blad 1856p
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 20 AUGUSTUS 1856

De WETHOUDER der Gemeente Smilde, bij afwezigheid van de BURGEMEESTER aldaar dien
vervangende:
Brengt hiermede ter algemeene kennis, dat het uitgewerkte plan met uitvoerige kaarten en
grondteekeningen van de vermoedelijk te onteigene eigendommen tot aanleg van een KUNSTWEG
bijlangs de Wittewijk alhier tot aan de grenzen der provincie Friesland, op ’t nieuw, wegens vroeger
daarin plaats gehad hebbende uit- en aflatingen van perceelen, ter Secretarie der gemeente Smilde voor
een ieder ter lezing zullen zijn nedergelegd van en met den 22e dezer tot en met den 23e September
eerstkomende, en dat belanghebbenden binnen dertig dagen na die ter nederlegging hunne bezwaren
mondeling of schriftelijk aan Burgemeester en Wethouders alhier moeten indienen.
En zal hiervan, ter voldoening aan Art. 7 der wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad no. 125) door
middel der Staats-Courant en der Provinciale Drentsche en Asser Courant worden kennisgegeven, en
voorts op de gebruikelijke wijze aan de ingezetenen bekendmaking worden gedaan.
Smilde den 19 Augustus 1856
De Wethouder voornoemd,
J. BIJNEMA,
L.B.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 23 AUGUSTUS 1856

HARDDRAVERIJ.
Op ZATURDAG den 30 Augustus op de SMILDE, bij den Logementhouder H. RONNER, in de VEENHOOP.
Tot Prijs:
Een briljant zilveren INKTSTEL.
“ Premie:
Twee kostbare kristallen met zilver bewerkte WIJNGLAZEN.
Alle paarden worden toegelaten, behalve die stadsprijzen hebben gewonnen. Aangifte der paarden des
morgens elf uur bij genoemde Logementhouder en de RIJDING precies om twee uren.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 30 AUGUSTUS 1856

VERLOREN
Een VAT met 68 Ned. ponden ZINKWIT No. 1, geadresseerd aan HARM MAST te Smilde, volgens
opgave den 27 Mei dezes jaars door den koopman G.W. SIKKENS van Groningen afgezonden.
Die daarvan narigt kan geven, wordt verzocht, zulks ten spoedigste te doen aan het Bureau dezer
Courant; hij kan op eene billijke belooning rekenen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 3 SEPTEMBER 1856

Smilde, 30 Aug. Heden had alhier bij H.J. Ronner, logementhouder in de Veenhoop, de aangekondigde
harddraverij plaats. Acht paarden, waaronder uitmuntende harddravers, namen aan dien wedstrijd deel.
De prijs, zijnde een briljant zilveren inktstel, is behaald door den bruinen langstaart ruin Apollo,
toebehoorende aan den heer H. Bron van Blesdijke, bereden door den pikeur S. Stornebrink, en de
premie, bestaande in twee fraaije met zilver bewerkte kristallen wijnglazen, door de langstaart zwarte
merrie, genaamd Jonge Jansje en toebehoorende aan den heer F. van Dijk van Winsum, bereden door
den pikeur J.T. van Dijk. Dit volksfeest, dat door het schoonste weder begunstigd en door eene menigte
menschen, van heinde en verre zamengevloeid, werd bijgewoond, is in de beste orde afgelopen.

