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Noord-Willemsvaart
Een winkelier en neringdoende uit Assen klaagt, dat, indien de Noord-Willemsvaart bij het huis van den
hr. de Quartel wordt in de vaart gelaten, de stad de winkels op de Smilde bevoordeelt en die in Assen
benadeelt door de subsidie van f 25.000, vermits de doorvarende schippers te Smilde hunne
benoodigdheden kunnen koopen naast de vaart en in Assen een heel eind zouden moeten omlopen, ’t
geen zij niet zullen doen; dit is dus schadelijk en bedroevend voor Assen: die het belang van Assen
doorziet, behartige het!

VERHURING VAN
BOEKWEIT-VEEN
te Smilde op de plaats van den heer EEKHOUT, aan de Molenwijk, om gedurende elf jaren te worden
uitgeboekweit. Dewelke zal gehouden worden te Smilde bij RONNER in de Oude Veenhoop, op Vrijdag
den 5 September 1856, des voormiddags te 10 ure. Aanwijzing der perceelen is te bekomen op de
plaats van den heer EEKHOUT.
Notaris H.H. VAN LIER
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Smilde, 7 Sept. Gisteren morgen gingen S. Brouwer en vrouw zeer vroeg uit, om aardappelen te rooijen,
latende hunne drie kinderen te bed, terwijl de moeder om acht uur terug zou komen, om ze aan te
kleeden. De kinderen worden intusschen wakker, gaan van bed en willen koffij drinken. Het oudste, een
jongetje van ongeveer 7 jaren, komt te digt aan het vuur en geraakt in brand. Het loopt de deur uit en
wordt door menschen, die in de nabijheid aan het werken zijn, ontdekt, welke toeschieten en den brand
blusschen. Men verbeelde zich den toestand der ouders, die dadelijk gehaald werden, toen zij hun oudste
kindje in zulke omstandigheden vonden, die weinig hoop geven op behoud van het kind. Ouders! laat
toch uw kroost nimmer zonder behoorlijk toezicht.
Alle landbouwproducten zijn thans verbazend duur, maar ook het land wordt tegen enorme prijzen
verkocht en gehuurd. Heden is hier het veen om te beboekweiten voor den tijd van 7 jaren verhuurd,
waarvan het bunder tegen honderd gulden en zelfs meer is verhuurd; ’t is inkoopsprijs.
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Smilde, 15 Sept. Men verneemt, dat door de hoofdcommissie tot de zaken der Israëlieten in Nederland
aan de besturen der godsdienstige Israëlitische scholen in ons rijk eene circulaire is gezonden, waarin
genoemde besturen dringend worden aangespoord, om te zorgen dat bij het onderwijs in het lezen en
schrijven der Hoogduitsche taal van het zoogenaamd Joodsch-Duitsch of Hebreeuwsch cursijfschrift
geen gebruik worde gemaakt, om reden, dat de naauwe verwantschap van de Hoogduitsche taal met de
Joodsch-Duitsche basterdtaal, bij het schrijven van het Hoogduitsch met het zoogenaamde JoodschDuitsch schrift, ligt kan te weeg brengen, dat het zuiver Hoogduitsch in evengenoemde basterdtaal
ontaardt.
BOEKWEIT-VERKOOPING
In de eerstvolgende week zal de JAARLIJKSCHE VERKOOPING van de ¼de garve BOEKWEIT van de
heer EEKHOUT te Smilde gehouden worden: dag en uur nader te bepalen.

