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- vervolg van blad 1873x1 

De voorzitter brengt de begrooting met een ontvangst en uitgaaf van f 5827.29 in omvraag, waarop 

deze met 8 tegen 1 stem, die van den heer Hoogerbrugge, wordt goedgekeurd. 

2
e
. Adres van den hoofdonderwijzer Kalverkamp, om verhooging der toelage voor een kweekeling. 

met algemene stemmen wordt, op voorstel van den heer Hoogerbrugge, besloten dit punt tot eene 

volgende vergadering te verdagen. 

De heer Hoogerbrugge geeft burg. en weth. in overweging, daar naar zijn oordeel de toestand 

onhoudbaar wordt, om op het tractement der hulponderwijzers verhooging voor te dragen. 

De voorzitter nam hiervan nota. 

Niets meer aan de orde zijnde , sluit de voorzitter de vergadering. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 4 NOV. 1873 
 
Getrouwd:  

H. MURRIS, 

van Meppel,  

en  

A. MULDER, 

die, mede namens wederzijdsche betrekkingen,, hun HARTELIJKEN DANK betuigen voor de vele 

bewijzen van belangstelling, ondervonden bij hun huwelijk. 

Hooger-Smilde, 31 Oct. 1873. 

Boeldag - Smilde. 

Op Zaturdag 8 November 1873, 

des middags te 12 uur, ten verzoeke van den Heer L.T. VAN HASSELT, op diens Boerderij te 

Bovensmilde, BOELDAG van 

5 beste jonge Koeijen, 1 Friesch Schaap en een vet Varken. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 7 NOV. 1873 
 

Op Dingsdag 11 November 1873. 

des voormiddags te 10 uur, ten verzoeke van HENDRIK OOST te Smilde, 

boeldag van 

14 stuks Hoornvee, 

14 VARKENS, waaronder 1 vette, 2 breede WAGENS KORENWINDE, SJOUW, MELK- en 

BOERENGEREEDSCHAPPEN, een partij MEST, KLOMPENHOUT en hetgeen meer te voorschijn zal 

worden gebragt. 

 

Na afloop zullen alsdan, 

in het Logement van de Weduwe FLEDDERUS te Oude Smilde, ten verzoeke van den heer Hk. OOST 

aldaar, publiek worden verkocht: 

 

1
e
. Eene BEHUIZINGE, 

 gelegen in de nabijheid van ’t Oranjekanaal, aan den straatweg te Oude Smilde, met achtergelegen 

best GROEN- en BOUWLAND, groot pl.m. 2 hectares, bewoond door en in gebruik bij WILLEM 

KALSBEEK. 

2
e
. Twee Woningen, 

 daarnaast gelegen, met bijgelegen GROEN- en BOUWLAND, VELD en VEEN, bewoond door en in 

gebruik bij de Weduwe ROELOF BISSCHOP en ALBERT BOERHOF. 

Jhr. Mr. A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN. 


