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-vervolg van blad 1884m 

Vervolgens werd de vraag gesteld, of dat gestadig denken aan den dood niet somberheid ten gevolge 

hebben moet. Spreker beantwoordde die vraag ontkennend en wees er op, dat die gedachte tot 

plichtsbetrachting, tot werken behoort op te wekken, omdat ’t geen we hebben verricht voortleeft na 

onzen dood. Niet alleen voor ons zelven behooren we te leven, ook het heil van anderen, van hen, 

die na ons komen, dienen we in ’t oog te houden. De werkzaamheden van het voorgeslacht, komt 

ons ten goede; het nageslacht moet voordeel trekken uit ons bestaan. 

Het zangkoor onder directie van den heer G.B. Staal bracht eenige liederen ten gehoore, die 

uitstekend werden voorgedragen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 29 SEPTEMBER 1884 
 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Vergun ons een plaatsje in uw geëerd blad, teneinde de mede-eigenaren van gronden in het 

waterschap “De Zeven Blokken” attent te maken op de algemeene vergadering van ingelanden van 

dat waterschap op Woensdag 1 October a.s., daar volgens het convocatiebiljet het bestuur de 

ingelanden in de gelegenheid wenscht te stellen met het bestuur van gedachten te wisselen over de 

grootste belangen van dat waterschap en tevens de middelen te beramen om op de eenvoudigste en 

de goedkoopste wijze de bruggen, de middelen van communicatie, in stand te houden of tot stand te 

brengen. 

Laat ons, indien men persoonlijk verhinderd mocht zijn die vergadering bij te wonen, door het 

afgeven van een volmacht het goede doel trachten tot stand te helpen brengen. 

Smilde, 27 Sept. 1884.    Eenige belanghebbende een belangstellende ingelanden. 

Op Zaterdag 4 Oct. 1884, 

des avonds 6 uur, zal, ten huize van A.H. SOL, Kastelein bij het Tolhek te Bovensmilde, ten verzoeke 

van JAN LAMMERTS LOS aldaar, worden verkocht: 

Het door  hem bewoonde en gebruikte 

Plaatsje 
aan de Witterweg, schietende tot aan de Duikersloot te Smilde, als: 

a. Het ERF en LAND, sectie G no. 1222, 1223, 1224, 724 en 722, te zamen 3 h., 19 a., 30 c., staande 

in veiling op f 1849.49. 

Het eerste perceel, waarop het afgebrande huis heeft gestaan, zal alsdan op nieuw worden geveild 

en onmiddellijk met de ander perceelen worden toegewezen. 

b. Drie perceelen LAND, ten Zuid-Westen van de onder a vermelden, sectie G nos. 718, 1870 en 

1245, te zamen 2 h., 20 a., 10 c., staande in veiling op f 746.-   A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 
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Smilde, 30 Sept. Voor de vacante betrekking van onderwijzer en voorzanger bij de Israëlitische 

gemeente alhier hebben zich aangemeld de heeren I.J. Hes te Leerdam, N.A. Frank te Heusden en I.I. 

Mechanicus te Oosterhout, terwijl de tegenwoordige functionaris A. van der Wijk, die tegen 1 

November e.k. uit gemelde betrekking ontslag heeft gevraagd, bij een later schrijven daarvan is 

teruggekomen en aan kerk- en schoolbestuur eene sollicitatie heeft ingezonden. 

Onderwijs – Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van de belanghebbende 

ingezetenen, dat van af 15 October 1884 tot en met 31 maart 1885 voor hen, die het gewoon 

schoolonderwijs genoten hebben, gelegenheid zal worden gegeven tot het genieten van 

HERHALINGS-ONDERWIJS op de vier openbare lagere scholen, 

Ter bekoming van inlichtingen behoort men zich te wenden tot de Hoofden der Scholen.  

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 
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