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22. Voor de mooiste toom Eenden, 3 Eenden en 1 Woerd, eene premie van f 3.
23.
BOTER:
Premiën worden uitgeloofd:
A. voor versche BOTER in vaten of in stukken van minstens één kilo en dan vijf stukken te gelijk,
eerste premie f 30, tweede premie f 20.
B. voor duurzame INLEGBOTER in vaten, eerste premie f 30, tweede premie f 20.
24.
TUINVRUCHTEN en OOFT:
A. Voor de uitmuntende verzameling diverse soorten TUINVRUCHTEN vijf premiën: als eerste premie
f 15, tweede premie f 10, derde premie f 7.50, vierde premie f 5, vijfde premie f 2.50.
B. voor de beste verzameling OOFT twee premiën, als: eerste premie f 10, tweede premie f 5.
25. Het Bestuur noodigt een ieder uit, die een nieuw of minder bekend Werktuig, Graan- of
Vruchtsoort, geschikt voor den Landbouw, mocht bezitten, hetzelve naar de voormelde plaats der
Tentoonstelling te zenden, en behoudt zich voor daarvoor Premiën toe te kennen tot een bedrag van
hoogstend f 75.-.
Geen premiën worden uitgekeerd , tenzij
de Voorwerpen premiewaardig zijn.
Het Bestuur herinnert er aan, dat, met uitzondering van de Springhengsten, de jonge Hengsten, de
Fokmerriën, de Stieren, de Boter, Tuinvruchten en Ooft, ook uit andere Provinciën voorwerpen ter
mededinging zullen worden toegelaten.
De aangifte moet plaats hebben vóór of uiterlijk op 5 September 1883 bij de Burgemeesters der
verschillende gemeente in Drente of schriftelijk aan den President te Hoogeveen of aan den Secretaris
te Assen.
Zullende op den dag der Tentoonstelling
volstrekt geene aangifte worden
aangenomen.
De nommerbriefjes voor het ten toon stellene moeten vóór 10 uur bij WIND worden afgehaald van de
verschillende keuringscommissiën.
Het ten toon te stellene moet vóór 10 uur op het terrein aanwezig zijn en zal niet mogen worden
weggevoerd, voordat het Bestuur daartoe verlof geeft, althans niet vóór twee uur.
Om twee uur Algemeene Vergadering
in het Hotel WIND.
(Alleen toegankelijk voor Leden op vertoon der
kwitantie van lidmaatschap)
Assen, Mei 1883.
Het Hoofdbestuur van het Genootschap
ter bevordering van de Landbouw in Drente:
H.J. CARSTENS, Voorzitter.
OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris.
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Hijkersmilde, 1 Juni. De heer K. Fernhout Jr. alhier, candidaat tot de H. Dienst in de Ned. Herv.
Kerk, heeft voor de op hem uitgebrachte beroepen naar Goudswaard, naar Gaast en Verwoude, naar
Schore en Vlake en naar Benthuizen bedankt.
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Smilde, 3 Juni. Een vierjarige dochtertje van den arbeider W. geraakte hier in eene wijk. De kleine
dreef met het hoofd naar beneden voort, toen de moeder haar bespeurde. In allerijl snelde deze haar
dochtertje te hulp en met het gewenschte gevolg. Ze smaakte het genoegen haar kind nog levend aan
wal te brengen.
Bovensmilde, 4 Juni. Naar men ons mededeelt, hoopt ds. J.J. van der Vlugt, predikant te
Kampereiland, den 24 Juni a.s. zijn intrede doen als predikant bij de Ned. Herv. gemeente alhier.

