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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 10 SEPTEMBER 1874

BEKENDMAKING.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente SMILDE,
Gelet op de betrekkelijke resolutiën van Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie;
Gezien art. 4 van het Reglement op de Waterleidingen in de Provincie Drenthe;
Brengen ter algemeene kennis, dat de LEGGER DER WATERLEIDINGEN en daartoe betrekkelijke
voorwerpen door hen is aangevuld, op nieuw opgemaakt en van af den 10den September tot en met
den 14den October dezes jaars (de Zondagen uitgezonderd) op de Secretarie der gemeente ter inzage
van een ieder is nedergelegd.
Smilde, 8 September 1874.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
EBBINGE.
De Secretaris, S. KOOGER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 11 SEPTEMBER 1874

Veenschap
Molenwijk en Aanhoorigheden
te SMILDE.
’t Kohier van Omslag over den Turf, dienst 1874, ligt van af heden gedurende acht dagen ter visie
bij WIND te Smilde en bij ELEVELD te Halen.
Smilde, 9 September 1874.
’t Bestuur van ’t Veenschap:
P.J.L. EEKHOUT, voorzitter.
M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 12 SEPTEMBER 1874

Raadsvergadering.
Smilde, 10 Sept. Afwezig de heeren mr. P. van der Veen en Jan Drenthen.
De notulen der vorige vergadering worden gelezen en gearresteerd.
De voorzitter deelt mede en door de vergadering wordt voor kennisgeving aangenomen, dat ingekomen
is eene missive van Ged. Staten, houdende, dat het gewijzigd toltarief op den straatweg van Smilde
over Norg naar Roden, ingevolge Raadsbesluit van 6 Junij jl., door Z.M. den Koning is goedgekeurd.
Vervolgens geeft den voorz. te kennen, dat de stukken en adviezen, betreffende de sollicitanten voor de
hulponderwijzers-vacature alhier, van den schoolopziener zijn terug ontvangen; dat de sollicitant Boer
wel genegen is bij eventuële benoeming de betrekking aan te nemen en er dus, ingevolge mededeeling
bij de vorige vergadering, keuze bestaat tusschen Boer en Hammeka, de eerste in betrekking te
Vollenhove en de tweede te Westerbork. De voorzitter stelt voor Boer te benoemen.
Bij stemming krijgt Boer acht en Hammeka eene stem, zoodat eerstgenoemde is benoemd.
De voorzitter geeft te kennen, dat, ter voldoening aan de opdragt van den Raad, op voorstel van de heer
P. Wessemius, hij thans nadere inlichting kan geven wat betreft het verzoek van den hoofdonderwijzer
J. Venekamp, ingekomen bij de vorige vergadering. Diens dochter is als kweekelinge aan zijne school
werkzaam, maar bovendien wordt nog een kweekeling vereischt tot de in functietreding van den
nieuwbenoemden hulponderwijzer. Hij stelt voor weder f 5 daarvoor disponibel te stellen en tevens
den hulponderwijzer den 1sten October e.k. in functie te doen treden, terwijl de kweekeling, zijnde de
oudste scholier van Venekamp, alsdan weder zal worden ontslagen. Het voorstel wordt zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.
De heer M.A. Hoogerbrugge wenscht nog te zeggen, dat hij het afkeurt, dat de kinderen tijdens de
schooltijd naar buiten worden gelaten. Is zulks des zomers niet af te keuren, nu moet het niet meer
plaats hebben.
De heer Fledderus wijst nog op het gevaarlijke van het spelen der scholieren op straat bij de school,
vooral bij het passeren van rijtuigen.
De voorzitter is het met de sprekers eens, dat daarin verandering moet worden gebragt.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

