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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 18 JULI 1887 
 

 
Ingezonden stuk. 

Medekiezers van Smilde! 

Dinsdag 19 Juli a.s. wordt gij ter stembus opgeroepen ter verkiezing van leden van den 

gemeenteraad. 

Dat het een zeer gewichtige stemming dit jaar zal zijn en gij allen opgewekt wordt trouw van uwe 

burgerschapsrechten gebruik te maken, zal wel geen betoog noodig hebben. Gij allen die 

eenigermate met den toestand onzer gemeente bekend zijt, weet ook, welke mannen hier moeten 

gekozen worden, om de gemeente en ook onze belangen, trouw, eerlijk en nauwgezet te vervullen. 

Daartoe hebben zij, die thans aftredende leden zijn, u in alle opzichten bewijzen geleverd, dat zij het 

hun toevertrouwde mandaat ten volle waardig waren. Zij hebben getoond, mannen van vooruitgang 

te zijn en den bloei onzer gemeente zooveel zij konden te bevorderen. 

Medekiezers! verzuimt niet van uw stemrecht gebruik te maken; laat u niet door de dwaze 

overtuiging “de ouden worden het wel weer” terughouden om te huis te blijven; neen kiezers! trouw 

als één man gestreden voor uw vrijheidszin en zelfstandigheid. Onafhankelijke, vrije leden, daaruit 

moet de gemeenteraad bestaan. 

Burgers van Smilde! schaart u niet om het gouden kalf, dat uwe vrije gedachte en uwe overtuiging 

besnoeit en uw wil aan banden legt. 

Burgers! uw aller doel en streven is het den bloei onzer gemeente voor te staan en niet de eer- en 

heerschzucht van sommigen te bevredigen. Roept daarom onafhankelijke mannen in den 

gemeenteraad en stemt allen Dinsdag met ons op de heeren H.P. Sickens, E.R. Homan, W. van Veen, 

aftredende leden, en E.K. Punter. 

Zegt het voort!       Eenige kiezers van Smilde. 

 
Ingezonden stuk. 

Aan mijne medekiezers te Smilde! 

De Liberale Kiesvereeniging heeft in hare vergadering van 11 Juli tot candidaat voor het 

lidmaatschap van den gemeenteraad gesteld den heer E.K. Punter. Met ingenomenheid is deze 

candidatuur door mij en zeer zeker velen met mij begroet; de vereeniging heeft hierdoor getoond, dat 

zij personen en zaken weet te scheiden. Het aftredend lid toch moge voor “Vreest God eert den 

Koning” eene geschikte keuze zijn, door eene liberale kiesvereeniging mag hij, wil ze aan haar 

beginsel getrouw blijven, niet afgevaardigd worden. Dit heeft de Liberale Kiesvereeniging terecht 

begrepen en heeft ter vervanging een man aanbevolen, die het vertrouwen alleszins waardig zal 

blijken. Het is van den heer Punter te wel bekend, dat hij met hart en ziel het liberalisme is 

toegedaan, dan dat het noodig zou zijn hierop te wijzen. Ik durf dan ook met alle vrijmoedigheid 

deze candidatuur aanbevelen, overtuigd dat deze keuze nimmer zal berouwen. 

Smilde, 16 Juli 1887.          M. 

Ingezonden stuk. 

Kiezers te Smilde! 

Wilt ge een uitstekend lid in den Raad uwer gemeente, stemt dan Dinsdag a.s. op den heer E.K. 

Punter. Hij is een man, goed ontwikkeld en zelfstandig, een man, die voor zijn gevoelen durft 

uitkomen en geen ja zal zeggen wanneer hij neen meent. Hij is volkomen bekend met den toestand 

en de behoeften der gemeente, wier belangen hij – men kan er van verzekerd zijn – met ijver zal 

voorstaan. 

Het denkbeeld van de kiesvereeniging te Boven-Smilde, die zijne candidatuur stelde, heeft onze volle 

sympathie. Een beteren candidaat had zij bezwaarlijk kunnen aanbevelen. Daarom, kiezers, die hart 

voor de gemeente hebt, komt trouw ter stembus en brengt met ons uwe stem uit op den heer E.K. 

Punter.         Eenige kiezers. 

 
De Liberale Kiesvereeniging 

heeft voor het Lidmaatschap van den Gemeenteraad CANDIDAAT gesteld: 

E.R. HOMAN, aftredend lid 

H.P. SICKENS,  aftredend lid 

W. VAN VEEN, aftredend lid 

en 

E.K. PUNTER. 

Smilde, 11 Juli 1887.      A. KALVERKAMP, Voorzitter. 

R. BLOMSMA, Secretaris. 


