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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 15 AUGUSTUS 1879 
 

Ingezonden stuk. 

Stemgeregtigden op morgen Vrijdag 15 Augustus 1879! 

Veritas tracht in de Prov. Drentsche en Asser Courant, één dag voor de verkiezing, den heer M.A. 

Hoogerbrugge kwaad te doen. 

Dat is niet mannelijk van Veritas, want men kan hem in die courant geen antwoord geven, dat alle 

kiezers lezen. 

De heer M.A. Hoogerbrugge stelt de godsdienst op prijs. 

Dat toch zal bij niemand eene misdaad zijn. 

De heer M.A. Hoogerbrugge wil totale scheiding van Kerk en Staat, nadat ieder ontving wat hem 

toekomt. 

De heer M.A. Hoogerbrugge wil, zoodra het mogelijk is, maar hoe eer hoe liever verplicht onderwijs. 

De heer M.A. Hoogerbrugge wil godsdienst ter plaatse waar zij behoort. 

In de Statenzaal zijn andere belangen te bepleiten. 

Dat Veritas niet veel van den heer M.A. Hoogerbrugge heeft gehoord, is zijn eigen schuld. 

Anderen kennen hem wel en schrijven op hun biljet: 

M.A. Hoogerbrugge, 

Dr. Damman de Witt. 

Meent Veritas dar de liberalen te Smilde de candidaten van den heer Hoogerbrugge zouden 

ondersteunen, indien zij niet overtuigd waren dat genoemde heer de groote zaak van den vooruitgang 

wel degelijk is toegedaan? 

De notulen der gemeenteraadszittingen kunnen het getuigen, dat juist hij altijd in het voorste gelid 

staat daar waar het voldoend en beter onderwijs geldt. 

Twijfelt men, men vrage het hem openlijk, langs ridderlijken weg, met open vizier. 

Dat hij kunde en ervaring bezit om als lid der Staten te worden gekozen, zal vriend noch tegenstander 

ontkennen, weshalve wij met volle vrijmoedigheid blijven aanbevelen den heer  

M.A. Hoogerbrugge te Smilde. 

Smilde.        Eenige liberale kiezers. 

VEENSCHAP 

“DE ZEVEN BLOKKEN”. 

Het BESTUUR van voornoemd Veenschap brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de SCHOUW 

over WIJKEN en WATERLEIDINGEN zal plaats hebben tusschen 29 en 31 Augustus e.k. 

H.P. SICKENS, Voorzitter. 

S.A. HULST, Secretaris. 

AAN VERITAS, 

schrijver in de Prov. Drentsche en Asser Courant 

over de candidaatuur M.A. HOOGERBRUGGE. 

Als de Heer M.A. HOOGERBRUGGE bij u zoo onbekend is, waarom trekt gij dan tegen hem zoo te 

velde? 

Wij gelooven, dat gij hem heel goed kent en dus weet dat hij in de Staten van Drenthe voor zaken, 

burger en boer betreffende, zal opkomen met verstand en zonder aanziens des persoons. 

Laat ieder liberaal den heer M.A. HOOGERBRUGGE gerust stemmen, want hij zal zeker meer liberaal 

zijn dan sommigen die altijd dat woord in den mond hebben, maar waarvan de tong en de daad niet 

gelijk zijn. 

Handel, landbouw, scheepvaart, nijverheid, ontginningen, verveeningen, dat zijn de woorden die 

op de vlag van 

M.A. Hoogerbrugge. 

EENIGE KIEZERS. 


