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Hedenmorgen overleed, tot onze diepe droefheid, mijne geliefde echtgenoot en der kinderen zoo 

zorgvolle vader 

L. KLOK. 

in den ouderdom van ruim 62 jaar. 

Smilde, 27 Dec. 1889.       Uit aller naam, 

de Wed. L. KLOK. 

Algemeene kennisgeving. 

SMILDE. 

De BURGEMEESTER van Smilde maakt aan belanghebbenden bekend, dat het 

Nieuwejaarwenschen 

of het zoogenaamde Nieuwejaarloopen, door personen, die buiten de gemeente woonachtig zijn, is 

verboden en zal aangemerkt worden als bedelarij. 

Smilde, 27 December 1889.     De Burgemeester voornoemd, 

M.A. HOOGERBRUGGE. 

Hoogersmilde, 27 Dec. De kinderen van ’t hier bestaande kinderzangkoor vierden gisteravond een 

prettig feest. 

Des namiddags kwamen de jonge zangers en zangeressen in de school bijeen en zongen 

onderscheidene liederen, die gedurig afgewisseld werden door het voordragen van een vers of 

samenspraak. Dat dit koor, ’t welk reeds geruimen tijd bestaat, uitmuntend zingt, is bekend. 

Alleen de ouders van de zangers en zangeressen werden op dit feest als hoorders toegelaten. Onder 

genot van krentebrood, koek, suikergoed en limonade, werd de avond genoegelijk doorgebracht. De 

ouders werden mede onthaald en den directeur een fraai geschenk gegeven. Hoogst voldaan keerde 

ieder huiswaarts. 

Boerenplaats – Smilde. 

Op Zaterdag 4 Jan. a.s., 

des avonds te 7 uur, zal te Assen, ten huize van de Wed. KUIPERS, publiek bij inzate worden geveild: 

1. EENE GROOTE 

BOERENPLAATS, 

bevattende Boerenbehuizing  en groote Schuur, met uitmuntende Groen- en Bouwlanden, van 

beste Dalgronden aangemaakt, staande en gelegen tegenover de van Lierswijk in het Veenstra-blok, 

Z.O.zijde der Hoofdvaart te Smilde, groot p.m. 23 hectaren 

2. Eene Burgerbehuizinge 

en TUIN, staande aan den Straatweg te Smilde, tegenover de van Liersbrug, bevattende 3 KAMERS, 

KEUKEN en KELDER. 

Alles ten verzoeke van de erven ROELOF SUIR te Smilde. 

Notaris: Mr. H. van Lier. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINSDAG 31 DECEMBER 1889 

 
Smilde, 28 Dec. Heden had alhier ten huize van M. Wind de geannonceerde vergadering plaats van 

aandeelhouders en belangstellenden in de vereeniging Stoomzuivelfabriek. 

Tegenwoordig waren 83 personen. 

De heer J. Hoogerbrugge, eerst onderteekenaar der oproeping, neemt het woord en zegt tot inleiding 

der zaak ongeveer het volgende: 

Mijne heeren! Op verzoek van mijne mede-commissieleden zal ik mij hedenavond met de leiding 

dezer vergadering belasten. Ik heb dat verzoek niet willen afwijzen, omdat ik meen te mogen rekenen 

op uwe welwillende medewerking en ondersteuning. 
-vervolg op blad 1889z4 


