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LW!
De Heer B.W. KIJMMELL te Peize is van plan
UIT TE BESTEDEN:
Het METSELWERK van een
ROGGE- EN PELMOLEN,
bij de VEENHOOP op de Smilde,
ter hoogte van 56 voeten beneden de zwikstelling, waarvan ’T BESTEK en TEEKENING te zien is bij den
Heer J.H. KIJMMELL op de Smilde.
Gadingmakenden worden uitgenoodigd, bij franco berigt, aan eerstgenoemde op te geven, voor welken
prijs zij het METSELEN, à 1000 steenen willen aannemen; voor den 1 December berigt.
NB! Voorts wordt genoemde MOLEN is HUUR aangeboden, om met Mei e.k. te aanvaarden.
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Smilde, 10 Nov. ’t Verheugt ons te kunnen berigten dat men de cholera hier waarschijnlijk als geweken
kan beschouwen. Sedert de laatste lijder is bezweken (tussen Maandag en Dingsdag) is er geen weder
door aangetast; ook zijn er geene meer in behandeling.
- De Regtbank te Assen heeft in de zaak van den Minister van Financien tegen D. Huisman en Marling
van den Witterweg, in ’t voordeel van laatstgenoemden, beslist op woensdag den 8 November. Huisman
en Marling hadden een sloot gegraven om een kamp dalgrond, en de daaruit komende veenspecie en
bonkaarde, zijnde van den aard als turf op de Molenwijk, over ’t land gebragt, welke specie door de zon
verbrokkeld en dan ondergeploegd moest worden. De Regtbank heeft beslist, dat alleen het steken van
kluiten, met het doel er brandstof van te hebben, straf verdient. Dit punt is voor de Smilde van belang,
omdat het dikwijls geschiedt, dat de bonkaarde, bij het aanmaken uit de slooten gegraven wordende, bij
gebrek van andere bergplaatsen, op het land gebragt en ondergeploegd wordt.
Hoogersmilde, 10 Nov. Gisteren komt ten huize van R. Hummel alhier een vreemd persoon. Niemand in
het woonvertrek vindende, kijkt hij eens rond en ziet een paar laarzen, trekt zijne schoenen uit, de
laarzen aan en zet de schoenen op dezelven plaats, waarna hij, zonder van deze ruiling kennis te geven,
zich verwijdert; spoedig wordt zulks evenwel ontdekt en men zet hem na met dat gevolg, dat hij bij de
Leembrug wordt opgevangen. Heden is hij naar Assen getransporteerd. Hij zeide van Harlingen vandaan
te zijn.
Arrondissements-Regtbank te Assen
8 Nov. L.P., vleeschhouwer, R.W., koopman, A.M., koopman en N.M., koopman, allen te Smilde,
wegens verstoring der godsdienstoefening in de Israëlitische kerk te Smilde, als niet wettig bewezen,
vrijgesproken.
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Smilde, 16 Nov. Gisteren slagtte men bij den landbouwer E. Vennik alhier eene koe. De knecht van
Vennik zou bij het nederwerpen van het dier den kop houden. Hij had het ongeluk te struikelen, het
beangste dier kwam met den kop op zijn regterbeen te vallen, dat ten gevolge daarvan is gebroken. Hij
is ten huize zijner ouders gebragt, die oogenblikkelijk geneeskundige hulp hebben ingeroepen. De
ongelukkig, die nog geene 25 jaren telt, had als kind ’t ongeluk door eenen mestwagen overreden te
worden, en zijn linkerbeen te breken, waardoor dat eenigzins stijf en stram is gebleven.

