DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 24 JULIJ 1849

De Kerkvoogden der Herv. Gemeente te Hooger-Smilde zijn voornemens, op maandag den 30 Julij
om 2 uur, ten huize van den kastelein Jan Hatzman, aan te besteden het Verwen der kerk en pastorij.
Nadere informatien zijn te bekomen bij den onderwijzer A. Spier.
DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 31 JULIJ 1849

DE KAS AD PIOS USUS TE SMILDE
Een groot redactioneel artikel over een ingezonden stuk in de Kamper Courant van 26 juli. Zie ook de
krant van “DINGSDAG, DEN 7 AUGUSTUS”met een ingezonden stuk van A. Vos: Nog iets meer over
de kas ad pios usus te Smilde en de krant van “VRIJDAG, DEN 17 AUGUSTUS”met een ingezonden
stuk van J. Eemten: Nog een woord betreffende de kas ad pios usus te Smilde.
DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 3 AUGUSTUS 1849

Smilde, 1 Aug.
Gister middag stonden H. Klok en zijne vrouw alhier, in de achterdeur hunner woning naar ’t onweer
te zien; de bliksem sloeg tusschen hen door, ’t geen hen zeer deed schrikken, maar verder niet deerde,
en kwam in den keuken; daar nam hij een stuk uit een zolderbalk, en baande zich een weg door ’t
glasraam, zonder het kindje, dat in zijn wiegje lag te slapen, eenig het minste letsel te doen.
In de maand November 1849 zal publiek ter verkoop worden gepresenteerd het Dieverveld,
behoorende aan de eigenaren te Hoogersmilde, groot ruim 350 bunder, gelegen op de grensscheiding
der gemeenten Smilde en Diever, zeer nabij de Drentsche Hoofdvaart, en geschikt tot ontginning.
Nadere informatien bij den Heer C. Fledderus te Smilde of bij den Notaris te Dwingelo
MR. H.H. A. SLUIS
DRENTSCHE COURANT
AUGUSTUS 1849

DINGSDAG, DEN 7

Den 3 dezer is aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal verzonden dit navolgend adres:
Geven met den meesten eerbied te kennen de ondergeteekenden, allen verveeners wonende te Smilde,
Provincie Drenthe;
dat zij met onuitsprekelijke blijdschap hebben kennis genomen van de, door de Regering thans
gewijzigde belastingwet tot dekking van het tekort, daar bij dezelve wordt afgeschaft de belasting op de
brandstoffen.
Gedurende vele jaren hebben zij gebukt gegaan onder den ondragelijken last dier belasting en op alle
wettige wijzen gepoogd van denzelven ontheven te worden, daartoe ook dringend en zonder ophouden, de
medewerking en hulp van UEM. inroepende.
Overtuigd van de waarheid hunner grieven hebben UEM. daarvan dikwerf doen blijken zoowel bij de
debatten in de Kamer als door mededeeling hunner klagten aan den betrokken Ministers.
Tevens hebben UEM. blijkens het verslag van het onderzoek der afdeelingen nopens dit ongewijzigd
ontwerps-wet, gemeend, dat de Regering de invoering eener income-tax, behoorde te doen gepaard gaan, met de
afschaffing van zoodanige belastingen, die het meest drukkend voor de natie en het meest belemmerend voor de
nijverheid te achten zijn.
Requestranten vermeenen dan nu ook met grond te mogen vertrouwen dat UEM., overtuigd van de
gegrondheid van hunner bezwaren tegen den accijns op den turf, nu ook de Regering aan UEM’s verlangen heeft
voldaan, zullen aangrijpen deze gelegenheid, om eene der meest gehaatte, der drukkendste en zoovele takken
van nijverheid belemmerende belastingen afteschaften, en alzoo tegemoet te komen aan den wensch van
requestranten, om door een vrije nijverheid krachtdadig mede te werken aan de wering der toenemende armoede
en vermeerdering der welvaart van ons Vaderland.
Requestranten verzoeken daartoe allerdringendst:
dat het UEM. moge behagen dit ontwerp tot wet te verheffen.
Smilde, 3 Aug. 1849
Volgen de onderteekeningen

