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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 11 AUGUSTUS 1866 
 

TE HUUR 

Eene nette WONING, zoo goed als nieuw, met ruime SCHUUR en ERF, alles gelegen aan de Hoofdvaart, 

des verkiezend met LAND. Te aanvaarden primo Mei a.s. 

- 

Alsmede dadelijk te aanvaarden: een nieuwe WONING en SCHUUR, met 5, 10 of 15 bunders LAND. 

Adres in persoon of met franco brieven aan  

        M.A. HOOGERBRUGGE 

           te 

           SMILDE 

bij wien tevens gelegenheid is tot plaatsen van een ZETBOER, liefst gehuwd en zonder kinderen, zijn vak 

goed verstaande en niet onbekend met de houtcultuur. 

- 

Alsmede een VEENBAAS, genegen zich te N.-Amsterdam te vestigen en goede getuigschriften van 

bekwaamheid en eerlijkheid kunnende produceren. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 14 AUGUSTUS 1866 
 
+ Smilde, 10 Aug. De cholera heeft hier wederom een offer geëischt. Een kind, dat gisteren de school nog 

heeft bezocht, was heden morgen negen uur een lijk. 

Naar ’t getal zielen gerekend, en vergeleken met andere plaatsen, waar de ziekte is heerschende, gaat het 

hier bijzonder gunstig, daar dit slechts de zevende is, die aan de ziekte of de gevolgen daarvan is 

overleden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 16 AUGUSTUS 1866 
 
+ Smilde, 14 Aug. Naar de betrekking van hulponderwijzer te Hooger-Smilde hadden zich vier 

sollicitanten aangegeven; twee hiervan hadden slechts de noodige stukken ingezonden. Uit deze is met 

bijna algemeene stemmen benoemd J. Pieters, werkzaam te Peize. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 21 AUGUSTUS 1866 
 
+ Smilde, 17 Aug. Heden morgen tusschen zes en zeven uur ontlastte zich hier een vrij hevige donderbui, 

vergezeld van hagel en regen. Een der slagen deed de bewoners van Nieuw-Salvert bij de Leembrug de 

deur uit vliegen, want men meende, dat de bliksem in het huis was geslagen. Buiten gekomen ontdekte 

men niets. In de voorkamers bespeurde men een zwavellucht, en in de kelder gekomen zag men een stuk 

cement onder uit de muur geslagen, liggende geheel aan de andere zijde in de keuken. Ook vond men 

splinters uit een latje geslagen, doch nergens kon men ontdekken, waar de bliksem in of uit was gegaan. 

Het paard in den karnmolen was van schrik blijven staan. 

Ook wordt er verhaald, dat de bliksem nog ergens in een boom is geslagen; van meerdere ongelukken 

heeft men hier niet vernomen. 

+ 19 Aug. Donderdag ll. werden twee vrouwen in ééne buurt, bijna gelijktijdig door de cholera aangetast. 

Vrijdag is de eene en heden nacht de andere bezweken. 

Gisteren avond overleed, tot bittere droefheid van mij, onze drie zoontjes en wederzijdsche betrekkingen, 

mijne geliefde echtgenoot ALBERTJE SICKENS. 

Smilde, 18 Augustus 1866        H. DE WAL 


