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+ Bovensmilde, 14 Sept. De pogingen van mevrouw Landzetel Stoetz, jufvrouw Sikkens en jufvrouw 

Feenstra, om door ’t houden eener loterij de kas harer naai- en breischool te stijven, hebben de 

verwachtingen niet teleurgesteld. Niet minder dan 122 prijzen waren geschonken en ’t gewenschte 

getal loten, 200, was spoedig geplaatst. De verloting heeft dan ook Zaturdag ll. reeds plaats gehad. 

Dank zij allen toegebragt, die tot de instandhouding dier nuttige inrigting hebben bijgedragen; vooral 

aan genoemde dames, welke tijd noch moeite sparen, om voor hare natuurgenooten nuttig werkzaam 

te zijn. 

In antwoord op de advertentie van den Heer HOOGERBRUGGE alhier, geplaatst in de Provinciale 

Drentsche en Asser Courant van Zondag jl., heb ik de eer mede te deelen, dat het door mij 

ingezondene Verslag, wat betreft het door den Heer HOOGERBRUGGE gesprokene, volkomen juist is. 

Met welke bedoelingen hij dat gesproken heeft, laat ik aan Z.Ed. over 

Smilde, 17 September 1874. 

J.A. POLAK. 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Naar aanleiding van de advertentie van J.A. Polak in uwe courant van heden deel ik mede wat ik in 

de raadsvergadering van 10 September gesproken heb. 

“Mijnheer de voorzitter. Ik heb van tijd tot tijd opgemerkt, dat een gedeelte der kinderen van de 

school van den heer Venekamp tusschen schooltijd de school verlaten. Bij de hitte, die wij van den 

zomer eenige dagen gehad hebben, kon ik mij met dien maatregel vereenigen, teneinde de kinderen 

zich wat konden afkoelen of verfrisschen, doch bij de tegenwoordige temperatuur zie ik daar geen 

noodzakelijkheid meer in, temeer daar de kinderen dan zonder toezigt zijn.” De heer Fledderus laat 

daar op volgen: “was het van den zomer om te verkoelen, dan is het nu welligt om zich te 

verwarmen”, en de voorzitter zeide: “dat Z.Ed. het binnen eenige dagen voor ’t eerst opgemerkt had, 

dat het zonder voorkennis van het dagelijksch bestuur geschiedt en dat hij dacht dat het van de 

schoolcommissie was uitgegaan, bij wien het ook te huis behoorde.” 

Ieder oordeele of de geest van het verslag en van ’t gesprokene overeenkomen, en kent de stenograaf 

de bedoelingen niet van die wijzigingen welke hij in mijne woorden aanbragt, dan vervoege hij zich 

tot zijn lastgevers of aan ’t gemeentehuis, vanwaar hij de verslagen haalt, of hebbe geduld tot Julij 

1875, dan zal het schibbilet wel openbaar worden en blijken, dat het hier geldt: het doel heiligt het 

middel. 

Smilde, 18 Sept. 1874. 

M.A. HOOGERBRUGGE. 

 

Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

De verslaggever voor de Prov. Drentsche en Asser Courant van de verhandelingen bij den 

Gemeenteraad te Smilde kan Ued. officiëel berigten, dat bij besluit van Z.M. den Koning, in dato 2 

September jl. no. 11, is goedgekeurd het raadsbesluit tot afschaffing van schoolheffing alhier, 

ingaande 1 Januarij 1874. Deze heugelijke tijding zal zeker met blijdschap door de meeste 

ingezetenen van Smilde worden vernomen, daar het hem bekend is, dat de algemeene opinie alhier 

reeds lang de staf over het heffen van schoolgeld heeft gebroken. 

Smilde, 17 Sept. 1874.  

De verslaggever, 

J.A. POLAK. 
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