blad 1877q
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 7 MEI 1877

Voor de vele en treffende bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden van onzen
geliefden vader en behuwdvader den Wel Edelen Heer JACOB HOOGERBRUGGE, betuigen wij onzen
HARTELIJKEN DANK.
Overschie, Smilde, 4 Mei 1877.
PR. HOOGERBRUGGE.
A. HOOGERBRUGGE-OUWELEN.
JB. HOOGERBRUGGE.
K. HOOGERBRUGGE-RODENBURG.
M.A. HOOGERBRUGGE.
K. HOOGERBRUGGE-POOT.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 8 MEI 1877

Smilde, 6 Mei. Het ouderenpaar G. Kuiper en echtgenoote alhier is heden een droevig ongeluk
wedervaren. Hun vierjarig zoontje speelde met nog een knaapje onmiddelijk bij hunne woning, die
rondom met diepe sloten is omgeven. Eensklaps stortte hun kind in eene derzelve, die vol water is
en verdween in de diepte. Eenige oogenblikken later wilden ze hun lieveling roepen, maar wat
ontwaarden zij? het aanvallige kind lag in de sloot en werd er levenloos uitgehaald. Toen de heer
Fledderus, geneesheer alhier, die spoedig ontboden werd, kwam, om de drenkeling te onderzoeken,
moest hij de treurige verklaring afleggen, dat de levensgeesten waren uitgebluscht. De droefheid der
ouders laat zich eerden gevoelen dan beschrijven. Mogt dit toch weder tot voorbeeld strekken om
ten allen tijde een waakzaam oog op kleine kinderen te houden.
Kennisgeving.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde maken bekend, dat door hen vergunning is verleend:
1. aan FOKKO VOORMA en zijne regtverkrijgenden tot de oprigting van een Bakkerij in het pand
wijk C No. 1095, en
2. aan NATHAN VAN DAM en zijne regtverkrijgenden tot de oprigting van een Slagterij in het pand
wijk B No. 574.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.
SMILDE.
Ter Gemeente-Secretaris is, met de bijlagen, ter inzage gelegd het verzoek van LEVIE COLTOF, om
in het perceel Wijk B, No. 28/29 (Kadaster Sectie H, No. 78) te mogen oprigten een
Huidenzouterij, een Huidendroogerij en een Bewaarplaats voor Beenderen en Lompen.
Op Dingsdag den 22sten Mei 1877, des voormiddags ten 10 uur, zal ten Gemeentehuize gelegenheid
worden gegeven om tegen het oprigten dier inrigtingen bezwaren in te brengen en deze mondeling
of schriftelijk toe te lichten.
Burgemeester en Wethouders van Smilde,
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 9 MEI 1877

Kennisgeving.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen, ingevolge art. 228 der gemeentewet, den
belanghebbenden in herinnering:
1. dat alle vorderingen, ten laste der gemeente, over het jaar 1876, ten spoedigste en uiterlijk den
30sten Junij 1877 moeten worden ingeleverd, en
2. dat alle nà dien tijd ingediende vorderingen zullen worden gehouden voor verjaard en
vernietigd.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

