DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 18 DECEMBER 1846

GEREGTELIJKE VERKOOP
Op donderdag den 24 December 1846 des morgens ten 11 ure, zullen geregtelijk tegen contante
betaling door den Deurwaarder Jan Jannes Mulder te Assen, op de marktplaats aldaar, publiek
worden verkocht: eene inboedel, bestaande in KABINET, BUREAU, SCHILDERIJEN, SPIEGELS,
STOELEN, TAFELS, enz. benevens KOEIJEN, PAARDEN, WAGEN, enz. enz., gearresteerd ten behoeve
van den Heer Willem de Vroome te Smilde, als Rijksontvanger aldaar, bij geregisteerd procesverbaal van den 11n December 1846, ten laste van Jacob Zwiers verveener wonende te Smilde.
DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 22 DECEMBER 1846

Verkooping van VEENEN en ONDERGRONDEN, HUIZEN en toegemaakte KAMPEN, gelegen te Smilde
in het vijfde blok noordwestzijde der hoofdvaart op de Meesterswijk, de plaatsen nummers 17 tot en
met 24, zijnde de acht voorste plaatsen aan de Molenwijk, beginnende aan de Meesterswijk; - welke
bij inzate zal gehouden worden op dingsdag den 12 Januarij 1847, des avonds te zes uren, te Smilde
bij weduwe Luxwolde in de Veenhoop; zullende de Veenen en Ondergronden in onderscheidene
percelen worden geveild, zoo mede de Huizen met de daarbij gelegene Kampen.
Nader onderrigt en biljetten zijn te bekomen bij den veenbaas Jan Moes te Smilde en bij den
ondergeteekende Notaris te Assen.
H.H. VAN LIER
Uit de hand te HUUR om dadelijk of primo Mei 1847 te aanvaarden; een nieuw en net HEEREN HUIS
met grooten tuin, pomp en regenbak, staande op het schoonste gedeelte van de Smilde.
Nader te bevragen bij den Eigenaar E.R. Homan aldaar.

DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 25 DECEMBER 1846

Op zeer billijke voorwaarden, uit de hand te koop, primo Mei 1847 te aanvaarden: Eene wel
doortimmerde nette BEHUIZING, voorzien van KEUKEN, KAMER, OPKAMER, VOORHUIS en groote
KELDER, bijzonder geschikt voor winkel-affaires, die er ook steeds in uitgeoefend worden; met
annexe SCHUUR en verder voor BOERDERIJ geschikte GEBOUWEN, alles voor drie jaar nieuw
getimmerd, benevens eene PLAATS en opstrek, achter voormeld huis gelegen, bestaande in een
groote TUIN, drie bunders best BOUW- en GROENLAND, en drie bunders bijzonder voor cultuur
geschikte ONDER- of DALGRONDEN. Staande en gelegen te Smilde, in de provincie Drenthe, en aan
de Hoofdvaart van Assen naar Meppel. Te bevragen bij den heer Mr. C.L. Kniphorst, Burgemeester
te Beilen, en bij J.L. Wolters, bewoner van het vermelde Pand. –Brieven franco.

DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 29 DECEMBER 1846

Degenen welke iets VERSCHULDIGD mogten zijn of ook te VORDEREN hebben van S.J. Luxwolda,
onlangs te Smilde overleden, worden verzocht daarvan betaling of opgave te doen aan zijne
weduwe, uiterlijk vóór den 15 Januarij 1847, zoo althans zulks nog niet mogt zijn geschied.

