DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 27 NOVEMBER 1846

In ’t Stadsbosch te Assen, zijn, den 24 dezer gevonden de overblijfselen van een lijk van een
manspersoon. De kleding moet, te oordeelen, naar ’t geen daarvan nog overig was, armoedig
geweest zijn. In een bijna vergaan beursje, aanwezig in de regter broekzak is gevonden een 10 cents
stukje of dubbeltje, 13 centen, twee knikkers, eene bruine en een van wit albast, benevens een zwart
houten garen klosje. Voorts in diezelfde zak een knipmes met een houten heft, waarop ingesneden
waren de letters I.C.U.I.
Waarvan bij deze wordt kennis gegeven, ten einde nader narigten omtrent de identiteit van den
bedoelden persoon te kunnen geven.
Assen den 26 November 1846.
De Burgemeester der stad Assen
H.J. OOSTING
Op 24 Nov. jl. is in het Stads Bosch alhier het lijk gevonden van een onbekend persoon van het
mannelijk geslacht, ’t welk bijna geheel vergaan was. Hetzelve had de lengte van omstreeks 1 el, 7
palm. Het hoofd was gedekt met eene pet, de beenen met bruine wollen kousen en de voeten met
lederen riem-schoenen, terwijl de overige deelen voorzien waren van kleederen, waarvan de stof
niet kon worden herkend, maar welke, evenals de andere, die der geringen volksklasse aanduidden.
Voorts zijn bij hetzelve aanwezig gevonden een paar knikkers, een houten garenklosje, een nieuw
dubbeltje en eenige centen, alsmede een houten knijpmes, waarop gesneden waren de letters J.C.U.I.
Ik verzoek een ieder, wien het een of ander rakende de vermissing van iemand eenigzins met het
hierboven aangegevene overeenkomende, mogt bekend zijn, dit wel ten mijnen kennis te willen
brengen.
De officier van Justitie te Assen
P. HOFSTEDE, Subst.
DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 1 DECEMBER 1846

Het den 24 jl. in ’t Stadsbosch alhier gevonden lijk is hoogstwaarschijnlijk van Jan Guit, verpleegde
der herv. Diaconie te Smilde. Hij was om de 27 jaren oud, miste de verstandelijke vermogens, en
werd door de Diaconie uitbesteed. Voor eenige weken was hij van zijn kosthuis weggeloopen, men
dacht om elders te gaan bedelen, en sedert was hij niet weer gezien. Grietje Kiewiet, bij wie de
vermiste ’t laatst in den kost was, verklaart, dat Jan Guit, toen hij wegliep, in ’t bezit was der bij ’t
lijk aanwezige goederen.

DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 15 DECEMBER 1846

GERECHTELIJKE Verkoop
Op Vrijdag den 18 December 1846, des morgens ten 9 ure, zullen Geregtelijk, tegen
Contante betaling, door den deurwaarder G.H. Ekkart, te Assen, publiek worden verkocht:
1e Op de plaats No. 6, in het 4e blok, op de Molenwijk te Smilde, onderscheidene perceelen
ZWARTE TURF, zijnde 5880 tonnen.
2e Op de plaats No. 7 aldaar, onderscheiden perceelen DITO TURF, zijnde 9964 tonnen.
3e Op de plaats No. 26, in het 5e blok, op Meesterswijk aldaar, onderscheiden perceelen
ZWARTE & GRAUWE TURF, zijnde 14713 tonnen, gearresteerd ten behoeve van de Heer
Willem de Vroome te Smilde, als Rijksontvanger te Smilde, bij geregistreerd proces verbaal
van de 5 December 1846, ten laste van Jacob Zwiers, verveener, te Smilde wonende.

