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Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
Hedenmorgen lees ik in uw blad een ingezonden stuk van X te Smilde, betrekkelijk het vervoer van
oud-strijders, tijdens de aanstaande feesten te Assen.
’t Komt X vreemd voor, dat van het besluit van de directie der boot “Smilde I” eerst melding zou
zijn gemaakt, nadat het reeds eenige dagen genomen was. Laten we X eens vertellen hoe de zaken
in elkaar zitten, dan is dat vreemd vinden spoedig opgehelderd. Het besluit, om de oud-strijders
kosteloos per eerste kajuit te vervoeren, is genomen Donderdag 1 Sept. jl., dus was het wel een paar
dagen geleden, toen het in de courant werd vermeld. Of dit nu wel waar is? Zeker! Donderdag 1
Sept. had ik persoonlijk inzage van de stukken, daarop betrekkelijk. Met de post van half twaalf
zond ik een berigt daarvan op, dat echter (om welke reden is eene zaak der redactie) niet geplaatst
is geworden. Zaturdagmorgen, toen ik ook het besluit van Hatzman gelezen had, zond ik het besluit
van de directie onzer boot als ingezonden stuk. Dit werd geplaatst, ’t werd Zondag door ons in de
courant gelezen, en ’t bevatte niets dan de waarheid.
X meent te weten, dat het bestuur der boot eerst tot dat kosteloos vervoer heeft besloten, nadat het
besluit van H. bekend was.
Vrij kras gezegd, voorwaar! omdat X volstrekt niet met de zaak op de hoogte was.
De voorstelling, welke de inzender van bedoeld stukje aan de zaak geeft, is dus niet juist en weinig
fraai te noemen, zoo zegt X. Ik kon dunkt mij ’t zelfde zeggen, met ’t oog op X. En wie zou dan
gelijk hebben, M. d. R.?
Is de heer X nog niet voldaan, dan mag hij mijn adres bij de redactie opvragen en kan hij zich dan
tot mij wenden om te vernemen dat er nog meerdere bewijzen dan de bovengenoemde zijn voor de
waarheid van mijn schrijven in no. 207 van dit blad.
Of zou X daartoe nu misschien den moed niet meer bezitten?
H., 7 Sept. ’81.
J.
Post- en Rijkstelegraafkantoor
TE SMILDE.
Met ingang van 7 September is de openstelling van het POST- en RIJKSTELEGRAAF-KANTOOR te
Smilde gewijzigd en geregeld als volgt:
op Werkdagen van 8 tot 12, 2 tot 3.30 en van 4.30 tot 7 ure;
op Zon- en Feestdagen van 8.30 tot 11.30.
De Directeur:
MEIJER.
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ONDERWIJS – SMILDE.
Aan de op te rigten vijfde openbare lagere school wordt gevraagd:
een Onderwijzer,
hoofd der school, met aanteekeningen voor de Fransche taal en de Wiskunde, op eene jaarwedde
van f 1100.- en eene schadeloosstelling wegens gemis van vrije woning.
Aanteekeningen voor de Hoogduitsche en Engelsche talen strekt tot aanbeveling.
Inzending van stukken (adres op zegel) vóór 1 October 1881 franco aan den Burgemeester van
Smilde.
Boeldag – Paasloo – Smilde.
Op Donderdag 15 Sept. 1881,
des morgens te 10 uur, ten sterfhuize van de Weduwe T. WITVOET, op Paasloo te Smilde, publieke
verkoop van:
2 Koeijen,
Schaap, 2 Varkens, Kippen, WAGEN, KOORNWAAIJER, PLOEG, EEGDE en verdere
Boergereedschappen, HOOI, STROO en op stam staande AARDAPPELEN enz.,
KABINET, CHIFFONNIÈRE,
TAFELS, STOELEN en verdere HUISMEUBELEN; ten verzoeke van de Erven ELISABETH JANSEN,
Weduwe TEUNIS WITVOET.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.

