blad 1877z18
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 13 OKT. 1877
-vervolg van blad 1877z17

Art. 1. De avondschool in de gemeente Smilde zal worden gehouden op de vijf eerste werkdagen
van iedere week, gedurende de maanden November, December, Januarij en Februarij, telkens van ‘s
avonds 5 tot 7 uur.
Art. 2. Het onderwijs op de avondschool te geven zal aansluiten aan dat der dagschool en omvatten
de gewone vakken van het lager onderwijs: - (a-i der wet).
Art. 3. Op de avondschool worden toegelaten:
a. de leerlingen der dagschool, mits niet beneden den ouderdom van 9 jaren;
b. zij, die, door het afleggen van het hierna te vermelden examen, het bewijs leveren dat zij het
onderwijs op de avondschool met vrucht kunnen volgen en bijwonen, niet jonger van 9 jaren en van
goed gedrag zijn.
Art. 4. In de laatst week van October zal door de hoofdonderwijzers, in tegenwoordigheid van een
of meer leden der plaatselijke schoolcommissie, een examen worden afgenomen van hen, die tot de
avondschool wenschen te worden toegelaten en niet op de dag school gaan.
Art. 5. Terstond na afloop van het examen zal omtrent de al of niet toelating tot de avondschool
beslist en den geëxamineerden den uitslag worden medegedeeld.
6. Tot lid van de plaatselijke schoolcommissie, ter vervanging van den heer W.S. van Buuren, die
wegens vertrek naar elders zijn ontslag heeft genomen, wordt benoemd de heer H.C. Prins. Men den
benoemde stonden op de voordragt de heeren A.W. Linssens, A. Spier en E. Knottnerus.
7. Een verzoek van G. Jansen, wed. H. Bakker, om, op grond van de vele dienstjaren van wijlen
haren echtgenoot, haar een gratificatie uit de gemeentekas toe te staan, wordt met algemeene
stemmen gewezen van de hand.
8. Met eenige wijzigingen wordt de gemeente-begrooting van inkomsten en uitgaven, dienst 1878,
vastgesteld in uitgaaf en ontvangst op f 38856.40.
De vergadering wordt gesloten.
KOHIEREN.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de eerste
suppletoire kohieren van den Hoofdelijken Omslag en der belasting op de Honden, dienst 1877,
door den Raad zijn vastgesteld en gedurende 8 werkdagen, van af Zaturdag den 13den dezer, op de
Secretarie der gemeente ter inzage zullen liggen.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 15 OKT. 1877

Smilde, 12 Oct. In de laatste dagen zijn weder vele duizende mudden aardappelen van hier naar de
fabrieken gezonden. Enkele landbouwers hebben nog al voordeel getrokken van de kortstondige
duurte en dus verkocht voor f 1,50 per hectoliter. Alles wat thans weder wordt afgeleverd brengt
echter niet meer op dan f 1,25. De prijs der eetaardappelen bedraagt f 2,00, puike soorten soms iets
meer.
Naar we vernemen is de bouw der aardappelfabriek, waarvoor de grond reeds is aangekocht, voor
onbepaalden tijd uitgesteld. Bij het enorme aardappelenverbouw is het zeker vreemd, dat hier niet
één of meer dergelijke fabrieken worden gesticht.
-De afleiding van het water in het veenschap “de Zeven Blokken” laat nog altijd te wenschen over.
Vooral ook met het oog op de ontginning van ondergronden is het te wenschen, dat de pogingen ter
verbetering, ook in de laatste tijden aangewend, met een goeden uitslag bekroond mogen worden.

