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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 22 MAART 1860

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Smilde,
Noodigen door dezen uit, ONDERWIJZERS, welke mogten willen dingen naar de vervulling der
VACANTE BETREKKING van
Hoofdonderwijzer
in de Openbare School te KLOOSTERVEEN, binnen deze Gemeente, om de daarvoor bij de wet
gevorderde bewijzen franco aan ’t BESTUUR in te zenden voor 15 April e.k.
De VOORDEELEN aan die betrekking verbonden zijn, behalve vrije Woning met Tuin, een
jaarwedde van f 575-“, die, mogt ’t worden besloten, dat in die School meer uitgebreid lager
onderwijs zal worden gegeven, met f 100-“ zal worden verhoogd, en verders de opkomsten der
Schoolgelden voor ’t houden van AVONDSCHOOL.
Bij geschiktheid, kan tevens aan bedoelde betrekking, onder goedkeuring van Heeren
Gedeputeerde Staten der Provincie, verbonden worden de POSTEN van KOSTER, VOORZANGER
en ORGANIST bij de Hervormde Gemeente te Kloosterveen; en bekwaamheid in ’t geven van
bijzonder Onderwijs in de STUURMANSKUNST, kan waarschijnlijk voordeelen opleveren.
Smilde den 20 Maart 1860.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Burgemeester,
VAN RIESEN
De Secretaris,
H. BAKKER
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Smilde,
Noodigen door dezen uit:
Hulponderwijzers,
genegen als zoodanig op een jaarwedde van f 250-“ te worden geplaatst in eene der openbare lagere
Scholen binnen de gemeente, om zich daartoe, met overlegging der vereischte bewijzen, in persoon of
bij franco brieven bij hen aan te melden voor 15 April e.k.
Smilde den 20 Maart 1860.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Burgemeester,
VAN RIESEN
De Secretaris,
H. BAKKER

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 24 MAART 1860

MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN
PROVINCIE DRENTHE
AANBESTEDING.
Op Dingsdag den 3 April 1860, des middags ten 12 ure, zal, onder nadere goedkeuring, door den
Commissaris des Konings in de Provincie Drenthe, of, bij zijne afwezigheid, door een der Leden van de
Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den Hoofd-Ingenieur van den Waterstaat in het derde district, aan
het Locaal van het Provinciaal Bestuur van Drenthe, te Assen, worden AANBESTEED:
Het afbreken en opruimen der OPHAALBRUG, liggende over de Drentsche Hoofdvaart te Smilde,
genaamd Mr. Sikkensbrug, en het bouwen van eene DRAAIBRUG daar ter plaatse, met de
leverancie van de benoodigde MATERIALEN in 1860.
Deze Aanbesteding geschiedt alleen bij inschrijving overeenkomstig Art. 12 van het Bestek.
Het Bestek der bovengemelde Aanbesteding zal ter lezing liggen aan het gebouw van het Ministerie van
Binnenlandsche Zaken, aan dat van het Provinciaal Bestuur van Drenthe, te Assen en op alle zoodanige
plaatsen waar gewoonlijk de bestekken van Waterstaatswerken in gemelde Provincie ter lezing worden
gelegd.
Drie dagen vóór de Besteding wordt de noodige aanwijzing in loco gedaan, en zijn voorts nadere
inlichtingen te bekomen bij den Hoofd-Ingenieur KOCK en bij den Aspirant-Ingenieur VAN BEUSEKOM,
beiden te Assen.
’s Gravenhage 1 Maart 1860.
De Secretaris-Generaal, J. SCHRöDER

