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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 7 NOVEMBER 1883

Smilde, 4 Nov. De fabrikanten beginnen eenigzins schuw te worden voor de aardappelen. Bij het
verwerken derzelve is bevonden, dat er veel cokes in wordt aangetroffen. De straatvuilnis, die hier
veel voor de bemesting wordt gebruikt, bevat eene zekere hoeveelheid van die uitgebrande kolen, die
bij het aardappeldelven of krabben onwillekeurig worden opgezameld en mede worden geëxpedieerd.
Die harde stukken worden, evenals de aardappelen, door de machine gevat en maken de werktuigen
stomp. die hierdoor spoedig aan reparatie onderhevig zijn. Zeker geene gunstige omstandigheid voor
de duidende hectoliters nog onverkochte fabriek-aardappelen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 9 NOVEMBER 1883

Smilde, 7 Nov. De heer Marlet hield hier hedenavond de aangekondigde landbouwlezing, die door
een vrij talrijk publiek werd aangehoord. Spreker handelde over het rund, het varken en het paard.
Wat het eerste dier betreft prees hij naast kruising vooral goede voeding aan en wees hij er op, hoe
onverstandig men handelt, als het beste vee wordt verkocht.
Voor het varken acht de heer M. kruising met het Engelsche ras sterk aan te bevelen, waarom hij den
raad gaf een Engelschen beer, bij voorkeur eenen uit Berkshire, aan te schaffen.
Het inlandsche paardenras is, naar het oordeel des heeren M., van zoo goede aard, dat het onnoodig is
naar verbetering door vreemd ras om te zien.
Vervolgens werden onderscheiden vragen tot spreker gericht, die als voorbehoedmiddel tegen de
varkensziekte het geven van zout of salpeter aanbeval. Ook de ooft- en groententeelt, vooral de
bessenboom vond in den heer Marlet een vurig voorstander.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 10 NOVEMBER 1883

Smilde, 9 Nov. De mazelen, die hier algemeen onder de kinderen heerschen en tot dusverre een
goedaardig karakter hadden, beginnen nu gevaarlijkre te worden, daar reeds gevallen met doodelijken
afloop zijn te vermelden, terwijl nog een aantal kleinen, ook enkele menschen op rijperen leeftijd,
sommigen zeer ernstig, daaraan laboreeren. Van bevoegde zijde wordt dan ook beweerd, dat dit
saizoen niet zoo gunstig voor de lijders is dan de zomer.

-Malaise is het woord, dat hier op alle takken van handel en nijverheid toepasselijk is. Ofschoon de
oogst van verscheidene producten overvloedig is te noemen, is er geen of weinig aftrek en laten de
kooporders op zich wachten; de landbouwers klagen dat er geen aftrek is in aardappelen, die bij
duizende hectoliters ingekuilde moeten worden, daar de winter op handen is. malaise! de veenboer
heft jeremiaden aan, dat de turf niet genoeg van de hand wil. Er komen weinig schippers. Tengevolge
hiervan zijn de hekken ook verhangen voor de arbeiders. De werkzaamheden worden allenskens
minder. Eindelijk gaan de negocianten ook in koor mede en spreken van de weinige omzet in
goederen, terwijl de slechte staat van sommige draaien en bruggen de winkelnering zeer benadeelt en
men er op bedacht is, om eerstdaags een monsteradres tot den Raad te richten, om van gemeentewege
zich die netelige zaak te willen aantrekken, en gelden daarvoor disponibel te stellen, ten einde de
communicatie onderling in stand te houden en ongelukken te voorkomen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 12 NOVEMBER 1883

Hijkersmilde en Kloosterveen, 10 Nov. Tot notabel bij de Ned. Herv. gemeente alhier is gekozen de
heer J.B. Ludwig. Herstemming tusschen de hh. J. ten Oever en J. Pol.
Protestantenbond.
AFDEELING SMILDE.
OPENLIJKE VERGADERING op Vrijdag 16 November, des avonds ten 7 ure, in het Logement DE
NIEUWE VEENHOOP.
Spreker: de Heer Ds. VAN EERDE te Oosterwolde.
Entree: voor niet-Leden à f 0.10 de persoon.

