
 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                VRIJDAG, DEN 26 JANUARIJ 1849 
 
Publieke verkooping op zaturdag den 27 Januarij 1849, des voormiddags te 10 uur, te Smilde, ten 

huize van den Heer Stemfoort, van onderscheidene Huismeubelen, Visschersgereedschappen, 
Boekenkast, benevens eene fraaije partij goed geconditioneerde Boekwerken, voorts eene Koe, een 

Jongbeest, 2 vriesche Schapen, Hooi en Stroo, Melkgereedschap en Boergereedschap en wat 

verder zal worden gepresenteerd. 

Assen, 22 Januarij 1849                                                                                      H.H. VAN LIER 

De ondergeteekende Notaris zal, ten verzoeke van zijne principalen, op dingsdag den 30 Januarij 

dezes jaars, des avonds te 6 ure, in het logement van Johannes Wind te Smilde, publiek te koop 

aanbieden: Eene plaats VEEN en ONDERGROND, benevens eene plaats VEEN zonder ONDERGROND, 
gelegen te Smilde op de Suermondswijk, zuidwestkant en noordoostkant, kadastraal in sectie F., no. 44 

en 45; - voorts eene plaats ONDERGROND en VEEN, zijnde de plaats no. 30 in het 5
e
 blok 

noordwestzijde der Hoofdvaart, bij langs de van Lierswijk; verder min of meer 150 dagwerken 

besten, zwarten, scherpen doch meest koligen TURF, voorhanden op de bovengenoemde plaatsen, aan 
de Suermondswijk, en op de van Lierswijk in het 6

e
 blok de plaats no. 19, en op de Jonkerswijk in het 

3
e
 blok de plaats no. 23. 

Zullende op den voormiddag van voorschreven dag te 10 ure, de TURF op het veld voorloopig worden 
geveild en op prijs gebragt, te beginnen in het 6

de
 blok op de plaats no. 19, vervolgens naar de 

Jonkerswijk en van daar naar de Suermondswijk. 

Nadere informatiën en aanwijzing te bekomen bij de Veenbazen K. Feijen en H. de Vroom, te Smilde. 

Assen, den 25 Januarij 1849                                                                    H.H. VAN LIER 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                DINGSDAG, DEN 30 JANUARIJ 1849 
 
De Weduwe en Erven Bruin Feijen te Smilde, zijn voornemens publiek te veilen en na bekomene 

regterlijke authorisatie finaal te verkoopen: Een Huis, Erf en Hof, geschikt voor velerlei neringen, 
benevens zeven Kampen Bouwland of Weideland, alles gelegen te Smilde, in het derde en vierde 

blok, Noordwestzijde der Hoofdvaart, waaronder twee Kampen over de dwarswijk. 

De inzate of voorloopige veiling zal plaats hebben op maandag den 5 Februarij 1849, des avonds te 
zes uren, in het logement van Johannes Wind, te Smilde. 

Assen, 29 Januarij 1849                                                                                  H. H. VAN LIER 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                DINGSDAG, DEN 6 FEBRUARIJ 1849 
 
Bij besluit der Veendirectie te Smilde van 2 Febr., zijn de om de duurte der levensmiddelen 

verhoogde daghuren voor ’t veenseizoen 1849 verlaagd, en al zoo bepaald als volgt: ’t loon 

der gravers 85 cent: der omloopers 60 cent: der waldijkers dubbele put f.5.40, enkele put 

f.5.20. Verder is de marktprijs van een praam zwarten turf bepaald op f.72. 


