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Smilde, 12 Jan. In de afdeeling “Smilde” van den Ned. Protestantenbond trad hier hedenavond als
spreker op ds. G.Th. Gerritsen, pred. te Rolde, door wien naar aanleiding van Zach. 8:23 eene
boeiende en met veel genoegen aangehoorde rede werd gehouden. De heer G. wees er op, hoe de
profeten, vooral Zach., de joden op eene betere toekomst deden hopen, hoe ze de overtuiging
levendig hielden, dat de ware godsdienst eenmaal zegevieren zou.
“Wat is toch wel die ware godsdienst?” vraagt de heer G. Niet in eenen dienst van vormen moet hij
worden gezocht; hij moet werken tot al wat waar is, schoon en goed.
Spreker bepleit verder het goed recht van de vrije godsdienstige ontwikkeling, die toch zoo vinnig
wordt bestreden en een betrekkelijk gering aantal vrienden telt.
Hoe de tegenstanders aan hare zijde te brengen? Laten we bedenken, dat leerlingen wekken en
voorbeelden trekken. De wereld moet het weten, dat het doel der vrijzinnigen edel is en rein.
Langzaam maar zeker zullen ze dan het getal hunner medestrijders zien toenemen en eene volledige
zegepraal zal het einde zijn.
Ten slotte droeg de heer G. nog voor de volgende stukken van Laurillard: 1. Een arm student; 2. De
grootmoeder, en 3. Zoo vreemd en toch zoo helder droomen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 15 JANUARI 1886

VEER!
Meppel – Smilde – Veenhuizen.
De ondergeteekende, Schipper in genoemd Veer, vindt zich verplicht door de advertentie van R.C.
DE JONGE aan zijne geachte begunstigers te berichten, dat hij, bij open water, hen evenals vroeger
hoopt te bedienen.
M. BLOMSMA.
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Smilde – Waterleidingen.
BURGEMEESTER en Wethouders van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat op de GemeenteSecretarie, gedurende veertien dagen, te rekenen van en met den 19den dezer maand, ter inzage
liggen: de door den Gemeenteraad voorloopig vastgestelde eerste suppletoire Legger van
Waterleidingen, bevattende de sloot bijlangs de Noordoostzijde van den Witterweg.
Bezwaren moeten binnen den voornoemde tijd bij Gedeputeerde Staten dezer provincie worden
ingediend.
Smilde, 16 Januari 1886.
Burgem. en Wethouders voornoemd:
BOELKEN, Burg.
S. KOOGER, Secretaris.
Smilde – Nationale Militie.
De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van belanghebbenden, dat het
Inschrijvingsregister voor de lichting der Nationale Militie van 1886 met de daaruit opgemaakte
Alphabetische Naamlijst op de gemeente-secretarie ter inzage zal liggen van en met Maandag
den18den tot en met Dinsdag den 26sten Januari 1886.
De Burgemeester voornoemd,
BOELKEN.
Smilde, 15 Jan. Naar wij vernemen, heeft de rederijkerskamer “Nut en Vermaak” alhier, die men
reeds meende het tijdelijke met het eeuwige te hebben verwisseld, levensvatbaarheid bekomen. De
goede dunk van die kamer, bij verschillende opvoeringen van dramatische voordrachten bekomen,
door degelijke ten tooneele gespeelde stukken, heeft de vereeniging doen besluiten, ook nog dezen
winter zich te laten hooren.

