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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 2 MEI 1879 
 
Smilde, 30 April. Op de heden gehouden jaarmarkt waren te bezigtigen twee enorme groote, 

zware varkens, die wel der vermelding waardig zijn. Hunne gezamentlijke zwaarte is 1718 halve 

kilogrammen, bij eene lengte voor ieder van 2 meter en 15 centimeter, eene hoogte van 1 meter en 

10 cent., een dikte van 2 meter en 85 cent. Zij zijn van echt Hollandsch ras, 1ste soort, 1ste kwaliteit. 

De exposeurs ontvingen nog al veel dubbeltjes voor de bezichtiging, terwijl allen, die een kijkje 

genomen hadden, zeer voldaan terug kwamen. 

50jarige Echtvereniging 

VAN 

CORNELIS HENDRIK OFFEREINS 

EN 

JACOBA WESSEMIUS. 

Smilde, 3 Mei 1879. 

Hunne dankbare kinderen 

en behuwdkinderen 

Heden overleed zeer onverwachts onze geliefde vader en behuwdvader CORNELIS BOOIJ, in den 

hoogen ouderdom van 81 jaar en 3 maanden. 

Smilde, 30 April 1879.       S. BOOIJ. 

L. POOL. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 3 MEI 1879 
 
Smilde, 1 Mei. Een hoogbejaarde arbeider te dezer plaatse ging gistermorgen welgemoed naar zijn 

werk. Op den gewonen tijd keerde hij naar huis terug, klagende over eene ligte ongesteldheid. Na 

eenige oogenblikken zakte de man ineen en was een lijk. 

Getrouwd: 

G. OEVERMANS, Smilde. 

en 

A.G. OOSTERLOO, Appelscha. 

Smilde, 3 Mei 1879. 

SMILDE. 

Keuring van Springstieren. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de 

keuring van Springstieren dit jaar zal worden gehouden bij ’t Gemeentebestuur op Dingsdag den 

13den Mei 1879, des morgens ten 10 uur. 

Zij brengen tevens in herinnering dat aan den houder van den bestgekeurden en premiewaardigen 

STIER zal worden uitgereikt een premie van f 25.- en aan dien van den daaropvolgenden een prijs 

van f 15.-.    Burgemeester en Wethouders voornd.: 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 5 MEI 1879 
 

Smilde, 2 Mei. In de hedenavond gehouden vergadering van het kiescollege der Herv. gemeente is 

tot diaken benoemd de heer W. Jonkman. 


