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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 8 AUGUSTUS 1887 
 
Heden overleed plotseling onze geliefde echtgenoot en vader ISAÄC VAN DAM, in den ouderdom van 

bijna 74 jaren, na eene echtvereeniging van 48 jaren. 

Smilde, 6 augustus 1887. 

Wed. S. VAN DAM-MAGNUS, 

KINDEREN, BEHUWD- EN KLEINKINDEREN, 

Volstrekt eenigste kennisgeving. 

VERGADERING 

der Vereeniging “de Vooruitgang” 

op Maandag 8 Augustus, des avonds ten 8 uur, ten huize van den Heer J.H. WIND. 

Punt van behandeling: 

Het stellen van een Candidaat voor het Lidmaatschap der Prov. Staten. 

Smilde, 5 Aug. 1887.       Namens het Bestuur: 

H.H. REBENSCHEIDT, Voorz. 

J. HOOGERBRUGGE, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 9 AUGUSTUS 1887 
 
Smilde, 7 Aug. Bij de heden gehouden verkiezing van drie leden van den kerkeraad der Israëlitische 

gemeente alhier, wegens periodieke aftreding van de heeren A. van Dam, P. Magnus en E.A. Polak, 

hebben van de 23 kiezers 12 van hun recht gebruik gemaakt.  De heer P. Magnus (aftr. lid) verkreeg 

8, A. van Dam (aftr. lid) 7, M. Zadoks 6, S. Magnus 5, E.A. Polak 4 en H. Zaligman 3 stemmen, 

zoodat de twee eersten zijn herkozen, terwijl eene herstemming zal moeten plaats hebben tusschen de 

heeren M. Zadoks en S. Magnus.  

Raadsvergadering. 

Smilde, 7 Aug. In de gister gehoudene raadsvergadering, waarbij afwezig waren de heeren E.R. 

Homan en C.H. de Jonge, werden de geloofsbrieven der nieuw benoemde leden onderzocht door eene 

commissie, door den voorzitter benoemd, bestaande uit de heren M.A. Hoogerbrugge, J. Homan 

Kijmmell en J. Drenthen, en goedgekeurd. Namens dezelve werd door eerstgenoemd lid 

geconcludeerd tot toelating, waartoe zonder hoofdelijke stemming werd besloten. 

Verder zijn ingekomen eenige stukken voor informatie. 

De gemeente-rekening, dienst 1886, werd aangeboden en gesteld tot onderzoek in handen van eene 

commissie, bestaande uit de heeren P. Wessemius, G. de Jong en W. van Veen, om in eene volgende 

vergadering daarover te rapporteren. 

De voorzitter sloot nu de openbare vergadering, om met geslotene deuren te behandelen: vaststelling 

van het eerste suppletoire kohier van den hoofdelijken omslag en reclames tegen het primitief kohier 

van eenige belastingschuldigen, dienst 1887. 

Kennisgeving. 

GEMEENTE-REKENING. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Smilde brengen ter openbare kennis, dat de rekening 

van de ontvangsten en uitgaven der gemeente, over den dienst van 1886, is overgelegd aan den Raad; 

gedurende veertien dagen, te rekenen van en met den 9den Aug. aanstaande, zal zij ter Gemeente-

Secretarie, voor een ieder ter lezing liggen en is tegen betaling der kosten, in afschrift, algemeen 

verkrijgbaar gesteld. 

Smilde, 6 Augustus 1887. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

De Burgemeester, BOELKEN. 

De Secretaris, S. KOOGER. 


