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Daarna komen in behandeling de algemeene politieverordeningen dezer gemeente, welke door een 

commissie zijn herzien en hier en daar gewijzigd. 

Verschillende hoofdstukken worden onveranderd goedgek.; alleen bij het art.: sluiting der 

logementen en herbergen ontspon zich eene kleine discussie. 

De heer de Vries wenscht wel voor te stellen dat des Zondagsavonds om 9 uur  de herbergen moeten 

sluiten, in plaats van 10 uur zooals nu. 

De heer Fernhout ondersteunt dit voorstel en zou ook gaarne de sluiting op Zondagavond om 9 uur 

bepaald hebben. 

De voorzitter ontraadt dit voorstel; hij gelooft niet dit doel zal treffen, hij acht het beter het 

sluitingsuur te laten zooals het altijd is geweest, en sterk toe te zien, dat dat uur niet wordt 

overschreden. 

Het voorstel van de commissie om het sluitingsuur ook des Zondagsavonds op 10 uur te bepalen 

wordt, als hebbende de verste strekking, eerst in omvraag gebracht en aangenomen met 6 tegen 4 

stemmen. Tegen: Vos, Fernhout, de Vries en van Veen. 

Daarna passeeren alle volgende hoofdstukken onveranderd de revue. 

(Bij de herziening politie verordeningen kwamen vooral uit de verordening op den verkoop van 

levensbehoeften en de bepaling dat op het roggebrood ook het gewicht moet staan ingedrukt. 

Bij de verordening op het gebruik van honden is bepaald dat des zondags en de algemeen erkende 

christelijke feestdagen de bestuurders der hondekarren niet op het voertuig mogen plaats nemen, 

maar deze slechts mogen begeleiden. 

Ook is eene verordening in het leven geroepen op de ijsbanen.) 

Nu komt in behandeling een voorstel tot af- en overschrijving van een kleine post op de begrooting 

van 1888, hetgeen met algemeene stemmen wordt goedgekeurd. 

De openbare vergadering gaat daarna over in eene met gesloten deuren, ter behandeling der reclames 

tegen den hoofdelijken omslag. 
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 Smilde, 23 Oct. Door sommige verveners werd in de laatste tijden sterk er over geklaagd, dat hun 

werd ontvreemd van hunne te velde staande turf. 

Naar men ons mededeelt is het gister gelukt iemand bij het wegvoeren van turf op de daad te 

betrappen. 

Smilde, 22 Oct. Hedennamiddag werd alhier ten huize van den logementhouder M. Wind door de 

commissie uit de Landbouwvereeniging keuring gehouden van den stier aangekocht door den heer 

E.J. Tonckens. 

Door de commissie werd de stier goedgekeurd en om zijne goede eigenschappen ter dekking 

aanbevelingswaardig geacht. 

SMILDE. 

Door het GEMEENTEBESTUUR van Smilde worden opgeroepen GEHUWDE LIEDEN, van middelbaren 

leeftijd, zonder kinderen ten hunnen laste en van P.G., om te worden benoemd tot 

Vader en Moeder 

in het Armwerkhuis aan de Molenwijk. 

De voordeelen aan deze betrekkingen verbonden zijn eene jaarwedde van f 75.-, benevens kost, 

inwoning, vuur, licht en geneeskundige hulp. 

Belanghebbenden kunnen zich vóór den 8sten November a.s. in persoon aanmelden bij den 

Burgemeester 

M.A. HOOGERBRUGGE. 

 


