blad 1855d
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 14 FEBRUARIJ 1855

Verkooping van een AANZIENLIJK LANDGOED
IN DRENTHE
Op DINGSDAG den 27 Februarij 1855 en zoo noodig ook op den volgende dag telkens op den middag
12 uur beginnen, zal, ten overstaan van den Notaris H.H. VAN LIER, te Assen in de zaal van J.B.
SCHUT, PUBLIEK BIJ INZATE worden geveild en acht dagen later FINAAL worden verkocht:
Een aanzienlijk en uitgebreid LANDGOED, VEENGRAVERIJ en ONTGINNING; in volle exploitatie,
gelegen te Smilde in de Provincie Drenthe, aan de Molenwijk en aan de Hoofdvaart en Straatweg, 1½
uur van Assen, groot te zamen ruim 400 Bunders; waaronder p.m. 200 Bunders VEEN, meest aan de
SNEE, ruim 100 Bunders DALGROND en WATER, overigens uitmuntend toegemaakte TUIN-, BOUW-,
GROENLAND en BOSCHGROND, aanzienlijk nieuw gebouwd
HEERENHUIS,
hebbende een fraaije ligging, voorzien van alle gemakken , en geschikte tot ZOMER- EN
WINTERVERBLIJF voor eene deftige familie; voorts uitgebreide BOUWHOEVE, BOERENHUIZEN en
ARBEIDERSWONINGEN.
Deze goederen behooren tot eene MAATSCHAP en de verkooping is strekkende tot ontbinding en
liquidatie der Maatschap.
De Inzate zal geschieden bij percelen. De voegingen zullen plaats hebben ten dage der finale Veiling.
De biljetten van verkoop zullen bij tijds worden uitgegeven.
Nadere informatien zijn te bekomen, te Smilde bij den Heer P.J.L. EEKHOUT en bij JACOB WOLDMAN,
te Amsterdam bij den Heer HACHMEESTER EEKHOUT en te Assen bij den Notaris.
Het geheele Landgoed is intusschen UIT DE HAND TE KOOP; te bevragen als boven.
H. H. VAN LIER

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 21 FEBRUARIJ 1855

De VERKOOPING van het
GROOTE LANDGOED
te Smilde, van den heer EEKHOUT cum suis, is UITGESTELD tot nader aan te kondigen dag.
H.H. VAN LIER

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 24 FEBRUARIJ 1855

Smilde, 23 Feb. Heden middag is door het vallen van een populier, die omgehakt werd bij het huis
van den heer C. Fledderus alhier de telegraafdraad gebroken; onmiddelijk is naar Assen gezonden om
hulp, en reeds heden avond wordt de draad hersteld.
Binnenkort, op nader te bepalen en bekend te maken tijd en plaats, zullen, ingevolge bekomene
regtsautorisatie, de erven van Mr. L.O. KIJMMELL en vrouw, op de Smilde overleden, ten overstaan
van een bevoegd beambte, bij gedeelten aan de koop te brengen
EENE BOERENPLAATS
TE SCHIPBORG
De LANDERIJEN kunnen dadelijk na den toeslag en het huis met 1 mei aanstaande aanvaard worden.

