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+ Smilde, 8 Aug. Al weer valt er uit den hoek van onheilen zoo iets te melden kan men wel haast
zeggen, en ook met regt mag zulks worden aangemerkt, want trots de immer ijverige surveillance van
onze veldwachters Klaasen en Kalbfleisch is diefstal enz. te Hoogersmilde aan de orde van den dag.
Wie is er niet die voorheen bij nacht en altijd alles open en bloot liet en nu niet, tot zelfs het geringste,
achter de grendels doet, uit vrees dat het hem ontnaberd wordt. Schier ieder is beducht voor zijne te
veld staande aardappelen en vele zijn er die daarbij reeds een bezoek hebben gehad, en niet alleen
aardappelen zijn ontstolen, maar daarenboven worden menigte struiken vernield. Nu echter is ’t een
ander geval. Gisternacht bespeurde W. Bel, arbeider te Hoogersmilde, dat zijne schapen “roer waren”,
waarop hij met zijne vrouw opstond; hij merkte toen, dat de schapen aanwezig, maar de deur van het
hok openstond welke door hem met een haakje werd gesloten. Hij begaf zich vervolgens weer met zijn
wederhelft in de armen van Morpheus. Op ’t gewone uur opgestaan zijnde ontwaardde hij, dat de door
hem in ’t holle van de nacht gesloten staldeur openstond en al de schapen weg waren, welke hij een
eindweegs van zijne woning in het veld op twee na terugvond. Het ontbreken der schapen en hetgeen
er des nachts was voorgevallen, in verband daarmede dat zijn schoonzoon L. de Blaauw met zijne
vrouw, die in de nabijheid van hem wonen en waarvan hij vernam dat deze waren vertrokken, deden
hem vermoeden dat de schapen door hen waren gestolen, en naar Oosterwolde ter markt werden
gevoerd, waarheen hij dadelijk op weg ging.. Intusschen werd van een ene ander bij bovengemelde
veldwachters aangifte gedaan, die, ook niet links, onmiddelijk op weg naar Oosterwolde gingen. In
Appelscha gekomen ontmoetten zij bovengenoemd L.d.B., die door hen werd gearresteerd; deze moet
aan gemelde ambtenaren verklaard hebben dat hij, met zijn vrouw de schapen drijvende, bij
Oosterwolde door zijn schoonvader was achterhaald, die hem de schapen had ontnomen en er mee
huiswaarts was gekeerde, waarheen zijn vrouw hem ook was gevolgd. Niet hij echter maar zijne vrouw
had de schapen gestolen, zeide hij. Hierop werd hij naar Smilde in verzekerde bewaring gebragt.
Vervolgens is er een onderzoek door den waarnemenden burgemeester met de veldwachters in loco
gedaan, ten gevolge waarvan ook de broeder van L.d.B., Teunis de Blaauw, te zamen met eerstgemelde
wonende, als verdachte van medepligtigheid is gearresteerd. Na een verhoor ten gemeentehuize zijn
genoemde arrestanten, naar men verneemt, op grond van art. 380 Wetb. van Strafr. en artt. 188 en 190
Wetb. van Strafv. voorloopig ontslagen en moet de officier van justitie te Assen hieromtrent zijn
ingelicht.
INGEZONDEN STUKKEN
Molenwijk- Smilde.
Zou het niet in het belang der scheepvaart geweest zijn, indien het eind beneden het Molenwijk schut,
dat nu droog was, was opgeschoond geworden en de wallen opgezet - even als het nu wenschelijk
ware, dat de Duikersloot in een bevaarbare toestand werd gebragt.
Een vriend van tijdverlies en privilegien
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+ Smilde, 11 Aug. Gisterachtermiddag waren eenige kinderen bij het huis van M.J. de Groot op het
zoogenaamde nieuwe wijkje aan het spelen. Zij hadden eenige worteltjes geplukt,en het meisje van de
Groot wilde het loof er van in eene sloot werpen, terwijl de andere weer aan ’t spelen gingen. Toen
Fenna, zoo heette het meisje, wat lang uitbleef gingen ze naar haar kijken, en vonden haar drijvende in
de sloot. Ofschoon zij er dadelijk uitgehaald en geneeskundige hulp werd ingeroepen, zij was een lijk.
Het meisje was ongeveer 9 jaren oud.
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Het behaagde den Heer van leven en dood, hedennacht 1 uur, mijne dierbare echtgenoot JANTJE DE
VRIES, in den ouderdom van 32 jaren, op het onverwachts, van mijne zijde weg te rukken, mij
nalatende een kindje van 28 weken.
Smilde 18 Augustus 1871
JAN V.D. LEI
Strekkende tot bijzondere kennisgeving aan vrienden en bekenden.

