blad 1873s1
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 27 AUG. 1873

+ Smilde, 26 Aug. Met genoegen kunnen wij mededeelen, dat reeds gister de leening, uitgeschreven
door het bestuur van ’t veenschap “Molenwijk en Aanhoorigheden”, groot f 7000, tot oprigting van
een stoomgemaal, geheel was volteekend; een bewijs, dat ingelanden en verveeners zeer ingenomen
zijn met de oprigting van dat stoomgemaal. De uitbesteding zal plaats hebben op 8 September 1873; er
bestaat dus alle kans, dat deze herfst gemeld stoomgemaal zal kunnen werken.
Op Vrijdag den 29sten Augustus 1873, des namiddags om drie uur, bij ’t werk, zal door eene
commissie uit het Bestuur van het Veenschap: “Molenwijk en Aanhoorigheden” te Smilde, in twee
perceelen, worden
uitbesteed:
het opschoonen der Molenwijk,
op voorwaarde en conditiën, alsdan door die Commissie op te geven.
Voorloopige inlichtingen bij het Bestuurslid J.W. DE VRIES.
Het Bestuur van het Veenschap: “Molenwijk en Aanhoorigheden” te Smilde:
P.J.L. EEKHOUT, voorzitter en M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris.
PROVINCIE DRENTHE
Aanbesteding.
Op Maandag den 8sten September 1873, des namiddags te 4 uur, zal door het Bestuur van het
Veenschap “Molenwijk en Aanhoorigheden” te Smilde, in het Logement van JOHs. WIND aldaar,
worden AANBESTEED:
1e. Het leveren van eene locomobile van 6 paardenkracht, een centrifugaalpomp en een
waterleiding van gegoten ijzeren buizen.
2e. Het maken van een gemetseld aanvoerkanaal voor de centrifugaalpomp en bijbehoorende
werken, het maken van een houten gebouwtje, waarin de locomobile wordt geplaatst en eenige
andere werken, ten dienste voor de oppomping van water uit het bovenpand der Drentsche
Hoofdvaart in de Molenwijk.
De besteding geschiedt bij enkele inschrijving volgens § 434 der algemeene voorschriften.
De gegadigden worden attent gemaakt, dat de INSCHRIJVINGSBILLETTEN voor des ’s middags te 12 uur
van den 7den September a.s. aan het locaal van besteding in een bus moeten zijn bezorgd.
BESTEKKEN liggen ter lezing in de Hôtels van de Wed. KUIPERS en W. SOMER te Assen en bij den
Logementhouder WIND voornoemd te Smilde en kunnen op franco aanvrage verkregen worden bij den
Secretaris van voormeld Veenschap te Assen, bij wien ook nadere inlichtingen zijn te verkrijgen.

Smilde, 26 Augustus 1873.
Het Bestuur voornoemd:
P.J.L. EEKHOUT, Voorzitter en M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris.
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 29 AUG. 1873

Bevallen van een meisje P.J.D. PRINS-FLEDDERUS.
Smilde, 26 Augustus 1873
Eenige kennisgeving

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 30 AUG. 1873

+ Smilde, 27 Aug. De opperrabbijn van het ressort Drenthe bezocht heden deze gemeente, speciaal
met het doel, om de Israël. school alhier te inspecteren. Hij betuigde zijne tevredenheid over de
vorderingen der leerlingen en de methode van onderwijs, hetwelk door den heer L. Coltof alhier, die
tijdelijk aan het hoofd der school is geplaatst, wordt gegeven. Wij doen hierbij opmerken, dat de
betrekking van Israël. onderwijzer alhier ongeveer acht weken vacant is en dat gedurende dien tijd
door genoemde heer Coltof onafgebroken, ten genoegen van de schoolcommissie en den RabbijnInspecteur, het godsdienstonderwijs wordt gegeven.

