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WATERSCHAP 

DE MOLENWIJK. 

Het BESTUUR van bovengenoemd Waterschap brengt bij dezen ter kennis van belanghebbenden, 

dat van af 29 Februari 1890 gedurende acht dagen ten huize van den Secretaris van genoemd 

Waterschap ter inzage voorliggen: 

1e. het kohier wegens het vernieuwen der brug, liggende over den mond van de Dwarswijk, 

loopende in de Duikerslootswijk, in de perceelen Sectie G no. 788 en 1737, en 

2e. het kohier wegens het herstellen der brug, liggende over den mond van de Duikerslootswijk. 

Beide dienst 1889. 

Smilde, 22 Febr. 1890.      Namens het Bestuur: 

De Voorzitter, M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, P.J. KRAMER. 

Boeldag – Smilde. 

Op Donderdag 27 Febr. 1890, 

des morgens te 10 uur, ten sterfhuize van wijlen de Weduwe van den Heer R. SUIR bij van 

Liersbrug te Smilde, publieke verkoop van: 

vier Paarden, 

waaronder eene drachtige Merrie en twee zevenjarige Merries, mak en bereden, negen stuks 

Hoornvee, zes Varkens, een Schaap, 

BOERENGEREEDSCHAPPEN, 

als: WAGEN, WIPKARREN enz., HOOI en STROO, MEST, voorts Huismeubelen, als: LINNENKAST, 

TAFELS, STOELEN, MELKGEREEDSCHAPPEN, waaronder eene groote KARN en ’t geen meer 

tevoorschijn wordt gebracht; ten verzoeke van de Erven van wijlen de Weduwe van den Heer R. 

SUIR.        Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

Boeldag – Smilde. 

Op Woensdag 26 Febr. 1890, 

des voormiddags 10 uur, bij de Behuizing bewoond door den Heer J. BERNIER HOMAN te Smilde, 

zullen, ten verzoeke van de Erven van wijlen de Echtgenooten J.P. SUIR en T.R. TEN CATE, publiek 

worden verkocht: 

Een Canapé, 

een FAUTEUIL, SECRETAIRES, TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, KACHELS, twee 

KLOKKEN, acht BEDDEN, PENDULE en verder HUISRAAD, KOPERWERK, 7 KOFFIEPOTTEN, KETELS, 

GLAS- en AARDEWERK, GLASWAGEN, 2 CHAISEN, PLOEG, WIPKARREN, HAKSELMACHINE, EGGEN, 

KORENWAAIER, KARN, TONNEN, VATEN, SCHAAFBANK, PAARDENTUIG, BALANS met SCHALEN en 

GEWICHTEN enz. 

f 3.- contant.       J. VEENHOVEN, Notaris te Smilde. 
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Raadsvergadering. 

Smilde, 22 Febr. Tegenwoordig alle leden, uitgenomen de heeren Fernhout en van Veen. 

Voorzitter: de burgemeester. 

De notulen der vorige vergadering, dato 19 Febr., worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. 

Ingekomen stukken: 

Een schrijven van ds. Meijeringh, vroeger wonende te Smilde, thans te Oude-Pekela, verzoekende 

uitbetaling, ingevolge overleg met den vorigen burgemeester als voorzitter van het armbestuur, van 

eene som groot f 29.28 als teruggave van personeele belasting ter zake van een dienstmeisje. 

De voorzitter zegt tot toelichting, dat, naar mededeeling van een der heeren wethouders, het betoog 

van ds. Meijeringh niet geheel juist is. Wel heeft het vroegere bestuur aan ds. Meijeringh bij het 

huren van een dienstmeisje de personeele belasting ten bedrage van ongeveer vijf gulden, welke 

anders ten laste der gemeente was gekomen, gedurende één jaar daarvoor toegezegd. 
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