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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 2 NOVEMBER 1878 
 
Bovensmilde, 31 Oct. Omtrent de redding van de dochter van den landbouwer G.d.J. alhier 

vernemen we nog eenige bijzonderheden, die we meenen dat wel der vermelding waardig zijn. 

Onderscheiden personen hadden den gevaarlijken toestand reeds opgemerkt, waarin de 

drenkelinge verkeerde, maar onder heen en wederloopen, roepen enz. lieten ze kostbare 

oogenblikken verloren gaan, zonder dat iets afdoends werd ondernomen. Terwijl dit rumoer in 

vollen gang was kwam landbouwer A. Boxma aangereden, die zoodra hij hoorde wat er gaande 

was uit zijn rijtuig sprong, zich van eenige bovenkleederen ontdeed en zoo te water ging, waar hij 

zijne kloeke houding met het gunstigst resultaat zag beloond. 

Het naar den wal halen kostte den vrij bejaarden redder groote moeite, zoodat de omstanders hem 

nog een touw toewierpen, opdat hij zich zoo uit het overvolle kanaal zou kunnen helpen. 

De moedige handelingen van den heer B. heeft buiten kijf een menschenleven gered. 

De toestand van het geredde meisje is vrij gunstig. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 5 NOVEMBER 1878 
 

 
Smilde, 2 Nov. Hedenmorgen wilde Hk. de Vries met een zak zaairogge, geladen op een 

kruiwagen, op het Noorden eene draai passeren. Midden op de draai zijnde, brak deze in tweeën en 

de V. stortte met kruiwagen en rogge in de wijk. Gelukkig was de vrouw van Zietze Meijer, 

tegenover wiens huis het ongeluk gebeurde, er bij tegenwoordig, die de V., welke reeds begon te 

zinken, met heel veel moeite weer op het drooge hielp. Ook de rogge er niet zonder moeite 

uitgehaald en dadelijk aan de aarde toevertrouwd. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 6 NOVEMBER 1878 
 

 
Smilde, 4 Nov. Jaar op jaar verlaten tal van arbeidersgezinnen deze gemeente, om zich elders, 

vooral te Nieuw-Amsterdam, met der woon te vestigen. Naar ’t zich laat aanzien zal ook in ’t 

aanstaande voorjaar die verhuizing weder op vrij ruime schaal plaats vinden. 

Wie hieruit zoude opmaken, dat voor de arbeidende klasse te Smilde geen werk meer is te vinden, 

zou zich zeer vergissen; de landbouw en landontginning vragen den geheelen zomer en herfst 

zooveel hulp, dat er dikwijls gebrek aan handen is. De veenen echter korten in en zij, die in de 

eerste plaats hunne verdiensten zoeken bij de turfbereiding, vertrekken naar de nieuwen 

veenkoloniën, waar ze naar hartenlust tegen de “zwarten” kunnen vechten en waar in ’t voorjaar 

voor den flinken arbeider veel te verdienen is. 

Scheid – Smilde. 

Op Dingsdag 19 November 1878, 

des morgens te 11 uur, zal, ten huize van J. WIELDRAAIJER op de Scheid te Smilde, publiek 

worden verkocht: 

Eene groote partij 1ste, 2de, 3de soort 

PLANKEN. 

Wagenplanken, Bokposten, Krooideelen, Rigters, Ribhout, Latten, Afdeelen, Schalen enz. 

Ten verzoeke van den Heer R. BOLMAN, Houthandelaar te Smilde. 

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

 Notaris. 


