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Smilde, 22 Maart. De landbouwers en verveeners, wier belangen anders nog al dikwijls
uiteenloopen, heffen thans in alle eendragt klagten aan over den aanhoudenden regen en den hoogen
waterstand. De landbouwers kunnen bijna niet zaaijen of poten in den doorweekten bodem, en de
verveeners zien met leede oogen, hoe de te veld staande turf door het water wordt geteisterd. Naar
we vernemen ziet het er hiermede zoo treurig uit, dat de schippers bijna geene drooge lading kunnen
bekomen, en genoodzaakt zijn eene groote massa turf als onbruikbaar ter zijde te leggen, die later als
“verladen” specie voor betrekkelijk weinig geld van de hand moet worden gezet.
Smilde, 21 Maart. In de vorige week hebben er eenige ongeregeldheden plaats gehad bij het huis
van J. Blomberg alhier, die een paar arbeidersjongelingen uit zijn tuin wilde verwijderen, omdat zij
eenige guitenstreken uitvoerden en elkander met sneeuwballen wierpen, ’t welk ten gevolge had, dat
zij B. op den grond wierpen. Hierbij voegden zich eenige andere daglooners, die blijkbaar te veel
nat hadden gebruikt. Gezamentlijk viel men toen genoemden J.B. aan. Zijne vrouw mengde zich in
het gevecht om haar man te bevrijden, maar kreeg een of meer stooten of schoppen. Het echtpaar
kon echter in huis vlugten, waardoor het tumult ophield. Inmiddels werd iemand te paard naar de
veldwachters gezonden, die niet lang op zich lieten wachten. Na het instellen van een onderzoek,
werd van een en ander proces-verbaal opgemaakt, terwijl de jongelingen den volgende morgen in het
gemeentehuis voor den burgemeester moesten verschijnen, om een verhoor te ondergaan. Wij
gelooven niet, dat die zaak onvervolgd zal blijven, te meer, wanneer men bedenkt, dat de vrouw van
B. in hoogst zwangeren toestand verkeert.
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ATTENTIE!
Ondergeteekende maakt bekend, dat hij van af Maandag a.s., met zijn SCHUIT dagelijks, behalve
des Zaturdags en Zondags, vaart van
Hoogersmilde naar Assen.
Vertrekl 6½ uur, terug ongeveer te 2 uur.
Smilde, 23 Maart ’77.
J.P. HATZMANN
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Smilde.
Op Maandag 26 Maart 1877,
des voormiddags te 10 uur, zal, bij DE VRIEZE aan de Norgervaart en des namiddags te één uur bij
WIND te Smilde,
op zes maanden crediet,
publiek worden verkocht:
EENE LADING

Pootaardappelen,
waaronder TURKSCHE en RUIGE WITTEN.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.
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Correspondentie.
Het stuk van X uit Smilde, behelzende eenige toelichting aangaande de mishandeling van
Bloemberg, kon niet opgenomen worden, omdat hetzelve aanleiding kon geven tot eene regterlijke
vervolging wegens laster.

