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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 23 AUGUSTUS 1866

+ Smilde, 20 Aug. Hedenmorgen hoorden onze veldwachters, Klaasens en Kalbfleisch, geroep om hulp.
Dadelijk vlogen ze naar de plaats des onheils en zien eene vrouw bewegingloos in de vaart liggen.
Zonder zich te bedenken springen ze in het water (de schreeuwers stonden aan de overzijde) en redden,
met behulp van J. van Dijk, die inmiddels ook was toegeschoten, eene zes en tachtig jarige weduwe,
Roosje Polak, van een anders wisse dood. Toen men haar op het drooge had, kon men er geen leven
meert in bespeuren. Evenwel zijn de pogingen, om de levensgeesten weer op te wekken, met gunstige
uitslag bekroond. Zijn onze veldwachters zeer actief in hunne dienst, ook bij gelegenheden als deze,
staan ze niet van verre.
+ 21 Aug. Gisteren achtermiddag heeft op de hoogte van de Leembrug en verder te Hoogersmilde een
klein zwartbont hondje geloopen, waardoor onderscheidene honden moeten gebeten zijn. Men vermoedt
dat hij dol is geweest, waarom twee der gebetene honden dadelijk zijn afgemaakt en andere vastgelegd.
Het bedoelde hondje heeft zich naar de gemeente Diever of Dwingelo begeven.
Op Vrijdag den 31 aug. 1866, des namiddags om 2 uur,
publieke verkooping,
ten verzoeke van
1e. Mejufvrouw de Wed. COHEN: 3 kampen HAVER, tegenover de School van KALVERKAMP.
2e. De Heeren WESTRA: Twee bunder BOEKWEIT op de Dukersloot en 5 kampen HAVER op de
Meesters- en van Lierswijk.
De BOEKWEIT op de Dukersloot zal op de Meesterswijk verkocht worden.
3e. H.B. BAKKER: P.m. 300 roeden land met HAVER aan de Norgervaart. Alles onder Smilde.
en 4e. den Heer KNIPHORST:
3 kampen BOEKWEIT aan de Domeinwijk, onder Assen.
Te beginnen tegenover de School van KALVERKAMP, op het land van de wed. COHEN.
A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris
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+ Smilde, 25 Aug. Sedert 26 jaren bestaat bij de Israëlitische gemeente alhier het genootschap: “tot
beoefening der Heilige Wet”. Dit genootschap, dat thans pl.m. 40 leden telt, werd destijds met elf leden
opgerigt. Elk lid betaalt eene wekelijksche contributie van 5 cent. Van deze gelden wordt ’s winters, zoo
veel mogelijk, het Armbestuur ondersteund. Ook zijn hiervan sedert 14 jaren drie nieuwe wetsrollen,
benevens een paar nieuwe zilveren torentjes bekostigd, bedragende zamen eene som van ongeveer
duizend gulden (Vele kleintjes maken eene groote)
Gisteren werd eene nieuwe wetsrol, onder directie van bestuurders, de heeren H. Elshof en Marc.
Bloemendaal, feestelijk ingewijd. Van des kosters huis naar de synagoge gedragen, door jongens en
meisjes met bloemen bestrooid, werd dezelve op gebruikelijke wijze zeven malen om de “Bima”
gedragen, terwijl beurtelings door die leden in de gemeente gepaste Hebreeuwsche gedichten en
psalmen werden gezongen, waarbij de heer Mozes Polak de functie als voorzanger met roem vervulde.
Daarna sprak de Eerw. heer Hillesum, Opperrabbijn in het ressort, een zeer gepaste rede uit, die op al de
aanwezigen een diepen indruk maakte. Deze plegtigheid werd door den Edel Achtb. heer burgemeester
dezer gemeente en eene menigte belangstellenden bijgewoond. Heden morgen werd door den Eerw. heer
Hillesum op den kansel eene schoone rede uitgesproken, waarbij tot tekst hebbende Deut. 21 vers 10, in
verband met Jes. 34 vers 7 en 8. Ook deze rede werd met het grootste genoegen aangehoord en vele
behartigingswaardige lessen uit genoemden tekst afgeleid, zoodat elk hoogst voldaan huiswaarts keerde.
25 Aug. In ’t laatst der verloopene week zijn op de hoogte van de Norgervaart, 4 personen aan de
cholera overleden, van welke drie in deze gemeente en één in die van Assen. In ’t geheel zijn hier aan
die ziekte aangetast 23 personen, van welke 12 zijn gestorven.

