DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 22 MEI 1840

Mijne geliefde Echtgenoote, J. Oortwijn, beviel heden voorspoedig van eene welgeschapene
dochter.
Smilde
C. FLEDDERUS
den 21 Mei 1840

DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 7 JULIJ 1840

IN NAAM DES KONINGS
Op maandag den veertiende September 1800 en veertig, des voormiddags te tien uren zullen er ter
rolle van geregtelijke uitwinning bij de Arrondissements Regtbank, zitting houdende te Assen, in het
openbaar aan de meestbiedende of hoogst afmijnende worden verkocht de navolgende onroerende
goederen, in beslag genomen bij proces-verbaal van den Deurwaarder Jan Haak, van den drie en
twintigsten Mei 1800 en veertig, in deel 8, no. 82, op folio honderd negen en veertig, recto en
verder, als:
1e Een tuin, bekend in de kadastrale Legger der Gemeente Smilde, in sectie E, numero vijf en
zeventig, groot vier roeden en vijftig ellen, waarvan het belastbaar inkomen is gesteld op een gulden
en acht cent, benevens het daar op staande nieuw getimmerd huis, gekwoteerd met no. 156a,
hebbende op de kadastrale legger voornoemd geen afzonderlijk nummer, en zijnde alzoo het bedrag
van het belastbaar inkomen niet bekend;
2e Een huis, bekend op de kadastrale legger der Gemeente Smilde, in sectie E, numero zes en
zeventig, groot twee roeden en tien ellen, hebbende een belastbaar inkomen, wegens ongebouwde
eigendommen, van vijftig cent, en, wegens gebouwde eigendommen, van vijftien gulden;
3e Een tuin, bekend op de kadastrale legger der gemeente Smilde, in sectie E, numero zeven en
zeventig, groot drie roeden en twintig ellen, hebbende een belastbaar inkomen van zeven en
zeventig cent;
4e Een stuk weiland, bekend op de kadastrale legger der gemeente Smilde, in sectie E, numero acht
en zeventig, groot acht en twintig roeden, bedragende het belastbaar inkomen zes gulden twee en
zeventig cent.
Alle deze perceelen zijn gelegen te Smilde, naast en aan elkander, en zwettende ten noordoosten aan
de Erfgenamen van wijlen Mathijs de Vroome, ten zuidoosten aan Willem Jans Vennik, ten
zuidwesten aan Evertswijke en ten noordwesten aan den weg. Dezelve zijn in beslag genomen ten
verzoeke van den heer Eerke Alberts Smidt, wijnhandelaar wonende te Assen, die in deze tot zijnen
Procureur heeft gesteld Mr. Hendrik Vos, wonende te Assen aan de vaart, ten laste van Hendrik
Blomsma, kastelein, wonende te Smilde.
Assen, den 4 Julij 1840
Mr. H. VOS
Procureur

DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 11 AUGUSTUS 1840

Uit de hand te koop vier beste kleine PRAMEN, geschikt en vroeger gebruikt om Turf te voeren naar
de Smilder Turfmarkt te Zwartsluis.
Nader informatie bij J.L. Wolters, Veenbaas te Smilde.
Brieven franco.

