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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 21 AUGUSTUS 1882

Smilde, 18 Aug. Sedert eenige jaren woonde hier alleen in een vertrek zekere J.S. Kramer Rzn.
Hedenmorgen bleef zijne deur gesloten, wat wel eenige verwondering, maar toch geene
ongerustheid verwekt. Toen echter de dag verstreek zonder dat K. verscheen werd de deur
opengebroken en vond men K. levenloos te bed. Aan een misdaad is hier niet te denken.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 22 AUGUSTUS 1882

Smilde, 21 Aug. Naar wij vernemen zijn de aannemers van de verbreeding der Norgervaart
voornemens met eene stoombaggermachine de werkzaamheden voort te zetten, omdat zij ’t met de
eigenaars der aangrenzende perceelen niet eens kunnen worden over de tijdelijke berging van den
grond.
Smilde, 21 aug. Bij de gister gehouden herstemming voor een lid van den Kerkeraad der Israël.
gemeente alhier tusschen de heeren H. Elshof ( aftr. lid) en M. Bloemendal, waaraan alle 25 kiezers
hebben deelgenomen, bleek bij de opening der stembus, dat elke der beide candidaten 12 stemmen
op zich had vereenigd, terwijl één briefje van onwaarde werd verklaard. Aangezien nu ingevolge art.
24 van het reglement bij staking der stemmen de oudste in jaren benoemd is, zoo is eerstgenoemde
herkozen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 23 AUGUSTUS 1882

Smilde, 22 Aug. Naar ons wordt medegedeeld zou bij de directie van de stoomboot “Smilde I” het
plan bestaan om een nieuwe boot van moderne constructie in de vaart te brengen en de bestaande op
te heffen. Reeds zou het grootste gedeelte van het benoodigde kapitaal gevonden zijn. Het is te
wenschen, dat dat plan rijpheid erlange, want zodanig middel van vervoer is reeds onmisbaar
geworden, terwijl de meeste ingezetenen van Smilde zeer ongaarne gedwongen zouden worden om
weder hun toevlugt te moeten nemen tot de traditionele trekschuit of zoogenaamde snik, waarin zij
tot vervelens toe telkens het “ho” moeten vernemen, zeer lang een korten aftstand moeten bevaren en
nog op den koop toe hebben de niet onaardige muziek uit de klaroen van den snikkejongen.
Smilde, 23 Aug. Hoe met wat goeden wil en met veel fantasie van niets iets en van dat iets eene
verbazend groote gebeurtenis kan worden gemaakt, is hier dezer dagen weder ten duidelijkste
gebleken. Onlangs verhaalde men, dat een katuil was komen aanvliegen in eene der openbare
scholen. ’t Was wel niet waar, doch mogelijk was ’t zeker. Na een kort tijdsverloop echter was men
’t er over eens, dat niet een uil, maar de duivel in hoogsteigen persoon de school had willen
inspecteeren. Ontelbaar zijn thans de lezingen, welke van die inspectie in omloop zijn. Eene daarvan
– voor de waarheid wordt ingestaan – luidt als volgt: ’s Morgens om ongeveer 9 uur – de lessen
beginnen om half tien – was de hoofdonderwijzer in de school bezig met het in gereedheid brengen
der borden, toen de duivel in de gedaante van een uil hen kwam opzoeken. Terstond daarop legde
deze – de duivel, wel te verstaan – zijne vermomming af en toonde hij zich zooals hij dit eigenlijk
behoort te doen. De onderwijzer moest toen ondervinden, dat zijn werk niet kon worden
goedgekeurd, althans wat hij op het bord had geschreven, werd uitgewischt. Na ’t bedrijven van nog
meer van dergelijke baldadigheden vertrok den bezoeker, doch de hoofdonderwijzer was niet van
plan hem stilletjes te laten afmarcheren. In allerijl haastte hij zich naar den in de onmiddelijke
nabijheid wonenden veldwachter en sommeerde dezen den bedaard heen en weer wandelenden
duivel neer te schieten. De veldwachter echter weigerde beslist: hij wou zich niet “branden”. De man
had waarachtig gelijk. Eenigen tijd daarna gaat de duivel opnieuw de school binnen, grijpt eene
landkaart van den wand, verandert zich in eene kat en springt, onder een akelig gelach, met landkaart
en al in de hoofdvaart. Vreeselijk voer hij uit tegen het onderwijs zooals het op de openbaren school
wordt gegeven. Dat blijkt dus niet naar zijn smaak te zijn en schijnt, hiernaar te oordeelen, minder
goddeloos dan van zekere zijde wordt beweerd.

