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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 23 AUGUSTUS 1880

Raadsvergadering.
Smilde, 20 Aug. Afwezig de heeren van Veen, Drenthen en de Vries,
Na opening der vergadering worden de notulen van de vorige zitting gelezen en onveranderd
vastgesteld.
1. Na voorlezing van alle daarop voorkomende personen en nadat ds. Eskes van de 9de in de 10de
klasse was gebragt, wordt zonder stemming vastgesteld het eerste suppletoire kohier van den
hoofdelijken omslag, dienst 1880, tot een bedrag van f 125.48.
2. Wordt opgemaakt eene voordragt aan den heer Commissaris des Konings in Drenthe voorde
benoeming van twee leden in ’t collegie van zetters wegens periodieke aftreding op 31 Dec. 1880.
Deze voordragt bestaat uit de heeren: P. Wessemius, koopman, G. de Jonge, landbouwer, W. van
Veen, landbouwer, en J.H. Wind, logementhouder, allen te Smilde, de beide eersten aftredende
leden.
3. Overeenkomstig het advies van de commissie van onderzoek, die bij monde van den heer
Hoogerbrugge rapport uitbragt, wordt de gemeente-rekening over 1879 voorloopig vastgesteld in
ontvangst op f 32011.875, in uitgaaf op f 31649.745 en alzoo met een batig saldo van f 362.13.
4. Wordt vastgesteld een door B. en W. opgemaakt ontwerp-besluit tot regeling der bezittingen en
inkomsten van het vroegere burgerlijk armbestuur, ingevolge artikel 9 der armenwet.
5. Overeenkomstig de voorstellen van het dag. bestuur wordt besloten om, behoudend goedkeuring
des Konings, de volgende regten te heffen voor het gebruik der nieuw aangelegde begraafplaats te
Bovensmilde:
a. voor het uitsluitend regt om lijken in een bepaald graf op het noordelijke gedeelte van de
algemeene begraafplaats te Bovensmilde te doen begraven wordt door hem, die dit verlangt, ten
behoeve der gemeente betaald:
1. voor ééne grafruimte een regt van twee gulden vijftig cent, en
2. voor zes grafruimten tegelijk een regt van twaalf gulden;
b. boven en behalve de regten hiervoren bedoeld wordt voor het stichten van een grafkelder, van den
stichter, ten behoeve der gemeente geheven een regt van tien gulden;
c. onverminderd der te betalen regten voor het uitsluitend gebruik van graven zal, ten behoeve der
gemeente, worden geheven een regt van vijftig cent voor het begraven van ieder lijk op het
noordelijke gedeelte van de algemeene begraafplaats voornoemd.
6. Door burgemeester en wethouders worden, in overleg met schoolopziener en hoofdonderwijzer,
voorgedragen voor de betrekking van hulponderwijzer aan de school te Bovensmilde de heeren: J.
Eikema Hz. te Norg, F. van der Woude te Assen, A. Kiers te Wachtum. Uit dit drietal wordt benoemd
J. Eikema Hz., met de bepaling dat hij zijne betrekking zal moeten aanvaarden op 1 September a.s.
7. Een verzoek van Johs. Koch, hulponderwijzer te Kloosterveen, om uitbetaling van hetgeen hem is
gekort tijdens zijn ziekte in het najaar van 1879, wordt gewezen van de hand, op grond van art. 8 van
’t plan van schoolregeling.
Niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering gesloten.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 24 AUGUSTUS 1880

Gister trof mij den gevoeligsten slag mijns levens door het afsterven mijner dierbare echtgenoote
MARGJE BRONS SICKENS, in den ouderdom van 73 jaar en vier maanden. Wat ik benevens mijn zoon
in haar verliezen, kunnen zij alleen beoordeelen, die de afgestorvene in haar levenswandel gekend
hebben.
Smilde, 23 Aug. 1880.
H. BOS.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 25 AUGUSTUS 1880

Smilde, 24 Aug. In de laatste weken heeft de aardappelziekte hier groote verwoestingen aangerigt. Te
Hoogersmilde is het het gunstigst gesteld, doch te Kloosterveen en te Bovensmilde is de schade
enorm.
De fabrikanten van aardappelmeel laten nog weinig van zich horen.

