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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 22 SEPT. 1870 
 

INGEZONDEN STUKKEN 

Hoogst aangenaam was het ons, te vernemen, dat er in deze gemeente een sub-comité van het Roode 

Kruis is opgerigt, en voorzeker zal ieder met ons instemmen, die kennis genomen heeft van het 

reglement, dat reeds ter goedkeuring aan het Hoofd-comité te ’s Hage is opgezonden. Niet alleen toch 

zal in tijden van oorlog, maar ook in dagen van vrede, als onze gemeente (hetgeen de Heer genadig 

verhoede) met epidemische ziekten mogt worden bezocht, de hand tot hulp en verzachting worden 

uitgestrekt. 

Wij wenschen dan ook, dat op a.s. Vrijdagavond de algemeene vergadering talrijk zal worden bezocht, 

en velen tot leden van het comité toetreden. De contributie van één gulden ’s jaars, in twee termijnen te 

betalen, zal wel geen bezwaar zijn voor hen, wier hart vol liefde is en die het leed hunner naasten 

(welligt in de toekomst het leed van henzelven of dat der hunnen) willen helpen verzachten. 

Bij de eerste zamenkomst wees de voorloopige voorzitter erop, hoe daar, waar het Roode Kruis wordt 

geplant, géén plaats is voor politieke of kerkelijke verschillen, noch voor persoonlijk veten, maar hart, 

hoofd en hand allen werkzaam moeten zijn, om het leed en de ellende van den evenmensch te 

verzachten,. 

 Dat allen zoo bezield zijn en blijven is, naar onze overtuiging,  het beste middel, om, het doel van het 

Roode Kruis te bereiken 

Smilde, 20 Sept. 1870.         J. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 26 SEPT. 1870 
 
+ Smilde, 24 Sept. Met genoegen kunnen we berigten, dat in de vergadering van het sub-comité Smilde 

van het Roode Kruis, gisteravond gehouden, bleek, dat 26 leden, waaronder 5  dames, tot het comité 

waren toegetreden. Tot het definitief bestuur werden verkozen de heeren: ds. Moquette, M.A. 

Hoogerbrugge, G.S. Meijeringh en H.P. Sickens. De benoeming van drie dames in ’t bestuur is tot eene 

volgende vergadering uitgesteld. 

INGEZONDEN STUKKEN 

Smilde, 21 Sept. 

Heden is hier opgerigt eene rederijkerskamer, onder het motto “Nut en Genoegen”. 

De voordragten, heden gehouden door den president en sommige werkende leden, beloven 

aanvankelijk veel goeds. 

Wij wenschen de jonge vereeniging alle voorspoed. 

Heden beviel mijne vrouw HILLIGJE KUIPER van een Zoon. 

Smilde, 23 Sept.        H. HULST 

Algemeene kennisgeving 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SMILDE 

roepen bij deze alle eigenaren van gronden, gelegen  

in het TWEEDE en DERDE BLOK, op, tot het bijwonen eener 

VERGADERING 
op Dingsdag den 27sten dezer, des avonds te zes ure, ten GEMEENTEHUIZE aldaar, teneinde over te 

gaan tot de bespreking van voorwaarden omtrent de AFKOOP van het ONDERHOUD der GRIETMANS- en 

JONKERS-BRUGGEN over de Hoofdvaart. 

Smilde, 27 September 1870 

        Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

De Burgemeester, 

A. DE RUIJTER DE WILDT 

De Secretaris, 

H. BAKKER 


