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De heer de Vries weet vast, dat het voor die som niet gereed kan komen; 150 gulden is wel noodig.
De voorzitter kan zich daarmede wel vereenigen, daar het niet alleen is tot het aanmaken van het
kampje, doch het is gebleken, dat in eene andere boschkamp veel dood hout is, zoodat er wel tien
duizend nieuwe eiken stekken benoodigd zijn; daarom is die vroeger geraamde som van 100 gulden
niet voldoende.
De heer Wessemius kan zich met den post wel vereenigen.
De heer Pot zal na de ontvangen informatiën er zich geheel bij neerleggen.
Deze post wordt bij acclamatie aangenomen.
Post: onderwijs. B. en W. stellen voor dezen post, zooals gewoonlijk, te stellen op 7400 gulden in
uitgaaf, waartoe zonder hoofdelijke stemming wordt besloten.
Post: onderhoud en instandhouding onderwijzerswoningen. B. en W. stellen voor dezen post te
brengen op 300 gulden, hetgeen ook bij acclamatie wordt goedgekeurd.
Post: onvoorziene uitgaven, wordt alsnog met 250 gulden aangevuld tot het in evenwicht brengen
met de begrooting over 1889, welke nu met algemeene stemmen (de heer de Vries stemt weder vóór
onder reserve) in ontvangst en uitgaaf wordt goedgekeurd.
Ingekomen een schrijven van Hend. Drenthen en cs., waarin zij verzoeken om petroleum en
bediening van een lantaarn, welke adressanten genegen zijn bij de Evert-Hendriksbrug te plaatsen.
De heer Homan Kijmmell meent, dat aldaar geen lantaarn noodig is daar het licht bij de
Polakkenbrug daar niet ver af is.
De heer Sickens acht, nu van de ophaalbrug een draaibrug gemaakt is, het wel noodig.
De voorzitter is van oordeel dat het plaatsen van een lantaarn aldaar niet overbodig is, ook met het
oog op het tegenoverliggende pad naar de Suermondswijk en stelt voor op het adres onder eenig
voorbehoud gunstig te beschikken.
Conform wordt daartoe besloten.
Ingekomen een mededeeling van de plaatselijke schoolcommissie, berichtende, dat de heer J.
Rotgans bedankt heeft als lid van gemelde commissie. Tevens heeft de commissie de eer een
voordracht aan den raad in te zenden, ter vervulling van die vacature; de voordracht bestaat uit de
heeren E.J. Tonckens en Jn. W. de Vries.
De voorzitter benoemt als stemopnemers de heeren Homan Kijmmell en Drenthen.
De uitslag der stemming is dat de heer E.J. Tonckens met zeven stemmen werd benoemd, de heer de
Vries kreeg twee stemmen, terwijl er een stem blanco is uitgebracht.
De voorzitter vraagt den heer Tonckens of hij genegen is zich de benoeming te laten welgevallen.
De heer Tonckens verklaart voor de benoeming te bedanken.
In een volgende vergadering zal alzoo een nieuwe benoeming aan de orde worden gesteld.
De heer Sickens brengt eene opmerking in het midden aangaande schoolcommissie.
De voorzitter twijfelt niet of de commissie zal dien wenk in overweging nemen.
De heer de Vries acht de opmerking van den heer Sickens van geen gewicht en weinig ter zake
afdoende.
Nu komt aan de orde benoeming van leden voor de stembureaux in 1889.
Tot leden van het stembureau voor de stemming der Prov. Staten werden verkozen de heeren P.
Wessemius en van Veen.
Tot leden van het stembureau voor de stemming voor den gemeenteraad de heeren de Vries en
Tonckens.
Daar niemand meer het woord verlangt werd de openbare vergadering geschort om over te gaan in
eene met gesloten deuren.
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Smilde, 20 Febr. Van diefstallen hoort men hier in den regel niet veel. Thans echter is hier een
laaghartige daad gepleegd. Men heeft nl. de vorige week in de kerk der Hervormden te Kloosterveen
ingebroken, het slot van de daar geplaatste armbus verbroken en de zich daarin bevindende gelden,
bij begrafenissen ingezameld, ontvreemd. ’t Is te hopen dat het der politie mag gelukken de daders te
ontdekken.

