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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 9 FEBRUARIJ 1858

VEENVERKOOPING
TE SMILDE
e
1 . Van BOVENVEEN, gelegen te Smilde, op de van Liers wijk, de plaats no. 19, zesde blok,
toebehoorende aan SIJMEN SMIDT, als gehuwd aan EMELINA GEZINA HOVINGH, voorts aan de
minderjarige MATHIJS en GEERT AALDERS HOVINGH.
2e. De eerste klink BOVENVEEN in het derde blok, Noordwestzijde der hoofdvaart, op plaats 28 te
Smilde.
Een perceel BOVENVEEN, gelegen op de Grietmans wijk, plaats 27, te Smilde. Deze beide perceelen
behooren aan den minderjarigen MATHIJS HOVINGH te Smilde.
3e. De eerste klink BOVENVEEN op de plaats 29 in het derde blok, Noordwestzijde der hoofdvaart te
Smilde.
De tweede klink BOVENVEEN, daaraanvolgende en gelegen als voren.
De zevende klink of vooraf BOVENVEEN, gelegen als voren.
Deze drie perceelen behooren aan de minderjarigen GEERT AALDERS HOVINGH.
Voorts VERKOOPING van een TURFPRAAM, groot zeven en twintig tonnen, genaamd de jonge Willem,
liggende te Meppel, met ZEIL en TREIL en alle opgoed, zoals die thans wordt bevaren door JOHANNES
SCHURING, en zulks ten verzoeke van EVERT REINDER HOMAN te Smilde.
Die gading maken, komen op Zaturdag den 20 Februarij 1858, des avonds te zeven uur, in het Logement
van JOHANNES WIND te Smilde, en kunnen nadere informatien bekomen bij EVERT REINDER HOMAN te
Smilde.
Notaris: H.H. VAN LIER

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 11 FEBRUARIJ 1858

Smilde, 8 Feb. Heden heeft de herbenoemde plaatselijke schoolcommissie den eed in handen van den
Burgemeester afgelegd, en tot haren Voorzitter en Secretaris gekozen, de heeren C. Fledderus en C.W.E.
Kijmmell.
H.J. ENSING
te Smilde, vraagt tegen Mei a.s. tegen goed loon een SCHOENMAKERSKNECHT, zijn WERK goed
verstaande.
Brieven franco, doch liefst in persoon.
Eerdaags en nader te annonceren, zullen publiek TE KOOP worden gepresenteerd:
Min of meer 20 bunders BOVENVEEN, ter vergraving, liggende in het blok van den heer EEKHOUT,
Molenwijk te Smilde, op gemakkelijke termijnen van vergraving en betaling. Nadere informatien te
bekomen bij den heer EEKHOUT te Smilde. – Inmiddels bij perceelen Uit de hand te koop.
Assen, 10 Februarij 1858
H.H. VAN LIER

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 13 FEBRUARIJ 1858

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde zal op maandag den 22 Februarij e.k., des avonds ten 6 uren, ten
huize van den Kastelein J.H. WIND aldaar, ten verzoeke van den heer A. BOXEM te Smilde, bij inzate, en
op later te bepalen tijden plaats overgaan tot den palmslag van:
1e. Een halve dwarsplaats VEEN en ONDERGROND aan de Grietmanswijk te Smilde, in het 4de blok,
groot ruim 4 bunders.
2e. Eenige perceelen BOVENVEEN zonder Ondergrond, in het tweede blok tusschen de Evert Hendriks
en Jonkerswijk te Smilde.
3e Eenige perceelen BOVENVEEN, zonder Ondergrond te Smilde, in het eerste blok op plaats no. 28.
Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij J. JOFFERS, Verveener te Smilde.

