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-vervolg van blad 1888y 

Art. 10. Ingeval de openbare orde of rust dreigt verstoord te worden, of van brand, is de 

Burgemeester bevoegd een of meerdere der in art. 1 benoemde inrichtingen te doen sluiten, hetzij 

voor enkele uren, hetzij voor het overige gedeelte van den dag. 

De verbodsbepalingen van de artikelen 3 en 4  treden dan in werking op het tijdstip, door den 

Burgemeester tot sluiting bevolen. 

Art. 11. Aan den Burgemeester en aan allen, die tot de uitvoering dezer verordening moeten 

medewerken, wordt de last verstrekt, om, indien de zorg voor de nakoming dezer verordening dit 

vereischt, met inachtneming van de voorschriften der wet van 31 Augustus 1853 (Staatsblad no. 83) 

te allen tijde de woningen der tappers binnen te kunnen treden. 

Art. 12. De overtreding van de bepalingen dezer verordening wordt gestraft, als volgt: 

die van art. 8 met eene boete van ten hoogste f 3.-; 

die van artt. 6, 7 en 10 met eene boete van ten hoogste f 5.-; 

en die van de artt. 3 en 4, voor zoover het tappers aangaat, met eene boete van ten hoogste f 10.- en 

voor zoover het uitwonende personen betreft, met eene boete van ten hoogste f 3.- 

Aldus gedaan te Smilde ter openbare Raadsvergadering van den 20 October 1888. 

De Voorzitter: 

(get.) M.A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris: 

(get.) S. KOOGER. 

Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Drenthe, volgens hun bericht van den 2den 

November 1888 no. 27, in afschrift medegedeeld. 

En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort den 15den November 1888. 

Burgemeester en Wethouders van Smilde: 

M.A. HOOGERBRUGGE, 

Burgemeester. 

S. KOOGER, 

Secretaris. 

 

WATERSCHAP 

DE MOLENWIJK. 

Het BESTUUR van genoemd Waterschap geeft aan belanghebbenden kennis, dat de vastgestelde 

Aanvullings-Legger van Waterschaps-werken van bovengenoemd Waterschap, van af den 26sten 

November a.s., gedurende 14 dagen, voor belanghebbenden ter inzage ligt te Smilde ten huize van 

den Secretaris en te Hooghalen ten huize van G. KUIPER. 

Smilde, 20 Nov. 1888.      Namens het Bestuur: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 22 NOVEMBER 1888 
 
De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde doen te weten, dat door den Raad dier gemeente in 

zijne vergadering van 20 October 1888 is vastgesteld de volgende verordening: 

VERORDENING betreffende het Vee. 

Art. 1. Het vee, dat zonder geleide gevonden wordt op gemeentegronden of op openbare wegen en 

voetpaden, wordt geschut, in verzekerde bewaring wordt gesteld en tegen billijke vergoeding, voor 

rekening van den eigenaar, onderhouden op de door Burgemeester en Wethouders aangewezen of aan 

te wijzen schutstallen. 

Art. 2. De houder van den schutstal mag het geschutte vee zonder toestemming van den Burgemeester 

niet afgeven. 

Art. 3. Indien de eigenaar het geschutte of in bewaring gestelde vee niet binnen 3 dagen opvordert, 

brengen Burgemeester en Wethouders de schutting, onder opgave der kenteekenen van het vee, ter 

openbare kennis in deze en aangrenzende gemeente of op zoodanige wijze als hun het meest geschikt 

zal voorkomen. 
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