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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 1 APRIL 1884

Voor de vele blijken van deelneming, bij en na het overlijden van mijn dierbare echtgenoote, betuig
ik bij dezen mijn oprechten dank.
Smilde, 30 Maart ’84.
P. WESSEMIUS.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 2 APRIL 1884

Raadsvergadering.
Smilde, 31 Maart. Afwezig de heeren Homan Kijmmell, C.H. de Jonge en Post.
Na opening der vergadering worden de notulen van de vorige zitting gelezen en onveranderd
goedgekeurd.
1. Voor informatie wordt aangenomen eene resolutie van Ged. Staten, tot goedkeuring van het
primitief kohier van den hoofdelijken omslag, dienst 1884;
2. ter lezing op de secretarie wordt gelegd: het verslag omtrent den toestand der gemeente, over
1883;
3. zonder stemming wordt vastgesteld: het primitief kohier van de belasting op de honden, dienst
1884, tot een bedrag van f 346,50, nadat vooraf was afgewezen de daartegen ingebrachte reclame
van G. de Boer te Bovensmilde en nadat op de reclame van J. Jonkers te Kloosterveen gunstig was
beschikt;
4. overeenkomstig daartoe gedaan voorstel wordt aan het dagelijksch bestuur machtiging verleend
tot het aanstellen van afdraaiers voor de draaivonders aan de gemeente toebehoorende, met bepaling
dat dit besluit geacht wordt te zijn in werking getreden op 1 Maart j.l.;
5. in behandeling komt het in de vorige vergadering reeds ingekomen schrijven van Ged. Staten,
waarbij deze voorstellen om de jaarwedde van den Burgemeester te bepalen op f 1100 (nu f 1000),
die der wethouders op f 90 (nu f 80) en die van secretaris op f 800 (nu f 650).
Na eenige besprekingen wordt, op voorstel des voorzitters, tevens raadslid, besloten aan Ged. Staten
te berichten:
“dat, naar des Raads inzien, de burgemeester en de wethouders voldoende worden gesalariëerd en
dus hunne jaarwedde geene verandering behoort te ondergaan, doch dat de Raad zich zeer goed kan
vereenigen met het voorstel om de jaarwedde van den secretaris te bepalen op f 800.”
De vergadering wordt gesloten.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 3 APRIL 1884

Smilde, 2 April. Vrijdag a.s. zal hier eene vergadering van den gemeenteraad worden gehouden,
waarin aan de orde komt: 1. ontslag aan dr. Fledderus als gemeentelijk geneesheer; 2. voorstel
omtrent de vervulling dier vacature.
-In onze gemeente is nu een rijksveldwachter gestationeerd. Gisteren is hier als zoodanig
aangekomen de heer Stam uit Zwolle.
Hoogersmilde, 1 April. Hedenmiddag, omstreeks 5 uur, waren W. Kalsbeek en zijn huisgezin, in de
onmiddelijke nabijheid hunner woning, met aardappelpooten bezig. Een tweejarig knaapje werd in
de drukte een oogenblik uit het oog verloren; het viel in eene sloot en werd daar levenloos gevonden.

