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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 22 AUGUSTUS 1878 
 
Smilde, 21 Aug. De bewijzen, dat kleine kinderen niet zonder opzigt mogen gelaten worden, is met 

één vermeerderd. Een kind van L. Vochtelo, wonende aan de Leemdijk, van twee jaar oud, was voor 

de deur spelende, werd vermist en …. voor dood uit eene nabijzijnde sloot opgehaald. Dadelijk werd 

doctorale hulp ingeroepen, aan welke ’t gelukken mogt de levensgeesten weder op te wekken. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 23 AUGUSTUS 1878 
 
Smilde, 22 Aug. gisteravond viel een zoontje van den wever G.T. in de hoofdvaart. Gelukkig 

ontdekte men schielijk in welk een gevaarlijken toestand hij verkeerde, zoodat bij tijds hulp kon 

worden aangebragt en het knaapje op het drooge werd gehaald. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 27 AUGUSTUS 1878 
 
Bovensmilde, 25 Aug. Gisteravond omstreeks 6 uur barstte hier een hevig onweder los. De 

bliksem werd soms oogenblikkelijk door den donder gevolgd en maar al te spoedig bleek 

het, dat de vrees voor ongelukken bewaarheid zou worden. Plotseling zag men de vlammen 

opstijgen uit het huis van den landbouwer J. Boxma aan de Norgervaart. Zoo spoedig 

mogelijk begaf de brandweer zich met de spuit naar de plaats des ongeluks, maar er viel niet 

veel meer aan te denken den brand te blusschen. Ondanks alle inspanning om het te keer te 

gaan nam het vuur steeds grooter afmetingen aan, zoodat huis en schuur geheel werden 

vernield. Een deel van den inboedel heeft men nog kunnen redden, maar 1 jongbeest, 3 

varkens, eene aanzienlijke hoeveelheid hooi, rogge, haver enz. werden eene prooi der 

vlammen. 

Huis en inboedel waren verzekerd, maar, naar men ons mededeelt, zeer laag. 

Persoonlijke ongelukken zijn niet voorgevallen. 

Kloosterveen, 25 Aug. Een 10jarig zoontje van de verveener J.S. zou gister met een kleiner broertje 

naar het land gaan om vee in huis te halen, toen de bliksem het oudste der knaapjes trof. Het kind 

werd in een deerniswaardigen toestand opgenomen, maar bleek niet doodelijk te zijn getroffen, 

zoodat het, hoewel nog lijdende, hoogstwaarschijnlijk voor de hevig verschrikte ouders gespaard zal 

blijven. 

Het andere knaapje heeft geen letsel bekomen. 

Houtverkoop. – Smilde. 

Op Vrijdag 6 September 1878, 

des morgens te 11 uur, zal, bij de Jonkersbrug te Smilde, publiek worden verkocht: 

Een groote partij 1ste, 2de en 3de soort 

PLANKEN, 

een dito partij Ribhout van alle dikten en lengten Krooiplanken, Wagenplanken, Bokposten, 

Raamregels, eiken Kistplanken, Regellat, Schroden, Achterdeelen, Latten, ½ Balken, 

Jufferhout tot 40 voet lengte enz. 

Ten verzoeke vaan den Heer R. BOLMAN te Smilde. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 28 AUGUSTUS 1878 
 
Kloosterveen, 26 Aug. Met genoegen vernemen we, dat het knaapje, Zaturdag l.l. door den bliksem 

getroffen, langzamerhand begint te herstellen, zoodat zijn toestand geene erge bezorgheid meer moet 

wekken. 


