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XELA kwam met de nachtpost 

op Zaturdag 22 Mei. 

Zou ik voor den klepper vreezen! 

O die goede, brave man, 

Maakt dat ik gerust kan wezen 

En ook veilig slapen kan. 

 

Zegt dat XELA? neen, hij bibbert 

Voor den klepper van de pers, 

die hem voor het schandbord zetten, 

Hem kon straffen met een vers. 

Vrees niet XELA! blijf bedaard, 

Wat gij schrijft is weinig waard. 

Die zoo kwaadspreekt wordt bedrogen,  

Want een Drenth verafschuwt logen. 

 

Waar de wesp op aanvalt – zegt hij – is geen slechte vrucht, en dus 

HOOGERBRUGGE in de bus! 

Een voorstander van M.A. Hoogerbrugge. 

 
Kiezers in het district Assen. 

Er bestaat een spreekwoord: “Zeg mij wie uwe vrienden zijn en ik zal zeggen wie gij zijt”. 

Kiezers, leest s.v.p. de advertentie in deze Courant, onderteekend door eenige vrienden van den Heer 

Hoogerbrugge, en voorwaar, gij zult de politiek van den Heer HOOGERBRUGGE leeren kennen. 

Daarom zullen wij stemmen den Heer 

R. Abbingh Alingh. 

A.            X. + IJ. 

KENNISGEVING. 

Ter Gemeente-Secretarie is, met de bijlagen, ter visie gelegd het verzoek van MARCUS ZADOKS, om 

vergunning tot het oprigten van een huidendroogerij en een bewaarplaats voor beenderen, lompen 

en oud ijzer in het perceel wijk C. No. 1112. 

Op Woensdag den 9den Junij 1880, des voormiddags ten 10 uur, zal ten Gemeentehuize gelegenheid 

worden gegeven, om tegen het oprigten dier inrigting bezwaren in te brengen en deze mondeling en 

schriftelijk toe te lichten. 

Burgem. en Weth. van Smilde: 

BOELKEN, Burgem. 

S. KOOGER, Secretaris. 

 

Provinciale Staten – Dingsdag 25 mei. 

KIEZERS! – Dingsdag naar de stembus, al is ook ’t weer niet mooi en al is de weg ook lang. 

’t Belang der zaak – uw geld en goed is de moeite wel waard. 

Maakt gij allen, die, uit gevoel van regt, voor HOOGERBRUGGE strijdt, de overwinning zeker en 

dat kunt gij, als gij bij de stembus verschijnt. 

Handhaaft uw naam van verstandige lieden, door een verstandig, onafhankelijk, welsprekend man te 

kiezen. 

Geeft uwe stem aan 

M.A. Hoogerbrugge. 

S. 


