blad 1884e1
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 17 MAART 1884

Smilde, 14 Maart. De nu pas overleden heer Blenken was een echte zoon van Nimrod, althans zijn
lust voor de jacht bleef hem niet alleen tot op den avondstond zijns levens bij, doch ook ging hij
elken jachtdag op zijn hoogen ouderdom met geweer en weitasch ’t veld in, en . . . verschalkte
menig langoor. Gedurende 55 jaren werd door hem de jachtacte aangevraagd, welke (zoo meldt men
ons) alle zorgvuldig door den achtenswaardigen grijsaard werden bewaard.
Zeker een zeldzaamheid, 55 jaren achtereen de jachtacte te hebben gevraagd . . . . en tot op ’t laatst
toe er goed gebruik van gemaakt.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 18 MAART 1884

Smilde – Hoofdelijke Omslag.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van de ingezetenen dier gemeente,
dat op de Gemeente-Secretarie gedurende vijf maanden, te rekenen van en met den 19den Maart
1884, ter inzage zal liggen: het Primitief Kohier van den Hoofdelijke Omslag, dienst 1884.
Smilde, 17 Maart 1884.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 20 MAART 1884

Smilde, 19 Maart. Tot bode-opzichter van het waterschap “Molenwijk” is benoemd J. Meilhof alhier.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 24 MAART 1884

SMILDE.
Op Donderdag 3 April 1884,
des morgens te 10 uur, ten huize en ten verzoeke van den Heer J.F. BAKKER te Smilde, op de plaats
van den heer Mr. L. KIJMMELL, publieke verkoop van:
Drie Paarden,
waaronder 2 bruine Merries, een van zes en een van elf jaren, beide mak in alle tuigen, en een
zwarte Enterhengst; zeven stuks HOORNVEE, waaronder 3 aanstaande te kalven; pl. m. 4000 halve
kilo’s STROO, pl. m. 50 hectoliter Amerikaansche POOTAARDAPPELS en een partijtje ZAAIGERST, 1
KOETSWAGEN en KAPSJEES op riemen en een SJEESGEREIDE, 1 WIPKAR, 7 PLOEGEN, waarbij 3
AANAARDPLOEGEN, 3 EGGEN, AARDAPPELRAAM met vijf ROOSTERS, 6 KRUIWAGENS, 4
KOORNZEVEN, 1 groot DORSCHKLEED, KOOKPOT, ROLBLOK, een los VARKENHOK, eene groote
VOERKIST en verdere Boergereedschappen.
Na afloop daarvan:
voor den Heer J. HOMAN KIJMMELL verkoop van pl. m.
20 Slagkrooien,
DROOGKROOIEN, verscheidene OPLEGGERS, STIKKERS, LADDERS, VORKEN, KRABBERS, OORVATEN
enz.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
Ingezonden stuk.
Smilde, 20 Maart.
Doordat de heer J.C. Luitingh de benoeming tot hoofd der school met den bijbel te Hallum heeft
aangenomen en het openbaar herhalingsonderwijs alhier niet heel weelderig tiert, zegt men, dat de
commissie van Chr. onderwijs alhier niet ongenegen zoude zijn, indien zij op eenige subsidie uit de
gemeentekas konde rekenen, een flink ontwikkeld mensch te benoemen, die de Fransche en Duitsche
talen machtig is.
Het ware te wenschen èn voor het opkomen geslacht èn voor de financien der gemeente, dat het meer
dan een gerucht is.

