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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 17 AUGUSTUS 1853 
 
16 Aug. De heer J. Limburg, Israëlitisch onderwijzer te Zwolle, en ten gevolge gehouden 

vergelijkend examen, na verkregene magtiging van Ged. Staten der provincie, aangesteld tot 

onderwijzer in de bijzondere school der 2
e
 klasse alhier, waaraan tevens de godsdienstige school 

der israëlitische gemeente en de betrekkingen van voorzanger en beestensnijder te deze plaatse 

zijn verbonden, zal heden hier aankomen, en Zaturdag zijne nieuwe betrekking aanvaarden. 

Langen tijd door sommige leden van het israëlitisch school- en kerkbestuur tegengewerkt, kon de 
aanstelling der godsdienstige betrekkingen haar beslag niet krijgen;  wij verheugen ons er over, 

dat het onbillijke daarvan eindelijk is ingezien, en wenschen dat dit moge strekken tot bevestiging 

van vrede en eendragt in de gemeente. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 20 AUGUSTUS 1853 
 

HARDDRAVERIJ 
bij H. MAST 

OP DE SCHEID TE SMILDE, 

OP ZATURDAG 27 AUGUSTUS 1853 
tot PRIJS: 

Een paar HOOFDSTELLEN met Berlijner zilver afgezet, 

en tot PREMIE 

een ZWEEP 

De ondergeteekende MARCUS JOZEPH BLOEMENDAAL, koopman in SCHRIJFBEHOEFTEN, brengt 

ter kennis van de Ingezetenen te Smilde, dat hij bij Resolutie van Zijne Excellentie den Heer 

Minister van Financien de dato 12 Aug. 1853 No. 57 gemagtigd is tot het verkoopen van 
GEZEGELD PAPIER. 

SMILDE, 19 Augustus 1853                                                 M.J. BLOEMENDAAL 

AANBESTEDING, 

OP DINGSDAG DEN 30 AUGUSTUS, DES JAARS 1853, 

des middags ten 12 uren, zal, onder nadere goedkeuring, door den COMMISSARIS des KONINGS in 
de Provincie Drenthe, of bij deszelfs afwezigheid door een der LEDEN van de GEDEPUTEERDE 

STATEN, in bijzijn van den waarnemenden HOOFD-INGENIEUR in voornoemd gewest, aan het 

LOCAAL van het Provinciaal Bestuur te Assen worden AANBESTEED: 

Het AMOVEREN der bestaande OPHAALBRUG over de Drentsche Hoofdvaart, genoemd De 

GEEUWENBRUG, en het ter zelfder plaatse MAKEN eener DRAAIBRUG, met leverancie der 

daartoe noodige MATERIALEN. 

De AANBESTEDING zal geschieden bij enkele inschrijving, volgens art. 12 des Besteks, er zullen 
geene inschrijvingen in aanmerking komen, wanneer de INSCHRIJVERS bij de BESTEDING niet 

persoonlijk tegenwoordig zijn. 

Het BESTEK der bovengemelde aanbesteding zal boven en behalve aan het LOCAAL van het 
Gemeentelijk Bestuur in Drenthe, te Assen ter lezing liggen in de Logementen van DONKER, 

SOMER en HOFSTE; te Smilde in de VEENHOOP en in het Logement van WIND; te Dieverbrug in 

het POSTHUIS; te Havelte bij BROEKSMA; te Meppel in het HEERENLOGEMENT en in het 
PROVINCIAAL TOLHUIS, bij de VEENEBRUG; te Hoogeveen bij de Wed. LUINGE; te Coevorden bij 

VAN TAREL; te Steenwijk bij VARRENHORST; te Groningen bij VAN DER LAAN en verder op alle 

zoodanige plaatsen, waar gewoonlijk Bestekken van Waterstaatswerken ter lezing worden gelegd. 

Zullende den 2den dag vóór de Besteding de noodige aanwijzing in loco worden gedaan, en voorts 
nadere inlichtingen kunnen worden bekomen bij den waarnemenden Hoofd-Ingenieur BRUNINGS 

en den Ingenieur DE QUARTEL, beide te Assen. 

ASSEN, den 17 Augustus 1853                                                         DE VOS VAN STEENWIJK 


