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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 16 JUNI 1886

Smilde, 13 Juni. Bij de heden gehouden verkiezing voor een lid van den kerkeraad der Israëlitische
gemeente alhier hebben van de 22 kiezers 11 hunne billetten ingeleverd. Hiervan bekwam de heer
Salomon Polak 6 en de heer Markus Zadoks 5 stemmen, zoodat eerstgenoemde met volstrekte
meerderheid is gekozen.
SMILDE.
Collecte voor de gewapende dienst.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van de ingezetenen dier gemeente,
dat de gewone JAARLIJKSCHE COLLECTE ten behoeve van het Fonds tot aanmoediging en
ondersteuning van den gewapende dienst in de Nederlanden, zal plaats hebben op Vrijdag den 18den
Juni 1886.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.
Topgras – Klaver – Smilde.
Op Zaterdag 19 Juni 1886,
des avonds te 6 uur, ten huize van J.H. WIND te Smilde, publieke verkoop:
a. VAN 6 HECTAREN
Gras en Klaver
op de plaats bewoond door den Heer Mr. L. KIJMMELL bij de Kijmmelswijk te Smilde, en van 7
hectaren Gras op het Koeland aldaar, ten verzoeke van den Heer mr. L. KIJMMELL.
b. Van 3 perceelen Gras en Klaver op de plaats tegenover de Oude Veenhoop bij de Kijmmellswijk
en van 2 perceelen Gras aldaar op het Noorden, ten verzoeke van den Heer J. HOMAN KIJMMELL te
Smilde.
Notaris: mr. H. VAN LIER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 17 JUNI 1886

Smilde, 16 Juni. W.S., die als vrijwilliger bij de marine voor eenigen tijd dienst heeft genomen en met
verlof bij zijne ouders alhier vertoeft, had gister het ongeluk, terwijl hij met een revolver eenige
schoten lostte, het pinkje van de linkerhand te treffen. In allerijl begaf hij zich naar den arts, den heer
Rotgans, die het eerste verband aanlegde. Wij vernemen echter, dat een ooggetuige eene andere
verklaring van de zaak geeft.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 21 JUNI 1886

Smilde, 19 Juni. De stemgerechtigde ingelanden van het waterschap de Zeven Blokken alhier hebben
in hare vergadering van 15 Juni ll. eene commissie uit ingelanden benoemd, ten einde pogingen in het
werk te stellen de Jonkersbrug, die over de hoofdvaart ligt, in eene staat te brengen, dat zij voldoet
aan de voorschriften van art. 11 van het bijzonder reglement van politie op de Hoofd-, Norger- en
Kolonievaart.
Het is te hopen, dat de commissie in haar moeilijke zaak de medewerking van de leden van den
Gemeenteraad in ruime mate moge ondervinden, ten einde ook dit middel van communicatie voor
deze gemeente behouden blijve.
Smilde, 19 Juni. Gisteravond werd hier weder eene vergadering gehouden van landbouwers, ten einde
verder te beraadslagen over de oprichting van een onderling veeverzekeringsfonds. Een voorloopig
bestuur werd benoemd, bestaande uit de hh. A. Boer, H. ten Cate, W. de Jonge en W. de Vroome.

