blad 1882o1
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 26 SEPTEMBER 1882

Smilde, 24 Sept. Gister geraakte een 10 jarig dochtertje van H. Walthaus in de hoofdvaart. De vader,
die het gevaar bespeurde, dat zijn kind dreigde, sprong haar na en greep het meisje vast, doch was
niet in staat weder den wal te bereiken, zoodat nu vader en kind beiden groot gevaar liepen te
verdrinken. De kleermaker Ludwig spoedde zich nu ter hulpe. Ook hij begaf zich te water en stond
Walthaus bij: ’t mogt hem gelukken zijne flinke, menschlievende pogingen met den besten uitslag
bekroond te zien. allen kwamen behouden op ‘t droge, De echtgenoote van Walthaus, die getuige
was van het vreeselijke schouwspel, viel in onmagt.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 27 SEPTEMBER 1882

Ingezonden.
Mijnheer de redacteur!
Wees s.v.p. zoo goed, ter nadere aanvulling van mijn berigt omtrent de drenkelinge Walthaus, nog te
vermelden, dat, behalve de heer Ludwig, ook een zoon van deze benevens K. Cragé zich ter redding
van het kind te water hebben begeven.
Smilde.
UEds. d.v. correspondent.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 28 SEPTEMBER 1882

Raadsvergadering.
Smilde, 26 Sept. Afwezig de heeren Hoogerbrugge, Wind, Drenthen en Homan Kijmmell.
Na opening der vergadering worden de notulen van de vorige zitting gelezen en goedgekeurd.
1. Voor kennisgeving worden aangenomen:
a. een schrijven dan den heer Hoogerbrugge, dat hij wegens afwezigheid verhinderd is de vergadering
bij te wonen, en
b. eene resolutie van Ged. Staten tot goedkeuring van het raadsbesluit van 9 Aug. jl., waarbij eene
toelage is verleend aan het hoofd der school te Bovensmilde, ten behoeve van den kweekeling M.
Mulder.
2. Met algemeene stemmen wordt tot onderwijzer aan de school te Hoogersmilde benoemd de heer W.
Diepenbrug te Dwingelo.
3. Met algemeene stemmen wordt tot onderwijzeres in de nuttige handwerken aan de school te
Kloosterveen benoemd mej. E. Venekamp te Smilde.
Beide benoemden zullen hunne functiën aanvaarden op het door burg. en weth. te bepalen tijdstip.
4. Overeenkomstig het advies van de commissie van onderzoek wordt, zonder stemming, voorloopig
vastgesteld de gemeente-rekening over het jaar 1881: in ontvang op f 29196.36, in uitgaaf op f
28680.075 en alzoo met een batig saldo van f 516.28 5.
5. Zonder stemming wordt vastgesteld een ontwerp-besluit van burg. en weth. tot wijziging van de
gemeentebegrooting, dienst 1882. Bij dat besluit wordt eene som van pl. m. f 700 op de begrooting
over 1882 gebragt, die niet in de rekening over 1881 kon worden verantwoord.
6. Namens het dag. bestuur wordt door den voorzitter aangeboden de gemeente-begrooting voor 1883,
vergezeld van eene memorie van toelichting. Een en ander wordt in handen gesteld van eene
commissie, tot onderzoek en rapport in de volgende vergadering, bestaande uit de heeren G. de Jonge,
Homan Kijmmell en Drenthen.
7. Ter tafel komt een door Ged. Staten in handen van den Raad gesteld bezwaarschrift van J. de Vries
(Zeldenrust) tegen zijn aanslag op het kohier van den hoofdelijken omslag over 1882.
Op voorstel van burg. en weth. wordt besloten om Ged. Staten in overweging te geven op dit adres
afwijzend te beschikken.
De vergadering wordt gesloten.
Begrooting der gemeente Smilde.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Smilde brengen ter algemeen kennis, dat de
BEGROOTING van de Inkomsten en Uitgaven dier gemeente, dienst 1883, van en met 28 September
tot en met 13 October 1882, op de Gemeente-Secretarie ter inzage van een ieder zal liggen en tegen
betaling der kosten algemeen verkrijgbaar is gesteld.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

