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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 7 FEBR. 1878

Smilde, 5 Febr. Algemeen heeft men hier met blijdschap vernomen, dat ons “Pl. Nut” zich de zaak
der naai- en breischolen heeft aangetrokken, zoodat te Hijkersmilde en Kloosterveen en te
Hoogersmilde soortgelijke inrigtingen in ’t leven zullen worden geroepen, als er te Bovensmilde
reeds tal van jaren ééne heeft bestaan. De naai- en breischool aldaar heeft zoo gunstige resultaten
opgeleverd , dat deze niet gemakkelijk te hoog kunnen worden aangeslagen. Honderden van meisjes,
grootendeels tot den arbeidersstand behoorende, hebben daar haar eenige, maar voldoende opleiding
genoten. De directrices hebben van den beginne aan begrepen, hoe ze de zaak moesten aanvatten om
haar tot een goed einde te brengen. Kosteloos onderwijs alléén zou niet voldoende zijn om
onverschilligen tot het bezoeken der inrigting uit te lokken, ook de grondstoffen moesten, aan elk die
’t verlangde, kosteloos worden verschaft en ten overvloede de afgewerkte kleedingstukken in ’t bezit
blijven van de meisjes, die ze hadden vervaardigd. Op deze wijze werden ook de onverschilligsten
als gedwongen van belangstelling blijk te geven, zoodat het getal der leerlingen al schielijk eene
aanzienlijke hoogte bereikte. Met onvermoeiden ijver werd steeds voortgewerkt en wijl de inrigting
nu reeds zoo langen tijd heeft bestaan, dat men de vruchten van haar streven schier overal kan
bespeuren, is van verval geen spraken meer, maar veeleer van een steeds toenemenden bloei.
Van harte hopen we, dat de nieuwe stichtingen even nuttig mogen werken.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 8 FEBR. 1878

Kadaster - Smilde.
De BURGEMEESTER van Smilde brengt ter kennis van de belanghebbenden, dat gedurende dertig
dagen, te rekenen van en met den 8sten dezer maand, op de gemeente-Secretarie ter inzage zullen
liggen:
3 Staten, bevattende de uitkomsten van meting en schatting, bedoeld bij de artikelen 15, 23 en 43
der wet op de grondbelasting.
7 Febr. ’78.
BOELKEN, Burgemeester.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 9 FEBR. 1878

Smilde, 7 Febr. Het veenschap “Molenwijk en Aanhoorigheden” maakt het zich druk met den aanleg
van wegen langs de hoofdwijken. Bij de oorspronkelijke conditiën van verkoop was bepaald, dat
langs de wijken wegen van 21 “el” breedte gelegd moesten worden. Deze bepaling werd echter maar
al te dikwijls in den wind geslagen, zoodat men, na ’t vergraven van ’t veen, het land tot aan de
wijken ontgon en in gebruik nam. Hieraan wordt nu een einde gemaakt, al is ’t dan ook ten koste van
goede bouw- en weidelanden, zoodat één landbouwer zelfs bijna 2 hectaren bouwgrond moet afstaan.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 12 FEBR. 1878

Smilde, 10 Febr. Men deelt ons mede, dat de aandeelhouders in de omnibus-onderneming SmildeAssen v.v. tot nog toe volstrekt geen reden hebben tot overgroote tevredenheid. Van harte hopen we,
dat hierin spoedig verandering ten goede moge komen. Misschien zou het afrijden op andere uren
een gunstigen invloed kunnen oefenen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 13 FEBR. 1878

SMILDE.
Op Dingsdag 19 Februarij 1878,
des middags te 1 uur, zullen te Assen, ten huize van de Wed. KUIPERS, publiek bij inzate worden
geveild:
Eene Behuizinge,
ERF en bijgelegen LAND en ONDERGROND, staande en gelegen bij de Norgervaart, gemeente
Smilde, groot pl.m. 3½ hectare, behoorende aan de Wed. WOPPENKAMP en kinderen.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

