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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 15 AUGUSTUS 1874

Ingezonden stuk.
Den heer J.A. POLAK, zaakwaarnemer en
stenograaf bij den Gemeenteraad te Smilde.
Mijnheer!
UEd. zoude mij zeer verpligten indien UEd. wilde opgeven, van wien een adres aan Z.M. den Koning
is gezonden, met het verzoek, dat het Z.M. mogt behagen, het Raadsbesluit tot afschaffing der
schoolgelden alhier niet te bekrachtigen.
Dit argument hebt gij gebruikt om een adres met naamteekeningen gevuld te krijgen, in
tegenovergestelden geest.
Gij zult gevoelen, indien gij daarmede in gebreke blijft, den schijn op u te laden, door oneerlijke
wapenen eene partijzaak te dienen.
En daar ik behoor onder de tegenstemmers van dat Raadsbesluit, wil ik den schijn niet op mij geladen
hebben, alsof ik, met voorbijzien van heeren Gedeputeerde Staten, langs dien weg, mijn doel tracht te
bereiken.
Ik heb tegen afschaffing van schoolgeld gestemd, niet uit partijzucht, maar door de vaste overtuiging,
dat de finantiële krachten der gemeente op dit ogenblik het niet gedoogden.
Slechts enkele maanden geleden verzocht de Gemeenteraad van Smilde van Prov. Staten subsidie, op
grond, dat de kosten van het onderwijs de finantiële krachten der gemeente overschrijden, en het zal
niet vele maanden duren of met een dergelijk verzoek zal bij het collegie van Prov. Staten andermaal
door onze gemeente worden aangeklopt. Waar zulke daden spreken, meen ik, is mijn oordeel
gewettigd.
Mijnheer! daar ik door overtuiging en niet door partijgeest gedreven ben, zult gij zeker billijken, dat
ik den schijn daarvan door u niet op mij geladen wensch te zien.
In afwachting
uw dienaar
Smilde, 13 Aug. 1874.
M.A. HOOGERBRUGGE.
VEENSCHAP
Molenwijk en Aanhoorigheden.
De Vaart op de MOLENWIJK te Smilde zal HEROPEND worden Vrijdag den 21sten Augustus e.k.,
met zonsondergang.
Assen, 14 Aug. 1874.
’t Bestuur van ’t Veenschap:
P.J.L. EEKHOUT, Voorz.
Mr. M.O. GRATAMA, Secrt.
VEENSCHAP
Molenwijk en Aanhoorigheden
te Smilde.
De HERZIENE BEGROOTING over 1874 ligt ter visie te Smilde bij WIND en te Halen bij ELEVELD
van af heden tot 22 Augustus 1874.
Smilde, 13 Augustus 1874
P.J.L. EEKHOUT, Voorzitter.
M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 17 AUGUSTUS 1874

Haver-Smilde.
Op Dingsdag 18 Augustus 1874,
des voormiddags te 10 uur, zullen op de plaats van de Heer EEKHOUT te Smilde, publiek worden
verkocht:
Vijf bunder in hokken staande
HAVER.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.

