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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 25 NOVEMBER 1880

VEENSCHAP:
Molenwijk en Aanhoorigheden
TE SMILDE.
De BEGROOTING voor het dienstjaar 18881 ligt ter visie van af 25 November 1880 gedurende acht
dagen, bij de Wed. HOMAN te Smilde, en te Hooghalen bij G. KUIPER.
Het Bestuur van gemeld Veenschap,
H.S. GRATAMA, Voorzitter.
M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 26 NOVEMBER 1880

Smilde, 25 Nov. De Rederijkers-kamer “Nut en Vermaak”, die na een tienjarig bestaan eene
verjongingskuur heeft ondergaan, geeft men thans meer dan ooit teekenen van leven. Naar men zich
voorstelt zal de eerste opvoering in dezen winter nog voor nieuwjaar plaats hebben. We hebben
inzage gehad van de stukken, die opgevoerd zullen worden, en durven gerust verzekeren dat het
publiek met iets schoons verrast zal worden. De rolverdeeling is in goede handen geweest en bij
vlijtige studie zal de eerste opvoering spoedig geannonceerd kunnen worden.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 27 NOVEMBER 1880

Smilde, 25 Nov. Tengevolge de verandering in het kerkbestuur der Christ. Ger. gemeente alhier had ll.
Zondag door de manslidmaten de stemming plaats voor een zestal ouderlingen. na opneming bleek,
dat de meeste stemmen op zich hadden vereenigd de hh. L. Mulders, A. Noordhof, J.W. de Vries, A.H.
Rooseboom, H. Dik en J. Kalsbeek.
RAADSVERGADERING.
Smilde, 25 Nov. Afwezig: de heer Hoogerbrugge, met kennisgeving.
De notulen van de vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.
1. Voor kennisgeving worden aangenomen:
a. een schrijven van Ged. Staten, houdende berigt, dat zij genoegen nemen met het raadsbesluit tot
gedeeltelijke kwijtschelding van de boete wegens de te late oplevering van de vertimmering aan de
onderwijzerswoning te Hoogersmilde;
b. eene resolutie van Ged. Staten, waarbij wordt goedgekeurd het raadsbesluit tot verhooging der
jaarwedden van de onderwijzers aan het hoofd der scholen staande.
2. Op het adres van L.H. de Jong, onderwijzer te Hijkersmilde, waarin deze uitbetaling verzoekt van de
hem, naar zijne meening, toekomende verhooging van bezoldiging, wordt afwijzend beschikt.
3. Het eerste suppletoire kohier van de belasting op de honden, dienst 1880, wordt vastgesteld op een
bedrag van f 20, met bepaling, om het nog gedurende 8 dagen op de gemeente-secretarie ter lezing
neder te leggen.
4. Aan de onder de vroegere wet op het lager onderwijs bestaan hebbende Plaatselijke
Schoolcommissie wordt eervol ontslag verleend en voorts besloten om onder de tegenwoordige wet
geene schoolcommissie in te stellen.
5. Aan het plan van geldleening voor vertimmering van de onderwijzerswoning te Hoogersmilde
wordt, op verzoek van Ged. Staten, aan art. 3 de bepaling toegevoegd, dat de aflossing bij loting zal
plaats hebben.
6. Een ontwerp-besluit tot wijziging der gemeentebegrooting voor 1880 wordt met algemeene
stemmen vastgesteld.
7. Het raadsbesluit van 14 October jl. tot verhooging der jaarwedden van de onderwijzers, aan het
hoofd van scholen staande, wordt in zooverre gewijzigd, dat die verhooging gerekend wordt te zijn
ingegaan op 1 November jl.
8. Wordt vastgesteld de instructie van den gemeente-architect en aangevuld de instructie van den
plaatselijken geneesheer.
9. Overeenkomstig het voorstel van burg. en weth. wordt besloten om van af 1 Jan. 1881 te heffen een
schoolgeld van ieder kind, dat de dagschool bezoekt, van f 2.50 per jaar, in alle klassen, met
uitzondering van de kinderen van bedeelden en onvermogenden.

