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ZATURDAG 28 AUGUSTUS 1880

Smilde, 27 Aug. De zoon eener niet zeer bemiddelde weduwe alhier ging gistermorgen met eene som
van ruim f 100 naar de markt te Assen om daar eene koe te koopen. De jongeling is nog niet
teruggekeerd en de koe is niet gekomen. Men verdiept zich in gissingen van allerlei aard.
Hoogersmilde, 27 Aug. De zondagschool onder leiding van den heer Marten Schans viert thans feest
ten huize van Harm Vink alhier.
We twijfelen niet of vele belangstellenden zullen aan de pret luister bijzetten door hunne
tegenwoordigheid: immers, de vruchten van ’t degelijk onderwijs, door den heer Schans gegeven,
worden algemeen erkend.
WITTEN – SMILDE.
Op Donderdag 2 Sept. 1880,
des middags te 3 uur, op de Witter-Esch on der Assen, publieke verkoop van:
Drie hectaren op stam staande Boekweit en een hectare Haver.
Bijeenkomst bij HARM PAAS te Witten, ’s middags 3 uur, ten verzoeke van K. VAN VEEN.
Na afloop daarvan, ten huize van A. SOL te Smilde, ’s middags 5½ uur, voor Mevrouw de Wed.
TONCKENS te Westervelde, verkoop van:
Twee kampen Paardeboonen
op de Grietmanswijk te Smilde. Aanwijs doet G. DEKKER op het Schapehok te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 30 AUGUSTUS 1880

Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
’t Was een schoon feest, ons Zondagschoolfeest. Netjes uitgedoscht kwam de jeugd te één uur in de
woning van Vink zamen en begon de publieke les met het zingen van een psalmvers. Daarna
behandelde de heer Schans met zijne leerlingen de geschiedenis en wel het tijdvak van Adam en Eva
tot aan de komst van Jozef in Egypte. De antwoorden, door de leerlingen, vooral door de oudsten,
gegeven, waren soms verrassend. Men kon merken, dat die geschiedenis degelijk was onderzocht en
behandeld. Hierop gaf ds. Eskes in korte trekken de geschiedenis der Zondagscholen aan.
Nadat dit deel van ’t programma tot aller genoegen was afgeloopen, kwam men tot het tweede deel: de
kleinen te onthalen. Of er ook vreugde straalde uit aller oogen, toen koek, broodjes en melk in ruimen
voorraad werd aangebragt. Later werden de kinderen nog eens weer onthaald en ontving elk van hen
een keurig boekje, waarin zij, na eerst nog een vers te hebben gezongen, weer huiswaarts keerden.
Een woord van dank aan allen, die dit feest mogelijk maakten, aan den heer Schans voor zijn degelijk
onderwijs en aan den heer Eskes, pred. der Chr. Ger. gem. te Smilde, voor zijne tegenwoordigheid.
Wanneer de kinderen zien, dat hun werk door de aanwezigheid van zulke personen gewaardeerd
wordt, dan zullen ze zich in ’t vervolg zeker nog meer oefenen.
Lang zal dit feest bij de leerlingen en ouders in aangename herinnering blijven.
Hoogersmilde, 28 Junij 1880.
J.
Heden werd ons ouderhart gewond door ’t overlijden van onzen jongsten zoon SIMON, in den
ouderdom van twaalf en een half jaar.
Smilde, 26 Augs. ’80.
H.W. ZALIGMAN en Echtgenoote.
Op Donderdag 2 Sept. 1880,
te 6 uur, zal, in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, ten verzoeke van den Heer H.S.
GRATAMA te Assen, worden verkocht:
Ongeveer 2 hectaren
Paardeboonen
op de plaats Vooruit bij de woning van STEFFEN GRIT, achter op de Timmerswijk in het Hijkerveld.
Inlichtingen bij den Veenbaas J. DIJKSTRA te Smilde.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

