blad 1889f
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 7 FEBRUARI 1889
-vervolg van blad 1889e3

Art. 7. De overledenen, die aan eene besmettelijke ziekte hebben geleden, worden begraven in de
kleederen waarin zij gestorven zijn, voorbehoudens het recht den Burgemeester bij art. 5 der wet van
4 December 1872 (Staatsblad no. 134) toegekend.
Bij de begraving van deze lijken mogen niet meet dan vier personen volgen en ten hoogste acht
personen werkzaam zijn.
Over de kisten worden geen lijklakens gelegd, tenzij met toestemming van Burgemeester en
Wethouders.
Bij deze begravingen is het houden van groeven of begrafenismaaltijden verboden.
Art. 8. Het stichten van grafkelders, gedenkteekens en kruizen, het aanleggen van graftuinen, het
planten van boomen en ander gewassen, zoomede het plaatsen van zerken geschiedt, voor zooveel de
algemeene begraafplaatsen betreft, onder toezicht en goedkeuring van den Burgemeester en moeten
voorwerpen door de eigenaars behoorlijk worden onderhouden.
Art. 9. De overtreding van artt. 2, 3, 4, 6, 7 een 8 wordt gestraft met eenee boete van ten hoogste f
10.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

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 8 FEBRUARI 1889

Smilde, 7 Febr. Het plan tot oprichting eener onderlinge brandwaarborgmaatschappij vindt bij zeer
velen een gunstig onthaal. Reeds hebben velen toezegging gegeven zich bij de eventueel op te
richten vereeniging aan te sluiten. Men twijfelt dan ook niet, of de zaak krijgt haar beslag.
Een Bakkersknecht,
zijn werk verstaande, wordt tegen 1 Mei gevraagd door W. DE JONGE te Smilde.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 9 FEBRUARI 1889

Smilde, 8 Febr. Nadat ten huize van den heer S. Kats alhier de heer van Eemnes uit ’s Hage vanwege
den sociaal-democratischen bond eene voordracht had gehouden, die door een groote schare werd
bijgewoond, zijn er nu nog meer pogingen aangewend om voor die vergaderingen een geschikt locaal
te verkrijgen, maar tot heden zonder succes. Genoemd K. wil zijn zaal daarvoor niet weer
beschikbaar stellen, terwijl ook de andere logementhouders hier voor die eer hebben bedankt.
Smilde, 8 Febr. De heer M. Mulders alhier is benoemd als klerk op de secretarie der gemeente
Schoonebeek.
Concert door “de Jeugd” te Smilde,
onder leiding van J. EIKEMA.
OP TE VOEREN: VACANTIE – Kindercantate,
woorden v. Dr. J. TE WINKEL en muz. van J. WORP (met Pianobegeleiding).
Dinsdag 12 Febr. ten huize van den Heer M. WIND (O.V.)
Donderdag 14 Febr. ten huize van Mej. de Wed. HOMAN (N.V.)
Entrée 49 ct. en 25 ct. Aanv. 7 uur
Na afloop BAL.

