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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 24 MEI 1880 
 Ingezonden stuk. 

Een woord tot de Kiezers, 

Een Oud-Drenth heeft onlangs tot u gesproken. Ge hebt ten deele naar dat woord geluisterd, want ge 

hebt den heer Boelken Bakker 160 stemmen bezorgd; maar zijn tegenhanger Abbingh Aling had 20 

meer. Onze candidaat is dus gevallen. Wat nu? Gewanhoopt? Neen, dat zij verre. Onze leuze zij: 

“volhouden”, want aanhouden doet verkrijgen. Wie volhoudt moet winnen en dat zullen wij eens 

gewis en zeker zoo we nu òf te huis blijven òf onze stemmen uitbrengen op M.A. Hoogerbrugge. Het 

eerste mogen we niet – burgerpligt verzaken zou schande zijn. Daarom naar de stembus en M.A. 

Hoogerbrugge er op geschreven.     Een oud-Drenth. 

 
KIEZERS! 

Dingsdag a.s. wordt gij weder ter stembus geroepen, kiest met ons de Heer 

M.A. Hoogerbrugge 

TE SMILDE, 

een man dien men gerust als lid van de Provinciale Staten kan aanbevelen. 

NAMENS TAL VAN KIEZERS 

Kiezers te Smilde! 

Helpt ons Dingsdag ijverig: - niemand t’huis gebleven, opdat 

M.A. Hoogerbrugge 

gekozen wordt.        EENIGE KIEZERS. 

Aan de vrienden van den 

Heer Boelken Bakker. 

Helpt ons thans en stemt aanstaande Dingsdag op 

M.A. HOOGERBRUGGE 

TE SMILDE. 

Bij eene latere verkiezing zullen wij den Heer BOELKEN BAKKER steunen. 

Steunt gij thans den Heer ALINGH en wordt deze verkozen, dan hebt gij zelf de candidatuur van de 

Heer BAKKER vermoord, want dan hoeft gij later daarmede niet weder voor den dag te komen, tenzij 

men besloot om alle Statenleden uit Oostermoer te nemen. 

Eenige vrienden van M.A. Hoogerbrugge. 

Help Neef Aling! 

is het parool der familie, dat overal is rondgezonden. 

Geen ja-broers meer in de Staten! 

zietdaar het wachtwoord, dat in vele gemeenten weerklinkt. 

Kiezers! Dingsdag aanstaande aan U de uitspraak. 

Wilt  gij familie- en Groninger belangen dienen, kiest dan onbekenden heer ALING. 

Maar wilt gij Drenthe, uw geboortegrond, voeren op de baan van vooruitgang en ontwikkeling. 

Wilt gij een Statenlid, fier en vrij, 

dan het mandaat toevertrouwd aan den Heer 

                                                        M.A. Hoogerbrugge.                                          VELE KIEZERS. 

Aan de Kiezers in ’t Kiesdistrict Assen. 

’t Is de laatste keer, dat zij, die eene Candidatuur in deze Courant willen aanbevelen, daartoe 

gelegenheid hebben en de Zondag is een leesdag. 

Daarom vestigt een uwer medekiezers nog eens uwe aandacht op den Heer 

M.A. HOOGERBRUGGE. 

Hij is van velen de CANDIDAAT, zooals uit de eerste stemming bleek, maar dat velen, die hem kennen 

of van vertrouwbare personen weten, dat hij in de Staten wezen zal wat een vertegenwoordiger van 

landbouw, handel, scheepvaart en nijverheid zijn moet, en die niet stemden, nu ook komen in het huis 

der gemeente met hun biljet. 

Dat hij, die getuigen wil voor den Heer M.A. HOOGERBRUGGE, niet achterblijve! 

Dat ieder, die geen stem verkiest uit te brengen, voor het pleizier of voor  het eigenbelang van een 

ander, opkome! 

Dat een iegelijk, die regt wil, zijne stem geve aan 

M.A. HOOGERBRUGGE. 

 

 


