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24 Maart, Eergisteren had hier ’t volgende ongeluk plaats: M. de Vries, brieven-rondbrenger,
door middel van een ladder op de balken in de schuur van het logement de Veenhoop willende
klimmen, stortte, toen hij boven op denzelven was, naar beneden, en viel op eene bevloering van
keistenen. Bewusteloos bleef hij liggen en werd voor dood in huis gedragen. Eene aderlating
bragt hem eenigzins tot zich zelven. Aan het hoofd heeft hij belangrijke wonden gekregen,
tevens is zijn vinger uit het lid geraakt. Of hij ook inwendige verwondingen heeft gekregen, kan
men nog met geene zekerheid ontdekken, aangezien hij bijna altijd in eene sluimering ligt. Men
denkt intusschen dat hij ’t leven zal behouden.
25 Maart, Als eene bijzonderheid berigten we, dat hier gisteren een man van drie en tachtig
jaren zijne belijdenis van ’t Hervormde geloof heeft afgelegd.
De ondergeteekende, Mr. VERWER te SMILDE, vraagt VIER KNECHTEN, om dadelijk in dienst te
treden; zij kunnen van nu tot Allerheiligen op VAST WERK rekenen.
Men vervoege zich in persoon of met franco brieven.
HARM MAST
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Koopman A.P. DE HAAS
VAN DE SMILDE
is voornemens in ’t midden van April e.k. ten overstaan van den Notaris VAN LIER, op een
DONDERDAG, in de ZAAL van A. HOFSTE
PUBLIEK TE VERKOOPEN,
Beddegoed met Veeren, en Veeren afzonderlijk, Dekens, Lakens, Duffels, Baaijen,
Flanellen, Merinossen, Orleansen, Mouselines de Laine, Katoenen, Bevertienen, Pilo’s,
Voerings, Zijden Doeken, Bonten, witte Katoenen, Chelassen in soorten, Neteldoeken,
Cambrai’s, Batisten, Broekstoffen in soorten, Wollen en Katoenen, en wat verder zal worden
gepresenteerd; allen bij stukken en bij partijen en een paar dagen te voren te bezien.
ZEGT HET VOORT
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De heer S. van wien wij in deze courant van 23 dezer melding hebben gemaakt, is Zaturdag te Harlingen
aangekomen en heden weer in zijn kosthuis alhier gearriveerd. Groote verlangst om zijne familie eens te
zien, had hem tot deze wandeling doen besluiten.

De tweede Paaschdag, die zoo dikwijls door velen in ligtzinnigheid wordt doorgebragt, werd
hier op eene gepaste en stichtelijke wijze gevierd. Het door den onderwijzer Venekamp voor
ruim een jaar opgerigt Zanggezelschap, voerde onder diens leiding, bijgestaan door de andere
onderwijzers dezer plaats, op den achternamiddag van dien dag, in de Kerk, een tiental
zangstukken uit, die op het Paaschfeest betrekking hadden. Met eene korte toespraak tot de
talrijk opgekomen menigte opende de heer predikant Doornbos de plegtigheid, waarna het
zangkoor bestaande uit een vijftigtal jongelieden van beiderlei kunnen zich liet hooren. Eene
diepe stilte en eene juiste uitvoering der stukken, die den bestuurders tot eer verstrekten,
kenmerkten dit zangfeest. Hoogst voldaan en in eene aangename stemming keerde men
huiswaarts, en bevonden de armverzorgers eene som van f 6,40 gecollecteerd te hebben.
Waarlijk zóó Paaschfeest te vieren verdien navolging.
SMILDE, 29 Maart
een lid van ‘t zanggezelschap

