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Smilde, 11 Sept. Gister heeft alhier de opening der stembriefjes ter verkiezing van Leden van den 

gemeenteraad plaats gehad; de uitslag is als volgt: benoemd zijn met volstrekte meerderheid de 
heeren Mr. P. van der Veen, E. Tonckens, C. Fledderus, W. de Vroome, H. van Veen, C.W.E. 

Kijmmell, en Bouke Jonker; terwijl over de volgende 8 personen eene herstemming moet plaats 

hebben, nl. Henderikus Bakker, Jan IJwes Nuis, Jan Joffers, M. de Haan, Kornelis Lensen Boer, 

Hendrik Sickens, Hendrik de Vroome en Ruurt Vos. 

Smilde, 10 Sept. Heden had hier de aangekondigde vereeniging der Drentsche Predikanten plaats. 

Er waren 19 leden en twee gasten aanwezig. De op de vorige vergadering vastgestelde vragen 
werden besproken en nieuwe ter behandeling op de volgende vergadering voorgesteld. Na afloop 

der werkzaamheden vereenigden de opgekomenen zich aan een vriendschappelijke maaltijd. 
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Kas ad pios usus te Smilde 
In de jongst gehouden vergadering der Provinciale Staten van dit gewest is, bij monde van den 

heer Mr. H.H.A. Sluis, een zeer belangrijk rapport uitgebragt door de Commissie, benoemd, om 

onderzoek te doen en aan de Vergadering te dienen van rapport omtrent de instelling en de 

bestemming der kas ad pios usus, en wel om speciaal ook na te gaan, of deze bestemming, naar 
aanleiding van art. 28 der algemeene conditiën van veiling en verkoop der Landschapsveenen in 

de marken van Halen en Witten, niet moest geacht worden tweeledig te zijn, als eendeels ten 

behoeve der Landschap (nu Provincie) ad pios usus, en anderdeels tot onderhoud van de Kolonie 
Smilde, en zulks naar aanleiding van den door een der leden van de Staten geopperden twijfel, of 

dien kas wel uitsluitend, naar den aard harer instelling bestemd was ten behoeve der Gemeente 

Smilde, zoo als ze tot dusver, alleen ten haren profijt was aangewend. Wij zouden dat rapport 

gaarne in deszelfs geheel plaatsen, ware het niet, dat hetzelve voor onze beperkte ruimte te 
uitgebreid is;  diegenen, welke hetzelve in deszelfs geheel mogten verlangen te lezen, verwijzen 

wij naar de gedrukte notulen. Wij kunnen ons echter niet onthouden het 2
de

 gedeelte van het 

rapport, benevens de conclusie hier te laten volgen: 
 

-vervolg op blad 1851k- 
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Bij Koninklijk besluit van 12 dezer is aan den heer C.W.E. Kijmmell Lz., op zijn verzoek, eervol 

ontslag verleend als Secretaris der gemeente Smilde. 

Gisteren zijn alhier vier onbekende jongbeesten in ’t land van den Heer E. Tonckens aangekomen, 

en in verzekerde bewaring gebragt: het zijn twee roodbonten en een zwartbonte, waaronder een 

os. 

De belanghebbende wordt verzocht die te komen afhalen, tegen vergoeding der kosten; kunnende 
men  bij den Heer Burgemeester aldaar nadere aanvrage doen. 

Smilde, 15 September 1851 


