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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 14 JULIJ 1876

Smilde, 11 Julij. In de op heden gehouden raadsvergadering had de installatie plaats van den
nieuwbenoemden burgemeester, den heer W.J. Boelken. Nadat voorlezing was gedaan van de
missive van den heer Commissaris des Konings, houdende berigt van het eervol verleend ontslag
aan den heer Ebbinge en de benoeming van den heer Boelken, werd hij door de raadsleden Homan
Kijmmell en de Vries de zaal binnengeleid en werden hem door den oudsten wethouder, den heer
Servatius, namens den Raad, na eenige hartelijke woorden van gelukwensching, de belangen der
gemeente aanbevolen en het voorzitterschap der vergadering opgedragen. De heer Boelken dankte
den heer Servatius voor zijne hartelijke woorden, deelde mede, dat hij de voorgeschreven eeden
had afgelegd en verklaarde, naar vermogen de bloei en de welvaart der gemeente te zullen
bevorderen, waartoe hij de ondersteuning en medewerking zoowel van den Raad als van de
wethouders en den secretaris verzocht. De nieuwe voorzitter werd daarna met 10 van de 11
stemmen benoemd tot ambtenaar van den burgerlijken stand en sloot vervolgens de vergadering.
-13 Julij. Het russchensnijden is hier in vollen gang. Menig arbeidersgezin verdient hierdoor brood.
De russchen zijn betrekkelijk duur in verhouding met vroegere jaren. Zoo hoorden wij in den loop
deze week ’s voormiddags ongeveer elf uur een daglooner, die reeds bij de koffijtafel zat en heel
bedaard dikke rookwolken uit zijn pijp blies, ons vertellen, dat hij toen reeds dien dag met dat werk
meer dan drie gulden had verdiend en zoo gaat het bij verscheidene arbeiders. Er bevinden zich
eenige koopers, die tegen elkander concurreren. De een belooft meer dan de andere. In het laatst
van elke week worden de russchen voor het grootste gedeelte, deels per schroefstoomboot, deels
met schepen, naar Zwolle en Kampen verzonden en van daar naar de mattenfabrieken, om aldaar de
noodige bewerking te ondergaan en daarna ten dienste onzer huismoeders gebezigd te worden om
het kamerameublement aan te vullen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 15 JULIJ 1876

Kennisgeving.
Het HOOFD van ’t Plaatselijk Bestuur te Smilde brengt ter algemeene kennis, dat het primitief
kohier van het PATENTREGT, dienst 1876/77, door den Heer Provincialen Inspecteur te Groningen
den 12den Julij 1876 is executoir verklaard en heden ter invordering aan den Heer Ontvanger is
overgegeven.
Smilde, 14 Julij 1876.
BOELKEN.
SMILDE,
Wordt te koop aangeboden al het vergraafbaar
BOVENVEEN
op de Veenplaatsen de Tip te Smilde. Gadingmakenden gelieven zich vóór 15 Augustus e.k. te
adresseren ten kantore van den Notaris KIJMMELL te Westerbork.
Westerbork, 12 Julij 1876.
KIJMMELL.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 20 JULIJ 1876

Kennisgeving.
Het HOOFD van ’t Plaatselijk Bestuur te Smilde brengt ter algemeene kennis, dat het eerste
suppletoir (voljaars) schattings-kohier voor de belasting op het PERSONEEL, dienst 1876/77, door
den Heer Provincialen Inspecteur te Groningen den 17den Julij 1876 is executoir verklaard en
heden ter invordering aan den Heer Ontvanger is overgegeven.
Smilde, 19 Julij 1876.
N.E. SERVATIUS, I.-B.

