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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 19 JULIJ 1866 
 
+ Smilde. Met genoegen kunnen wij mededeelen, dat de heer W.J. Bluggel, hoofdonderwijzer te 

Cuilenburg, tegen de helft der maand September zijne betrekking als hoofdonderwijzer aan de 

bijzondere school te Smilde zal aanvaarden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 21 JULIJ 1866 
 
Het GEMEENTEBESTUUR te Smilde vraagt een 

Hulponderwijzer 
voor de SCHOOL te OUDE SMILDE. De bezoldiging bedraagt f 250 ’s jaars. Aangifte in persoon of met 

franco brieven vóór 1 Augs. e.k. 

Smilde den 20 Julij 1866 

Op Donderdag 26 Julij 1866, ’s namiddags te 5 uur, 

PUBLIEKE VERKOOP 

te Kloosterveen, achter de 4 Kamers, van een kamp ROGGE aldaar op stam staande, ten verzoeke van 

Dr. D. COHEN. Daarna van een kamp op stam staande ROGGE aan de Norgervaart, voort den Heer 

MEIJER COHEN. 

        Notaris Mr. H. VAN LIER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 24 JULIJ 1866 
 
+ Smilde, 22 Julij. Ofschoon de cholera hier betrekkelijk zeer weinig offers eischt, wordt er toch één 

huisgezin erg door bezocht. Heden veertien dagen geleden werd de vrouw van H.G. er door aangetast. 

Later twee nog jonge kinderen, die beide aan de gevolgen zijn overleden:  twee andere zijn thans nog 

lijdende, terwijl de vrouw nog niet is hersteld. Ruim een jaar geleden is datzelfde huisgezin 

buitengewoon erg door de pokken bezocht. 

VERKOOPING VAN ROGGE 

Op Zaturdag 28 Julij a.s., ten verzoeke van: 

1
e
 Mevr. de Wed. C.W.E. KIJMMELL, 60 vijm ROGGE en 30 vijm GARST op ’t Noorden. 

2
e
 den heer Mr. L.O. GRATAMA, - 30 vijm Rogge op ’t Moddergat. 

Aan te vangen ’s namiddags 3 uur op ’t Noorden. 

         A.J.C. TELLEGEN, Not. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 26 JULIJ 1866 
 
+ Smilde, 24 Julij. Van het huisgezin van H.G., waarvan in de Courant van heden melding werd 

gemaakt, werd heden voormiddag wederom een offer, een jongetje van pl. m. 9 jaar, geëischt. Dit is 

reeds het derde kind, dat dit ouderen paar binnen 14 dagen aan de gevolgen der cholera heeft verloren., 

De moeder, die er het eerst door werd aangetast, en een kind van elf jaar zijn nog lijdende. Van de zes 

personen die aan de cholera of aan de gevolgen daarvan, hier zijn overleden, heeft dat huisgezin de helft 

moeten geven. 


