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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 28 OCT. 1873 
 
De Notaris Mr. W.O. SERVATIUS te Dwingelo zal, ten sterfhuize van JAN WOLTERS BERENDS te 

Hoogersmilde, op 

Zaturdag 1 November 1873, 

des morgens om 10 uren, publiek verkoopen: 

1 Paard, 2 Koeijen, 

KALF, Friesch SCHAAP, 21 Drentsche SCHAPEN, 6 Varkens, HOOI, STROO, HAVER, 

AARDAPPELEN, 3 BOERENWAGENS, waarvan een met KAP, 2 PLOEGEN, EGGE, KORENWINDE, SJOUW, 

HANDKETEL, Karn- en Melkgoed en verdere BOERENGEREEDSCHAPPEN, voorts 

Huismeubelen, 

als: KABINET, CHIFFONIÈRE, BEDDEN met toebehooren, KLOK, STOELEN, TAFELS en hetgeen meer 

zal worden aangeboden. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 29 OCT. 1873 
 

VEENSCHAP 
Molenwijk en Aanhoorigheden 

te Smilde. 

VRIJDAG 31 October 1873, bij WIND, ZITDAG tot ontvangst van achterstallige omslagen en 

gelegenheid tot storting der 50 % van het ingeteekende bedrag in de geldleening groot f 7000, welke 

storting 1
e
 November 1873 moet plaats hebben. 

De Veenschaps-Ontvanger, M. OLDENHUIS GRATAMA 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 31 OCT. 1873 
 

Koeijen. - Smilde. 

Op den VARKENSVERKOOP te Smilde bij J.H. WIND, op Zaturdag 1 November 1873, ’s namiddags te 

2 uur, zullen ook worden verkocht: 

7 Melk- en Kalfkoeijen, 

voor H.J. MOES.       Notaris Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 3 NOV. 1873 
 

Raadsvergadering. 

Smilde, 28 Oct. Tegenwoordig de heeren J.H. Wind, J.H. Kijmmell, E.R. Homan, Cs. Fledderus, H. 

van Veen, J. Drenthen, mr. van der Veen, M.A. Hoogerbrugge en de voorzitter, de heer Servatius. 

De notulen werden gelezen en goedgekeurd en in behandeling genomen: 

1
e
. De begroting van ’t burgerlijk armbestuur. 

Het voorstel van den heer Hoogerbrugge, om het salaris van den boekhouder-secretaris ad f 125 niet 

te verlagen en waarover in de vorige vergadering de stemmen staakten, wordt met 5 tegen 4 stemmen 

verworpen. 

Vóór: mr. P. van der Veen, J.H. Kijmmell, M.A. Hoogerbrugge en de voorzitter. 

De voorzitter merkt daarna op, dat er in de vorige vergadering sprake van was het burgerlijk 

armbestuur in overweging te geven de verlaging à f 1,50 per week van de toelage van den directeur 

niet in practijk te brengen. 

De heer Hoogerbrugge geeft te kennen, dat hij daarop niet wenscht terug te komen. Hij heeft er zijn 

gevoelen over gezegd en laat de beslissing verder aan ’t burgerlijk armbestuur over. Evenwel hoopt 

hij in ’t vervolg verschoond te blijven van den laster, dat hij de oorzaak zou zijn van de verlaging van 

des Directeurs toelage, gelijk ten minste een lid van het armbestuur voorgeeft. 

De heer Wind acht het tractement hoog genoeg, wijl één vader en ééne moeder voldoende zijn in dat 

huis. 
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