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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 15 SEPTEMBER 1879 
 Ingezonden stuk. 

Men doe wat regt is! 

Al de kiezers, die hunne stem hebben uitgebragt  op den heer M.A. Hoogerbrugge worden 

opgeroepen om dat opnieuw te doen. 

Dat al de kiezers, die van oordeel zijn, dat nu uit de Smilde iemand zitting in de Staten behoort te 

hebben, hunne stem uitbrengen op 

M.A. Hoogerbrugge. 

DE KIESVERGADERING 

te Bovensmilde 

blijft bij de a.s. verkiezing voor een Lid van de Prov. Staten den Heer 

M.A. Hoogerbrugge 

te Smilde 

dringend aanbevelen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 17 SEPTEMBER 1879 
 DIE OP DEN HEER 

M.A. Hoogerbrugge 

hunne stem uitbrengen en hem tot Lid der Provinciale Staten helpen kiezen, doen eene daad van 

regtvaardigheid en brengen tevens een goed, werkzaam en verstandig lid in de raadzaal der 

Provincie. 

Kiezers! weest dus trouw en wakker. Er zal druk gestreden worden. Laat den man niet los, die uwe 

stem waardig is! 

Assen.             T. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 18 SEPTEMBER 1879 
 

Ingezonden stuk. 

We hebben nu twee “geloofsbelijdenissen” van de hand der heeren Hoogerbrugge. 

In de eerste verklaart genoemde heer tot de liberale partij te behooren – met een zekere helling tot 

de geavanceerden. 

Later heeft de heer Hoogerbrugge verklaard, dat bij hem van bekeering geen sprake kan zijn. 

De heer H. is dus dezelfde gebleven, die hij was, toen hij te Smilde “leeraarde”, en toen hij den 

stoot gaf aan de stichting der Chr. Nat. school aldaar. 

De liberalen kunnen dus op hunne hoede zijn tegen een nieuw soort liberalisme. 

We raden intusschen allen aan, die den heer H. willen stemmen, met de invulling van hun biljet 

zoolang te mogelijk te wachten, wijl een derde verklaring van dien heer niet tot de 

onmogelijkheden behoort.        VERITAS. 

Ingezonden stuk. 

Eene vraag. 

Heeft eene bijeenkomst van twee personen zedelijk het regt zich met den naam van 

kiesvergadering te bestempelen, en als zoodanig een candidaat voor het lidmaatschap der 

Provinciale Staten aan te bevelen? 

Men denke te Bovensmilde eens na over deze vraag.      N. 

Ingezonden stuk. 

Vrijdag, 19 Sept. 

Daar er Vrijdag verkiezing is, ontstaan door het overlijden van mr. P. van der Veen te Smilde en 

oordeelende dat het oostelijk en noordelijk gedeelte van Drenthe genoeg in de Staten 

vertegenwoordigd is, zoo raden wij onze medekiezers ernstig aan hun stembiljet in te vullen met 

den naam van   M.A. Hoogebrugge, verveener en 

landbouwer te Smilde. 

Z.          Eenige kiesgeregtigden. 


