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Ingezonden stuk. 

Aan de stemgeregtigden in het kiesdistrict Assen. 

De stemmen bij de laatste verkiezing op den heer M.A. Hoogerbrugge uitgebragt moeten nu 

verdubbeld worden. 

Dat zou gebeuren, als ieder zie hem zijne stem wel wil geven, ook bij de stembus verschijnt. 

Daarom – zeggen en doen moeten nu geen twee zijn.  

Die voor den heer Hoogerbrugge is kome op met zijn biljet. 

Die geen prijs stelt op een stem, weet niet welke waarde zij heeft. 

Eéne stem beslist soms. 

Daarom kiezers – allen naar de stembus en op uw biljet geschreven 

M.A. Hoogerbrugge te Smilde. 

 

Aan, allen, die in het Kiesdistrict Assen het 

regt hebben een stem uit te brengen tot 

het verkiezen van een Lid der Pro- 

vinciale Staten van Drenthe, in de 

plaats van wijlen den Heer 

Mr. P. VAN DER VEEN. 

De Heer M.A. HOOGERBRUGGE 

heeft bij vorige verkiezingen tal van stemmen gekregen. 

Onder hen, die hem tot nu toe hunne stem onthielden waren er, die zeiden: nu er weder eene 

vacature is gekomen door het overlijden van den Heer Mr. P. VAN DER VEEN, zullen wij op den 

Heer M.A. HOOGERBRUGGE onze stem uitbrengen. 

Dat zij woord houden en zich voegen bij allen, die reeds vroeger zijn naam op hun biljet schreven. 

De Heer M.A. HOOGERBRUGGE zal, daarop kan men vertrouwen, een goed Lid der Staten zijn. 

Van onze wetgeving, van onze belangen, handel, nijverheid, scheepvaart, landbouw, verveening 

heeft hij uitgebreide kennis. 

Dat zal hij toonen met woorden en daden en dat mogen wij voorspellen, omdat hij daarvan steeds 

bewijzen heeft gegeven. 

Dat mogen wij voorspellen, omdat het mannen getuigen, die met hem in vergaderingen zitten en 

daar adviezen van hem hoorden, die groote waarde hadden. 

Kiezers! – zendt zulk een man in de Staten! 

En daartoe wijzen wij op den Heer 

M.A. Hoogerbrugge 

TE SMILDE. 

Kiezers! 

Voor eenige dagen werd mij gezegd: “kiest den Heer M.A. HOOGERBRUGGE niet, want hij is zoo 

godsdienstig, en schikt daarom niet in de Staten-Vergadering. 

Is het zoover in Drenthe gekomen, dat een man van godsdienst niet meer in de Staten-Vergadering 

mag zitten? 

Kiezers! toont dat zulks niet het geval is, door te stemmen Vrijdag aanstaande op: 

M.A. Hoogerbrugge, 

Lid van den Raad en van het Veenschapsbestuur 

“Molenwijk” te Smilde. 

EEN KIEZER, 

die nog prijs stelt op godsdienst. 

Stemgeregtigden! 

Wilt gij een flink en onafhankelijk Staten-Lid, kiest dan met ons: 

M.A. HOOGERBRUGGE, 

Grondeigenaar te Smilde. 

EENIGE KIEZERS. 


