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Kennisgeving. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen den belangstellenden in herinnering: 

1. dat alle vorderingen, ten laste der gemeente over het jaar 1887, ten spoedigste en uiterlijk den 

30sten Juni aanstaande moeten worden ingeleverd, en 

2. dat alle nà dien tijd ingediende vorderingen zullen worden gehouden voor verjaard en 

vernietigd. 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Jacht- en Vischacten. 

De BURGEMEESTER van Smilde maakt bekend, dat ter Gemeente-Secretarie kosteloos verkrijgbaar 

zijn de aanvragen ter bekoming van Jacht- en Vischacten – en die ter verkrijging van kostelooze 

vergunningen voor de Visscherij, beide voor het seizoen 1888/89. 

BOELKEN, Burgem. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Duid het mij niet ten kwade, dat ik reeds zoo spoedig weer u om een plaatsje in uw geëerd blad lastig 

val. Mijn vrouw en mijn vrijmoedige zoon maken het mij in zake de candidaat-geschiedenis zoo 

lastig, dat mijn hoofd omloopt, mijn hart er vol van is en mijn mond er van overloopt. 

Mijn vrijmoedige zoon vooral houdt maar niet op, of ik moet voor zijne moeder en hem een politiek 

admissie-examen afleggen. 

En, m. de red., die jongen is zoo geweldig vrijmoedig, hoewel toch niet onbescheiden, dat ik niet 

langer weerstand kon bieden en heb moeten toegeven. 

Mijn zoon zeide: nu moet gij u voorstellen dat gij voor een schaar kiezers spreekt; ga op een stoel 

staan en vergeet vooral niet de nodige gesticulatiën te maken, want dat is de saus bij de visch. 

Ik vroeg mijn zoon, wat hij daarmede bedoelde? 

Dat gij, vader, tijdens uw spreken flink met uw armen werkt; b.v.: nu eens moet gij uw rechterhand 

op uw hart plaatsen, dan weer uw linkerhand tusschen de panden van uw jas steken, vervolgens beide 

handen zegenend over uwe hoorders uitstrekken en eindelijk beide handen opwaarts heffen en zoo 

vervolgens bij afwisseling. O, dat maakt zoo’n effect, dat is de saus die de visch goed maakt. 

Maar, jongen, zeide ik, dat moest gij mij eens voordoen, want gij hebt zooveel noten op uw zang, dat 

mijn hoofd er van begint om te loopen. 

Och, sprak mijn vrouw, begin maar; het is slechts een proef, wellicht valt het wat mee. Je bent altijd 

zoo zwaarhoofdig, je hebt tegen ons huwelijk ook zoo opgezien, en wij waren nog maar twee of drie 

maanden getrouwd, wat hadt gij er toen reeds een aardigheid in, evenals toen onze Stoffel, onze 

oudste zoon, aan kwam zetten. 

Kom, vat dus wat moed. 
-vervolg op blad 1888i 
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