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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 7 JULI 1886

Hoogersmilde, 4 Juli. Een zeldzaam voorrecht genoten hier jl. Vrijdag de diaconie-armen.
Medewerkende aan anderer blijdschap, had het zilveren echtpaar, de heer en mevrouw van IJsendijk,
door eene rijke gift de diakenen in staat gesteld hun een aangenamen dag te bereiden. Zij werden
ruim onthaald en ontvingen elk nog een vrij aanzienlijk geschenk.
Smilde, 5 Juli. In de op heden gehouden raadsvergadering is besloten de Jonkersbrug, liggende over
de Hoofdvaart, in eigendom en onderhoud voor de gemeente over te nemen, onder voorwaarden dat
de brug worde hersteld naar een door burg. en weth. goed te keuren bestek en tegen eene storting in
de gemeentekas van f 500.
Hijkersmilde, 5 Juli. De landbouwer Witvoet van Appelscha passeerde hier gisteren met paard en
wagen. Plotseling liep het eenspan los en stortte de wagen in de hoofdvaart. De heer W. sprong van
de wagen, doch had het ongeluk zich daarbij in de borst te bezeeren.
De ondergeteekende maakt aan zijne geëerde begunstigers bekend, dat hij de volgende week eene
buitengewoon fijne vette
jonge Koe
slacht, zonder weêrga.
Smilde, 6 Juli 1886.
S. VAN DAM.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 8 JULI 1886

Smilde, 7 Juli. Over ’t geheel genomen staan de veld- en tuinvruchten, vooral ook de laatste, hier dit
jaar zeer gunstig. Zoo groeiden – om maar iets te noemen – in den tuin van ds. Nierstrasz
bloemkoolen van 5 pond en werden van één plant niet minder dan zes koolen gesneden.
Smilde, 6 Juli. Naar wij vernemen, is gister door den deurwaarder der directe belasting te Assen, in
vereeniging met de commiezen alhier, proces-verbaal opgemaakt tegen J.D. uit Assen, juist toen hij
aan den bakker Berends in diens woning gest verkocht, zonder van patent voorzien te zijn. Wel
beweerde genoemde D. voor zijn vader zulks te verkoopen, maar de ambtenaren konden zich
daarmede niet vereenigen. Hij moest f 9 als borgstelling voldoen of zijn gestkastje achterlaten. Naar
ons verder wordt medegedeeld, heeft hij aan de eerste vordering voldaan.
Heden is onverwachts in den Heere ontslapen mijn geliefde echtgenoot en der kinderen geliefde vader
K. FERNHOUT, in den ouderdom van 88 jaar en 10 maanden, na eene hoogst gelukkige
echtvereeniging van ruim 60 jaren. Zijn heengaan getuigde van vrede, door het bloed des Kruises.
Smilde, 6 Juli 1886.
Wed. K. FERNHOUT-BERGHUIS
en kinderen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 9 JULI 1886

Smilde, 8 Juli. Een zesjarig zoontje van W. de B. alhier viel gisteren, terwijl hij bezig was met
visschen, in de van Liers wijk. Eenige oogenblikken later passeerde de 10jarige zoon van den
landbouwer A. Boer. Zonder aarzeling ging de moedige jongen te water met het gelukkige gevolg, dat
hij er in slaagde den drenkeling te redden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 10 JULI 1886

Smilde, 8 Juli. Een passagier van den schuitevaarder B. alhier wilde van de schuit op eene draai
springen. De sprong mislukte echter; de onvoorzichtige geraakte te water en verdween weldra onder de
schuit. Onmiddellijk sprong H. Westra hem na en slaagde er in den drenkeling te redden.

