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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 13 OCTOBER 1881

INGEZONDEN.
Smilde, 11 October.
Ten bewijze dat de verstandhouding tusschen den heer J. de Haan, godsdienstonderwijzer bij de
Ned. Israëlitische gemeente alhier, en zijn gemeenteleden niets te wenschen overlaat, dient, dat hij
gister op zijn verjaardag aangenaam door zijne scholieren verrast werd. Deze toch wilden dien dag
niet onopgemerkt voorbij doen gaan. Zij hadden het schoollocaal zeer netjes versierd en een der
jongens van de 1ste klasse wenschte den onderwijzer namens zijne medeleerlingen hartelijk geluk
met zijne verjaardag.
De heer den Haan, wegens dit bewijs van gehechtheid getroffen, onthaalde daarop de kinderen op
chocolade, krentebrood en koek. Verder werd de voormiddag met zang en spel doorgebragt, en toen
de kleinen huiswaarts keerden, kon men op hun gezigtjes lezen, dat zij feest gevierd hadden. Gewis
zal die dag nog lang bij de kleinen in aandenken blijven.
Moge het den geachten onderwijzer gegeven zijn, om nog lang nuttig werkzaam te zijn voor de
kinderen in ’t bijzonder en voor de Israël. gemeente in ’t algemeen.
H. v. D.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 14 OCTOBER 1881

Smilde, 13 Oct. Ten bewijze dat de landbouwers, die met vee naar de markt gaan, wel eens
misrekenen, diene het volgende: De heer A.H. Zwart te Appelscha had aldaar een schaap ter markt
gebragt, waar hij 25 gulden voor vroeg. De slager H. van Dam te Smilde, die het dier koopen wilde,
vond den prijs te hoog, waarop de verkooper het liet voor 1.25 ct. het pond vet, wat door den slager
dadelijk werd aangenomen; het dier werd dadelijk geslagt en het resultaat was dat er 10½ pond vet in
was, zoodat in plaats van 25 gulden, 13 gulden 12½ cent werd uitbetaald; alweder het spreekwoord
bewaarheid: “bezint eer gij begint.”
Uittreksel.
Bij vonnissen, op den 3 October 1881 door de Arrondissements-Regtbank te Assen, op de
vorderingen van den heer Commissaris des Konings in de Provincie Drenthe, zijnde thans de heer
Mr. JOHANNES VAN KUIJK, wonende te Assen, als onteigenende partij ten name van den Staat der
Nederlanden, van eigendommen, noodig ten behoeve van den bouw van wachterswoningen in de
gemeente Smilde bij de Norgerbrug, de van Liersbrug, de Meester Sickensbrug, de Pieter
Hummelenbrug en de Beilervaartsbrug; en in de gemeente Diever bij de Geeuwenbrug, de Oude
Dieverbrug en de Wittelterbrug; en in de gemeente Havelte bij de eerste Uffelterbrug, de
Havelterbrug en de Lokbrug, allen over de Drentsche Hoofdvaart; ingevolge de wet op de
onteigening ten algemeenen nutte, van den 28 Augustus 1851 (Stbl. no. 125), als eischer optredende,
is uitgesproken de onteigening ten algemeene nutte, overeenkomstig het plan en de kaarten, welke
omtrent deze onteigening ter inzage van een ieder hebben gelegen, tegen de bij elk vonnis bepaalde
schadeloosstelling;
1e. in de zaak tegen den heer WILLEM JAN BOELKEN, wonende te Smilde, in hoedanigheid van
Burgemeester dier gemeente, als gedaagde, - van een gedeelte, ter grootte van 3 aren 22 centiaren
van perceel Sectie K no. 1146 der gemeente Smilde;
2e. in de zaak tegen den heer HARM PAAS SICKENS, wonende te Smilde, gedaagde, - van een
gedeelte, ter grootte van 6 aren 50 centiaren van perceel Sectie K no. 773 der gemeente Smilde;
3e. in de zaak tegen den heer HENDRIK DE WAL, wonende te Amsterdam, gedaagde, - van een
gedeelte, ter grootte van 6 aren 50 centiaren van perceel Sectie I no. 834, der gemeente Smilde;
4e. in de zaak tegen 1. LUCAS FLEDDERUS, 2. PIETER FLEDDERUS en 3. KLAASJE FLEDDERUS, allen
wonende te Hoogersmilde, gemeente Smilde, gedaagden, - van een gedeelte, ter grootte van 6 aren
50 centiaren van perceel Sectie B. no 172 der gemeente Smilde.
5e. in de zaak tegen MARTINUS HOFMAN te Oude-Smilde, gemeente Smilde, gedaagde van een
gedeelte ter grootte van 6 aren, 50 centiaren, van perceel sectie B no. 711 der gemeente Smilde;
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