PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG, 23 DECEMBER

1851

Smilde, 21 Dec. Ter voorziening in de behoeften der ongelukkige weduwe van den zich hier
onlangs zoo wanhopig van ’t leven beroofd hebbenden schipper J. van den Berg, is door eenige
weldenkende menschenvrienden, met voorkennis van den gemeentebesturen, te Smilde en te
Assen, ten laatste plaatse alleen bij de veeneigenaren, veenbazen en schippers, eene collecte
gedaan, die de aanmerkelijke som van f. 115,96½ heeft opgebragt, namelijk te Assen f. 42,75 en te
Smilde f. 73, 21½ . Hartelijk dank brengt de ongelukkige weduwe met haar drie zeer kleine
kinderen de milde gevers door deze toe; wijl zij nu niet alleen in staat is, om in de behoeften van
haar gezin te voorzien, maar ook om hare beroepsbezigheden voort te zetten; wij hopen, dat de
zegen des Hemels haar verder moge vergezellen, dan zal dit gezin van den afgrond der ellende
gered zijn.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG, 30

DECEMBER 1851

Smilde, 27 Dec. In de vergadering van den gemeenteraad, gehouden den 22 dezer, waren alle
leden tegenwoordig. Nadat de notulen der vorige vergadering waren voorgelezen en goed
gekeurd en de beëdiging van Mr. P. van der Veen had plaats gehad, werd de begrooting over 1852
behandeld. De jaarwedde van den Burgemeester werd bepaald op f. 400, die van den Secretaris op
f. 375. Omtrent die van de ontvanger is men na herhaalde stemming tot geen besluit gekomen;
evenwel is het beginsel van eene procentsgewijze belooning aangenomen. Voorts is besloten een
eigen gemeentehuis te bouwen, en de daartoe benoodigde som op de begroting gebragt: - een
tweeden veldwachter aan de stellen en eene bezoldigde nachtwacht. Eindelijk werd door den
Voorzitter eene commissie benoemd, bestaande uit de heeren Mr. P. van der Veen, H. de Vroome
en H. Sickens, tot zamenstelling van een reglement van orde voor den gemeenteraad, waarna de
vergadering door den Voorzitter werd gesloten en de eerstvolgende bepaald op 27 dezer.
- Vergadering van heden: De notulen van de voorgaande vergadering worden voorgelezen en
goedgekeurd en de behandeling van de begrooting voortgezet en ten einde gebragt, waarna men
overgaat tot benoeming van eenen Secretaris. Bij de eerste stemming ontvangt H. Bakker 3, H.
Jonkers 3, van Lier 2 en J. Eemten 1 stem. Niemand de volstrekte meerderheid hebbende, gaat
men tot eene tweede stemming over en ontvangt H. Bakker 5, H. Jonkers 2 en van Lier 1 stem,
zoodat H. Bakker bij volstrekte meerderheid van stemmen tot Secretaris is benoemd. Nu werd
overgegaan tot benoeming van een gemeente-ontvanger; dadelijk bij de eerste stemming ontving
W. de Vroome 8 en Eemten EENE stem, hebben H. de Vroome zich van stemming onthouden.
Eindelijk werd door de commissie, in de voorafgaande vergadering benoemd tot zamenstelling
van een reglement van orde , bij monde van den heer Mr. P. v.d. Veen, rapport uitgebragt, en werd
besloten, hetzelve ter inzage neer te leggen en in de volgende vergadering, die bepaald werd op
maandag den 29 dezer om 12 uur, in behandeling te nemen; waarna de vergadering door den
Voorzitter werd gesloten.

