DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 28 JULIJ 1848

EXTRACT – VONNIS
Bij vonnis der Arrondissements Regtbank te Assen, bij verstek gewezen, behoorlijk
geregistreerd, en beteekend den vijftiende Julij 1800 acht en veertig, is op den dertiende
Junij 1800 acht en veertig ontbonden het huwelijk, bestaande tusschen Aaltien Alberts
Pomper, eischeresse, en Albert Touwen, gedaagde, beide wondende te Smilde.
Voor uittreksel, ter voldoening aan art. 828 van het Wetboek van Burgerlijke
Regtsvordering, deugdelijk verklaard door mij ondergeteekende, procureur bij gemelde
regtbank, en als zoodanig hebbende geoccupeerd voor de eischeresse voornoemd, welke is
toegelaten om kosteloos te procederen bij beschikking der Arrondissement Regtbank van 6
Maart 1848.
Mr. L. OLDENHUIS GRATAMA, Procureur

DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 15 AUGUSTUS 1848

Jan Boer Wz. en Zoonen, boomkweekers te Boskoop, zijn alhier gearriveerd om
commissiën op te nemen, verzoekt ieders gunst en recommandatie, is gelogeerd bij den
Heer J.H. Wind te Smilde.

DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 31 OCTOBER 1848

De weduwe en beneficiaire erfgenamen van den Heer Harm Wind, te Smilde, zijn
voornemens, ten gevolge bekomene regterlijke autorisatie, en naar het voorschrift van
artikel 1255 van het B.W. publiek, ten overstaan van den ondergeteekende Notaris, te
verkoopen:
Eene welbetimmerde en ruime behuizinge met achterhuis, stalling, werkplaats en
houtstek; voorts ruim 13 bunder gedeeltelijk bouw- en weideland en overigens
ondergronden, gelegen te Smilde aan de hoofdvaart, noordwestzijde bij de van Liers-wijk,
zijnde de oorspronkelijke veenplaatsen nos 13 en 14 in het 5 de blok, met daarop staand
arbeidershuis en afloopende stee-pachten.
Een winkelhuis en achterhuis, voorts een arbeidershuis, beide aan de vaart, en verder
ruim 6½ bunder gedeeltelijk bouw- en weideland, en overigens ondergronden, gelegen als
voren, zijnde de oorspronkelijke veenplaats no.1 in het zesde blok, noordwestzijde der
hoofdvaart, alles in perceelen met regt van zamen-voeging.
De veilingen zullen plaats hebben in het logement van den Heer Johannes Wind te Smilde,
bij inzate op woensdag den 29 November 1848, en bij palmslag op woensdag den 13
December 1848, telkens des avonds te zes ure.
Nadere informatien en beschrijvings-biljetten zullen te bekomen zijn bij den Heer Jan Wind
te Assen en ten kantore van den Notaris.
De koopers zijn in de gelegenheid deze bezitting uit te breiden met ondergronden achteruit
tot aan de Norger zwet.
Assen, 30 Oct. 1848
H.H. VAN LIER

