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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 4 JUNIJ 1867

HARDDRAVERIJ
LOGEMENT DE VEENHOOP te Smilde,
PINKSTERMAANDAG aanstaande gedenkt de ondergeteekende te laten verharddraven,
TOT PRIJS: een zeer net bewerkte ELECTRO-PLAETED KOFFIJKAN met KOMFOOR, etc., en
TOT PREMIE: een dito AZIJNSTEL.
Alle paarden worden toegelaten, mits ten genoege der keurmeesters zijnde .
De aangifte van af elf, keuring om twee uur en daarna de rijding.
J.H. WIND

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 6 JUNIJ 1867

+ Smilde, 4 Junij. Tot Israëlitische godsdienstonderwijzer enz. alhier is met algemeene stemmen benoemd
J. Hirschil van Steenwijk.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 8 JUNIJ 1867

Smilde, 6 Junij. Door den menigvuldig gevallenen regen ziet het hier met het boekweitenveen zeer
ongunstig uit. Er is wel een weinig gebrand, maar dat is, in vergelijking van ’t geen, bij gunstig weer,
gebrand kan worden, als niets te achten. Eenige hier wonende eigenaars hebben veen, dat geheel onder
water staat. Als er niet spoedig droogte, en wel aanhoudende droogte komt, gaan we een donkere toekomst
te gemoet. Ook voor den turf is het natte weer zeer nadeelig. De vruchten staan hier overigens vrij goed, in
’t bijzonder de rogge. De vruchtboomen zullen niet leveren gelijk ’t verloopen jaar, maar dat is hier geen
hoofd-product.
+ Wat is het leven des menschen verschillend! Terwijl de een zijn pad bijna altijd met rozen ziet bestrooid
en van geen rampen of smarten bij ondervinding weet te spreken, treft een ander ramp op ramp of moet
smart op smart ondervinden. L.D. en vrouw waren vóór zeven weken nog in ’t bezit van hunne vijf
kinderen; en thans! …. zij hebben slechts twee meer. Gisteren moesten ze voor de derde maal in dien
korten tijd een lieveling grafwaarts brengen. De smart dezre ouders laat zich kwalijk gevoelen, veel
minder beschrijven. God schenke hun kracht naar kruis!
Op Vrijdag 14 Junij, ’s nam., 4 uur, bij J.H. WIND te Smilde,
verkooping
e
van 3 kampen KLAVER in het 4 bl. pl. 24, Grietmanswijk, voor EVERT R. HOMAN.
A.J.C. TELLEGEN, Notaris

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 13 JUNIJ 1867

Smilde, 11 Junij. Gisteren achtermiddag heeft hier bij den logementhouder J.H. Wind de aangekondigde
harddraverij plaats gehad. Acht paarden namen aan den wedstrijd deel. De prijs, zijnde een zeer net
bewerkte electro-plaeted koffijkan met komfoor, werd gewonnen door de zwarte merrie genaamd de Nel,
toebehoorende aan den heer M. Bakker van Annersveensche Kanaal, bereden door diens zoon H. Bakker,
en de premie, een dito azijnstel, door de zwarte merrie genaamd de Vlugge, van den heer Johs. Drenthen
alhier en bereden door R. Bakker van Kloosterveen bij Assen. Dit volksfeest, door schoon weder
begunstigd, werd door eene groote schare menschen bijgewoond en is in de beste orde afgeloopen.

