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Smilde, 25 Junij. Naar we vernemen is hier voor eenige dagen ’t volgende voorgevallen: Een
arbeider, H.B., ontving een muntje van f 10.00. Bij gebrek aan eene portefeuille, doorgaans in den
zak van een arbeider ook niet aanwezig, deed hij dat tienguldenspapiertje in zijn tabaksdoos.
Eenigen tijd daarna kreeg hij trek tot rooken, stopte zijne pijp en dampte er ferm op los. Maar, daar
schiet hem het muntje te binnen. In de doos gekeken … verdwenen. Een, twee, drie, de pijp
uitgehaald, ja wel, daar komt het voor den dag, maar deerlijk gehavend. Het no. stond er nog op,
maar het middenste gedeelte meest verbrand en aan de kanten ook nog al beschadigd. Dat was: “een
leelijke pijp gerookt” en duur met een. Goede raad duur. Hij gaat er mede naar onzen burgemeester ,
mr. L.W. Ebbinge, en door diens tusschenkomst en medewerking kreeg hij voor zijn gehavend
papiertje … tien gulden. Of H.B. ook blij was!
Raadsvergadering.
SMILDE, 24 Junij. Afwezig de heer van der Veen.
Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting onveranderd vastgesteld.
Worden gelezen twee resolutiën van Gedep. Staten. Uit de eerste blijkt, dat door dat collegie gunstig
is beschikt op de reclame, door Jan Offereins ingediend, tegen zijn aanslag op het kohier van den
hoofdelijken omslag, dienst 1876, terwijl bij de tweede de Raad wordt uitgenodigd om het kohier
overeenkomstig die uitspraak te wijzigen. De eerste wordt voor kennisgeving aangenomen en aan
het verzoek, in de tweede vervat, gevolg gegeven en het kohier op nieuw vastgesteld tot een bedrag
van f 6383.375.
Op voorstel des voorzitters wordt daarna aan het dagelijksch bestuur opgedragen en, voor zooveel
noodig, gelast om aan Gedep. Staten, bij de weder-inzending van het kohier, ’s Raads bevreemding
en leedwezen over deze beslissing kenbaar te maken, uithoofde op de uitvoerige en, naar des Raads
stellige overtuiging, zeer billijke raming der inkomsten van de vaste goederen van den reclamant J.
Offereins door Gedep. Staten slechts is geantwoord: “dat de aanslag te hoog is bevonden”.
Daarna wordt vastgesteld eene verordening op de keuring van springstieren.
In dit besluit, dat ten doel heeft om het houden van goede stieren te bevorderen en daardoor den
veestapel te veredelen, komen de volgende bepalingen voor:
De artt. 1 en 3 bepalen: dat er jaarlijks in het begin van Maand Mei, op dag en plaats door B. en W.
te bepalen, eene keuring van springstieren zal worden gehouden, dat de bekroonden nà de keuring
minstens een half jaar, binnen de gemeente, ten gebruike van ’t publieke moeten staan en dat in
November de premie wordt uitbetaald. Art. 2 bepaalt: dat aan den houder van den bestgekeurden
stier een prijs van f 25 en aan dien van den daaraanvolgenden een prijs van f 15 zal worden
uitgereikt, terwijl in art. 4 wordt gezegd, dat door B. en W. jaarlijks drie keurmeesters zullen worden
benoemd. De inwerkingtreding is voorts bepaald op 1 Januarij 1877.
Hoewel niet op de agenda voorkomende, wordt vervolgens nog tot het volgende besloten:
a. tot het toevoegen van een post aan de gemeentebegroting over 1876, luidende: “kosten gemaakt
bij gelegenheid van de landbouwtentoonstelling groot f 50; deze gelden waren in de vergadering van
15 Mei j.l. voor dat doel beschikbaar gesteld;
b. tot het doen van verschillende en eenige belangrijke reparatiën aan de school en
onderwijzerswoning te Bovensmilde, waarvan de kosten op ruim f 200 zijn geraamd, en
c. om aan het plan van schoolregeling een art. toe te voegen van dezen inhoud: “burgemeester en
wethouders zullen bevoegd zijn in de regeling der schooluren, hetzij op alle scholen, hetzij op enkele
daarvan, tijdelijk zoodanige veranderingen te brengen als zij zullen oordeelen dat bijzondere
omstandigheden meebrengen.”
Dit laatste is door het dag. bestuur voorgesteld naar aanleiding van een verzoek van den
hoofdonderwijzer te Hoogersmilde, die, met het oog op de beperkte ruimte zijner school, in het
warmste gedeelte van het jaar eene wijziging in de schooluren zeer wenschelijk achtte.
Daarna wordt de vergadering gesloten.

