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Smilde, 5 Aug. In het laatst der vorige week had hier het volgende voorval plaats. Een persoon,
naar de kleeding te oordeelen een polderwerker vervoegde zich op de van Lierswijk bij de vrouw
van Thomas Jager en bij A. Tingen en bragt hen het berigt, dat bij de kunstwerken aan het groote
kanaal in Groningen, alwaar de echtgenoot van eerstgenoemde en de zoon van laatsgemelden
werkzaam waren, een groot ongeluk was geschied. Een stelling, waarop eenige arbeiders werkzaam
waren, was onder den last bezweken, waardoor een zevental werklieden naar beneden vielen en
zwaar verwond werden. De berigtgever betuigde, dat de vrouw van T.J. haar man niet levend in
Smilde zou terug zien, terwijl de zoon van Tingen een dijbeen gebroken had. Hij verzocht aan de
betrekkingen om hem pluksels en zwachtels mede te geven, alsmede 35 sent om eenige
verbandmiddelen te koopen, aan welk verzoek voldaan werd, terwijl de vrouw van Jager, niet
twijfelende aan de waarheid van het verhaal, met den vreemdeling op reis ging. Zij wilde den vader
harer kinderen nog eens voor het laatst aanschouwen. Toen het tweetal te Assen bij het station van
den Staatsspoor was aangekomen, bood meergemelde vreemdeling haar aan, om een kaartje voor
haar te nemen, waarvoor zij hem een rijksdaalder ter hand stelde, met het verzoek het overige aan
haar terug te geven. Zij ging in het stations-koffijhuis om de komst van den trein aldaar te
verbeiden; de jobsbode zou haar immers bij tijds waarschuwen en het restant van de twee gulden
vijftig cent teruggeven. Hij schijnt echter zijne belofte te hebben vergeten, want hij kwam niet
terug, terwijl de trein aankwam en vertrok. De vrouw bemerkte al spoedig, dat zij beet genomen
was en bleef ’s nachts in Assen, om den volgende morgen weer huiswaarts te keeren. Toen nu de
volgende avond T. Jager met zijne kameraden herwaarts in volmaakte gezondheid terugkeerde, was
het duidelijk, dat men met een opligter te doen had. Men is hem nog niet op het spoor.
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Smilde, 12 Aug. Gisteravond was er eene menigte volk op de been bij het tolhek te Bovensmilde.
Zekere Albert Hasper kwam met een voer rogge op een wagen met twee paarden bespannen,
aanrijden en eischte kosloos doorrid. Dit werd hem door van der Laan, den tolgaarder, geweigerd,
omdat volgens diens meening H. hierop geen regt had. Dit wekte de woede van H. op, die met de
vrouw van den tolgaarder in twist geraakte en, zoo het gerucht wil, tot handtastelijkheden
oversloeg. De vrouw viel bewusteloos neder en lag een geruimen tijd in bezwijming, hetgeen de
dochters aanleiding gaf om te roepen: moeder is dood, welke meening echter ongegrond bleek te
zijn, daar de vrouw eenigen tijd later weder tot bezinning kwam. Er werd echter geneeskundige
hulp ingeroepen en het feit ter kennisse van de justitie gebragt. Onze veldwachters hebben heden
een onderzoek ingesteld, welks afloop ons nog niet bekend is.
H. heeft zich later wel genegen betoond om te betalen, maar tegen kwitantie, wat hem echter werd
geweigerd.
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Veenschap
“DE ZEVEN BLOKKEN.”
Het BESTUUR van het Veenschap “de Zeven Blokken” te Smilde brengt ter kennis van
belanghebbenden, dat de TABELLEN der WEGEN en BRUGGEN in het Veenschap ter inzage zullen
liggen in het Logement van J.K. HOMAN te Smilde van af den 18den Augustus tot en met den
18den September e.k. en voorts, dat er SCHOUW over Waterleidingen, Wijken, Wegen en Bruggen
zal gehouden worden tusschen 30 Augustus en 11 September e.k.
Het Bestuur voornoemd:
H.P. SICKENS, voorzitter,
S.A. HULST, Secretatis.

