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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 27 APRIL 1889

SMILDE
Rustende Schutterij.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gem. Smilde roepen bij deze op alle mannelijke ingezetenen,
die op den 1sten Januari jongstleden hun 25sten jaar zijn ingetreden en derhalve geboren zijn in het
jaar 1864, om zich ná den 15den Mei en vóór de 1sten Juni aanstaande voor de Schutterij te doen
inschrijven.
Wordende tevens herinnerd, dat tot deze aangifte ook verplicht zijn diegenen, welke sedert de laatste
inschrijving (dat is: Mei 1888) in de gemeente Smilde zijn komen wonen.
Smilde, 24 April 1889.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE.
De Secretaris, S. KOOGER.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 30 APRIL 1889

Raadsvergadering.
Smilde, 27 April. Tegenwoordig alle leden. Voorzitter de burgemeester.
De notulen der vorige vergadering, dd. 29 Maart, worden gelezen en onveranderd goedgekeurd.
1. Ingekomen het proces-verbaal der verificatie van de gemeentekas, dd. 5 April ll.
2. Ingekomen eene missive van Ged. Staten behelzende goedkeuring van het raadsbesluit betreffende
de verhuring van een huis aan B. Meijlof.
3. Ingekomen een schrijven van Ged. Staten inhoudende goedkeuring van het raadsbesluit tot af- en
overschrijving van eenige posten op de begrooting.
De voormelde missives worden voor kennisgeving aangenomen.
4. Ingekomen een beredeneerd verslag van den toestand van het onderwijs in deze gemeente over
1888.
De voorzitter stelt voor dit ter visie voor de leden te leggen. Daartoe wordt conform besloten.
5. Ingekomen een verzoek van A. Ellen om vermindering van schoolgeld voor zijne kinderen, op
welk verzoek afwijzend wordt beschikt.
6. Ingekomen een verzoekschrift van de wed. G. de Jonge, verzoekende vermindering van schoolgeld
voor haar schoolgaand kind en verlaging in den hoofdelijken omslag.
De voorzitter stelt voor dit verzoek in twee deelen te behandelen, en stelt eerst haar verzoek om
vermindering van schoolgeld aan de orde.
Op dit verzoek wordt eene afwijzende beschikking genomen.
7. Benoeming van een hulponderwijzer aan de school te Bovensmilde.
De voorzitter deelt de namen mede van de 13 sollicitanten die zich hebben aangemeld.
De adviezen van het hoofd der school te Boven-Smilde en van de arrondissementsschoolopziener
worden voorgelezen en naar aanleiding van bovengenoemde adviezen hebben B. en W. op de
voordracht geplaatst J. de Jonge te Boven-Smilde, J. Bergsma te Jubbega Schurega en S. Duursma te
Oosterwolde.
De voorzitter maakt de opmerking, dat de Raad zich desverkiezende niet aan de voordracht behoeft
te houden, doch in zijne keuze geheel vrij is, en benoemt de hh. Wessemius en de Vries als
stemopnemers.
Tot stemming overgegaan zijnde bleek, dat op J. de Jonge 10 en op S. Duursma 1 stem was
uitgebracht, zoodat eerstgenoemde is benoemd.
De voorzitter stelt voor de indiensttreding te bepalen op 1 Mei a.s.
Daartoe wordt conform besloten.
De agenda is hiermee afgeloopen, doch daar er nog eenige reclames tegen den hoofdelijke omslag
zijn ingekomen. vraagt de voorzitter of de Raad de reclames in openbare zitting of in eene zitting met
gesloten deuren wenscht te behandelen.
De heer Homan Kijmmell stelt voort de behandeling met gesloten deuren te doen plaats hebben.
De heer Pot is er niet voor de deuren te sluiten als de reclames tegen den hoofdelijken omslag aan de
orde zijn.
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