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Raadsvergadering.
SMILDE, 22 April. Afwezig, wegens ongesteldheid, de heer mr. P. van der Veen.
Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en onveranderd
vastgesteld.
Eenige ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
Daarna is aan de orde het voorstel van het dag. bestuur (waarover in de vorige vergadering de
stemmen staakten), om door overschrijving uit den post voor onvoorziene uitgaven de middelen aan
te wijzen tot dekking van de door het collegie van Ged. Staten op de begrooting, dienst 1876,
gebragte posten betrekkelijk de verhoogde jaarwedden van B. en W.
In stemming gebragt wordt het voorstel aangenomen met 9 tegen 4 stemmen.
Voorts komt in behandeling het voorstel van den heer de Vries tor benoeming van een
gemeentelijken veearts.
De voorzitter zegt, dat het door B. en W. wel wenschelijk wordt geacht om hier een veearts te
hebben, doch dat zij vreezen dat de kosten daarvan te hoog zullen zijn. Blijkt het echter dat de
kosten betrekkelijk gering zijn, dan willen zij er gaarne aan medewerken. De voorsteller (de heer de
Vries) heeft nog geen tijd gehad om zich de noodige inlichtingen omtrent de kosten te verschaffen
en zou dus de behandeling dezer zaak wel willen uitstellen tot eene volgende vergadering.
De heer Wind is voor dadelijke behandeling, daar men anders niet verder komt.
De heer van Veen is van meening dat hier geen veearts zal te krijgen zijn dan tegen hooge
bezoldiging, omdat men te Bovensmilde digt bij den veearts te Assen en te Hoogersmilde niet ver
van dien te Dwingelo verwijderd is.
Na nog eenige verdere besprekingen trekt de heer de Vries zijn voorstel in, daar ook hij, bij nader
inzien, van oordeel is, dat daaraan te groote bezwaren verbonden zijn.
Vervolgens wordt door het dag. bestuur aangeboden het volgende drietal voor de betrekking van
hoofdonderwijzer te Bovensmilde, als: 1e. G.B. Staal te Nieuwleusen, 2e. J. Wieringa te Borger, 3e.
H. Bartelds te Annerveenschkanaal, en door den voorzitter eenige door hem verkregen inlichtingen
medegedeeld.
Na eenige besprekingen wordt het algemeen wenschelijk geoordeeld om niet dadelijk tot eene
benoeming over te gaan, en op voorstel van den heer van Veen, eene commissie benoemd, die belast
wordt om de scholen der genomineerden te bezoeken en van hare bevinden in de volgende
vergadering verslag te geven. De commissie bestaat uit den voorzitter, benevens de heeren Drenthen
en Sickens. (De heer Servatius, die eerst als lid was benoemd, heeft zich uithoofde van drukke
werkzaamheden, teruggetrokken en is toen vervangen door den heer Sickens.)
Verder wordt nog vastgesteld het primitief kohier der berasting op de honden, dienst 1876, op een
bedrag van f 434,50, met bepaling dat het, overeenkomstig de voorschriften, nog 8 dagen op de
gemeente-secretarie voor belanghebbend te inzage zal liggen.
De vergadering wordt daarna gesloten en, ter behandeling van het primitief kohier van den hoofd.
omslag, dienst 1876, veranderd in eene met gesloten deuren.
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Herijk - Smilde.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken aan de ingezetenen dier gemeente bekend, dat
de HERIJK der Maten en Gewigten zal plaats hebben op Donderdag, Vrijdag en Zaturdag, den 4, 5
en 6 Mei aanstaande, dagelijks van ’s morgens 9 tot ’s middags 3 uur, ten huize van den
Logementhouder J.K. HOMAN. Voorts worden de belanghebbenden herinnerd: 1. dat de maten en
gewigten behoorlijk schoongemaakt en gereinigd moeten aangeboden worden; 2. dat onjuist
bevonden gewigten op verzoek der belanghebbenden kunnen worden gejusteerd tegen een bedrag
ten bate van ’s Rijks kas, vastgesteld bij K.B. van 16 October 1869, en 3. dat bij K.B. van 9
December 1875 de inhoudsmaten van Drooge waren, gedurende 1876, van den herijk zijn
vrijgesteld.
EBBINGE, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

