blad 1860t
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 27 NOVEMBER 1860

Door den slager J.A. VAN DAM te Smilde, wordt heden geslagt: een buitengewoon puik vette
OS, wiens gewigt, schoon aan de haak wordt geschat op duizend halve Nederl. ponden.
NB. NB.
De aangekondigde VERKOOPING van den INBOEDEL enz. van HENDRIK MULDER, bij de
Kikkertjesdraai te Smilde, op Vrijdag den 30 November a.s. zal tot later bekendmaking GEEN
VOORTGANG HEBBEN.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 29 NOVEMBER 1860

+ Smilde, 27 Nov. H.S. alhier had reeds meer dan eens ontdekt, dat hij onverzocht bezoek bij zijn turf
ontving. Heden morgen ongeveer half vijf moest zijne vrouw buiten de deur eene boodschap
verrigten. Daar zijnde, ziet zij iemand op den turf afkomen. Zij vraagt, wat hij daar te maken heeft? In
plaats van zich uit de voeten te maken, dreigt hij haar, werpt haar met turf, vervolgt haar en stoot haar
van de voeten, zoodat zij bijna in eene sloot was geraakt. Op haar geschreeuw laat hij haar verder
ongemoeid en zij vlugt in huis. ’t Is te wenschen, dat zulk eene dubbele misdaad naar verdienste kan
worden bestraft. Er is, naar wij vernemen aan de bevoegde magt reeds kennis gegeven.
VEENVERKOOPING,
De heer EEKHOUT te Assen is voornemens, publiek te verkoopen:
Eene partij uitmuntend TURFVEEN, ter vergraving gereed gelegen in Eekhoutsblok aan de Molenwijk
te Smilde, en wel vier perceelen aan de Eekhoutswijk, aan de grens van Halermark, en vijf perceelen
aan en ten Noordwesten van de Hoofddwarswijk, de eersten groot ieder p.m. 600 roeden, de laatsten
ieder ruim 700 roeden, allen met bakens aangegeven.
De eerste Veiling zal plaats hebben in de zaal van J.B. SCHUT te Assen, op Donderdag den 13
December 1860, des avonds te 7 uur.
Notaris H.H. VAN LIER

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 4 DECEMBER 1860

+ Bovensmilde, 1 Dec. Heden viel een kind, ongeveer vijf jaren oud, van J. Overzee alhier, in de
hoofdvaart. Ofschoon het er nog levend is uitgehaald, is het evenwel spoedig daarna overleden.
Wed. G.D. COHEN te Assen is voornemens, in December publiek te verkoopen:
Een SCHIP, genaamd de jonge Roelof, laatstelijk door R. STEENBERGEN bevaren, groot volgens
meetbrief 46 tonnen, liggende te Smilde, bij ’t huis van J. DE RODE bij de Norgervaart.
N.B. Genoemd VAARTUIG is inmiddels UIT DE HAND TE KOOP.
BOVENVEEN te SMILDE.
De heer Eekhout te Assen is voornemens te verkoopen:
Eenige perceelen uitmuntend TURFVEEN, ter vergraving geheel gereed, gelegen in Eekhoutsblok te
Smilde bij de Molenwijk, en wel vier perceelen op de Eekhoutswijk aan de Halergrens, groot ieder
p.m. 457 roeden en vijf perceelen aan en ten noordwesten van de Hoofddwarswijk, groot ieder van
500 tot 700 roeden, met bakens aangegeven.
De eerste veiling zal plaats hebben op Donderdag den 13 December 1860, ’s avonds te zeven uur, in
de zaal van J.B. SCHUT te Assen, zullende Verkoopboekjes verkrijgbaar zijn bij den Verkooper en bij
den Notaris te Assen.
Notaris H.H. VAN LIER

