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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 2 JUNIJ 1876

PROGRAMMA
DER

tentoonstelling en keuring
VAN

VEE,
welke, van wege de 2de Afdeeling van het Genootschap ter bevordering van den Landbouw in
Drenthe, zal worden gehouden te Smilde, op Vrijdag 16 Junij 1876, des voormiddags ten 10 ure.
De volgen premiën worden uitgeloofd:
PAARDEN
1. Voor den bestgekeurden Hengst, welke nog niet gewisseld heeft, f 25.
2. Voor de bestgekeurde Fokmerrie, met het zogende veulen ter mededinging wordende
aangeboden, f 25.
3. Voor het bestgekeurde Merriepaard, hetwelk nog niet heeft gewisseld, f 30; het daarnaast
volgende f 20.
4. Voor het bestgekeurde Merriepaard, niet gewisseld hebbende, f 15; het daarnaast volgend f 10.
5. Voor het bestgekeurde Tuigpaard, alleen ingespannen, f 25; het daarnaast volgend f 15.
STIEREN.
6. Voor de bestgekeurde Stieren, boven de twee jaren: 1e premie f 30, 2e premie f 20.
7. Voor de bestgekeurde Stieren, niet gewisseld hebbende: 1e premie f 20, 2e premie f 10.
De premiën voor de Stieren kunnen, volgens art. 36 van ’t reglement van 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 premiegelden.
KOEIJEN.
8. Voor de beste melkgevende of dragtige Koe f 25.
9. Voor de beste Vaars f 20.
FRIESCHE SCHAPEN.
10. Voor het bestgekeurd melkgevend Schaap f 3.
11. Voor den besten Frieschen Ram f 5.
DRENTSCHE RAMMEN.
12. Voor de twee bestgekeurde Drentsche Rammen: 1e premie f 7, 2e premie 3.
VARKENS.
e
13. Voor den bestgekeurden Beer: 1 premie f 7, 2e premie f 5.
GEITEN.
14. Voor den bestgekeurden Bok f 3.
15. Voor den bestgekeurde melkgevend Geit f 3.
Aangifte van het ten toon te stellene van ’s morgens 9 tot 10 uur.
N.B. Vee, hetwelk vroeger op de algemeene of afdeelingstentoonstelling de hoogste premie heeft
behaald of hetwelk niet premiewaardig is, zal niet worden bekroond.
Een ieder, die nieuwe of minder bekende werktuigen, geschikt voor den Drentschen Landbouw,
mogt bezitten, wordt dringend uitgenoodigd deze ten toon te stellen. Het bestuur der afdeeling
behoudt zich voor, om aan de inzenders dier werktuigen, hetzij premiën in geld, van f 3 tot f 25,
hetzij getuigschriften toe te kennen.
De vergadering der Afdeeling zal ten huize van J.H. WIND, in “de Veenhoop” te Smilde, des
morgens te 10 uur, plaats vinden, alwaar ook, na afloop der Tentoonstelling, de premiën voor het
bekroonde vee zullen uitbetaald worden.
Assen, April 1876.
Het Bestuur der 2e Afdeeling van
het Genootschap voornd.,
De president,
W. HESSELINK.
De Secretaris,
D. VAN KONIJNENBURG.

