blad 1867f
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 25 APRIL 1867

De COMMISSIE, door Gedeputeerde Staten van Drenthe benoemd voor de oprigting van het
Veenschap de Molenwijk
en aangehoorigheden te Smilde:
Gezien art. 5 van de overgangsbepalingen van het reglement op de Verveeningen in de provincie Drenthe,
door de Staten dier provincie den 8 november 1853 vastgesteld en ter voldoening aan een aanschrijven van
Gedeputeerde Staten van Drenthe van 26 Maart jl. no. 4;
Brengt bij dezen ter kennis van belanghebbenden,
dat, gedurende eene maand van af 1 Mei tot 1 Junij 1867 ter inzage en ter beoordeeling van
belanghebbenden ten gemeente huize te Smilde zullen voorliggen:
1e. het door de commissie ontworpen reglement voor dat veenschap,
2e. de lijst, aanwijzende de onderhoudspligtigheid van Bruggen, Wegen, Wijken, Vonders, Draaijen enz.
volgens art. 20 van ’t reglement en daarmede een geheel uitmakende;
3e. de lijst der perceelen, welke tot de Veenschap behooren, met opgaaf van kadastrale omschrijving,
inhoudsgrootte en namen van eigenaren.
Met uitnoodiging aan de belanghebbenden om hunne bedenkingen, zóó die er zijn, aan haar schriftelijk op
te geven.
Smilde den 19 April 1867
De Commissie voornoemd,
P.J.L. EEKHOUT, voorzitter
OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 27 APRIL 1867

+ Smilde, 25 April. Dingsdag den 16 dezer, ’s avonds omstreeks 8 uur, werd er brand ontdekt in den
kelder van N. Magnus alhier, die de verschrikkelijkste gevolgen kon gehad hebben, indien de brand niet
vroeg genoeg door een jongetje ontdekt was geworden; drie à vier huizen waren zekerlijk eene prooi der
vlammen geworden. Hoe de brand ontstaan is, weet men niet, maar het is wonderlijk dat deze in den
kelder is aangekomen, te meer omdat er hoegenaamd geene voorwerpen in dien kelder waren, die branden
wilden; alleen was hij voorzien van een vat met ingelegde kool of snijboonen en een paar kalverpooten,
die op eene plank lagen, maar was wel ruim voorzien van water, dat er geregeld ½ voet den geheelen
winter in stond.
De brand moet aangekomen zijn aan een baalzak, die voor eene deur hing in den kelder; die deur blijft
altijd digt, dient als beschot en grenst aan de keuken van de daarnaast wonend wed. Prakken. Er werd dan
ook geloofd, dat die brand niet door ongeluk of onvoorzigtigheid zoude kunnen aangekomen zijn; de
politie heeft denzelfden avond onderzoek gedaan en heeft gevonden, dat het onmogelijk was, dat in die
kelder door ongeluk of door onvoorzigtigheid brand zoude kunnen ontstaan.
De buren hebben den volgende dag aangifte bij den heer Burgemeester van het gebeurde gedaan en is er
proces-verbaal van opgemaakt.
+ Smilde, 25 Aug. Naar men zegt zou het “kiescollegie” alhier op eene onwettige wijze benoemd
geworden zijn en vreest men, dat dit nog al eenige vertraging in het beroepen van een nieuwe predikant zal
veroorzaken.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 11 MEI 1867

+ Smilde, 9 Mei. Onze voorjaarsmarkt, gisteren gehouden, werd door schoon weder begunstigd. Varkens,
schapen en geiten waren ter markt in menigte aangevoerd; de handel was evenwel zeer traag, behalve in
de lammeren, die, ofschoon tegen lage prijzen, nog al redelijke koopers vonden.

