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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 29 OCTOBER 1883

Kiezers te Smilde!
Laat ons Dinsdag 30 October a.s. eenparig onze stemmen uitbrengen op den Heer
W. VAN VEEN
te Hoogersmilde.
Niet alleen zijn woonplaats, maar zijne eigenschappen, als zuinigheid en oprechtheid, strekken
hem tot aanbeveling.
Smilde, 27 October 1883,
EENIGE KIEZERS,
die de billijkheid en de zuinigheid voorstaan.
Veeboeldag - Smilde.
Op Donderdag 8 Nov. 1883,
des morgens 10 uur, ten huize en ten verzoeke van den Heer H.C. HATZMAN te Smilde, publieke
verkoop van :
1 tienjarige Merrie,
15 stuks Hoornvee, gust en aanstaande te kalven, 25 groote en kleine Varkens en 4 Friesche
Schapen, waaronder een enter van Engelsch ras.
Jhr. J.A.G. VAN DER WIJCK, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 30 OCTOBER 1883

Smilde, 28 Oct. In de heden gehoudene vergadering van den kerkeraad der Israëlitische gemeente
alhier is de heer A. van Dam, die met ultimo December, ingevolge de rooster, periodiek moest
aftreden, als lid van het dagelijksch bestuur met algemeene stemmen herkozen, terwijl de heer J.
Cohen, wegens herbenoeming als lid van den kerkeraad, zich ook aan eene stemming van
dagelijksch bestuurslid, als zijnde in functie, moest onderwerpen, waarvan het resultaat was, dat hij
met 4 van de 6 stemmen werd herkozen, zijnde 1 stem uitgebracht op de heer J. Bloemendal en 1 in
blanco. Wijders werd tot lid van het Israël. armbestuur benoemd de heer H. van Dam.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 1 NOVEMBER 1883

Smilde, 31 Oct. Gisteren tegen den avond viel het zevenjarig zoontje van den arbeider A.H. alhier in
den hoofdvaart. Het kind verkeerde reeds in zinkende staat en zou ongetwijfeld zijn verdronken
indien niet de schoenmaker R. Kamping de cordaatheid had gehad zich te water te begeven om het
knaapje aan wal te kunnen brengen. De kleine, eerst bewusteloos, kwam later weer bij.
Smilde, 31 Oct. Bij de hedenmorgen plaats gehad hebbende opening van de stembiljetten, gisteren
ingeleverd voor de verkiezing van een lid van den gemeenteraad, noodig geworden wegens het
bedanken van den heer H. van Veen, bleek dat waren uitgebracht 88 stemmen van de 266 kiezers, Een
stembriefje van onwaarde, volstrekte meerderheid 45 stemmen; hiervan verkregen W. van Veen, 39,
J.H. Wind 21, M. Hofman 18 en J.P. Hatzmann 4, C.L. IJzendijke 3, J. Hofman 1; niemand had alzoo
de volstrekte meerderheid en zal eene herstemming moeten plaats hebben tusschen de heeren W. van
Veen en J.H. Wind.
Ingezonden stuk.
Hoogersmilde, 30 Oct.
Donderdag den 1sten November 1883 viert de heer H. Ulehake, hoofd der school alhier, zijn 40jarig
jubilé als onderwijzer.
Den 1sten Nov. 1843 kwam hij aan ’t hoofd der school te Spier, gem. Beilen, en was als zoodanig 1
jaar werkzaam. Daarna was hij achtereenvolgens werkzaam te Meppel 1 jaar, te Garnwerd, prov.
Groningen, 2 jaar; te Ansen, gem. Ruinen, 4 jaar; te Nieuw-Drouwen 3 jaar en te Hoogersmilde 29
jaar.

