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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 4 JUNIJ 1857

Smilde, 1 Junij. Heden achtermiddag had bij den logementhouder H. Ronner de aangekondigde
harddraverij, onder begunstiging van het schoonste weder en onder toevloed van eene groote massa
menschen, plaats. Twaalf paarden namen deel aan den strijd. De prijs, zijnde een fraai zilveren
tabakskomfoor, werd behaald door den zesjarigen langstaartigen bruinen ruin, genaamd Apollo,
toebehoorende aan den heer H. Bron te Blesdijke en bereden door den pikeur S. Stornebrink van
Oudeschoot; en de premie, bestaande in eene fraaije zilveren tafelschel, door de zevenjarige
langstaartige merrie, genaamd de zwarte Vlieger, toebehoorende aan den heer T. de Vries te Smilde,
door den eigenaar zelven bereden. Dit hier ook meer en meer in den smaak komende volksfeest is in de
beste orde afgeloopen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 6 JUNIJ 1857

HARDDRAVERIJ,
bij gelegenheid der TENTOONSTELLING VAN VEE, welke laatste van wege de 2e Afdeeling van het
GENOOTSCHAP van LANDBOUW in DRENTHE den 16 JUNIJ e.k. te SMILDE zal gehouden worden.
PRIJS:
Een ZILVEREN VOORWERP, ter waarde van ruim honderd guldens.
PREMIE:
daaraan geëvenredigd
Vrij te vereeren.
Alle PAARDEN ten genoegen der Keurmeesters worden toegelaten.
Aangifte der PAARDEN des morgens vóór tien uur, in het Logement de Nieuwe Veenhoop, bij AALTJE
LUXWOLDA te Smilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 9 JUNIJ 1857

Smilde, 8 Junij. Naar men verneemt heeft een der onderwijzers alhier ’t plan zich als landmeter te laten
examineren. De hoop, of misschien wel ’t uitzigt, om als zoodanig bij ’t kadaster te worden geplaatst,
moet er hem toe aansporen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 13 JUNIJ 1857
Mijnheer de Redacteur!
In de courant van den 9 dezer komt een berigt voor dat een onderwijzer alhier het voornemen had, zich als
landmeter te laten examineren, en dat het doel hiervan scheen te zijn, de hoop of ’t vooruitzigt om als zoodanig bij
’t kadaster geplaatst te worden. Naar wij geïnformeerd zijn, dan is dit laatste gedeelte geheel bezijden de waarheid.
Die toch als landmeter bij ’t kadaster wenscht geplaatst te worden, moet eerst een jaar bij de bewaring van
hypotheken en kadaster zijn geweest. Dan kan men, op de vergunning van den Minister, worden toegelaten tot het
afleggen van een examen als adspirant landmeter bij ’t kadaster, welk examen gewoonlijk te Utrecht wordt
afgelegd, voor eene commissie daartoe door den Minister van Financiën benoemd. Twee jaar adspirant geweest
zijnde, kan men worden toegelaten tot het afleggen van het examen als landmeter bij ’t kadaster, om, bij
welgelukken en bij eventuele vakature als landmeter bij dat vak geplaatst te worden.
Hieruit blijkt alzoo, dat de inzender van het berigt niet goed met de zaak bekend was. Het voornaamste doel van
het afgelegd examen is, zooals we zeker meenen te weten, het regt te hebben om jongelieden tot landmeter te
mogen opleiden.
Smilde, 12 Junij 1857.
N.N.

Bij L.F. MULDERS, Gemeente-Ontvanger te Smilde, is gemest: een puik best KALF, oud 12 weken, en
aangekocht door den Slager N. MAGNUS voor de aanzienlijke som van f 60,-, bestemd om ter
gelegenheid der TENTOONSTELLING van VEE op 16 Junij ter tafel worden voorgezet. – Het is van af
heden te bezien bij AALTJE LUXWOLDA in de Nieuwe Veenhoop alhier.
Smilde den 12 Junij 1857

