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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 25 JULIJ 1881 
 

Veldvruchten – Smilde. 

Op Vrijdag 29 Julij 1881, 

des avonds te 6 uur, ten huize van de Wed. J.K. HOMAN te Smilde, publieke verkoop van: 

een kamp op stam staande 

Rogge, 

achter de Woning van J.S. KRAMER. 

Een kamp ROGGE op de tweede dwarsplaats op de Jonkerswijk. 

Een kamp HAVER op dezelfde plaats. 

Een perceel HAVER op de zesde kamp van gemelde plaats. 

Een  kamp Gerst in het tweede blok, eerste plaats, achter de woning van HENDRIK DRENTHEN te 

Smilde. 

Alles ten verzoeke van A. KRAMER te Smilde. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 30 JULIJ 1881 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 28 Julij. Tegenwoordig alle leden. 

Na opening der vergadering worden de notulen van de vorige zitting gelezen en met eene kleine 

aanmerking goedgekeurd. 

1. Voor kennisgeving worden aangenomen: 

a. een resolutie van Ged. Staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit van 30 Junij jl., tot 

wijziging der gemeente-begrooting dienst 1880; 

b. het proces-verbaal van kas-verificatie bij den gemeente-ontvanger, in dato 9 Julij jl. 

2. Zonder discussie en zonder stemming wordt bepaald, om, behoudens goedkeuring des Konings, op 

perk no. 1 van de algemeene begraafplaats te Hoogersmilde de volgende regten te heffen: 

a. voor ééne grafruimte een regt van twee gulden vijftig cent; 

b. voor zes grafruimten tegelijk een regt van twaalf gulden; 

c. voor het stichten van een grafkelder tien gulden; 

Boven en behalve deze regten nog de volgende: 

d. voor het begraven van lijken van kinderen beneden het jaar f 0.20; 

e. voor het begraven van lijken van kinderen boven het jaar en beneden 12 jaren f 0.40; 

f. voor het begraven van lijken van personen boven 12 jaar f 0.80. 

3. Naar aanleiding eener missive van Ged. Staten, in dato 15 Julij 1881 no. 19, worden zonder 

discussie en zonder stemming de volgende besluiten genomen: 

a. In te trekken en buiten werking te stellen het raadsbesluit van 30 Junij 1881 no. 5, nopens de 

oprigting van eene vijfde openbare lagere school in deze gemeente; 

b. Er wordt, nevens de reeds bestaande, eene vijfde openbare lagere school opgerigt en voorloopig 

gevestigd in het perceel kadastraal bekend in Sectie G nummer 1915 dezer gemeente; 

c. Het onderwijs in de school, hierboven genoemd, omvat de vakken bij art. 2 der wet van den 17den 

Augustus 1871 (Stbl. no. 127) onder de letters a. tot en met l. zoomede dat bij letter p. genoemd, 

terwijl bij gebleken behoefte het onderwijs zich bovendien zal uitstrekken tot de beginselen der 

Hoogduitsche en Engelsche talen en de fraaije handwerken voor meisjes; 

d. De jaarwedde van het hoofd van genoemde school te bepalen op f 1100. 

4. Door burg. en weth. wordt overgelegd de gemeente-rekening over 1880 en door den voorztiter in 

handen gesteld van de heeren Wind, Wessemius en Hoogerbrugge, tot onderzoek en rapport in de 

volgende vergadering. 

5. Op voorstel van den heer Hoogerbrugge wordt zonder stemming besloten een adres te rigten aan 

den Min. van Waterstaat, Handel en Nijverheid waarin de aandacht van Z. Ex. zal worden gevestigd 

op den slechten toestand van het bovenpand der Drentsche Hoofdvaart en met den meesten nadruk 

zal worden aangedrongen om onmiddelijk op eene flinke en doelmatige wijze over te willen gaan tot 

uitbaggering van dat gedeelte. 

De vergadering wordt gesloten. 


