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Algemeene Begraafplaats te Bovensmilde.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat bij Koninklijk
besluit van 14 Nov. 1880, No. 12, is goedgekeurd:
1. Het raadsbesluit van 20 Augustus 1880, No. 5, luidende:
Art. 1.
Voor het uitsluitend regt om lijken in een bepaald graf, op het Noordelijke gedeelte van de
Algemeene Begraafplaats te Bovensmilde, te doen begraven, wordt door hem, die dit verlangt, ten
behoeve der gemeente, betaald:
a. voor ééne grafruimte een regt van twee gulden vijftig cent;
b. voor zes grafruimten tegelijk een regt van twaalf gulden.
Art. 2.
Boven en behalve de regten in het vorige artikel bedoeld wordt voor het stichten van een grafkelder
van de stichter, ten behoeve der gemeente, een regt geheven van tien gulden.
2. Het raadsbesluit van 16 September 1880, No. 3, luidende:
Art. 1.
Onverminderd der te betalen regten voor het uitsluitend gebruik van graven, ten behoeve der
gemeente, begrafenisregten te heffen:
a. voor het begraven van lijken op het Noordelijke gedeelte van de Algemeene Begraafplaats te
Bovensmilde als volgt:
voor lijken van kinderen beneden het jaar f 0.20;
voor lijken van kinderen boven het jaar en beneden 12 jaren f 0.40;
voor lijken van personen boven 12 jaren f 0.80;
Smilde, 4 Dec. 1880.
BOELKEN, Burgem.
S. KOOGER, Secretaris.
Ingezonden stuk.
Smilde, 3 December 1880.
Mijnheer de redacteur!
In deze dagen kwamen mij bijna overal zooveel loterijplannen van de Stad Hamburg onder oogen,
dat ik niet kan nalaten, de liefhebbers van buitenlandsche loterijen, die zich zoo gemakkelijk zand in
de oogen laten strooien, wakker te schudden.
Laat ik u eens voorrekenen welke waarde die loten van de stad Hamburg hebben. Als één persoon
alle loten koopt dan trekt hij óók alle prijzen. Bedragen die prijzen evenveel als de koopsom der
loten dan verliest hij niets. Is dat verschil echter groot dan is het verlies ook groot.
Vóór mij ligt een loterijplan van de stad Hamburg. Bovenaan staat: “Geheele originaalloten f 3.60,
halve f 1.80, vierde f 0.90;” op de linkerzijde: “te zamenstelling van alle 46600 prijzen;” dan volgen
groote sommen in dikke groote cijfers. In de zoogenaamde toelichting staat dat er zijn 90500
originaalloten.
Nu denken de meeste menschen, dat zij voor f 3.60 kans hebben op die groote sommen, die nota
bene meer dan 8 miljoen mark bedragen.
’t Is al te dwaas zoo iets een oogenblik te gelooven.
Zoo’n lot van f 3.60 is enkel geldig voor de eerste klasse; dáár zit hem de knoop.
Stel u eens voor dat iemand alle 90,500 loten koopt, dan betaalt hij daarvoor (25 cent voor porto en
postwissel reken ik niet mee):
90.500 maal f 3.60 of f 325.800; daarvoor trekt hij ook alle prijzen der eerste klasse 118050 mark à
60 cent, dat is f 70830, - verminderd met f 10624.52 voor 15 procent korting.
Hij kocht dus 90500 loten voor f 325.800 en krijgt na eenigen tijd terug f 60205,50.
Elk lot van f 3.60 is dus werkelijk waard 60205.50 gedeeld door 90500 of 66½ cent. Zegge zes en
zestig en een halve cent.
Die na dit te hebben gelezen nog Hamburger loten koopt, moet onder curateele, wegens verkwisting.
J. REIJENGA.

