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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 16 JANUARI 1889
-vervolg van blad 1889b1

Art. 5. Ieder eigenaar is verplicht te zorgen, dat zijnegebouwen aan de zijde der openbare wegen of
voetpaden, in zoodanigen staat worden onderhouden dat zij voor de passage geen gevaar opleveren.
Art. 6. De overtreding van de artt. 1, 2, 4 en 5 wordt gestraft met eene boete van ten hoogste f 5.Art. 7. Op Burgemeester en Wethouders, op den Burgemeester, de gemeenteveldwachters en de
beambten van ’s Rijks politie in de gemeente woonachtig, wordt de last verstrekt, om, ieder voor
zooveel hem aangaat, ter verzekering van de nakoming der bepaling van art. 5 dezer verordening, de
woningen en alle gebouwen der ingezetenen, huns ondanks, binnen te treden, volgens de bepalingen
der wet van 31 augustus 1853 (staatsblad no. 83).
Aldus gedaan te Smilde ter openbare Raadsvergadering van den 9 November 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
16den November 1888 no. 45, in afschrift medegedeeld.
En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort den 28sten November 1888.
Burgemeester en Wethouders van Smilde:
M.A. HOOGERBRUGGE, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris
IJsclub – Smilde.
Hardrijderij op Schaatsen
door MANNEN en VROUWEN, die geen Stadsprijs hebben gewonnen,
op Dinsdag 22 Jan. 1889,
Prijs F. 25, Premie f 10.
Aangifte bij de Wed. HOMAN, ‘s morgens te 10 uur.
Uitreiking der prijzen bij WIND.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 17 JANUARI 1889

Smilde, 16 Jan. Op de gister alhier gehouden vossenjacht mocht het den heer F. v.d. Velde gelukken
een prachtigen rekelvos het doodend lood toe te dienen.
SMILDE.
Rekeningen over 1888.
De BURGEMEESTER van Smilde noodigt allen uit die hunne Rekeningen ten laste der gemeente
Smilde, over het jaar 1888 (het Burgerlijk Armbestuur daaronder begrepen) nog niet hebben
ingeleverd, om zulks ten spoedigste en wel uiterlijk op 1 Februari a.s. te doen.
Smilde, 16 jan. 1889.
De Burgemeester voornoemd,
M.A. HOOGERBRUGGE.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 18 JANUARI 1889

Smilde, 17 Jan. In den afdeeling Smilde van den Ned. Prot. bond trad gisteravond als spreker op de
heer J. Brals van Assen, die eene boeiende improvisatie hield over het katholicisme. De heer B. ging
na, hoe de R. K. kerk aan hare macht was gekomen en hoe zij geraakte tot heerschappij over den Staat.
Ontegenzeggelijk heeft de kerk in de duizend jaren, gelegen tusschen 500 en 1500, veel goeds tot
stand gebracht, doch haar groote invloed werd en wordt dikwijls misbruikt. Verder toonde spreker aan,
hoe de hervorming noodzakelijk was geworden en hoe diep eene klove Protestanten en Katholieken
scheidt.
Na de pauze besprak de heer B. een achttal leekedichtjes van de Genestet.
Het talrijke publiek luisterde met de grootste aandacht.

