE ’s middags 11.Vertrek van ASSEN ’s middags 2.Zullende des Dingsdag en Vrijdags de Boot te ASSEN afvaren, in plaats van 2 uur, om 4 uur ’s
middags.
Op den laatsten Donderdag van iederen maand wordt niet gevaren.
DE DIRECTIE.

