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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 20 OCT. 1877

Smilde, 18 Oct. Met het schoolbezoek ziet het er hier thans treurig uit. Tal van kinderen zijn nog
altijd bezig met den aardappeloogst, waarbij ook kleine handjes goede diensten kunnen bewijzen,
terwijl verder in de turfvelden vele moeders bezig zijn, die hunnen kleinen van 8 à 9 jaar belasten met
het huishouden of werk met het oppassen van broertjes en zusjes.
In de laatste dagen zijn deze gewone redenen tot schoolverzuim nog met ééne vermeerderd, die een
hoogst ongunstigen, zij het dan ook tijdelijken, invloed doet gelden. De eikelboomen namelijk, welke
dit jaar goed met vruchten zijn beladen, laten die thans vallen en houden menigte kinderen thans uit
de school. Zij, die nog te klein zijn om een aardappel te grijpen, kunnen al vast met het zoeken van
eikels beginnen, en zoodoende leeren, dat “verdienen” het hoofddoel is van hun bestaan. De eikels
worden opgekocht tegen 2 à 3 cents de liter.
Landbouw-Voordragt - Smilde.
Donderdag 25 October,
voormiddags 11 uur, in het Logement van den Heer J.H. WIND te Smilde, LANDBOUWVOORDRAGT
van den Heer A.M. PRINS uit Halle.
Trouwe opkomst wordt verzocht. Toegang vrij voor leden en niet-leden.
Namens ’t Bestuur der 2de Afdeeling:
Dr. W. HESSELINK, Voorzitter.
J.H. v.d. Leij te Smilde
berigt op nieuw ontvangen te hebben eene ruime sorteering beste
Duffel, Laken en Bukskin,
in soorten, voor f 6.00, f 5.50, f 5.00 en lager,
alsmede ordinaire en fijne
Baaijen en Bever
en eene ruime keuze KLEEDJESSTOFFEN, TAFELZWILK en Amerikaansch LEER, voor Wagens,
Hennepen Korenzakken en meer
Wollen en Katoenen Goederen,
alles tegen vaste billijke prijzen en goede behandeling. Verzoekt gunst.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 23 OCT. 1877

Smilde, 21 Oct. Heden is hier een telegram ontvangen van den schipper L. Hoving, dat meldt, dat zijn
schip in de Zuiderzee bij Marken is vergaan. Men weet dus, dat de schipper is gered, maar vreest nog,
dat de knecht G. de Vries zijn leven er bij heeft verloren.
Smilde, 22 Oct. Naar wij vernemen, circuleert alhier een adres ter teekening, om te worden
ingezonden aan den Raad dezer gemeente, met het verzoek om in het belang van verscheidene
neringdoenden in het bijzonden en van de meeste ingezetenen in het algemeen te willen terugkomen
van het besluit tot niet oprigting van het telegraaf kantoor. Het is te hopen, dat de Raad aan den
wensch van adressanten moge te gemoet komen, al is het te voorzien, dat door de vestiging daarvan
eenige jaarlijksche geldelijke offers uit de gemeentekas moeten gesuppleerd worden. Gedachtig aan
het spreekwoord: “gelegenheid maakt genegenheid”, zal de bijdrage niet zooveel behoeven te zijn, als
zich sommigen wel voorstellen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 24 OCT. 1877

Smilde, 22 Oct. Met genoegen vernemen we, dat ook de knecht van schipper Hoving behouden is
gebleven. Men deelt ons mede, dat H. lid is van het schippersgild en dat hem dus de geleden schade
zal worden vergoed. Volgens latere berigten is het schip weder boven water gebragt en door twee
stoombooten op sleeptouw genomen.

