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WOENSDAG 20 SEPTEMBER 1882

Hoogersmilde, 18 Sept. Eene ergerlijke wandaad werd van Vrijdag op Zaturdag nacht alhier
gepleegd. Alstoen hebben eenige schendende handen in de trekschuit van C. Auwerda, hetzij uit
broodnijd of euvelmoed, eenige gaten in den bodem geboord. Daar genoemde schuitenvaarder den
volgende morgen vroeger dan gewoonlijk naar Assen wilde vertrekken en diensvolgens ook
vroegtijdig uit bed was, ontdekte hij nog bij tijds, dat er water in de snik was. Daar hij en zijn zoon
dit toen opschepten, ontdekten zij de gaten en sloegen die met pennen digt. Hadden zij zulks
eenigzins later ontwaard, welligt was de schuit geheel gezonken. Later zag men een bootje bij de
daar digt bij zijnde Lambertus-brug liggen, waarin zich een boor bevond. Het gezin van A. heeft wel
vermoeden, maar durft met zekerheid niets te zeggen. Het ware te wenschen, dat het aan den ijver
der politie mogt gelukken den schuldige of liever de schuldigen op het spoor te komen en dat zij
streng werden gestraft. Immers, men kan zulk een schuit kwalijk achter slot en grendels sluiten.
Smilde, 18 Sept. De eerste dag der jagt is voor velen onzer jagers niet bijzonder gelukkig geweest.
Sommigen echter, schoon ze klagen over zeer weinig wild, hebben nog al vrij wat neergeschoten.
Zoo meldt men ons, dat de hh. Fledderus en Timmer 9 hazen en een korhaan, de heer A. Sol 1 konijn
en 7 patrijzen, de heer v.d. Velde 1 haas en 2 patrijzen, de heer Jonkers 10 patrijzen schoten.
Ruim is dus voor deze geoefende schutters de opbrengst van de jagt niet te noemen.
Uit de hand te koop:

EEN OVERDEKTE

Praam,
groot 81 ton, met compleeten INVENTARIS, laatst bevaren door JAN DOUWES. Bedoeld Vaartuig is te
bevragen bij de Eigenaresse de Wedw. H. TEN KATE en ligt voor het huis der Verkoopster te Smilde.
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Smilde, 18 Sept. De dienst van de stoomboot “Smilde I” is nu, overeenkomstig aangekondigde
advertentie, gestaakt en behoort tot de geschiedenis. Zij, die zoo trotsch, met veel geweld en
gestommel, de hoofdvaart eenige keeren per dag beroerde, ligt daar nu als de vermoorde onschuld.
Zoo hoorden wij, althans in dien geest, enkelen een haleluja der wraak aanheffen en op de
puinhoopen van de verlatene een vreugdekreet uitgalmen. En tot welke categorie behooren die blijde
zielen? Tot die der bokhouders. Wat werden er niet een jeremiades uitgesproken door man, vrouw en
kinderen, als zij telkens bij het voorbijvaren van het vuurschip (zoals sommigen de boot ook
noemden) touwen en kettingen moesten vasthouden, daar hun bok anders wegdreef. Ja zij zingen nu
van de Psalm, doelende op Simson:
“Ach daar ligt hij, in wiens blikken
Moed en glorie blonk,
Voor hij in zijn vijands strikken
Magt’Loos nederzonk.”
Maar, roepen wij hun toe: spant den boog niet al te strak; wij krijgen welligt een nieuwe boot; het
getal van hen, die daarnaar verlangen, is grooter dan dat van u met al uwe bokken; als de gelden maar
bijeen zijn, dan zal het ook wel geschieden. Een boot kan niet meer gemist worden. Men neem niet
gaarne weer zijn toevlugt tot de schuit. Daarom wenschen wij met zoo velen, wien getal legio is, dat
de nieuwe boot niet tot de vrome wenschen behoort, maar werkelijk zal in de vaart gebragt worden.
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Smilde, 22 Sept. Hedenmiddag had hier aan de Norgervaart een ongeluk plaats, dat vreeselijk
gevolgen had kunnen hebben. De dienstbode van den heer K. Punter namelijk gleed uit en geraakte in
de hoofdvaart.
Reeds verkeerde het meisje in zinkende staat, toen Heike Knot het gevaar bespeurde en zonder
aarzelen te water ging. Bijna was de moedige redder zelf het slagtoffer van zijne menschlievendheid
geworden, want de drenkelinge klemde zich zoodanig aan hem vast, dat hij den wal niet weder kon
bereiken, terwijl bij den hoogen waterstand van waden geen sprake kon zijn. Gelukkig kwam juist de
schuit op Veenhuizen aanvaren. men reikte H.K. een haak en deze bereikte nu den vasten wal, terwijl
hij tevens de voldoening mogt smaken eene drenkelinge te hebben gered van een anders wissen dood.

