blad 1859l
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 23 AUGUSTUS 1859

Smilde, 22 Aug. Jagers en visschers hebben de zeldzaamste ontmoetingen, de zonderlingste avonturen
worden door hen verhaald. Die nu alles niet gelooft, wat zij zeggen is daarom nog geen Thomas; want
een eerste vereischte om een goed jager of visscher te kunnen heeten is, ferm te kunnen l…. – Wij
willen hiermede volstrekt niet te kennen geven, dat we aan de waarheid van de kindervangst in ’t
voorgaan No. vermeld, twijfelen. Ook hier hebben eenige visschers dezer dagen eene vangst gedaan,
die niet dikwijls gebeurt. Terwijl deze visschers in den zomer van 1858 bij ’t eerste schut aan ’t
visschen waren zou een van hen eene flesch met jenever, (zonder zulk eene lantaarn kunnen de meeste
visschers niet goed zien) over de vaart naar de anderen toewerpen, maar ongelukkig viel dezelve in het
water, en welke moeite men ook aanwendde, men kon ze maar niet weer opvisschen. En nu met den
eersten trek, die men deed, kwam ’t verloren schaap voor den dag en werd onder luiden hoera, op het
drooge gehaald, waarna men bevond dat deszelfs inhoud niet minder maar ‘t beter was geworden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 25 AUGUSTUS 1859

Smilde, 24 Aug. Hebben we in deze Courant van den 19 Julij ll. berigt dat in den tuin van K. Pol
alhier een appelboom voor de tweede maal bloeide, thans kunnen we melden, dat dit tweede bloeisel
zich tot appels heeft gezet ter dikte van een knikker, en de boom nu voor de derde maal bloeit. Van het
eerste bloeisel zit er ook nog vrucht aan. Dit is toch zeker een zeldzaamheid onder de zeldzaamheden.
Op Vrijdag 2 September, nademiddags 2 uur, zullen ten verzoeke van den heer J.A. SMEDES te Smilde
publiek worden verkocht:
Ruim 4 bunders op stam staande BOEKWEIT, en 4 bunders AARDAPPELS te beginnen bij de
Meestersbrug te Smilde.
A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN,
Notaris

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 27 AUGUSTUS 1859

Smilde, 26 Aug. Als iets bijzonders kunnen we berigten, dat de heer E. Tonckens alhier kuikens heeft
plusminus vier maanden oud, die reeds verscheidene eijeren hebben gelegd. het zijn zoogenaamde
Cochichina-kippen.
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde zal op Woensdag den 31 Augustus as. des namiddags te 3 uur,
ten huize van den kastelein HENDRIK DE VROOME aan de Van Lierswijk aldaar, in het openbaar
verkoopen ten verzoeke:
1. Van HENDRIKUS JACOBUS BIJNEMA te Smilde 5 bunders op stam staande BOEKWEIT, in het
Kolonieveld no. 33, 57, 58, 1 en 17.
2. Van JOHANNES NUIS te Smilde, van 4 bunders dito BOEKWET, in gezegd Kolonieveld no. 49, 56,
57 en 64.
3. Van de Wed. S. DE VRIES van 2 bunders dito BOEKWEIT, in het zelfde Kolonieveld.
Zullende de perceelen van de verkopers sub 2 en 3 ten opgemelde tijd en plaats worden verkocht.

