DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 15 SEPTEMBER 1846

Op dingsdag den 22 September 1846, des nademiddags te 5 uren, zal, in DE VEENHOOP te Smilde, in
het openbaar worden geveild, om op een alsdan nader te bepalen dag, indien genoegzame prijzen
geboden worden, finaal à contant te worden verkocht: Eene zo goed als nieuwe overdekte PRAAM
met al derzelver toebehooren, ZEIL en TREIL, zoo als dezelve is toebehoorende en bevaren door
Albert Touwen, Schipper te Smilde, bij wien nadere informatiën te bekomen zijn .

DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 25 SEPTEMBER 1846

GEDEPUTEERDE STATEN der provincie DRENTHE
Overwegende dat er noodzakelijkheid bestaat, om, bij de tegenwoordige aanhoudende droogte en tot
behoud, zoo veel mogelijk, van water op de Drentsche hoofdvaart, het gebruik van dat kanaal voor
de scheepvaart te beperken.
Maken door deze bekend, dat, tot nader order, gedurende de loopende week, alleen op vrijdag
aanstaande, en voor het vervolg alleen op dingsdag en vrijdag van elke week, telkens smorgens bij
opgaan der Zon en niet dieper dan tot 74 duim (2½ voet) door het Veeneschut te Smilde zal mogen
worden op- en afgevaren, in dier voege, dat de meest vlot gaande schepen vóór en achter in de
doorvarende vloot zullen worden geplaatst.
En zal deze twee achtereenvolgende malen worden geplaatst in de Drentsche Courant, en voorts te
Meppel en te Smilde op de gewone wijze afgekondigd.
Assen,
Gedeputeerde Staten voornoemd,
23 Sept.1846
DE VOS VAN STEENWIJK,
Ter ordonnantie van Dezelver,
W.H. HOFSTEDE, JR.
DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 29 SEPTEMBER 1846

Op vrijdag den 2 October 1846, des nademiddags te 5 uren, zal er in de Veenhoop te Smilde, indien
genoegzame prijzen worden geboden, finaal à contant worden verkocht:
De OVERDEKTE PRAAM, de vrouw Alida genaamd, toebehoorende aan Albert Touwen, schipper te
Smilde, waarvan de provisionele veiling heeft plaats gehad op dingsdag den 22 dezer.
DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 6 OCTOBER 1846

Ten verzoeke van den Heer E. Suermondt, van Rotterdam, gedenkt de ondergeteekende door het
ministerie van den Notaris van Lier, op nader te bepalen tijd, in de maand Januarij aanstaande aan
den koop te brengen, de navolgende in de Gemeente Smilde gelegen VEENEN en ONDERGRONDEN,
als: in het eerste blok, zuidoostzijde der hoofdvaart achter de Molenwijk, drie plaatsen BOVENVEEN
met deszelfs DALGRONDEN, zamen groot ongeveer 19 bunder, 80 roeden. Eene plaats BOVENVEEN
zonder DALGRONDEN, groot 1 bunder, 17 roeden. Vijf klinken BOVENVEEN zonder DALGRONDEN,
zamen groot 2 bunder, 63 roeden. Tweede blok: Twee perceelen BOVENVEEN zonder
DALGRONDEN, zamen 1 bunder, 34 roeden. Twee dwarsplaatsen BOVENVEEN en DALGRONDEN,
zamen 17 bunder, 50 roeden. Derde blok noordwestzijde der hoofdvaart: Vier dwarsplaatsen
BOVENVEEN en deszelfs DALGRONDEN, zamen 31 bunder, 46 roeden. Vierde blok noordwestzijde
der Hoofdvaart: Vier dwarsplaatsen BOVENVEEN met deszelfs DALGRONDEN, zamen 34 bunders, 84
roeden. Vier plaatsen, strekkende op de Hoofdvaart, bestaande in BOUW-, WEIDELAND en
DALGRONDEN, met de daarop staande HUIZEN en HOUTGEWASSEN, zamen 26 bunder, 9 roeden.
Vijfde blok noordwestzijde der Hoofdvaart: Twee perceelen DALGRONDEN, zamen 1 bunder, 34
roeden.
Assen,
Mr. L. OLDENHUIS GRATAMA,
4 October 1846
Procureur.

