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Mede-Kiezers!
Wilt gij voor den waardigen Heer MEIJRING een flinken plaatsvervanger? Wij zijn zoo vrij uwe
aandacht te vestigen op den Heer
M.A. Hoogerbrugge,
Grondeigenaar te Smilde.
Noordenveld.
Eenige Stemgeregtigden.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 10 MEI 1880

Paspoorten – Smilde.
De BURGEMEESTER van Smilde maakt aan de belanghebbenden bekend, dat de PASPOORTEN, van
de miliciens der ligting 1875, van den Gemeente-Secretarie kunnen worden afgehaald.
BOELKEN, Burgem.
Aan de onbekende grootheid Xela!
Wie zijt gij, die ten troon durft klimmen
En Drenten voor uw vierschaar daagt,
Die Kiezers stout de wet wil stellen
En eerbied voor uw uitspraak vraagt?
Neen, die verwaten ’t Volk wil leiden,
Gebieden, wat het late of doe,
Dat is de man niet dien wij volgen,
Dien zeggen we ons geloof niet toe.
Uw schimp heeft bij den Drent geen klem,
Aan HOOGERBRUGGE onze stem!
Z.

P. NENTE.

KIEZERS!
Laat u toch niet in de war brengen door het gepraat van dezen of genen, die zegt: de Heer M.A.
HOOGERBRUGGE gelooft dit of dat.
Het is u onverschillig wat de Heer HOOGERBRUGGE gelooft. Heeft hij nog een geloof dan prouveert
het voor hem in dezen tijd van ongeloof; heeft hij geen geloof, dan staat hij met velen gelijk, en het is
opmerkelijk dat juist deze meenen den steen op hem te moeten werpen.
Kiezers het gaat u niet aan wat de Heer M.A. HOOGERBRUGGE gelooft, maar het gaat u wel aan, dat
gij een onafhankelijk man in de Staten krijgt, die niet aan de leiband van Gedeputeerde Staten zal
loopen, en daarom met mij gestemd op
M.A. Hoogerbrugge
TE SMILDE.
Iemand, die zich anders met geen verkiezing bemoeit.
KIEZERS!
Begeert gij een onafhankelijk Statenlid, die uwe belangen kan en wil behartigen, kiest dan met ons
den Heer
M.A. Hoogerbrugge,
Lid van den Gemeenteraad te Smilde,
Oostermoer, 7 Mei 1889.
EENIGE KIEZERS.

