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Smilde, 12 Julij. Dat men onverwacht een ongeluk kan krijgen, bleek hedenmiddag in ’t naburige
Appelscha. Het vijfjarige meisje van den arbeider Jan Graafstra was met een ander kind spelende
over een ondiepen greppel.’t Kind van Graafstra valt en krijgt den regterarm uit ’t elleboogsgewrigt.
De moeder, die op het geschrei kwam toegeloopen, trok alles weer zooveel mogelijk op zijn plaats,
nam het meisje in een wagentje en ging er dadelijk mee naar dr. Fledderus alhier, die de zaak verder
zoodanig behandelde, dat men hoopt, dat het kleine wicht spoedig het volle gebruik van den arm
terug mag hebben.
Ernstiger was het geval op het Oranje-kanaal hedenmorgen. Een zeer oppassend jongeling, Egbert
van der Velde, werkte met zijn vader en een broer aan de uitbaggerings-machine. Bij ongeluk komt
zijne hand met het vliegwiel in aanraking, welk wiel de hand zoodanig vatte, dat van der Velde een
paar keeren mee in ’t rond vloog. Gelukkig werd dit gemerkt door een ander, waarop de machine
dadelijk tot staan gebragt werd en v. d. Velde uit zijn hagchelijke positie verlost. Vreselijk was de
regterhand verminkt. De pink was geheel van den hand afgescheurd. Na ingewonnen advies van de
geneesheer werd dadelijk de reis naar Groningen ondernomen. ’t Voorval wekt hier algemeene
deelneming.
Hedenavond is de zoo gehavende hand op de hoogte van den pols afgezet. De patient bevond zich
toen vrij wel. Andere kwetsuren aan beenen en gezigt werden van voorbijgaanden aard bevonden.
We twijfelen niet of een of ander weldenkende zal de middelen die hem ter dienste staan willen
aanwenden, om de ongelukkige jongeling, die zeer goed verstandelijk ontwikkeld is, in ’t vervolg
eene betrekking te bezorgen, die hem voor broodgebrek behoedt.
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Smilde, 31 Julij. Hedenavond had ten huize van de wed. Homan de aangekondigde vergadering der
kiesvereenigng “Vooruitgang” plaats. Ook vele kiezers, nog geene leden der vereniging zijnde, waren
aanwezig. De vergadering was dan ook zeer geanimeerd. ’t Gold de bespreking van candidaten voor
’t lidmaatschap van den gemeenteraad. Nadat verschillende personen de revue waren gepasseerd,
ging men over tot eene eindstemming, waarvan de uitslag was, dat men algemeen de heeren H. van
Veen, E.R. Homan en H.P. Sickens, aftredende leden, en de heer C.H. de Jonge voor de candidaturen
wenschte aanbevolen te zien.
Bij het bespreken der aftredende leden werd de opmerking gemaakt, dat het zeer moeijelijk was, over
hunne handelingen in den raad te oordeelen. Officieel weet men niets, daar de raadsverslagen zoo
mager en schraal worden gegeven, dat men hieruit niets kan opmaken.
Dat werd door allen beaamd en met algemeene stemmen werd dan ook het voorstel van een der
aanwezigen aangenomen, om het bestuur der Vereeniging op te dragen, een schrijven te rigten aan
den uitgever der Prov. Dr. & Asser Courant, waarin deze heer beleefd verzocht wordt zijn
correspondent te Smilde te verzoeken, de raadsverslagen uitgebreider te leveren, in den geest zooals
deze worden opgezonden uit Ooststellingwerf, daar de inwoners der gemeente Smilde gaarne willen
weten wat in hunne raadzaal wordt gesproken en wie vóór of tegen een voorstel is en op welke
gronden.
En hiermede eindigde deze vergadering.
DE VEREENIGING
“Vooruitgang”
te Smilde heeft in hare vergadering van 13 Julij als CANDIDATEN bij de aanstaande verkiezing
gesteld de Heeren
H. VAN VEEN,
E.R. HOMAN,
H.P. SICKENS,
C.H. DE JONGE.
Men gelieve de voornamen van C.H. DE JONGE voluit op het stembiljet te schrijven.
Smilde, 13 Julij 1881.
Namens het Bestuur,
H.C. PRINS, Voorzitter.
A. SPIER, Secretaris.

