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KENNISGEVING. 

Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Smilde verklaart, dat het tweede kwartaals kohier van 

het Patentregt, dienst 1879/90, door den Provincialen Inspecteur is executoir verklaard en op 

heden ter invordering aan den Ontvanger is overgegeven, zullende mitsdien een ieder verpligt 

wezen zijn aanslag op den daarvoor bepaalden tijd te voldoen. 

Smilde, 16 Dec. 1879.       BOELKEN, Burgem. 

Kennisgeving. 

Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Smilde verklaart, dat het tweede kwartaals kohier voor 

de belasting op het personeel, dienst 1879/80, door den Provincialen Inspecteur is executoir 

verklaard en op heden ter invordering aan den Ontvanger is overgegeven, zullen mitsdien een ieder 

verpligt wezen zijn aanslag op den daarvoor bepaalden tijd te voldoen. 

Smilde, 16 Dec. 1879.        BOELKEN, Burgem. 
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Smilde, 16 Dec. De turfprijzen zijn, naar we vernemen, in de Hollandsche steden steeds rijzende. De 

schippers in Amsterdam b.v. bedingen per duizend kolige turven van zeer gewone soort tot 8 gulden 

en meer. Te Leiden is het getal schippers grooter, zoodat daar de brandstof goedkooper verkrijgbaar 

is. 

Patentbladen – Smilde. 

De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van: L. Dijkstra, J. Postma, H. Flik, A. v.d. Velde, 

M. Blomsma, J. Scholte, G. Koops, I. van Dam, F. Moes, H. Klok Jzn., E. Oosterhof, S.J. Cohen, G. 

Moes, A.H. Sol, C.F. Seidel, T. Boer, M.J. Post, J. Meilof, Hk.J. Bruggink, Jans Wever, R. v.d. 

Velde, J. Visscher, B. Mulder, J. Kelder, J. Meijers, T. Put, B. Doek, O. de Vries, Jb.W. de Vries, 

Jelle Hendriks, L. Pool en C.H. de Jonge, dat zij hunne Patentbladen, voortvloeijende uit het tweede 

kwartaals-register der Patentschuldigen van de dienst 1879/80, van de Gemeente-Secretarie kunnen 

afhalen van en met Donderdag den 18den tot en met Woensdag den 24sten December 1879. 

BOELKEN, Burgem. 

Te huur, tegen 1 Mei 1880, te Smilde, 

voor 3 of meer jaren, 

een Huis en Schuur, 

met ruim 6½ hectaren BOUW- en WEILAND, gelegen op ’t Noorden en ’t eerste Blok, thans bewoond 

en in gebruik bij AREND AX. Te bevragen bij den eigenaar E.R. HOMAN aldaar. 

Smilde, 19 Dec. Onze rederijkerskamer “Nut en Vermaak” heeft zich dikwijls er over beklaagd, dat 

ze niet genoegzaam werd gesteund om de vele noodzakelijke onkosten goed te maken. Aangenaam 

was dat niet. Met genoegen vernemen we dan ook, dat “Nut en Vermaak” er een afdoend bewijs van 

heeft ontvangen, dat haar streven naar waarde wordt geschat. Velen van de aanzienlijkste personen uit 

deze gemeente hebben zich namelijk verbonden tot eene jaarlijksche contributie van drie gulden per 

persoon en zijn als eereleden toegetreden. 

“Nut en Vermaak” vinde hierin een prikkel voort te gaan op den reeds vrij lang met eer betreden weg. 

Binnenkort zal weder eene voorstelling worden gegeven. 

Smilde, 17 Dec. Zaturdag a.s. zal eene vergadering worden gehouden ter oprigting van eene 

afdeeling “Smilde” van het Protestantenbond. Reeds hebben meer dan 20 personen zich voor het 

lidmaatschap aangemeld. 
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