
 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 4 MEI 1849 
 

IN NAAM DES KONINGS! 

Op maandag den tiende September 1800 negen en veertig, des morgens te tien uren, zullen, ter rolle 
van de Arrondissements-Regtbank te Assen, in het Paleis van Justitie aldaar, worden verkocht en 

aan de meestbiedenden toegewezen de navolgende goederen, alle gelegen te Smilde, en aldaar 

kadastraal bekend in sectie E, onder de nummers bij ieder perceel aangewezen: 
1

e
. Een HUIS, no. 282, groot vier en tachtig ellen. 

2
e
. Een TUIN, no. 281, groot dertien roeden zes en vijftig ellen. 3

e
. Een perceel BOUWLAND, no. 

285, groot twee en twintig roeden negentig ellen. 4
e
. Een perceel WEIDELAND, no. 539, groot acht 

en twintig roeden zestig ellen. 5
e
. Een perceel WEIDELAND, no. 540, groot drie en twintig roeden 

tien ellen.  

Geschiedende deze verkoop krachtens behoorlijk geregistreerd Procesverbaal van inbeslagneming 

van den tweeden September 1800 acht en veertig, overgeschreven ten kantore van Hypotheken te 
Assen, op den negentienden September 1848, ten verzoeke van Heijo Klaasssens Oostingh, 

koopman, wonende te Groningen, kiezende ten dezen domicilie te Assen, ten kantore van den bij 

opgemelde Regtbank en in dezen ook voor den executant occuperenden procureur Mr. Albert Vos, 

wonende te Assen aan den Brink, tegen en ten laste van Jan Beverwijk, wonende te Smilde. 
    Assen                                                                                      Namens den executant 

den 11 Junij 1849                                                                         A. VOS, Procureur 

DRENTSCHE COURANT 

VRIJDAG, DEN 22 JUNIJ 1849 
 
Men is voornemens op woensdag den 27 Junij 1849, des avonds te zes uren in het logement de 

Veenhoop te Smilde, publiek aan te besteden het graven en opmaken van ongeveer 900 

nederlandsche ellen lengte eene Hoofdwijke in genoemde gemeente.  

Het bestek zal van af den 25 Junij in bovengenoemd logement ter inzage liggen.  

Zegt het voort. 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 2 JULIJ 1849 
 
De prijs van den turf is hier thans van f.20 tot f.35 per dagwerk; de veendirectie te Smilde heeft 

sedert geruimen tijd de prijs per marktpraam bepaald op f.72. 

DRENTSCHE COURANT 

DINGSDAG, DEN 10 JULIJ 1849 
 
Den 6 dezer ’s namiddags te drie ure is door den schuitevaarder van Veenhuizen naar 

Assen, in de Norgervaart drijvende gevonden het lijk van Jan van Gils, 12jarigen zoon van 

A. van Gils, arbeider aan de Norgervaart, gemeente Smilde; gemelde knaap is in de vaart 

gaan baden, zonder dat er iemand anders bij hem was dan een kind, te klein om hulp te 

bieden of te halen; het is waarschijnlijk, dat hem onder ’t baden eenig toeval overgekomen 

is. 


