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Smilde, 25 Juli. Zaterdag jl. hebben de deurwaarder der directe belasting met de alhier
gestationeerde commiezen op een zonderlinge wijze een winkelier proces-verbaal gemaakt wegens
ontduiking van de patent-wet. Op eene of andere wijze kregen zij vermoedens dat R.B. alhier bier
verkocht zonder van het vereischte patent te zijn voorzien. Zij traden te dien einde daar in de buurt
het huis binnen van H.S., gistverkooper, die hen op hun verzoek een gedeelte zijner woning voor
eenige oogenblikken afstond, om daar even eene bijeenkomst te houden, terwijl hij bereidvaardig
de opdracht aannam, om voor hen een flesch bier van gemelden R.B. te halen. Toen die nu was
geledigd, begaf ons driemanschap zich weder op weg om bij den schoenmaker en barbier H.
Roodhart even binnen te loopen, waar een der heeren zich liet scheren, terwijl de knecht werd
verzocht bij den buurman (meergemelden B.), die bier verkocht, een flesch van die drank voor hem
te bekomen. De barbier had zich van zijn taak zoo goed gekweten, er mocht nu wel getracteerd
worden. R. moest nu zelf ook maar een flesch voor het gezelschap halen. Ook daaraan werd
voldaan, zonder dat de minste argwaan werd gekoesterd van die zijde, terwijl van den anderen kant
alles op de onnoozelste wijze geschiedde. Eindelijk gingen de ambtenaren ten huize van den
genoemden winkelier, maar nu kwam de aap uit de mouw. Ofschoon hij weigerde, daar zijne oogen
open gingen en hij achterdocht koesterde, te verkoopen, werd hem, daar hij geen patent kon
vertoonen, aangezegd, dat, niettegenstaande zijne weigering, het bewijs van de overtreding der wet
duidelijk geconstateerd kon worden en hij dus geverbaliseerd werd.
De Vereeniging
VOORUITGANG
blijft bij de aanstaande Herstemming dringend aanbevelen de Heeren
J.H. WIND en
P. WESSEMIUS,
aftredende leden.
Smilde, 25 Juli 1883.
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Ingezonden stuk.
Smilde, 24 Juli.
Mijnheer de redacteur!
In uw veelgelezen blad van den 24 dezer las ik ’n ingezonden stuk uit Smilde omtrent de in
aanbouw zijnde Molenwijksluis, geteekend “een ooggetuige”.
Hoewel ik ongaarne op zulk schrijven terug kom, acht ik mij toch verplicht, ter wille der waarheid,
uwe lezers mede te deelen, dat het bewuste stuk) ofschoon ter wille der waarheid geschreven,
zooals het heet) geheel bezijden de waarheid is.
Van ’t begin tot het einde toch bestaat het bericht uit grove leugentaal, ’t geen door bewijzen
gestaafd kan worden.
Dankende voor de opname dezer regelen, hoogachtend
UEd. dv. dienaar,
F. VAN BALEN GZN. aannemer.
Ingezonden stuk.
Smilde, 25 Juli.
Er bestaat hier groote behoefte aan geneeskundige hulp. De heer Fledderus is op ver gevorderden
leeftijd en kan onmogelijk alleen deze groote gemeente zijne diensten verleenen. De meeste
ingezetenen uiten dagelijks den wensch, dat het gemeentebestuur, zoo mogelijk ten spoedigste,
geene moeite noch kosten bespare en alles aanwende, om in het bezit van een tweeden dokter te
geraken.

