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DONDERDAG 22 NOVEMBER 1888 
 

-vervolg van blad 1888y1 

Art. 4. Is binnen 14 dagen nà de openbare kennisgeving in art. 3 bedoeld het vee niet door den 

eigenaar opgevorderd, dan wordt het door Burgemeester en Wethouders, na behoorlijke 

bekendmaking van dag en uur, in het openbaar tegen gereed geld aan den meestbiedende verkocht. 

Art. 5. Uit de kooppenningen worden betaald de kosten van stalling en voeding, van bekendmaking 

en verkoop. De overblijvende gelden worden in de gemeentekas gestort; zij worden uitgekeerd aan 

den eigenaar van het verkochte vee, indien hij die binnen drie jaar vordert. 

Art. 6. Verschijnt de eigenaar vóór dat het vee verkocht is, fan worden bij de teruggave de gemaakte 

kosten dadelijk door hem voldaan. 

Art. 7 Wanneer vee weidt of loopt op eenigen grond (heidevelden daaronder begrepen) waarop de 

eigenaar of houder van dat vee geen recht of gebruik heeft, wordt de eigenaar of houder gestraft, 

behoudens de gevallen bedoeld in de artt. 459 en 461 van het Wetboek van Strafrecht, met eene boete 

van ten hoogste f 5.- 

Hij die zich op zoodanig recht van gebruik beroept, moet dat recht bewijzen. 

Art. 8. Ter toepassing van de bepalingen dezer verordening wordt onder vee verstaan: paarden, ezels, 

rundvee, schapen, geiten, bokken en varkens. 

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. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 23 NOVEMBER 1888 
 
Smilde, 22 Nov. Het college van Gedeputeerde Staten deze provincie heeft in zijne vergadering van 

den 16 Nov. jl. den heer M.A. Hoogerbrugge herbenoemd tot voorzitter van het waterschap de 

Molenwijk te Smilde. 

Bevallen van een meisje H. WICHERS, geliefde echtgenoote van 

M. WIND, 

Logement “de Veenhoop”. 

Smilde, 21 Nov. 1888. 

Algemeene kennisgeving. 

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 op het houden van verlotingen. 

Art. 1. Geene verloting van voorwerpen, bedoeld bij art. 5 der wet van 22 Juli 1814 (Staatsblad no. 

86), beneden de waarde van honderd gulden, mag door iemand gehouden, noch in eenig huis 

toegelaten worden, tenzij de ondernemer heeft verkregen eene schriftelijke toestemming van 

Burgemeester en Wethouders. 

Art. 2. Tot bekoming der vergunning, in het vorig artikel bedoeld, moet de ondernemen der verloting 

of loterij zich schriftelijk tot Burgemeester en Wethouders wenden met opgave der te verloten 

voorwerpen en hunne verkoopwaarde, van het aantal uit te geven loten, van den prijs van het lot en 

van de plaats waar en den  tijd wanneer de verloting zal worden gehouden. 

Art. 3. De overtreding van de artt. 1 en 2 wordt gestraft met eene boete van ten hoogste f 6.- 

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

 

 


