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Smilde, 19 Aug. Bij de heden gehouden herstemming voor een lid van den Kerkeraad der
Israëlitische gemeente alhier tusschen de heeren H.W. Zaligman (aftr. lid) en L. Coltof hebben van
de 25 kiezers 19 hunne stembriefjes in de bus gebracht. Van dit getal bevatten 12 den naam van
H.W. Zaligman en 7 die van L. Coltof, zoodat eerstgenoemde is herkozen.
Een stembriefje was ingevulde met onderstaand gedicht, dat wij wegens de curiositeit mededeelen:
De tijd is thans weer genaakt,
Dat mijn stembriefje in de bus geraakt,
De heer H. Zaligman, aftredend lid,
Verdient, dat hij nog op zijn zetel zit.
Ik voeg bij het woord de daad,
En kies weder tot lid van den raad
H. Zaligman.
Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
In uw blad van heden komt een ingezonden stukje voor onder het motto: “Nieuwe uitvinding eener
zuinige administratie”. Gaarne zou ik van den inzender willen weten, wat hij bedoelt met het woord
asphalt te transleren met Jodenpek of lijm en onderteekend: “Een vriend van zuinige administratie,
maar niet op Jodenpek geschoeid”. Is het een ui, of eene hatelijke insinuatie? Wij schorten ons
oordeel daaromtrent op, tot dat de schrijver recht op den man is afgekomen, of sluipstaartende is
afgedropen, door zich achter het stilzwijgen te verbergen.
U, m .d r., dank zeggende voor de bereidwillige opname, heb ik de eer te zijn,
Smilde, 20 Aug. ’83.
VERITAS.
Ingezonden stuk.
Aan de redactie van de Prov. Dr. en Asser Courant te Assen.
Asphalt. Reclame.
Vernieuwing van eenige dakbedekking aan de Protestantsche pastorie alhier was bepaald
noodzakelijk, dewijl herstelling onderscheidene malen tevergeefs was beproefd. Voor ongeveer de
opbrengst van het verwijderde lood, met inbegrip van hetgeen nog van vroegere herstellingen aan
hinderlijk lood onder toezicht van kerkvoogden was, werd de asphalt-bedekking aangebracht.
Van dusdanige bedekking kan aangenomen worden, dat zij dertig à vijftig jaren bestand blijft en
vordert het volgende jaar en dan om de twee jaren een onderhoud, dat f 2.00 vereischt.
Loodvernieuwing met daaraan verbonden volumineuser houtbetimmering zoude drie maal meer
kosten, zwaar op dominé’s woning drukken en bovendien voor geen lek vrijwaren. Nadenkende over
de aanbevelenswaardige asphalt-bedekking en het hinderlijk lood, kan men nu oordeelen over het
meer voordeelige van het nieuwe asphalt tegenover het oudere lood.
Het aangewende asphalt is reeds vijftig jaren bekend en is met het gunstigst gevolg gebezigd tot den
tunnel onder de Theems en den onderaardschen spoorweg.
Dit mede tot antwoord aan den asphalt-criticus van hier. Met de opname onder de ingezonden
stukken van dit geacht dagblad zal de redactie verplichten den aannemer en bewerker van de nieuwe
dakbedekking.
Smilde, 19 Aug. 1883.
B. Bos.
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Ingezonden stuk.
Aan “Veritas” te Smilde.
Mag ik U verzoeken, den Apostel Jan I, in den Catholieken bijbel te vinden, eens na te lezen, ten
einde u te overtuigen, dat zulk een vraag, als u mij voorlegt, aan een Christenmensch niet voegt? En
denk aan de woorden “dat alle booze gedachten voortvloeien uit de boozen.” Wie durft nog denken
aan de feilbaarheid onzer dorpelwachters?
Mocht soms “Veritas: een Semitische zijn, dan geef ik hem in overweging Salomo eens na te slaan,
wat die van de kwaaddenkenden zegt.
B. Bos. had van ouden datum kunnen spreken, daar de arke Noach’s van binnen en buiten van asphalt
was. Vandaar, dat zij onlangs nog onbeschadigd op den berg Ararath is kunnen gevonden worden.
Onder dankbetuiging, m. d. r.! teeken ik mij als vroeger:
Smilde, 21 Aug. ‘83
Een vriend van zuinig beheer, enz.

