DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 8 JANUARIJ 1847

De Notaris van Lier te Assen zal op vrijdag den 15 Januarij 1847, des nademiddags te 1
uur, te Smilde in het Logement van Johannes Wind, publiek verkoopen voor Gerrit
Ridder te Smilde: Een HUIS, ERF en TUIN te Smilde nabij de groote helling en geschikt
voor allerlei nering.
Voorts publiek verhuren voor Marten Huisman te Zwartsluis: Een HUIS en KAMPEN
staande en gelegen te Smilde aan de Hoofdvaart, zuidoostzijde, thans in gebruik bij Dirk
Huisman.

DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 15 JANUARIJ 1847

Jan Hofman, Landbouwer en Veenman te Smilde, presenteert op zeer voordeelige
voorwaarden, uit de hand te koop, een goed doortimmerd Huis, geschikt voor
Koopmansaffaire en Boerderij, gelijk er thans in wordt uitgeoefend; alsmede twee
nevenstaande Kamers, en verder de geheele Plaats, ter grootte van nagenoeg zeven
bunders, waarvan de halfscheid bestaat in Tuinen en best Weiland, en de overige
halfscheid in Veen- en Dalgronden. Alles staande en gelegen te Smilde, aan de
Noordwestzijde der Hoofdvaart, nabij de Bovenschool en Kerkgebouw. Die hiervan
gading maakt, melde zich in persoon of met vrachtvrije brieven aan bij den eigenaar en
gebruiker
J. HOFMAN
DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 22 JANUARIJ 1847

Heden beviel zeer voorspoedig van eene dochter Henderica de Vroome, geb. ten Wolde.
Smilde, 18 Januarij 1847

De Notaris van Lier te Assen zal, op zaturdag den 30 Januarij 1847, des avonds te zes
uren, publiek verkoopen:
I. Een HUIS, ERF en HOF, staande en gelegen te Smilde, aan de hoofdvaart, zuidzijde;
nabij de groote helling, toebehoorende aan Gerrit Ridder, waarvan reeds inzate is
gehouden.
II. Een ARBEIDERSHUIS en TUIN, en daarachter gelegen LAND, staande en gelegen te
Hijker-Smilde, zuidoostzijde der hoofdvaart; zijnde eene optrekkende Keuterij, vroeger
hebbende behoord aan Roelof Feijer en vrouw te Smilde.
De verkooping zal plaats vinden in het logement van Johannes Wind.
H.H. VAN LIER

