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Ingezonden stuk.
Smilde, 15 Nov.
Geachte medekiezers!
Onder de candidaten die thans aanbevolen worden in de vacature als lid der Prov. Staten mag, dunkt
ons, met ’t volste vertrouwen worden aanbevolen de heer mr. H. van Lier, notaris te Assen. Kiezers
waakt, opdat ge later niet kunt zeggen: er is een verkeerde geest ingeslopen. Verenigt u dan met ons
en stem den 18den dezer op den heer
mr. H. van Lier, notaris te Assen.
Eenige kiezers.
Ingezonden stuk.
In den verkiezingsstrijd is het wel mogelijk, dat de stemgeregtigden bijna verlegen worden. Als wij
hun een raad mogen geven, dan is het deze: Kiest den heer M.A. Hoogerbrugge te Smilde. Hij is een
man, die alles goed bestudeerd, wat tot heil van Drenthe kan verstrekken; en wat hem is
toevertrouwd te behartigen, dat doet hij met den meesten ijver en met alle kracht.
De heer Hoogerbrugge zal altijd op zijn post wezen en tegen geen werk opzien, dat mogen de
kiezers gerust gelooven.
Spreken en stemmen zal hij zonder iemand naar de oogen te zien.
Kiezers, laat ons dus allen stemmen op:
M.A. Hoogerbrugge te Smilde.
Ingezonden stuk.
MEDE-KIEZERS.
Wie zullen wij kiezen tot lid der Prov. Staten?
Zullen wij ons laten leiden door de kiesvereenigingen waarvan de een den ander als in één koor
nagalmt om eene onbekende tot lid der Prov. Staten te verheffen en mannen als Damman de Witt en
Hoogerbrugge voorbijgaan omdat ze spreken kunnen en durven.
Kiezers! gij wilt toch niet terug, tot het tijdperk waarin familie-regeeringen met ja-broers in de mode
waren en ons maar al te zeer de zwaarte van hun juk deden gevoelen. Waarom is onze provincie eene
eeuw ten achter? Moet dat zoo voortgaan, laat U dan voorlichten door hen die U mannen van den
ouden stempel aanbevelen, of wilt gij leden der Staten, die met klem van redenen onze belangen
voorstaan en verdedigen, stemt dan hetzij op
J.H. Damman de Witt te Gieten,
of M.A. Hoogerbrugge, te Smilde
beide mannen zondervrees of blaam. Mannen die in het voorste gelid zullen staan daar waar het de
bloei onzer provincie geldt.
Eenige plattelands kiezers
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Smilde, 18 Nov. Naar wij vernemen zal ons post- en telegraafkantoor ook van een uurwerk worden
voorzien. Hierdoor zal in een lang gevoelde behoefte voorzien en den ingezetenen een groot gemak
opgeleverd worden, daar in de geheele gemeente geen uurwerk is, dat het publiek den tijd aanwijst.
SMILDE, 17 Nov. Tot predikant bij de Christ. Geref. gemeente alhier is heden beroepen de heer W.
v.d. Sluis te Sneek.

