blad 1874w
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 10 OCTOBER 1874

Kloosterveen en Hijkersmilde, 8 Oct. Heden werd het verfwerk in de Herv. kerk alhier van den
aannemer den heer B. Meiberger te Zwolle door den heer Winter, stads-architect te Assen,
goedgekeurd en op Zondag 25 Oct. a.s. zal het zeer verfraaide kerkgebouw weder in gebruik worden
genomen.
Boeldag - Smilde.
Op Vrijdag 16 October 1874,
des morgens te 10 uur, aan de Boerderij van den Heer EEKHOUT te Smilde, publieke verkoop van
1 PAARD,
zeven stuks HOORNVEE, waaronder drie melkgevenden en vier jongbeesten, drie BOERENWAGENS,
GIERKAR, ZAAIWAGEN, vijf PLOEGEN, EEGDEN, HAKSELSNIJDER, LIJNZAADKNEUZER, ZEVEN,
TUIGEN, MELKGEREEDSCHAPPEN, PAARDEMOLEN, KARN met Kopen Beslag, Koperen EMMERS,
VATEN, TIENEN, diverse VEENGEREEDSCHAPPEN voor korte en lange Turfmakerij,
INBOEDEL enz. enz.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 14 OCTOBER 1874

Kloosterveen en Hijkersmilde, 11 Ooct. In eene vergadering van het kiescollegie werd heden met
algemeene stemmen besloten overeenkomstig het voorstel van den heer M. A. Hoogerbrugge, om
voortaan de vergaderingen van het kiescollegie publiek te stellen voor de stemgeregtigde leden der
gemeente. Verder werden als ouderlingen en diakenen herbenoemd de aftredende ouderlingen: M.
A. Hoogerbrugge en H.L. Boonstra en den diaken H. Jonker; terwijl in de plaats van den
aftredenden diaken B. Spijkman verkozen werd H. ten Oever.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 19 OCTOBER 1874

Kloosterveen en Hijkersmilde, 17 Oct. De heer M.A. Hoogerbrugge heeft bedankt voor zijne
herbenoeming tot ouderling en de heer H. ten Oever voor zijne benoeming tot diaken dezer
gemeente.
Raadsvergadering.
Smilde, 16 Oct. Afwezig de hh. Hoogerbrugge en Jan Drenthen. De notulen der vorige vergadering
worden gelezen en goedgekeurd.
De voorzitter legt der vergadering voor een bestek en teekening van eene nieuwe school te
Hoogersmilde, waarvan de kosten worden geraamd op f 9147.
Hij doet dit ter voldoening aan het besluit van de vorige raadsvergadering.
Nadat de leden inzage van die stukken genomen hebben en eene levendige discussie over het
onderwerp is gehouden, brengt de voorzitter in omvraag zijn voorstel om subsidie te vragen, dat met
5 tegen 4 stemmen wordt aangenomen.
Daarna wordt aan het dagelijksch bestuur magtiging verleend om een verzoekschrift daartoe op te
stellen, wat men hoopt, dat nog in de najaarszitting der Provinciale Staten zal worden behandeld.
De vergadering wordt daarop gesloten.
Boeldag - Smilde.
Op Woensdag 28 October a.s.,
des nademiddags te 4 uur, ten huizen en ten verzoeke van den Heer L.T. VAN HASSELT te
Bovensmilde, BOELDAG van eenige beste
Vaarzen, Pinken,
SCHAPEN en VARKENS.
Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris.

