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Doch God heeft dit verhoed en het is niet te eerste maal dat het Gode mocht behagen het
Nederlandsche Volk bij vernieuwing met een Oranje te vereenigen. God heeft onzen Koning aan
zijn Volk weergegeven en, hier van bewust, zouden dan de vertegenwoordigers eener gemeente
dien dag onopgemerkt laten voorbijgaan? Zouden zij niet openlijk God den lof en den Koning
hunne blijdschap en dankbaarheid te kennen willen geven? te meer nu de Koning tot zijn Volk
spreekt in eene proclamatie, welke ik den heer secretaris verzoek voor te lezen.”
De secretaris voldoet aan het verzoek en leest de proclamatie met luider stem voor.
De voorzitter herneemt: “Nu onze geëerbiedigde Koning zoo tot zijn Volk spreekt, verzoek ik de
leden op te staan en met mij driemaal aan te heffen: “Leve de Koning”.
Alle raadsleden staan op en in dit plechtig oogenblik heffen allen driemaal het “Leve de Koning”
aan. De voorzitter, overtuigd dat het aller wensch is den Koning met dezen dag geluk te wenschen,
leest onderstaand concept-telegram voor:
Aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden.
-Het Loo.
“Sire! De Raad der gemeente Smilde betuigt, onder dankzegging aan God, zijn oprechte
deelneming in Uwer Majesteits herstel en wenscht Uwe majesteit van harte geluk met den duur
Uwer Regeering en bovendien met den geest waarin het Uwe Majesteit heeft mogen behagen te
regeeren.
Sire! God spare Uwe Majesteit nog vele jaren, tot heil van U zelve, tot vreugde van Uw Huis en tot
zegen Uwer onderdanen.”
M.A. Hoogerbrugge, voorzitter.
S. Kooger, secretaris.
Onder aller instemming wordt besloten dit telegram staande de vergadering aan Z. M. te verzenden.
De voorzitter stelt nu voor over te gaan tot behandeling der volgende punten:
Ingekomen stukken:
1. Eene missive van den onlangs benoemden hulponderwijzer J. de Jonge, berichtende, dat bij onder
dankzegging voor zijne benoeming met 1 Mei zijne betrekking heeft aanvaard.
2. Een schrijven van Ged. Staten, houdende goedkeuring van het besluit van den Raad dezer
gemeente tot instelling van een maandelijksche schapen- en varkensmarkt.
3. Eene missive van Ged. Staten in zake eene reclame van A. Kalverkamp, berichtende, dat diens
ingebrachte bezwaren tegen de wettigheid van zijn aanslag in den hoofdelijken omslag niet gegrond
zijn bevonden, en tevens mededeelende, dat zij reclamant beter in de 6e als in de 7e klasse van den
hoofdelijken omslag geplaatst achten.
De drie bovenvermelde missives worden alle voor kennisgeving aangenomen.
Hiermede is de agenda afgeloopen.
De voorzitter deelt mede, dat nog eenige reclames tegen den hoofdelijken omslag zijn ingekomen
en vraagt of de Raad de reclames in openbare zitting of in eene zitting met gesloten deuren wenscht
te behandelen.
De heer Homan Kijmmell stelt voor over te gaan in eene zitting met gesloten deuren.
De heer de Vries is tegen dat voorstel.
De voorzitter brengt het voorstel van den heer Homan Kijmmell in stemming, hetwelk met 6 tegen
3 stemmen wordt aangenomen (tegen: de hh. de Vries en Pot en de voorzitter).
Daar niemand meer het woord verlangt, schorst de voorzitter de openbare vergadering, om over te
gaan in eene zitting met gesloten deuren.
Kennisgeving.
Ter GEMEENTE-SECRETARIE van Smilde is, met de bijlagen, ter inzage nedergelegd: een
verzoekschrift van ISRAËL ZALIGMAN, Koopman te Smilde, om in het perceel wijk C nummer 714
aan de Zuidoostzijde der Hoofdvaart een Vellendrogerij en eene Bergplaats voor Lompen en
Beenderen op te richten.
Op Dinsdag den 28sten Mei 1889, des morgens ten 9½ uur, zal ten Gemeentehuize gelegenheid
worden gegeven om tegen het oprichten dier inrichting bezwaren in te brengen en deze mondeling
en schriftelijk toe te lichten.
Smilde, 14 Mei 1889.
Burgemeester en Wethouders,
De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE.
De Secretaris, S. KOOGER.

