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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 27 DECEMBER 1881 
 

 
Smilde, 24 Dec. Gistermorgen beklaagde zich hier een persoon, dat hem eene mand met 

kruidenierswaren van een kruiwagen was gestolen. 

Ook de kippen moeten het hier tegenwoorden zwaar ontgelden. bij den heer P.W. is een viertal 

spoorloos verdwenen, waarvan aangifte bij de politie is gedaan. Bij een ander persoon vond men des 

morgens 7 kippen zonder kop liggen. 

De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde doen te weten, dat door den Raad dier gemeente, 

in zijne vergadering van 1 November 1881, is vastgelegd de volgende verordening: 

Verordening op het arbeiden van kinderen beneden de 12 jaren. 

Art. 1 Het is verboden, onverminderd het bepaalde bij art. 1 der wet van 19 September 1874 

(Staatsblad no. 130), tijdens de schooluren in de gemeente (zoowel van openbare als bijzondere 

scholen) tuin-, veld-, veen- of anderen arbeid te laten verrigten door kinderen, die den ouderdom van 

12 jaren nog niet hebben bereikt. 

Art. Het verbod in art. 1 is niet toepasselijk op huisselijke diensten voor zoover de noodzakelijkheid 

daarvan aan Burgemeester en Wethouders is gebleken. 

Art. 3 Wegens overtreding van art. 1 zijn aansprakelijk de ouders of voogden van het kind. 

is de overtreding begaan buiten hun weten en bewijzen zij, dat zij de werkzaamheden, onmiddelijk 

na daarvan kennis te hebben bekomen, hebben doen ophouden, dan wordt degene aansprakelijk ten 

wiens bate de arbeid is verrigt. 

Art. 4. De overtreding van art. 1 wordt gestraft met eene boete van f 3 tot f 25. 

Zijnde deze verordening aan de Gedeputeerde Staten van Drenthe, volgens hun berigt van den 

25sten November 1881 no. 2, in afschrift medegedeeld. 

En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 8sten December 1881. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

(get.) W.J. BOELKEN. 

De Secretaris, 

(get.) S. KOOGER. 

Voor eensluidend afschrift, 

W.J. BOELKEN. 

De Secretaris, 

S. KOOGER 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 29 DECEMBER 1881 
 
Smilde, 27 Dec. Lezen wij in de couranten wel eens, dat in vele gemeenten als jongelieden, hetzij in 

herberg, of op zoogenaamde gespinnen, bij elkander zijn, dit zamen zijn meestal op ruzie en vechten 

uitdraait, van dergelijke voorvallen mogten wij hier een geruimen tijd verschoond blijven. 

Gisteravond echter waren eenige jongelui in de tapperij van T. Tamminga alhier bijeen, die onder 

elkander ruzie kregen, welke zoo hoog moet zijn geloopen, dat W.V., arbeider alhier, door eenige 

personen zoo werd geslagen, dat het bloed langs zijn aangezigt liep. Een tweede gevecht viel heden 

morgen hier voor, maar niet onder het jonge volkje. Het had plaats tusschen vader en zoon. Naar 

men verneemt wilde B.B., inwonende zoon van H.B. timmerman alhier, de dienstmeid, daar deze wat 

laat te huis kwam, niet langer in huis hebben, waarop tusschen vader en zoon eene woordenwisseling 

ontstond, die daarmede eindigde, dat de zoon met een stuk hout zijn vader op den neus heeft 

geslagen, waardoor eene hevige bloeding ontstond. 

Naar men ons mededeelt, heeft de politie van beide zaken proces-verbaal opgemaakt. 

Smilde. 

Op Dingsdag 2 Januarij 1881, 

des avonds te 7 uur, zal, in het Logement van de Wed. HOMAN te Smilde, publiek worden geveild: 

Een opstrekkend Plaatsje Land 

met daarop gestichte BEHUIZINGE, staan en gelegen op “Engeland” te Smilde, groot pl. m. 3 

hectaren 20 aren, benevens een kamp LAND op de Krommewijk; ten verzoek van den Heer C.R. DE 

JONGE. 

Notaris:  mr. H. VAN LIER. 


