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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 19 JANUARI 1886 
 

 
Smilde, 18 Jan. In den nacht van Zaterdag op Zondag werden hier bij het huis van den landbouwer 

G. v.d. Laan verregaande baldadigheden bedreven. Hekken werden uit den grond gerukt en vernield; 

eenige buitenstaande voorwerpen: een melkvat, eenige stoven enz. werden verbrijzeld. ’t Is te hopen, 

dat de dader of daders niet onbekend mogen blijven. 

Smilde, 17 Jan. Aan den arbeider J. Betten te Appelscha, die door zijn schaap in de vingers werd 

gebeten, waardoor zelfs zijn arm opzwol, werd dat lichaamsdeel jl. Dinsdag door den arts den heer 

Rotgans alhier en dr. v.d. Sluis te Oosterwolde geamputeerd, maar de lijder is in den nacht van 

Vrijdag en Zaterdag jl. onder hevige pijnen bezweken. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 22 JANUARI 1886 
 

WATERSCHAP “DE ZEVEN BLOKKEN”. 

Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap maakt bekend, dat de  

Leggers van de Waterleidingen, Kaden, Stuwen en Waterkeeringen, 

zooals deze door het Bestuur zijn vastgesteld, gedurende veertien dagen, van af den 27sten Januari 

a.s., ter inzage liggen ten Kantore van den Secretaris, den Heer J.P. KRAMER, en dat gedurende dien 

tijd  bezwaren tegen dezelve bij HH. Ged. Staten kunnen worden ingediend. 

Smilde, 23 Jan.  1886.    Namens het Bestuur: M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

J.P. KRAMER, Secretaris-Penn. 

Smilde, 22 Jan. Naar aanleiding van Hand. 17:28  werd hier gisteravond in de afdeeling “Smilde” 

van den Ned. Protestantenbond een boeiende en met groote aandacht gevolgde rede gehouden door 

dr. Houwing, pred. te Havelte. Spreker wees er op, hoezeer de woorden van den Apostel: “Wij zijn 

van Gods geslacht” in druischen tegen de opvatting der velen, die den mensch onbekwaam achten tot 

eenig goeds, eene opvatting, die ook een geheel andere is dan die van den schrijver van ’t boek 

“Genesis”, door wien wordt gezegd, dat God den mensch schiep naar zijn beeld. 

Heerlijk is de adelbrief, die aan den mensch werd uitgereikt; vele ook de verplichtingen, hem 

opgelegd. Steeds moet hij trachten den adel van zijn geslacht in leven en wandel te doen blijken; 

steeds moet hij toonen te beseffen, dat hij niet voor deze wereld alleen is geschapen. De 

levensbeginselen van Jezus moeten hem leiden, van Jezus, die mensch was als wij, en juist daarom 

als schitterend voorbeeld kan worden gesteld. Onze hooge afkomst brengt plichten mede. Niet altijd 

wordt dat genoegzaam bedacht. Onze adelbrief kan nog wel worden gelezen, doch hij is door de 

zonde bevlekt. Gehechtheid aan ’t stof, onverschilligheid voor ’t hoogere en zondelusten ontsieren 

maar al te veel het menschelijk geslacht, dat leven moet voor de waarheid, leven en streven voor 

God. Er wordt hier op aarde een strijd gestreden tusschen licht en donker, deugd en ondeugd, 

godsdienst en zelfzucht. Laat ons medekampen in den strijd voor ’t geen waar is en schoon, opdat 

eenmaal op onzen bevlekten adelbrief geen smet meer overblijve! Laten we letten op ons zelven, 

leven en wandelen met God! 

Smilde, 20 Jan. De jongelingsvereeniging alhier hield hedenavond eene feestelijke bijeenkomst, 

welke ook door afgevaardigden uit andere gemeenten werd bijgewoond. 

In de net versierde chr. nat. school waren de feestvierenden, onder ’t genot van spijs en drank, tot 

laat in den avond recht genoegelijk bijeen. 

Zang en voordrachten verhoogden in niet geringe mate het genot. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 25 JANUARI 1886 
 

SMILDE. 

De BURGEMEESTER van Smilde  herinnert alle mannelijke ingezetenen, die geboren zijn in  het jaar 

1867 en zich nog niet voor de Nationale Militie hebben aangegeven, dat het inschrijvingsregister op 

den 31sten Januari 1886, des namiddags ten vier uur, voorloopig wordt gesloten.   BOELKEN, Burg. 

Gevraagd tegen 1 Mei a.s.: 

Een Bakkersknecht, 

bij K. PUNTER aan de Norgervaart, Smilde. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. 


