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Smilde, 19 Jan. De koopman L. Wijl redde heden een kind van een wissen dood. Een zoontje van 

den landgebruiker J. Rakken vermaakte zich tusschen den schooltijd met op het ijs van de hoofdvaart 

te dansen. Toen het op het nieuwe, pas dichtgevrorene van een wak wilde springen, brak dit 

eensklaps af en deed den jongeling naar beneden zakken, maar nog  met de handen naar boven 

spartelde. Genoemde koopman, die juist op de plaats des onheil was, wist spoedig een lang touw te 

bemachtigen, dat hij op het ijs wierp onder het bereik van den drenkeling, die het zelve nog bij tijds 

wist te grijpen en zoo door Wijl uit zijne gevaarlijke positie werd verlost. Had de redding een 

oogenblik later komen opdagen, hoogstwaarschijnlijk hadden we dan van het gebeurde een zeer 

somber tafereel kunnen ophangen. 

Bevallen van een zoon E. HOOGERBRUGGE-WIND. 

Smilde, 20 Januari 1885. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 
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Smilde, 19 Jan. De genees- en heelkundige behandeling van den arts dezer gemeente wordt 

menigmaal, soms dagelijks van elders ingeroepen. Eenige gevaarlijke operatiën, die met goed gevolg 

zijn geschied, hebben zijn naam gevestigd. Thans is ter zijner verpleging gesteld een landbouwer te 

Leggelo, gem. Dwingelo, die zich tijdens de behandeling hier kost en inwoning heeft verschaft. Naar 

wij vernemen moeten den lijder een arm en beide beenen geopereerd worden. Op een van 

laatstgenoemde lichaamsdeelen is Vrijdag jl. reeds genoemde kunstbewerking, met adsistentie van de 

heer Bakker, heelkundige te Assen, geschied. 

Smilde, 22 Jan. Gisternacht, omstreeks 1 uur, viel M. O. hier door het ijs in de hoofdvaart. Zich 

zelven redden kon hij niet en daar allen in de buurt reeds sliepen, werd zijn noodgeschrei in den 

beginne niet gehoord. Bijna een half uur ging voorbij eer de drenkeling, bijna verstijfd van koude, 

werd gered. Liefderijk opgenomen en verpleegd kon hij ’s morgens huiswaarts keeren. 

 Ingezonden stuk. 

Mijnheer de redacteur! 

Uwe courant van den 17den dezer berichtte, dat de den 16den Dec. ’84 aanbestede rijkswerken, 1e. het 

vierjarig onderhoud van het Veenhuizer kanaal e.a. en 2e. het vierjarig onderhoud van de groote 

rijkswegen en verspreide rijkswegen in Drenthe met dat van de Drentsche Hoofd- en Beilervaart, 

gegund zijn, en wel het eerste aan F. van Baalen te Nieuwe Schans, het tweede aan F. Aberson te 

Steenwijk. 

Dit feit wekte bij velen hier te Smilde verwondering, bij niet weinigen teleurstelling, bij enkelen zelfs 

verontwaardiging. 

Terwijl ’t hier algemeen bekend was, dat twee inwoners de laagste inschrijvers op genoemde werken 

waren, nl. J.W. de Vries en H. van Dijk, weet men nu, dat deze werken gegund zijn het eerste voor       

f 750 per jaar méér en het andere voor f 1500 per jaar méér dan waarvoor de Vries en van Dijk ze 

wilden aannemen. Daar men nu tegenwoordig zóóveel van bezuinigingsplannen van de Hooge 

Regeering leest en hoort, dat men niet aannemen mag, dat de betrokken autoriteiten dit nog al niet zoo 

heel klein verschil van f 2250 per jaar of f 9000 per 4 jaren door de vingers hebben gezien, vragen 

velen verwonderd: welke reden zou er toch in dit geval voor deze bezuiniging zijn? 

Terwijl niet weinigen hier zich over verheugden, dat twee inwoners, van wie de Vries eerst bij de 

Kolonievaart, later bij de Norgervaart, blijken van kennis, geschiktheid en ijver gegeven had, en van 

Dijk met de Vries nog zoo kort geleden bij sluis I aan ’t Stieltjeskanaal getoond had met ijver en 

kennis van zaken te kunnen werken, zoo’n ondernemingsgeest bezaten, dat ze ook voor 

bovengenoemde werken mededongen, hoopte men, na de aanbesteding, dat hunne pogingen om deze 

werken weêr uit te voeren met goeden uitslag zouden worden bekroond. 

En daarom vragen nu niet weinigen teleurgesteld: welke reden zou er toch voor dit niet gunnen zijn? 
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