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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 9 FEBRUARIJ 1867 
 
+ Smilde, 6 Febr. Eindelijk is de Israëlietische gemeente alhier wederom in ’t bezit van een 

voorzanger en godsdienstonderwijzer. De heer A. Polak, uit Amsterdam beroepen, is gisteren 

gearriveerd en zal zaturdag en zondag zijn dienstwerk aanvaarden. 

Boven en Ondergrond. 

Smilde. 

Op Vrijdag 22 Februarij 1867, ’s morgens te 10 uur beginnen, zullen te Smilde, ten huize van D. 

DUURSMA, in de Nieuwe Veenhoop publiek bij inzate worden geveild: 

Onderscheidene perceelen BOVENVEEN en ONDERGROND, benevens BEHUIZINGE en drie kampen 

LAND, gelegen op de Grietmanswijk 3
de

 Blok Noordwestzijde der Hoofdvaart te Smilde, 

toebehoorende aan B. JONKER en kinderen te Smilde, ten verzoeke van den Heer en Mevrouw 

TETRODE te Assen, als onherroepelijk gevolmagtigde hypothecaire crediteur. 

        Notaris Mr. H. VAN LIER 

Op Dingsdag den 12 Februarij a.s., ’s morgens te 10 uur, zal, ten huize en ten verzoek van KLAAS 

POT, bij de Witterwijk te Smilde, 

worden verkocht: 

Een uitmuntende WINKELOPSTAND met toebehooren, koperen BALANSEN, SCHALEN en 

GEWIGTEN, voorts eenige HUISMEUBELEN, BEDDEN met toebehooren, enz. 

         A.J.C. TELLEGEN, Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 14 FEBRUARIJ 1867 
 
+ Smilde, 4 Febr. Heden werd onze nieuwe burgemeester, de EdelAchtb. heer Ebbinge Wubben, 

geïnstalleerd. Na door eene commissie uit den Raad te zijn binnengeleid, las de heer secretaris het 

besluit van Z.M. den Koning, waarbij Z.E.A. tot burgemeester dezer gemeente was benoemd, voor, 

waarna de heer Servatius, wethouder, den burgemeester geluk wenschte met de eervolle 

onderscheiding hem door die benoeming te beurt gevallen, hem welkom heette in de gemeente en in 

deze vergadering, Z.E.A. voorts de belangen der gemeente opdroeg, en vooral onder zijne protectie te 

willen nemen koophandel en scheepvaart als rijke bronnen van bestaan voor de gemeente, waarna 

Z.Ed. den burgemeester verzocht den voorzittersstoel van de gemeenteraad in te nemen. Vóór Z.E.A. 

zulks deed, dankte hij den  spreker voor zijne gelukwensching, verklaarde zich bereid al het mogelijke 

te zullen doen, wat den bloei der gemeente kon bevorderlijk zijn, maar betuigde zich daartoe niet in 

staat te gevoelen, zonder de hulp van den Raad in ’t algemeen en die van de heeren wethouders in ’t 

bijzonder, welke hulp Z.E.A. bij dezen met alle bescheidenheid maar dringend verzocht. Hierop nam 

Z.E.A. plaats en stelde als voorzitter aan de orde het benoemen van een ambtenaar der burgerlijken 

stand, waartoe met algemeene stemmen de burgemeester werd benoemd. Niets meer aan de orde 

zijnde, vroeg de voorzitter of nog iemand iets had voor te stellen? Niemand hierop het woord 

vragende, werd de vergadering door den voorzitter gesloten en verzocht hij de raadsleden, alsmede de 

gemeenteontvanger, ook tegenwoordig, om onder ’t gebruik van ’t geen ’t uur van den dag medebragt, 

nog eenige ogenblikken te blijven, om bij voorraad nadere kennis te maken, waaraan met alle 

bereidwilligheid werd voldaan. 

+ 9 Febr. Even als in de winter van 1865 heeft ook thans een collecte bijlangs de huizen ten behoeve 

van niet bedeeld wordende armen plaats gehad. Mogt de commissie voor twee jaren ondervinden, dat, 

waar het een behoeftigen natuurgenoot geldt, zij toegenegene harten en opene handen mogt vinden, 

ook nu werd zij niet in hare verwachting te leur gesteld. Alles op geldswaarde gerekend, heeft de 

commissie de niet onaanzienlijke som van f 349, 63
5 
bijéén vergaard, waarvan zij drie weken lang 90 

huisgezinnen, bestaande uit 433 personen, heeft bedeeld. Dank zij bij dezen den milden gevers 

toegebragt, en eere den commissie, die zich zoo veel moeite heeft getroost! 


