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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 16 MEI 1857

PROGRAMMA
DER

TENTOONSTELLING EN KEURING
VAN

VEE,
welke, vanwege de 2de Afdeeling van het Genootschap ter bevordering van den Landbouw in Drenthe,
zal worden gehouden te Smilde, op Maandag den 15 Junij 1857,
des voormiddags te elf uur, bij de
NIEUWE VEENHOOP.
PAARDEN.
1e. Voor de twee bestgekeurde Merriepaarden, welke nog niet hebben afgewisseld: 1e premie f 25, 2e
premie f 15.
STIEREN
e
2 . Voor de twee bestgekeurde Stieren, die niet meer dan één maal gewisseld hebben: 1e premie f 15, 2e
premie f 10.
De premiën voor de Stieren kunnen, volgens Art. 36 van het Reglement voor het Genootschap, niet
worden uitbetaald, dan nadat de eigenaren de bekroonde Stieren ter mededinging zullen hebben
aangeboden op de algemeene tentoonstelling van het Genootschap. Ingeval de eigenaren daaraan niet
voldoen, ontvangen zij slechts de helft der premie-gelden.
KOEIJEN.
3e. Voor de twee bestgekeurde Melkgevende of Dragtige Koeijen: 1e premie f 10, 2e premie f 5.
VARKENS.
4e. Voor den best gekeurden Beer: Engelsch ras f 5. Gekruist ras f 5.
5e. Voor de bestgekeurde Motte of Zeug: Engelsch ras f 3. Gekruist ras f 3.
SCHAPEN.
e
6 . Voor den bestgekeurden Ram: Drentsch ras f 3.
N.B. Veen, hetwelk vroeger op algemeene of afdeelingstentoonstellingen de hoogste premie heeft
behaald of hetwelk niet premie waardig is, zal niet worden bekroond.
Vee, hetwelk geene drie maanden in deze provincie is geweest, en van hetwelk de eigenaar geene
ingezetene van dit gewest zijn, kan niet ter mededinging worden aangeboden. Overigens moet een ieder
door bewijzen staven, dat hij drie maanden in het bezit is geweest van het bekroonde vee, vóór dat hem
premiën kunnen uitgereikt worden.
Een ieder, die nieuwe of minder bekende werktuigen, geschikt voor den Drentschen Landbouw mogt
bezitten, wordt uitgenodigd deze ten toon te stellen. Het Bestuur der afdeeling behoudt zich voor, om
aan de inzenders dier werktuigen, hetzij premiën in geld, hetzij getuigschriften toe te kennen.
De Vergadering der afdeeling zal in de NIEUWE VEENHOOP bij AALTJE LUXWOLDA, des morgens te tien
uur, plaats vinden, alswaar ook, na afloop der tentoonstelling, de premiën voor het bekroonde Vee zullen
uitbetaald worden.
Assen, 12 mei 1857
Namens het Bestuur der tweede afdeeling van het Genootschap voornoemd,
D. COHEN, Secretaris

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 23 MEI 1857

Bovensmilde, 20 Mei. Berigtten we onlangs dat we hoopten en verwachtten, dat de kandidaat Bakker
binnen kort zijn werk als hulpprediker hier zou aanvaarden; thans vernemen we, dat Z.W.Ew. nog
kerkelijk moet worden beroepen. Wij wenschen, dat zulks geene aanmerkelijke vertraging in de
overkomst van Z.W.Ew. zal veroorzaken.
HARDDRAVERIJ
op Pinkster-maandag, bij H. RONNER in de VEENHOOP, te Smilde, om een aanzienlijken PRIJS en
PREMIE, waartoe alle paarden zullen mogen mededingen, die geen stadsprijs of premie hebben
gewonnen, en overigens ten genoegen van keurmeesters zijn; nadere aankondiging in een volgend
nummer dezer Courant.

