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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 8 AUGUSTUS 1881

Verkoop Paardeboonen
te Smilde.
Op Maandag 8 Augustus 1881,
des avonds te 6 uur, zullen, in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, publiek worden
verkocht:
1. Ten verzoek van Mevrouw de Wed. Mr. J. OOSTING te Assen:
Twee kampen Paardeboonen,
staande op plaats 37 in het derde Blok.
2. Ten verzoek van den Heer H.S. GRATAMA te Assen:
1 kamp Paardeboonen
bij de Suermondtswijk bij MUSKEE op de plaats van MANAK.
3. Ten verzoek van J. DIJKSTRA te Smilde:
1 kamp Paardeboonen,
aanwezig in het eerste Blok bij de Evert Hendrikswijk, tegenover G. VEENSTRA, alles gelegen te
Smilde.
alles aan te wijzen door J. DIJKSTRA.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 9 AUGUSTUS 1881

Smilde, 7 Aug. Bij de heden gehouden verkiezing voor drie leden van den kerkeraad der Israël.
gemeente alhier, wegens periodieke aftreding, hebben van de 26 kiezers 24 van hun regt gebruik
gemaakt. Bij de opening der stembriefjes, die daarna geschiedde, bleek, dat waren uitgebragt op den
heer S. Polak (aftredend lid) 23, op N. Magnus 14, A. van Dam 13, J. Zadok 11 en J. Bloemendal 9
stemmen (de beide laatsten aftredende leden), zoodat de drie eerstgenoemden met volstrekte
meerderheid zijn gekozen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1881

Smilde, 9 Aug. De echtgenoote van den koopman I.L. van Esso schrikte hedennacht om ongeveer
twaalf uur op uit haren slaap, door een haar onverklaarbaar geraas. ’t Bleek haar weldra, dat in de
woning een hevige brand was uitgebroken. Eer de brandspuiten konden opdagen waren de twee
belendende woningen, de ééne eene kapitale boerenbehuizinge, toebehoorende aan den heer K.
Offereins en bewoond door den heer A. Offereins, eene prooi der vlammen geworden. Van den
inboedel van den Heer van Esso is niets, van dien den heer Offereins bijna niets gered. De weduwe
Wijberdink, de bewoonster van het derde verbrande perceel, heeft hare niet verzekerde have
behouden. Bij v. E. is eene geit, bij O. een vet varken en een dito kalf verbrand. De heer Offereins
had alles verzekerd, zoo ook de heer van Esso, eigenaar van het door hem zelven bewoonde huis en
van dat, ’t welk door de weduwe W. werd bewoond.
Heden overleed, zacht en kalm, in den ouderdom van 67 jaar en 11 maanden, tot diepe droefheid van
mij en mijne kinderen en behuwdkinderen, mijn geliefde echtgenoot CORNELIS KLOK, na een
gelukkige echtvereeniging van 43 jaren.
Kloosterveen, 7 Aug. 1881.Wed.
C. KLOK-SNIPPE.
Eenige en algemeene kennisgeving aan vrienden en bekenden.
Rogge – Smilde.
Op Vrijdag 12 Augustus 1881,
des namiddags te 2 uur, op het land, publieke verkoop van:
TWEE KAMPEN

in hokken staande Rogge,
op de Eekhoutswijk bij G. VAN DER LAAN en op de Suermondswijk achter J. EEFTING, in
Eekhoutsblok te Smilde, ten verzoeke van den Heer E.A. SMIDT te Assen.
Bijeenkomst op de eerste kamp op Eekhoutswijk bij G. VAN DER LAAN.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

