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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 17 MEI 1875

Ondertrouwd:
JAN PASTOOR
en
ANTJE VAN ROZEN.
Hoogersmilde,
Appelscha, 13 Mei 1875.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 19 MEI 1875

Raadsvergadering.
SMILDE, 14 Mei. Afwezig de heeren N.E. Servatius en E.R. Homan.
Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en vastgesteld.
Eenige ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde is de benoeming van een lid der plaatselijke schoolcommissie noodzakelijk, door het
bedanken van den heer Servatius. De schoolcommissie draagt voor de heeren J.D. Landzedel en W.
van Veen; het dagelijksch bestuur heeft daarbij gevoegd de heeren A. Spier en S. Kooger. Wordt
benoemd bij tweede vrije stemming de heer J.D. Landzedel.
Af- en overschrijving op de begrooting van het burgerlijk armbestuur over 1874. Na voorlezing van
het ingezonden besluit stelt de voorzitter voor, om, alvorens daaraan goedkeuring te verleenen, het
stuk terug te zenden aan het burgerlijk armbestuur, met het verzoek op de posten, waarvoor
overschrijving wordt gevraagd, nader toe te lichten. Zonder stemming wordt daartoe besloten.
Daarna deelt de voorz. mede, dat er een voorstel is ingekomen van den heer Hoogerbrugge van
dezen inhoud: a. om B. en W. te magtigen om binnen een maand na heden uit te besteden de noodige
reparatiën aan de school te Hoogersmilde, en b. om burg. en weth. te magtigen, ter bestrijding dier
uitgaven op de begrooting over 1875, de noodige overschrijving uit den post voor onvoorziene
uitgaven of andere posten te doen en mogt het blijken dat die kosten daardoor niet konden gedekt
worden, dan dat collegie te magtigen tot het aangaan eene geldleening, alles onder nadere
goedkeuring van den Raad.
De voorzitter leest dit stuk voor en de heer Hoogerbrugge licht het voorstel nader toe.
De heer van Veen wil gaarne dit voorstel ondersteunen.
De heer van der Veen is het in beginsel met het voorstel eens, maar meent dat de Raad zich niet kan
verantwoorden wanneer hij alles overlaat aan het dagelijksch bestuur; hij geeft dus den heer
Hoogerbrugge in overweging om zijn voorstel in dien zin te wijzigen, dat aan burg. en weth. wordt
opgedragen om een plan te doen ontwerpen tot verbetering der school en dit vervolgens ter
goedkeuring den Raad aan te bieden.
De heer Hoogerbrugge vereenigt zich hiermede.
Over deze zaak hebben uitvoerige besprekingen plaats, totdat eindelijk, zonder stemming, wordt
besloten om aan het dagelijksch bestuur op te dragen, in vereeniging met eene commisie van 2 leden
van den Raad een plan te doen opmaken tot verbouwing van de school te Hoogersmilde en dit
vervolgens aan de goedkeuring van den Raad te onderwerpen. Tot leden dier commissie worden
daarop benoemd de heeren Wind en van Veen.
De vergadering wordt gesloten en veranderd in eene met gesloten deuren.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 24 MEI 1875

DE KIESVEREENIGING
K.B. en V.
TE SMILDE
heeft tot CANDIDAAT gesteld voor de 2de Kamer
MR. B.J. GRATAMA,
Hoogleeraar te Groningen, oud-Referendaris bij het Departement van Justitie.
Smilde, 20 mei 1875.
HET BESTUUR.

