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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 15 JUNI 1883 
 

Verkoop Topgras – Smilde. 

Woensdag 20 Juni a.s., 

des avonds te 6 uur, zullen, in het Logement van SOL te Smilde, publiek worden verkocht: 

6 kampen Topgras, 

liggende aan de Meesterswijk te Smilde. 

Aan te wijzen door A. BOXMA. 

Ten verzoeke van den Heer A.W. WESTRA VAN HOLTHE te Assen. 

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

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 16 JUNI 1883 
 
Smilde, 15 Juni. Heden geraakte het kind van 2 à 3 jaren van den landbouwer Hk. de Jong in de 

Molenwijk. De heer J. Hoogerbrugge, kassier alhier, die daar juist passeerde, begaf zich onmiddelijk 

te water, en smaakte het genoegen, het kind goed en wel in de armen der moeder, die door angst op 

den weg in flauwte was gevallen, over te reiken. 

SMILDE. 

Collecte – Gewapende Dienst. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat op Maandag den 

18den Juni 1883 langs de huizen der ingezetenen zal plaats hebben de collecte ten  behoeve van het 

fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den Gewapende Dienst in de Nederlanden. 

Smilde, 14 Juni 1883.      Burgemeester en Wethouders: 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 18 JUNI 1883 
 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 20 JUNI 1883 
 
Smilde, 18 Juni. Op de scheepstimmerwerven is hier thans veel bedrijvigheid, inzonderheid op die 

van den heer M. Fernhout, waar dagelijks schepen op- en afgelaten worden, terwijl nog verscheidene 

vaartuigen op een eerbiedigen afstand eene afwachtende houding aannemen, in de hoop dat het hun 

ook gegund worde eens aan de beurt te komen. Aan wie dat aanhoudend eentoonig geklop ook moge 

hinderen, aan den bouwmeester en zijne knechten niet, die gaarne met zulk eene drukte gediend zijn. 

Smilde, 15 Juni. Ondanks het schrale weer en de in geen jaren gekende droogte kunnen we als een 

bizonderheid van hier melden, dat in de tuin van den heer A. H. Sol kool staat, waaronder er zijn die 

een middellijn hebben van 14 à 15 decimeter, welke planten bovendien op den kouden grond 

gekweekt zijn. 

Bovensmilde, 19 Juni. Meldden we voor eenigen tijd, dat er een vogelpaar zijn nestje had 

gebouwd in de school alhier, ’t blijkt, dat het hun daar uitstekend is bevallen. Pas waren de 

jongen uitgevlogen, of met het bouwen van een nieuw nestje werd er begonnen, waarin 

weldra weder jongen worden verwacht. 

Smilde, 19 Juni. De treurige toestand van de hoofdvaart schijnt bij den dag te verergeren. Vooral 

tusschen de Sickens- en de Jonkersbrug zijn de ondiepten zoo menigvuldig, dat er geen geladen schip 

er ongedeerd passeeren kan. Gister kon men er zelfs getuige zijn van het schouwspel, dat 2 ledige 

schepen tegen elkander vastraakten. Ook geladen bokken zitten er telkens aan den grond. 

Heden overleed, in haren Heer en Heiland, onze geliefde en zorgdragende moeder A. SMEDING, Wed. 

H. BOER, diep betreurd door hare kinderen, behuwd- en kleinkinderen, maar dat zij in ’t volle 

vertrouwen is heengegaan lenigt onze smart. 

Smilde, 17 Juni 1883.      Uit aller naam: J. BOER. 

Algemeene kennisgeving. 


