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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 8 FEBRUARI 1887

Inzet – vast goed – Smilde.
Zaterdag 12 Febr. 1887,
des avonds te 6 uur, zal, in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, ten verzoek van A.
SPIEGELAAR, Landbouwer te Smilde, de 1e veiling plaats hebben van:
1. Eene Behuizing,
staande te Smilde, in gebruik bij W. KALSBEEK, met in de nabijheid daarvan gelegen Landerijen, te
zamen groot pl. m. 2 hectaren.
2. Verschillende perceelen Bouw- en Weideland, gelegen te Smilde, te zamen groot pl. m. 4
hectaren.
3. Een perceel Heideveld, groot pl. m. 1 hectare, gelegen te Smilde.
De perceelen zijn op het terrein afgebakend.
Aanwijs te verkrijgen bij den Eigenaar.
J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 9 FEBRUARI 1887

Smilde, 8 Febr. Naar wij vernemen is J. Pomper, koopman alhier, benoemd tot directeur van het
burgerlijk werkhuis te Hoogeveen; hij en zijne echtgenoote tot vader en moeder in dat gesticht .
Smilde, 8 Febr. Men deelt ons mede, dat te Amsterdam de prijs der straatvuilnis aanmerkelijk is
verhoogd.
De Notaris Mr. J. BECKERINGH VAN LOENEN te Dwingelo zal, op
Donderdag 10 Febr. e.k.,
des voormiddags om elf uren, ten huize van L. FLEDDERUS te Hoogersmilde, ten verzoeke van de
Erven AREND BLOMSMA, bij palmslag publiek verkoopen:
Eene Boerenplaats,
staande en gelegen te Hoogersmilde, bestaande uit Huis en Erf en daarbij behoorend Groenland,
Bouwland en Heideveld, zoo en in voegen thans door OTTE BLOMSMA wordende bewoond en
gebruikt, benevens 2 perceelen HEIDEVELD in het Dieverveld. Zullende alsdan tevens worden
verkocht het HOUTGEWAS, op bovenvermelde perceelen staande.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 12 FEBRUARI 1887

Smilde, 10 Febr. In de afdeeling Smilde van den Ned. Protestantenbond trad hedenavond als spreker
op dr. P.H. Roessingh te Emmen, die, naar aanleiding van: “De bruiloft te Kana” en “De
vermenigvuldiging der brooden en visschen”, sprak over Jezus en de wonderverhalen. In eene
boeiende rede wees spreker op de verschillende beschrijvingen van Jezus in het nieuwe testament,
waar ons nu eens de mensch, dan weder de Christus wordt voorgesteld.
De wonderverhalen zijn daardoor ontstaan, dat men woorden, in geestelijken zin bedoeld, letterlijk
ging opvatten of ze verkeerdelijk voor iets anders aanzag dan voor gelijkenissen, doelende op Jezus’
werk. Onder de bruiloft, boven genoemd, heeft men te verstaan: “de stichting van het godsrijk onder
Israël.” De godsdienst was vervallen, was ontaard in eenen letterdienst zonder geest. Zij was water;
de wijn ontbrak. De prediking van Jezus bracht verandering; zij maakte van water wijn. Aan de
“vermenigvuldiging der brooden” ligt dezelfde gedacht ten grondslag. In verband met de besproken
gelijkenissen ging spreker na wat de godsdienst kan doen tot verbetering van de toestanden in kerk en
maatschappij.
Met gespannen aandacht en het grootste genoegen werd de rede van den heer Roessingh door zijne
hoorders gevolgd.

