blad 1881b
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 17 JANUARIJ 1881

SMILDE.
NATIONALE MILITIE.
De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van belanghebbenden, dat op de GemeenteSecretarie van en met Maandag den 17den tot en met Dingsdag den 25sten Januarij 1881 ter inzage
ligt: het Inschrijvingsregister voor de Nationale Militie van de ligting 1881, benevens de daaruit in
duplo opgemaakte Alphabetische Naamlijst.
Bezwaren moeten vóór 26 Januarij 1881, door tusschenkomst van den ondergeteekende , bij den
Commissaris des Konings dezer Provincie worden ingediend.
BOELKEN, Burgemeester.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 18 JANUARIJ 1881

Smilde, 16 Jan. Naar we vernemen zijn de ontvangsten van het telegraaf-kantoor te dezer plaatse tot
nog toe niet in staat de uitgaven (600 gulden moet per jaar aan het Rijk worden uitgekeerd) te
bestrijden. Het tekort, per jaar tot nog toe circa f 400, moet door de gemeente worden bijgepast.
Raadsvergadering.
Smilde, 15 Jan. Afwezig de heer van Veen. Na opening der vergadering worden de notulen van de
vorige zitting gelezen en onveranderd goedgekeurd.
1. Voor kennisgeving worden aangenomen:
a. eene resolutie van Ged. Staten tot goedkeuring van het 1ste suppletoir kohier van de belasting op
de honden, dienst 1880;
b. eene resolutie van Ged. Staten, tot goedkeuring van de geldleening voor de vertimmering der
onderwijzerswoning te Hoogersmilde;
c. eene resolutie van Ged. Staten tot goedkeuring van het raadsbesluit van 25 Nov. jl., strekkende tot
af- en overschrijving op- en toevoeging van posten aan de gemeente-begrooting voor 1881;
d. eene resolutie van Ged. Staten tot goedkeuring van het raadsbesluit van 24 Nov. jl., ter vaststelling
der jaarwedden van onderwijzers, hoofden van scholen;
e. eene resolutie van Ged. Staten, houdende mededeeling, dat bij Koninklijk besluit van 14 Nov.
1880 no. 12 zijn goedgekeurd de besluiten dezer vergadering tot heffing van begrafenisregten op de
begraafplaatsen te Bovensmilde en Kloosterveen;
f. het procesverbaal van kasverificatie bij den gemeente-ontvanger in dato 8 Jan. jl.
2. Naar aanleiding van bedenkingen, door de Hooge Regering gemaakt, tegen het raadsbesluit van 25
Nov. jl. tot heffing van schoolgeld, wordt op voorstel van burg. en weth. besloten genoemd besluit te
wijzigen en alsnu bepaald, dat het schoolgeld gerekend van af 1 Jan. 1881 zal bedragen: voor ieder
kind in alle klassen f 2,50 per jaar, met uitzondering van de minvermogenden, die slechts f 1 voor
ieder kind behoeven te betalen, en van de onvermogenden, die geheel vrijgesteld worden.
3. De begrooting van de inkomsten en uitgaven der gemeente voor de dienst 1881 wordt daarna, naar
aanleiding van eene gemaakte bedenking door Ged. Staten, gewijzigd, terwijl vervolgens met 7 tegen
3 stemmen wordt vastgesteld een concept-brief aan Ged. Staten tot wederlegging van de bezwaren,
die door enkele ingezetenen bij dat collegie zijn ingediend ten opzigte van den begrootingspost ad
f 1200 voor de kosten van het herhalingsonderwijs.
4. Op voorstel van den voorzitter wordt daarop vastgesteld: de volgorde, waarnaar de leden dezer
vergadering zitting zullen hebben in het bureau van stemopneming bij gelegenheid van de
verkiezingen in 1881: H.P. Sickens, E.R. Homan, P. Wessemius, J.H. Wind, G. de Jonge, J.
Drenthen, J. Homan Kijmmell, J.W. de Vries, M.A. Hoogerbrugge en H. van Veen.
5. Eene “nieuwe” instructie voor de onderwijzers aan de openbare scholen komt ter tafel en wordt, na
voorlezing, ter visie gelegd voor de leden, om in eene volgende vergadering behandeld en vastgesteld
te worden.
6. Voor de betrekking van gemeente-architect hebben zich 65 sollicitanten aangemeld, waaruit door
het dagelijksch bestuur een drietal is gemaakt, bestaande uit: H. Holthuis te Groningen, G. Lambers
te Drouwenermond en J. Woltersom te Hoogeveen. Na mededeeling hiervan geeft de voorzitter te
kennen, dat burg. en weth. er prijs op stellen dat thans uit dit drietal eene keuze wordt gedaan. Na
eenige discussie stelt de heer de Vries voor, om de benoeming nog uit te stellen, opdat de leden in de
gelegenheid zijn eenige informatiën ook omtrent de andere sollicitanten te doen.
Bij stemming verklaren zich 5 leden vóór en 5 leden tegen dit voorstel.
De vergadering wordt gesloten.

