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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 26 JANUARIJ 1880

ROODE KRUIS
te Smilde.
VERGADERING van de Leden en Belangstellenden op Maandag 26 Januarij a.s., des namiddags ten
4 ure, in het Logement “de Oude Veenhoop”.
Namens het Bestuur:
M.A. HOOGERBRUGGE, Sec.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 27 JANUARIJ 1880

Smilde, 25 Jan. De spinmalen zijn thans weder zoo hier als in andere plaatsen in Drenthe in vollen
gang. De lange winteravonden geven de jongelieden gelegenheid, om vrolijk zamen te zijn. Niet altijd
wordt in zulke bijeenkomsten, waar men volop geniet, om den min met aardsche goederen
gezegenden natuurgenoot gedacht. De vorige week echter waren op een avond eenige jongens en
meisjes ten huize van R. van der Werf aan de Norgervaart bijeen, die het besluit namen, om onderling
eene collecte te houden ten behoeve van een hulpbehoevend schippersgezin, dat in een in den
nabijheid liggend vaartuig gehuisvest was. Spoedig was een bedrag van vijf gulden bijeen gebragt en
aan de arme lieden uitgereikt. Het ware te wenschen, dat zulke daden bij zulke gelegenheden
navolging mogten vinden! Eere de jongelieden, die met zulke menschlievende beginselen bezield
zijn!
Smilde, 25 Jan. Een zoontje van de weduwe W. alhier waagde zich gister te digt in de nabijheid van
een wak in de hoofdvaart. Het ijs brak plotseling onder zijne voeten weg en de knaap scheen er onder
te zullen geraken. De veldwachter L., die juist passeerde, schoot ijlings toe en haalde het kind op ’t
drooge.
Zekere de V., met eene slede van den molen huiswaarts keerende, geraakte insgelijks door het ijs.
Vele anderen hebben natte voeten opgedaan, en aldus ondervonden, dat voorzigtigheid ten zeerste is
aan te bevelen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 28 JANUARIJ 1880

Smilde, 26 Jan. De collecte voor de algemeene armen alhier heeft opgebragt de somma van f 430.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 29 JANUARIJ 1880

Smilde, 28 Jan. Terwijl gisteravond een zoon van Hendrik Mijlof van Hoogersmilde zich aldaar op
het ijs bevond, werd hij, ofschoon er voor voorbijrijdenden ruimte voor uitwijken genoeg was, op zoo
forsche wijze door drie personen aangereden, dat hij achterover op ’t ijs stortte en voor dood bij den
heer F. Mulder in huis gedragen moest worden. Een half uur lang bleef zijn toestand bedenkelijk,
gelukkig keerde zijn bewustzijn terug. Naar men zegt, moeten de aanrijders, in plaats van zich om den
omver geredene te bekommeren, doorgereden zijn. Wanneer zal men toch eens inzien, dat ook op ’t
ijs voor- en omzigtigheid niet misplaatst zijn?
Hedenmiddag overleed, na een kort maar smartelijk lijden, ons dochtertje ANTJE, in den aanvalligen
leeftijd van bijna negen jaren.
Smilde, 24 Januarij 1889.
M. FERNHOUT.
A. FERNHOUT-DIJKSTRA.
Algemeene en bijzondere kennisgeving.

