
 

 

blad 1872o 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 9 SEPTEMBER 1872 
 
+ Smilde, 7 Sept. Heden is door den Raad alhier met algemeene stemmen tot wethouder herbenoemd 

de heer N.E. Servatius. 

Naar men verneemt heeft de heer mr. A. de Ruijter deWildt, burgemeester dezer gemeente, de 

benoeming als lid van den Raad alhier aangenomen. 

Gister overleed, kalm en zacht, tot diepe droefheid van mij en mijne vijf kinderen, mijne geliefde 

echtgenoot GRIETJE PUNTER, in den ouderdom van ruim 45 jaren. 

Eene langdurige ziekte maakte een einde aan haar voor ons zoo dierbaar  leven. 

Smilde, 6 Sept. 1872        J.S. KRAMER Az. 

De Israëlitische gemeente 

TE SMILDE 

heeft behoefte aan eene Synagoge. 

De tegenwoordige is niet alleen te klein, maar bovendien bouwvallig. Aan eigen krachten 

overgelaten, na te vergeefs pogingen te hebben aangewend tot het bekomen van eenige subsidie, ziet 

zij zich verpligt een beroep te doen op de ALGEMEENE LIEFDADIGHEID. De som van f 3000, door 

haar benoodigd, gaat hare finantiële krachten ver te boven; geen harer leden is eenigzins vermogend. 

De godvruchtige zin harer geloofsgenooten, de liefde tot de weldadigheid der landgenooten helpe 

haar voorzien in de behoeften harer openbare eeredienst. 

Met dank aan God en de edele gevers zal elke gave in ontvangst worden genomen door de 

ondergeteekenden; zullende van elke gave openbare kennisgeving geschieden. 

Smilde, 6 September 1872. 

De Commissie van stichting voor eene nieuwe Synagoge te Smilde, 

L. POLAK, Voorzitter. 

H. ELSHOF, Penningmeester. 

J. COHEN, Kerkmeester 

L. COLTHOF, lid van den Kerkeraad. 

 

De ondergeteekende verklaart, dat het bovenstaande in allen deele met de waarheid overeenstemt, en 

wenscht van harte, dat de poging der Commissie met goed gevolg bekroond worde, terwijl hij zich 

tevens bereid verklaart tot het in ontvangst nemen der giften. 

A. DE RUIJTER DE WILDT. 

Burgemeester te Smilde. 

(Daartoe uitgenoodigd, verklaren wij ons gaarne bereid giften voor bovengemelde doel aan de 

Commissie over te maken. 

Redactie dezer Courant.) 

 

 

 
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 12 SEPTEMBER 1872 
 

MAC - ADAM 

TE KOOP 80 à 90 stéres beste MAC-ADAM. Te bevragen met franco brieven bij J.R.F. TELLEGEN, 

Secretaris bij het Burgerlijk Armbestuur te Smilde. 

Het Burgerlijk Armbestuur te Smilde vraagt TE KOOP 

80 à 90 lasten Klopkeijen, 

te leveren franco aan wal voor het Werkhuis aldaar. 

Prijsopgave met franco brieven in te leveren bij J.R.F. TELLEGEN, Secretaris bij genoemd Bestuur. 


