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Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
Met dezen geef ik u de verzekering, dat mijn schrijven van den 18den dezer niet ten doel had, gelijk
A.B.C. vermoedt, den heer Nierstrasz uit handen van den aangevallene te verlossen, evenmin als om
het edele karakter van den heer Jansen (waarvan A.B.C. zoo hoog opgeeft) in verdenking te brengen.
Het laatste schrijven van den heer Jansen, waarin hij zijn aanvaller, den heer Nierstrasz, beterschap
toewenscht, is een voldoende kenmerk om het gehalte van die edelheid te leeren kennen. Maar het
was alleen mijn streven om van dat langdradig geschrijf over de afgezaagde schoolkwestie verlost te
worden en, in spijt van A.B.C., hoop ik dat dat doel bereikt is.
Onder dankzegging,
Smilde.
uw dw. dr.,
21 Juni 1885.
P.
Ingezonden stuk.
Mijnheer de redacteur!
Met bevreemding zag ik het artikel in het no. van Zaterdag j.l. door P., wiens maag bijna van streek
geraakt door de artikelen van den hoofdonderwijzer Jansen. Hoe de schrijver het durft wagen, zoo
voor den dag te komen? Indien het schrijven van Jansen bij hem in staat is zijn maag te bederven, dan
zou hij zeker aan de hevigste indigestie moeten labereeren, zoo hij het drijven zag, dat op enkele
plaatsen gedaan wordt.
Het pleit dunkt mij wel voor UEds. bedoeling m. de r., om zooveel mogelijk aan ieders meenig recht
te laten wedervaren, dat het schrijven van P. is opgenomen; anders zou u gewis dat artikel in de
snippermand hebben geworpen. Het verzoek van P. om nl. de stukken der heeren Jansen contra
Nierstrasz voor het drievierde af te knippen en dan eens in het jaar plaats te verleenen, zou zeker
gelijk staan met UEd. te verzoeken om voortaan geen enkel marktbericht meer op te nemen, omdat ik
geen handelsman ben en daarbij dus geen belang heb.
Overigens verzeker ik u m. de r., zoowel als den heer Jansen, dat de artikelen van zijne hand door
vele lezers ten platten lande met genoegen worden gelezen. Dáár, waar men het bijzonder onderwijs
niet nauwkeurig kent, omdat er tot nog toe gelukkig geen sectescholen gevonden worden, maar wel
eens iets aangaande dat onderwijs gemompeld wordt, is het zeer goed daarvan eens iets naders te
vernemen, en is het misschien dat de onderwijzer der openbare school soms eene uitdrukking
gebruikt, waarmede allen het niet volmaakt eens zijn, daar zal de heer Nierstrasz wel de noodige ?
toelichting geven, want in dit opzicht zijn de voorstanders van dat onderwijs in den regel niet karig.
U, m. d. r., dank zeggende voor de plaatsing dezer regelen, zoowel als door uwe kolommen open te
stellen voor bovenbedoelde veel licht verspreidende artikelen, blijf ik steeds:
Een bestendig lezer van uw blad.
Donderdag 25 Juni 1885,
des namiddags te 6 uur, ten huize van J.H. WIND te Smilde, zal ook publiek worden verkocht:
Een kamp op stam staande
Klaver en Naweide
te Smilde op plaats 16 in het vierde blok, n.w.zijde der hoofdvaart, van den minderjarige TIEME
WINTERS, tegen die van JOH. VENNIK, ten verzoeke van JAN POOL te Smilde.
Notaris: Mr. H. VAN LIER.
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Smilde, 22 Juni. De collecte voor de aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in
Nederland heeft in deze gemeente opgebracht de somma van f 11.77½, zijnde f 3.06½ meer dan in
1884.

