
 

DRENTSCHE COURANT 

Dingsdag den 17 januarij 1826 

ADVERTENTIEN 

De Heeren M. Siderius te Wolvega, en Compagnie zijn voornemens op dingsdag den 24 

januarij 1826, des avonds te 6 uren, ten huize van Harm Costers Meijering te Smilde, ten 

overstaan van den ondergeteekenden Notaris, aan genoegbiedende te verkoopen: 

Een KUIL of  PUTTE-VEEN, bijlangs de wijk, op de volgende te Smilde gelegene 

veenen, als: op het 5
e
 blok van de zoogenaamde Meesters-wijk tot van Liers-wijk; op het 

blok van de Jonkers-wijk tot de Evert Hendriks-wijk; op het veen gelegen aan de 

Molenwijk, achter het huis van den veenbaas Lucas Jans Wolters, welke veenbaas, des 

verkiezende, de noodige aanwijzing zal doen. 

M. SCHUKKING 

                                                                                                                       Notaris 

DRENTSCHE COURANT 

Dingsdag den 7 februarij 1826 

 
ADVERTENTIEN 

Te HUUR, om dadelijk te aanvaarden, het derde gedeelte van het groote HEEREN HUIS, 

tegen over de kerk, op de Smilde, bestaande uit eene groote voor- en achterkamer, 

keuken, kelder, waschhuis, berging van turf, met de daarbij behoorende groote tuin. De 

voordeelige conditien, waarop de huur kan worden getroffen, zijn te vernemen bij den 

heer Burgemeester van de Smilde. 

DRENTSCHE COURANT 

Dingsdag den 11 april 1826 

 
ADVERTENTIEN 

VERKOOP OP REGTERLIJK GEZAG 

Op donderdag den dertiende april aanstaande, des voormiddags om elf uren, zal er te 

Smilde ten huize van Geesjen Sikkens, weduwe Bareld Jan Homan, en ten haren laste 

worden overgegaan tot de executoriale verkoop van meubelen en goederen, bestaande uit 

twee kabinetten, een bureau, tafels, spiegels, stoelen en pendule, drie paarden en acht 

melkbeesten, beneevens ene partij rogge, hooi en stroo en meer andere goederen; 

gearresteerd door Albert Jan Thurkow, deurwaarder ter Rolle der Regtbank van eersten 

aanleg te Assen; ter requisitie van Lubbertus Brouwer, klerk, wonende te Westervelde, 

voor wien domicilie is gekozen te Smilde ten huize van den kastelein S.J. Luxwolde, en 

zulks door het ministerie van bovengemelden deurwaarder, welke met den verkoop is 

belast. Alles tegen contante betaling. 

Assen, den 10 april 1826                                                           G. KNIPHORST 

                                                                                                     Procureur 


