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+ Smilde, 10 Dec. In de eergister gehouden vergadering van ingelanden van ’t veenschap de Molenwijk
en Aanhorigheden is, naar aanleiding van het besluit der Provinciale Staten van Drenthe, in de Drentsche
Courant bekend gemaakt, om onder goedkeuring des Konings vergunning te verleenen tot opmaling van
water uit de Hoofdvaart in de Molenwijk, besloten eene commissie te benoemen, om te onderzoeken op
hoedanige wijze het goedkoopste en beste die opmaling tot stand te brengen is. Tot leden der commissie
werden benoemd de heeren: E.R. Homan, H.S. Gratama, Jan Wietzes de Vries, J. Homan Kijmmell en
P.J.L. Eekhout. Daar de laatste echter bedankte is in zijne plaats benoemd de heer M.A. Hoogerbrugge.

- Naar aanleiding van een schrijven van het bestuur eener te Assen opgerigte IJsclub aan den Raad dezer
gemeente is in de gister gehouden vergadering besloten aan burgemeester en wethouders op te dragen
eene verordening te ontwerpen op de ijsbaan te Smilde. Naar wij vernemen vindt dit besluit bij de
ingezetenen algemeenen bijval. Wij hoopen, dat andere gemeenten dit voorbeeld zullen volgen.
- 11 Dec. Na de laatste bekendmakingen omtrent de pokkenepidemie in deze gemeente zijn nog door die
ziekte aangetast drie personen en wel een der personen die na het overlijden van R.V. met dezen in
aanraking is geweest, diens huisvrouw (in zeer ligte graad) en iemand die met hem zamen werkte.
- Gister werd door J.S. te Hoogersmilde bij de politie alhier aangifte gedaan, dat hem in den afgeloopen
nacht een partij aardappelen was ontstolen. De burgemeester heeft daarop met de veldwachters Klaassen
en Kalbfleisch een onderzoek ingesteld, welk onderzoek daartoe heeft geleid, dat J. Houwing, arbeider
aan de Beilervaart, onder deze gemeente als verdacht (men verneemt dat de aardappelen bij hem in huis
zijn gevonden) gevankelijk naar Assen is overgebragt. Wij hopen, dat deze arrestatie tot afschrikking
van anderen zal strekken.
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+ Smilde, 10 Dec. Lazen we heden in dit blad uit Meppel dat aldaar “in de kom der gemeente niet
minder van 151 schepen liggen”, hier is juist het tegengestelde. Ziet men hier de vaart langs dan
ontwaart men bij de Veenhoop drie, te Hijkersmilde één, misschien verder op naar Assen mogelijk nog
hier en daar een. Dit wordt zeer betreurd, niet alleen door de familie’s, die hunnen bloedverwanten liever
met het schip voor de wal zagen liggen, dan in Holland of andere plaatsen verspreid, maar door ook de
ingezetenen van Smilde, dewijl de afwezigheid van zoovele schippers vooral uit een financiëel oogpunt
zeer nadeelig voor de plaats is. Door zeer veel wordt dan ook gewenscht dat de vaart spoedig weer op
gang mag komen en de schippers met hunne schepen van de wal.
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Smilde.
Op Donderdag den 4den Januarij 1872, ’s morgens te 10 uur, zal, ten huize van de Wed. FLEDDERUS te
Hoogersmilde, publiek worden geveild:
Eene BEHUIZINGE,
ERF, TUIN en bijgelegen BOUW- en GROENLAND, staande en gelegen te Hoogersmilde, N.-W. der
Hoofdvaart, nagelaten door WILLEMTJE en HENDRIKJE DUKER.
Notaris Mr. H. VAN LIER

