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+ Smilde, 30 Dec. Berigt men in deze courant van heden, dat de bunsings in de kippenhokken te
Zweelo erge verwoestingen aanrigten, van hier kunnen we melden dat in een schuurtje van den heer
F., waarin ook het kippenhok is, niet minder dan dertien van die snuiters zijn gevangen, wel een
bewijs dat ze hier niet tot de zeldzaamheden behooren. Of ze begrijpen, dat, wanneer de bron gestopt
wordt, het water ophoudt te vloeijen, weten we niet, maar wel dat ze niet zoozeer jagt op de kippen
maken, als wel, dat ze de eijeren rooven, aangezien de heer F. oordeelt, dat ze hem wel 400, zoowel
eend- als kipeijeren, hebben ontfutseld.
Twee Dwarsplaatsen
te Smilde.
Op Vrijdag 16 Januarij 1874, ’s avonds 6 ure, zal, in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP, ten huize
van den Heer J.K. HOMAN te Smilde, ten verzoeke van den WelEerw. Heer J. DIJCK FLEDDERUS,
Predikant te Oldeberkoop, worden ingezet en op later te bepalen dag en plaats worden verkocht:
Twee Dwarsplaatsen
BOUW- en WEILAND en ONDERGROND, tusschen de Grietmans- en Meesterswijken te Smilde, in het
4e Blok, Plaatsen 18 en 19, te zamen in oppervlakte 18 hect., 57 ar., 80 cent., zeer geschikt voor eene
BOERDERIJ.
Voorts zal alsdan worden verkocht ten verzoeke van:
den Heer FLEDDERUS voormeld drie zeer zware EIKENBOOMEN, staande bij de woning van ROELOF
ALBERTS BOS te Hoogersmilde;
den Heer Dr. D.H. FLEDDERUS te Smilde, eenige POPULIEREN- en LINDENBOOMEN en een zware
EIKENBOOM, bij het Hulppostkantoor aldaar;
den Heer IJ.W. FEIKEMA te Oosterwolde qualitate qua, een perceel WEEKHOUT, op de
Compagnonsvaart, aan de Wittewijk, bij de woning van ALBERT MESKEN, bij wien aanwijs is te
bekomen.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.
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Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
In het nommer van 31 December jl. van uw geëerd blad werd ik door een ingelande geïnviteerd de
sluis op de Molenwijk eens te inspecteeren, ten einde mij te overtuigen, dat de sluis zoo lek is, dat het
stoomgemaal het water niet eens kan opmalen, dat daardoor verloren gaat.
Ik heb aan die invitatie gevolg gegeven en mijn ervaring is, dat de sluis niet lek erg lek is. Ergo legt
de ondergeteekende ingelande de verklaring af, dat het stoomgemaal zoo weinig aan de verwachting
beantwoordt, dat hij zelfs die weinige doorsiepeling niet kan aanvullen.
In de hoop hiermede aan het verlangen van den ingelande van het nommer van 31 Dec. voldaan te
hebben,
teeken ik:
Smilde, 2 Jan. 1874.
de ingelande H.
Smilde.
Op Donderdag 8 Januarij 1874,
’s avonds te 7 uur, ten huize van J.H. WIND te Smilde,
publieke verkoop van:
35 DAGWERK te velde staande Turf,
als: pl. m. 22 dagwerk ZWARTE en 6 dagwerk GRAAUWE, op Plaats 31, in het 2e Blok, en Plaats 29, in
het 3e Blok, en pl. m. 7 dagwerk ZWARTE op de Molenwijk, deze aan te wijzen door G. GERKES.
Eenige Eikenboomen,
op stam staande naast het huis van J. ROEMER te Smilde,
en publieke verhuring van:
10 hektaren Boekweitenveen,
als: 8 in het Kolonieveld, gem. Norg, en 2 achter den Dennebosch, in Eekhoutsblok te Smilde; - alles
ten verzoeke van de Wed. en Kinderen G. HAVEMAN te Smilde.
Notaris Mr. H. VAN LIER.
N.B. Inlichting bij JAN HAVEMAN G.zn. te Smilde.

