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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 1 JUNIJ 1871

Op Dingsdag 6 Junij a.s., voormiddags te 10 ure, zullen, ten verzoeke en ten huize van HENDRIK JAN
ENSING, Schoenmaker te Smilde, wegens vertrek naar Noord-Amerika,
worden verkocht:
1 best eikenhouten Kabinet, 1 mah. Linnenkast, 1 Staartklok, 1 nieuwe Linnenkast, 1 open
Kagchel, 1 Kookkagchel en 1 Kolomkagchel; verder TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, GLAS- en
AARDEWERK, BLIK- en KOPERGOED en hetgeen verder zal worden te voorschijn gebragt!
Het HUIS en TUIN van den verkoper zal in het laatst van dit jaar publiek worden geveild.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 2 JUNIJ 1871

INGEZONDEN STUKKEN
Gisteren had hier eene algemeene vergadering van ingelanden van het veenschap “Molenwijk en
aanhoorigheden” plaats, waarop (146) stemmen waren vertegenwoordigd.
Aan de orde was de voorloopige vaststelling van de rekeningen over de jaren 1868 en 1869. Nadat de
voorzitter de vergadering had geopend en de secretaris de notulen had gelezen, vroeg en bekwam de
heer M.A. Hoogerbrugge het woord - en bragt zijne bezwaren in tegen een schriftelijk antwoord van
het bestuur ontvangen. Op grond van art. 48 van het reglement op het veenschap bleef hij bij het
gevoelen de rekeningen eerst ter lezing hadden moet leggen.
Na onderzoek beaamde het bestuur geheel het gevoelen van den spreker, doch was het van oordeel dat
dit evengoed na dan voor de algemeene vergadering kon plaats hebben.
De heer Hoogerbrugge, ondersteund door den heer H.S. Gratama, deed het voortstel, deze
vergadering te verdagen, en de rekeningen eerst ter lezing der ingelanden te leggen, welk voorstel met
(98) het getal stemmen van het bestuur, tegen (46) het getal stemmen door de heeren Gratama en
Hoogerbrugge uitgebragt, werd verworpen.
De voorzitter benoemd daarna de heeren H.S. Gratama en M.A. Hoogerbrugge tot eene commissie om
de tekeningen over de jaren 1868 en 1869 na te zien , die na een korte pauze bij monde van den heer
Hoogerbrugge concludeerden de rekening niet goed te keuren, op grond dat
1e. de vroegere bezwaren maar gedeeltelijk waren opgeheven;
2e. omdat de wijzen waarop de rekening werd gedaan, zoo niet tegen de letter, dan toch tegen den
geest van het reglement van dit veenschap was.
Na eene korte discussie bragt de voorzitter het voorstel in stemming en werd het met 98 tegen 46
verworpen.
Nadat de heer Gratama de wenschelijkheid van de opheffing van dit veenschap had besproken, en
door andere sprekers den weg om daartoe te geraken was aangewezen, sloot de voorzitter de
vergadering.
Smilde, 31 Mei 1871

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 7 JUNIJ 1871

+ Hijkersmilde en Kloosterveen, 4 Juny. Hedenavond had hier wederom eene openbare
gecombineerde vergadering plaats van kerkvoogden en notabelen.
De agenda bevatte de volgende punten ter behandeling: 1e. ingekomen stukken; 2e. benoeming van
twee leden in de commissie voor kwestieuze zaken; 3e. bespreking over het daarstellen voor eene
betere verlichting in de kerk bij de avondgodsdienstoefening; 4e. vaststellen van een reglement van
orde voor de gecombineerde vergaderingen van kerkvoogden en notabelen.
Na opening der vergadering door den voorzitter werden de notulen der vorige vergadering
voorgelezen en na eenige wijziging goedgekeurd.
(vervolg op blad 1871o)

