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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 10 MAART 1881 
 

Smilde – Kiezerslijsten. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat in den gang van het 

Gemeentehuis zijn aangeplakt, alsmede dat op de Gemeente-Secretarie, van en met Donderdag den 

10den tot en met Vrijdag den 25sten Maart 1881, ter inzage zullen liggen: 

1. de Lijsten der kiezers van leden voor de 2de Kamer der Staten-Generaal, voor de Provinciale 

Staten en voor den Gemeenteraad; en 

2. eene opgave van personen, die bij de herziening van de kiezerslijsten zijn geschrapt. 

Bezwaren moeten vóór of uiterlijk op 25 Maart 1881 bij den Gemeenteraad schriftelijk worden 

ingediend. 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

SCHOUW TE SMILDE. 

WEGEN EN VOETPADEN. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van de belanghebbenden, dat de 

SCHOUW over de aan hun toezicht onderworpen Wegen en Voetpaden zal plaats hebben in de eerste 

week van de maand April 1881. 

Ter voorkoming van vervolging worden alle onderhoudpligtigen uitgenoodigd en voor zooveel 

noodig aangemaand om de bestaande gebreken ten spoedigste en in ieder geval vóór het einde der 

loopende maand te herstellen, terwijl zij er tevens voor hebben te zorgen, dat alsdan de Boomen, 

staande langs Wegen en Voetpaden, behoorlijk zijn opgesnoeid. 

Smilde, Maart 1881.       BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

ONDERWIJS – SMILDE. 

Aan de openbare lagere school te Hijkersmilde wordt gevraagd: 

een Onderwijzer of eene Onderwijzeres, 

Jaarwedde f 500.-, behoudens goedkeuring door Gedep. Staten. 

Gezegeld verzoekschriften en bewijsstukken  franco aan den Burgemeester van Smilde vóór 1 April 

1881. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 11 MAART 1881 
 

Schoolgeld te Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van de ingezetenen, dat bij 

Koninklijk besluit van 24 Februarij 1881, no. 5, is goedgekeurd het raadsbesluit van 15 Januarij 1881, 

no. 2, tot heffing van schoolgeld voor de kinderen die de dagschool bezoeken, naar de volgende 

bepalingen; 

Het schoolgeld wordt geheven voor ieder kind ten bedrage van f 2.50 per jaar, een gedeelte voor het 

geheel gerekend. 

Bedeelden en zijn die, schoon niet bedeeld, onvermogen zijn schoolgeld te betalen worden niet, de 

minvermogendend voor slechts f 1.- per jaar en per kind aan de heffing onderworpen. 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

Uitbesteding. 

Het BESTUUR van de Veenschap DE ZEVEN BLOKKEN te Smilde is voornemens UIT TE BESTEDEN: 

Het doen van eenige herstellingen aan de Brug over den mond van de Evert Hendrikswijk, 

op Maandag 14 maart a.s., des avonds te zes uur, ten huize van mej. de Wed. HOMAN. 

Voorwaarden van uitbesteding liggen ter lezing bij H. RIDDER bij de Evert Hendrikswijk. 

Het Bestuur voornoemd: 

H.P. SICKENS, Voorzitter. 

S.A. HULST, Secretaris. 


