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Smilde, 23 Oct. Lazen wij in een der vorige nummers van dit blad, dat het bijgeloof te 

Hoogersmilde nog niet was geweken en zekere J.K. van gedachte was, dat zijne vrouw behekst is 

geworden door de weduwe R., welke de laatste dientengevolge, bij het bezoeken harer buurvrouw, 

die in ziekelijke omstandigheden verkeert, door dezen haren echtgenoot J.K. mishandeld is. Wij 

kunnen hier thans bijvoegen, dat de heer burgemeester en veldwachters aldaar eene onderzoek in 

loco ingesteld en de getuigen ondervraagd hebben. Een streng onderzoek is ten deze ook 

wenschelijk, opdat genoemde persoon, wanneer hij werkelijk eene niets kwaads vermoedende 

vrouw aanviel en beleedigde, daartoe gedreven door domheid en middeleeuwsch bijgeloof, 

strengelijk gestraft worde, tot voorbeeld van anderen. 

Hoogersmilde, 22 Oct. Gistermiddag, bij het huiswaarts keeren van de jagt, ontwaarde de jager H. 

Mulder alhier op een nog al aanmerkelijke hoogte boven de hoofdvaart een groote vogel. Hij legde 

dadelijk zijn geweer aan en had de voldoening de vogel voor zijne voeten te zien neervallen. Het 

bleek een arend te zijn met eene vlugt van pl. m. 1½  meter. Het schot was niet doodelijk; levend 

werd het dier door Mulder naar huis gebragt. 

SMILDE. 

Op Zaturdag 28 October 1876, 

des voormiddags te 10 uur, zullen, ten verzoeke van den koopman U. BROER te Giethoorn, ten huize 

van den kastelein EGBERT HUIZING te Oude Smilde, publiek worden verkocht: 

30.000 halve kilo’s 

best gewonnen HOOI. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 25 OCTOBER 1876 
 
Smilde, 24 Oct. In het laatst der vorige week overleed hier de wed. J. Kiers op bijna tachtigjarigen 

leeftijd, na een langdurig en vreselijk lijden. Tot voor ruim een jaar mogt zij zich in eene 

voortdurende gezondheid verheugen en was ze nog zoo vlug en sterk, dat ze den zwaren turfarbeid 

volstrekt niet schroomde, maar dag op dag welgemoed haar werk verrigtte. Geen geneesheer was 

nog ooit door haar geraadpleegd. diep medelijden vervulde ieder die haar kende toen ze in ’t eerst 

van October ‘75 van een wagen viel en onder de wielen geraakte, die haar op een schrikkelijke 

wijze verminkten. Een minder sterk gestel dan het hare zou waarschijnlijk dadelijk zijn bezweken, 

maar ondanks hare hooge jaren had zij nog kracht genoeg, een zoo langen tijd herhaaldelijk 

bloedstortingen en steeds onbeschrijfelijke pijnen te verduren. 

Bovensmilde, 24 Oct. De aardappelziekte rigt hier tegenwoordig groote verwoestingen aan. Bij het 

rooijen werd van ziekte zoo goed als niets bespeurd, maar in kuilen en schuren wordt de vrucht 

aangetast en wel in die mate, dat bijv. een poging, om uit een partij van 80 HL. 2 HL. gave te 

zoeken, als vruchteloos werd opgegeven. Men deelt ons mede, dat dit verschijnsel op meerdere 

plaatsen wordt opgemerkt, zoodat, met het oog hierop, sommige fabriekanten den verderen aankoop 

zouden hebben gestaakt. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 6 NOVEMBER 1876 
 
Smilde, 3 Nov. Dat de scheepvaart op de Molenwijk alhier nog al belangrijk is kan dienen, dat 

alleen in de jongstverloopene maand October door de sluis aldaar werden geschut 364 kleine en 

groote turfschepen, welke allen hunne brandstof in de Dikke- en Eekhoutswijk hebben ingeladen, 

om de Hollandsche steden en dorpen daarmede te voorzien. Door het vele schutten, daardoor 

veroorzaakt, is de waterstand gedaald en was hedenmorgen 15 duim beneden A.P. 


