blad 1881j
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 26 MEI 1881

Smilde, 25 Mei. Dat het bijgeloof nog niet geheel geweken is, kunnen we door onderstaand feit
bewijzen.
Een tweejarig dochtertje van den veenarbeider J.B. alhier was reeds eenige weken ongesteld, de ziekte
nam hevig toe en men zag niets anders dan de dood voor oogen. In dien hagchelijken toestand komt
eene vriendin de kranke bezoeken en geeft den heilzamen raad om een duivelbanner te raadplegen,
want het stond vast, dat de kleine behekst was. Zij geeft de kenteekenen, aan die omstandigheid
verbonden, met alle bijzonderheden op. Aan hare verklaring wordt geloof gehecht, nog te meer,
omdat, zooals men meent, de geneesheer met al zijne drankjes den toestand van de lijderes heeft
verergerd. Maandagmorgen 23 Mei 1881 gaat de vader reeds vroegtijdig op reis naar Dragten, om
daar den wijzen raad van den wereldberoemden! duivelbanner in te winnen. Na een hoogst
moeijelijke reis komt eindelijk J.B. ter bestemde plaats aan en neemt consult bij den man der geheime
wetenschap. En wat was nu de uitkomst: het kind is niet “betooverd”. “Ik zal u echter toch een
drankje mede geven”, zegt de toovenaar.
Dat dit tegen betaling geschiedde, behoeft wel geen betoog. Toen de vader ’s avonds te huis kwam,
was zijn dochtertje reeds overleden en kon dus van het drankje niet meer profiteeren. Dat had de
duivelbanner niet voorzien.
POSTERIJEN.
Kantoor te Smilde.
Van af 22 dezer zijn de LIGTINGEN der BRIEVENBUSSEN bepaald als volgt:
Bus aan het Kantoor 5.10 m., 11.15 m., 2.15 a., 4.15.;
Bus bij de Basbrug 4.50 m., 9.- m., 5.40 a.:
Bus bij de Leembrug 5,- m., 10.- m., 3.30 a., 5.20 a.;
Bus bij de Wittewijk (school) 5.15 m., 11.- m., 4.45 m.;
Bus bij de Polakkenbrug 5.15 m., 11.- m., 2.20 a., 4.30 a., 7.- a.;
Bus bij de Grietmansbrug 5.25 m., 11.40 m., 2.15 a., 4.50 a., 6.45 a.;
Bus bij de Van Liersbrug 5.50 m., 11.55 m., 2.- a., 4.40 a.
De Directeur, MEIJER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 30 MEI 1881

Kennisgeving.
Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te Smilde verklaart, dat de 4de kwartaals kohier en van het
Patentregt en van de Personele Belasting , beide van de dienst 1880/81, door den Provincialen
Inspecteur zijn executoir verklaard en op heden ter invordering aan den Ontvanger zijn overgegeven;
zullende mitsdien een ieder verpligt wezen zijn aanslag op den bij de wet bepaalde voet te voldoen.
Smilde, 28/5 ’81.
BOELKEN, Burgem.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 31 MEI 1881

Smilde, 29 Mei. De heer R. Luxwolda alhier is benoemd tot brievengaarder te Weiwert. (gem.
Delfzijl.)
Het BESTUUR van het Veenschap DE ZEVEN BLOKKEN te Smilde brengt ter kennis van
belanghebbenden, dat het
Kohier van den Algemeenen Omslag
voor 1881 ter inzage zal liggen in DE NIEUWE VEENHOOP van 1 tot en met 10 Junij a.s.
Het Bestuur voornoemd:
H.P. SICKENS, Voorzitter.
S.A. HULST, Secretaris.

