blad 1886j2
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATERDAG 22 MEI 1886

Ingezonden stuk.
Kiezers in het hoofdkiesdistrict Assen!
Op nieuw zal er misschien een kiezerstrijd ontbranden, doch zorge men toch personaliteiten,
beleedigingen en het opwekken der hartstochten te vermijden, want die tot zulke middelen zijn
toevlucht neemt, beleedigt zich zelven het meest. Men vrage niet naar de belangen der candidaten,
maar laat ons het oog vestigen op de belangen van Drenthe. Zoo beide heeren, n.l. baron W.A. v.d.
Feltz te Assen en M.A. Hoogerbrugge te Smilde, genegen zijn de candidatuur te aanvaarden, laat
ons hen gerust naar het Binnenhof afvaardigen. Bekend als mannen van kennis en rijpe ervaring,
zijn ze overwaardig het mandaat als lid der Tweede Kamer te ontvangen.
D.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINSDAG 25 MEI 1886

Nog nauwelijks is onze dierbare geliefde moeder ten grave gedaald of onze innige geliefde vader
werd ons door den dood ontrukt, in den ouderdom van 69 jaren.
Wat wij in die beide geliefde ouders verliezen kunnen alleen zij beseffen die hen van nabij gekend
hebben.
Hoogersmilde, 23-5-’86.
Uit aller naam,
J.H. WANNINGEN.
T. WANNINGEN-BLOMSMA.
R. WESSELING.
A. WESSELING-WANNINGEN.
Algemeene kennisgeving.
VERGADERING DER VEREENIGING
DE VOORUITGANG
te Smilde op Donderdag 27 Mei 1886, des avonds ten 8 ure, ten huize van de Wed. J.K. HOMAN.
Punt van behandeling:
Het stellen van Candidaten voor het Lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Smilde, 24 Mei 1886,
Namens het Bestuur:
H.H. REBENSCHEIDT, Voorz.
J. HOOGERBRUGGE, Secr.
Deze vergadering is voor alle kiezers toegankelijk.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 26 MEI 1886

Kiezers in het hoofddistrict Assen!
Laat u niet afschrikken door den schrijver in dit blad van 20 Mei l.l., die wijst op de verpletterende
menigte stemmen bij de laatste verkiezing van een lid voor de Tweede Kamer; uit dat schrijven zou
men wel haast moeten aannemen, dat de toen verkozen heer baron W.A. v.d. Feltz te Assen de
aangewezene persoon is. Hoe die verpletterede menigte stemmen gekomen is, weten wij allen. Ik laat
mij daardoor geenszins terug houden en beveel ten zeersten aan de heeren baron W.A. v.d. Feltz,
afgetreden lid, en M.A. Hoogerbrugge te Smilde, mannen, die onze belangen zeer goed kennen en
zullen behartigen.
M.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DONDERDAG 27 MEI 1886

Ingezonden stuk.
Wij vernamen hier met genoegen, dat thans ernstig gedacht wordt aan de candidatuur van den heer
M.A. Hoogerbrugge te Smilde voor het lidmaatschap der Tweede Kamer.
Deze candidatuur vindt in deze streek vrij wat instemming, en velen, die de vorige maal den heer van
Diggelen steunden, zullen thans met de heer van der Feltz stemmen op den heer M.A. Hoogerbrugge
te Smilde.
Dalen, 25 Mei 1886.
Eenige kiezers.

