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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 25 MEI 1871

HARDDRAVERIJ
De Veenhoop - Smilde
Aanstaande PINKSTERMAANDAG gedenkt de ondergeteekende te laten VERHARDDRAVEN: een met
Berlijnsch Zilver gemonteerd OLIE- en AZIJNSTEL tot PRIJS, en een dito kleiner VOORWERP tot
PREMIE.
Alle paarden worden toegelaten, mits ten genoegen der Directie.
Aangifte tot twee uur en rijding ongeveer drie uur.
J.H. WIND.

Extract.
Bij vonnis der Arrondissements-Regtbank te Assen van den dertienden Maart 1800 een en
zeventig, behoorlijk op de grosse geregistreerd, is uitgesproken de scheiding van tafel en bed
tusschen de echtgenooten den Heer ADOLPH JOHANNES CORNELIS TELLEGEN, Notaris en
Mevrouw AALTJE FONTEIN, zonder beroep, wonende beiden te Smilde, doch de laatste
verblijf houdende te Franeker.
Assen, 23 Maart 1871
Voor extract-conform,
A. VOS, Procureur
INGELANDEN van de VEENSCHAPPEN: MOLENWIJK EN AANHOORIGHEDEN en van DE ZEVEN
BLOKKEN, beide te Smilde, worden uitgenoodigd tot bijwooning eener
Vergadering,
welke eenige ingelanden voornemens zijn te houden, ten huize van H.J. WIND te Smilde, op Vrijdag
26 Mei 1871, des nademiddags om vijf uur, teneinde het wenschelijke of niet wenschelijke van eene
eventuëele opheffing van beide bovengenoemde Veenschappen te bespreken.
Smilde, 24 Mei 1871

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 29 MEI 1871

De voorstanders van de CHRISTELIJK-HISTORISCHE RIGTING in het Hoofd-kiesdistrict Assen worden
opgeroepen tot eene
VERGADERING
te Assen, op Woensdag 31 Mei e.k., des voorm. ten 11 ure, bij KUIPERS, teneinde den
gemeenschappelijken gedragslijn bij de aanstaande Verkiezingen en een basis van zamenwerking voor
het vervolg vast te stellen.
Smilde, 27 Mei 1871.
De Kiesvereeniging “Nederland en Oranje” te Smilde

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 31 MEI 1871

+ Smilde, 29 mei. Heden had hier bij de logementhouder J.H. Wind de aangekondigde harddraverij
plaats. Zeven paarden zijn in de baan geweest. De prijs, een met Berlijnsch zilver gemonteerd olie- en
azijnstel, werd gewonnen door het bruine paard toebehoorende aan den heer A. Boxem, bereden door
deszelfs zoon J. Boxem; de premie, een dito mosterd-, peper- en zoutstel, door het zwarte paard
toebehoorende aan den heer K. Smid, bereden door S. Smid. Prijs en premie zijn dus beide door
paarden van Smilde gewonnen en werden onder eene gepaste toespraak door den heer E. Knottnerus
uitgereikt. Fraai weder begunstigde dit volksvermaak, dat niet weinig werd verhoogd door muziek uit
Donkerbroek onder directie van den heer Dijkstra. Een groote menigte menschen was op de been om
dat feest bij te wonen.

