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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 26 MEI 1857 
 
Smilde, 22 Mei. Heden nacht heeft eene koe van W. Kuiper alhier een kalf ter wereld gebragt met eenen 

kop, volkomen op dien van een paard gelijkende; bek, tanden, tong, ooren, maan en kuif, alles als bij 

een paard; hetzelve had wel oogleden, maar geene oogappels. Overigens geleek het volkomen op eene 

koe, behalve dat het kruis weer meer van een paard had. ’t Was een dik, zwaar kalf, van ‘vrouwelijk 

geslacht en is dood geboren. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 28 MEI 1857 
 

HARDDRAVERIJ 
op Pinkstermaandag, bij H. RONNER, in de VEENHOOP te Smilde. 

Een Extra fraai Zilveren TABAKSCOMFOOR tot PRIJS, en een geëvenredigd Zilveren VOORWERP tot 

PREMIE. 
Alle paarden zullen worden toegelaten, die geen stadsprijzen gewonnen hebben en tot genoegen der 

keurmeesters zijn. 

De Aangifte des voordemiddags 11 uur, en de rijding precies om twee uur. 

Er wordt gevraagd: 

Een BAKKERSKNECHT, het werk geheel of ten deele verstaande. 

Adres bij J. WIELDRAAIJER, op de Scheid te Smilde. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG  30 MEI 1857 
 

LANDBOUW 
De VERGADERING der 2

de
 afdeeling van het Genootschap ter bevordering van den Landbouw in 

Drenthe, waarbij de TENTOONSTELLING en KEURING van VEE zal plaats vinden, en volgens 

Programma bepaald was, om te SMILDE op Maandag den 15 Junij e.k. gehouden te worden, IS ÉÉN DAG 

VERSCHOVEN, EN DUS VASTGESTELD OP; 

DINGSDAG  16 JUNIJ E.K. 

Assen, 29 Mei 1857      Namens het Bestuur der 2
de

 afdeeling van  
        gen. Genootschap. 

        De Secretaris, 

        D. COHEN 

Zegt het voort! 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 2 JUNIJ 1857 
 
Smilde, 1 Junij. Als een voorbeeld van buitengewone ligchaamssterkte bij oude lieden kan het 

volgende dienen: H. Strik alhier, hebbende den ouderdom van 74 jaren, timmerman van beroep, verdient 

dagelijks nog f 1,25. Zijne echtgenoote, 82 jaren oud, gaat op 1½ uur afstands van de woning nog 

boekweitenveen bewerken, terwijl zij, daar haar man dagelijksch afwezig is, al het huiswerk en eenige 
boerderij, hebbende eene koe, alleen verrigt. Voor twee jaren hebben zij reeds hunner vijftigjarig 

huwelijksvereeniging mogen vieren, zijnde de vrouw voor de tweede maal gehuwd. 

Bij de Erven van de wed. VENNIK is UIT DE HAND TE KOOP: 

EENE BESTE BRANDSPUIT 
zeer geschikt voor eene GEMEENTE-BRANDSPUIT. 

Te bevragen bij J. VENNIK of bij H. VAN VEEN te Smilde. 


