blad 1876i
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 5 APRIL 1876

Ingezonden stuk.
Voor enkele dagen is hier iemand bij sommige inwoners met boeken te koop gekomen, die zeide een
gewezen onderwijzer te zijn, maar door bloedspuwingen zijn ambt te hebben moeten opgeven. Bij
den een zeide hij door den predikant, bij den ander door den onderwijzer alhier tot hen verwezen te
zijn. Bij geen van beiden nu is hij geweest. Alzoo wachte ieder zich voor mogelijke schade.
Bovensmilde, 4 april 1876.
M. REIJERKERK L.O.zn.,
predikant.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 6 APRIL 1876

Voor de vele bewijzen van belangstelling, ondervonden bij gelegenheid van ons vijftigjarig
huwelijksfeest, betuigen wij bij dezen, ook namens onze kinderen, onzen HARTELIJKEN DANK.
Smilde, 5 April 1876.
K. FERNHOUT
en Echtgenoote.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 11 APRIL 1876

Raadsvergadering.
SMILDE, 8 April. Afwezig de heer Homan. Na opening der vergadering worden de notulen der
vorige zitting gelezen en goedgekeurd.
Daarna komen achtereenvolgens in behandeling:
1e. Een ingekomen adres van P. Magnus, waarbij verzocht wordt om de door B. en W. verleende
vergunning aan M.W. van Buuren, tot oprigting van een Lak- en Chemicaliënfabriek, in te trekken .
Wordt ter zijde gelegd, daar het hooger beroep, ter dier zake, moet worden ingesteld bij den Koning.
2e. Het laatste proces-verbaal van kas-verificatie bij den gemeente-ontvanger wordt voor
kennisgeving aangenomen.
3e. Wordt gelezen eene resolutie van G.S., waaruit blijkt dat door dit collegie, ingevolge art. 212 der
gemeentewet, op de gemeente-begrooting, voor 1876, zijn gebragt twee posten, betrekkelijk de
verhoogde jaarwedden van den Burgemeester en de Wethouders.
Het dag. bestuur stelt alsnu voor om de afschrijving van den post voor onvoorziene uitgaven het
verbroken evenwigt der begrooting te herstellen.
Bij stemming verklaren er zich 5 leden voor en 5 tegen, zoodat het voorstel wordt verdaagd tot de
volgende vergadering.
4e. Wordt goedgekeurd de door het B.A. voorgestelde af- en overschrijving op de begrooting voor
dat bestuur, dienst 1875.
5e. Worden B. en W. gemagtigd tot het toevoegen van- en het doen van af- en overschrijvingen op
verschillende posten der gemeente-begrootingen, dienst 1875 en 1876.
6e. Overeenkomstig het voorstel van het dag. bestuur wordt bepaald dat aan den hoofdonderwijzer te
Hijkersmilde eene toelage van f 6, - ’s weeks zal worden uitgekeerd voor de tijdelijke hulp bij het
onderwijs en aan die te Kloosterveen voor hetzelfde doel, f 5.- per week.
7e. Het verslag van den toestand der gemeente over 1875 wordt voor de leden ter inzage gelegd.
8e. Tot hulponderwijzer in deze gemeente wordt benoemd J. Pieters, thans te Donderen, met bepaling
om zoo spoedig doenlijk in functie te treden; zullende hem later door het dag. bestuur zijn
standplaats worden aangewezen.
Daarna wordt vergadering gesloten.

