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SMILDE.
Op Dinsdag 23 December 1884,
des avonds te 7 uur, zullen, ten huize van den Heer J.H. WIND te Smilde, publiek worden geveild:
ONDERSCHEIDENE
VASTE GOEDEREN

te Smilde, voor Mejuffr. de Wed. en de Erven wijlen den Heer ENGBERT DE VRIES aldaar, als:
1e. Zes kampen LAND, Zuid-Oostz. der Hoofdvaart, op de Timmerwijk te Smilde.
2e. Eene BEHUIZINGE en Plaats LAND te Smilde, aan den Straatweg bij de Leembrug, groot H.
3.35.20, in gebruik bij MAST.
3e. Een Plaats ONDERGROND aan den Leemdijk aldaar, groot H. 3.10.65.
4e. Een half Plaatsje LAND op het Nieuwe Wijkje aldaar, groot H. 2.62.40.
5e. Eene BEHUIZINGE en Plaats LAND aan den Straatweg te Smilde, voorbij NIJMEIJER, groot H.
4.07.10, in gebruik bij JAN BARTELS BOS.
6e. Vijf kampen LAND aan de Krommewijk te Smilde, groot H. 3.61.40.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
HOOGERSMILDE.
KOORNMOLEN. PLAATSJE.
Op Dinsdag 16 Dec. 1884,
des avonds 6 uur, zal, ten huize van J.H. WIND op de Veenhoop te Smilde, publiek bij inzate worden
geveild:
Een Koornmolen
te Hoogersmilde, sectie C, numero 430, groot 10 aren, 30 centiaren, en een Plaatsje op de Scheid,
zijnde Huis en Erf met bijbehoorenden Grond, sectie D, numeroos 642, 644, 648, 646, 640, 638 en
855, te zamen groot 3.34.13, ten verzoeke van en toebehoorende aan den Heer JAN WICHERS,
Landbouwer wonende te Smilde.
Jhr. J.A.G. VAN DER WIJCK, Notaris.
Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
U zult mij zeer verplichten, door in uw geëerd blad een plaatsje af te staan, teneinde mijne verbazing
te kennen te geven, betreffende het schrijven van den heer E., hoofd der school te Hijkersmilde.
Het is nauwelijks te gelooven, indien men de godsdienstige overtuiging van den heer E. kent, hoe hij
al zijne krachten inspant, om te doen uitkomen, dat op zijne school ook godsdienstig onderwijs wordt
gegeven en wel door zijne leerlingen verhaaltjes van de Ruiter op te disschen, te bidden enz. enz.
Is de heer E. waarlijk zoo onnoozel of zoo weinig op de hoogte van zaken, dat hij het verschil
tusschen openbaar en Christelijk onderwijs niet dieper zoekt dan in het debiteeren van verhaaltjes als
van de Ruiter, dan is die man diep te beklagen en de gemeente niet te benijden, zoo iemand aan het
hoofd der school te hebben.
Of moet men hier soms denken aan comediespel, waar hem de rol van den onnoozele is
toevertrouwd, om langs dien weg de ouders te bevredigen.
Mijnheer de redacteur, het heeft er allen schijn van, indien men in aanmerking neemt dat men op
politiek gebied een dergelijk verschijnsel waarneemt.
De hulponderwijzer S. te Kloosterveen heeft zich, zoo gaan de geruchten, bij de anti-revolutionaire
kiesvereeniging te Smilde aangesloten, temminste hij woont de vergaderingen getrouw bij. Diens rol
komt niet minder verdacht voor,
Moet op die wijze het openbaar onderwijs te Smilde in eere worden gehouden?
Moet door zulke middelen het liberale politieke leven te Smilde worden gewekt?
Dan m. de r., zie ik de toekomst zoowel op het een als op het ander gebied donker in.
Dat de najaarsstormen den onderwijsboom hadden doen schudden, was wel te vermoeden, maar dat
de takken zich zoo zouden buigen, dat men reeds voor het knakken moet vreezen had men niet
vermoed.
Men moet hier zich troosten bij de gedachte: het zijn niet allen koks, die lange messen dragen.
8 December 1884.
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