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Evenwel is er nog één punt, dat hij gaarne zou zien afgedaan en wel de rekening over 1887, welke in 

de vorige vergadering is aangehouden, omdat er een post op voorkwam, waarin de raad niet is gekend, 

nl. de uitgave van f 25 voor herstel der Tentigerdraai. Het feit is gebeurd en hij gelooft niet, dat het de 

bedoeling is van den raad om dat artikel der wet te doen toepassen, waardoor de daders met geldelijke 

boeten worden gestraft. Het was slechts een quaestie van beginsel. Spreker stelt voor de rekening goed 

te keuren. Men bindt zich daardoor niet in de toekomst, ook niet bij andere posten. 

De heer Fernhout is meer voor het verdagen tot een volgende vergadering. De rekening dient niet 

heden als ’t ware in een onbewaakt oogenblik te worden afgedaan. 

De voorzitter is niet voor uitstel. De rekening is reeds 4 à 5 weken onder handen, men kan het dus nu 

moeilijk een onbewaakt oogenblik noemen. Wil de vergadering een motie om de daders te straffen, 

dan wil hij die wel voorstellen, maar hij meent, dat zulks niet  de bedoeling is. Wanneer de raad heden 

geen beslissing neemt, zal hij de rekening naar Ged. Staten moeten zenden ter goedkeuring, daar hij 

die niet langer mag ophouden. 

Na eenige discussie tusschen den heer Sickens en den voorzitter, waarbij echter blijkt, dat de heer 

Sickens een andere post van f 1579 op het oog heeft, betreffende gelden van het armwezen, welke op 

de begrooting voor 1888 of 1889 zal gebracht worden, zegt de heer de Vries, dat hij, hoewel overtuigd, 

dat niet de wettige macht tot de uitgaven van f 25 besloot, er toch voor is, dat de zaak afgedaan wordt, 

om er af te komen. 

Met algemeene stemmen wordt daarop de rekening goedgekeurd. De wethouders onthouden zich van 

stemming. 

Hierna wordt de vergadering gesloten. 
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Smilde – Herhalingsonderwijs. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen aan de ingezetenen dier gemeente in 

herinnering, dat er, van en met 15 October 1888 tot en met 31 Maart 1889, op de vier openbare 

scholen gelegenheid zal worden gegeven tot het genieten van herhalingsonderwijs. 

Inlichtingen worden verstrekt door de Hoofden der scholen. 

De Burgemeester, M. A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 
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Waterschap de Zeven Blokken. 

VERGADERING 

op Zaterdag 29 Sept. a.s., ’s avonds 7 uur, ten huize van de Wed. HOMAN, van alle 

onderhoudplichtigen van de Evert Hendriksbrug, liggende over de mond van de Evert Hendrikswijk 

alhier, om te besluiten: tot vernieuwing of vervanging van bovengenoemde Brug. 

Smilde, 25 1888.       Namens het Bestuur, 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

Smilde, 21 Sept. Het jachtveld blijkt hier schaarsch van wild voorzien. Toch kunnen sommige jagers 

nog bogen op succes. Zoo schoten op één dag de h.h. R. Fledderus en W. Timmer 3 hazen en 6 

patrijzen, de heer A.H. Sol 2 hazen en 3 patrijzen en de heer A. Arends 1 haas, 8 patrijzen en 1 

korhoen. 
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