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Smilde, 15 Aug. Naar men ons mededeelt hebben de kippen het hier tegenwoordig zwaar te
verantwoorden. Zoo moeten bij den landbouwer de V. niet niet minder dan 14 uit het hok zijn
gehaald, terwijl een ander er drie miste. Men twijfelt niet of ze zijn gestolen. Niet altijd echter dragen
menschen de schuld. Dezer dagen werd namelijk een kalkoen vermist, die blijkbaar met geweld uit
het hok was gerukt. Aan de stukken, hier en daar verspreid, bleek het ten duidelijkste, dat een hond
of een ander dier zich aan den roof schuldig had gemaakt.
Hoogermilde, 15 Aug. Gisteren vond H. Hendriks alhier in het veld eene postduif, die klaarblijkelijk
was aangevallen en gedood. De kop was er af en een deel van het vleesch weggevreten,.
De vleugel was gemerkt G.P.J.A. Verbeek, Den Haag, Spui 252. Hannover.
SMILDE.
Uitgebreid Onderwijs.
OUDERS of VOOGDEN, die hunne KINDEREN of PUPILLEN op de School voor Uitgebreid Onderwijs
wenschen te plaatsen, worden verzocht zich daartoe vóór den 1sten September a.s. aan te melden ter
Gemeente-Secretarie of bij het Hoofd der School, den Heer A. BORGGREVE.
Burgem. en Weths. van Smilde: BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.
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MAANDAG 20 AUGUSTUS 1883

SMILDE.
EEKHOUTSBLOK.
Op Donderdag 20 Sept. 1883,
des middags te 12 uur, zal te Assen, in het CONCERTHUIS, publiek bij inzate worden geveild:
EENE UITGESTREKTHEID
VEEN en VELD,

benevens DALGROND voor ontginning en boschcultuur uitnemend geschikt, voorts welig groeiende
BOSSCHEN en BOUWLANDEN met daarop staande ARBEIDERSWONINGEN, groot te zamen ruim 233
hectaren, alles gelegen in het Eekhoutsbklok aan de Eekhoutswijk te Smilde.
Aanwijs geeft J.W. DE VRIES te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
Dinsdag 21 Augustus 1883,
namiddags 3 uur, zal, op het Witterholt te Bovensmilde, voor den Heer Dr. H. HARTOGH HEIJS VAN
ZOUTEVEEN te Assen, worden verkocht:
Een kamp Aardappelen
bij LAMMERT JS. POOL; een kamp DITO bij ABEL KASEMIER, twee kampen DITO en een kamp
KLAVER bij JAN TSN. PALS, die onderscheidenlijk aanwijs doen. Aan te vangen bij LAMMERT POOL.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.
Norgervaart, 18 Aug. Naar men ons mededeelt zal de gemeente niet bijdragen tot het leggen eener
draai over de vaart bij de school. Voor de aangelanden alleen echter is de aanleg zeer bezwaren,
vooral doordien de draai kosteloos moet worden bediend. De meeste schoolkinderen moeten nu
worden overgezet of ze hebben zich een omweg van ongeveer 20 minuten te getroosten.
Ingezonden stuk.
Nieuwe uitvinding eener zuinige administratie.
Onze kerkvoogden der Herv. gemeente hebben al het lood van de pastorie (13 à 1400 kilo) gesloopt en
daarvoor een asphalt-dak in de plaats gesteld. Alzoo een nieuw dak en een aardig stuivertje in het
laadje! Is dat niet slim?
Indien nu later de kerkvoogden, of liever de goê-gemeente maar niet achter de beteekenis van het
woord “asphalt” komen, dat zeggen wil: Jodenlijm of Jodenpek.
Smilde,
Een vriend van zuinige admini16 Aug. ’83.
stratie, maar niet op Jodenpek geschoeid.

