blad 1880o
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 19 JULIJ 1880

Smilde, 17 Julij. Een onzer ingezetenen heeft, volgens het dezer dagen in de dagbladen opgegeven
recept, de proef genomen met carbolzuur om de vliegen uit de woning te verdrijven. Hij nam echter
niet tien maar twintig droppels op één liter water, en ’t resultaat was – ’t hielp niets. Daarop legde hij
een doek met zuivere carbolzuur in de vensterbank en dit hielp – zeer weinig, voor een oogenblik. ’t
Middel komt ons dus, ook met ’t oog op den hoogen prijs van ’t zuur, niet aanbevelenswaardig voor.
Smilde, 17 Julij. In no. 166 van dit blad, wordt gemeld, dat de koopman F. Magnus alhier, bij de
politie aangifte had gedaan, van eene diefstal ten zijnen nadeele.
Naar men nader verneemt heeft de koopman F. Magnus geen aangifte bij de politie gedaan, maar
W.H. huisvrouw van J.B. v.d. V. alhier heeft bij den veldwachter Hogenberk aangifte gedaan, dat de
koopman F.M. haar beschuldigde, dat zij hem dertig gulden had ontvreemd, waarvan door genoemde
veldwachter proces-verbaal moet zijn opgemaakt.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 20 JULIJ 1880

Smilde, 19 Julij. De diakenen der hervormde gemeente van Kloosterveen en Hijkersmilde stonden
gistermorgen niet weinig verbaasd, toen zij, de bus op ’t kerkhof willende ligten, deze opengebroken
en ledig bevonden. “Die den armen geeft, leent den Heere”, maar, die den armen ontsteelt …?...
Vurig hopen we, dat het de politie moge gelukken, den onbeschaamden dief op te sporen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 21 JULIJ 1880

Smilde, 20 Julij. Sedert 2 à 3 dagen breidt de ziekte in de aardappelen zich snel uit. Op ’t noorden aan
de Kijmmels-wijk vooral waren we getuige van de verwoesting. Ook in de hoven komen roestvlekken
de bladeren der plant bedekken en op de velden onder Bovensmilde is de knol reeds aangetast. Een
paar onzer ingezetenen hebben de plant met gipskalk bestrooid, om de vrucht voor verdelging te
vrijwaren. Hielp dit vroeger, ook nu hoopt men op een gunstig resultaat.
KENNISGEVING.
Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Smilde verklaart, dat het Primitief Kohier wegens het
Patentregt, dienst 1880/81, 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.
Smilde, 20 Julij 1880.
BOELKEN, Burgem.
Het BESTUUR van het Veenschap DE ZEVEN BLOKKEN te Smilde brengt ter kennis van
belanghebbenden, dat de SCHOUW over de
Wegen en Voetpaden
zal worden gehouden op 31 Julij a.s.
H.P. SICKENS, Voorzitter.
S.A. Hulst, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 24 JULIJ 1880

KENNISGEVING.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat op de GemeenteSecretarie van en met Maandag den 26sten Julij tot en met Dingsdag den 10den Augustus 1880 voor
een ieder ter inzage zal liggen: het eerste suppletoir kohier van den Hoofdelijken Omslag, dienst
1880.
Bezwaren moeten vóór of uiterlijk op 10 Augustus 1880 bij den Gemeenteraad worden ingediend.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

