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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 2 OCTOBER 1879 
 

 Ingezonden stuk. 

Mijnheer de Redacteur! 

De meerderheid der aanwezigen van de algemeene  kiesvereeniging alhier, heeft op de vergadering 

van Maandag tot candidaat gekozen de heer M. A. Hoogerbrugge. 

Bij de discussiën daarover gehouden hebben zij, die in den heer M.A. Hoogerbrugge, een bekwaam 

lid der Staten zien, de redenen medegedeeld waarop dit gevoelen steunde. Niemand van hen heeft aan 

de verdiensten van den heer Jacob Meursing te kort gedaan, maar naar hun oordeel was het nu oirbaar 

en billijk, dat de heer Hoogerbrugge werd gekozen. 

Regt is regt, vooral bij verkiezingen. 

Dat was de leus waaronder zij verkozen, 

den heer M.A. Hoogerbrugge 

te Smilde. 

Ingezonden stuk. 

De Asser Kiesvereniging. 

Elk wat wils. 

Hebben wij dan werkelijk goed gelezen, is de heer Hoogerbrugge, nu door die vereeniging candidaat 

gesteld? Zoo waar, de Asser vereeniging, of liever negentien leden daarvan, hebben er toe kunnen 

overgaan, den heer Meursing een slag in het aangezigt te geven en den heer H. op den troon te 

plaatsen. Boven alle twijfel heeft de vereeniging bewezen, aan bijzondere beginselloosheid te 

hechten. Overrompeling heeft hier een wel overlegd plan verwezenlijkt. of zouden de negentien 

kiezers niet weten dat de heer H. de candidaat der Asser kiezers volstrekt niet is? Over het algemeen 

wil men hier geen weerhaan-politiek, noch menschen die hun eigen vaandel verlaten om met den 

vijand te kunnen triomferen. Eéne nuttige zijde kan het besluit van de Asser vereeniging nog hebben, 

dat nl. de stembus een druk bezoek ontvangt van kiezers, die werkelijk eerlijke, kundige en liberale 

mannen willen. 

Waar de advertentiën, waar die dan ook van daan regenen, met dikke en kostbare letters effect 

trachten te doen, komt daar allen ter stembus, kiezers, die het wel meenen met het algemeen belang 

en stemt als één man op den heer 

Jacob Meursing. 

Een Asser kiezer. 

Medekiezers! 

Wij moeten Vrijdag weer stemmen. 

Zullen wij thans Oostermoer weder een Lid geven? 

Oostermoer, ’t geen pas twee leden gekregen heeft. 

Is dat billijk? 

Is dat billijk tegenover de Smilde waar de plaats opengevallen is? 

Bedenkt dat, gij die met ons belang stelt in het middengedeelte onzer Provincie, stemt daarom met 

ons op 

M.A. Hoogerbrugge 

te Smilde. 

Eenige Kiezers uit Beilen en Westerbork. 

M.A. Hoogerbrugge. 

Zal de Smilde nu regt worden gedaan? 

Het antwoord der kiezers zal Vrijdag zijn: ja. 

De Oostelijke hoek van Drenthe is goed vertegenwoordigd en daarom zullen zij hunne stem geven 

aan een man, die woont ter plaatse waar de vacature is ontstaan, aan den Heer  

M.A. HOOGERBRUGGE. 

te Smilde. 

 


