DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 9 APRIL 1844

Assen: H.H. Kruze is wegens diefstal bij nacht en uitwendige braak ten huize der wed.
H.T. Pots te Smilde, door ’t Hof veroordeeld tot 10 jaren tuchthuisstraf, geeseling en
brandmerk met de strop om de hals aan de galg vastgemaakt.

DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 16 APRIL 1844

Op woensdag den 17 April 1844, des voordemiddags te 10 uur, zullen te Smilde door
den Deurwaarder G.H. Ekkart te Assen, geregtelijk, tegen contante betaling, worden
verkocht eenige partijen ZWARTE en GRAAUWE TURF op de veenplaatsen nos 8 en 9 in
het 4e blok aan de Zuidoostkant der hoofdvaart te Smilde, benevens op de veenplaatsen
nos. 16 en 17 in het 5e blok aan de noordwestkant der hoofdvaart aldaar, gearresteerd bij
geregistreerd proces-verbaal in dato 6 April j.l., ten laste van Lucas Jans Wolters te
Smilde.

DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 12 JULIJ 1844

Op maandag den 15 Julij 1844, des voordemiddags te 10 uur zal te Smilde, bij de turf,
door den deurwaarder Gerrit Holthuis Ekkart te Assen, geregtelijk tegen contante
betaling worden verkocht eene groote hoeveelheid zwarte en graauwe TURF staande op
de veenplaatsen no. 8 en 9, in het 4e blok, aan de zuidoostkant der hoofdvaart te Smilde,
alsmede op de plaatsen nos 16 en 17 in het 5e blok aan de noordwestkant der hoofdvaart
te Smilde, gearresteerd ten laste Lucas Jans Wolters te Smilde, ten verzoeke van den
heer mr. Anthony Homan te Assen, bij geregistreerd proces-verbaal in dato den 6 April
1844.
Riemer Hendriks Jager op de Scheid, gemeente Smilde is voornemens ten overstaan van
den Notaris van Lier publiek te verkoopen:
1. Een nieuw Boerenhuis, benevens Schapenstalling en daarbij p.m. 2½ bunders
gecultiveerd land, (1500 roeden)
2. Een nieuw Huis met p.m. 1⅓ bunder gecultiveerde en ondergrond, (800 roeden)
3 en 4. Twee perceelen ondergrond, elk groot ⅔ bunder, ( 400 roeden)
5. Een perceel boekweiten veen en ondergrond, (400 roeden)
6. Een perceel (700 roeden) turfveen, boekweitveen en ondergronden.
Alles staande en gelegen in een opstrek op de Scheid gemeente Smilde, aan de witte
wijk op de grenzen der Provincie Vriesland.
De inzate zal plaats hebben te Smilde ten huize van Sipke Luxwolda, op woensdag den
31 Julij 1844, des avonds precies te 6 ure.
Assen, 11 Julij 1844
H.H. VAN LIER

