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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 7 SEPTEMBER 1883

Smilde, 6 Sept. Onze gemeente begint reeds een feestelijk aanzien te krijgen; men is druk bezig zich
op de festiviteiten van morgen voor te bereiden. Eerebogen zijn verrezen, waaronder eene door
particulieren in ’t leven geroepen, die voor dit landbouwfeest zeker aardig gekozen is. De groote tent
is opgericht, het terrein van de tentoonstelling is netjes gerangeerd, voor de kinderfeesten worden de
draaimolens opgericht terwijl een tiental kermisreizigers morgen hunne tenten en kramen zullen
opzetten. ’t Zal een drukte worden van belang, als ’t weer maar goed is. Aan de harddraverij zullen
13 paarden deelnemen, waaronder bekende dravers, terwijl over de 500 kinderen zich voor den een
of anderen wedstrijd hebben aangegeven.
Smilde, 6 Sept. De heer H.L. Mulders, sub-ontvanger bij de directe belastingen alhier, is benoemd
tot klerk ter secretarie te Linschoten (prov. Utrecht).

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 10 SEPTEMBER 1883

Het Hoofdbestuur van het Genootschap ter
bevordering van Landbouw in de
Provincie Drente
brengt ter kennisse van het algemeen dat op de tentoonstelling ter gelegenheid van de ALGEMEENE
VERGADERING, den 7den Sept. 1883 te Smilde gehouden, zijn aangeboden:
6 springhengsten, 7 jonge hengsten, 10 fokmerriën met veulen, 6 fokmerriën, die binnen het jaar een
veulen werpen, 5 merriepaarden, welke nog niet hebben gewisseld of afgewisseld, 11 enkel
ingespannen paarden, 10 stieren, geboren in 1881 en vroeger, 16 stieren, geboren in 1880, 15
melkgevende koeien of melkgevende vaarzen, 14 drachtige koeien of drachtige vaarzen, 6
vaarskalveren, 13 beeren van inlandsch ras, 1 beer van vreemd ras, 4 drachtige varkens, 7 rammen,
Drentsch ras, 10 rammen, vreemd ras, 3 ooischapen, Drentsch ras, 9 ooischapen, vreemd ras, 6
bokken, 6 geiten, 5 toomen hoenders, 2 toomen eenden.
Verder 11 inzendingen versche boter, 2 inzendingen duurzame inleg-boter, 10 inzendingen
Tuinvruchten, 4 inzendingen ooft.
Verder de volgende inzendingen werktuigen, graan en vruchtsoorten: een Amerikaansche ploeg van
A.P. Smit te Annen; een leijerploeg van denzelfde; een patentploeg met hefboom van P. Driessens te
Zuidlaren; een kleine patentploeg van denzelde; een ondergrondsploeg vaan denzelfde; ¼ hectoliter
Guliksche rogge van A. Smeman te Hoogeveen; twee houten schoppen van Harm ten Cate te Smilde;
een ploeg van Jan Offereins te Kloosterveen; klaver van Jacob Eleveld te Smilde; twee
aardappelschoppen van Spijkman te Sappemeer; twee aardappelschoppen van Pieter Geertsma te
Smilde; twee houten schoppen van Sietze Meijer te Smilde; een korenwaaier van Harke Kuiper te
Nietap; een ploeg van Roef Suir te Smilde; twee houten schoppen van Jan Bakker te Smilde; eene
collectie landbouwwerktuigen van Jac. Houwink te Meppel, bestaande uit: een paardenmolen met
tusschenbeweging en dorschmachine met strooschudder, een handdorschmachine, een Amerik. zaadpootmachine, een bouwploeg, een driescharige bouwploeg voor zwartmaken, omstoppelen en zaad
inploegen, een wortel-snijder, eenige Engelsche en Duitsche hakselbanken, diverse vertinde ijzeren,
koperen en glazen melkgereedschappen, eenige karnen, kneedborden en melkafkoelers, een giervat
uitloop, welke 2 meter breed uitspreidt, en andere kleine machines; een inzending van L. Hunze te
Assen, bestaande in 8 verplaatsbare kookpotten zonder kraan, 1 dito met kraan, 2 dito met
geëmailleerde binnenpot en deksel, 1 kookpot, tevens kookkachel, alles van de fabriek Corneau
Alfred Charleville, 1 tuinspuit, 1 Bentals stroosnijder, 1 bundel stalen puntdraad en voorts buiten het
Programma ter opluistering: de 1jarige zwartbonte stier van de maatschappij van weldadigheid te
Frederiksoord; een collectie verduurzaamde levensmiddelen, bestaande in: vruchten op brandewijn,
jams, groenten in flesschen en bussen, bouillon en schildpadsoep, van Willem Sepp te Frederiksoord;
een paar duiven (pauwstaarten) van R. Heukers te Zeijerveen; drie windhonden van F.H. Peters te
Rolde; boterkleursel van J.A. Boom te Meppel; een zwartbonte springbok zonder horens van Jacob
Bosma te Smilde.
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