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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 11 JUNIJ 1861

Tot kennisgeving
aan het geëerde publiek, moet ik berigten, dat ik Donderdag den 6 Junij bij den heer PELINCK te Norg
ben geweest, om den MONSTER-OS te ontvangen, maar bij het uitleiden van den stal bleek het, dat de
Os niet kon loopen; de aangewende kosten en moeite door mij gedaan, heb ik aan den Verkooper te
wijten, om reden, toen ZijnEdele mij den Os heeft verkocht, mij verzekerd heeft wel kon loopen.
Ik heb de eer te zijn,
Ued. Dienaar,
Smilde den 9 Junij 1861
L. POLAK

De ondergeteekende berigt zijne geëerde begunstigers, dat hij opnieuw ontvangen heeft, eene
aanzienlijke partij ENGELSCHE en DUITSCHE
Smeekolen,
van uitmuntende kwaliteiten. – Hij belooft eene prompte en civiele bediening en verzoekt gunst en
recommandatie.
Smilde den 10 Junij 1861
C. HUBENET

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 14 JUNIJ 1861

De ondergeteekende berigt, dat hij met zijne welingerigte
TREKSCHUIT
op Dingsdag den 25 Junij aanstaande, des morgens negen uur, van ASSEN vertrekt met Heeren
MUZIJKANTEN naar het te houden BERGFEEST te APPELSCHA; wordende het geëerde PUBLIEK
verzocht, van deze gelegenheid gebruik te maken tot den overtogt.
Smilde den 14 Junij 1861
M. MANAK
Schipper
Topgras, Smilde.
Verkooping van vier kampen KLAVER te Smilde, op het Noorden, voor Mevrouw de Wed. TONCKENS
te Westervelde, op Dingsdag den 16 Junij 1861, ’s namiddags 4 uur te beginnen.
notaris H.H. VAN LIER

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 18 JUNIJ 1861

+ Smilde, 17 Junij. Uit het onlangs gemaakt en in een vroeger no dezer Courant opgenomen drietal
van predikanten, is door de Chr. Afgescheiden gemeente alhier tot haar herder en leeraar verkozen ds.
Dosker te Almkerk.
Heden overleed, in den jeugdigen leeftijd van ruim 33 jaren, mijn beminde echtgenoot R.J. TER HEIDE,
geb. PRAKKEN.
Smilde den 16 Junij 1861
T. TER HEIDE
Algemeene kennisgeving aan Vrienden en Bekenden
Schilder
Topgras, Smilde.
Verkooping van ruim 3 bunders KLAVER en GRAS te Smilde, in het Eekhoutsblok, op Vrijdag den 21
Junij 1861, des namiddags te 4 uur, bijeenkomst aan de Boerderij, alsdan zullen tevens worden
verkocht: eene groote hoeveelheid BOONEN, ERWTEN en GARSTENSTROO, aanwezig bij de boerderij.
notaris H.H. VAN LIER

