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Smilde - Turf.
Bij den verkoop op Vrijdag 2 Febr. 1877,
ten huize van J.H. WIND, wordt, ten verzoeke van B. DRENTH c.s., tevens verkocht:
De Turf op het Veen,
afkomstig van L. V.D. VELDE, en de graauwe TURF op plaats 9, Westzijde der Norgervaart.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
SMILDE.
Op Dingsdag 6 Februarij a.s.,
des avonds te 6 uur, zal, in ’t Logement van den Heer J.K. HOMAN te Smilde, publiek, zonder
naderen palmslag, worden verkocht:
EEN NETTE

BEHUIZINGE,
waarin vier vertrekken, met ERF en TUIN, te zamen groot 6.40 centiares, staande en gelegen aan de
Oostzijde der Drentsche Hoofdvaart te Smilde, in eigendom bewoond door den Heer S.T. TJASSENS.
Jhr. Mr. A. W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.
Smilde.
Op Dingsdag 6 Februarij a.s.,
des avonds 6 uur, zal, in ’t Logement van den Heer J.K. HOMAN te Smilde, ten verzoeke van de
Erven WARRIS te Eursinge, publiek, zonder naderen palmslag, worden verkocht:
Een perceel uitmuntend
Bovenveen,
gelegen achter het Vorrelveen te Smilde en schietende op het slag van WOLTER NIJMEIJER.
Aanwijs op het terrein doet GEERT JONKERS, op Donderdag 1 Februarij, des morgens te elf uur.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.
Op Maandag 5 Februarij e.k.,
’s avonds te 7 ure, zullen, in het Logement DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde, ten verzoeke van den
Heer C. FLEDDERUS aldaar, worden verhuurd:
Vier kampen LAND
op Prakkenwijk, onlangs aangekocht van A. BOXEN.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 2 FEBRUARIJ 1877

Smilde, 31 Jan. Een hevige orkaan heeft hier als elders gisteravond en in den voornacht gewoed. De
verwoesting aan schoorstenen en daken is legio. Het lijkenhuisje op de Israëlitische begraafplaats,
eerst verleden jaar geheel nieuw opgetimmerd, is omvergewaaid en ligt geheel ondersteboven. Op de
Grietmanswijk is een huis ingestort, waaronder twee koeijen in de schuur zijn gedood, zonder dat er
persoonlijke ongelukken hebben plaats gehad. De bewoner K. Dik met zijne echtgenoot en twee
zonen waren nog even bevorens in de woning. Zij meenden telkens gekraak te hooren en gingen dan
eens in de kamer, vervolgens in den koestal, om zich daar te beschermen, totdat zij eindelijk gevaar
voorzagen en het huis verlieten. K. Dik alleen stond nog bij de tafel, toen de schoorsteen met
donderend geraas naar beneden kwam en op de tafel viel, een gedeelte daarvan verbrijzelde, terwijl
Dik zelf ongedeerd is gebleven.

