blad 1878o
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 7 OCTOBER 1878

Smilde, 4 Oct. De aardappeldieven schijnen smaak te krijgen in hun handwerk en zich niet te laten
afschrikken door eene mislukte poging. De kuilen van den landbouwer L.M. alhier zijn ook met een
nachtelijk bezoek vereerd, en wijl hier geen hond den arbeid stoorde heeft men zooveel aardappelen
meêgenomen als men verkoos. De dieven zijn nog als niet heel begeerig geweest en hebben
voorloopig nog geen wintervoorraad opgedaan.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 8 OCTOBER 1878

Smilde, 6 Oct. In en bij het Esmeer houden zich tegenwoordig eene ontzettende menigte wilde
eenden op, die in de late boekweit enorme verwoestingen aanrigten of hebben aangerigt. Even na
zonsondergang vallen ze bij honderden op de boekweitvelden aan, en waar ze eenigen tijd vertoeven
wordt het koren zoodanig van het stroo gehaald, dat voor de dorschers weinig overblijft. Er zijn
akkers die zoo erg van de eenden hebben geleden, dat het zaaikoren naauwelijks terug wordt
bekomen, terwijl andere gelukkiger eigenaars toch nog meer dan de helft van de opbrengst hunner
velden hebben verloren.
Indien men hierbij in aanmerking neemt, dat vele mingegoeden één of meer bunders boekweit
verbouwen, dan is het ligt na te gaan, hoezeer die eendenplaag te betreuren valt.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 9 OCTOBER 1878

SMILDE.
WEGEN EN VOETPADEN.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat, op de GemeenteSecretarie, van en met Woensdag den 9den October tot en met Dingsdag den 12den November 1878,
voor een ieder ter inzage zullen liggen:
de opgemaakte Tabellen van alle Wegen en Voetpaden, die aan het toezigt van het
Gemeentebestuur onderworpen zijn.
Bezwaren moeten vóór 12 November 2878 aan den Gemeenteraad schriftelijk worden ingediend.
Smilde, 7 Oct. ’78.
Boelken, Burgem.
S. Kooger, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 10 OCTOBER 1878

Smilde, 8 Oct. Met leedwezen hebben onze ingezetenen vernomen, dat het ontvangkantoor der
directe belastingen en accijnsen te dezer plaatse is opgeheven, zoodat ze met dubbel leedgevoel den
tegenwoordigen ontvanger, den heer A.W. Linssen, die zich als een flink ambtenaar heeft doen
kennen, Smilde zien verlaten.
SMILDE.
Schouw van Wegen en Voetpaden.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Smilde brengen ter kennis van belanghebbenden,
dat tusschen den 27sten en 30sten October aanstaande de aan hun toezigt onderworpen Wegen en
Voetpaden zullen worden GESCHOUWD en daarom de onderhoudpligtigen worden uitgenoodigd te
zorgen dat tegen dien tijd:
1. de Wegen goed zijn geslecht, behoorlijk opgerond, van veengrond ontdaan en met droog rood
zand aangevuld;
2. de Voetpaden met droog rood zand tot gelijke hoogte aangevuld; zullende aanvulling met zwart
zand niet worden goedgekeurd.
Smilde, 8 Oct. ’78.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

