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MAANDAG 4 APRIL 1881

Smilde, 1 April. In de afdeeling “Smilde” van den Ned. Protestantenbond trad hedenavond op ds. J.
van Konijnenburg, predikant te Winschoten. De heer v. K., wiens flink doorwrochte rede door een
talrijk publiek met onverdeelde aandacht werd gevolgd, zette uiteen: ’t verband tusschen godsdienst
en zedelijkheid. Nadat hij beider ontstaan en lot van af de vestiging van de Christelijke godsdienst tot
heden in een helder licht had gesteld, was de slotsom zijner overdenking deze: godsdienst zonder
zedelijkheid, of zedelooze godsdienst moet vervallen; maar ook zedelijkheid zonder godsdienst, of
godsdienstlooze zedelijkheid kan niet worden aanbevolen.
We maken ons zeker tot tolk van allen die hem hoorden, indien we den heer van Konijnenburg
verzekeren, dat we hopen hem in een volgenden winter opnieuw te mogen hooren.
Ook thans werden weder door een talrijk gezelschap – ongeveer 50 personen – onder de leiding van
den heer A. Spier, eenige zangstukken uitgevoerd. Den zangers in het algemeen en den heer Spier in
’t bijzonder betuigen we onzen dank voor de moeite, welke zij zich hebben getroost, ten einde ’t
genot, gesmaakt door ’t aanhooren der lezingen, door hun gezang te verhoogen!
Hoogersmilde, 2 April. Ter vervanging van den heer J.P. Hatzman, die als zoodanig heeft bedankt, is
tot kerkvoogd benoemd de heer A.C. Auwerda.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 6 APRIL 1881

Militieraad.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde verwittigen de belanghebbende lotelingen dier
gemeente, ligting 1881, dat de tweede Zitting van den Militieraad zal worden gehouden in het
Gemeentehuis te Assen op Vrijdag den 15den April 1881, des vóórmiddags ten half tien uur.
Wordende voorts herinnerd, dat in die ZITTING uitspraak wordt gedaan omtrent alle in de eerste zitting
niet afgedane zaken en omtrent hen, die als Plaatsvervanger of Nummerverwisselaar verlangen op te
treden.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.
Op Vrijdag 8 april 1881,
namiddag 3 uur, zullen, ten huize en ten verzoeke van den Heer H. H. REBENSCHEIJDT, over de Groote
Kerk te Smilde, worden verkocht:
5000 kilogrammen
Klaverhooi.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 7 APRIL 1881

Hoogersmilde.
Op Vrijdag 8 April 1881,
des morgens 10 uur, ten huize en ten verzoeke van HENDRIK KIERS te Hoogersmilde, bij ’t
Oranjekanaal, publieke verkoop van:
EEN PAARD
en verschillende
ROERENDE GOEDEREN,
breeden omschreven in het Advertentie-Blad van Woensdag 6 April 1881.
Posten van f 3 en lager à contant.
Jhr. J.A.G. VAN DER WIJCK, Notaris.

