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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 7 AUGUSTUS 1886 
 

VELDVRUCHTEN – SMILDE. 

Op Dinsdag 10 Augustus 1886, 

des namiddags te 5 uur, in het Logement van de Weduw HOMAN te Smilde, publieke verkoop van: 

OP STAM STAANDE 

Haver, Paardeboonen en Rogge 

bij het Roode Hek op de Meesterswijk, een kamp HAVER achter JACOB MAST bij Evert 

Hendrikswijk, HAVER achter JAN OTTEN en op de Jonkerswijk bij het Witte Hek, twee kampen 

ROGGE  en twee kampen HAVER tegen JEENE MULDER bij ingang van ’t Witte hek tusschen de 

Evert Hendriks- en Jonkerswijk, een hectare HAVER op de Jonkerswijk, een hectare HAVER op de 

Jonkerswijk tusschen Witte Hek en JEENE MULDER, twee perceelen ROGGE en een akker 

PAARDEBOONEN, achter het huis van Verkooper, alles te Smilde, ten verzoeke van den Heer 

HENDERIKUS WOLTERUS OFFEREINS te Smilde, die aanwijs doet. 

Notaris: Mr. H. VAN LIER. 
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Smilde, 9 Aug. In het begin der volgende week hebben de ingezetenen van Smilde de gelegenheid 

zich van heerlijk vleesch te voorzien; de heer H. van Dam is namelijk (volgens achterstaande 

advertentie) voornemens, dan een pracht-exemplaar van eene koe te slachten. Wij wenschen den heer 

van Dam een gewenscht succes; dit toch zal hem tot spoorslag strekken, dit spoedig te herhalen. 

Voorloopig bericht! 

De ondergeteekende  slacht in ’t begin der volgende week eene buitengewoon 

vette jonge Koe, 

wegende pl. m. 800 halve kilo’s. 

Verzoeke gunst. 

Smilde, 9 Aug. ’86         H. VAN DAM. 

TE HUUR: 

Een Huis en Tuin, 

gelegen in de kom der gemeente Smilde, en 6 kampen LAND. Aanvaarding 1 Nov. 1886 of 1 Mei 

1887. Te bevragen bij de Wed. G.J. VENNIK te Smilde. 
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Smilde, 11 Aug. De landbouwer H.W.O., die reeds menigmaal te veel aan Bachus had geofferd en 

dan jegens zijne huisgenooten zeer kwaad was en welke het in die omstandigheden moesten 

ontgelden, kwam gisteravond van eene verkooping te huis en was weder in opgewonden staat. 

Eensklaps gaat hij hedennacht de deur uit en komt in de hoofdvaart terecht, waaruit hij kort daarna 

levenloos wordt opgehaald. Men vermoedt, dat hij in eene opgewondene toestand uit wanhoop een 

einde aan zijn leven heeft gemaakt. 

Heden overleed onverwacht mijn geliefde echtgenoot H.W. OFFEREINS, in den ouderdom van 32 

jaren. 

Smilde, 11 Augustus 1886.    De Wed. GEZINA OFFEREINS, geb. HOMAN. 

Eenigste kennisgeving. 

Schouw over de Waterleidingen. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de 

SCHOUW over de aan hun toezicht onderworpen Waterleidingen zal plaats hebben tusschen den 

21sten Augustus en den 1sten September 1886. 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 
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