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ZATURDAG 27 SEPTEMBER 1856

Smilde, 24 Sept. Algemeen is men hier begonnen de veenboekweit in te oogsten, maar ook bijna
algemeen getuigt men hier, dat er maar ruim de helft van ’t stroo en over ’t algemeen ook pas de helft
zooveel zaad is, als verleden jaar. De boekweit is dit jaar tweerijpig; de oorzaak daarvan is, dat het
boekweitveen in den verloopen zomer niet dan vroeg en laat kon gebrand worden, wijl er in den
tusschen tijd veel regen viel. Door de gure wind en regenvlagen nu, welke in den nazomer de enkele
meer zoele dagen vervingen, is de bloesem der boekweit vroeg bevangen en vandaar het schaarsche
gewas der laat gezaaide. Deze gure dagen zijn ook nadeelig geweest voor den bijenhouder. In ’t laatst
van Julij en ’t begin van Augustus liet het zich voor de bijen nog gunstig aanzien. Maar toen de wind en
regen de bloesem vroegtijdig deden afvallen en verwelken, toen hield ook de honigader op de vloeijen.
Smilde, 24 Sept. De Generaal C. baron Nepveu en deszelfs zoon alhier gelogeerd, hebben in de
voorgaande week op twee achtereenvolgende dagen te Veenhuizen geschoten: 18 hazen en 40 patrijzen
en in de geheele week, hier en elders, bovengenoemd medegerekend, 23 hazen en 100 stuks patrijzen,
welk getal misschien door sommige jagers naauwelijks in den geheele jagttijd wordt geschoten.
Op WOENSDAG den 1 October aanstaande, des nademiddags precies te 3 uur, PUBLIEKE VERKOOP van
circa twee bunders AARDAPPELS; voorts PAARDEBOONEN en BOEKWEIT, op de van Liers-,
Meesters- en Molenwijken te Smilde, ten verzoeke van J.A. SMEEDES te Assen; bijeenkomst en
informatiën bij JAN LUCAS WOLTERS te Smilde.
Assen 26 September 1856
A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN,
Notaris
PUBLIEK ZULLEN WORDEN VERKOCHT: een aanzienlijke partij op stam staande AARDAPPELEN, op
MAANDAG den 6 October aanstaande, des nademiddags te drie uur, ten verzoeke van HENDRIK
ROELOFS STRIJK, op de Oude Scheid te Smilde.
Assen den 25 September 1856
A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN,
Notaris
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In de gisteren alhier gehoudene raadsvergadering waren 7 leden tegenwoordig. Na voorlezing en
goedkeuring der notulen van de voorgaande vergadering is besloten: 1 e. Om uit hoofde der meerdere
kosten door de gemeente aan te wenden, voor aanleg van kunstwegen, vergrooting der school te
Bovensmilde, voor armwezen en bestuur, te blijven volhouden bij het besluit tot heffing van een
hoofdelijk omslag tot een maximum van f 3000,-. 2e. Om, uit hoofde van het gevorderde jaargetijde, de
vergrooting der school te Bovensmilde, tot het volgend voorjaar uit te stellen. 3e. Om de wed. G.O. de
Vries, ter zake van het in bezit nemen van gemeentegrond, na opvolging der wet te dier zake, in regten te
betrekken. 4e. Om conform het voorstel van Ged. Staten de onderwijzers van 1 Mei 1856 tot 1 Januarij
1857 uit te betalen, volgen de laatst vastgestelde regeling. Niets meer aan de orde zijnde werd de
vergadering door den voorzitter gesloten.
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UIT DE HAND TE KOOP
Een goed onderhouden KAPCHAIS, alsmede zoo goed als nieuw CHAISGEREIDE. Te bevragen bij H.
BOS, Mr. Wagenmaker enz. te Smilde.

