
 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                DINGSDAG, DEN 23 NOVEMBER 1847 
 
De Erven wijlen den Heer T. Feenstra te  Leeuwarden zijn voornemens, ten overstaan van den 

ondergeteekende Notaris publiek te verkoopen ruim honderd dagwerken in vuren te velde staande 
Turf, benevens een arbeiders hut op afbraak; voorts allerlei veengereedschappen, beddegoed van  

de ploegen en eene veenboor. De turf en de hut zijn aanwezig in de veenen op de Vanlierswijk bij 

de Norgervaart. De turf is in percelen gezet welke met nummerpaaltjes op het terrein zijn 
aangegeven. Deze verkooping zal gehouden worden ten huize van Geert Moes  te Smilde bij de 

Norgervaart op maandag den 29 November 1847 des middags te 12 ure.  

Assen, 21 November 1847                                                                           H.H. VAN LIER 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                DINGSDAG, DEN 7 DECEMBER 1847 
 
Smilde, 3 Dec. Heden werd de nieuw gebouwde Synagoge der Israëlitische Gemeente alhier, door 

den onderwijzer en voorzanger te Meppel J.J. Itallie, ingewijd. Onderscheidene daartoe 

genoodigden en vele anderen ook uit omliggende plaatsen, woonden dit feest bij. Nadat de 

gebruikelijke godsdienstige plegtigheden in de Hebreeuwsche taal afgewisseld door muziek en 
keurig koraalzang, gezongen en uitgesproken, hadden plaats gehad, werd door den onderwijzer en 

voorzanger te Smilde B. van Gelder in de Nederduitsche taal eene toepasselijke redevoering 

gehouden en dank toegebragt aan allen die de stichting van genoemde Synagoge, zoo door giften als 

medewerking hebben bevorderd: waarna deze plegtigheid door gebeden en koraalzang is gesloten. 

Mr. C.E. Kniphorst, Notaris te Zuidlaren, zal op zaturdag den 18 December 1847, des avonds 

precies te zes uren, in de Veenhoop te Smilde, publiek verkoopen: 
Eene Veenplaats, gelegen aan de Noordwestzijde der Hoofdvaart te Smilde, zijnde No. 26 van het 
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 Blok, toebehoorende aan Jacob Zwiers en Vrouw te Smilde. 

Zuidlaren, 3 Dec. 1847                                                         De Notaris voornoemd,  

                                                                                                        C.E. KNIPHORST 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                DINGSDAG, DEN 14 DECEMBER 1847 
 
De Weduwe en erven Harm Wind en Consorten, zijn voornemens ten overstaan van den 

ondergeteekende Notaris publiek te verkoopen de navolgende Veenplaatsen en Gronden, gelegen 
in de gemeente Smilde te weten: 

Acht halve Veenplaatsen, gelegen op de Grietmanswijk, aangekocht van de Heeren Suermondt en 

anderen. 
Vier Veenplaatsen, op de Meesterswijk in den Vriesschen polder, aangekocht van de erven de 

weduwe Gorter. 

Nog eene Veenplaats aldaargelegen, aangekocht van de Heer de Wal, met daaronder behoorende 

afgegravenen Kampen. 
Vijf perceelen Bovenveen, gelegen in het Zesde Blok op de van Liers wijk. 

De eerste veiling zal plaats hebben op woensdag den  24 December 1847, des middags precies te 2  

uren te beginnen, in het Logement van Johannes Wind te Smilde. 
Informatiën zijn te bekoomen bij den Heer Hendrik de Vroome te Smilde, en bij den 

ondergeteekende Notaris. 

Assen, 13 December 1947                                                                                H.H. VAN LIER 


