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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 28 MAART 1887 
 
Smilde, 26 Maart. In de afd. “Smilde” van den Ned. Protestantenbond trad gisteravond als spreker 

op de heer dr. D.W. Schuuring van Assen. Naar aanleiding van Genesis sprak de heer S. over het 

scheppingsverhaal, dat als eene legende moet worden beschouwd. Het leven in ’t paradijs is de 

zinnebeeldige voorstelling van ’s menschens onbezorgde jeugd, straks door de uitdrijving uit den 

lusthof – de moeiten en zorgen des levens – gevolgd. 

In ’t werkelijke leven vindt die legende overal hare toepassing; de verbeelding schept ons een 

paradijs, waaruit de werkelijkheid ons verdrijven gaat. Ontmoedigen mag ons dat echter niet; de 

groote profeten mochten worden nedergeworpen – ze stonden weder op. Ook wij moeten dat doen.  

Ten slotte werd er door spreker nog voorgedragen: “Godsdienst en Godsdienst”, van Parker. 

Met de meeste belangstelling en het grootste genoegen werd de boeiende rede van den heer 

Schuuring aangehoord. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 29 MAART 1887 
 
Aan mijne geëerde begunstigers. 

De ondergetekende maakt door deze bekend, dat hij in het begin der volgende week zal slachten een 

zeldzaam fijnen vetten 

Hollandschen Os, 

3 jaar oud, afkomstig van den Heer H.H. HARTHOLT te Donkerbroek. 

Smilde, 27 Maart 1887.       Verzoeke gunst. 

S. VAN DAM. 

 
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 31 MAART 1887 
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 1 APRIL 1887 
 

Geldleening, 

ten laste der gemeente Smilde, 

groot f 24800.-, rentende 3½ %. 

De inschrijving in bovengenoemde GELDLEENING is tot en met den 8sten April aanstaande 

opengesteld ten kantore van den Gemeente-Ontvanger, alwaar tevens het plan ter inzage ligt. 

Smilde, 31 Maart 1887. 

Burgemeester en Wethouders, 

de Secretaris,   de Burgemeester, 

S. KOOGER.   BOELKEN. 

Kennisgeving. 

Ter GEMEENTE-SECRETARIE van Smilde is, met de bijlagen, ter inzage gelegd: het verzoek van M. 

FERNHOUT te Smilde om op zijn Scheepstimmerwerf, kadastraal bekend in sectie E, nummer 925, 

een afzonderlijk terrein in te richten voor het bouwen van ijzeren schepen. 

Op Donderdag den 14den April 1887, des morgens ten 10 uur, zal, ten Gemeentehuize gelegenheid 

worden gegeven om tegen het oprichten dier inrichting bezwaren in te brengen en deze mondeling en 

schriftelijk toe te lichten. 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Smilde, 30 Maart. Eene rondtrekkende, hier tijdelijk vertoevende liefjeszangster, zond gistermorgen 

haar knaapje, ongeveer 10 jaar oud, alleen uit op het anders gezamenlijk uitgeoefend bedrijf. 

Het kind is heden nog niet teruggekeerd, zoodat men vreest, dat hem een ongeluk zal zijn 

overkomen. De moeder is schier radeloos. 


