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RAADSVERGADERING
Smilde, 11 Sept. Tegenwoordig de heeren Joffers, Wessemius, Homan, Drenthen, van Veen, Fledderus,
Hoogerbrugge, Wind en Servatius, met den voorzitter en den secretaris.
De drie herbenoemde leden, de heeren Wind, Wessemius en Servatius, leggen in handen van den
voorzitter de bij de wet gevorderde eeden af.
Na lezing der notulen van de vorige vergadering worden die gearresteerd.
De heer Eekhout komt ter vergadering.
De heer Servatius, die als wethouder aftreedt, verzoekt, uithoofde zijner vele werkzaamheden, als
zoodanig niet weder in aanmerking te komen, maar wordt desniettegenstaande met acht stemmen
herbenoemd. De heeren van Veen en Wind hadden ieder eene stem.
De voorzitter verzoekt den benoemde om - kan het zijn - zich de benoeming te laten welgevallen. Deze
verklaart zulks in overweging te zullen nemen.
Tot ambtenaar van den burgerlijke stand wordt eveneens herkozen de heer Servatius met zeven
stemmen. De heer de Ruiter de Wildt had twee en de heer van Veen eene stem.
Aan den hulponderwijzer Meek in de school te Hijkersmilde wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag
verleend.
In behandeling komt een rekwest van het Israëlitisch armbestuur in deze gemeente, houdende het
verzoek om de bedeeling uit de kas van het burgerlijk armbestuur aan enkele verarmde Israëlieten, ten
gezamelijke bedrage van f 3,50 per week, als subsidie in de kas van gemeld bestuur te doen storten.
De heer Eekhout vreest, dat ook andere gezindten, die toch gelijke aanspraak daarop hebben, zoodanige
subsidie zullen vragen.
De heer Hoogerbrugge zegt, dat, beschouwt men de zaak uit een liefdadig of zedelijk oogpunt, dan de
algemeene liefdadigheid worde ingeroepen, en deelt overigens het gevoelen van den vorige spreker.
De voorzitter stelt voor afwijzend te beschikken, waartoe met 9 tegen eene stem besloten wordt.
Bij monde van den heer Joffers brengt de commissie rapport uit betrekkelijk de rekening van het
burgerlijk armbestuur dienst 1870, die in ontvangst op f 7299.945, in uitgaaf op f 7822.49 en alzoo met
een nadeelig slot van f 522.545 voorloopig wordt vastgesteld.
Hetzelfde geschiedt omtrent de gemeente-rekening, die in ontvangst op f 20804,005, in uitgaaf op
f 19123.09 en alzoo met een batig saldo van f 1680,915 wordt vastgesteld.
De heer Wind wenscht, met het oog op de verschijning van onderscheidene epidemiesche ziekten, burg.
en weth. te magtigen om in het armwerkhuis een locaal beschikbaar te stellen, waarin lijders kunnen
worden opgenomen.
De heer Hoogerbrugge wil ook gelegenheid hebben gemaakt, om bij eventuële gevallen van contagieuse
ziekten lijders te kunnen opnemen; spreker dringt er op aan om hierin te voorzien, doch wil niet dat door
het burgerlijk armbestuur daartoe een locaal zal worden afgestaan.
De voorzitter zegt, dat reeds een lid van ’t Roode Kruis zich bereid verklaard heeft daarin te voorzien.
De heer Servatius wenscht den Raad in overweging te geven, om de administratie over de kas ad pios
usus in handen dezer gemeente terug te doen brengen.
Na eenige discussiën daarover wordt besloten zulks in eene volgende vergadering tot een punt van
behandeling te maken. De vergadering wordt daarna gesloten.
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+ Smilde, 14 Sept. Van goeder hand verneemt men, dat de heer N.E. Servatius zich de benoeming van
wethouder en ambtenaar van den burgerlijken stand alhier heeft laten welgevallen.
In de maand December a.s. zal, door vertrek naar elders, ten verzoeke van den eigenaar LEZER POLAK te
Smilde, in het openbaar worden verkocht:
Een onlangs nieuw gebouwd en goed onderhouden HUIS, bij de Evert Hendriks wijk te Smilde, waarin
de SLAGTERIJ met goed gevolg wordt uitgeoefend, bevattende 4 Kamers, Keuken, Kelder en TUIN, groot
¼ bunder. Zijnde inmiddels op zeer gunstige voorwaarden uit de hand te koop.
Nadere informatiën zijn te bekomen bij den eigenaar en den ondergeteekende Notaris
A.J.C. TELLEGEN.

