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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 3 MEI 1877 
 
Smilde, 1 Mei. Dat sommige menschen zich nog aan kwakzalverij hechten, niettegenstaande het 

veeltijds zeer nadeelige gevolgen heeft, blijkt weder uit het volgende: De vrouw van den arbeider P. 

Herder te Appelscha had door een val haar regterarm gebroken. Men ging naar een zoogenaamden 

charlatan, die zijn kunstwerk verrigtte op het gebroken ligchaamsdeel en het, volgens zijne 

verklaring, weder in volkomene orde bragt. Hierin gerust, werd zijn raad nog verder ingewonnen en 

zijne middelen aangewend, todat de vrouw eindelijk bemerkte, dat haar arm verergerde. Nu was 

goede raad duur. Er werd besloten te Groningen den raad van een professor in te winnen. Deze zag 

de lijderes, onderzocht haar en wat bleek nu? Dat de bovenarm niet eens in het gewricht was 

gebragt en deze een verkeerden groei had aangenomen. Nu moest er eene operatie geschieden en 

werd een stevig verband gelegd, waardoor men hoopt, alles nog in normalen toestand terug te 

brengen. De vrouw lijdt ondragelijke pijnen en begeeft zich nog telkens naar Groningen tot 

genezing. 

-De prijzen van het vee worden thans gedrukt door het gure weder, dat nu reeds weken heeft 

aangehouden en het groen bijna geheel van de velden doet verdwijnen. Op de hier gehouden 

jaarmarkt, waar trouwens weinig drukte heerschte, was de handel in klein vee nog al wat 

geanimeerd, schoon ook daar de prijzen leden onder het volslagen gebrek aan weide. 

Smilde, 2 Mei. Gisteravond vergastten hier een liedjeszanger en zijne wederhelft ieder die ’t maar 

wilde aanhooren op eenige roerende liederen, waarin, ouder gewoonte, de liefde de hoofdrol 

speelde. ‘t Bleek echter ook nu, dat “niet steeds is de liefde bestendig van duur”; juist toen ze 

uitgalmden: “Wij passe bij mekander, ‘k neem geen ander”, scheen hun ’t gemoed vol te worden en 

presenteerden ze malkaar een dragt slagen. De man nam de vlugt, maar werd achtervolgd door zijn 

razend en tierend wijfje, dat zich aan geene dreigementen stoorde en toonde, dat ze zeer goed 

“onder den stok durfde oploopen.” Even plotseling echter als de strijd was opgekomen werd ook 

weer de vrede gesloten en welgemoed ging ons verzoend paartje voort met hun halfvoltooid 

gezang, dat eindigde met het slotvers: “ ’t Spreekwoord zegt van soort zoekt soort. “ 

-Van verschillende zijde deelt men ons mede, dat er sprake van is het hulpkantoor der brievenpost 

door een postkantoor te vervangen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 5 MEI 1877 
 
Smilde, 3 Mei. Heden had bij het gemeentehuis de aangekondigde keuring van stieren in deze 

gemeente plaats. Drie stieren waren aangeboden. Met den prijs, f 25, werd bekroond de stier van 

den heer J. Drenthen te Bovensmilde, terwijl de premie, f 15, is verworven door den stier van den 

heer H.H. Rebenscheijdt. 

Hedenavond overleed, zacht en kalm, onze geliefde Moeder JANTJE HEIDEMA, Wedw. VAN 

DIGGELEN, in den ouderdom van bijna 57 jaar. 

Smilde, 1 Mei 1877.      Namens alle kinderen, 

W. VAN DIGGELEN. 

Veenschap: “DE ZEVEN BLOKKEN”. 

Het BESTUUR van het Veenschap “DE ZEVEN BLOKKEN” te Smilde is voornemens, op Maandag den 

14den Mei 1877, des avonds 6 ure, in de NIEUWE VEENHOOP te Smilde, publiek 

uit te besteden: 

Het maken en leggen van een DRAAIBRUG over den mond der Grietmanswijk te Smilde, met 

bijlevering der benoodigde materialen. 

BESTEK en VOORWAARDEN zullen van af heden ter inzage leggen in de OUDE- en NIEUWE 

VEENHOOP. 

Het Bestuur voornoemd: 

H.P. SICKENS, Voorzitter. 

S.A. HULST, Secretaris. 


