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VRIJDAG 10 DECEMBER 1886 
 
Heden overleed te Kralingen, zeer onverwachts, in den ouderdom van ruim 59 jaren, onze geliefde 

zuster, Mevrouw MANA POOT, Weduwe van den Heer P.  VAN VLIET. 

Smilde, 8 Dec. 1886.      M.A. HOOGERBRUGGE. 

K. HOOGERBRUGGE-POOT. 

Eenige en algemeene kennisgeving. 

Nationale Militie – Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde, herinnerende aan de verplichting tot het doen van 

aangifte voor de Nationale Militie, brengen tot dat einde ter kennis van de belanghebbenden, dat 

die aangifte moet plaats hebben ter Gemeente-Secretarie tusschen en 1sten en den 31sten Januari 

1887, en dat daartoe zijn verplicht alle mannelijke ingezetenen die geboren zijn in het jaar 1868. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 
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Smilde. 

Op Donderdag 23 Dec. a.s., 

des avonds te 7 uur, zullen, in het Logement van J.H. WIND te Smilde, publiek worden verkocht: 

1e. EENE 

Winkelbehuizinge, 

waarin Manufactuurwinkel, met drie Woningen en Tuin, tegenover het Gemeentehuis te Smilde. 

2e. Eene Behuizinge en Tuin, naast de Israëlitische Kerk aldaar. 

Beide op de beste standen te Smilde. 

3e. Een kamp Land in het 2de Blok 1ste Dwarsplaats, achter Kibbelwijk te Smilde. 

Alles ten verzoeke van J. WOLTMAN en kinderen te Smilde.  Notaris: Mr. H. VAN LIER. 
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Smilde, 14 Dec. In de afdeeling Smilde van den Ned. Protestantenbond trad hedenavond als spreker 

op ds. Ebbinge van Veenhuizen. 

In eene prachtige rede, die door het vrij talrijke publiek tot het einde toe met aandacht gevolgd werd, 

behandelde spreker uit Hand. 17:22 en 28 de woorden: “aan den onbekende God” en “we zijn van 

Gods gedachte.” Eerst gaf spreker eene uitvoerige schildering van Athene’s bloei en verval, van de 

zeden, gewoonten en godsdienst van den toestand der stad, ten tijde dat Paulus in den Areopagus 

optrad om de Atheners bekend te maken met den onbekenden God. De heer E. kwam vervolgens tot 

de stelling: de vraag naar God is de hoogste vraag voor den mensch, en de belangrijkste tevens met 

betrekking tot de maatschappelijke toestanden. Ze was dit voor Paulus, na hem voor Luther, wiens 

reis naar Rome vergeleken word met die van Paulus naar Athene, en is dit ook nog voor ons. 

Treedt de heer Ebbinge hier eens weder op, hij kan rekenen op vele en aandachtige hoorders. 

Aanbesteding – Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde zijn voornemens, ten behoeve van de Verpleegden in 

het Armwerkhuis aan de Molenwijk, publiek AAN TE BESTEDEN: 

de levering van Eetwaren en Kleedingstukken, gedurende het jaar 1887. 

Inschrijvingsbiljetten en Monsters te bezorgen aan het Werkhuis vóór of op 20 December 1886, 

alwaar tevens de voorwaarden ter lezing liggen. 

Bovensmilde, 14 Dec. de heer H.W.M. Hupkes, cand. te Steeg, is beroepen als predikant bij de Ned. 

Herv. gemeente alhier. 

Ten gevolge der benoeming van den heer L. v.d. Velde tot kerkvoogd  bij de Ned. Herv. gemeente 

alhier, was eene vacature ontstaan in het college van notabelen. Als zoodanig  is gekozen de heer F. 

Woppenkamp. 
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