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Heden den 7den Febr. 1880 gedenken onze ouders 

HENDRIKUS BLOMBERG 

EN 

GRIETJE POMPER 

hunne 50jarige Echtvereeniging. 

Smilde, 7 Febr. 1880.      Hunne dankbare kinderen, W. 

Aanbesteding. 

De KERKENRAAD der Christelijk Gereformeerde gemeente te Smilde is voornemens op Donderdag 19 

Februarij 1880, n/m. 2 uur, AAN TE BESTEDEN: 

het Vertimmeren van de Pastorij. 

Bestek en Teekening liggen ter inzage BIJ H. ELEVELD aldaar. 

Aanwijzing in loco op Vrijdag 13 Februarij 1880, n/m. 2½ uur. 

Op Dingsdag 10 Febr. 1880, 

voormiddags te 10 uur, zal, ten huize en ten verzoeke van den Heer Mr. L. KIJMMELL, Advocaat, bij 

de Veenhoopsbrug te Smilde, wegens afstellen der Boerderij, worden verkocht: 

2 beste Boerenwagens 

met RAMEN en VARKENSHOK, 1 WIPKAR met OPGOED, 1 ROLBLOK met KETTING en RAAM, 4 

PLOEGEN, waaronder een nieuwe, 1 KOORNWAND met 3 SJOUWEN, best MELKGOED, 12 Koperen 

MELKVATEN, VLEESCHKUIP, TONNEN en VOERBAKKEN, AARDAPPELSJOUWEN met IJzeren RAMEN, 1 

groote WEEGSCHAAL met GEWIGTEN, beste een- en tweespans PAARDENTUIGEN, HALSTERS, 

KOEKETTINGEN, TOUWEN, eenig HUISRAAD, verder 60.000 kilogrammen HOOI, 30.00 kilogrammen 

STROO, 50 hectoliter ZAAIHAVER, eene partij POOT- en  andere AARDAPPELEN, MEST, 5 Friesche 

SCHAPEN, waaronder aanstaande te lammeren, nog KRUIWAGENS en 

TURFGRAVERSGEREEDSCHAPPEN,  

Huis- en Deelgereedschappen 

 en hetgeen verder tevoorschijn zal worden gebragt.   A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 

Smilde, 6 Febr. Dat de chr. ger. gem. alhier geene noodzakelijke uitgaven vreest kan o.a. blijken uit 

het feit, dat tijdens de vacature de jaarwedde van den predikant op f 1200 is gebragt, terwijl binnenkort 

de pastorie zal worden verbouwd en aanmerkelijk verbeterd. 

Smilde, 6 Febr. De arbeid in het weekhout is voor een goed deel afgeloopen, wat voornamelijk hieraan 

moet worden toegeschreven, dat de arbeiders in zoo groote menigte beschikbaar waren. Zelfs bood hier 

en daar een schipper zijne diensten aan bij het voor hem zoo ongewone werk. 

Thans nu de sneeuw is verdwenen, verdienen velen nog al iets met het plukken van heide, doch met 

vurig verlangen wordt het invallen van de dooi tegemoet gezien. 

Ook de schipperij begint het geduld te verliezen: alle berigten uit Holland spreken van de schaarschte 

en duurte der turf, zoodat met verlangen de heropening van de vaart te gemoet wordt gezien. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 9 FEBRUARIJ 1880 
 

Ingezonden stuk. 

Aan Den belastingen-betalende, die gaarne weet hoe die besteed worden. 

Eerst wilde ik op uw weinig inhebbend stuk niet antwoorden- een wijze van wraak nemen. 

Mijn doel is dus alléén u een weinig van het dwaalspoor te helpen. 

Vooreerst zijt gij lang niet op de hoogte om te kunnen nagaan hoe uwe belastinggelden worden 

besteed. Ware dat wel het geval, gij zoudt u niet zoo deerlijk hebben vergist in de som, voor den 

aanleg der electrische schel naar Straatman, een kapitaal van 500 gl. ruim vijfmaal te groot genomen. 

Wat het overige betreft, vind ik, komt weinig te pas om te weten hoe belastinggeld wordt besteed. Wilt 

gij daaromtrent beter worden ingelicht, welnu, gaarne ben ik bereid. 

Hierbij basta, en u, m. de red., dank zeggende voor deze plaatsing, 

Smilde 6 Febr. 1880.         Uw dw. dr., 

SCHOUTEN. 


