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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 10 NOV. 1877 
 
Smilde, 6 Nov. Over ’t geheel genomen verneemt men hier weinig klagten over natte turf; enkele 

verveners zijn wel overvallen door den regentijd, maar de meesten waren toen reeds met hun werk 

zoover gereed, dat weinig schade meer kon worden aangebragt. Evenals elders worden ook hier 

hooge prijzen bedongen. De schippers maken thans met den zeer drukken handel in straatvuilnis 

goede zaken. Vooral de Amsterdamsche is gezocht en wordt van de hand gezet voor f 200 à f 230 per 

lading. De aanvoer is in de laatste jaren zeer toegenomen en naar men verwacht zal de vraag nog 

grooter worden, wijl ook op de aardappelvelden, die vroeger bij voorkeur met andere stoffen werden 

bemest, thans, nu bij den toenemenden verkoop van aardappelen aan de fabrieken meer op de 

kwantiteit dan op den smaak wordt gelet, straatvuilnis meer en meer in gebruik begint te komen. Ook 

de landontginning, die weder flink wordt doorgezet, zal menige lading eischen. Ongetwijfeld zal de 

Amerikaansche aardappel, die door zeer ruime opbrengst zich bijzonder heeft onderscheiden, in ’t 

volgend jaar in groote hoeveelheid worden verbouwd. 

Met belangstelling wordt hier de spanning tusschen de landbouwers en de aardappelmeelfabrikanten 

in de provincie Groningen waargenomen, te meer nu een enkel fabrikant in ’t zuiden des lands zoo 

flinke prijzen heeft besteed, dat hij, de hoogere kosten van vervoer mede gerekend, minstens 40 à 50 

cents per hectoliter meer betaalt dan zijne collega’s in ’t Noorden. We hopen, dat het de landbouwers 

moge gelukken in ’t vervolg meer te bedingen, schoon ze nu reeds nu niet over slechte tijden hebben 

te klagen. Minder gunstig staat het intusschen met den handel in varkens; zoowel de vette als de 

magere zijn aanmerkelijk goedkooper geworden. Voor de eerste wordt ongeveer 48 à 52 cents 

betaald, terwijl de laatste eveneens zeer in waarde zijn gedaald. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 13 NOV. 1877 
 
Bovensmilde, 11 Nov. Eene dochter van den heer K. alhier werd hedenavond door den wind van haar 

hoed beroofd. In haar haast om die te grijpen overijlde ze zich zoo zeer, dat ze te ver liep ofwel 

struikelde, zoodat de in den hoofdvaart geraakte. Gelukkig passeerden juist S. Luxwolda en T. Manak, 

die hunne flinke pogingen tot redding met den besten uitslag bekroond mogten zien. 

Smilde, 12 Nov. Met genoegen vernemen we, dat de dochter van den landbouwer Hekker, welke 

langen tijd zeer ernstig ongesteld is geweest door het gebruiken van melk, waarin bij vergissing 

vergiftige kruiden in plaats van salie waren gekookt, thans aanmerkelijk begint te beteren, zoodat alle 

hoop moet bestaan op een volkomen herstel. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 14 NOV. 1877 
 
Smilde, 11 Nov. De rederijkerskamer “Tot Nut en Vermaak” alhier zal in den loop van dezen winter 

weder eenige tooneelvoorstellingen geven. Het personeel is nog vergroot door een drietal leden van 

de ontbondene kamer “Door oefening volmaakter”, die in den loop van den afgeloopen winter is 

overleden. Wij hopen, dat “Nut en Vermaak” ons weder eenige aangename en genotvolle avonden zal 

verschaffen, zooals zij dat tot veler genoegen reeds vroeger gedaan heeft. Wij vertrouwen dan ook, 

dat de representatiën , die door middel van dit blad zullen geannonceerd worden, een talrijk publiek 

zullen trekken. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 15 NOV. 1877 
 

Veenschap: Molenwijk en Aanhoorigheden TE SMILDE. 

Het BESTUUR maakt bekend, dat van af 15 November, gedurende acht dagen, te Smilde bij HOMAN 

en te Hooghalen bij KUIPER, ter visie zal voorliggen de BEGROOTING voor het dienstjaar 1878. 

Smilde, 14 November 1877.    Het Bestuur van het Veenschap v.n.d., 

H.S. GRATAMA, Voorzitter. 

M. OLDENHUIS GRATAMA, Secr. 


