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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 27 SEPTEMBER 1869

VERKOOPING,
op Woensdag 29 September a.s., voormiddags negen uur, ten sterfhuize en ten verzoeke van de Erven
Wed. EVERT Ps. DE VRIES, bij de Veenhoopsbrug te Smilde van:
Een ouderwetsch KABINET, dito SCHILDERIJEN, TAFELS, STOELEN, GLAS- en AARDEWERK, VERWMOLEN, VENSTERGLAS, BEHANGSELPAPIER; - 1 Koe, 2 Schapen. Voorts ongedorschte Rogge,
Haver en Garst, Hooi, Aardappelen, een ½ kamp Knollen en hetgeen verder zal te voorschijn
worden gebragt.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris
Degeen, die iets verschuldigd zijn aan – of te vorderen hebben van de Wed. EVERT Ps. DE VRIES
voornoemd, worden verzocht daarvan
betaling of opgave
te doen ten kantore van den Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, vóór het einde dezer maand.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 1 OCTOBER 1869

+ Smilde, 29 Sept. Men verneemt, dat in eene gecombineerde vergadering van kerkeraad en
nieuwbenoemde kerkvoogden besloten is het predikantstractement alhier te brengen op f 1400.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 4 OCTOBER 1869

INGEZONDEN STUKKEN
Norgervaart, 1 Oct.
Gistermiddag, toen de kinderen uit de school kwamen, geraakte het jongetje van R.V. bij de draaibrug
in het kanaal. Op het noodgeschrei der kleinen kwam de vrouw van J.K. toeschieten, en bragt den
knaap spoedig weder op „t drooge.
Dank de kloekmoedigheid der vrouw, die den kleinen drenkeling van een gewissen dood redde!
Men moet zich verwonderen, dat dergelijke ongelukken hier niet meer gebeuren. Immers bijna alle
schoolkinderen moeten een vonder passeren, dat over „t kanaal ligt, in de onmiddelijke nabijheid der
school, en in zulk een slechten toestand is, dat zelfs een volwassen mensch moet huiveren om er over
te gaan.
Dit werkt dan ook zeer nadeelig op ‟t schoolgaan der jeugd, daar de ouders met “wind of buijigweer”
moeten vreezen, hunnen kinderen in de golven te verliezen en ze daarom liever veilig bij zich in huis
houden.
De onderwijzer telt dan ook dikwijls vele ledige plaatsen in de school!
De herstelling of verbetering van ‟t vonder wordt daarom ook met verlangen tegemoet gezien; te meer,
daar herfst en winter met hunne ruwe onweersvlagen naderen, en vele kinderen, wanneer er geene
verbetering komt, menige les moeten verzuimen, Daarbij zal er geene avondschool kunnen worden
gehouden, hoewel ze verleden winter door negentien leerlingen, meest volwassenen, zeer getrouw
werd bezocht.
De oorzaken van ‟t schoolverzuim worden dus al weder met ééne vermeerderd: dat in sommige
veenkoloniën de vonders slecht in staat zijn, en daardoor ‟t geregeld schoolgaan der jeugd wordt
verhinderd.
Een kindervriend.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 12 OCTOBER 1869

Ondertrouwd:

Kollum, 10 Oct. 1869
Eenige kennisgeving

Mr. LAMBERTUS KIJMMELL van Smilde,
en
TJADINA ALBERTINA SWART van Kollum,

