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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 19 OKTOBER 1875 
 

J. WIELDRAAIJER 

rijdt MAANDAG 25 October 

met zijn WAGEN naar Gorredijk, ter gelegenheid van de JAARMARKT aldaar; vertrek van de 

Scheid ’s morgens 5 uur, terug ’s middags 2 uur. Vrachtprijs f 1.00, retour f 1.50. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 20 OKTOBER 1875 
 
De ondergeteekenden betuigen hierbij hun OPREGTE DANK voor al de bewijzen van vriendschap en 

deelneming, ondervonden bij het overlijden van hun eenige lieveling CLAZINA MARINA ADRIANA. 

Smilde, 20 Oct. 1875. 

JB. HOOGERBRUGGE. 

E. HOOGERBRUGGE-WIND 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 26 OKTOBER 1875 
 

Boeldag - Smilde. 

Op Woensdag 3 November 1875, 

des voormiddags te 10 uur, zullen, ten huize en ten verzoeke van de Heeren JAN HESSELS NUIS en 

MARCUS NUIS te Smilde, publiek worden verkocht: 

Zes dragtige KOEIJEN 

en 3 KALVEREN, 20 KIPPEN, eene partij HOOI, STROO en MEST, BOERGEREEDSCHAPPEN, KARN- 

en MELKGEREEDSCHAP en eenige 

Huismeubelen 

en verdere roerende goederen.     Notaris: Mr. H. VAN LIER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 2 NOVEMBER 1875 
 

Raadsvergadering. 

SMILDE, 30 Oct. Afwezig de heeren Servatius en Drenthen. 

Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting gelezen en goedgekeurd. 

Voor kennisgeving wordt aangenomen eene resolutie van Ged. Staten houdende goedkeuring van 

het besluit, dd. 14 dezer, tot af- en overschrijving op de begrooting over 1875. 

Komt in behandeling:  

1
e
. Een door B. en W. van Groningen toegezonden afdruk van een door den raad dier gemeente aan 

de Eerste Kamer der Staten-Generaal verzonden adres, waarin wordt aangedrongen op verwerping 

van het door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerp tot opheffing der provinciale en 

instelling van nieuwe geregtshoven, en wel op grond, dat Leeuwarden in plaats van Groningen als 

de zetel van het Hof voor de drie noordelijke provinciën is aangewezen. 

Wordt overeenkomstig het voorstel van ’t dag. bestuur, zonder stemming, besloten een adres van 

adhaesie aan de Eerste Kamer in te zenden. 

2
e
. Het in de vorige vergadering aangehouden voorstel van Ged. Staten tot verhooging der 

jaarwedde van den burgemeester tot f 1000 en die der wethouders tot f 80. 

De heer van Veen zegt, dat, voor zoover hij heeft kunnen nagaan, het voorstel van Ged. Staten over 

het algemeen niet gunstig door de gemeenteraden in de provincie is opgenomen. 

De heer van der Veen wijst op den ongunstigen finantieelen toestand der gemeente en acht dus eene 

verhooging dier jaarwedden te bezwarend. 

De heer Wessemius houdt (behoudens betere inlichtingen) de betrekkingen van burgemeester en 

wethouder voor eereposten, daar hij zich anders niet begrijpen kan, waarom de tractementen, 

daaraan verbonden, over ’t algemeen zoo laag zijn. Hij brengt voorts in herinnering, dat, uit 

bezuiniging, het presentiegeld voor de raadsleden is afgeschaft, zoodat hij ook geen vrijheid vindt 

om vóór het voorstel te stemmen.     -vervolg op blad 1875z 


