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DONDERDAG 28 NOVEMBER 1861

Op nader te bepalen tijd en plaats, zullen door den Heer EEKHOUT te Assen, eenige perceelen
uitmuntend VEEN in publieke veiling worden aangeboden. Het VEEN is gelegen te Smilde op de
Molenwijk.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 3 DECEMBER 1861

+ Hoogersmilde, 2 Dec. ’t Gebeurt meermalen, dat een jager, met een schot, twee of meer patrijzen
in de vlugt schiet: een jager alhier heeft dit verleden week drie achtereenvolgende dagen gedaan, ’t
geen opmerking verdient, doordien hier betrekkelijk weinig wild gevonden wordt. Zeldzamer nog is
‘t, dat jagers in een schot twee hazen schieten, zooals de jager B. hier verleden week deed. B. nl. ziet
in ’t veld twee hazen, welke, zonder dat zij aan rumathiek schenen te lijden, elk een kant uitliepen.
B. die ze onder schot heeft, legt aan en raakt de beide hardloopers, waarvan de eerste dodelijk
neerviel en de andere nog een eind gewond doordraafde. Toen B. nu kwam waar zijn eerste schot
gevallen was, ontdekte hij, dat daar twee langoooren spartelden in plaats van één. In de rigting, in
welke zijn eerste schot den weglooper deed neertuimelen, had een ander in zijn leger gezeten en was
mede getroffen. De jager ontdekte niet eerder dat er twee waren dan toen hij ze geschoten had.
Hoever de derde haas toen hij getroffen was, nog voortliep, kunnen wij niet juist bepalen, maar dat
in twee schoten, die onmiddelijk op elkander volgden, drie hazen getroffen werden, kijk, dat vinden
wij nog al vermeldenswaardig.
De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Dingsdag den 17 December a.s., des avonds te 6 uur,
ten huize van den Logementhouder J.H. WIND aldaar, bij inzate, en later bij finale toewijzing, in het
openbaar verkoopen:
Eene opstrekkende plaats BOUW- en WEILAND, met daarop staande onlangs nieuw gebouwd HUIS
en SCHUUR, benevens twee afzonderlijke KAMERS, te Smilde, in het 4e blok, plaats no. 6, groot p.m.
7 bunders, toebehoorende aan de Wed. JANNES HOVINGH en Kinderen aldaar.
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VERKOOPING,
op Vrijdag 27 December e.k. te Smilde, bij LUXWOLDA van het HUIS en van de PLAATS de
Kibbelwijk door J. WOLTMAN gebruikt, in kampen alsmede van 3 Arbeiderswoningen, het oude
armhuis genaamd.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
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EVERT HENDRIKSWIJK.
De heer E. TONCKENS te Smilde, is voornemens, op Zaturdag den 28 December 1861 des
nademiddags precies te drie uur, bij den kastelein R. BERKENBOSCH in de Nieuwe Veenhoop te
Smilde, publiek ter verkoop aan te bieden:
20 bunders BOVENVEEN, gelegen in het tweede blok, noordwest zijde der hoofdvaart te Smilde, in
perceelen zoo als die worden uitgebakend.
De verkoopboekjes zullen in tijds verkrijgbaar worden gesteld te Assen bij den
Notaris H.H. VAN LIER

