
 

 

blad 1878l3 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 13 AUGUSTUS 1878 
 
Smilde, 12 Aug. De dienstmeid van den landbouwer A.O. was Zaturdagmiddag bezig met het 

gereedmaken van varkensvoeder. Zij kwam echter te vallen en werd door een emmer met kokend 

water overstort, zoodat zij erge brandwonden bekwam. 

Smilde, 11 Aug. Terwijl de zoon van den veenarbeider P. de Vries, wonende aan de 4de wijk te 

Appelscha, in het begin der vorige week, ’s nachts ongeveer half twee, van zijn meisje terug kwam, 

om zich huiswaarts te begeven, werd hij, door een bosch komende, onverhoeds door een 

manspersoon aangevallen, die hem met een stok zoodanig op het hoofd sloeg, dat hij bewusteloos 

nederzeeg. Toen hij weder tot zich zelf kwam, was de dader, dien hij door de duisternis ziet kon 

herkennen, verdwenen. Alle nasporingen zijn tot dusverre vruchteloos. die aanval heeft intusschen 

ernstige gevolgen. De Vries ligt gevaarlijk ziek, terwijl men aan eene hersenschudding begint te 

denken, daar hij telkens ijlt en aan koortsachtige aanvallen laboreert. Het is te hopen, dat de bedrijver 

van zulk een laaghartige daad in handen van de justitie moge geraken en zijn welverdiende straf niet 

ontga. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 16 AUGUSTUS 1878 
 
Smilde, 15 Aug. Men deelt ons mede, dat eenige arbeiders, die van hier tijdelijk naar de provincie 

Groningen waren getrokken om daar werk te zoeken, door den bliksem uit hunne keeten werden 

gedreven. In een oogwenk stond alles in volle vlam en bijna al wat ze bij zich hadden werd door het 

vuur verteerd. 

Zeker een treurig verlies voor hen, die van huis gingen om elders meer te verdienen en nu eene 

betrekkelijke groote schade hebben geleden! 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 21 AUGUSTUS 1878 
 
Smilde, 19 Aug. Eergister passeerde hier een waterhoos, die niet weinig schrik en ontsteltenis 

veroorzaakte. Bij zekeren S. op de Jonkerswijk werden een paar vruchtboomen uit den grond gerukt, 

terwijl ook een eikenboom zwaar werd beschadigd. Een hek en een deur werden bij een paar huizen 

uit de hengen gerukt en bij een vierde werd het dak beschadigd. De hoos ging in zuidoostelijke rigting 

verder en wierp, toen ze boven de hoofdvaart was gekomen, het water tegen de belendende huizen. 

-Met het delven der aardappelen voor de fabrieken is begonnen. De opbrengst is goed en de ziekte 

heeft nog betrekkelijk weinig schade gedaan. 

De aardappelen, welke thans gerooid worden, waren bij voorkoop verkocht. 

De handel is nog niet weder begonnen. 

-Er worden tegenwoordig weder verscheidene ladingen Amsterdamsche straatvuilnis aangevoerd. De 

prijzen zijn niet hoog en bedragen gemiddeld 150 à 160 gulden per lading. 

De kwaliteit moet aanmerkelijk beter zijn dan in het voorjaar. 

Heden overleed, tot diepe droefheid van mij en mijn eenigste dochter, mijn geliefde echtgenoot J. 

WIEBERDINK, in den ouderdom van 52 jaar, na eene gelukkige echtvereeniging van 27 jaar. 

Smilde, 18 Augustus 1878. 

Mede uit naam mijner dochter, 

A. HARTHOLT, Wed. J. WIEBERDINK. 

Strekkende deze tot bijzondere kennisgeving aan vrienden en bekenden. 


