PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
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Vrijdag jl. is voor het Provinciaal Geregtshof alhier behandeld de zaak van J. de J., beschuldigd
van in den avond van 11 Januarij te Smilde in de herberg van J.L. Wolters moedwillig en met
voorbedachten rade Lammert Jonkes zoodanig te hebben verwond, dat daaruit een beletsel om te
werken is ontstaan gedurende meer dan 21 dagen. Er werden 11 getuigen a charge en 4 a decharge
gehoord. In eene avondzitting nam de Procureur-Gen. zijn requisitoir, daartoe strekkende, dat de
beschuldigde zoude worden veroordeeld tot een confinement in een rasp- of tuchthuis hier voor de
tijd van niet minden dan 5 en niet meer dan 15 jaren, en tot eerloosverklaring. De heer mr. L.
Oldenhuis Gratama trachtte in eene uitvoerige pleitrede o.m. voornamelijk te betoogen dat de
schuld van den beschuldigde niet wettelijk was bewezen en dat hier de verzwarende
omstandigheid, als zoude de verwonde man binnen de 21 dagen niet hebben kunnen werken, niet
aanwezig was, daar hij binnen die tijd eenig corporeel werk had verrigt. Een talrijk publiek
woonde de behandeling dezer treurige zaak bij. De uitspraak is bepaald aanstaande vrijdag.

Smilde, 12 April. Gister voormiddag had hier ’t volgend droevig ongeluk plaats. Sipkien
Bruinsma, vrouw van G. Brands, omstreeks 50 jaren oud, was alleen thuis en kookte
erwten tot ’t middagmaal; zij wilde de pot, die in een haal boven ’t vuur hing wat
opschorten; ’t haal schorte te ver, zij strompelde en viel voorover op ’t vuur, hare
kleederen vatteden vlam, tijdige hulp was er niet; zij brandde zich zoo deerlijk, dat ze
heden nacht aan de gevolgen daarvan is overleden.
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Smilde, 15 April. In de openbare raadsvergadering gisteren alhier gehouden, is behandeld:
1e. beëdiging van den secretaris;
2e vaststelling van een reglement van orden voor Burg. en Weth.;
3e idem van eene instructie voor den secretaris;
4e idem voor den gemeente-ontvanger;
5e benoeming van eene commissie tot het maken van een ontwerp reglement voor de bank van
leening;
6e bepaling der plaatsen in de gemeente waar aanwezig zullen zijn eenige brandhaken;
7e behandeling van eenige punten, betrekkelijk de restituten van eenige uitschotten, door andere
gemeenten gedaan ten behoede van alhier armlastige personen;
8e bepaling van maatregelen ter voorkoming van brand in de gemeentelijke beplanting of bosch in
het stuifzand te Hoogersmilde, en
9e benoeming van eene commissie tot het doen van onderzoek en rapport omtrent den door B. en
W. ontworpenen hoofdelijken gemeente-omslag voor 1852, waarna de vergadering werd gesloten
en de eerstvolgende bepaald op maandag e.k.. Alle leden waren tegenwoordig.
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Op verzoek plaatsen wij het onderstaande:
Smilde, 18 April. In navolging van andere gemeenten heeft het Israël. Kerkbestuur alhier besloten,
om voortaan op gezette tijden Godsdienstige voordragten in de landtaal binnen de Synagoge te
doen houden, en deze taak op te dragen aan den heer H. Scheffer, onderwijzer bij voornoemde
gemeente. Dien ten gevolge heeft Z.Ed. zaturdag jl. eene leerrede over Lev. 10 vs. 3 gehouden, die
ten volle den naam van kernachtig, sierlijk en echt Godsdienstig verdient. Algemeen verheugt men
zich, dat toch eindelijk eene instelling hier beslag heeft gekregen, waartegen zich vooroordeel en
geestdrijverij zoo hardnekkig aankantten. Wij mogen echter niet vergeten, dat ook wij deze
schrede op den weg des vooruitgangs aan de voorlichting van den Eerw. heer Rabbijn te Meppel
te danken hebben.

