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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 2 JULI 1887 
 
Smilde, 1 Juli. Menigeen werd gister opgeschrikt door het bericht, dat in het Eekhoutsblok een felle 

brand woedde, die de boekweit van menigen arbeider en kleinen landbouwer vernielde. ’t Gerucht 

bleek maar al te waar en nog moet het vuur niet bedwongen zijn. 

Smilde, 30 Juni. Het russchen snijden is hier, nu de langste dag achter de rug is, weer aan den gang. 

Een koopman uit Steenwijk heeft al reeds van enkelen gekocht voor 4 cent de bos – dun band. Ook 

zijn er arbeiders van Noordwolde (Friesland) met bootjes het Oranjekanaal opgevaren om daar 

russchen te snijden en direct met de bootjes te vervoeren, om er den aanstaanden winter zelf matten 

van te maken. 

Ofschoon het ontzettend droog is, wat den groei van de russchen tegenwerkt, moet dit product toch 

tamelijk lang zijn, hetgeen zeker aan de nattigheid, die we in Mei hadden, is toe te schrijven. 

Als de prijs der russchen, dun Smilder band, 4 ct. blijft, dan is er bij eenigen voorraad wel een 

daghuur met het snijden te verdienen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 4 JULI 1887 
 

 
Smilde, 2 Juli. Gister tegen den avond zag de visscher Radix iet spartelen in de hoofdvaart. Een 

omhoog gestoken hand toonde dat het een kind was, dat daar in noodverkeerde. R. begaf zich te 

water, bereikte den reeds zinkenden kleine en - redde zijn eigen zoontje. 

Rogge – Witterholt. 

Op Zaterdag 16 Juli 1887, 

des avonds zes uur, ten huize van HENDRICUS DE VRIES aan de Norgervaart, publieke verkoop van: 

TWEE KAMPEN 

uitmuntende Rogge 

in het Witterholt. 

Ten verzoeke van den Heer Doctor H.H. HEIJS VAN ZOUTEVEEN te Assen. 

Aanwijs doet L. POOL te Smilde. 

De inzate zal bij de perceelen plaats hebben. 

Jhr. J.A.G. VAN DER WIJCK, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 12 JULI 1887 
 

 

De ondergeteekende maakt zijne geëerde begunstigers bekend, dat hij in het begin der volgende 

week zal slachten eene puike fijne 

vette jonge KOE, 

aangekocht van den Heer A.W. V.D. SLUIS te Appelscha. Verzoeke gunst. 

Smilde, 12 Juli 1887. 

S. VAN DAM. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 11 JULI 1887 
 

 
Maandagavond ten 7 uur komt Ds. J. HULSEBOS, Pred. te Zuidwolde, op te treden in de Zaal van 

het Logement DE VEENHOOP (J.H. WIND) te Smilde. 

Smilde, 10 Juli. De zangvereniging “De Harmonie”, die te dezer plaats bloeit onder de leiding van 

den heer J. Eikema, vierde gister haar jaarfeest en mocht tevens haar 5jarig bestaan herdenken. De 

vroolijkheid, die gewoonlijk voorzit bij dergelijke feesten, ontbrak ook hier niet. Een keurig 

geschenk aan den directeur gaf blijk er van, hoezeer de bekwame leiding van den heer E. door de 

leden op prijs wordt gesteld. 


