
 

Jr.1825                                                                                                                                                                                             nr.40 

NIEUWS – en ADVERTENTIE – BLAD 

voor de 

PROVINCIE DRENTHE 

Vrijdag, den 20 Mei 

 
ADVERTENTIE 

Met toestemming van den heer Schout der Gemeente Smilde zal, bij het huis van den 

kastelein B.J. Zuidema te Smilde, op maandag den 23 mei des namiddags te twee uren, 

eene aaltrekkerij plaats hebben, om een zilveren zak-horologie met ketting: 

Wordende de liefhebbers  verzocht die uitspanning bijtewonen. 

Jr.1825                                                                                                                                                                                             nr.49 

NIEUWS – en ADVERTENTIE – BLAD 

voor de 

PROVINCIE DRENTHE 

Dingsdag, den 21 Junij 

 
Op woensdag den 29 junij 1825, des middags 12 uur, zal, in het locaal van het 

Provinciaal bestuur te Assen, door Gedeputeerde Staten dezer provincie worden 

aanbesteed, het bouwen van eene SCHOOL en SCHOOLONDERWIJZERS  WONING 

in de Boven-Smilde, met de leverantie van al het daartoe benoodigde. 

De aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod. 

De conditien, waarop dezelve zal plaats hebben, liggen ter lezing op het bureau van het 

Provinciaal Bestuur; voorts te Assen in de Stads-Herberg, en te Smilde in de Veenhoop. 

Assen, 9 junij 1825                                                                                   P. Hofstede 

Bijvoegsel 

BEHORENDE tot het 

NIEUWS – en ADVERTENTIE – BLAD 

voor de 

PROVINCIE DRENTHE 

Van Dingsdag den 23 Augustus 1825. Nr. 67 

 
De GOUVERNEUR der provincie DRENTHE brengt hiermee ter kennisse van de 

ingezetenen der gemelde provincie, en wien het verder aangaat, dat het reglement van 

bestuur voor het platte land der provincie Drenthe, zoo hetzelve bij ’s Konings besluit 

van 25 Julij 1825 nr. 132 is gearresteerd, den 26 augustus aanstaande in werking zal 

worden gebragt; dat overzulks, op gemelden dag, het tegenwoordig Bestuur zal wezen 

vervallen, en dadelijk worden vervangen door het nieuwe Bestuur, hetgeen in 

overeenkomst met gedacht reglement is aangesteld als volgt:  

in de gemeente 

SMILDE 

de heer C.W.E. Kijmmell, Burgemeester, 

Gemeente-Raden: de heeren L. Hoving, Hk. van Veen, P. de Vries, E. Tonckens, K. 

Smidt, en I. Duiker. E. Jonkers, Secretaris 

 

Gedaan te Assen, den 22 augustus 1825 

De Gouverneur voornoemd, 

P. HOFSTEDE 

 


