DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 20 DECEMBER 1850

Mr. H. C. Carstens is voornemens publiek te koop aan te bieden: Eene PLAATS of OPSTREK,
zijnde vijf uitmuntend toegemaakte Kampen, gelegen te Smilde aan den Witterweg, om
dadelijk na de gunning te worden aanvaard. De eerste veiling zal plaats hebben op Vrijdag den 27
December 1850, des avonds te zes uur, in het logement van Johannes Wind te Smilde.

DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 24 DECEMBER 1850

Op zaturdag den 4 Januarij 1851, ’s namiddags te 3 uren ten huize van Johannes Hartman,
Kastelein te Hoogersmilde, inzate van een opstrekkend BOERENPLAATSJE aldaar, bewoond door
den landbouwer Freerk Lammerts Boer, ten verzoeke van Jan Wolters Berends en c.s. ten
overstaan van den Notaris
Mr. H.H.A. SLUIS
In de maand Januarij e.k., zullen door de erven E. Suermondt, van Rotterdam, worden aan de koop
gebragt navolgende te Smilde gelegene VEENEN.
Vier VEENPLAATSEN, zuidoostelijk der Hoofdvaart, aan de Molenwijk, 2e Blok, sectie J.
nos 38, 39, 40 en 41, te zamen groot p.m. 36 bunder, in twaalf perceelen; en
Zeven VEENPLAATSEN, noordwestzijde der Hoofdvaart, aan de Grietmanswijk, in sectie
F, plaatsen nos 210, 211, 212, 213, 214, 215 en 216, te zamen groot p.m. 36 ½ bunder, in negen
perceelen, alles met ondergronden, informatiën te bekomen bij Bouke Jonker te Smilde en bij den
ondergeteekenden
Mr. L. OLDENHUIS GRATAMA
DRENTSCHE COURANT
ZATURDAG, DEN 28 DECEMBER 1850

Op maandag den 30 December e.k., des voormiddags ten elf uur, ten huize van J. Wind te Smilde,
PALMSLAG van een HUIS, benevens 8 KAMPEN LAND, gelegen tusschen de Leembrug en de
Krammerwijke te Smilde, ten verzoeke van A. G. Bakker.
Westerbork, 26 Dec. 1850
J.T. KIJMMELL,
Notaris

DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 31 DECEMBER 1850

Smilde, 27 Dec. De chr. afg. gemeente alhier heeft andermaal, zonder eenige verandering, het
beroep aan Ds. J.W. Nentjes van Urk toegezonden.

Smilde, 29 Dec. Heden hield onze waardige leeraar Ds. Doorenbos eene gedachtenisrede aan zijne
40jarige evangeliebediening: eene zeer talrijk opgekomene schare gaf blijk van belangstelling in
het dienstwerk van den geachten man, en de treffende rede, naar aanleiding van ’t eerste gedeelte
van vers 17, 4de hoofdstuk des 2den briefs van Paulus aan Timotheus, maakte een diepen indruk
op vele hoorders. Wij hopen, dat de Heer der Kerke den Leraar nog lang kracht en gezondheid doe
behouden voor zijn gewigtig werk.

Op vrijdag 10 Januarij 1851, ’s avonds 7 uur, te Smilde, in het Logement van Wind, PALMSLAG
van de verkooping van de drie halve VEENPLAATSEN van de Erven van wijlen den Heer C.
Brouwer; wordende alsdan tevens de WEDERHELFT dier VEENPLAATSEN verkocht.

