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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 26 FEBRUARI 1887 
 
Smilde, 25 Febr. Gisteravond trad in de afdeeling Smilde van den Ned. Protestantenbond als 

spreker op de heer H.U. Meijboom van Assen, die eene beschouwing hield over den verschillenden 

aard en de verschillende strekking der 4 evangeliën, een verschil, dat o.a. uitkomt in de 

voorstelling, die door de 4 evangelisten wordt gegeven van de zalving van Jezus. 

Lukas is de verdediger van het opnemen der heidenen in het christendom, waarvan de Joodsche 

christenen niet willen hooren, terwijl Markus en Johannes alles verzwijgen wat op dien strijd 

betrekking heeft. 

Spreker haalt uit den bijbel verschillende voorbeelden aan van verhalen, die in strekking 

overeenkomen met de zalving en noemt als zoodanig o.a.: De arme Lazarus en de rijke man; De 

verloren Zoon; Het gastmaal, waartoe velen zijn genoodigd enz. enz. 

Aan een en ander knoopte de heer M. vele en nuttige wenken vast, terwijl hij besloot met het 

voordragen van een paar stukjes uit een boekje, getiteld: “Uit het gezin”. 

Hoogst voldaan keerden de talrijke hoorders huiswaarts. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 28 FEBRUARI 1887 
 

CONCERT 

DOOR DE ZANGVEREENIGINGEN 

De Jeugd en De Harmonie, 

onder leiding van den Heer J. EIKEMA, 

op Woensdag 2 Maart 

(ten huize van den heer Homan) 

en Donderdag 3 Maart 

(ten huize van Mej. de Wed. Homan) 

TE SMILDE. 

Opgeluisterd door Muziek. 

Aanvang ’s avonds zeven uur. 

Na afloop Bal. 

Entrée: eerste avond f 0.49, tweede avond f 0.49 en f 0.30. 

 

De “Liberale Kiesvereeniging” 

te Smilde heeft voor het Lidmaatschap der Provinciale Staten CANDIDAAT gesteld den Heer 

H. PUNTER 

te Norg. 

Smilde, 23 Februari 1887.        HET BESTUUR. 

DE VEREENIGING 

“de Vooruitgang” 

heeft in hare vergadering van 24 Febr. l.l. als Candidaat gesteld voor het Lidmaatschap der Prov. 

Staten den Heer 

H. PUNTER te Norg. 

Smilde, 25 Febr. 1887.      Namens het Bestuur, 

H.H. REBENSCHEIDT, Voorzitter. 

J. HOOGERBRUGGE, Secretaris. 

BOELGOED – SMILDE. 

Op Dinsdag 1 Maart 1887, 

des morgens te tien uur, zullen, bij de Behuizing te Smilde, bewoond geweest door wijlen K. V.D. 

MEER, ten verzoeke van diens Erfgenamen, publiek worden verkocht: 

Diverse Mobilia 

tot den Inboedel behoorende, als: STOELEN, TAFELS, BEDDEGOED en zoo voort, 2 Geiten, benevens 

eene partij IJzeren POTTEN en hetgeen verder aan IJzerwerk zal worden gepresenteerd. 

 J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 


