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Wat is gebleken in de Vergadering van 

de Algemeene Kiesvereeniging te 

Assen, gehouden op Maandag- 

avond jongstleden? 

Dat zij, die den Heer HOOGERBRUGGE niet geschikt achtten voor de betrekking van Lid der Staten 

geen voldoend antwoord konden geven op de vraag: 

weet gij wat gij van dien man zegt: 

En dat zij, die hem wel kennen, omdat zij met hem werken in zaken van volksnut hem een 

getuigschrift gaven van goeden wil en ijver, dat niet weersproken werd. 

Die de put graaft voor een ander valt er zelf in. 

Dat is een spreuk onzer vaderen en die spreuk is waarheid. 

Ziet het aan hen, die in deze Courant een kuil graafden voor den Heer M.A. HOOGERBRUGGE. 

Wat was die put groot en diep en wat werd er een publiek bij geroepen om hem te zien! 

En wat is er nu aanschouwd? 

Dat velen, die het werk zagen en vernamen wien men in dien put zou lokken, zeiden: wij doen aan 

dat werk niet meê, want het is onrechtvaardig. 

Wij stemmen op den heer 

M.A. Hoogerbrugge. 

MEDE KIEZERS! 

Wilt gij nog meer Drentsche Veenen langs Groninger kanalen doen afvoeren. Wilt gij de Groninger 

Nijverheid nog meer ten uwe koste doen bloeijen. 

Wilt gij Waterschappen zoals het Westerkwartier, 

kiest dan MEURSING. 

Maar zoo gij belang stelt in uwe Hoofdvaart, zoo gij het wel meent met uwe Handel en Scheepvaart, 

zoo gij de belangen van Drenthe wilt voorstaan en bevorderen stemt dan aanstaanden Vrijdag 

eenparig op 

M.A. Hoogerbrugge 

TE SMILDE. 
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Ingezonden stuk. 

Nogmaals, wien te kiezen! 

Dat er eenige kiezers noodig zijn om de aanbeveling eener candidatuur te bestrijden doet gebrek aan 

argumenten vooronderstellen. 

Dat kiezers van de Smilde meenen hunne belangen beter aan iemand uit Oostermoer dan uit hunne 

eigene woonplaats te kunnen toevertrouwen, vind ik zoo vreemd, dat ik het overbodig acht, daartegen 

iets in ’t midden te brengen. 

Liever wil ik trachten nogmaals de meening te verdedigen, dat de heer Hoogerbrugge de gewenschte 

candidaat is. 

Nog zeer kort geleden zijn de heeren de Milly en Damman de Witt gekozen. Had men toen den heer 

Meursing willen kiezen niets was daartegen, schrijver dezes steunde hem toen ook. Doch de 

meerderheid heeft de anderen gewild. 

Thans echter is de vacature op de Smilde ontstaan, waar wel is waar twee afgevaardigden wonen, die 

echter beide in den Oosthoek van Drenthe zijn gekozen en daar hunne voornaamste bezittingen 

hebben. Van de Smilde heeft heden niemand zitting in de Staten. 

Waarom dan nu in de plaats van den heer van der Veen weder iemand uit eene grensgemeente der 

provincie Groningen te kiezen? Zal iemand van Stadskanaal evenzeer voor de Drentsche hoofdvaart 

ijveren, als men zulks van hem mag verwachten, wiens veenen en landerijen op de Smilde en aan het 

Oranjekanaal gelegen zijn? 
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