blad 1878k2
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 25 JULIJ 1878

Patentbladen - Smilde.
De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van de belanghebbende ingezetenen, dat de
Patentbladen voor de dienst 1878/79, ter afhaling gereed en op de Gemeente-Secretarie
verkrijgbaar zijn van en met 15 tot en met 27 Julij 1878.
Wordende voorts herinnerd, dat de onafgehaalde Patentbladen zullen worden bezorgd door den
Deurwaarder der Directe belastingen, tegen de gewone schadeloosstelling van 10 cent voor ieder
blad.
Smilde, 13 Julij 1878.
De Burgemeester voornoemd:
BOELKEN.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 30 JULIJ 1878

Smilde, 28 Julij. Gisteravond ongeveer elf uur geraakte de schilder O. hier in de hoofdvaart.
Gelukkig waren in de buurt nog niet allen ter ruste gegaan, zoodat ze het noodgeschrei van den
drenkeling hoorden en ter hulpe konden snellen. Met moeite gelukte het aan de redders O. op het
drooge te brengen, maar eindelijk smaakten ze de voldoening hem nog bij tijds te redden uit zijne
meer dan hagchelijke positie.
-29 Julij. Hedennacht overleed hier plotseling, in den ouderdom van ruim 75 jaren, de heer J.
Offereins, in leven landbouwer en verveener te dezer plaatse. De overledene kan ten voorbeeld
strekken van hetgeen vlijt en volharding, door de fortuin begunstigd, tot stand kunnen brengen. Van
eenvoudig werkman wist Offereins zich op te werken tot een vermogend verveener en zeer
aanzienlijke grondbezitter, zonder dat zijn bedaarde eenvoud hem ook maar een oogenblik verliet.
Hij was een eenvoudig en werkzaam man, die bijna alles wat hij ondernam met goed gevolg zag
bekroond.
Rogge - Smilde.
Op Donderdag 1 Augustus 1878,
des namiddags te 4 uur, op het land, publieke verkoop van
3 kampen in hokken staande
ROGGE,
gedeeltelijk Zeeuwsche, zeer geschikt voor Zaairogge, een 1 kamp op stam staande HAVER op de
Meesterswijk te Smilde. Aanwijs hiervan doet A. ZOER of G. STERKEN aldaar, en van
1 kamp op stam staande HAVER
bij de Norgervaart achter het huis van de Weduwe DE ROO.
vooraf te bezien.
Ten verzoeke van den Heer M. Cohen te Assen.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.
Rogge en Haver.
SMILDE.
Op Vrijdag 2 Augustus 1878,
des namiddags te 3 uur, op het land, publieke verkoop van
1 hectare op stam staande ROGGE
en ¾ hectare op stam staande HAVER, alles aan de Eekhoutswijk voor het huis van JAN EEFTING SR.
te Smilde, ten verzoeke van den Heer E.C. HOIJER te Rotterdam, en van eenige perceelen in
hokken staande ROGGE
achter het huis van JAN EEFTING SR. aan de Suermondswijk te Smilde, ten verzoeke van den Heer
E.A. Smidt te Assen.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

