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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 5 JUNIJ 1869 
 

Daar het bestuur der kiesvereeniging 

“Koning, Bijbel en Vaderland” 

alhier de leden niet bijtijds heeft opgeroepen, hebben die vrienden onderling besloten a.s. Dingsdag 

hunnen stem uit te brengen: 

tot lid der 2
de

 KAMER op 

B.J. GRATAMA, 

Hoogleraar te Groningen. 

en 

tot lid van den gemeenteraad op 

H. VAN VEEN. 

Smilde, 3 Junij 1869      

      Eenige leden van bovengenoemde vereeniging 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 8 JUNIJ 1869 
 
+ Smilde, 6 Junij. Men verneemt, dat de heer R.S. van de Wint, hoofdonderwijzer in de bijzondere 

school alhier, als zoodanig is benoemd te Wirdum in Friesland. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 10 JUNIJ 1869 
 
+ Smilde, 8 Junij. Men verneemt, dat de heer W.J. Thijssen, beroepen predikant bij de Chr. Afgesch. 

gemeente te St. Anna Parochie, aanstaande Zondag den 13den dezer ’s namiddags half drie zijne 

afscheidsrede zal houden. 

Provincie Drenthe. 

AANBESTEDING. 

Op Woensdag den 23 Junij 1869, des middags te twaalf uur, zal, in het Gemeentehuis te Norg, door de 

Gemeentebesturen van Smilde, Norg en Roden, worden AANBESTEED: 

   1
e
. Het maken van een AARDENBAAN voor een straat- en kunstweg   

   van Smilde over Norg naar Roden, ter lengte van ongeveer 16800  

   ellen, waarvan 8610 ellen te bestraten met klinkertmoppen en de  

   overige lengte met verbrijzelde keijen. 

   2
e
. Het maken van de nodige KUNSTWERKEN en DRIE TOLHUIZEN,  

   waarvan twee ieder afzonderlijk worden aanbesteed. 
De aanwijzing in loco zal geschieden op Dingsdag den 23 Junij e.k., ’s morgens te negen uur, te 

beginnen bij de Norgervaartsbrug over de Hoofdvaart te Smilde. 

BESTEKKEN van bovengemelde werken liggen ter inzage in de Gemeentehuizen van betrokkene 

Gemeenten en verder in de voornaamste Logementen. 

Tevens zijn de bestekken op franco te verkrijgen, tegen betaling van f 1,00 per exemplaar, bij den 

Heer Mr. J. TONCKENS te Westervelde, gemeente Norg. 

       De Burgemeester van Roden, 

        C.W.E. KIJMMELL. 

       De Burgemeester van Norg, 

        L. HOMAN. 

       De Burgemeester van Smilde, 

        E. TONCKENS, L.B. 


