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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 18 JULIJ 1871

INGEZONDEN STUKKEN
Aan de redactie der Drentsche en Asser Courant.
Er schijnt door zekeren zich X. noemenden te Smilde een gerucht in de wereld gebragt te zijn alsof
rijksambtenaren te Smilde strooibiljetten, rakende de verkiezing, hebben rondgebragt, en teregt
antwoordt de redactie daarop, dat dit niet in den geest der wet ligt. Maar het schijnt wel in de geest van
X. te liggen om iets in de wereld te zenden waar geen jota van aan is. Ik vraag ook namens mijn
ambtgenoot aan X., dat hij één bewijs levert of een persoon noemt die door of van ons iets rakende de
verkiezing heeft ontvangen. Wij hebben wel de middelen bestreden die aangewend werden om een hier
bekend doel te bereiken. Wij vragen dus aan X., dat hij zich bekend make en verantwoorde gelijk zij
doen die hij heimelijk belastert. Tevens raden wij X. zoo rond te handelen als die persoon dien hij
hoofdzakelijk bestrijdt, die ons in allen ernst verzocht heeft ons er volstrekt niet over uit te laten.
Met de opname in uw eerstuitkomend nummer zult gij verpligten
een uwer bestendige lezers, de
commies-chef te Smilde,
van Leeuwen.
Smilde, 16 Julij 1871.
INGEZONDEN STUKKEN
Mijnheer de redacteur!
Hedenmorgen werd mij door een paar ingezeten dezer gemeente medegedeeld, dat in uw geacht blad
van heden eene zijdelingsche beschuldiging voorkwam tegen de veldwachters alhier, als zouden zij zich
op eene onbehoorlijke wijze hebben ingelaten met de ophanden zijnde gemeenteraadsverkiezingen en
speciaal zich zouden hebben belast met het bezorgen van verkiezings-strooibiljetten. Naar aanleiding
dezer mededeeling heb ik een exemplaar van uw blad van heden ter hand genomen, en las ik daarin
onder de rubriek “Correspondentie” het navolgende:
Aan X te Smilde! ’t Ligt gewis niet in de bedoeling der wet, dat politieagenten en andere
rijksambtenaren zich belasten met het rondbrengen van verkiezings-strooibiljetten.”
In hoeverre nu werkelijk in het bovenstaande de bedoelde beschuldiging al dan niet ligt opgesloten, wil
ik geheel ter zijde laten; doch zeker is het dat er hier zijn, die zulks daaruit hebben gelezen; en om nu
aan alle mogelijke verkeerde opvattingen een einde te maken, gevoel ik mij verpligt te verklaren, dat ik
mijne veldwachters steeds ten strengste heb verboden zich op eenigerlei wijze, met welke verkiezingen
dan ook, in te laten, en dat ik ook overtuigd ben zij in deze naar mijne wenschen hebben gehandeld.
Mogt er echter iemand zijn, die bepaald bewijzen van het tegendeel heeft, dan verzoek ik daarvan
beleefdelijk officiële aangifte.
Met de plaatsing van het bovenstaande in het eerstvolgend nummer van uw geacht blad zult gij zeer
verpligten
uw dienstw. dienaar
A. de Ruijter de Wildt,
burgemeester van Smilde.

INBOEDEL - VELDVRUCHTEN.
SMILDE.
Op Maandag den 24sten Julij 1871, ’s morgens te 10 uur, te Smilde, ten huize en ten verzoeke
van W. NUIS, publieke verkoop van:
1e. 1 Paard, 5 stuks Hoornvee, 3 Varkens, WAGENS, WIPKAR, PLOEGEN, EEGDEN,
Boergereedschappen, Veengereedschappen, 1 overdekte Turfbok, eene partij MEST, voorts
HUISMEUBELEN, als: KABINET, CHIFFONNIÈRE, LESSENAAR, KLOK, TAFELS, STOELEN, STEENen BLIKGOED en verdere ROERENDE GOEDEREN.
Na afloop daarvan:
2e. Pl.m. 3½ hectare land op stam staande ROGGE, HAVER, GERST en BOEKWEIT en pl.m. 2½
hectare op stam staand TOPGRAS.
notaris mr. H. VAN LIER

