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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 4 SEPT. 1877 
 

Voorloopige aankondiging. 

In het laatst van deze of in het begin der volgende maand, zal, ten verzoeke van de Heeren 

HOOGERBRUGGE te Smilde, tijd en plaats nader te bepalen, 

worden geveild: 

VIER POLLEN 

best BOVENVEEN, 

gelegen te Appelscha. 

Oosterwolde, 2 Sept. 1877.      K. TADEMA, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 5 SEPT. 1877 
 

Vergadering te Smilde, 

Vrijdagmiddag 6 uur, bij den Logementhouder SOL, van GRONDEIGENAREN uit het 3
de, 

4
de

, 5
de

, 6
de

 

en 7
de

 Blok, die belang stellen in eene verbeterde waterleiding naar Veenhuizen. 

A. JOFFERS Jz. 

A. J.W. DE VRIES. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 6 SEPT. 1877 
 
Smilde, 5 Sept. Met genoegen kunnen we mededeelen, dat de naai- en breischool te Bovensmilde, 

die door den belangeloozen ijver van eenige dames nu reeds tal van jaren heeft bestaan, zich nog 

steeds in een toenemende bloei mag verheugen. Op deze inrigting hebben reeds honderden van 

meisjes, die anders misschien weinig of niet van de handwerken geleerd zouden hebben, een flinke 

opleiding genoten. Vooral ook voor de behoeftige standen doet ze onnoemelijk veel nut en ze wordt 

bij deze gelukkig ook in hooge mate gewaardeerd. Het gratis verschaffen der grondstoffen, terwijl het 

afgewerkte het eigendom der leerlingen blijft draagt hiertoe zeker niet weinig bij. Ons Plaatselijk 

Nut, waar die zaak reeds ter sprake werd gebragt, zou zich zonder twijfel zeer verdienstelijk maken, 

indien het kon bewerken, dat ook in de andere deelen dezer gemeente dergelijke naai- en breischolen 

werden gesticht. 

Smilde, 4 Sept. De heer W.S. van Buuren, genees- heel- en verloskundige alhier, gaat, wegens 

benoeming als zoodanig in Oost-Indie, zoo als reeds vroeger in dit blad is berigt, deze plaats verlaten, 

waardoor het getal van heeren doctoren tot één gereduceerd wordt. De heer dr. D. Fledderus blijft 

alleen over, om zijn bijstand aan eene bevolking van p. m. zes duizend zielen te verleenen. Diens 

practijk strekt zich daarenboven nog over een gedeelte der bewoners van het naburige Appelscha uit. 

Wanneer men dit in overweging neemt, komt men tot de conclusie, dat er groots behoefte aan een 

tweeden docter zal komen. Vroeger was men ook nog in het genot van een vroedvrouw, die echter 

wegens hooger salaris naar elders vertrok. Wij hopen, in het belang van velen, dat die leemte spoedig 

zal aangevuld  worden. 

VEENSCHAP 

Molenwijk en Aanhoorigheden 

TE SMILDE. 

’t Kohier van omslag over den turf, dienst 1877, ligt van af heden, gedurende 8 dagen, ter visie te 

Smilde bij J. K. HOMAN en te Hooghalen bij G. KUIPER. 

Smilde, 6 Sept. 1877. 

Het Bestuur van het Veenschap voornd.: 

H.S. GRATAMA, Voorzitter. 

M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris. 


