DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 27 JUNIJ 1845

Degenen, die iets verschuldigd zijn aan- of te vorderen hebben van de nalatenschap van den Heer
Jannes Hovingh, onlangs te Smilde overleden, worden verzocht daarvan, uiterlijk vóór den 12 Julij
1845, opgave te doen te Smilde, ten kantore van den Advocaat
Mr. A. VOS
DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 8 JULIJ 1845

Assen 7 Julij,
Aan H. Wind, Aannemer te Smilde, is, op het daartoe door hem gedaan verzoek, eene gratificatie
van f.800 toegekend ter tegemoetkoming in de buitengewone kosten, welke hij bij de door hem
aangenomene verdiepings-werken van de Drentsche Hoofdvaart en het Meppeler Diep heeft moeten
aanwenden voor het doen wegruimen van oerbanken in voormeld diep,waarvan het bestaan tijdens
de uitbesteding niet bekend was, doch eerst bij de uitvoering is ontdekt.
DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 8 AUGUSTUS 1845

Heden Vrijdag den 8 Augustus 1845, des voordemiddags 10 uur, verkooping van een zindelijke
INBOEDEL ten huize van de weduwe Jannes Hovingh, te Smilde, bestaande in BEDDEN, met
toebehoren, mahonijhouten en andere TAFELS, CHIFFONIERE, KABINET, STOELEN, fijn en grof
AARDEWERK, KOPER-, TIN-, IJZER- en BLIKWERK, tenoverstaan van Notaris VAN LIER.
Het wordt door deze aangekondigd: dat, overeenkomstig het voorschrift van de wet, aan de
hoofddeur van de gehoorzaal der Arrondissements-Regtbank, zitting houdende in het Paleis van
Justitie te Assen, is aangeplakt een opschrift van het exploit van beteekening aan Kornelis Bruins,
van het vonnis , door genoemde Regtbank, op den 30n Junij 1845, gewezen, tusschen Remmelt
Otten Brunsting, wonende te Smilde en consorten, als eischers, hebbende den ondergeteekende tot
Prokureur, en Albert Otten Brunsting, wonende te Smilde en consorten, als mede-gedaagden, die tot
hun Procureur hebben Mr. Jan Oosting, alsmede genoemde Kornelis Bruins, zonder bekende
woonplaats en verblijf, insgelijks mede-gedaagde en hebbende voor de tweede maal geen Prokureur
gesteld, bij welk vonnis is gelast de scheiding en deeling der nalatenschap van wijlen Jan Otten
Brunsting, den 21n Mei 1842, te Smilde overleden; en verder: dat een tweede afschrift van gemeld
exploit van beteekening is overgegeven aan den Heer Officier bij opgenoemde Regtbank, door wien
het oorspronkelijke met gezien is geteekend.
Assen
Mr. H.J.L. VAN DER WIJCK
7 Augustus 1845
Procureur
DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 9 SEPTEMBER 1845

Degenen, welke eenig narigt weten te geven van den persoon AREND MEIJERING, sedert den 3 dezer
vermist, oud ongeveer 21 jaren, gekleed met een blaauw lakensch buisje, zwarte broek en vest, dito
pet, en halve laarzen, hebbende tevens eenig geld en een zakboekje bij zich, worden vriendelijk
verzocht, daarvan melding willen te maken bij den broodbakker G. Smit, te Smilde, of bij W.
Meijering, te Roden.
DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 19 SEPTEMBER 1845

Smilde, 17 September 1845. Heden beviel van eene welgeschapene Dochter, Aleida Kniphorst,
echtgenoote van
Mr. P. VAN DER VEEN

