blad 1864i
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 24 MAART 1864

M.A. HOOGERBRUGGE, te Smilde, heeft plan, op Woensdag 30 Maart, des avonds ten 6 uren, ten huize
van Berkenbos
publiek te verhuren:
5 perceelen BOUWLAND, gelegen aan de Vriesche Scheid, en één perceel WEILAND, gelegen aan de
dikke Wijke.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 26 MAART 1864

Op- en afvaartsgelden der Drentsche
Hoofdvaart
naar de Smilde volgens het oude tarief van 1 Januarij 1858 tot 31 December 1863: opvaart voor een
geladen vaartuig per scheepston 4 cents, afvaart 8 cents, alzoo op- en afvaart voor een geladen vaartuig
van 60 tonnen te betalen f 7,20. Naar de Smilde volgens het nieuwe tarief 1 Januarij 1864, opvaart 7½
en afvaart ook 7½ cents per ton, dus voor een vaartuig van 60 tonnen f 9,00, ’t welk alzoo niet meer
verschil kan opleveren dan f 1,80 voor de geladen vaartuigen, of 3 cents per ton.
De Redacteur zal eenige verveeners onder Assen zeer verpligten dit in uw veel gelezen blad op te
tekenen.
Assen
Uit de hand te koop,
om dadelijk te aanvaarden.
Eene zoo goed als nieuwe PRAAM, met ZEIL en TREIL, ANKERS en TOUWEN, groot 73 Scheepstonnen,
liggende in de Wijk bij het huis van den Heer C.W.E. KIJMMELL te Smilde, die tevens eigenaar van
voormelde Praam is.
OPENBARE VERKOOPING
op Zaturdag 2 April a.s., des namiddags te 3 uur, ten huize van REITSE BROERSMA, aan de Vriesche
Scheid te Smilde, ten verzoeke van den Heer Mr. C. HIDDINGH ter Arnhem, van:
Eenige perceelen best BOVEN- of TURFVEEN, om te vergraven, in het Appelscheveld, tegen de Smilde.
Aanwijzing en inlichtingen bij JAN JOFFERS te Smilde.
A.J.C. TELLEGEN, Not.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 31 MAART 1864

INGEZONDEN STUKKEN
Mijnheer de Redacteur!
Vergun mij eenige vragen in Uw veelgelezen Blad te doen.
Is er op de Smildinger vaart een verschillend tarief geheven?
De verveeners onder Assen toch komen volgens hunne annonce van 26 l.l. tot een veel gunstiger
uitkomst, dan de Smildinger verveeners kunnen berekenen?
Zoo ja, om welke reden?
Of hebben die verveeners onder Assen de cijferkunst aan de voeten van Archimedes geleerd?
Zoo dit het geval mogt zijn, hebben zij weinig van zijne lessen geprofiteerd. Want al ware het, dat het
verschil van het oude en nieuwe tarief slechts bij benadering, gelijk den omtrek tot de middellijn van de
circel, te berekenen was, hadden zij nog tot eene veel nadere verhouding moeten komen. Was het voor
die heeren verveeners niet raadzaam, eer zij zich op cijfers beriepen,zich nog eenigen tijd aan de voeten
van hun leermeester neder te zetten?
Of vermoeden de heeren verveeners onder Assen, dat de cijferkunst gedoogt, wat men helaas! in onze
eeuw op verschillend gebied aantreft: eene waarheid zeggen, en eene waarheid verzwijgen, en toch
oogenschijnlijk de regte uitkomst krijgen.
Neen, mijne heeren! gij zult het ondervinden, als gij op de hoogte de cijferkunst gekomen zijt, dat gij
alle gegevens noodig hebt, en ook die van de opvaart der ledige schepen niet kunt missen, om het regte
resultaat te bekomen.
Smilde, 28 Maart 1864
H.

