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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 27 JULIJ 1861

MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN
Provincie Drenthe
AANBESTEDING.
Op Dingsdag den 6den Augustus 1861, 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 Gedeputeerde Staten en in bijzijn van den Hoofdingenieur van den Waterstaat, in het 3 de district,
worden AANBESTEED:
Het afbreken en opruimen van de OPHAALBRUG en het bouwen van eene DRAAIBRUG
voor de Veenhoopsbrug, gelegen in de strekking van den grooten weg der 1 ste klasse no.
1, zijtak no. 2, over de Drentsche hoofdvaart te Smilde, met de levering der benoodigde
bouwstoffen.
Deze Aanbesteding geschiedt alleen bij inschrijving, overeenkomstig art. 12 van het Bestek.
Het BESTEK der bovengemelde Aanbesteding ligt ter lezing aan het gebouw van het Ministerie
van Binnenlandsche Zaken, aan dat van het Provinciaal Bestuur van Drenthe te Assen, en op alle
zoodanige plaatsen, alwaar gewoonlijk de bestekken van Waterstaatswerken in gemelde Provincie ter
lezing gelegd worden.
Op den derden dag vóór de besteding wordt de noodige plaatselijke aanwijzing gedaan, en zijn
voorts nadere inlichtingen te bekomen bij den Hoofdingenieur KOCK en bij den Aspirant-Ingenieur
BREUNISSEN TROOST, beide te Assen.
’s Gravenhage, 12 Julij 1861
De Minister van Binnenlandsche Zaken
S. VAN HEEMSTRA

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 30 JULIJ 1861

De Notaris A.J.C. TELLEGEN te Smilde, zal op Zaturdag den 3 Augustus a.s., in het openbaar
verkoopen: des namiddags te 3 uur, ten verzoeke en achter de woning van REINDER KRAMER, bij de
Veenhoopsbrug aldaar,
40 Vijmen Rogge.
Na afloop daarvan, ten verzoeke van den Heer Mr. L. KIJMMELL c.s. aldaar:
100 Vijmen Rogge,
als 2 kampen op ’t Noorden en 3 kampen op ’t Koeland.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 1 AUGUSTUS 1861

+ Smilde, 31 Julij. Gisteren zijn hier ter herstemming van nog drie leden voor den gemeenteraad,
uitgebragt 100 stemmen, waaronder 1 van onwaarde. Hiervan heeft bekomen C. Fledderus 65, J.
Drenthen 55, J. Bijnema en W. v. Riesen elk 46, H. van Veen 44 en J. Joffers 29 stemmen; zoodat C.
Fledderus, J. Drenthen en J. Bijnema, als zijnde ouder dan W. v. Riesen, tot leden van den Raad zijn
benoemd.

+ Bovensmilde, 29 Julij. Gisteren voormiddag werd onze beroepen leeraar, de Kandidaat T. Buiter,
ongeveer twee jaren hulpprediker alhier, onder ons bevestigd door den consulent de WelEw. Zeer Gel.
heer H. Doorenbos, Predikant te Kloosterveen en Hijkersmilde, terwijl de bevestigingsrede, door
welwillende afstand van den consulent, werd gehouden door WelEw. Zeer Gel. heer Mensinga
emeritus predikant te Zuidlaren, predikende naar aanleiding van Gen. 12:2 laatste gedeelte.
Des namiddags aanvaardde de bevestigde zijn dienstwerk, met eene leerrede over Coloss. 1:28. Beide
leerredenen werden met genoegen door een aanzienlijke schare menschen gehoord.

