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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 5 AUGUSTUS 1880

KENNISGEVING.
Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Smilde verklaart, dat het (voljaars) Schattingskohier der
Personele Belasting, 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, 4 aug. 1880.
BOELKEN, Burgem.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 6 AUGUSTUS 1880

Smilde, 4 Aug. In de laatste dagen heeft zich de aardappelziekte duchtig uitgebreid. Velden, voor een
dag of acht nog prijkende met weelderig groen, zijn nu totaal zwart, en – wat erger is, ook de knol
blijft niet meer vrij. Ten behoeve der fabrieken is nog weinig opgekocht.
Smilde 5 Aug. Als iets bijzonders kunnen wij melden, dat de heer R. Fledderus gister tegen het
aanbrekend van den avond geschoten heeft een waterotter, die een lengte had van p.m. 68 d.m. Hij had
hem al eerder waargenomen, maar kon hem telkens niet onder schot krijgen, tot dat hij eindelijk onder
het moordend lood moest bezwijken.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 9 AUGUSTUS 1880

Smilde, 7 Aug. Ten bewijze, dat onze boot al zeer slecht meer gemist zal kunnen worden, diene, dat
“Smilde I” in de vier weken van 4 – 31 Julij jl. personen vervoerd heeft ten getale van 1510.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 11 AUGUSTUS 1880

Ingezonden stuk.
Veenschap “Zeven Blokken” te Smilde.
Dit veenschap bestaat sedert eenige jaren, maar wat voordeel brengt het aan? Heeft het aan de Zeven
Blokken bezorgd de aan dat veenschap van nature toekomende afleiding van water op lager peil naar
Veenhuizen? Heeft het de inwendige afwatering bevorderd? Alles wat tot dit laatste geschiede gebeurt
door commissies van de eigenaren zelve, die het zelf bekostigen, hoewel het de taak van ’t bestuur van
‘t veenschap was. Worden de wegen geschouwd zooals ’t behoort? Zijn er maatregelen genomen om in
aansluiting aan den weg bij Kijmmellswijk den weg langs Friesland en de 40 roeden in orde te maken,
waartoe het ijverige bestuur der gemeente Smilde reeds heeft aangemaand? Wordt er gezorgd voor het
noodige onderhoud van bruggen en vonders?
Zou het, indien het veenschapsbestuur deze hoogst nuttige zaken en werken niet behartigt en uitvoert,
niet beter zijn het veenschap op te heffen? Wellicht zou de meerderheid zich nu reeds daarvoor
verklaren. Er is reeds genoeg te betalen, waartoe zullen de ingelanden dan hun aandeel nog betalen in
de jaarlijksche begrooting van ’t veenschap van ruim f 500.
Een ingelande.
Heden overleed ons jongste zoontje, in den ouderdom van een maand.
Smilde, 8 Augustus 1880.
Algemeene kennisgeving.

R. SUIR.
T. SUIR-BOERMA.

