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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 29 AUGUSTUS 1878

Kennisgeving.
Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Smilde brengt ter algemeene kennis, dat het eerste
kwartaals kohier der Personele Belasting, dienst 1878/79, 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 bij de wet bepaalden voet te voldoen.
28 Augs. 1888.
BOELKEN, Burgem.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 30 AUGUSTUS 1878

Smilde, 28 Aug. De bouwboer heeft over ’t geheel genomen wel reden tot tevredenheid. Rogge en
haver leverden een ruimen oogst; de boekweit staat redelijk goed en de opbrengst der aardappelen
schijnt middelmatig te zullen worden. Wat deze laatste vrucht betreft worden velen zeer
teleurgesteld. Het gewas stond den geheelen zomert uitermate gunstig, zoodat men een
voorbeeldigen oogst kan verwachten, te meer, daar, behalve in de vroegrijpe soorten, van ziekte
weinig werd bespeurd. Het blijkt echter hoe langer zoo meer, dat die verwachting beschaamd zal
worden; wel is hier en daar de opbrengst zeer voldoende, maar daartegenover staat, dat op andere
akkers het verbouw al zeer gering mag heeten. De landbouwers, die het eerst gereed waren met hun
werk, maken beste zaken, terwijl sommigen van hunne laatste bepote bunders eer schade dan
voordeel moeten hebben.
Algemeen zijn de boeren van oordeel, dat het poten der aardappelen vooral tijdig moet geschieden,
maar theorie en practijk gaan in dezen niet altijd hand aan hand. ’t Is te hopen dat in ’t vervolg dit
wat meer het geval moge zijn.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 2 SEPTEMBER 1878

Te Smilde zal op 9 September 1878 publiek worden
aanbesteed:
De levering van Petroleum voor straatverligting en openbare Scholen aldaar.
De voorwaarden zijn ter lezing op de gemeente-Secretarie.
De Burgemeester: BOELKEN.
Smilde, 31 Aug. Met het opkoopen van aardappelen voor de fabrieken is weder begonnen tegen den
prijs van f 1,25 per hectoliter. Voor eenige weken werd een zoo hooge prijs niet te gemoet gezien,
maar ’t schijnt, dat ook elders de opbrengst niet is meêgevallen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 4 SEPTEMBER 1878

Smilde, 2 Sept. De varkensziekte, die zich hier onlangs begon te vertoonen, schijnt zich gelukkig tot
enkele gevallen te hebben beperkt, zoodat er thans niet veel van wordt vernomen.
Kennisgeving.
De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van M. Blomsma, Hm. Oldenkamp, M. Vos, G.G.
Vennik, D. Faber, Jn. Loman, J.A. Venekamp, Hk. J. Vennik, Jn. Joffers, Jb. Hoogerbrugge, Jn. H.
Moes, Jn. de Vroome, L. Koops, A. Jetses, Hk. de Jonge, Jb. Duker, Jn. Lijsten en R. Haveman, dat
zij hunne patentbladen, voortvloeijende uit het 1ste suppletoir register der patentschuldigen voor de
dienst 1878/79, van de gemeente-Secretarie kunnen afhalen van en met Woensdag den 4den tot en
met Woensdag den 11den dezer maand.
4 Sept. ’78.
BOELKEN, Burgemeester.

