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Alsnu gaat men over tot het tweede punt van behandeling, nl. benoeming van een definitief bestuur.
De heer M.A. Hoogerbrugge brengt zijn dank aan het voorloopig bestuur voor de moeite, die het in
het werk heeft gesteld, en stelt der vergadering voor, die heeren bij acclamatie als definitief bestuur
te benoemen.
De heer Homan Kijmmell ondersteunt dit voorstel en zou niets liever wenschen dan dat bestuur de
zaak tot stand bracht.
(Velen der aanwezigen doen hoorbaar hun instemming met het voorstel blijken.)
Daar op een desbetreffende vraag van den voorzitter niemand het woord verlangt, noch stemming
wenscht, wordt bij acclamatie het voorloopig bestuur, bestaande uit de heeren: J. Hoogerbrugge, J.A.
Venekamp, H. Fledderus, Hend. Drenthen, E.J. Tonckens, Jan W. de Vries, A. van Dam en J.N. van
Veen, definitief benoemd.
De voorzitter deelt namens de commissieleden mede, dat allen de benoeming zullen aannemen, en
dankt de vergadering voor dit nieuwe blijk van vertrouwen; hij twijfelt niet, of dat vertrouwen zal
niet beschaamd worden.
De heer M.A. Hoogerbrugge is erkentelijk, dat de commissie de taak weder op zich heeft genomen,
en hoopt, dat spoedig de stoomzuivelfabriek alhier in werking komt.
De voorzitter vraagt machtiging, om met den heer Veenhoven, notaris alhier, in overleg te treden, ten
einde op een nader te bepalen dat de vastgestelde statuten notarieel te verlijden, ten einde de
koninklijke bewilliging te kunnen erlangen.
Conform wordt besloten.
De voorzitter deelt namens het bestuur mede, dat het bedrag der aandeelen in vijf termijnen zal
worden geïnd, nl. in Januari, Maart, en zoo vervolgens met een tusschenruimte van ongeveer twee
maanden, alsmede dat de inschrijving op de nog resteerende aandeelen tot en met Zaterdag 4 Januari
a.s. ten zijnen kantore is opengesteld.
Daar niemand meer het woord verlangt, sluit de voorzitter de vergadering.
Arbeidswet.
De BURGEMEESTER der gemeente Smilde brengt ter openbare kennis het volgende besluit:
De Minister van Justitie,
Gelet op art. 15 der wet van 5 Mei 1889 (Staatsblad no. 48), houdende bepalingen tot het tegengaan
van overmatigen en gevaarlijken arbeid van jeugdige personen en van vrouwen;
besluit:
den vorm der kennisgeving, bedoeld in het eerste lid van het aangehaald wetsartikel, vast te tellen
overeenkomstig het aan dit besluit gehecht model.
’s Gravenhage, den 18n Dec. 1889.
De Minister voornoemd:
RUYS VAN BEERENBROEK.
KENNISGEVING
van een ter zake van den arbeid aan een persoon overkomen ongeluk
(Art. 15 der wet van 5 Mei 1889, St.bl. no. 48).
Aan den Burgemeester van
1. Naam en Voornaam van den persoon:
8. arbeid ter zake waarvan overkomen:
2. diens ouderdom:
9. aard van het ongeluk:
3 gehuwd of ongehuwd:
10. waardoor overkomen:
4. diens woonplaats:
11. dag en uur waarop
5. diens beroep:
12 woonpl. van het hoofd of den bestuurder:
6. bedrijf of onderneming:
13. dagteekening dezer kennisgeving:
7. plaats van het ongeluk:
14. handteekening:
Smilde, 30 December 1889.
De Burgemeester voornoemd:
M.A. HOOGERBRUGGE.

