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Zoo staat het hier geschapen, en toch schijnt de heer H. te denken, dat zulk een toestand de
goedkeuring van den Minister zou kunnen verwerven. We lijden dit af uit zijne aanhaling van het
Regeeringsantwoord op hoofdst. Binnenl. Zaken: Onderwijzersnood. De Min. zegt daarin wel, dat,
indien wezenlijk blijkt, dat het vereischte aantal onderwijzers niet aanwezig en in de naaste toekomst
evenmin te verkrijgen is, verlenging van den termijn in het Kon. Besl. noodzakelijk zal zijn; maar
hij zegt niet, dat zulks reeds gebleken is, dus ook niet, dat hij dadelijk wijziging in het Kon. Besl. zal
voordragen.
Wil nu de heer H. den toestand alhier laten voortduren tot tijd en wijle er eene wijziging in genoemd
Kon. Besl. zal zijn gebragt, dan hopen wij, dat de overige leden van den Raad, voorgegaan door den
voorzitter, zich niet zullen plaatsen boven de Wet, maar in het welbegrepen belang der gemeente al
het mogelijk zullen doen, niet alleen om het hoogstnoodige personeel te bekomen, maar ook om het
een weinig uit te breiden, zoodat een onderwijzer niet meer voor een honderdtal leerlingen zal
behoeven te staan. Waarlijk, de gemeente zal er wel bij varen en ’t Bestuur op den dank van alle
gemeenteleden kunnen rekenen, die prijs stellen op goed onderwijs.
Den heer H., die zich in den aanvang zijner treurige oratie een voorstander van ’t onderwijs heeft
genoemd en dat ook hoopt te blijven, noodigen wij uit eens op te geven, waarin hij zich wel een
voorstander van ’t onderwijs heeft getoond, en hoe hij dat in ’t vervolg toonen wil. Hij zal hiermede
zeker ook anderen genoegen doen.
PRACTICUS.
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Raadsvergadering.
Smilde, 28 Dec. Afwezig de heeren Hoogerbrugge, Homan, Wind en Homan Kijmmell.
Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en onveranderd
goedgekeurd.
1. Voor informatie worden aangenomen:
a. een schrijven van den heer Hoogerbrugge dat hij door afwezigheid verhinderd is deze vergadering
bij te wonen;
b. eene resolutie van Ged. Staten, waarbij de gemeentebegrooting voor 1883 wordt goedgekeurd;
c. eene resolutie van Ged. Staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 28 Nov. jl. tot
verhooging van onderwijs-jaarwedden;
d. eene resolutie van Ged. Staten, waarbij is goedgekeurd het raadsbesluit tot het aangaan van eene
geldleening groot f 1250 ter voldoening der kosten wegens de gevoerde procedure contra de wed.
Moes.
2. Overeenkomstig zijn verzoek wordt aan den heer H. Holthuis eervol ontslag verleend als
gemeente-architect, in te gaan 1 Jan. 1883.
3. Tot hulponderwijzer aan de school te Bovensmilde wordt met algemeene stemmen benoemd de
heer E. Ketting, thans als zoodanig werkzaam te Ter Aa, gemeente Ruwiel, met bepaling dat hij zijne
betrekking zal moeten aanvaarden op het door burg. en weth. te bepalen tijdstip.
4. Wordt zonder stemming vastgesteld een ontwerpbesluit tot wijziging der gemeentebegrooting
over 1882.
5. Op voorstel des voorzitters wordt vastgesteld de volgorde waarnaar de raadsleden zitting zullen
hebben in het bureau van stemopneming bij de verkiezingen in 1883.
De vergadering wordt gesloten.
SMILDE.
De BURGEMEESTER van Smilde maakt bekend, dat het Nieuwejaarwenschen door personen, buiten
de gemeente woonachtig, streng geweerd en aangemerkt zal worden als bedelarij.
De Burgemeester,
BOELKEN.

