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fodtthtnsstnt in Pnrisea heeft oodeman wordt ten 

pte gelegd 
op 6 Februari 11 te ïont 

bij 
Aken Marie 

**«�» met wie 
hij te vergeefs getracht had liefdeabetrekkio- 

JIlL 
te met «n *w»ren koipeishamer drie of meer 

*i °P het nooM te hebbeu toegebracht tengevolge waarvan 
«ij eene 

hersenschudding heeft bekomen en 6 a 7 weken niet 
w staat is geweest haren gewonen arbeid te verrichten De 
enen ran het O M strekte tot eene gevangenisstraf voor den 
tijd van 5 jaren 

� 
Op een Drentsch boerendorp in de nabijheid van Assen 

werd dexer dagen in de hervormde kerk aldaar een nieuwe 
organist benoemd Toen deze voor het eerst op Zondag dienst 
deed gaf 

hij na 
afloop van de godsdienstoefening een paar 

extra-nam mers ten beste Daar de vorige organist dat echter 
nooit gewoon was te doen meenden de toehoorders die zeker 
een kerkorgel voor een draaiorgel van groot kaliber aanzagen 
dat het daarboven niet pi ais was ja men fluisterde elkaar 
toe :  dat de ierrei den lurgel nait tot bedaoren kriegen ion 

Geheimzinnig slopen de boeren de kerk nit en bleven buiten 

het kerkgebouw met wijd geopende oogen alsof er een ontploffing 
of iets dergelijks komen moest aangapen Eindelijk meenden 
eenige der stoutsten de handen nit de mouwen te moeten steken 

en besloten in de eerste plaats den onbekwamen hnrgeltpeulder 

der in zijne schuilplaats op te zoeken en volgens Drentsche 

spreekwijze wat op het jak te geven Met dit strijdlustig plan 

togen dan eenige zeer snuggere jongens naar boven Gelukkig 
kwam hier de dominØ die inmiddels van deze scŁne onderricht 

werd den armen orgelman ontzetten 

� Over de werkstaking in de venen onder Steenwijkerwold 
en Oldemarkt wordt aan de Zw Ct dd 28 Mei uit Steenwijkerwold 

wijkerwold geschreven : 

»De werkstakingen in de veenderijen het zoogenaamde bollen 

len waarmede gisteren op de grenzen v«n deze gemeente en 
Oldemarkt een aanvang is gemaakt werd heden alhier verder 

.  Tiet kracht doorgezet en heeft zulke proportion aangenomen 

S heden tegen den middag geen arbeider in de veenderijen 

mfcer aanwezig was of kon zijn Die niet vrijwillig het werk 

wilde staken werd niet alleen daartoe door de overmacht gedwongen 

dwongen maar was zelfs nog verplicht de menigte die ten 

laatste tot eene aanzienlijke hoeveelheid was aangegroeid te 

vergezellen Op die wijze trok men door de veenderijen Iemand 

die niet goedschiks wilde ophouden met zijn werk moet 
vrij 

ernstig mishandeld zijn zoodat 
hij 

zich in eene naastbijzijnde 

turfmakerstent moest terugtrekken Overigens werd de orde niet 

verstoord Het getal der werkstakers zal 
p 

m 900 a 1000 

bedragen 

-Het plan bestond morgen weder bijeen te komen om na 

ook de Turfmakers onder Giethoorn gedwongen te hebben het 

werk te eindigen aan den Lokeweg alhier eene vergadering te 

houden onder leiding van den socialist Croll uit den Haag 
die daartoe telegraphisch zou zijn uitgenoodigd Of deze aan 

de uitnoodiging gevolg zal geven is nog niet bekend De 

eisch der arbeiders was oorspronkelijk verhooging van loon ad 

15 ets per roede thans echter moeten «e die tot op 10 cent 

verminderd hebben Gedwongen winkelnering is echter ook bij 

Telen een hoofdoorzaak Heden waren aanwezig de veldwachters 

ters der gemeenten Oldemarkt en Steenwijkerwold ondersteund 

door de van genoemde gemeenten eu te Steenwijk gestationeerde 

rijfcsveldwachters 

De commissaris des Konings in die provincie de heer mr 

J H Geertzema heeft zich heden derwaarts begeven 


