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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 4 APRIL 1868 
 
+ Norgervaart, 1 April. ’t Volgende had hier gepasseerde week plaats. Een man, met name Edze v.d. 

Werf (volgens zijn zeggen), geboren te Bergum, van beroep stoelwinder of mattenmaker, kwam bij den 

kastelein A. Kuipers en eischte eenige borrels, die hij spoedig door de keel had. Vervolgens dronk hij 

vriendschappelijk met A.K. een kopje kofij. Na eenige woordenwisseling en gemeene taal over 

nachtlogies (want hij wilde bij A.K. overnachten) en na K., gedwongen te hebben, om zijn patent te laten 

zien, haalde hij een mes uit zijn zak, waarmede hij pogingen aanwendde om K. te dooden. In allerijl 

werden daarop de buren gehaald, die dadelijk in de kamer snelden en den gewelddadige naar buiten 

drongen. Naauwelijks buiten de deur zijnde, slaat hij de glazen in en dreigt ieder te zullen vermoorden, 

die hem nadert. Daarop snelden Kuipers en de buren met stokken en vorken gewapend naar buiten, 

wierpen hem op den grond en bonden hem handen en voeten, nadat hij zich in uiterste woede had 

verdedigd, waarbij K. nog eene  vrij erge blessure aan het hoofd kreeg. Ten spoedigste is de onverlaat in 

handen der policie gesteld en zwaar geboeid naar ’t pakhuis van Themis te Assen getransporteerd. 

Op Dingsdag 7 April a.s., des middags te een uur, zullen ten huize en ten verzoeke van HENDRIK 

HILVERS c.s. te Smilde 

worden verkocht: 

1 Kabinet, 1 Secretaire, 2 Linnenkasten, 4 Tafels en verdere Huismeubelen, voorts 1 Egge, 1 

Boerenwagen, 1 Friesch Schaap, eene partij Mest en hetgeen zal worden te voorschijn gebragt. 

         A.J.C. TELLEGEN, Notaris 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 7 APRIL 1868 
 
 De Bakkers te Smilde 

hebben besloten, om na Paschen van stonden aan geene Krentestoeten meer te geven, als ook zich te 

zullen houden aan de zetting. 

Smilde, 6 April 1868 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 9 APRIL 1868 
 
Er wordt gevraagd, 

om dadelijk of met primo Mei in dienst te treden, een MAN of eene VROUW, zonder kinderen, of een 

VRIJGEZEL, tusschen 30 en 40 jaren oud, de boerderij  goed verstaande, geene vreemdeling in 

hovenieren en eenige bekendheid van de turfgraverij zal tot aanbeveling strekken. – Men adressere 

zich in persoon of met gefrankeerde brieven, onder letter L, bij J. LUXWOLDA, Brievengaarder te 

Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 18 APRIL 1868 
 
+ Smilde, 13 April. Heden achtermiddag had alhier bij den logementhouder Duursma eene zaklooperij 

en eene mastklimmerij plaats. Voor eerstgenoemde waren 3 prijzen uitgeloofd en tien personen namen 

deel aan den strijd. Een zilveren horologieketting werd behaald door M. Wijkel, een zilveren 

sigarenpijpje door W. Braam en een stalen tabaksdoos door B. Brands. Voor het mastklimmen, waaraan 

zes personen deelnamen, waren 6 prijzen uitgeloofd. Een meerschuimen pijp werd behaald door T. 

Wijkel, een schildpadden sigarenkoker door M. Wijkel, een zilveren sigarenpijpje door M. de Vroome, 

een stalen tabaksdood door J. Oldenkamp, eene portemonnaie door M. de Vroome en een fraaije pijp 

door T. Manak. Eene menigte menschen was hierbij tegenwoordig, en de strijders gaven den omstanders 

dikwijls aanleiding tot een hartelijk gelach. Alles is in de beste orde afgeloopen. 


