blad 1889s3
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 24 AUGUSTUS 1889
-vervolg van blad 1889s2

Bij de post: kosten straatverlichting, deelt de voorzitter mede, dat, hoewel er in het cijfer geen
verandering wordt voorgesteld, B. en W. werkzaam zijn in de uitvoering van de zaak eene
verandering te brengen; er is, na gehouden controle, gebleken, dat het verschil in verbruik zeer
aanmerkelijk is, zoodat betere regeling hoogst noodzakelijk is. B. en W. hopen in eene volgende
vergadering het voorstel te doen het raadsbesluit, zooals het nu luidt, in te trekken en daarvoor een
ander in te dienen, waarbij bepaald wordt, dat elke lantaarnopsteker een nader vast te stellen som
bekomt tot aankoop van een gemiddeld genomene en voldoende hoeveelheid petroleum, benevens de
vergoeding voor de bediening.
Bij de post: heffing schoolgeld, doet de heer Fernhout in het breede uitkomen, dat er in deze
gemeente te weinig voor het schoolgeld wordt betaald en doet de vraag of daarin geen verandering
kan worden gebracht.
De voorzitter beantwoordt den vorigen spreker, en wijst er op, dat, door het schoolgeld te verhoogen,
er minder gebruik van de school zou gemaakt worden. Naar de figeeredende wet kan men niet anders
als naar twee klassen aanslaan en hij vreest dat verhooging van schoolgeld zeer nadeeling op het
schoolbezoek zal werken.
De heer Fernhout kan zich er niet mede vereeniging en stelt voor de post schoolgeld met f 1000 te
verhoogen.
De heer de Vries kan niet met den heer Fernhout medegaan; stelt men het schoolgeld hooger, dan is
hij van oordeel dat dit niet aan het onderwijs zal ten goede komen, noch in het voordeel der
gemeente zal zijn, daar dan de ouders hunnen kinderen zullen tehuis houden.
De voorzitter ontraadt zeer het voorstel van den heer Fernhout aan te nemen en zet nogmaals de
gronden hiervoor breedvoerig uiteen.
Het voorstel van den heer Fernhout, in stemming gebracht, wordt verworpen met 9 tegen 1 stem.
Vóór: de heer Fernhout.
Alsnu wordt de geheele begrooting op f 22896.28½, met algemeene stemmen aangenomen.
Daar niemand meer het woord verlangt wordt de vergadering gesloten, om over te gaan in eene
zitting met gesloten deuren tot behandeling van verzoekschriften in zake den hoofdelijken omslag.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 26 AUGUSTUS 1889

Bovensmilde, 24 Aug. Met genoegen vernemen we, dat het collegie van toezicht aan de kerkvoogdij
der Ned. Herv. gemeente alhier een subsidie van f 59 heeft toegestaan.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 29 AUGUSTUS 1889

Smilde, 27 Aug. De jongeling K. de Vries kwam hedenmiddag te paard van den smid Frij, bij wien
hij het dier van nieuwe hoefijzers had laten voorzien. Bij de woning van den Rijksambtenaar Pothof
begon het paard te steigeren en wierp het zijn bereider op den straatweg, zoodat de V. onder het dier
terecht kwam en ook nog al getrapt werd. Terstond kwam eene menigte volks toesnellen om den
jongeling hulp te verleenen. Men zette hem op den weg op een stoel, wiesch hem met water,
waardoor hij het bewustzijn terug kreeg. Aanvankelijk ten huize van den heer P. verpleegd, werd hij
naar zijne woning gebracht. Naar men ons mededeelt, moet de toestand van den knaap niet zorgelijk
zijn.
Smilde, 28 Augustus. Heden werd hier feest gevierd door de leerlingen der verschillende
Zondagscholen. Op twee net versierde schepen deden de kinderen – ongeveer 450 in getal – een
tochtje door een groot deel der gemeente, terwijl in de kerk der Chr. Geref. Gemeente ze overvloedig
werden onthaald. Het feest was goed georganiseerd en slaagde uitstekend.

