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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 21 DECEMBER 1876

Smilde, 19 Dec. Hedenvoormiddag zag men een bejaard persoon met de veldwachter alhier naar het
gemeentehuis gaan en men verneemt dat dit een zoogenaamde wonderdocter was, D.L.D. genaamd,
wonende te Appelscha, die onbevoegd de geneeskunde bij de dochter van J. de V. alhier uitoefende.
Er zijn verscheidene flesschen medicamenten door de veldwachters in beslag genomen en er moet
tegen D. procesverbaal zijn opgemaakt.
Raadsvergadering.
SMILDE, 19 Dec. Afwezig de heer C. Fledderus.
1. Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en vastgesteld.
2. Voor kennisgeving wordt aangenomen een resolutie van Ged. Staten, dd. 24 November jl., no.
15, houdende goedkeuring en terugzending der gemeente-begrooting voor 1877.
3. Overeenkomstig het voorstel van B. en W. wordt met algemeene stemmen het tractement van den
doodgraver te Kloosterveen met f 10 verhoogd en alzoo vastgesteld op f 60 ’s jaars, in te gaan 1
Januarij 1877.
4. Benoeming van twee leden van het burgerlijk armbestuur, wegens periodieke aftreding op 1
Januarij 1877.
De voorzitter deelt mede, dat, blijkens een ingekomen schrijven, door dat collegie worden
voorgedragen: 1. J. Roemer, aftredend lid, en J.H. Wind, en 2. H.H. Rebenscheidt, aftredend lid, en
H.C. Prins. Bij de daarop gevolgde stemming worden de heeren Roemer en Rebenscheidt met
groote meerderheid van stemmen herbenoemd.
5. Benoeming van een hulponderwijzer te Kloosterveen. De voorzitter geeft te kennen, dat, na
herhaalde oproepingen, zich voor die vacature slechts één sollicitant heeft aangemeld. Deze
sollicitant is B. Dijkstra, onderwijzer te Zeijen, gemeente Vries, en wordt nu door B. en W., in
overleg met den hoofdonderwijzer en den districts-schoolopziener, ter benoeming voorgedragen.
Uit de daarna gehouden stemming blijkt, dat er van de 10 ingeleverde briefjes 2 in blanco zijn,
terwijl de overigen zijn ingevuld met B. Dijkstra, die alzoo is benoemd.
De indiensttreding wordt verder bepaald op 1 Januarij 1877, of, zoo hiertegen bezwaar mogt
bestaan, op een later door het dag. bestuur, in overleg met den benoemde, te bepalen dag.
6. De regeling van de stembureaux voor de verkiezingen, die in 1877 moeten plaats hebben, wordt
vastgesteld naar aanleiding en overeenkomstig van een door B. en W. opgemaakten en
overgelegden rooster, waarbij in acht genomen is, dat de leden, die in dit jaar het stembureau
hebben uitgemaakt, nu onderaan zijn geplaatst.
Ten gevolge daarvan is de volgorde aldus:
J.H. Wind, C. Fledderus, Jan W. de Vries, H. van Veen, mr. P. van der Veen, H.P. Sickens, J.
Drenthen, J. Homan Kijmmell, E.R. Homan, P. Wessemius en N.E. Servatius.
7. Het voorstel tot het plaatsen van een lantaarn bij de Kijmmellsbrug is thans aan de orde.
De voorzitter geeft te kennen, dat, zooals hij onlangs zelf ondervonden heeft, het daar des avonds
zeer donker en daardoor zeer gevaarlijk is, niet alleen voor voetgangers, maar ook bovenal voor
rijtuigen. Hij heeft daarom deze zaak ter sprake gebragt in de vergadering van het dag. bestuur en
brengt ze nu ook hier ter tafel.
Algemeen is men het met den voorzitter eens, dat het zeer wenschelijk was wanneer bij bedoelde
brug een lantaarn stond, ofschoon, volgens het oordeel van verschillende leden, dat punt nog lang
niet het gevaarlijkste in de gemeente is.
Het wordt evenwel niet raadzaam geacht, om (hoe noodig of het ook is) tot het plaatsen van een
lantaarn bij gedachte brug over te gaan, daar men dan ook verpligt zou wezen, om op verschillende
andere plaatsen in de gemeente (bijv. bij de Wittewijksbrug, bij die bij de wedw. Nijmeijer en bij de
draaivonders over de wijken) lantaarns te zetten, hetgeen, wegens de uitgestrektheid der gemeente,
ten slotte een zeer groot bezwaar voor de gemeentekas zou worden.
Op al deze gronden is de vergadering dus van gevoelen, dat men, vooreerst ten minste, nog niet
moest afwijken van het eenige jaren geleden genomen besluit, om: “wanneer door eenige
belanghebbende ingezetenen bij bruggen of draaivonders lantaarns worden geplaatst en voor het
opsteken wordt zorg gedragen, dan de gemeente de noodige petroleum voor hare rekening neemt.”
Daar het voorstel dus niet voldoende wordt ondersteund, trekt de voorzitter het in.
De vergadering wordt gesloten.

