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REGLEMENT v POLITIE

Art, In,

-

Lr zal geen Vuur langs de Straat gedragen of
afgegeven mogen worden, data in eene Test bt.
hoorlpk sn cent Stoof fepia2tsr.

VOOR DE GEMEENTE

Art, as,

DE BILT.

Nog is verboden Baomen, Lantaarnen, of
am&s-e voorwerpen aan den publieken weg zkh
bevisdende, te (chenden; alsmede het weepeta e
opnemen van *eenen, en voorts alle zoodanige
Straatfchenderijen waarop niet fpcciaal, liet zij bij
algemeene Wetten of bijzondere verordeningen
voorzien is.
Art. 12.

S

CHOUT, Asfesforen en Gemeente

Raden van de hit, in overweging ge
nomen hebbende de noodzakelijkheid,
ool, tee voorkoming van alle misbrut
ken en ongelukken, alsmede voor het
behoud der publieke veiligheid, een Plaatfelijk
Reglement van Politie, boven en behalven al het
geste, waaroestrent hij algemeene of plaatfelijke
bepalingen, bereids is voorzien of nog voorzten
zal worden, yastteftellen, zon als hetzelve vast
gefteld wordt, bij deze;
Artikel

t.

Het is verboden met Pistolen, Geweeren of
Vrsurwerken, hoegenaamd, te fehieten op de
Publieke Straat of Weg in deze Gemeeite.
Art.
De Sehoorfteenen der Ovens en die der par
iculiere Huizen in. ileze Gemeente, zullen ten

mitifte Céns in het jaar moeten worden gdveegd;

het Béftuur zal zufits indien het-vereischt en
noodig wordt geöordeeld, meermalen kunnen
vorderen.
Art. 3.
,

De overtredingen op de vorenftaande Art&e.
Iets, zalen geitraft worden met eene geldboete
van drie gulden, terwijl naar gelang der omfian.
digbeden de voorwerpen der overaredjjig V#C1td
ve.rklggrd zUen kunnen worden.
Art, z.
Ingeyal van berhaald.e overlreding sianen den
td van een jaar, zal eene dubbele boete wor
den geincurreerd.
Art.

Art. 55.
De boeten in deze te incurreeren, zullen voor
4e helft ieoaaeas ten -voor4eele van den aaesbren.
ger, en de wederhelft voor de Mgetneene Armen,
van deze Gemeente, ten behorve van welke
laatstgenoemde alanede de verbeurd verklaarde
voorwerpen zullen zijn.
Art. i6.

De Kroeghouders en Tappers, zullen des
avonds ten tien uren hunne Huizen moeten fluj
ten, en niet meer mogen tappen of gelagen zetten.

De Scbout wordt verzocht 4e bnvewaude
bepalingen ten ftrengfte te doen furvtilleerea,
terwijl de Dienaar der Justitie, Geregtsbode- en
Veldwachter dezer Gemeente, tot laat doen der
vorenftaande bekeuringen worden geautborifeerd.
En

Art.g.

En zal deze na Verkreene appiôçiiiie
n%ük
Edel Groot Abhtbafe ‘HëërenGd{ib’èMb
Staten dezer Provincie, worden gedrukt en ge
publiceerd, daar zulke gebruikelijk is.

Niemand zal op de Straat of aan den Publiéfren
Weg, noch voor Zijne Huizen aan dcii Publieken
Weg gelegen, mogen platfen of leggen Mest.
vaahan, Drek, Vuiligheid, Stroo, Puin, At°
braak, gehakte Boonien, edige Voertuigen, of

andere voorwerpen, zonder expresfe daartoe door

den Sehout of denzelfa gefubftitueerde, verleen
de, aurorifatie.
Art. g.

Nlemad zal op zijne Erven of Gronden, in
de nabijheid van, veelmuts tegen Huizen, Sclauu
ren, Hooi of Korenbergen eenige hutten of
bokken van Hout, Kier- of Stroo mogen plaat
fen, zonder expresfe toeftemming van den Schout
of deazelfa gefubftitsaeerde, zullende bijaldien
dezelve zonder vergunning mogten geheId zijn of
worden op de eerife waarfehuwing van het l3efLuur,
moeten wordep geamoveerd, onverminderd de
boete, hierna tegen de overtreders geftatuecrd.
Art. 6.
Het is verboden tegen de Rijtuigen of Paardets
met fteenen of modder te werpen, of de Paarden
door zweepen, ftokken of andere inftrutnenteu
te verfchrikken.
Art. 7.

Gedaan aan de Bil: dan apet Maar; jSoo nier

en twintig.

Schout, Aal’esforen en Gemeente
Raden voornoemd.

J.

Art.

TAKKEN,
gIer.

Ter Ononnat tse van dezelveo

P. A. MUNTENDAM,
Secretaris.
Goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van
Utrecht, op den 8 Mei 5824.
Ter Ordonnan;ie van denzelen,
De Griffier der Staten van Utrecht

L.

E.

RAM.

41dm gepublireerd da aangeplakt op den 24”
Mei aSag

P. A. MUNTENDAM,

De Logement- of Slaapftedehouders, zullen
aan het hoofd van het Beltuur terilond opgave
doen derzulken welken bij hun Logeeren of ver
blijven, zelfs voor émnen Nacht, onverminderd
de verpligtingen, waartoe zij volgens de Wet
gehouden zijn, en wordt bij deze uitdrukkelijk
bepaald dat niemand, wie hij ooit zij, het be
roep van Logement- of- Slaapftedchoudcr zal
mogen uitoeffenen zonder kennisgeving aan, en
fpeciale vergunning van het Beftuur.

Schaaf.

za

urazcr,

.

Het is verboden des Nachts latigi da Straat te
fchreeuwen of te zingen.
Art. g.
lIet is verboden Hengften of Stieren ee wel.
den, zonder dat dccclve gekoppeld zijn, of de
ZCiCC op de Wegen te laten looperi • zonder geleider, welke hen aan de touw vast heeft.

62

24.

Bij aldien 4e overtreder aan eene der voren.
ftaande bepalingen voor of na deazelfs condern.
natie tot eene boete in een volftrekt onvermogçn
bevonden werd; zal in plaats van de boete eene
gevangenia van tenen dag kunnen worden opgelegd.

Tse &adihakkerij van dc Wed. 1’. MUNTENDAM na ZOON,
in dc Rome,burger. Casa,. a8a4.

-

