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Wijl de Raad daartoe weinig kans schijnt te zien, meen ik, dat het wel dienstig zou kunnen zijn even
mede te deelen, welke in deze belastingkwestie de zienswijze is van vele Smilder ingezetenen.
Die vele ingezetenen dan vinden het zeer verkeerd, dat bij inkomens, die meer bedragen dan f 8000 f 10.000, van dat meerdere geene belasting wordt geheven; ze vinden het zelfs dwaas, dat, indien
iemand een inkomen heeft van b.v. f 30.000, die iemand slechts belasting betaalt van f 10.000 en
voor de overige f 20.000 wordt vrijgesteld. Ze vragen: kan, mag dat zoo blijven? Eene verandering in
dezen zouden ze meer toejuichen, dan het vele praten over bezuiniging, algemeen belang enz. enz.,
waarop ze thans telkens en telkens weder worden onthaald.
N.
Kiezerslijsten.
De VOORZITTER van den Raad der gemeente Smilde noodigt, ingevolge art. 7 der Kieswet, de
mannelijke inwoners der gemeente uit, om, zoo zij in eene andere gemeente over het laatst verloopen
dienstjaar in de personeele belasting ter zake van hunne woning zijn aangeslagen naar een hoogere
huurwaarde dan die, welke, volgens art. 1 dier wet, aanspraak geeft op vermindering tot één derde of
twee derde gedeelten der belasting naar de drie eerste grondslagen, of in de grondbelasting in eene
andere gemeente, of in meer gemeenten te zamen tot een bedrag van ten minste tien gulden, daarvan
door overlegging der voor voldaan geteekende aanslagbiljetten te doen blijken vóór den 15den
Februari e.k., ten einde de bedoelde opgaven kunnen dienen bij het opmaken der LIJSTEN,
aanwijzende de namen der personen die tot het kiezen van leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal, van de Provinciale Staten en van den Gemeenteraad bevoegd zijn.
Voorts worden de mannelijke inwoners der gemeente, die, op grond van het bepaalde bij art. 1 sub c
of krachtens art. 7, alinea 4 der gewijzigde Kieswet, aanspraak meenen te kunnen maken om
geplaatst te worden op de Kiezerslijsten, uitgenoodigd daarvan vóór 15 Februari e.k. aangifte te
doen.
Aangiftebiljetten daarvoor zijn voor belanghebbenden gratis verkrijgbaar ter Secretarie dezer
gemeente.
Smilde, 22 Jan. 1889.
De Voorzitter voornoemd,
M.A. HOOGERBRUGGE.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 26 JANUARI 1889

De BURGEMEESTER der gemeente Smilde maakt door dezen aan belanghebbenden bekend, dat van af
den 28 dezer maand, gedurende dertig dagen, ter Secretarie ter lezing zullen liggen vier staten
betrekkelijk meting en schattingen, bedoeld bij de artt. 15, 23 en 24 der wet op de Grondbelasting.
Smilde, 25 Januari 1889.
De Burgemeester voornoemd:
M.A. HOOGERBRUGGE.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 29 JANUARI 1889

Heden overleed, na eene kortstondige ziekte van slechts 9 dagen, onze geliefde dochter AALTINA, in
den nog jeugdigen leeftijd van 14 jaren en 5 maanden.
Smilde, 27 Januari 1889.
J. WICHERS.
T. WICHERS-DUKER.
Algemeene kennisgeving

