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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 4 MEI 1874 
 

DE KIESVEREENIGING 

K.B.V. 

heeft in hare vergadering van heden tot CANDIDATEN voor het Lidmaatschap  der PROV. STATEN 

gesteld, de H.H.: 

Mr. L. OLDENHUIS GRATAMA 

Jhr. W.A. VAN DER FELTZ en 

Mr. J. OOSTING 

te Assen. 

M.A. HOOGERBRUGGE 

te Smilde. 

A.W. WESTRA VAN HOLTHE en 

Mr. W. O. SERVATIUS 

te Dwingelo. 

Mr. S. HELLINGA TONCKENS 

te Odoorn. 

C.J.M. JONGKINDT CONINCK 

te Vledder. 

Dr. J.H. DAMMAN DE WITT 

te Gieten. 

Kiezers! geen woonplaats, noch zittingsjaren, maar alleen tot heil der Provincie moet het sein zijn bij 

de keuze van vertegenwoordigers.  

Smilde, 1 Mei 1874.      Namens het Bestuur, 

M. FERNHOUT. 

 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 5 MEI 1874 
 
Eenige kiezers te Smilde, die niet zijn voorstanders der Chr. Nat. School en het wel meenen met de 

candidatuur van 

Jan Wietzes de Vries 

voor ’t Lidmaatschap van den Gemeenteraad, nodigen hunne medekiezers uit hunne stemmen op 

Donderdag 7 dezer op hem uit te brengen en niet te vergeten dat de voornaam van dezen candidaat 

voluit dient geschreven te worden, ter voorkomen van ongeldige stemmen, daar meer ingezetenen van 

den naam DE VRIES dezelfde voorletters hebben als hij. 

Smilde, 4 Mei 1874.       EENIGE KIEZERS 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 6 MEI 1874 
 
+ Hijkersmilde en Kloosterveen, 1 Mei. Naar men verneemt zal onze beroepen predikant ds. W. 

Klerk den 10den dezer, des voormiddags, door den consulent dezer gemeente ds. M. Reijerkerk worden 

bevestigd, terwijl de intree-rede des achtermiddags zal plaats hebben. 

MEN BEDENKE ZICH WEL! 

als op DONDERDAG eerstkomende de stembus de kiezers oproept. 

Candidaten genoeg, en aanbevelingen geen gebrek, en vrienden en bekenden zijn druk in de weer; 

maar de groote vraag waarbij het volk het hoogste belang heeft, is niet, wie daar in de Staten-zaal zal 

gaan zitten, maar wie er verstandig zal spreken, wie er Drentsche zaken onomwonden zal behandelen 

tot heil van ‘t algemeen. 

Wij wijzen op een man, die niet om geboorte of familie, maar om zijne kennis en ijver ten aanzien van 

alles de volkswelvaart kan verhoogen eene plaats in de Staten verdient, en wij zeggen tot de 

onafhankelijke kiezers, kiest den onafhankelijken 

M.A. HOOGERBRUGGE 

te Smilde. 


