DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 10 JANUARIJ 1832
De ondergetekende Notaris zal, op vrijdag den 20sten Januarij 1832, des morgens tien uren, ten
huize van S. Luxwolda, te Smilde, ter requisitie van Geziena de Vroome, weduwe wijlen Harm
Koops, en van Matthias de Vroome, mede aldaar woonachtig, curator in de vacante nalatenschap
van genoemde Harm Koops, te Smilde overleden, op autorisatie van de Regtbank van Eersten
Aanleg te Assen, in bijzijn van het Vredegeregt van het canton Assen, overgaan tot de verkoop
van het een-vierde aandeel in een HUISJE en HOF, gequoteerd met no.66c, staande en gelegen in
Wijk A. te Smilde, met en benevens de een-vierde in een plaats ONDER-GROND en VEEN no.4, in
het vijfde blok noordwestzijde van de hoofd-vaart aldaar.
M. SCHUKKING, Notaris
DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 2 MAART 1832
Op donderdag den 8sten Maart eerstkomende, des avonds te zes uren, zullen, door Mr. A. Homan,
notaris te Assen, ten huize van den logementhouder S. Luxwolda, in de Veenhoop te Smilde,
publiek bij inzate geveild worden en op eene nader te bepalen tijd finaal worden verkocht:
1e. Eene zeer neringrijke, welgelegene en wel aangelegde SCHEEPS-TIMMERWERF, te Smilde, de
éénige in de gemeente, zijnde met eene langs- en dwarshelling en omsmijtersgat voorzien;
benevens de daarbij behoorende Gereedschappen, touwen, takels enz. en zoo als het tot eene
welbeklante Scheeps-Timmerwerf behoort.
2e. Een goed getimmerd HUIS, mede te Smilde, voorzien van drie Kamers en eene ruime AchterSchuur, met daarbij behoorende beslotene TUIN, beplant met goede vruchtdragende AppelBoomen.
3e. Een uitmuntend stuk WEIDE-LAND, te Smilde, groot ruim één bunder, onmiddelijk achter het
gemelde huis gelegen.
4e. een OPSLAG-PLAATS, liggende vóór aan den dijk te Smilde.
5e. Een ERF-PACHT, groot drie guldens jaarlijks liggende op het huis en de smederij van Roelof
Hendriks Bloemberg, smid te Smilde.
Assen, den 1sten Maart 1832
A. HOMAN
Notaris
DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 27 MAART 1832
Op donderdag den 29sten Maart 1832, des avonds te 6 uren, zal te Smilde, ten huize van den
Kastelein S. Luxwolda, ten overstaan van Mr. A. Homan, Notaris te Assen, bij finale toewijzing
worden verkocht de wel beklante te Smilde gelegene SCHEEPSTIMMERWERF, de eenige in die
gemeente, met daarbij zijnde gereedschappen, huis, hof, land, met de grondpacht, gevestigd op de
Smederij van R.H. Bloemberg te Smilde, voor welk alles op den 8sten Maart j.l. bij inzate is
geboden eene som van f.1774,96; zullen wijders op vrijdag den 30sten Maart 1832, des
voormiddags te 10 uur te beginnen, op de opgemelde scheepstimmerwerf; ten overstaan als
voorschreven, publiek worden verkocht eenige LOSSE GOEDEREN, op gezegde werf aanwezig.
Assen, den 19den Maart 1832
A. HOMAN, notaris

