blad 1864d
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 6 FEBRUARIJ 1864

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal, op Woensdag den 10 Februarij a.s., des voormiddags 10
uur, ten huize van wijlen de Wed. GIRBE Os. DE VRIES, bij de Witterwijk aldaar, in het
openbaar verkoopen:
2 KOEIJEN, 2 SCHAPEN, 1 KABINET, 1 KLOK, BEDDEN met TOEBEHOOREN, WINKELOPSTAND en
WINKELGOEDEREN, en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 9 FEBRUARIJ 1864

INGEZONDEN STUKKEN
Mijnheer de Redacteur!
Wil aan onderstaande regelen een plaatsje in uw veel gelezen blad gunnen.
Den 23 Jan. j.l. hebben eenige slagers aan den Raad dezer gemeente een rekwest ingediend, houdende
eerbiedig verzoek, dat de gemeente-belasting op het geslagt moge opgeheven worden. De raad heeft
hierop geantwoord, die belast nog niet te kunnen missen.
Den 5 Febr. heeft de Raad evenwel besloten de gemeentelijke belasting op den wijn van 12 op 3
percent te verminderen.
Ik voor mij zou meenen, dat het beter was de belasting op den wijn te verhoogen, aangezien het
gebruik daarvan weelde is, en de belasting op het vleesch te verminderen of op te heffen, als zijnde
eene eerste levensbehoefte.
Ik heb een rekwest aan Z.M. de Koning gezonden, behelzende het verzoek, dat de gemeentelijke
belasting op de wijnen met 3 pCt. verhoogd in plaats van met 9 pCt. verminderd worde, en hoop, dat
meerderen mijn voorbeeld zullen volgen.
Ik heb de eer te zijn.
Smilde 18 Februarij 1864
L. POLAK
BOELGOED,
op 10 Februarij, des morgens ten 10 ure, bij M.A. HOOGERBRUGGE te Smilde, van:
4 stuks beste nieuwmelkte BEESTEN, 1 PAARD, 15 à 20 000 ponden best HOOI GESTROO, - en wat
verder te koop zal worden aangeboden.
Landverhuring – Smilde,
Op Dingsdag 16 Februarij 1864, ’s morgens te 11 uur, ten huize van R. BERKENBOSCH te Smilde,
publieke verhuring van onderscheidene perceelen WEIDELAND te Smilde, van Mevrouw de Wed.
TONCKENS te Westervelde: en van twee kampen BOUWLAND bij de Grietmanswijk, toebehoorende
aan L.J. WOLTERS te Smilde.
Notaris Mr. H. VAN LIER

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 11 FEBRUARIJ 1864

Oproeping.
BELANGHEBBENDEN bij de WATERLEIDING van uit het ORANJEKANAAL naar de MOLENWIJKE,
worden dringend verzocht de JAARLIJKSCHE ALGEMEENE VERGADERING, welke op den 15den
Februarij e.k. in DE NIEUWE VEENHOOP te Smilde zal gehouden worden, te komen bijwonen.
Smilde, 9 Feb. 1864
Namens de volmagten,
P.J.L. EEKHOUT.

