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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 21 FEBRUARIJ 1871

+ Smilde, 19 Febr. Gisteravond hield de commissie, ingesteld ter uitdeeling van de ontvangene
liefdegaven aan de zoogenoemde huiszittende armen, ten huize van den logementhouder J.H. Wind
vergadering, waarbij bleek, dat men deze week de bedeeling nog zou kunnen volhouden, daartoe
voornamelijk in staat gesteld door eene bijdrage als overschot van de gelden, ten vorige jare
ingezameld ten behoeve van de achtergelatene betrekkingen der uitgetrokkene militairen. In ‟t laatst
dezer week zal men wederom eene vergadering houden en mogt het weer dan nog ongunstig zijn, dan
zal men genoodzaakt wezen opnieuw de hulp der liefdadigheid in te roepen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 22 FEBRUARIJ 1871

DE VEREENIGING
Koning, Bijbel & Vaderland
alhier heeft in hare Algem. Vergadering van den 17den Febr. j.l., met algemeene stemmen besloten,
om, onder dankbetuiging aan de ontwerpers van het reglement op de kerkelijke goederen en fondsen
alhier, hunnen medekiezers dringend uit te noodigen a.s. Donderdag op hun stembiljet te plaatsen
vóór.
Smilde, 20 Febr. 1871
namens ‟t Bestuur, de Secretaris, W.F. JONKERS

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 23 FEBRUARIJ 1871

+ Smilde, 21 Febr. In plaats van den heer M.A. Hoogerbrugge, aftredend lid van het bestuur van het
Veenschap “Molenwijk en Aanhoorigheden”, die verzocht heeft niet weer in aanmerking te komen, is
heden door stemgeregtigde ingelanden als zoodanig benoemd de heer Jan W. de Vries, verveener
alhier.
INGEZONDEN STUKKEN
Smilde, 21 Febr.
Deze langdurige en soms zeer strenge winter heeft menig milde hand tot leeniging van het lot van den
armen natuurgenoot doen openen. Commissies hebben zich gevormd, om onderzoek te doen waar
behoefte bestond; collectanten hebben bij gegoeden aangeklopt en liefdegaven ingezameld, en
uitgedeeld daar ‟t nodig was, zooveel als hunne fondsen toelieten. Ook hier heeft dit plaats gehad, en
dank zij daarvoor èn den gevers èn den inzamelaars toegebragt. Wij kunnen niet anders dan dit een en
ander prijzenswaardig noemen; maar prijzenswaardiger zouden we toch nog heeten het aanwenden
van zoodanige middelen, die kunnen strekken dat de behoeftige in zijne eigene behoeften zooveel
mogelijk voorziet. En onder die middelen rekenen we het mattenweven en steenkloppen; beide kunnen
hier worden aangewend. Russchen groeien hier in overvloed; de uitgaven voor wat touw en een
weefstelletje zijn betrekkelijk gering; ‟t laat zich nog al gemakkelijk aanleeren, en jongens van 10 à 12
jaar kunnen ‟t werk zeer goed verrigten. Die ‟t vlug kent, kan er werkelijk een aardig sommetje mede
verdienen. Ook met steenkloppen is nogal wat te verdienen en dit levert, onzes inzien, een niet
onbelangrijk voordeel op, ook voor hen die het laten uitoefenen. Daarenboven, twee kwartjes zelf
verdiend zijn meer waard dan drie gegevene. Van harte wenschen we dat men eens de handen ineen
slaat om den behoeftigen werk te verschaffen en hem wat te laten verdienen.
Onder de verbeteringen die wij overal op het platteland opmerken behooren ook genoemd te worden
de logementen. Was het vroeger een onderwerp van ernstig onderzoek, in welke gemeente een
logement was, waar men goed eten kon vinden en een zacht zindelijk bed, thans kan men in de meeste
dorpen goed logeeren en hier en daar reeds wèltoebereide versnaperingen vinden, waaraan vroeger
niet te denken was.
Onder de gemeenten, die voorheen in dit opzigt wel iets te wenschen overlieten, behoorde Roden,
maar ook daar lieten de eischen des tijds zich gelden en heeft dat dorp nu een logement, ‟t welk
gerustelijk met die in andere dorpen kan wedijveren en den eigenaar J. Schuil eer aandoet.
„t Doet ons genoegen, dat het schoone Roden met zijn heerlijke geboomte, den reiziger nu ook eene
goede zindelijke herberg aanbiedt, en moge het den lust, om des zomers daarhenen eens een uitstapje
te maken, aanwakkeren!
X.

