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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 26 FEBRUARIJ 1876

Smilde.
Op Dingsdag 29 Februarij a.s.,
des namiddags te 1 uur, zal, ten huize van den Kastelein H.C. HARTZMAN te Smilde, publiek
worden geveild:
Een Boerenplaatsje,
gelegen aan de Oostzijde der Drentsche Hoofdvaart te Oude Smilde, tegenover den Molen van
WICHERS bestaande uit Boerenbehuizinge en 5.27.40 centiaren best Groen- en Bouwland en
Heide, alsmede circa 13 hectaren Veld en Veen in ’t Hijkerveld, toebehoorende aan de Weduwe
JACOB KLOK en Kind te Smilde.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN,
Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 29 FEBRUARIJ 1876

Ondertrouwd:

HS. ROOSEBOOM
en
H.M. BIJNEMA.

Smilde, 27 Febr. 1876.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 1 MAART 1876

Raadsvergadering.
SMILDE, 26 Febr. Tegenwoordig alle leden.
Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en goedgekeurd.
Eenige ingekomen stukken, waaronder het proces-verbaal van kasverificatie bij den gemeenteontvanger op 5 Januarij ll. en het verslag omtrent den toestand van het lager onderwijs over 1875,
worden voor kennisgeving aangenomen.
Wordt zonder stemming aangenomen de door B. en W. aangeboden regeling van de bureaux van
stemopneming voor de verkiezingen, die in 1876 mogten noodig zijn.
Daarna doet de voorzitter voorlezing van eene resolutie van Ged. Staten dd. 4 Januarij ll. no. 30,
houdende mededeeling dat door den Koning is goedgekeurd, dat de jaarwedde van den
burgemeester dezer gemeente voortaan f 1000 en die der wethouders f 80 zal bedragen.
Tengevolge daarvan stelt het dag. bestuur voor, om, door af- en overschrijving op de begrooting
voor dit jaar, de noodige fondsen aan te wijzen tot betaling der verhoogde jaarwedden.
Het doet den heer van der Veen voor den persoon des burgemeesters genoegen, dat de verhooging
zijner jaarwedde is tot stand gekomen, maar hij blijft overigens van gevoelen dat de gemeente door
die uitgaven te zwaar wordt gedrukt, zoodat hij zijn stem niet kan geven aan het voorstel van B. en
W. - Ged. Staten, die tot de verhooging hebben besloten, moeten zich ook maar de
verantwoordelijkheid er van op zich nemen; hij voor zich, ten minste wenscht die niet te dragen.
Bij de stemming, die daarop plaats heeft, wordt het voorstel van B. en W. met 6 tegen 5 stemmen
afgewezen.
Verder wordt, overeenkomstig zijn verzoek, aan den heer G.A. Kalverkamp eervol ontslag
verleend, ingaande 1e Mei 1876, als hoofdonderwijzer te Bovensmilde, terwijl onmiddelijk daarna
in behandeling komt het verzoek van den hoofdonderwijzer Ulehake, om als zoodanig overgeplaatst
te worden naar de school te Bovensmilde.
Uit een ingekomen adres van onderscheidene ingezetenen van Bovensmilde blijkt, dat de heer
Ulehake aldaar niet gewenscht wordt, maar veeleer de voorkeur wordt gegeven om daar een
vergelijkend examen in de vacature te voorzien. De schoolopziener, die door het dag. bestuur in
deze zaak is gehoord, acht daarentegen eene verplaatsing van den heer Ulehake naar Bovensmilde
in het belang der gemeente en zou de inwilliging van het verzoek zeer toejuichen.
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