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DE VEREENIGING 

“VOORUITGANG” 

heeft in hare vergadering van 15 Juli besloten de in herstemming komende Candidaten te blijven 

steunen en beveelt mitsdien bij de stemming, op Dinsdag 2 Augustus, dringend aan de Heeren: 

Jan W. de Vries. 

E.J. Tonckens. 

Smilde, 29 Juli 1887.     Namens het Bestuur, 

H.H. REBENSCHEIDT, Voorzitter. 

J. HOOGERBRUGGE, Secretaris. 

De Liberale Kiesvereeniging 

beveelt voor het Lidmaatschap van den Gemeenteraad ten zeerste aan: de H.H. 

E.R. HOMAN 

en 

E.K. PUNTER. 

Smilde, 29 Juli 1887.      A. KALVERKAMP, Voorzitter. 

R. BLOMSMA, Secretaris. 

SMILDE. 

Groote concurrentie. 

Ieder stem een kwartje meer. 

Eenige niet geavanceerd liberale kiezers. 

Nog gedachtig aan de onbarmhartigen strengheid waarop alhier de schouw is uitgeoefend, noodigen 

wij onze medekiezers uit Dinsdag aanstaande tot LEDEN van de Raad te kiezen 

E.J. TONCKENS, 

JAN W. DE VRIES. 

EENIGE STEMGERECHTIGDEN 

te Hooger-Smilde. 

Ingezonden stuk. 

Kiezers te Smilde! 

Op wie van de vier candidaten in herstemming zult gij Dinsdag a.s. uwe stem uitbrengen? Ons dunkt: 

de keuze kan niet twijfelachtig zijn. 

De kiesvereeniging “de Vooruitgang”, die telkens van kleur verandert als een kameleon en thans zelfs 

alle kleuren te gelijk vertoont, tracht verdeeldheid onder de liberale partij alhier te zaaien. Dat doel 

heeft zij reeds gedeeltelijk bereikt, en ter wille van één man zoekt zij een verdienstelijk lid uit den 

raad te verwijderen, om daarvoor in de plaats te stellen iemand, die in gewichtige zaken zich steeds 

aan de zijde van dien man zal scharen. Allerlei middelen worden aangewend om de candidatuur van 

den heer de Vries te doen slagen. Gelukt het, dan zal dit lid ongetwijfeld zijne dankbaarheid toonen, 

want – de eene dienst is de andere waard! Maar zullen dan ook de beurzen der kiezers de bittere 

ervaring kunnen opdoen, dat hare eigenaars eene partij op den troon hebben geholpen, die wel met 

woorden de zuinigheid betracht en van recht en rechtvaardigheid spreekt, maar niets te lief heeft tot 

het bereiken van oogmerken, waarmede ze de kiezers liefst van te voren niet bekend maakt? 

Wat den anderen candidaat van “Vooruitgang”, den heer Tonckens betreft, de leider heeft goed 

gezien, dat met hem de meeste verdeeldheid onder de liberalen was te zaaien. De heer T. is iemand, 

die om zijne positie wel eene plaats in den raad verdient, maar overigens is er vóór noch tegen veel 

van hem te zeggen. Men zegt, dat de heer T. liberaal is, maar als aanbevolen door “Vooruitgang” (zou 

“Achteruitgang” geen geschikter  naam zijn?) is het liberalisme des heeren T. wel eenigszins 

verdacht. Zeker is het, dat de leider van “Vooruitgang” in hem een volgzamer lid ziet, dan in den heer 

Homan, en dat hij door den heer T. den heer de Vries met behulp der liberalen hoopt binnen te halen. 

Liberale kiezers, ziet toe, wat ge doet. Wilt ge den heer Homan, die reeds lang zijne sporen verdiend 

heeft, behouden en de liberale partij in den raad met een eerlijk en ontwikkeld man versterken, kiest 

dan noch den heer de Vries, noch den heer Tonckens, maar vult met ons de namen in der heeren E.R. 

Homan en E.K. Punter.          X.Y.Z. 


