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Groote Boeldag te Smilde.
Op Vrijdag 23 November 1883,
te negen uur precies, zal, wegens vertrek naar elders, ten huize en ten verzoeke van den Heer JAN
BOXEM bij de Veenhoopsbrug, worden verkocht:
1 zeer mak vijfjarig donkerbruin
MERRIEPAARD,
5 KOEIEN, 2 vette VARKENS, 10 KIPPEN en 1 HAAN, 1 KAPCHAIS, 1 GLAZENWAGEN, 1
BOERENWAGEN met OPZET, 1 WIPKAR, 2 PLOEGEN, 1 EGGE, 1 KOORNWINDE, 1 AARDAPPELENZEEF
met ijzeren ROOSTERS, AMERIKAANSCHE KOOKPOT, 1 TREKNET, groote BALANS met SCHALEN,
groote koperen HANDKETEL, 1 VUURHEK, 1 nieuw groot HONDEHOK, PAARDEBITTEN en TUIGEN, 1
los VARKENHOK, eiken VARKENBAK, 2 KRUIWAGENS en verdere
Boere-, Bouw- en Melkgereedschappen.
Voorts 200 hectoliters POOTAARDAPPELEN, HOOI, STROO, TURF, MEST, nog
Huismeubelen,
als: groote EIKEN LINNENKAST, 2 SECRETAIRES, waaronder een Mahoniehouten, STOELEN, TAFERS,
2 KLOKKEN, 3 BEDDEN met toebehooren, Koper-, Tin-, Glas- en Aardewerk en hetgeen verder
tevoorschijn zal worden gebracht. Al de te verkoopen goederen zijn ruim een jaar geleden nieuw
aangeschaft.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.
Smilde, 10 Nov. Voor de betrekking van secretaris-penningmeester enz. van de waterschappen
“Molenwijk” en “De Zeven Blokken” (jaarwedde f 400) hebben zich niet minder dan 35 sollicitanten
van heinde en verre aangemeld.
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Smilde, 11 Nov. Tot heden hebben zich vijftig sollicitanten schriftelijk en zes mondeling bij het
bestuur van de waterschappen “de Molenwijk” en “de Zeven Blokken” tot secretaris-penningmeester
en bode-opzichter aangegeven.
Naar men verneemt is gisteravond een 6tal geformeerd, om daaruit in het laatst dezer week eene
keuze te doen.
Hijkersmilde en Kloosterveen, 12 Nov. Als ouderling bij de Ned. Herv. gemeente alhier is herkozen
de heer G. Bakker; gekozen werd de heer J. Haveman, die echter heeft bedankt. Als diaken is
herkozen de heer A. Naber; gekozen de heer J. Bakker.
Smilde, 12 Nov. In eene gisteravond gehoudene vergadering van den kerkeraad der Israëlitische
gemeente alhier is tot lid van het armbestuur bij de gemelde gemeente benoemd de heer S. Kats
alhier.
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Smilde, 13 Nov. Heden werd de Pieter-Teijedraai (Polakkenbrug), die over de Hoofdvaart alhier ligt,
afgenomen en alzoo is de passage daarover opgehouden. Dat ingelanden en belangstellenden de
handen ineen slaan, teneinde aan dit groote ongerief spoedig een eind te maken! Of bestaan er termen,
dat het Gemeentebestuur de draaien over de Hoofdvaart aan zich trekt en alzoo voorgoed een eind
weet te maken aan het ongerief en de schade, die vele ingezetenen daardoor ondervinden? Dit is
zeker, dat het de wensch van velen is, dat het Gemeentebestuur die zaak ter harte neemt.
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Smilde, 15 Nov. De straatschandalen, hier onlangs geopend met het inwerpen van eenige glasruiten,
blijken verder op dezelfde wijze te worden voortgezet. Hedennacht heeft men weder bij een drietal
ingezetenen glasruiten verbrijzeld, Aan andere redenen dan buitensporige baldadigheid kan hier niet
worden gedacht.

