blad 1862r
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 19 AUGUSTUS 1862

+ Smilde, 17 Aug. Gister avond ontdekte de knecht van J. Tiemes alhier, dat er een vreemdeling in de
paardestal lag. Zoodra de ongenoodigde gast dit bemerkte, sprong hij op en ging met de bij zich
hebbende knuppel zoo geducht op de bewoners los, dat deze het hazepad kozen. Spoedig werd de in
de nabijheid wonende veldwachter hiervan onderrigt en weldra was de baldadige gearresteerd. Naar
men zegt, moet het een koloniaal zijn. Gelukkig, dat men hem ontdekte voor dat hij zijn
vermoedelijke plan kon uitvoeren.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 23 AUGUSTUS 1862

+ Smilde, 22 Aug. Volgens het door Z.Exc. den Minister van Eeredienst goedgekeurd Kerkelijk
reglement voor de Israëlitische gemeente, heeft hier ter benoeming van zeven Kerkeraadsleden, eene
stemming plaats gehad. Al de stemgeregtigden, vijftien in getal, zijn opgekomen. Onder de ingekomen
biljetten was 1 in blanco en 1 van onwaarde; alzoo 13 geldige stemmen en 7 de volstrekte
meerderheid. Hiervan heeft bekomen Jozeph Cohen 10, Marcus Bloemendaal 9, A. de Haan, H. Elshof
een Jacob A. Polak elk 8, Nathan Magnus 7, S. Polak 6, L. Kolthoff en J. Nijstad elk 4, A.J. Polak 3,
A.I. Polak 2 en Lezer Polak 1 stem.
De zes eerstgenoemden zijn alzoo met volstrekte meerderheid verkozen, en tusschen drie
daaropvolgende moet eene herstemming plaats hebben.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 26 AUGUSTUS 1862

A.J.C. TELLEGEN, Notaris te Smilde, zal op Zaturdag den 29 Augustus a.s., des namiddags te 4 uur,
ten verzoeke van den Heer Mr. L. KIJMMELL, advocaat aldaar, in het openbaar verkoopen:
80 VIMMEN HAVER
te velde staande op het Koeland te Hijkersmilde.
Genoemde Notaris zal op Maandag den 1sten September e.k., des voormiddags te 10 uur, ten huize
van HARM Ls. BOER, bij den Wolvenberg te Hijkersmilde, in het openbaar verkoopen:
5 KOEIJEN, 2 Vriesche SCHAPEN, 4 VARKENS, BOEREN-, BOUW- en MELKGEREEDSCHAPPEN, eene
partij ROGGE, HAVER, STROO, HOOI, AAARDAPPELEN.
HUISMEUBELEN,
als 1 KABINET, 1 KLOK en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebragt.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 2 SEPTEMBER 1862

KERK- EN SCHOOLNIEUWS
+ Smilde, 1 Sept. Het nieuwbenoemde Israëlitisch Kerkbestuur hield gisteren avond onder leiding van
den heer A.P. de Haas, als tijdelijk voorzitter, zijn eerste vergadering. ZEd. opende diezelve met eene
gepaste aanspraak. Hierna ging men over tot de benoeming van het dagelijksch bestuur. Tot 1 e
Minhagim voorzitter werd gekozen N. Magnus, tot 2e J. Cohen en tot penningmeester Marcus
Bloemendaal. Tot het Nederl. Israël. Armbestuur werd verkozen H. Elshof, lid van den Kerkeraad,
Voorzitter, L. Kolthof Penningmeester en M. Polak Secretaris. Nadat nog een commissie was benoemd
tot het ontwerpen van het reglement van orde en eervol ontslag was gegeven aan het aftredend
Kerkbestuur, werd deze vergadering door den voorzitter gesloten.

