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Tegenover uwe meening, dat deze heer als kamerlid niet geschikt mag heeten, staat, tot mijn groot 

genoegen, het gevoelen van velen, die hem daar de rechte man achten op de rechte plaats. Zijn die 

velen in uwe oogen achterblijvers, conservatieven van ’88, ze zullen zich dat getroosten. 

Immers, wijl ze weigeren tot het afbreken der openbare school mede te werken, worden hun zoovele 

scheldwoorden naar het hoofd geworpen, dat ze niet meer vervaard zijn voor een klein gerucht. 

Smilde, 28 Februari.        A. KALVERKAMP. 

DE VEREENIGING 

“DE VOORUITGANG” 

te Smilde 

heeft in hare vergadering van 29 Februari ll., als Candidaat gesteld voor ’t Lidmaatschap der 

Tweede Kamer, bij de verkiezing op 6 Maart a.s., 

Dr. VITUS BRUINSMA 

te Leeuwarden. 

Smilde, 1 Maart 1888.       Namens het Bestuur, 

H.H. REBENSCHEIDT, Voorzitter. 

J. HOOGERBRUGGE, Secretaris. 

 

Ingezonden stuk. 

Aan de kiezers in het district Wolvega! 

Waarom hebben de Liberalen in dit district den heer mr. P.J.G. van Diggelen voor de Tweede Kamer 

candidaat gesteld? 

Een hunner redenen is de volgende: De heer v. D. wil eene billijke verdeeling der lasten; hij wil de 

mingegoeden ontheffen en door eene inkomstenbelasting hen, die het meest bezitten, ook het meest in 

de belastingen laten bijdragen. 

De heer v. D. wenscht de accijnzen op de eerste levensbehoeften (zeep, zout enz.) te zien verdwijnen. 

Hij zegt niet alleen, dat hij zulksch wenst, doch hij toont het ook; zelfs werd door hem een voorstel 

ingediend, om in de grondwet de bepaling te doen opnemen, dat bedoelde accijnzen moeten worden 

afgeschaft. 

Mag men nu eenen man als den heer van Diggelen uit de Tweede Kamer verdrijven? 

Kiezers, verhindert dien toeleg! 

Smilde, 3 Maart.        A. KALVERKAMP. 
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De Antirevolutionaire Kiesvereeniging 

“VREEST GOD, EERT DEN KONING” 

TE SMILDE 

noodigt de Kiezers in het district Wolvega uit, hunne stem uit te brengen op den Heer 

R.K. OKMA te Jutrijp, 

een man, wien de belangen des Volks ten volle zijn toevertrouwd.           HET BESTUUR. 

Smilde, 3 Maart. Gisterenavond trad in de afdeeling “Smilde” van den Ned. Protestantenbond als 

spreker op ds. D.W. Schuuring van Assen, die tot onderwerp eener inprovisatie had gekozen het boek 

Ruth. 

Spreker wees op de verbastering der Israëlieten door huwelijken met vreemde kolonisten en op Esra 

en diens pogingen om het volk aan vreemde invloeden te onttrekken. 

Vervolgens werd in korte trekken de geschiedenis van Naomi en van de liefde, die Ruth koesterde 

voor hare schoonmoeder. De mens heeft behoefte aan sympathie, doch te meegaande mag hij niet 

zijn. Voor zijne overtuiging moet hij strijden. Steeds drage men echter zorg, dat de strijd eerlijk blijve 

en dat wederzijdsche waardeering niet worde uitgesloten. 

Na de pauze werd  door den begaafden spreker een verhandeling van Hille voorgelezen, getiteld: 

“Het Kruis van Jezus.” Ook deze bijdrage werd met aandacht gevolgd. Den spreker een: tot 

weerziens! 


