DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 19 DECEMBER 1845
IN NAAM DES KONINGS
Op Maandag den tweeden Februarij 1826, des voordemiddags te tien uren, zal ter teregtzitting van
de Arrondissements Regtbank te Assen, in het Paleis van Justitie aldaar, aan de meestbiedenden of
hoogst afmijnenden, worden verkocht:
1e. De onverdeelde helft in een plaats VEEN en ONDERGROND, gelegen te Smilde, in het vijfde
blok, noordwestkant der Hoofdvaart, in haar geheel bekend op den kadastralen legger der
Gemeente Smilde, in sectie K, no. 138, en groot elf Bunder, dertig Roeden en twintig Ellen, en
zwettende mede in haar geheel, ten zuidwesten aan Jacob Zuvien, ten zuidoosten aan de
Molenwijk, ten noordoosten aan Jan Kraak Sikkens en ten noordwesten aan de
Gemeentescheiding van Norg; de opkomsten van dit perceel worden volgen het register der
grondbelasting begroot op een belastbaar inkomen van vijf gulden vijf en zestig cent, ongebouwde
eigendommen.
2e. Een perceel WEIDELAND, gelegen te Smilde, op de plaats acht, tiende blok, bestemd op de
kadastrale leggers dier Gemeente als BOUWLAND, in sectie I, no. 344, groot zeven en zestig
Roeden en negentig Ellen, zwettende zuidelijk aan Jan Joffers, oostelijk aan het Armhuis der
Hervormden der Gemeente Smilde, noordelijk aan Jan Joffers en westelijk aan Jan Lebbes
Dijkstra; de opkomsten van dit perceel worden volgens het register der grondbelastingen begroot
op een belastbaar inkomen van twee gulden twee en zeventig cent, ongebouwde eigendommen.
Deze verkoop geschiedt ten laste van Hendrik Pomper of Hendrik Alberts Pomper, Veenbaas te
Smilde, Ten verzoeke van Jan Lebbes Dijkstra, Veenbaas, wonende te Hauwelerwijk, onder
Haule, Grietenij Ooststellingwerf, Kanton Oldeberkoop, provincie Vriesland, domicilie kiezende
te Assen, ten kantore van Mr. Lucas Oldenhuis Gratama, procureur bij de Arrondissements
Regtbank te Assen, wonende te Assen aan de Heere wal, die indezen als zoodanig van den
executant zal occuperen, en den verkoop bij geregtelijke uitwinning van het voormeld onroerende
goed, gearresteerd bij geregistreerd proces verbaal van den Deurwaarder Jan Haak van den zesden
Augustus 1845, overgeschreven ten kantore van Hijpotheken te Assen, den achtsten augustus
1800 vijf en veertig, in deel 54, no. 5, folio 5, des voordemiddags acht uren, in zijnen naam ter
teregtzitting van de Arrondissements Regtbank voornoemd zal vervolgen.
Assen, 13 Dec. 1845
Namens den Arrestant,
Mr. L. OLDENHUIS GRATAMA, Procureur

DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 30 DECEMBER 1845

Op maandag den 5 Januarij 1846, des avonds te 7 ure, zullen, te Smilde bij Luxwolde in de
Veenhoop, publiek worden verkocht;
Voor Douwe Krol en Hendrik Bos, een HUIS en GROND, bij de Leembrug.
Voor Jacobus Bijnema, een perceel best VEEN op Evert Hendrikswijks, 2e blok, dwarsplaats.
Voor Jacob Roemer, eene opene TURF- en MARKTPRAAM, groot 28 tonnen, met alle OPGOED;
liggende voor deszelfs huis te Smilde.
H.H. VAN LIER
Willem Keizer, schipper te Smilde, is voornemens, op maandag, den 12 Januarij 1846, des avonds
te zeven uur, in het Logement van Johannes Wind te Smilde, Publieke Veiling te houden, bij
Inzate, van 1e. HUIS en HOF en een KAMP LAND staande en gelegen aan de Hoofdvaart
Noordwestzijde te Smilde; en ;
2e Eene opene TURF- en MARKTPRAAM laatst bevaren door Jan Broeksema, met alle OPGOED,
liggende te Smilde voor het Huis van de Verkoper.
De dag der Palmslag zal nader worden bepaald.
H.H. VAN LIER

