blad 1883e
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 14 MAART 1883

Smilde, 13 Maart. Naar wij vernemen zal op den 1sten van de volgende maand de Norgervaart
weder voor de scheepvaart geopend worden, ten einde de landerijen bij de Rijksgestichten te
Veenhuizen van straatvuilnis en andere benoodigde meststoffen te kunnen voorzien. De
werkzaamheden, die aldaar met kracht werden voortgezet, moeten nu wegens de sneeuw en de vorst
weder gestaakt worden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 15 MAART 1883

Hoogersmilde, 14 Maart. Als eene bijzonderheid uit de dierenwereld kan van hier worden gemeld,
dat een schaap van J.K. Boer vijf lammeren ter wereld heeft gebragt, 2 van ’t mannelijk en 3 van ’t
vrouwelijk geslacht.
Smilde, 14 Maart. Lazen wij onlangs in dit blad de mededeling, dat de dienstmeid G.B. beschuldigd
werd ten nadeele van haren meester R.S. eenige goederen te hebben ontvreemd, die uit eene lade
door de politie in beslag waren genomen, thans, nu de zaak tot klaarheid is gekomen, blijkt, dat dit
niet het geval was. Het meisje had op den bestemden tijd, evenals de andere huisgenooten, een
boterham gekregen, die met worst of vleesch was bedekt, maar kon die niet geheel verorberen en
legde daarvan een stuk in eene kabinetslade, om dat te bewaren voor haar minnaar, met wien zij
eerstdaags in den echt denkt te treden. Ook werd haar door de dochter des huizes onder de lompen
eenige bruikbare lapjes goed gegeven, die zij eveneens in gemeld meubelstuk nederlegde, waartoe
haar de vrijheid was verleend. Ook had het gezin den toegang tot hetzelve, zoodat de laden
ongesloten waren. De niets kwaads vermoedende dienstbode moest op zekeren dag vernemen, dat in
hare afwezigheid de veldwachter Hogenberk door haren meester was ontboden om onderzoek te
doen, die het kabinet visiteerde en het opgegevene vond. Deze ambtenaar moest eene vervolging
instellen, maar nu blijkt, volgens inlichting, die wij verkregen hebben, dat noch in het verhoor, dat zij
ondergaan heeft bij den burgemeester, noch bij den heer officier van justitie te Assen, in verband met
eene schriftelijk verklaring van de vrouw van S., die daarin berouw gevoelde over haar onbezonnen
aanklagt of die van haren echtgenoot, eenige overtreding, wanbedrijf of misdaad heeft plaats gehad.
G.S. zou nu voornemens zijn tegen haren voormaligen meester eene burgerlijke actie tot vergoeding
van schade in te stellen, in goeden naam en eer geleden.
-De arbeider F.v.D.V. alhier leefde met zijne echtgenoote voortdurend in onmin. Zij beviel en verliet
spoedig daarop met haar kindje de gemeenschappelijke woning, zich begevende ten huize harer
ouders, bij de Geeuwenbrug, gem. Dwingelo. Hij was intusschen ook veeltijds ten huize zijner hier
wonende ouders. Dezer dagen kwam zij terug, en toen tusschen man en vrouw geene verzoening
kon plaats grijpen, maakte zij van den tijd, dat hij afwezig was, gebruik, brak de deur met behulp van
twee mannen, die zij had last gegeven, open en nam de meubelen, aardappelen en al wat onder haar
bereik viel, met uitzondering van zijne kleederen en eenige kleinigheden, uit de echtelijke woning
mede, terwijl zij die in veiligheid liet brengen bij een buurman. Toen dit bijna was afgeloopen, kwam
v.D.V. en moest tot zijn schrik vernemen wat er gebeurd was. Hij moest zich tevreden stellen met
hetgeen op de plaats nog berustte. Aangezien ingevolge de wet het wegnemen door de getrouwde
vrouw ten nadeele van haren echtgenoot geene aanleiding tot een strafproces kan geven, zal er geene
vervolging kunnen plaats hebben.
SMILDE.
Op den besten stand, tegen billijke voorwaarden, TE HUUR eene nette
Woning met Tuin
Ter voorkoming van laster in persoon te bevragen bij den Heer H. VAN VEEN.

