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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 21 MAART 1861

+ Hoogersmilde, 19 Maart. Voor eenige dagen is hier door den Rijksveearts Hubenet van Dwingelo,
een vaars, toebehoorende aan Klaas Vink, verlost van een kalf van zonderlinge gestalte. Ofschoon zes
weken te vroeg ter wereld gekomen, heeft het nagenoeg de groote van een voldragen kalf. Wanneer ’t op
de achterpoten gezet is, komen de kop, de nek en de schouders, wanneer men ze van achter beziet, veel
overeen met die van een misvormd menschen ligchaam. Verder naar onder en vooral de beenen,
klaauwen en staart, gelijken die van een varken. De voorbeenen zijn kort en stomp. Het vel van dit
wanstaltig voorwerp, is ten deele met koeharen bezet.
De tegenwoordige eigenaar, Harm Mast, heeft het laten opvullen, en stelt het voor ieder, in zijn huis ter
bezigtiging. Op Donderdag den 28 dezer, wil Mast, bij den logementhouder Kuipers te Assen ook
gelegenheid geven, om het daar te kunnen zien.
+ Smilde, 19 Maart. Ofschoon de ziekte onder de varkens zich gedurende deze winter nog te
Hoogersmilde vertoonde, hebben zich in den laatsten tijd geene ziekte gevallen voorgedaan, zoodat men
ze thans als geweken beschouwt.
+ Als eene bijzonderheid kunnen wij van hier melden, dat bij ’t opruimen van een roggevak, in de
schuur van J. Hofman te Hoogersmilde, in den tijd van twee uren vijf en twintig muizen zijn gevangen.
H.H. Kerkvoogden den Hervormde Gemeente van Kloosterveen en Hijkersmilde zijn voornemens, op
Dingsdag den 26 Maart a.s., des avonds te 6 uur, in het Logement de Oude Veenhoop, ten overstaan van
den Notaris A.J.C. TELLEGEN, in het openbaar te verhuren:
ALLE PERCEELEN BOUWLAND
op het Kolonieveld aan de Molenwijk te Smilde, aan genoemde KERKVOOGDIJ toebehoorende.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 23 MAART 1861

Uit de hand te koop.
TWEE
HUIZEN en twee kampen LAND, bij H.H. KNOT te Smilde.
Uit de hand te koop.
Eene PRAAM met het OPGOED, groot 26 Tonnen. Te bevragen bij WOLTER JONKMAN op de Smilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 26 MAART 1861

+ Smilde, 25 Maart. Voor eenige dagen werd door den zoon van den slager J. van Dam alhier, een os
gekocht van R. Marissen te Diphoorn, gemeente Sleen, voor f 0,40 het pond. Toen de os in
tegenwoordigheid van den boer geslagt en gewogen was en betaald zou worden bleek het, dat boer en
slager ook op dit punt niet van ’t zelfde geloof waren, De boer dacht voor de 5 ons 40 cts te ontvangen,
de slager voor de 10 ons 40 cts te moeten geven. Toen men dit niet eens konde worden, liet de boer een
advocaat uit Assen halen; de burgemeester dezer gemeente werd vervolgens ook nog geroepen. En ’t
einde van de geheele historie is geworden, dat de boer veertig cent voor de tien ons of Nederl. pond
ontving. Daarenboven moet het halen van den advocaat hem zoo plus minus f 25- gekost hebben.
SOLLICITANTEN voor de betrekking van
Hulponderwijzer
bij de School te Hijkersmilde, kunnen zich tot dat einde aanmelden tot 15 April e.k., zijnde aan deze
betrekking verbonden een jaarwedde van f 250,-.
De Burgemeester, VAN RIESEN

