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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 15 JANUARI 1889

Smilde, 13 Jan. Naar wij vernemen zal de heer V. Eemnes te ’s Gravenhage vanwege den sociaaldemocratischen bond in den loop der volgende week ten huize van den heer S. Kats alhier eene
redevoering houden.
Smilde, 14 Jan. Donderdag a.s. viert de Chr. Ger. gemeente alhier haar jaarfeest. Als feestredenaar zal
optreden ds. J. van Goor te Lutten.
Smilde, 14 Jan. De afdeeling “Smilde-Norg” van het Ned. Onderwijzersgenootschap heeft besloten
mr. H. Smeenge eene dankbetuiging te zenden voor zijn optreden ten behoeve der afgezette
onderwijzers.
Tot onze diepe droefheid is op den 9den Januari 1889 overleden onze geliefde vriend KORNELIS
OFFEREINS, oud 32 jaren.
De. Chr. Jongelingsvereeniging te Hoogersmilde.
Te huur – Smilde.
EEN FLINK

Winkelhuis
met HOUTSTEK te huur, alles zoo goed als nieuw en tot alle affaires geschikt.
Aanvaarding primo Mei a.s.
Te bevragen bij den Heer M.A. HOOGERBRUGGE te Smilde.
SMILDE
Aanbesteding.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde zullen op Maandag den 21sten Januari 1889, des
morgens ten 10 uur, ten Gemeentehuize publiek AANBESTEDEN:
Het gewoon onderhoud van Gebouwen, Bruggen en Draaivonders, die het eigendom zijn der
gemeente, gedurende het jaar 1889.
De voorwaarden zijn van af Woensdag den 16den Januari 1889 ter Gemeente-Secretarie ter lezing,
terwijl nadere inlichtingen worden gegeven door den Gemeente-Architect.
De Burgemeester, M.A. HOOGERBRUGGE.
De Secretaris, S. KOOGER.
N.B. Het Verf- en Timmerwerk worden in afzonderlijke perceelen aanbesteed.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 16 JANUARI 1889

De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde doen te weten, dat door den Raad dier gemeente in
zijne vergadering van 9 November is vastgesteld de volgende verordening:
VERORDENING op het bouwen en slopen.
Art. 1. De gebouwen of woonhuizen, die langs de openbare wegen of voetpaden worden gebouwd of
waarvan de vóórgevel op nieuwe fundamenten wordt verbouwd, mogen niet vooruitspringen op de
richting, waarin aan weerszijden naastaangrenzende gebouwen zijn geplaatst.
Verschillen die naastaangrenzende gebouwen in richting dan wordt die van het nieuwe te stellen of te
veranderen gebouw door Burgemeester en Wethouders, overeenkomstig art. 3, aangewezen.
Art. 2. Die, in den zin van de 2de alinea van het vorige artikel, een nieuw gebouw wil plaatsen of een
reeds bestaand wenscht te verbouwen, moet daarvan aangifte doen ter Gemeente-Secretarie.
Art. 3. Binnen veertien dagen nà de aangifte, in artikel 2 bedoeld, doen Burgemeester en Wethouders
aanwijzing van de richting waarin moet worden gebouwd of verbouwd, nadat die door den Raad is
bepaald.
Art. 4. Bij het sloopen of aanleggen van gebouwen, langs openbare wegen of voetpaden, kunnen
Burgemeester en Wethouders de behoorlijke afsluiting der open plaatsen bevelen.
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