DRENTSCHE COURANT
APRIL 1833

DINGSDAG, DEN 5

Door Z.M. zijn benoemd en aangesteld tot officieren bij den Landstorm der provincie
Drenthe, de navolgende personen.
Te Smilde
Tot kapiteins: Herms. de Vroome, J. Bernier Homan en Elzo Tonckens
Tot 1ste luitenants: Jannes Hovingh, Cors. Fledderus en Reinder de Jonge
Tot 2de luitenants: Jan Wind, Klaas Smid, Hends. Bakker, Hendk. de Jonge, Sipke
Luxwolde en Jan van Veen.

DRENTSCHE COURANT
APRIL 1833

DINGSDAG, DEN 12

Door de heeren Gedeputeerde Staten van Drenthe is benoemd tot Ontvanger van het
afvaartsgeld op de Drentsche Hoofdvaart en Administrateur van de Kas ad pios usus te
Smilde, in de plaats van den heer J. Hovingh als zoodanig ontslagen, de heer L. Hovingh
aldaar.
DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 4 JUNIJ 1833

IN NAAM DES KONINGS
VERKOOPING ter rolle van geregtelijke uitwinning, bij de regtbank van eersten aanleg, zitting
houdende te Assen:
Van een HUIS en HOF, staande en gelegen aan de noordwest kant der hoofdvaart van Assen naar
Meppel, in het eerste blok te Kloosterveen, gemeente Smilde, kanton Assen, Arrondissement
Assen, provincie Drenthe, en zwettende ten zuidoosten aan den weg bij langs de gemelde
hoofdvaart, ten zuidwesten aan de grond van Mevrouw Margaretha Willinge, weduwe wijlen den
Heer Mr. Lucas Oldenhuis Kijmmell, en consorten, ten noordwesten aan de grond van Klaas Smit
en ten noordoosten aan de grond van Jan Ensing; zijnde het huis gequoteerd met No. 21b, waarbij
zich bevindt een SCHUURTJE. De hof is groot ongeveer 11 roeden; wordende gemeld huis en hof
in eigendom bewoond en gebruikt door natenoemene gearresteerde partijen Jakobus Lambertus de
Vroome en kinderen; gearresteerd als vast goed ten laste van Jakobus Lambertus de Vroome,
meester kooperslager, wonende te Smilde, voor zich en als vader en voogd over zijne minderjarige
bij nu wijlen zijne echtgenoote Grietje Koops Smit in echte verwekte kinderen, met namen
Marchien, Geessien en Koop de Vroome, en Matthijs de Vroome, bakkersknecht, wonende te
Smilde, welke Matthijs de Vroome en opgenoemde minderjarigen zijnde kinderen en universeele
erfgenamen van wijlen hunne moeder Grietje Koops Smit voornoemd, ten verzoeke van den Heer
Jacob de Jonge, koopman, wonende te Meppel, welke tot zijnen procureur heeft gesteld Mr.
Hendrik Vos, wonende te Assen, bij proces-verbaal van den elfden Mei 1800 drie-en-dertig,
waarvan dienzelfden dag afschrift is gelaten; bij absentie van den Griffier, aan den fungerende
Griffier bij het Vredegeregt van het kanton Assen, den Heer Gerrit Sluis, en aan den Burgemeester
der gemeente Smilde, de Heer Coenraad Wolter Kijmmell Lz.; zijnde hetzelfde geregistreerd te
Assen den dertiende Mei 1800 drie-en-dertig en dienzelfden dag overgeschreven ten kantore van
hypotheken te Assen; als mede ter Griffie der Regtbank van eersten aanleg, zitting houdende te
Assen, den 17 Mei daaraanvolgende.
De eerste afkondiging der memorie van lasten zal plaats hebben op maandag den 29sten Julij
1833, des voormiddags te half elf uren, ter rolle van geregtelijke uitwinning bij den Regtbank
voormeld.
Mr. H. VOS
Procureur.

