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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
VRIJDAG 11 JANUARI 1889

Smilde, 9 Jan. De bevolking dezer gemeente bestond op 1 Jan. 1888 uit 2705 ml. en 2478 vrl., totaal
5183. Ze vermeerderde door geboorte met 91 ml. en 95 vrl. en door vestiging met 91 ml. en 83 vrl.,
totaal 300. Ze verminderde door sterfte met 57 ml. en 58 vrl. en door vertrek met 140 ml. en 149
vrl., totaal 404; alzoo is de geheele bevolking verminderd met 15 ml. en 29 vrl., totaal 44, zoodat de
bevolking op 1 Jan. 1889 bestond uit 2690 ml. en 2449 vrl., totaal 5139, terwijl in 1888 46
huwelijken zijn gesloten en een echtscheiding is ingeschreven.
Smilde, 10 Jan. Toen de landbouwer M. Hoogeveen gisteravond van Assen per rijtuig met eenige
dames herwaarts terugkeerde, werd het paard dadelijk na de afrid schichtig, zoodat het begon te
hollen en doordraafde tot het 1e tolhek bij genoemde stad, met het ongelukkig gevolg, dat de wagen
omsloeg en allen die zich daarin bevonden op den grond terecht kwamen. Het paard werd daar
opgevangen en tot staan gebracht. Hoogeveen en de andere meerijdenden zijn er nog al tamelijk
goed afgekomen. H. had nog eenige wonden aan het hoofd. Maar de positie was zoodanig, dat ze de
terugreis te voet konden volbrengen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 12 JANUARI 1889

De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde doen te weten, dat door den Raad dier gemeente
in zijne vergadering van 9 November is vastgesteld de volgende verordening:
VERORDENING op de brandweer en het blusschen van brand.
Art. 1. Bij iedere brandspuit en hetgeen daartoe behoort, zijn verbonden: één brandmeester, twee
onderbrandmeesters en ten minste vijftig spuitgasten, daartoe door Burgemeester en Wethouders te
benoemen.
Art. 2. De mannelijke ingezetenen van 20 tot 55 jaren zijn verplicht de betrekking aan te nemen en te
vervullen, die hun krachtens het vorige artikel wordt opgedragen, behoudens evenwel, voor zoover
de spuitgasten betreft, het recht tot afkoop of plaatsvervanging door geschikte personen, ter
beoordeeling der bevoegde macht.
Van deze dienst zijn vrijgesteld;
a. leden van den gemeenteraad;
b. ambtenaren, die gelden of archieven te bewaren hebben;
c. leeraars of bedienaars van den godsdienst;
d. onderwijzers;
e. geneeskunstbeoefenaren;
f. politiebeambten.
Art. 3. Die verlangt de diensten af te koopen is verplicht daarvan aangifte te doen ter gemeentesecretarie; op het bewijs daarvoor afgegeven door Burgemeester en Wethouders geschiedt de
storting in de gemeentekas.
Het bewijs, voorzien van de kwitantie van storting van den gemeenteontvanger, ontheft van het doen
der diensten gedurende het loopende jaar.
De afkoopsom bedraagt f 3.- en wordt berekend van 1 Januari tot 31 December. Die zich aanmelden
tusschen 1 Januari en 1 Mei betalen het volle – tussschen 1 Mei en 31 December de helft van het
bedrag.
In de diensten van het die van de bevoegdheid tot afkoopgebruik gemaakt hebben, wordt van
gemeentewege voorzien.
Art. 4. Ten minste twee malen en ten hoogste vier malen ’s jaars heeft in tegenwoordigheid van
Burgmeester en Wethouder of van de daartoe door hen aangewezen personen, eene oefening met
ieder der brandspuiten plaats, nadat daarvan tenminste 24 uren te voren aan de woningen der
dienstplichtigen, in art. 1 bedoeld, aanzegging is gedaan, met opgave van de plaats waarheen zij zich
moeten begeven, en van den tijd waarop de oefening aanvangt.
Art. 5. Alle dienstplichtigen, die aan hunne woning de in het vorige artikel bedoelde aanzegging
hebben ontvangen, zijn verplicht op het bepaalde uur ter opgegeven plaats tegenwoordig te zijn,
behoudens het recht van plaatsvervanging volgens art. 2, en aldaar stiptelijk de bevelen van den
burgemeester of van de brandmeesters op te volgen.
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