
blad 1862m 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 12 JUNIJ 1862 
 
+ Smilde, 9 Junij. Heden heeft de aangekondigde harddraverij bij den logementhouder in de 

Veenhoop, J.H. WIND plaats gehad. Negen paarden zijn in de baan geweest. Uit hoofde van een 

misverstand onder de directie, hebben de eigenaars van de beide het laatst in de baan geweest zijnde 

paarden de heeren H. van Veen en J. Wijchgel, besloten prijs en premie aan den logementhouder terug 

te geven, om op later en nader te bepalen dag weer te laten verharddraven. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 14 JUNIJ 1862 
 

VERKOOPING van TOPGRAS en KOORN 

Ten verzoeke van Doctor D. COHEN te Assen, zal, op Dingsdag den 17 Junij 1862, publiek worden 

verkocht: 

Het TOPGRAS van vier kampen Land, zoomede 2 kampen ROGGE te Kloosterveen, achter de vier 
kamers, vervolgens vier kampen KLAVER bij de School van meester KALVERKAMP te Smilde, te 

beginnen te Kloosterveen, ‘s namiddags te 4 uur, en vervolgens te Smilde te 5 uur. 

        Notaris H.H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 28 JUNIJ 1862 
 
De ondergeteekende, thans gevestigd te Smilde, is ruim voorzien van allerhande soorten van HOEDEN, 

BLOEMEN, LINTEN enz., en hetgeen meer tot het vak van Modiste behoort. Ook wascht zij HOEDEN 
en MUTSEN; - beveelt zich in ieders gunst en recommandatie, beloovende een prompte en civiele 

bediening. 

Smilde den 27 Junij 1862       ROOSJE LEZER POLAK 

TE HUUR 

door aanhoudende ongesteldheid, een SMEDERIJ met alle bijbehoorende GEREEDSCHAPPEN, staande  
op een der best gelegene standen van de Smilde nabij de scheepswerf van den Heer M. FERNHOUT. 

Te bevragen bij den eigenaar       D. VAN HAGE 

         Mr. Smid te Smilde 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 1 JULIJ 1862 
 
+ Smilde, 28 Junij. Reeds eergisteren is door den schipper Jan H. Nuis, geladen en afgevoerd uit het 

veen van den verveener Bouke Jonker, wonende alhier, de eerste droge turf van dit jaar; ze was zeer 

goed van kwaliteit en kwantiteit. Het schip is met de driekleurige vlag in top de hoofdvaart afgevaren. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 5 JULIJ 1862 
 
Het GEMEENTEBESTUUR te Smilde vraagt een 

HULPONDERWIJZER 

voor de school te KLOOSTERVEEN. 

Jaarwedde f 275.00 
         De Burgemeester, 

         VAN RIESEN. 

         De Secretaris, 

         H. BAKKER. 


