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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 1 JUNIJ 1869

+ Smilde, 29 Mei. In den nacht tusschen Donderdag en Vrijdag ll., heeft men R. de Rooij uit eene
dwarswijk, loopende in de Grietmanswijk, ontstolen niet minder dan zestien aalfuiken, benevens een
bootje. Ofschoon onze politie ijverig onderzoek doet, heeft ze den dader of den daders nog niet kunnen
ontdekken.
Smilde, 30 mei. De heer Verkouw, predikant te Voorthuizen, heeft voor het beroep naar hier bedankt.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 3 JUNIJ 1869

+ Smilde, 1 Junij. Aangaande den diefstal van vischnetten (zie ’t vorig no. dezer courant) kunnen we
berigten, dat eenige netten zijn teruggevonden, maar in stuk gesneden en geheel onbruikbaar gemaakt.
Dat men de 16 netten – er waren er 19 in ’t water – heeft kunnen vinden, deed al dadelijk op de gedachte
komen, dat de dader een kenner was; het vernielen der netten geeft eeniger mate regt te gelooven, dat het
uit broodnijd is gebeurd. Het bootje heeft men waarschijnlijk laten zinken.
Smilde, 31 Mei. Uit de vier sollicitanten naar de betrekking van Israëlitisch onderwijzer alhier is door
school- en kerkbestuur met algemeene stemmen benoemd de heer H. Bonewit te Vlissingen.
INGEZONDEN STUKKEN
Iemand, die de in aanbouw zijnde kerk te Boven-Smilde bezigtigde, meende te ontdekken, dat bij het
optrekken der muren niet de noodige accuratesse werd in achtgenomen, althans als men tusschen de
steenen door licht aan de keerzijde van de muur kan zien, zou niemend zeggen, dat op zulk metselen
geene aanmerking is te maken.
Dat men die openingen door pleisterwerk bedenkt, waarborgt niet tegen eene schade, die al spoedig zou
zijn te herstellen.
Hij, die met het toezigt op dit werk belast is, neme niet kwalijk, dat hij een voorbijganger hem hier op
attent maakt.
Z.-Z.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 5 JUNIJ 1869

+ Smilde, 2 Junij. Izaäk Arons Polak en Roosje Levie moeten heden hun 59sten trouwdag beleven. De
man is 91 en de vrouw 80 jaren oud, genieten beide nog eene goede gezondheid en mogen zich
bovendien verheugen in het bezit nog te zijn van al hunne zielsvermogens.
+ Smilde, 2 Junij. Door de christelijke afgescheidene gemeente alhier is, ter vervulling der ophanden
zijnde vacature, het volgens drietal predikanten geformeerd: Beuker te Giessendam, Diemer te Alphen
aan den Rijn en Vos te Katwijk aan Zee.
Heden overleed onverwachts, in den ouderdom van ruim 41 jaren, onze geliefde zuster VROUWKJE
SMIDT.
KOOP SMIDT,
mede uit naam zijne broeders en zusters
Smilde, 2 Junij 1869

