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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 12 MAART 1887

Smilde, 10 Maart. In de afdeeling “Smilde” van den Ned. Protestantenbond trad hedenavond als
spreker op dr. W.M. Houwing van Havelte, die, naar aanleiding van Matth. 9 : 13 en 17, sprak over
de verschillende vormen, waarin de godsdienst wordt gegoten. Spreker wees er op, dat we den vorm
niet kunnen missen, doch wees op het verkeerde er van, dat men den mensch naar den vorm wil
fatsoeneeren. Niet de mensch moet zich schikken naar den vorm; omgekeerd, de vorm moet zich
schikken naar den mensch. Geschiedt het anders, dan zal onnatuur het noodzakelijke gevolg zijn;
het zieleleven zal kwijnen, evenzeer als de boomen kwijnden, die men knipte tot vogels enz.
De heer H. behandelde vervolgens de sacrementen, die middelen ter opvoeding zijn geweest, doch
ook niet meer dan middelen.
In de toepassing deed spreker voornamelijk uitkomen, hoe de godsdienst niet gescheiden mag
worden van het leven, hoe uit het leven de godsdienst zich moet openbaren.
Met de meeste aandacht en groot genoegen werd de heer H. door het talrijk publiek aangehoord.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 14 MAART 1887

Dennen – Smilde.
Op Vrijdag 18 maart 1887,
des morgens te 10 uur, publieke verkoop van :
Pl. m. 1000 gekapte
DENNEN,
geschikt voor Spanten en Riggelwerk, aan de Eekhoutswijk te Smilde, ten verzoeke van den Heer
E.A. SMIDT te Assen.
Bijeenkomst bij het hout aan de Eekhoutswijk.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
Hoogersmilde, 11 Maart. Niettegenstaande hier door jachtopzieners en rijksveldwachters veel in ’t
jachtveld gesurveilleerd wordt, worden hier nog dagelijks gestrikte hazen in het openbaar op den
rijksstraatweg aan voorbijvarende schippers en rijtuigen ten verkoop aangeboden en verkocht voor
een gulden per stuk. Tegen een strikker is, zoo men zegt proces-verbaal opgemaakt.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 15 MAART 1887

Dennen – Smilde.
Op Vrijdag 18 Maart 1887,
des morgens te 10 uur, publieke verkoop van:
Pl. m. 1000 gekapte
DENNEN,
geschikt voor Spanten en Riggelwek, aan de Eekhoutswijk te Smilde, ten verzoeke van den Heer
G.F. SERVATIUS te Assen.
Bijeenkomst bij het hout aan de Eekhoutswijk.
Inlichtingen te bekomen bij R. BLOMSMA.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 16 MAART 1887

WATERSCHAP
de Molenwijk.
Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap geeft aan belanghebbenden kennis, dat de LEGGER
van de Waterschapswerken, welke niet beheerscht worden door de Reglementen op de
Waterleidingen en de Wegen, van den 20sten Maart tot en met den 20sten April a.s. voorliggen ten
huize van den Secretaris.
Smilde, 14 Maart 1887.
Namens het Bestuur:
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P.J. KRAMER, Secretaris.

