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Smilde, 1 Jan. Naar wij vernemen heeft de heer E.A. Polak, lid van den Israël. Kerkeraad alhier en
thesaurier dier gemeente, zijn ontslag als zoodanig genomen. Weldra zal er, om in deze vacature te
voorzien, eene stemming moeten plaats hebben. De bedankt hebbende functionaris kan, wegens
zijne vele beroepsbezigheden, zich niet langer aan de gemeentebelangen wijden, niettegenstaande er
reeds veel moeite in het werk is gesteld, om hem van besluit te doen veranderen. Wanneer men in
aanmerking neemt de vele diensten, die hij der gemeente in het aantal jaren van genoemde functie,
soms met opoffering van eigen middelen, heeft bewezen, dan gelooven wij met regt te mogen ter
neerschrijven, dat dat ontslag voor de gemeente een groot verlies is.
-Dat eene vrouw haar echtgenoot twee keer in één jaar telkens met de geboorte van een kind verrast,
behoort niet tot de zeldzaamheden, maar dat zulks juist op den eersten en laatsten dag des jaars
plaats heeft heeft minder plaats. Dit voorregt genoot echter de Israël. onderwijzer, de heer J. de
Haan alhier, daar zijne wederhelft in het afgeloopen jaar hem twee kinderen schonk en wel op 1
Januarij en nu weder één op 31 December.
Een Smidsknecht
wordt gevraagd, tegen 1 Mei, bij
J.L. POSMA te Smilde.
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Smilde.
SCHEL- EN WEEKHOUT.
Op Vrijdag 13 Jan. 1882,
des avonds te 7 uur, ten huize van J.H. WIND te Smilde, publieke verkoop van:
1. Twee kampen Schel- en Weekhout
bij ’t Schaaphok, en van HOUT om de kampen op Engeland.
Aanwijs doet G. DEKKER.
Ten verzoek van Mevr. Wed. TONCKENS te Westervelde.
2. Weekhout,
om drie kampen Land te Hoogersmilde, en 2 hectaren SCHILHOUT te Hoogersmilde en 25 aren
SCHEL- en WEEKHOUT aldaar.
Aanwijs doet T. BOONSTRA.
Ten verzoek Mevr. Wed. HIDDINGH te Arnhem.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
Smilde.
Op Vrijdag 13 Januarij 1882,
des avonds te 7 uur, ten huize van J.H. WIND te Smilde, publieke verkoop van:
Twee kampen Land
te Smilde, Noord-Westen der Hoofdvaart, 1ste Blok, tegenover de Kerk, ten verzoeke van den Heer
KOOB SMIDT te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
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C.H. DE JONGE en Echtgenoote brengen, ook namens hunne kinderen, hunnen dank aan allen die
belangstelling toonden in hun ZILVEREN JUBILEUM.
Smilde, 5 Jan. 1882.

