
blad 1854o 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 18 OCTOBER 1854 
 
Smilde, 16 Oct. In ’t laatst der voorgaande week zijn eenige Israëlieten alhier door een deurwaarder 

gedagvaard, om den derden Nov. a.st. te verschijnen voor de arrondissements-regtbank te Assen; ter 

oorzake van ongeregeldheden gepleegd in de Sijnagoge op Groote Verzoendag ll. 

- Werd voor eenigen tijd in dit blad berigt, dat door den onderwijzer Spier en Co. een veertigtal bunders 

heideveld was aangekocht; thans verneemt men, dat ZEde., de ontginning zelf zal besturen en 

dientengevolge voor zijne betrekking als onderwijzer enz. te Hoogersmilde voornemens is te bedanken. 

17 Oct. Gisteren zijn hier weer vier cholera-lijders bijgekomen; deze zijn herstellende: sterfgevallen 

hebben er nog niet weder plaats gehad. 

RAADSVERGADERINGEN 
Smilde, 16 Oct. In de openb. Raadsvergadering, ll. Vrijdag hier gehouden, waren afwezig de heeren, 
Kijmmell, Tonckens, Joffers en de Vroome. Na het voorlezen en goedkeuren der notulen van de vorige 

vergadering is 1
e
 vastgesteld de hoofdelijk omslag voor 1854; - 2

e
 zijn maatregelen genomen ten aanzien 

der cholera asiatica; - 3
e
 zijn goedgekeurd eenige onderhandsche aanbestedingen; - 4

e
 is eene Commissie 

benoemd betrekkelijk af- en overschrijving van posten op de begrooting. De overige aan de orde zijnde 

punten werden met geslotene deuren behandeld. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 21 OCTOBER 1854 
 
Smilde, 19 Oct. De onderwijzer A. Spier te Hoogersmilde heeft – zie ’t vorig no. dezer courant – reeds 

voor zijne betrekking bedankt, zoodat met primo November a.s. de post van onderwijzer enz. aldaar zal 
vakant worden. 

- 20 Oct. Sedert ons laatst berigt betreffende de cholera zijn er bijgekomen twee lijders, hersteld een en 

gestorven vier. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 28 OCTOBER 1854 
 
Smilde, 21 Oct. Den 9 dezer voer de schrijver K.W. van hier met eene last turf naar Holland, aan boord 

hebbende zijne vrouw en drie kinderen, van welke het oudste ongeveer 4 jaar en het jongste 12 weken 

oud was, benevens den knecht. In N.Holland, onder Uitgeest, komende, werden ze alle behalve den 

knecht door de cholera aangetast, met dat allertreurigst gevolg, dat eerst de beide oudste kinderen, 
daarna de moeder en eindelijk de vader aan dezer verschrikkelijke ziekte bezweek, en wel binnen den 

tijd van acht dagen, zoodat alleen het jongste kindje is hersteld en overgebleven. Wie schetst de 

droefheid der hier wonende familie. Zij laat zich eenigszins gevoelen, maar niet beschrijven. Tevens 
heeft men vernomen, dat de twee personen, die de zieken hebben opgepast, ook zijn bezweken. 

Treffende gebeurtenis, voorwaar! 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 4 NOVEMBER 1854 
 
Smilde, 1 Nov. Men verneemt, dat de vacante school te Hoogersmilde provisioneel zal worden 

waargenomen door H.J. Kraaijenveld, bezitter van den tweeden rang en laatstelijk ondermeester te 

Almelo. 


