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Smilde, 20 April. Gisteravond hield ons “Pl. Nut” eene gewone vergadering op de zaal van den
logementhouder J.H. Wind. Het getal opgekomen leden was niet groot, 26.
Aan de orde was: 1. het benoemen van één lid van het bestuur, in plaats van den heer Servatius, naar
Wolvega vertrokken. Bij de eerste stemming werd bij volstrekte meerderheid verkozen de heer G.G.
Meijeringh. Nu kwam ter tafel een voorstel tot oprigting van een ziekenfonds. Na eenige discussie
werd eene commissie van drie leden benoemd, zijnde de heeren Hk. Roemer, H.A. Venekamp en
Jakob W. de Vries, om die zaak, wat plan en uitvoering betreft, voor te bereiden en daaromtrent in de
eerstvolgende vergadering een uitgewerkt, gemotiveerd voorstel ter tafel te brengen. - Daarna kwam
aan de orde het oprigten van naai- en breischolen. Hierover waren de gevoelens nog al verschillend
en uit de gehoudene discussies bleek, dat de meerderheid der vergadering van oordeel was, dat die
zaak niet moest en ook niet wel kon uitgaan van het “Pl. Nut.” Nadat nog twee leden, zijnde de
heeren G. de Jong en H. van Dam, met algemeene stemmen waren aangenomen, was hiermede de
agenda afgehandeld en niemand nog een voorstel te doen hebbende, werd de vergadering door den
voorzitter gesloten.
-’t Heeft er allen schijn van, dat de kraaijen iets hebben hooren mompelen van de maatregelen, die
hier en daar ter bescherming der vogels worden genomen en dat ze meenen reeds nu geheel
onschendbaar te zijn verklaard. Steunende op het “onberekenbaar voordeel”, dat ze aanbrengen,
begaan ze bij sommige landbouwers baldadigheden, die hun wel eens slecht kunnen bekomen.
Sedert ze zulke belangwekkende personaadjes zijn geworden, vergenoegen ze zich namelijk niet
meer men muizen en dergelijk ongedierte, waarvan ze behoorden te leven naar men zegt, maar
ontzien ze zich niet, om bij de eerste de beste gelegenheid ook kippen op te peuzelen. Ook in ’t
vorige jaar zijn vele leden der kippen-familie hunne slagtoffers geworden.
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Ingezonden stuk.
Vele kiezers hebben met leedwezen gezien dat de heer H. van Veen te Smilde zich niet herkiesbaar
stelt als lid der Staten van Drenthe. Intusschen moet men ZEds. besluit eerbiedigen, in aanmerking
nemende, dat hij zich gedurende 20 jaren aan de belangen der provincie gewijd heeft.
Als een waardig opvolger van den heer van Veen bevelen zij aan mr. J. Linthorst Homan, advocaat
en secretaris van het spoorwegcomité Harlingen-Salzbergen, wonende te Assen. Van den heer
Homan is reeds zooveel in de couranten gezegd, dat wij het overbodig achten daaraan iets toe te
voegen.
Genoeg zij het te vermelden, dat de heer Homan in een vreemd district reeds in herstemming kwam
en slechts eene kleine minderheid had.
Kiezers in het hoofdkiesdistrict Assen! doet geen versnippering van stemmen, doch voor de vacature
van Veen als één man gestemd op
mr. J. Linthorst Homan.
VERHUIZINGEN
binnen de gemeente Smilde.
De BURGEMEESTER van Smilde vestigt, met het oog op den aanstaanden verhuistijd, de aandacht der
belanghebbenden op het volgens artikel van de Algemeene Politieverordening:
Art. 11.
Van elke verhuizing van gezinnen binnen de gemeente wordt kennisgeving gedaan ter secretarie der
gemeente, binnen acht dagen nà die verhuizing.
Die kennisgeving moet behelzen de namen en voornamen der verhuizende personen, alsmede de
wijkletter en het nummert der woning die zij verlaten en van die, welke zij betrokken hebben, en
moet gedaan worden door de hoofden der gezinnen voor al de bij hen inwonende personen.
Bij verzuim worden zij gestraft met eene geldboete van f 1.
April 1877.
De Burgemeester voornoemd,
BOELKEN.

