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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 24 AUGUSTUS 1853 
 
Smilde, 22 Aug. Heden voormiddag werd de bijzondere school der 2

e
 klasse alhier, waaraan 

tevens de godsdienstige school der Israel. gemeente verbonden is, ingewijd. Te negen uur namen 

de kinderen, 30 in getal, in de fraai versierde school plaats. De heer Schoolopziener nam daarop 

het woord, schetste in het kort de daarstelling van deze inrigting, betuigde het Gemeentebestuur 
zijnen dank voor de bemoeijingen, daartoe aangewend, en hield vervolgens eene treffende 

toespraak tot den nieuw benoemde onderwijzer, leerlingen en ouders, en besloot met een 

opwekking tot eendragt en liefde. Daarop hield de nieuwe onderwijzer Limburg een welgestelde 
redevoering over de opvoeding der jeugd, en besloot insgelijks me eene gepaste toespraak aan het 

gemeentebestuur, leerlingen en ouders De kinderen ontvingen daarop eenige ververschingen en 

bragten nog eenigen tijd genoegelijke door. Deze plegtigheid werd door den Burgemeester en een 

der wethouders, eenige onderwijzers en verdere belangstellenden bijgewoond. 

HARDDRAVERIJ 

bij H. MAST 

OP DE SCHEID TE SMILDE, 

OP ZATURDAG 27 AUGUSTUS 1853 

’s namiddags te 2 Ure. 

PRIJS en PREMIE als vroeger is aangekondigd. 

Zullende de KEURING der PAARDEN plaats hebben des ’s middags om 12 uur. 
De PAARDEN moeten zijn van zessen klaar en ten genoegen van Keurmeesters: doch de zoodanige, 

die een PRIJS of PREMIE gewonnen hebben, zullen niet worden toegelaten. 

SMILDE, 23 Augustus 1853 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 31 AUGUSTUS 1853 
 
Smilde, 27 augustus. Heden achtermiddag had de aangekondigde harddraverij bij H. Mast op de 

Scheid plaats. Tien paarden zijn in de baan geweest. De prijs, zijnde een paar hoofdstellen met 
Berlijner zilver afgezet, is behaald door het zwart langstaart paard van Dr. v.d. Sluis van 

Oosterwolde, bereden door H. Gorter, terwijl de premie, een fraaije zweep, is gewonnen door het 

langstaart zwart paard van E. van Veen,  door den eigenaar bereden. Ofschoon het weer niet 

bijzonder gunstig was, werd dit volksfeest toch door eene menigte nieuwsgierigen bijgewoond. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 10 SEPTEMBER 1853 
 
Smilde, 9 Sept. Van de veldgewassen kan men over ’t geheel genomen van hier gunstig berigten; 

de boekweit, ’t belangrijkst product voor de Smilde, is uitmuntend, zij levert veel zaad ofschoon 

door den laatsten wind wat geleden; rogge niet veel stroo geleverd maar is goed geladen; gerst en 

paardeboonen zijn redelijk maar de haver is bij uitstek goed. 
Aardappels zijn wegens het late zetten, door het natte voorjaar veroorzaakt, in ’t algemeen klein 

gebleven; intusschen zijn ze goed van smaak, wordende aan den knol zelven de ziekte niet of zeer 

weinig bespeurd. Boonvruchten zijn hier overvloedig. Alles bij elkaar genomen is het ver boven 
een middelmatige verbouw, ja men mag het goed noemen. 

-  de veendirectie alhier heeft heden de markt van den turf bepaald op f 80. 

SMILDE den 9 Sept. 1853. Heden beviel voorspoedig van eene Dochter A. Doorenbos, geliefde 

echtgenoot van 
                                                                                               D. H. FLEDDERUS, Med. Doct. 


