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Smilde, 28 Jan. Hedenavond was ten huize van den heer J.K. Homan eene vergadering belegd van
het “Pl. Nut”. De “lezing” werd gehouden door den heer G.B. Staal van Bovensmilde. De heer S.
had tot onderwerp gekozen: “Het gezellig verkeer.” Met groot genoegen werd hij aangehoord. Nu
ernstig, dan luimig, doch altijd degelijk en waar legde de flink doorwrochte rede het getuigenis af,
dat de heer S. niet met gesloten oogen in de wereld heeft rondgewandeld. Luide toejuichingen vielen
hem ten deel en men hoopt algemeen hem schielijk weder te hooren. De “bijdrage” werd geleverd
door den heer F.P. Keiner van Bovensmilde, die het gedicht “Abd-el-Kader” van ter Haar op
versienstelijke wijze ten gehoore bragt. Ook den heer K. werd getoond, dat zijne voordragt op prijs
werd gesteld. Onderscheiden anderen lieten zich na den afloop van “lezing en bijdrage” hooren.
Vooral mej. ten Hoor verpligtte de leden van het “Pl. Nut” door het reciteeren van een fraai gedicht.
-Smilde gaat vooruit, ook – en dat beteekent veel – in degelijkheid der arbeidersklasse. Het laatste
blijkt ten duidelijkste bij de bedeeling der algemeene armen. Vroeger kwamen de vragers opdagen in
groote menigte en zag men onder hen lieden, die men er in de verste verte niet zou verwachten.
Thans is het anders. In verscheiden huisgezinnen werd ondersteuning aangeboden, waar deze ten
stelligste werd geweigerd, schoon naar ’t algemeen gevoelen hulp daar zeer noodig zoude zijn. Die
afkeer van gegeven brood schijnt ten onzent in de laatste jaren sterk ontwikkeld. Smilder bedelaars
kennen we dan ook niet. Ter onderhouding en aankweeking dier gepaste eerzucht vinden we het een
gelukkig denkbeeld van de commissie, die zich met de bedeeling heeft belast, op de ijsbaan werk te
geven aan eenige mannen, die ledig moesten rondloopen en nu hun brood verdienen.
UIT DE HAND TE KOOP:
EENE OVERDEKTE
PRAAM,

met completen INVENTARIS, groot vijftig tonnen, toebehoorende aan J.R. TEN WOLDE, liggende
voor het huis van J. HOOGENKAMP, Molenaar bij de Veenhoop te Smilde; de geheele koopsom kan
er over gehouden worden.
Informatiën zijn te bekomen bij J. HOOGENKAMP, Molenaar te Smilde, en J. BOER, Smid te Smilde.
Op Maandag 2 Februarij a.s.,
voormiddag 10 uur, zullen, ten verzoeke van de Erven wijlen den heer C.W.E. KIJMMELL, worden
verkocht:
100 BESTE GAVE
EIKENBOOMEN,
waaronder zeer zwaren, op stam staande langs de Kijmmellswijk te Smilde.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.
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Smilde, 31 Jan. Een kind van den landbouwer H.B. verloor hier gister op eene treurige wijze het
leven. Het was namelijk bezig met het eten van eene boterham, toen men vreesde, dat het een korstje
in de keel zou krijgen. Het brood werd het om die reden uit de hand genomen, doch de kleine werd
hierover zoo verstoord, dat hij onder het hevig schreijen weldra het bewustzijn verloor en kort
daarna overleed.
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DINGSDAG 3 FEBRUARIJ 1880

Smilde, 1 Febr. Met leedwezen vernemen we, dat de stoombootdienst Smilde – Assen v. v. groot
gevaar loopt niet tot stand te komen. Financiëele bezwaren staan de uitvoering van het plan in den
weg.

