DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 7 OCTOBER 1845

Door sterfgeval is te Smilde TE HUUR, om des verkiezende, dadelijk of met den eersten
November aanstaande te aanvaarden, eene zeer beklante BAKKERIJ, waarin weekelijks
ongeveer een LAST KOREN verbruikt wordt; kunnende de GEREEDSCHAPPEN daarbij worden
overgenomen. Met franco brieven te bevragen bij den Schipper Klaas Pot, te Smilde.

DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 28 OCTOBER 1845

Publieke Verkooping voor de Erven wijlen den Heer Thijs Feenstra te Leeuwarden, van vijf
plaatsen BOVENVEEN, in tien perceelen, gelegen te Smilde, noordwest zijde der Hoofdvaart,
tusschen den van Liers wijk en Norger vaart, de plaatsen nos 7,8 en 9 in het 6 de blok en de
twee dwarsplaatsen en het 7de blok aan weerszijden van de dwarsvaart; benevens van eene
OPENE TURFPRAAM met OPGOED en BIJBEHOOREN; welke zal worden gehouden worden te
Smilde bij Luxwolde in de Veenhoop, bij inzate op dingsdag den 4 November 1845 des
avonds te zes ure, en bij palmslag op een alsdan nader te bepalen tijd. Informatien en
biljetten zijn te bekomen bij de Veenbaas Geert Moes te Smilde en bij de Notarissen J.
Albarda Hz. te Leeuwarden en van Lier te Assen.
H.H. VAN LIER

DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 14 NOVEMBER 1845

De finale veiling der BOVEN-VEENEN en TURF-PRAAM van de Erven Feenstra, zal
gehouden worden op dingsdag 25 November 1845 des avonds te zes ure te beginnen; bij
Luxwolde in de Veenhoop te Smilde.
H.H. VAN LIER

DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 16 DECEMBER 1845

Ten gevolge bekomene regterlijke autorisatie, zal, ten overstaan van Mr. C.E. Kniphorst,
Notaris te Zuidlaren, op dingsdag den 23 December 1945, des avonds te zes uren, ten huize
van Sipke Luxwolda, in de Veenhoop te Smilde, publiek worden verkocht: Eene plaats
ONDERGROND, uitmakende de zesde plaats in het derde Blok, groot in zijn geheel vier
Bunders, 43 Roeden, 68 Ellen, in zoodanige percelen als nader ten dage van den verkoop
zal worden opgegeven; behoorende tot de onder het voorregt van boedelscheiding
aanvaarde nalatenschappen van Albert Pomper en Eltien Hendriks Westerhoff ehelieden
gewoond hebbende en overleden te Smilde, en mede toebehoorende aan Hendrik Pomper,
Veenbaas te Smilde, en bij laatstgenoemden in gebruik.

