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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 27 JUNI 1885 
 

SMILDE. 

Verwaarborging tegen brandschade. 

De BURGEMEESTER van Smilde brengt, voor zooveel noodig, in herinnering de volgende 

voorschriften, “tot regeling van het toezicht op de verzekering van goederen tegen 

brandschade.” 

 Art. 3. Ingeval van verhuizing binnen- of van vestiging in de gemeente, zijn  de in art. 2 bedoelde 

hoofden van huisgezinnen en de bij anderen inwonende personen verplicht, binnen 14 dagen, nadat 

die verhuizing of vestiging heeft plaats gehad, ter Gemeente-Secretarie die inlichtingen en gegevens 

te verstrekken, welke voor de richtige bijhouding van het Register, in art. 1 bedoeld, worden 

gevorderd. 

Art. 4. Bij elke verandering die de verzekering nà de in art. 2 en 3 bedoelde opgave mocht 

ondergaan of bij het sluiten van nieuwe verzekeringen op goederen, als in art. bedoeld, zijn de 

betrokken hoofden van huisgezinnen en de bij anderen inwonende personen verplicht binnen 14 

dagen, nadat die verandering of nieuwe verzekering is tot stand gekomen, ter Gemeente-Secretarie 

daarvan gelijke opgaaf, als in art. 3 bedoeld, te doen. 

Art. 6. De weigering of het verzuim van het doen der opgaven, voorgeschreven in de artt. 2, 3 en 4 

dezer verordening, en het doen van valsche opgaven, wordt, voor zoover daartegen niet is voorzien 

bij het Wetboek van Strafrecht, gestraft met eene boete van f 3 tot f 25 en gevangenisstraf van 1 tot 

3 dagen, te zamen of afzonderlijk. 

Smilde, 25 Juni 1885.       De Burgemeester voornd., 

BOELKEN. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 3 JULI 1885 
 

Aanbesteding, 

op Maandag den 6den Juli a.s., des namiddags 6 ure, ten kantore van den Architect P.J. KRAMER, 

van 

eenige reparaties aan de Jonkers-, Grietmans-, Sickens- en van Liersbrug, 

krachtens besluit van Ingelanden van den 1sten October 1884. 

Aanwijs door den Architect  P.J. KRAMER. 

Smilde, 2 Juli 1885. 

Namens het Bestuur van het Waterschap de Zeven Blokken: 

M.A. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

P.J. KRAMER, Secretaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 4 JULI 1885 
 
Smilde, 3 Juli. Met genoegen vernemen wij, dat voor onze brievenstellers de Zondagsdienst is 

beperkt. In plaats van 3 zullen slechts 2 bestellingen geschieden, en wel des morgens en des 

namiddags. 

Maandag 13 Juli 1885, 

te 12 uur, zal, ten verzoeke en ten huize van JURRIEN RODENHUIS, bij de Dikke Wijk te Smilde, 

worden verkocht: 

1 Kabinet, 1 Linnenkast, 

1 KLOK, 3 TAFELS, STOELEN, GLAS- en AARDEWERK, 3 Varkens, 1 Friesch Schaap, MEST, TURF, 

HOUT, SLACHTERSGEREEDSCHAPPEN; voorts AARDAPPELEN, PAARDE- en STAMBOONEN, een 

STOOMKOOKPOT, en hetgeen verder ter verkoop zal worden aangeboden. 

A.J.C. TELLEGEN, Notaris. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 10 JULI 1885 
 


