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6e. in de zaak tegen GERRIT KOMEN, wonende te Geeuwenbrug, gemeente Diever, van een gedeelte
ter grootte van 3 aren, 20 centiaren, van perceel sectie B no. 1695, en een gedeelte ter grootte van 3
aren, 30 centiaren, van perceel sectie B no. 1694, beiden van de gemeente Diever;
7e. in de zaak tegen: 1. a. ROELOF SCHIPHORST, b. KOOP HOOIJER, beiden te Havelte, c. JAN
PIETERS te Veendijk, gemeente Havelte, d. JANNES DORENBOS te Uffelte, gemeente Havelte, te
zamen uitmakende het Collegie van Diakenen der Hervormde gemeente van Havelte, en als
zoodanig in regten vertegenwoordigende de Diakonie der Hervormde gemeente van Havelte; 2. a.
JANNES DORENBOS genoemd, als bij beschikking der Arrondissements Regtbank te Assen van 21
Maart 1881, op de expeditie geregistreerd, benoemd tot derde, tegen wien het onderwerpelijk geding
tot onteigening zal worden gevoerd, voor zooveel daarbij betrokken zijn de regten van GRIETJE
JACOBS DIJKER en REINT LEUNINGE, ehelieden, thans in Noord-Amerika, en b. HENDRIK JACOBS
DIJKER te Pesse, gemeente Ruinen, die beiden mede in het geding zijn geroepen, voor zooverre zij
nog eenig belang mogten kunnen pretenderen, als gedaagden van perceel sectie I no. 911 het geheel,
een gedeelte ter grootte van 1 are, 95 centiaren van perceel sectie I no. 1008, en van perceel no. 910
het geheel, allen in de gemeente Havelte.
8e. in de zaak tegen den Heer JAN ABRAHAM RUDOLPH KIJMMELL, wonende te Havelte, in zijne
hoedanigheid van Burgemeester dier gemeente, als gedaagde van een gedeelte ter grootte van 1 are,
3 centiaren van perceel sectie H ongenummerd der gemeente Havelte;
en is wijders verstaan, dat door de overschrijving dier vonnissen in de openbare registers, bedoeld
bij artikel 671 van het Burgerlijk Wetboek, de eigendom van het onteigende zal overgaan op den
Staat der Nederlanden, vrij van alle lasten en regten, daarop rustende, met aanwijzing van de
Provinciale Drentsche en Asser Courant voor deze aankondiging en met uitspraak over de kosten.
Voor Uittreksel:
De Officier van Justitie te Assen, DE S. LOHMAN.
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Smilde, 15 Oct. Ontzettend waren de rukwinden, die zich gister bij de verschillende buijen lieten
gevoelen. Sommige boomen bezweken reeds. Bij ’t Veeneschut geraakte eene vrouw onder zulk een
neervallend gevaarte, tengevolge waarvan haar been brak. Hier en daar werden boomen, die schuren
en huizen bedreigden, afgezaagd, ’t welk onder ’t huilen van den wind een ongewone muziek deed
ontstaan. Bij den heer P. alhier waaide een kostelijke en tevens kostbaar ruit in, zoodat men de
blinden bij ’t daglicht reeds moesten sluiten en aan den binnenkant stutten. Schuren en hutten
verloren reeds vele pannen, terwijl het weer tegen den avond zoo erg werd, dat onze stoombootkapitein op zijn gewoon signaal voor de Veenhoopsbrug reeds ten antwoord kreeg; “geen weer
heden om de brug te openen.” Liggen blijven was dus ’t eenige, wat men kon doen.
Doch ’t bovengenoemde was slechts een voorspel, van ’t geen dezen nacht volgen zou. Tusschen elf
en één uur kwamen de krachtigste stooten. Bij den een vlogen stukken van ’t dak weg, bij den ander
kwamen schoorsteen-steenen naar binnen en vernielden kagchels en daarop staande ketels, terwijl de
bewoners, met schrik en angst vervuld, een kouden nacht op den vloer doorbragten. Daarbij gaf het
steeds veel, zeer veel water; sommige regenbakken konden het gevallen vocht niet bevatten.
Toen we van morgen een kijkje namen, was de aanblik hier en daar allertreurigst. Van vele
gebouwen waren legio dakpannen weggerukt, de dokken staken verwaaid de lucht in, alsof ze
zeggen wilde, daar kwam de boze wind, onze rustverstoorder van daan. De heer J.A.P. mistte zijne
beide schoorsteenen, terwijl een kap, met anker en al, verscheidene huizen ver per kruiwagen moest
worden opgehaald. Hoeveel boomen hier in de plaats zijn omgewaaid? Geen honderd, maar veel
meer . Bij zes en zeven liggen ze zoo maar op de rij, alsof ze zich te slapen hebben gelegd, na den
moeitevollen arbeid die ze verrigtten, ten gevolge van den herhaalden winddruk.
Algemeen is hier ’t geroep om dakpannen, en de timmerlieden zullen vrij wat werk hebben, om alles
weer een eenigzins dragelijk voorkomen te geven. Bij al de ellende, heeft de jeugd het druk met
eikels-garen, want deze vrucht ligt overal nu als gezaaid. Is er vijf liter verzameld, dan is er weer
vijftien cent verdiend, welke vele gezinnen zeer ten goede komen, daar er toch niet veel werk is en
de daghuren zoo laag zijn. Deze storm zal ons nog lang heugen, en kiespijnen, keel-aandoeningen,
zoo niet erger zullen wel de onvermijdelijke gevolgen zijn. ’t Waren wel zure druiven, die
Wijnmaand ons bragt.

