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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 11 DEC. 1873

VEENSCHAP
Molenwijk en Aanhoorigheden
te Smilde.
ZITDAG te Smilde, ten huize van J.H. WIND, op Vrijdag 13 December 1873, van 10 tot 2 uur.
Uitreiking der Obligatiën van de Geldleening tegen betaling der tweede stortingstermijn,
verschenen 1 December 1873, alsmede gelegenheid tot betaling van achterstallige lasten.
De Veenschaps-Ontvanger, M. OLDENHUIS GRATAMA.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 15 DEC. 1873

+ Smilde, 13 Dec. Het is thans bijna eene week geleden, sedert zich hier het eerste geval van
Aziatische cholera heeft voorgedaan. Gelukkig is het tot heden hierbij gebleven, hetgeen
hoofdzakelijk zal kunnen worden toegeschreven aan de goede en flinke maatregelen in dezen
genomen door burgemeester en wethouders dezer gemeente, die, zooveel als in hun vermogen was,
den voortgang dezer om hare besmettelijkheid zoozeer gevreesde ziekte in den beginne hebben
gestuit door de onteigening en daarna onmiddelijke verbranding van al de goederen waarmede de
lijder in aanraking was geweest. Ook met het oog op de kosten, die zoodanige onteigeningen
noodwendig ten gevolge moeten hebben en die zeker vele zullen zijn, wanneer men in aanmerking
neemt, dat alles door het Rijk wordt gerestitueerd, zoodat de vader van den overlevende zelfs de
kosten van het kisten en begraven van zijn eigen kind niet wilde betalen, wenschen wij van harte, dat
het hierbij moge blijven.
- 13 Dec. Heden werd van hier naar Assen door den veldwachter Klaasen gevankelijk overgebragt de
persoon J.H.K., voor veertien dagen uit de bedelaarsgestichten ontslagen. Genoemde J.H.K. wordt
verdacht gisteren bij N. v.d. V. alhier, bij wien hij gehuisvest was, een ladetafel opengebroken,
daaruit een zilveren horologie benevens eenige kleedingstukken ontvreemd en zulks gedeeltelijk
reeds verkocht te hebben. Gepasseerden nacht is hij in een slaapstede door genoemden veldwachter
aangehouden.
Smilde.
Op Dingsdag 30 December 1873,
’s avonds te 7 uur, zullen, ten huize van J.H. WIND te Smilde, publiek bij inzate worden geveild:
Eene Behuizinge,
waarin meerdere VERTREKKEN, met SCHUUR, ERF en TUIN, voorts twee KAMERS en HOF, een kamp
BOUWLAND en drie kampen GROENLAND, alles staande en gelegen bij de Jonkerswijk, in het 2e
blok, op Plaats 12 te Smilde, groot te zamen h. 3.16.13.
De Z.W. helft van een kamp BOUWLAND op Plaats 15, in het 2e Blok, op de dwarswijk te Smilde,
geheel groot h. 0.66.80.
Een akker BOUWLAND, op Plaats 1, in het 3e Blok te Smilde, achter het huis bewoond door Dominé
JOFFERS, groot a. 18.20.
Eene BEHUIZINGE en TUIN en twee kampen BOUWLAND, op Plaats 4, in het 3e Blok, groot te zamen
h. 1.21.51.
Een HUIS, ERF en TUIN, op de Evert Hendrikswijk, in het 1e Blok te Smilde, groot h. 0.29.57.
Vier kampen GROENLAND, gelegen op Plaats 24, in het 3e Blok te Smilde, groot te zamen h. 2.17.25.
Twee kampen GROEN- en een kamp BOUWLAND, gelegen achter op de Grietmanswijk, in het 4e
Blok, op Plaats 44 te Smilde.
Een AANDEEL in een perceel VEEN en ONDERGROND, gelegen te Smilde, op Plaats 29, groot h.
3.15.90.
Een perceel BOVENVEEN, zonder ONDERGROND, op Plaats 31, in het derde Blok te Smilde.
De helft van een perceel BOVENVEEN, op de Molenwijk te Smilde, mandeelig met G. GERKES.
De helft van een perceeltje BOVENVEEN, op de Molenwijk te Smilde, mandeelig met JACOB
ELEVELD.
Alles ten verzoek van en behoorende aan de Weduwe en Kinderen van wijlen GEERT HAVEMAN te
Smilde.
Notaris Mr. H. van Lier.

