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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 18 JULIJ 1865

KIEZERS-MEDEBURGERS
TE SMILDE.
Heil op den 18 Julij a.s! Geluk met uwe nieuwe Kiesvereeniging!
Stedelijk wordt gij, Smilde, als ik uwe trek gadesla; indien ik op uwe gangen let! Reeds twee
kiesvereenigingen telt gij in uw midden; eene geldleenig is reeds door U uitgeschreven, en wie weet hoe
spoedig er eene tweede moet volgen. Verraadt dat alles geen stedelijke tint en manieren?
Welk een heil, indien gij onder dit alles nederig blijft!
Ook U wensch ik heil, tweede of nieuwe Kiesvereeniging te Smilde; het heeft mij gespeten, dat gij uw
naam verzwegen hebt, toen gij met medelijden op uwe Zuster-vereeniging, klagend over hare
magteloosheid en kleinheid, nederzaagt.
Gij zijt magtig en groot.
Maar vindt gij het zelve niet wat vreemd, haar de magtige en groote kiesvereenging te noemen?
Ik betwijfel het niet, of zij verdiende wel dien naam, maar was het niet beter (ik weet, het is slechts bij
benadering) haar te noemen:
De Kiesvereeniging de Goliathtine
te Smilde.
Ik stem in, het is niet alles uitgedrukt wat zij is, maar alle beginselen zijn moeielijk, en vooral met zoo
groot ligchaam.
Heil dus, Goliathtine! op den 18 Julij a.s., en merk op wat mijn oor dezen nacht gehoord en mijn oog
gezien heeft.
Ik was in mijne gedachten te Delphi, om het Orakel of Godspraak over de verkiezing te raadplegen.
En het geheimzinnig antwoord des Priesters was: Goliathtine zal den 18 Julij zegevieren.
Zij zal hare zegevierende Candidaten op de zegekar, bespannen met twee witte ossen, in het
Kiezersstrijdperk als overwinnaars rondvoeren.
Door die Priesterlijke geheimzinnige stem schrikte ik, en mijn oog opende zich.
Maar wonder! Ja wonder, boven wonder! wat ik zag, verbeeldt U: de gehele Polakkenbrug (vergun mij
die benaming) geïllumineerd, de palen, die vroeger tot stremming der vrije passage dienden, waren in
eene eerepoort herschapen; boven op dezelve wapperde eene witte vlag, waarop geborduurd was: een
lange turf, eene pen met een goede split en een geslagt zwijn, de zinnebeelden van de bedrijven der
zegevierende candidaten der Goliathtine-vereeniging.
Een groot vrede-feestmaal was er tusschen den eerst- en laatstgestelden candidaat der Goliathtine
aangerigt; op de hoofdvleesch-schotel lag een roastbeaf van de bewuste stier en de pluim van de staart
van dat dier stond in eene ledige flesch, midden op de tafel, als zinnebeeld van de palmtak der
overwinning.
Ik hoorde, maar ik kon niet meer door de aangegroeide menigte heen zien, eene luidruchtige stem. Men
zeide, het was een der zegevierende Candidaten, verscheidene toasten uitbrengende.
De 1ste was: Op het welslagen der uitgeschreven geldleening te Smilde, en dat er spoedig eene tweede
moge volgen.
De 2de: Een voortdurend zwijgen der burgers te Smilde, onder de drukkende gemeente-omslag.
De 3de: Een spoedig wegkwijnen van hare Zuster Vereeniging: de Eendragt.
De 4de: Een haastige dood van de Vereeniging: de Vooruitgang te Smilde.
De 5de: Eene drukkende gemeentebelasting op den invoer van geslagt vee te Smilde, en bezit van
ambtenaren, die kunnen hooren, zien en zwijgen.
De 6de: Dat er bij voortduring weinig publiek bij de Raadsvergadering moge zijn.
Ziedaar, Kiezers-medeburgers! wat ik in mijne gedachten gehoord en gezien heb. Ja, het feest was
stedelijk; twijfelt niet aan de waarheid, want ik behoor, zoo noemt haar Goliahttine, tot de kleine
magtelooze Eendragt.
EEN LID VAN DE KIESVEREENIGNG
DE EENDRAGT
BUITENGEWONE LEDENVERGADERING
der Vereeniging de Vooruitgang
te SMILDE, op Dingsdag den 18 Julij, ’s avonds 7 uur, in ’t gewone locaal. De leden worden dringend
verzocht tot bijwoning, ter bespreking van aangelegenheden de spoorweglijn betreffende.
Smilde, 17 Julij 1865
Namens het Bestuur,
C. HUBENET, Sec.

