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HARDRIJDERIJ
OP SCHAATSEN
te Smilde, op Vrijdag den 22 Januarij 1864, door MANNEN, ijs en weder zulks toelatende.
PRIJS f 50,PREMIE f 15,Aangifte ’s morgens vóór elf uur bij den Logementhouder R. BERKENBOSCH, terwijl de rijding precies ten
twaalf uur zal beginnen.
Uitreiking der PRIJS en PREMIE, na afloop der rijding, bij den Logementhouder J.H. WIND.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 21 JANUARIJ 1864

+ Smilde, 19 Jan. Gisteren verschafte de heer E. Tonckens ons een wezenlijk genoegen. ZEd. hield eene
hardrijderij op schaatsen voor jongens van 14 jaar en daar beneden. Niet minder dan 50 namen deel aan
den strijd. Prijs en premie (f 2,50 en f 1) werden behaald door Harmannus de Vroome Jz. en Hendrik
Witvoet, terwijl de beide hieraan volgende rijders, Andries Oldenkamp en Albert de Boer, elk f 0,25
ontvingen. ’t Was een lust om te zien, met hoeveel aanleg en ijver dat jonge volkje van elkander de zege
zocht te winnen. Een verbazend aantal menschen was zamengekomen, om aanschouwers te zijn van die
jeugdige strijders, en menigeen heeft zeker bij zich zelven, ’t welk wij hier openlijk doen, den heer
Tonckens bedankt voor dat wintervermaak, aan jong en oud geschonken.
INGEZONDEN STUKKEN
Onze onderwijzer, de heer G.G. Meijeringh, erkentelijk voor de hulp, ZEd. door eenige jonge dochters bij de
feestviering van den 20 Nov. jl. bewezen, vereerde haar dezer dagen ieder met eene feestplaat met de daarbij
behoorende boekjes, uitgegeven door ’t Nederl. Onderw. Genootschap, terwijl deze meisjes, alle vroegere
leerlingen van genoemden onderwijzer, uit hoogachting en erkentelijkheid, Zed. twaalf zilveren messen
vereerden, ter gedachtenis aan bovengenoemd feest. ’t Deed ons goed die blijken van erkentelijkheid te
vernemen.
Wij wenschen èn onderwijzer èn jonge dochters in dezen hartelijk geluk en hopen, dat die harmonie bij
voortduring blijve bestaan.
Hijkersmilde, 16 Jan. 1864
Eenige ingezetenen
M.A. Hoogerbrugge
te Smilde
verlangt tegen primo Mei een BOUWKNECHT, die zijn WERK goed verstaat. Liefst in persoon; brieven
franco.
UIT DE HAND TE KOOP
of te huur:
Een SMEDERIJ met HUIS en TUIN te Smilde, bij de Scheepstimmerwerf van KLAAS FERNHOUT, - in gebruik
bij A. TELDER Az. – Te bevragen met franco brieven bij A. SPIER te Smilde.
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DINGSDAG 26 JANUARIJ 1864

+ Smilde, 25 Jan. De jager H. v.d. Velde alhier, oud 21 jaar, heeft in het verloopen jagtsaizoen geschoten 93
hazen, 4 konijnen, 1 vos, 152 patrijzen, 4 korhoenders, 2 houtsnippen en 19 eendvogels.
+ Smilde, 22 Jan. De Raad der gemeente Smilde heeft heden in zijne vergadering tot hulponderwijzer te
Hijkersmilde benoemd, J. Hatzmann van Hoogersmilde. Tevens zijn tot leden in de plaatselijke
schoolcommissie verkoozen de heeren E.R. Homan, O. Bruins, H. de Wal en D. Zoer; de heer A. Spier was
reeds in eene vorige vergadering benoemd.

