DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 15 JANUARIJ 1850

In 1849 zijn te Smilde geboren 81 van het mann. en 98 van het vrouw. geslacht, zamen 179,
waaronder 2 onechten en 1 levenloos geb.; gehuwd 50 paren; overleden 83 van het mann. en 80 van
het vrouwl. geslacht, zamen 163, waaronder 1 levenloos geb. In dat jaar zijn 2 huisgezinnen,
bestaande uit 13 personen (3 van mann. en 10 van vrouw. geslacht) naar N-Amerika verhuisd;
godsdienstige begrippen en hoop op meerdere welvaart waren de redenen voor deze verhuizing.
Volgens de tabellen van den burg. stand telde Smilde op 1 Jan. 1850 eene bevolking van 4653 zielen.
Adolf Pomper, te Smilde, is voornemens publiek te verkoopen: Een HUIS benevens VEENEN en
ONDERGRONDEN, te zamen groot ruim 6½ bunder, staande en gelegen te Smilde aan de
Duikerslootswijk.
Deze verkooping zal gehouden worden te Smilde in het Logement van den Heer Johannes Wind, op
dingsdag den 22 Januarij 1850, des avonds te 5 uur.
Assen, 14 Jan. 1850
H. H. VAN LIER
DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 18 JANUARIJ 1850

Allen, die iets verschuldigd zijn aan of te vorderen hebben van de, onder voorregt van
boedel-beschrijving aanvaarde nalatenschappen van Hendrik Woltman de Jonge en Lina Roemer,
ehelieden, overleden te Smilde, worden verzocht daarvan ten spoedigste OPGAVE of BETALING te
doen te Assen, ten kantore van Mr. L. Oldenhuis Gratama, Procureur aldaar.
DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 22 JANUARIJ 1850

Mr. C.E. Kniphorst, Notaris te Zuidlaren, zal op maandag den 4 Februarij 1850, ’s morgens te 10 uur,
ten huize van Harm Holst, kastelein aan de Norgervaart, te Smilde, publiek bij palmslag verkoopen:
1e. Drie Huizen en daarbij gelegen Gronden en Veenplaatsen op de Domeinveenen, groot p.m. 10
bunders.
2e. Een Huis met daarbij gelegen Grond en Veenplaats, bij de Norgervaart, onder de Smilde, groot
p.m. 9 bunders.
3e. Eene Veenplaats, gelegen op de Meesterwijk, onder de Smilde, aangekocht door de Erven de wed.
Gorter.
4e. De Zuidelijke helft van eene Veenplaats als boven en van dezelfden aangekocht.
5e. Een perceel Bovenveen, aanwezig op no. 24 van de Domeinplaatsen onder Assen, groot p.m. 2½
bunders.
6e. Een kamp Land, op de Meesterswijk.
7e. Een kamp Land aan de Norgervaart, waarop de watermolen staat.
8e. Een dito kamp daar naast, zijnde Ondergrond, met de Veenen daar achter gelegen, alsmede vier
Huisplaatsen aan de Norgervaart.
Alles toebehoorende aan H. de Wit te Assen, bij wien nader aanwijs van de perceelen kan worden
verkregen, terwijl tevens nadere informatien te bekomen zijn ten kantore van den voornoemde
Notaris.

