Jr.1825

nr.91
NIEUWS – en ADVERTENTIE – BLAD
voor de
PROVINCIE DRENTHE
Dingsdag, den 15 November

ADVERTENTIE
Schoon de School op de Boven-Smilde reeds lang tot algemeen genoegen der Ingezetenen door A. de Jonge
provisioneel is waargenomen, vordert echter de wet op het schoolwezen een vergelijkend examen van
sollicitanten, voor dat dezelve vast begeven worde. Die verlangen, om dat mede te ondergaan, zullen zich,
mits den derden rang bezittende, met de vereischte attesten moeten aangeven bij den Heer Burgemeester van
Hijker Smilde en Kloosterveen, voor of op den 14 december aanstaande, en tot het examen moeten compareren
op den 16 dier maand, des voormiddags in het Gemeentehuis aldaar.
De Schoolopziener
G. BENTHEM REDDINGIUS

Jr.1825

nr.94
NIEUWS – en ADVERTENTIE – BLAD
voor de
PROVINCIE DRENTHE
Vrijdag, den 25 November

ADVERTENTIE
IN NAAM DES KONINGS
VERKOOPING ter Rolle der Geregtelijke Uitwinningen, bij de regtbank van eersten aanleg
zitting houdende te Assen
Van een HUIS en HOF, de zoogenaamde nieuwe Pispot, gelegen op de Oude-Smilde, gemeente Smilde, zijnde
de hof groot ongeveer veertien roeden, bezet gedeeltelijk met winterrogge en gedeeltelijk met tuinvruchten;
van een stuk veld-grond groot ongeveer vier-en-tachtig roeden; van een stuk bouwland groot ongeveer één
bunder en acht roeden, gedeeltelijk bezet met zomer- en winterrogge, aardappelen en boekweit en gedeeltelijk
met gras; van een stukje groenland groot ongeveer twintig roeden; van eene baggelarij of dargrond, groot
ongeveer vijf-entachtig roeden; gedeeltelijk groen, baggelgaten en heideveld; van een stuk veldgrond in de
onverscheidene markte van de Oude-Smilde, groot ongeveer twee en een halve bunder. Alle welke goederen
gelegen zijn bij en naast elkanderen op de Oude-Smilde, gemeente Smilde, kanton en arrondissement Assen,
provincie Drenthe, bewoond en gebruikt door de gearresteerde partij en aan dezelve in eigendom
toebehoorende;
Gearresteerd als onroerend goed, ten laste van Evert Akkerman, landbouwer wonende op de Oude-Smilde
voormeld;
Ter requisitie van den heer Mr. GERHARDUS LAMBERTUS KNIPHORST, openbaar notaris residerende en
wonende te Meppel, dewelke tot zijnen procureur heeft gesteld Mr. HENDRIK JAN CARSTENS, wonende te
Assen aan de vaart;
Bij proces-verbaal van den deurwaarder Albert Jan Thurkow, van den dertienden junij 1800 vijf-en-twintig,
waarvan dienzelfden dag afschrift is gelaten aan den heer H.H. van Lier, griffier bij het Vredegeregt van het
kanton Assen en aan den heer L. Hoving, eerste Assessor van den Schout te Smilde; dit proces-verbaal is
geregistreerd te Assen, den vijftiende junij 1800 vijf-en-twintg, en overgeschreven ten bureele van hypotheken
te Assen den zeventienden daaraanvolgend, en ter griffie der regtbank van eersten aanleg, zitting houdende te
Assen, den een-en-twintigsten dierzelfde maand.
De eerste afkondiging van de memorie van lasten had plaats op maaandag den derden october 1800
vijfentwintig, des voormiddags te half elf ure, ter Rolle der Geregtelijke Uitwinningen bij de regtbank van
eersten aanleg, zitting houdend te Assen.
De voorloopige toeschatting heeft plaats gehad op den eenentwintigsten november 1800 vijfentwintig, en zijn
de goederen aan den executant toegewezen, zonder verhooging van het bod van vijf guldens; zullende de
definitive toeschatting plaats hebben op den drieentwintigsten januarij 1800 zesentwintig, ter Rolle van
bovengemelde regtbank.
Assen den 22 november 1825
H.J. CARSTENS
procureur

