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+ Smilde, 18 Jan. Naar men verneemt zijn de arbeiders met de veenbazen tot geen gewenschte 

bepaling gekomen. Vele van de laatstgenoemden schijnen aan de uitnoodiging der eersten om te 

compareeren geen gehoor te hebben gegeven. ’t Zou intusschen wenschelijk zijn dat die zaak in der 

minne naar billijkheid werd geregeld. 

Ingezonden stuk. 

Molenwijk - Waterstand. 

De Regering heeft nu eindelijk aan het veenschap Molenwijk en aanhoorigheden verlof gegeven, om, 

onder de voorwaarden bij de concessie bepaald, water uit de Hoofdvaart op te malen; die beschikking 

is een bewijs van onafhankelijkheid en regtvaardigheid bij den Minister van Binnenlandsche Zaken, 

want het zal wel tegengewerkt zijn vanwege zekere Maatschappij. 

Maar wat doet het Veenschap nu? 

Het besluit van Gedeputeerde Staten om, het overtollige water op de Molenwijk te doen afwateren, is 

ook een bewijs van regtvaardigheid en onafhankelijkheid en tevens daarvan, dat het Provinciaal 

Bestuur zich niet van regt en billijkheid door vrees laat terughouden voor grooten invloed van 

tegenstanders; door die beide hulpmiddelen te zamen zal nu eindelijk verlossing kunnen komen uit 

den toestand waarin de Molenwijk was gebragt, en is zeker iets gedaan tot opbeuring van de Smilde, 

die dat zoo noodig heeft. Maar wat doet het Veenschap?      X. 

HOUTVERKOOPING - SMILDE. 

Op Vrijdag 24 Januarij a.s., des voormiddags 10 ure, zal, in het Bosch achter het huis bewoond door 

Mr. L. KIJMMELL te Smilde, ten verzoeke van de Erven C.W.E. KIJMMELL aldaar, 

worden verkocht: 

Zestig stuks zware, grove en fijne Dennen Boomen, 

zeer geschikt voor STIJLEN, BALKEN, PLANKEN, MASTEN en allerlei TIMMERWERK, benevens twee 

zware ABEELEN of zoogenaamd Witblad. 

Voorts, ten verzoeke van het GEMEENTEBESTUUR te Smilde: Eenig KAPHOUT achter het Kerkhof, en 

ten verzoeke van het BURGERLIJK ARMBESTUUR aldaar: Eenig KAPHOUT bij het Werkhuis. 

A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 
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Raadsvergadering. 

Smilde, 17 Jan. Tegenwoordig de heeren: E.R. Homan, Cs. Fledderus, J. Joffers, J.H. Wind, P. 

Wessemius, M.A. Hoogerbrugge, N.E. Servatius, H. v. Veen, P. v.d. Veen, J. Drenthe en de voorzitter. 

De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Daarna wordt overgegaan: 

1
e
. Benoeming van drie leden der plaatselijke schoolcommissie ingevolge periodieke aftreding van de 

heeren M.A. Hoogerbrugge, mr. A. de Ruijter de Wildt en C.P. Auwerda, welke heeren bij de eerste 

stemming worden herbenoemd. 

2
e
. Af- en overschrijvingen der begrooting 1872. 

Alle posten worden zonder hoofdelijke stemming toegestaan. 

3
e
. Aankoop of stichting van een gemeentehuis. 

De voorzitter stelt voor dit punt in een gesloten vergadering te behandelen. Conform wordt besloten. 

Na een uur wordt de openbare vergadering weder voortgezet en daarin besloten op Zaturdag 18 

Januarij, ’s namiddags ten 12 uur, weder te vergaderen. 

De voorzitter sluit de vergadering. 

- 18 Jan. Alle leden tegenwoordig. 

De voorzitter stelde voor het lezen der notulen van de vorige vergadering tot een volgende 

vergadering te verdagen. 

Op voorstel van den voorzitter wordt de vergadering met gesloten deuren voortgezet en na ruim een 

uur worden de deuren geopend en neemt de Raad het besluit, om na het genomen besluit dat met 9 

tegen 2 stemmen, die van de heeren Servatius en Homan, genomen is, om het huis van mevr. de wed. 

van Oosterum voor gemeentehuis aan te koopen, eene geldleening à pari tegen 5 pct. uit te schrijven. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 


