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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 2 JANUARIJ 1882

Den 3den Januarij hopen
C.H. DE JONGE
en
F. DE VRIES
hunne 25jarige echtvereeniging te vieren.
Eenige kennisgeving.
Smilde.
Smilde.
Uigebreid onderwijs.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis:
1. dat het Hoofd der school voor uitgebreid onderwijs, is benoemd de heer A. BORGGREVE te
Groningen;
2. dat het toelatings-examen zal plaats hebben in het schoollocaal op Vrijdag den 6den Januarij
1882, des morgens ten elf uren;
3. dat leerlingen, beneden de tien jaren niet kunnen worden toegelaten; en
4. dat het schoolgeld bedraagt, als volgt:
a. eerste klasse f 20 per jaar en per kind; en
b. voor minvermogenden, f 7.50 per jaar en per kind.
Smilde, December 1881,
BOELKEN, Burg.
S. KOOGER, Secretaris.
ONDERWIJS – SMILDE.
In de gemeente Smilde worden twee ONDERWIJZERS of ONDERWIJZERESSEN gevraagd en wel één
aan de school te Kloosterveen en één aan die te Hoogersmilde.
Behoudens goedkeuring door Gedeputeerde Staten bedraagt de jaarwedde f 550,
Inzending van stukken (adres op zegel) franco aan den Burgemeester van Smilde, vóór of op 20
Januarij 1882.
Smilde.
Op Vrijdag 6 Januarij 1881,
des avonds 7 uur, ten huize van de Wed. HOMAN te Smilde, publieke verkoop van:
Een Huis en Land
op de van Liers wijk te Smilde, voor KLAAS BOER en vr. aldaar.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
Raadsvergadering.
Smilde, 30 Dec. Afwezig de heeren Drenthen en Wessemius.
Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en onveranderd
goedgekeurd.
1. Voor kennisgeving worden aangenomen:
a. een schrijven van den heer Borggreve te Groningen, dat hij de benoeming tot hoofd der 5de
openbare school aanneemt, en
b. eene resolutie van Ged. Staten, tot goedkeuring van de gemeente-begrooting, dienst 1882.
2. Overeenkomstig een schrijven van Ged. Staten wordt eene wijziging gebragt in het raadsbesluit
van 28 Junij ll, no. 6, ten opzigte van het leerplan voor de school voor uitgebreid onderwijs, terwijl
verder op voorstel van het dag. bestuur wordt bepaald, dat op die school geene leerlingen beneden de
10 jaren zullen worden toegelaten.
3. Op voorstel van burg. en weth. worden de jaarwedden van de nieuw aan te stellen onderwijzers
aan de scholen te Kloosterveen en Hijkersmilde, zoomede de jaarwedde van de thans in functie
zijnde onderwijzer te Hijkersmilde met f 50 verhoogd en alzoo vastgesteld op f 550 (tegen stemden
de hh. Hoogerbrugge en van Veen).
4. Naar aanleiding van het bepaalde in de vergadering van 14 dezer wordt thans het plan van
aflossing van de geldleening voor de vertimmering van de onderwijzerswoning te Hoogersmilde
gewijzigd in dezer voege: dat de aflossing van het tweede gedeelte dier leening zal plaats hebben op
31 Dec. 1883, in plaats van op 31 Dec. 1882.
De vergadering wordt gesloten.

