blad 1875w1
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 13 SEPTEMBER 1875
-vervolg van blad 1875w

De voorzitter zal zoo aanstonds over deze zaak een voorstel doen.
c. eene circulaire van den heer Commissaris des Konings, betreffende het nemen van maatregelen
tegen hondsdolheid.
Ook omtrent deze aangelegenheid zal een voorstel ter tafel komen.
d. eene circulaire van denzelfden, betreffende de overlegging aan den Raad van de rekening van de
inkomsten en uitgaven der gemeente.
Aangenomen voor kennisgeving.
e. een schrijven van de commissie, belast met het onderzoek der gemeenterekening en die van het
burgerlijk armbestuur, beide over 1874, waarbij zij adviseert tot goedkeuring en
f. een schrijven van den heer Servatius, waarbij hij bedankt als wethouder, welk stuk reeds vroeger
is ingekomen, doch met goedvinden van den steller aangehouden tot na de verkiezingen.
Op deze beide laatste stukken zal worden gelet in de volgorde als op de agenda is aangewezen.
Daarna komt in behandeling de resolutie van Ged. Staten omtrent de verhooging der jaarwedde van
den Secretaris.
Na eene korte discussie wordt met algemeene stemmen aangenomen het voorstel van het dag.
bestuur “om Ged. Staten te berigten, dat het den Raad aangenaam zal zijn, wanneer het tractement
op f 650, onder goedkeuring des Konings, wordt vastgesteld.”
Voorts wordt, overeenkomstig het advies der commissie, (zie hiervoren onder letter e.) voorloopig
vastgesteld de gemeenterekening over 1874,
in ontvang op
f 16771.725,
in uitgaaf op
f 15221.46,
en alzoo met een batig saldo van
f 1550. 265
en goedgekeurd de rekening van inkomsten en uigaven van het burgerlijk armbestuur, over 1874,
in ontvang op
f 5603.635,
in uitgaaf op
f 4516.32,
en alzoo met een batig saldo van
f 1087.315
Verder is aan de orde:
1. de benoeming van twee wethouders;
a. ten gevolge het bedanken van den heer Servatius en
b. wegens het aftreden van den heer Homan.
Bij stemming worden beide met 6 van de 10 stemmen herbenoemd en beide, in de vergadering
tegenwoordig, verklaren zich bereid die betrekking opnieuw te aanvaarden.
2. de benoeming van een ambtenaar van den burgerlijken stand, ontstaan doordat de heer
Homan als raadslid was afgetreden.
Met 9 van de 10 stemmen wordt de heer Homan opnieuw daartoe benoemd en verklaart hij ook de
betrekking weder aan te nemen.
3. voorstel tot aanvulling van het politie-reglement, ingevolge de circulaire van den heer
Commissaris des Konings, hiervoor onder letter c. genoemd.
Door den voorzitter wordt namens het dag. bestuur een ontwerp ter tafel gebragt; na voorlezing
wordt het, zonder verandering, aangenomen.
Ten slotte deelt de voorzitter nog mede, dat de heer Commissaris des Konings, bij zijn bezoek
alhier, hem heeft opgedragen om den Raad mede te deelen, dat Z.H.E.G. hiert met genoegen
geweest was en de zaken in orde had gebonden.
Daarna wordt de vergadering gesloten en veranderd en eene met gesloten deuren.
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Smilde, 11 Sept. Op de jaarmarkt, hier den 8sten dezer gehouden, waren aangevoerd: 55 koeijen,
geldende van f 50 tot f 187.50; 2 kalveren van f 10 tot f 25; 50 Fr. schapen van f 5 tot f 15; 30 Dr,
schapen van f 4 tot f 8; 75 varkens van f 10 tot f 50; 30 geiten van f 5 tot 9. Er was vlugge handel.
Smilde, 12 Sept. Als iets in ons oog wel der vermelding waardig kunnen we berigten, dat hier twee
broeders met twee zusters wonen, die zamen 310 jaren tellen, nl. Feije Wijkel 82, Gesje Wijkel 78,
Evert Wijkel 76 en Jitske Wijkel 74.

