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Na voorlezing der adressen was men eenparig van gevoelen de tabel niet goed te keuren, als zijnde 

niet in het belang van een geregeld onderhoud. 

Conform besloten. 

Op de vraag of nog iemand iets heeft in het midden te brengen, vroeg de heer Pot of men indachtig 

is op den slechten toestand der draai bij het gemeentehuis, met het oog op de  a.s. markt. 

De voorzitter zegt, dat deze zaak zijn aandacht niet is ontgaan en door burg. en weth. de noodige 

voorziening zal worden aangebracht. 

De heer van Veen heeft uit geruchten vernomen, dat een der behoeftige krankzinnigen, 

vertoevende in het gesticht te Zutphen, zeer in beterschap is toegenomen en vraagt of deze de 

inrichting nog niet zou kunnen verlaten. 

De voorzitter deelt mede, dat voor eenigen tijd dat punt ook bij burg. en weth. in overweging is 

genomen, en uit de toen ontvangen informatien van den geneesheer-directeur, welke door den 

secretaris worden voorgelezen, is gebleken, dat het nog niet raadzaam wordt geacht haar uit het 

gesticht te doen terugkeeren. Spreker zal binnen een niet te lang tijdsverloop opnieuw informatien 

omtrent haar toestand doen inwinnen en daarvan mededeeling doen. 

Niemand meer het woord verlangende sluit de voorzitter de vergadering. 
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Smilde, 29 April. Hedenmiddag geraakte hier van den heer Schuitevoerder een paard, gespannen 

voor een hooiwagen, op hol. De wagen werd beschadigd en bij het huis van den heer J. 

Hoogerbrugge werd een ijzeren lantaarnpaal uit den grond geslagen. Persoonlijke ongelukken zijn 

niet te betreuren. 

Smilde, 30 April, De voorjaarskermis heeft een ongewoon druk aanzien. Het paardenspul van den 

heer Schuitevoerder, de schouwburgtent van de wed. Bakker enz., enz., beloven niet weinig genot. 

Voor rekening van den burgemeester wordt aan de leerlingen der scholen in deze gemeente in 

genoemde schouwburgtent eene kindervoorstelling gegeven. 

Op de markt is de veehandel levendig. 

Smilde, 30 April. Een der muzikanten, werkzaam  bij het paardenspel van den heer S. 

Schuitenvoerder, die ter gelegenheid van de jaarmarkt alhier eenige voorstellingen wil geven, had 

heden het ongeluk bij het schoonmaken van een geladen pistool, waarvan het schot plotseling 

afging, de pink van de linkerhand zoodanig te treffen, dat die òf afgezet moet worden òf bij het 

behoud daarvan altijd onbruikbaar en stijf zal blijven. De hulp van dr. de Vries werd dadelijk 

ingeroepen. Er moest water zijn om de wond van bloed te zuiveren en dit te doen stillen, maar de 

menschlievende predikant W., in wiens onmiddellijke nabijheid de tent is opgeslagen, had de 

goedheid, desgevraagd zulks te weigeren, ja, zelfs den verzoeker den toegang tot zijne woning of 

schuur te ontzeggen. 
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Smilde, 1 Mei. Gisternamiddag ontstond brand in een hooiberg staande achter het huis van en 

bewoond door A. Spijkman. Op het geroep van den kleermaker Kolthof, die ter aangeduide plaats 

een buitengewone rook zag opstijgen, kwam al spoedig een aantal menschen ter hup opdagen, 

waardoor het mocht gelukken het vernielende element in zijn vaart te stuiten. 

De oorzaak is onbekend. 


