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Afgaande op het oordeel van den schoolopziener en op grond van billijkheid, stellen B. en W. voor
om het verzoek toe te staan.
Uit de gevoerde discussiën echter gebleken zijnde, dat de meerderheid van den Raad, om
verschillende redenen, niet vóór de verplaatsing is, deelt de voorzitter mede, dat hij namens de
adressant, het verzoek intrekt.
Vervolgens wordt, op zijn verzoek, aan den heer R. Boer eervol ontslag verleent als hulponderwijzer
te Kloosterveen, welk ontslag wordt gerekend te zijn ingegaan den 21sten dezer maand, en worden
B. en W,. gemagtigd om, zoo goed mogelijk, in de bestaande vacature te voorzien.
Voorts is aan de orde het voorstel van den heer Wind, tot wederinvoering van het schoolgeld. De
voorzitter deelt mede, dat het dag. bestuur dit voorstel niet kan steunen, omdat de proef slechts één
jaar heeft geduurd en het meerder schoolbezoek (dat met cijfers wordt aangetoond) toch pleit vóór de
afschaffing.
Nadat het vóór en tegen door verschillende leden is aangevoerd, trekt de heer Wind (met het oog op
het hierna te geven advies voor de verbouwing der school te Hoogersmilde) zijn voorstel in, onder
voorbehoud om het in ’t volgende jaar wederom te herhalen.
Daarna stelt de voorzitter, namens de commissie voor de schoolverbouwing te Hoogersmilde, voor,
om die zaak te laten rusten, totdat de dezer dagen bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal
ingekomen voorstellen tot wijzing der wet op ’t lager onderwijs zijn aangenomen.
Dienovereenkomstig wordt besloten.
De voorzitter deelt ten slotte nog mede, dat de verplegingskwestie in zake de wed. B. is uit den weg
geruimd, terwijl hij verder te kennen geeft, dat het dag. bestuur het wenschelijk acht om eene
commissie uit den Raad naast zich te hebben, teneinde B. en W. bij te staan bij de opmaking van het
kohier van den hoofd. omsl. De Raad zich hiermede wel kunnende vereenigen benoemt de voorzitter
daartoe de hh. Drenthen, de Vries en van Veen.
Daarna wordt de vergadering gesloten.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 3 MAART 1876

Smilde, 1 Maart. Gisteravond hield ons “Plaatselijk Nut” eene openbare vergadering op de zaal van
den logementhouder J.H. Wind. Niettegenstaande het den geheelen dag zeer ongunstig weer was,
was er evenwel een flink publiek opgekomen. Als spreker trad op de heer G. Heeres, van Zuidhorn.
Deze hield eene zeer boeijende rede, die van het begin tot het einde toe met de grootste aandacht
werd aangehoord, over reactie, die, zoowel in de natuur als op maatschappelijk gebied, het evenwigt
in stand doet blijven. Daarna werden nog bijdragen geleverd door de heeren Ebbinge en Ulehake,
van Hoogersmilde, die ook met genoegen werden aangehoord.
Wij gelooven de tolk van het publiek te zijn, wanneer wij zeggen: wij hebben een genoegelijken
avond gehad.
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ZATURDAG 4 MAART 1876

Smilde.
Op Dingsdag 7 Maart 1876,
’s avonds te 7 uur, zal, in het Logement van J.H. WIND te Smilde, publiek worden geveild:
EEN

Huis en Erf
te Hijkersmilde, Zuidzijde der Hoofdvaart, in gebruik bij J. STAP, ten verzoeke van K. OFFEREINS
KZN. en Co. te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

