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Regt doen en verstandig kiezen dat is kiezerspligt.
‘t Komt deze of die streek toe, dat daar uit een Provinciale Staat wordt gekozen.
Dat hoort men dikwerf zeggen en velen stellen er hoogen prijs op, dat er in dit opzigt eerlijk en naar
regt worde gehandeld.
Gij die zoo spreekt – denkt om de Smilde.
Wilt gij de Smilde verstooten om ’t Oostermoer?
--Wij moeten een man kiezen, die op eigen beenen staat, niemand naar de oogen behoeft te zien en
zegt waar ’t op staat.
Dat hoort men van alle kanten – ieder erkent dat Drenthe aan zoo iemand zijne belangen kan
toevertrouwen.
Gij allen, die zoo denkt, doet ook zooals gij denkt, en kiest den Heer M.A. HOOGERBRUGGE.
Hij wordt door niemand geregeerd en hij heeft het verstand om zelfstandig te handelen.
alzoo – Drenthen doet regt aan de Smilde en geeft uwe stem aan hem die verstand heeft en spreken
kan en spreken zal, aan
M.A. HOOGERBRUGGE
TE SMILDE.
Veenschap:
Molenwijk en Aanhoorigheden
TE SMILDE.
Het Kohier van omslag over de gronden, dienst 1880, ligt van af 9 Mei 1880 ter inzage voor
belanghebbenden, te Smilde ten huize van de Weduwe J.K. HOMAN en te Hooghalen bij G. KUIPER.
Smilde, 8 Mei 1889.
H.S. GRATAMA, Voorzitter.
M. OLDENHUIS GRATAMA, Secretaris.
KIEZERS!
Bedenkt thans wat gij wilt?
Moet er weer een Statenlid uit Oostermoer verkozen worden of is het billijk dat de Smilde, die twee
Statenleden verloor, de Heeren VAN DER VEEN en VAN VEEN, een van die plaatsen terug krijgt?
Zoo ja, stemt dan op
M.A. HOOGERBRUGGE,
Landbouwer, Smilde.
EENIGE KIEZERS UIT ASSEN.
KIEZERS
VOOR DE PROVINCIALE STATEN.
De dag der stemming nadert met rassche schreden.
Willen we eene keuze doen, die ons niet berouwen zal, laat ons dan eenparig onze stemmen
uitbrengen op den Heer
M.A. HOOGERBRUGGE
te SMILDE.
EENIGE KIEZERS.
Smilde, 8 Mei. Een veehandelaar, die in gezelschap met nog twee andere personen den nacht heeft
doorgebragt ten huize van den heer K. alhier, beklaagde zich hedenmorgen, dat hem een som van
f 262,50 was ontvreemd. De politie is met de zaak in kennis gesteld.

