
 

 

 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                DINGSDAG, DEN 1 JANUARIJ 1848 
 

VERKOOPING VAN TURF 

Mr. C.E. Kniphorst, Notaris te Zuidlaren, zal, ten verzoeke van Roelof Rademaker te Assen, op 
maandag den 17 Januarij 1848, des voormiddags te 10 uren te beginnen, in het openbaar verkoopen: 

240 dagwerken zwarten Turf en 70 dagwerken graauwen Turf, gegraven in 1847, en een Huis 

en Schuur op afbraak, staande te Smilde op de plaatsen Nos 220 en 221, en waaromtrent nader 
aanwijs kan worden verkregen bij Harm Soer te Smilde. 

Voorts 90 dagwerken zwarten Turf, in 1847 gegraven, benevens eene arbeiders Hut op afbraak, 

staande op de Domeinveenen onder Assen, nader aan te wijzen door E. Klok, aan de Norgervaart 

onder Assen. 
Zuidlaren                                                                                   De Notaris voornoemd, 

8 Januarij 1848                                                                                  C.H. KNIPHORST 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                DINGSDAG, DEN 18 JANUARIJ 1848 
 
Jan Bremer, geboren te Smilde en in O.Indie gestorven als fuselier, heeft nagelaten f.1,49, welke 

gelden door de regt hebbenden bij ’t ministerie van kolonien kunnen gereclameerd worden. 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                DINGSDAG, DEN 1 FEBRUARIJ 1848 
 
Heden beviel zeer voorspoedig van een Zoon Anna Vennik, echtgenoote van 

Smilde, 26 Januarij 1848                                                                             H. VAN VEEN 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                DINGSDAG, DEN 18 FEBRUARIJ 1848 
 
Johannes Leertouwer en consorten te Smilde, zijn voornemens ten overstaan van den Notaris H.H. 

van Lier, publiek te verkoopen eene behuizinge en landerijen, staande en gelegen te Smilde aan de 

hoofdvaart en regt achteruit bijlangs Jan Meijerings-wijk, belend aan den straatweg en die wijk en 

overigens geheel aan Mevrouw de weduwe Kijmmell en kinderen te Smilde. 
Deze verkooping zal plaats hebben op dingsdag den 22 Februarij 1848, des avonds te 5 uren te 

beginnen, in het logement van de weduwe Luxwolde, de Veenhoop, te Smilde; bij voldoende 

opbieding zal geen palmslag worden gehouden, maar de veiling in ééne zitting afloopen. 
                                                                                                                                                H.H. VAN LIER 

DRENTSCHE COURANT 

                                                                                DINGSDAG, DEN 29 FEBRUARIJ 1848 
 
Mr. C.E. Kniphorst, Notaris te Zuidlaren, zal, op dingsdag den 7 Maart 1848, des avonds te 6 uur, 

ten huize van Bloemsma, bij het tolhek te Smilde, publiek  verkoopen: Een Huis, Erf, Tuin en twee 

kampen Lands, staande en gelegen te Smilde, waar thans de Bakkerij wordt uitgeoefend, 

toebehorende aan de Gebroeders Jipping te Smilde. Inmiddels zijn de bakkersgereedschappen, als 6 

platen, trog, builkist enz., alles zoo goed als nieuw uit de hand te koop. 


