
 

 

blad 1880k 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 21 MEI 1880 
 Schroefstoomboot “Smilde I” 

van Smilde naar Assen v.v. 

DAGELIJKSCHE VAART, behalve Zondags en den laatsten Donderdag van de maand. 

Vertrek van SMILDE ’s morgens 5.45, voormidd. 11 uur, ’s namidd. 5 uur. 

Vertrek van ASSEN ’s morgens 8.45, ’s namidd. 2 uur, ’s namidd. 7.30. 

(Des Dingsdag afvaart van Assen, in plaats van 2 uur ’s namidd. te 3.45 uur, terwijl deze reis de 

laatste voor dien dag zal zijn.) 

Passagiers- en Goederen-tarief zeer laag. 

Kantoren zijn gevestigd: te Smilde bij C.R. DE JONG, J.H. WIND en bij iedere Brugwachter, te Assen 

bij J. OOSTINDIËR, aan de Vaart. 

P. WESSEMIUS. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATERDAG 22 MEI 1880 
 

Ingezonden stuk. 

Wij meenen de kiezers, die van oordeel zijn dat in de Provinciale Staten geen theoretische 

strijdvragen te pas komen, te moeten waarschuwen tegen de mannen, die uit een godsdienstig oogpunt 

zekere candidatuur tegenwerken. 

En wie zijn die Bijbel-ijveraars? 

Mannen, die anders in gesprekken en door daden toonen, dat zij om ’t geloof, van welken aard ook, 

geen oortje geven, ja er mee spotten. 

Dat zijn nu de wachters op Sion, die de godsdienst tot leus kiezen om iemand niet te doen verkiezen! 

Laat u niet foppen, Drenthenaren, en kiest een man, die voor uw belang zal spreken en handelen. 

Kiest: M.A. Hoogerbrugge! 

G.            T. 

M.A. Hoogerbrugge. 

KIEZERS voor de PROVINCIALE STATEN! 

De Heer HOOGERBRUGGE is een onafhankelijk man; een man, die kan en durft spreken, geen jabroer. 

Kiest hem! 

 
In alle gemeenten van het kiesdistrict Assen openbaart zich meer en meer het gevoelen, dat de man, 

aan wien thans een mandaat van LID der Provinciale Staten behoort te worden toevertrouwd, moet 

zijn: 

M.A. HOOGERBRUGGE. 

Daarvoor zijn dan ook goede redenen. 

In de eerste plaats: hij heeft een helder oordeel. 

In de tweede plaats: hij durft voor zijne meening uitkomen. 

In de derde plaats: hij kan zeggen wat hij meent goed en noodig te zijn. 

In de vierde plaats: hij behoeft niemand naar de oogen te zien. 

Kiezers! zulk een man vindt gij in 

M.A. Hoogerbrugge 

te Smilde. 

N.          EEN PLATTE-LANDS-KIEZER. 


