DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 3 APRIL 1827

Al diegenen welke iets te vorderen hebben of verschuldigd zijn aan de nalatenschap van
wijlen Bareld Jan Homan en Geesje Sikkens, beide te Smilde overleden, worden namens
derzelver erfgenamen verzocht, vóór den 15 April aanstaande, met behoorlijke bewijzen,
daarvan opgave of betaling te doen aan den ondergeteekende Notaris te Assen, als daarmede
belast.
M. SCHUKKING
DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 3 APRIL 1827

Men gedenkt, bij gesloten briefjes, aan den minstaannemenden te besteden het opsplitten en
uitgraven van 400 Roeden Wijk, aan de Smilde, in drie perceelen; waarvan het bestek en de
conditien kunnen worden gelezen ten huize van Jacob Donker, Logementhouder te Assen, en
bij de Kasteleins Sipke Luxwolde en Harmen Koster Meijerink te Smilde. Breeder bij
biljetten.

DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 24 APRIL 1827
VERKOOP van Roerende Goederen, behoorende tot de nalatenschappen van de heer Bareld Jan
Homan en mejufvrouw Geesjen Sikkens, in der tijd echte lieden, wonende te Smilde en aldaar
overleden.
Op maandag den 30 April, dindsdag 1 Mei 1827 en volgende dagen zoo noodig, zal er, ten overstaan
van Mr. Michaël Schukking, openbaar Notaris, residerende en wonende te Assen, hiertoe op het
request van de belanghebbenden benoemd, bij appointement van mijnheer den President van de
Regtbank te Assen, van den 20 April 1827, geregistreerd te Assen, den 21 April 1872, deel 10, folio
18, vak 7, voor twee gulden en twee cents, door den Ontvanger Brevet, en ten verzoeke van Jan
Bernier Homan, Veenbaas, Evert Reinder Homan, zonder beroep, beide wonende te Smilde; Reinier
Lucas Homan, Landbouwer wonende te Emmen; Engelbertus Jacobus Homan, Predikant en wonende
te Nieuw-Vossemeer; Jannes Hoving, Veenbaas , en Geziena Hendrika Helena Lamina Homan, echte
lieden, wonende te Smilde, erfgenamen; en Jacobus Bijnema, Kaarsenmaker van beroep, wonende te
Smilde, in zijn kwaliteit als vader en voogd over Hendrikus Jacobus Bijnema, minderjarige zoon,
mede erfgenaam (onder beneficie van inventaris) van Bareld Jan Homan en Geesjen Sikkens, voor
wien domicilie gekozen wordt te Smilde, ten huize van Jan Bernier Homan voornoemd,
Worden overgegaan tot de verkoop van Roerende Goederen, Behoorende tot de gemelde
nalatenschappen; bestaande hoofdzakelijk in een geregelde INBOEDEL, als: Kabinetten, Bureaux,
Tafels, Koper, Tin, een Pendule, Porcelein en Aardewerk, benevens en zilveren Thee-Servies en
eenige zilveren Lepels en Vorken; vijf bedden, met hun Toebehooren. Voorts twee Paarden, zeven
Koeijen, een Verdekte Wagen op riemen, een Chais, een beslagene en een onbeslagene Boeren
Wagen, een Karne en het daarbij behoorende Melkgoed, en hetgeen meer, ten dage van verkoop, te
voorschijn zal worden gebragt.
Op den eersten dag zal een begin worden gemaakt met de Meubilaire Inboedel; voorts Levendige
Have, Wagens, Boer- en Melkgereedschappen de tweede dag zullen worden verkocht, alsmede de te
velde staande Turf en Veen-gereedschappen.
De plaats van verkoop zal zijn ten sterfhuize op de Smilde, zijnde no.151, zuid-oostzijde van de
Hoofdvaart, digt bij de koorn-molen.
Assen
A.J. TURKOUW
den 21 April 1827
Deurwaarder

