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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 14 SEPTEMBER 1883

Smilde, 12 Sept. De uitslag der harddraverij alhier ter gelegenheid van de Provinciale
Tentoonstelling op 7 dezer heeft in ’t naburige Appelscha aanleiding gegeven tot het in ’t leven
roepen van een monster-visitekaart, welke met een toepasselijk schrijven zal worden gezonden aan
den heer Dooper te Balk (die den prijs wel heeft gewonnen, maar niet ontvangen), onderteeekend
door dertig ingezetenen van Appelscha, allen toeschouwers van den wedstrijd. Den inhoud dier kaart
geven wij in dit blad, zoodra een vriendelijke hand uit Appelscha ons daartoe in staat stelt.
Smilde, 13 Sept. Op de gister gehouden jaarmarkt waren slechts weinig koeien aangevoerd, zoodat
de handel hierin onbeduidend was. Varkens, schapen en geiten waren in vrij groot aantal; de handel
was levendig. Vooral in ’t begin van de markt waren de varkens hoog in prijs, later daalden ze iets.
Biggen golden ongeveer f 0,75 per week.
De varkensziekte vertoonde zich ook in deze gemeente.
POLITIE.
De BURGEMEESTER van Smilde brengt zijnen DANK aan den Brigadier-Majoor te Assen en verdere
Rijks- en Gemeente-Veldwachters, die op 7 Sept. l.l. te Smilde in functie waren, voor de uitstekende
diensten, dien dag, ter bewaring der goede orde in de gem. Smilde, bewezen.
Smilde, 13 Sept. 1883.
BOELKEN.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 15 SEPTEMBER 1883

Smilde, 13 Sept. De inhoud van ’t schrijven, onderteekend door 30 ingezetenen van Appelscha, die
toeschouwers waren van de harddraverij te Smilde op 7 Sept. jl., gericht aan den heer L.S. Dooper te
Balk, is als volgt:
“Getuigen van de onheusche behandeling u aangedaan op de harddraverij 7 Sept. jl. te Smilde
gehouden, doch vertrouwende, dat dit bewijs van ware sympathie, voortgesproten uit een gevoel voor
waarheid en recht, wegens de beleediging u aangedaan, eene vergoeding zal zijn, door u
gewaardeerd, hebben de ondergeteekenden de eer:
U, als eigenaar van ’t paard ‘de Haas” met de overwinning op die harddraverij, welke door
keurmeesters werd geconstateerd, geluk te wenschen, hoewel de prijs niet aan U werd uitgereikt, door
handelingen der commissie, die wij niet wenschen te qualificeeren”.
Smilde, 13 Sept. Naar men uit een vertrouwbare bron verneemt, wordt de jury over de harddraverij
alhier door twee processen bedreigd en wel door de heeren L.S. Dooper te Balk en W. de Boer, pikeur
van den heer L. Raangs te Adorp; beiden beweren aanspraak op den prijs te hebben. De eerste
beweert dat hij het eerst den eindpaal had bereikt en dat het sein gegeven is, de laatste dat het paard
van den heer Dooper wel zestig meter in zijn baan is geweest en drie sprongen heeft gemaakt en
bovendien weigert de kamprid te doen. Met belangstelling ziet men de rechterlijke uitspraak te
gemoet.
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MAANDAG 17 SEPTEMBER 1883

Smilde, 15 Sept. Thans, nu men druk bezig is met het delven der aardappelen, blijkt ten duidelijkste
hoe groote schade dezen zomer door de vorst is aangericht. Is overigens de opbrengst zeer goed, waar
de plant is afgevroren bedraagt de oogst soms nauwelijks de helft of het derde deel. De theoriën van
hen, die de vorst onschadelijk achten, worden hier vrij duidelijk weerlegd. De handel voor de
fabrieken staat ten eenenmale stil. Voor de consumtie worden puike soorten geleverd tegen f 1.50 à
f 2.

