Aan Heer en Kiez ers

voor loden Dor ProvincialB Staton

i n het Dis tric t HOR ST.
Bij de op àen 27a n dezer plaats gehad he b•
bende ver kie zin g "an oen lid voor do
Prov incia le State n ben ik door meer•
� re kieze:s uit het District HORST c a n d i ■
da at ge ste ld, en vArklaar hi er mede de
ean d idat uur a ante nem en.
Moch t IDlJ de eer te beurt val l en het vertrou w n der k i Jzers te gen iete n en ik t.ot af,ge vaard1gde van het District gekozen worden
1.al i k evenais voorhee n, gedurende m ijne
twaa lfja ige zitti ng, mij ne be.::.te k rac b ten aa n wenden op zodelij \• en stoffelij k gebied tot de
wel v aart d"r Provi cie en in het bij zonder
van ons District.
De stemming zal plaats hebben op DON ·
DERDAG den 7en JULI a. s.
Mij 1n de gun st van de Hoere n Kiezor;:; ten
aaolJev elo11de verbl ij f ik

rum

seerste

AAN HEEREN l(IEZERS
,·o<>r <le llrovi11ciale St,l te11
In het Hoofdkiesdistrict Horst.

.=

Vooreerst mijn dank oan den n':!cretarll, voor zun
Je�je io de pollte&ie. \"flrmakclljk docb treurig zou lleL
1l!n wanneer zulke taal bij de debatten in de Prov.
Staten wi,rd lng-,voerd. Ja Mijnheer KüOIMA NS op
zulk e�n ree amemao als de secretaris moogt gij wol
trots tOn . Is hát niet. ?
Ik moot U gulweg b konnen S crotaris, dat de
kiezers uit liet Noorderdi st1 1cl hunne oude schoenen
T&rkiczen bovc,n de ninuwe, voora: alo do nieuwe '1an
achapen lee:- zlln. In con bericht uil. \ urny 1s boL
eerst erkend, dat bet Noorden een vcrtegonwuor!llger

toekwnm.

Ergo Aldus de eer (?) :i.an don fnz9nder·uiL ,· enrny,
om den heer HAFFMANS nis nul te bcscbouv,· lln.
Dat is immers ook de gawoonto v110 c n Veoroysche
eprekor, die zelfs de belden nullen noemt.
Neen, w ij l)escbouwen niemand als eon nul zelf!> U
niet Secretaris.
lntej?endeel , i k verzeker U dat men hier den Heer
HA.F FMANS al�cmeen hoogacht en daarom stelt men
.er boogen prij s op, dat de c:1nd1doten lljct. voor dcu
lI•or OTTEX hel eerst geteekend ,verd door den IIeer
BAFl•'M.ANS en ven-olgenl3 door al de ledeo v11n den
ra.ad der g meen te Ber11:en, oveoal" de lijst van Genoep
'werd getookend èoor vele notabelen.
Op het n.i'ldhu1s te liol'st kan men iicb h,ervao
eaan overtuigen.
M:U dunkt. dat. zulks wol een bewijs Ie dat. onze
Beer OT'l'EN h ar 11lgemeon geacht en g1:1G"'rd ,vordt
en slechts door 6' lui tegenl;('werkt on belasterd ,vordt.
Geachte S&eretar1s I het spijt mij voor U, doch ver•
-wondert mû niet, dat gij waarde hecht o:i.n u1mand
die zich .stomdronken" drinkt, m,1 àunkl aan zulke
h11nd.teekf.'n1ng kan t.ocb geen waard-, worden geb�bt.
Als gij beschuldigen "·Ut moet gij or ron1 voor uit
komon. Wacht e,an ik zal u oen voorbeeld goven.
Ik verklaar dn.t In de vest!bule op bet, Ra!!dhuis te
'Venrail bons voor bl'lr zi.Jn 111tgorolk.t. om op dec heer
TRYNES te stem men.
A:ls gij zoo met Uw beaihu!di glngen voor den dag
komt hobbbn zq wnarde anC,ers noem i k ze la"tor.
Onze k iesvereeni giag ,J1e nlet uit 64 1naar uit 1 28
leden bestaat beveelt dus als 1.:on 1g caudldaat Yoor het
District Borst ann

Vertiezin[ voor leden van den Gemeenteraad.
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K iesdistrict Horst.
Soo rL 10 J11ui v• rscheH n i n u,v veeJyelezen !Jlad
.1u non.:e.':l , 0 a<lvertentie.s" on in(,(ezondoo atulckeu nlt
onb d1,; net, \\'aerboven in vette lelt,r3, met mag�re
bewerl ogen, de namen "Bergen", ,,C,.ionep• of de
,voerden •, erklezi11g te Ilorst.° te le7.eu st.onclen.
De ,v11.:u do dier litterarlsehe producten, gevloeid uit
de Yermeenenlle• y;elbesneden pen, en van uu1.nnen
1nct een g 1 ootor ol kloiner exnmen!J noh lor d,n 1·t1g1
stonden in politiek opzltht l:emde1I het vries·, i a
hunne oribekooktlield eventuet:1 b01:e11 1 ot kookpaot,
"n bnddo11 dezelve slechts voor zoo">erril hunne aan
trel,kelfikheden, er voor Uo[bebb ri: van inslnuecren,
1 ge en boertige i;rofboden debulooren, verdachtma
klngon ta 1:xploitei:ren, 1ots uit te leereu -.· iel.
Provocatie en I IUlOn ,vnreu ::;cberfog en inslag •an
dat "r:eronl1roardiqd� nobele aantal 1.iez�s•, d[er onbe•
kenae gruo hoi X , van dien heetgeb:.kerden, over•
sp:.nnen s,cretans der utoplsten•kiesverotJniglng uit 't
barre noorden van Limburg, mot ha,r Ooi verkleumde
en be, roz n lèden on ledemalen, ,•an dot gebehnzioni:;�
gnlspU\\'Ond•Z \\-nrt-001 afsnijdend-:::elfmade rre"lden tje,
dier grlozcllge b1bbcn e11de saruoj"den I en allen, allo
mual d!o Pi;eudo'a, ge:1oenvj eu saniengo,·at ID tweo
persoon tjes,wnt ige11 �h;h het rcch� n1111 van eene ernstige
znat, zooal:. het. d ·l "l'erk.lsT.lug in het district. l:lo:rst.
gold en nog geldt, i:eo doUemnuszaak le mnken, or
oen bh,am op te ,verpen, waara:1u het b1 ávot v:in
van stommigheid kan gehecht worden.
\Vnut \\"aar toch zag won, in tudon Yan hce!e ver
kiezing!idngan, dat r.ulko onbesuisde, dom1ne, onua
deuk ndo kampló&non den bnnlls<:lloen ..-oor hunne
oaudl lnt11n opnemen ?
\Vaar toch laa 1nen i n bev:og•ln vei klezingatijden
onzinniger bO\Vering�n, m isplaatster argumenten,
Bulia!u 1er, oetachtigor optreden on nanmotigender
prudontu 'i
DaL g-,an Wl)()rdje -van nllon nonsens, äle or door toe
doen dier voo1vBl!ht'3rs gedrukt is, de goedkeuring der
candldaten \\'egdroeg, staat buiten kijf, ilan,,·1> r •.v a'lr•
borgt ons hun gezor.d vorstnnd ea hunuo erkende
p11rsoord u khedon.
Avorecht.i.cbe politiek, die valscbo profeten rireven
en nog drijven, slaat torug op den pr•>tégé-cándida.at,
dien men handbaver1 wil oo 1>lingert, men de , oi
llgheld, waarmede men don t.ogonllllndidaat treffen wil,
In 't nnogezicht. zijner oigeno purr u .
On.-tar 't masker der at onlo mltcil wordon a,!htens•
waardige m:1nnen beklad en verJach t go1na:.kt, io
hunne '.lor gekrenkt, on laster, vuige lnster toegedicht
or ,valgolUk vleiend op�ohemeld, door do onbandl;: sto
vnendon, die n1eu denken k:in.
ln plnats ,·nn rr.et oren vizier rfJderlij k 1n 't etrUd ·
perk der politiek te tieden, hrou " t men al101le1 lage
gemeenheden In 't gor.uip, die da gen1oederen dor vol•
gelir gen van con Job zelf;, In sl:,ting brengen. Da
bhiaw, die 1nen op den tl',eocandidaat. werpt, slaat
terug op hen1, in ,vlc1111 brdu de langhoid riJpto ; ten
nadeele z;ner oig,1no parL(j 1
Da ophem1,1londe doucJen, waarmede :nen den candi•
dal\t van Cf\n der part on von;ii;,rt, de bagel witte onbe•
vlekte k roon dor I olftiek, wu:11 medtt rnon deszelfs
tooit, doen den et rah,nkrans7 d10 't hoofd der tegen•
atnudors ombtraalt, gelooft dat, kiczen:1, niet ve;blc!!kon 1
, 1e1ero en laster, leugori on btldrog zijn f0v11arlUlte
,vnpenon In 1e handen dier welmcenende, onbesuisde
knmploonen, ,vnnt
doen leven, ,vat zti veruietigen
willen en vernletli?en wat zij ,villen doon leven, Lenzy
zij 111l heL viJandeluk k11rn1> gericht ,vo1 den.
.Goodu wiJn belioefL (lee11 krans•. De vrije wil
der kiezers diene l?0t<lt'pai:loerll. lJcezolfs votum is ,vot,
do wil rJes volks. D,o t\ il, dat vo1 1 m moge uiet ,-;oor•
den verkracht door lnstorliJko verdaahttrakingon, dQor
kunlll matige opzweep,ng n on ,·01 Lrnppun uer \\'B i.r•
ho1d ! \Vn!lrbor�on van eiln verleden kunnen warii-de
bezitton, w 1nrb rgen voor oon tooko1ust llobb.11 tie
hunne ook 1
Zotels In 't Colle�!e d ,r S�ale:, is bij ,vet, niet bU
dyna slio gi.'1 e:teld.
\ oor �ot Chrl wlijk-Domo ·ratil!Cb fnndnn1ont, wn.a.r•
op d,J k 1o.;,rot gebouwd 1 , :-.�•n do \"erwolmdo auto•
crali1:;che stut ien der volkstribune te zwulc. Om do
Chrlstol uk•Damoorall�ohe nnlle te kunnen dra:;on,
dnar \"oor dle110 do 51.eunr,lla,r, bot \'Olk, dat volk dat
zijn knic!lten pul uit de do,·ise : ,. Voor God, Ko�iug
en VntJorlnnd 11 , en zijn vorlrouwen, zijn toe.komst
daa1 in gcs�old beeft.
Vrte k iir1.ers ,• an district Borst, diil leu1.o zU U
hoi hg, ri ·l,t d :irnnllr U 1v doen t<n lntec ! en \\"c rpt; verro
van U ve1d:icht maklngen of vleifJrijen, waarn100 n1on
Uwen cnndfj:ist i n dezo dagoa :nut of zou�er deszelfs
\veLcn scha,l(H . Liat U niot. bPdoLton of v<.'rlolden door
opgeblaz::n courantengeschrUC von ,·alsche profeten,
,naar ,01 mt U ioif oen i léo en handelt. In den gaest
onza fiere aun yerwl\nto VIa1n iugoo. �Die ,vlldon \Y.lt
was recht e n \\"on non ,v1\l ie wilden.•

Notaris Arnold
te Eytsden

op lil.'1.A.NDAO • J ULI
Voor de op DINSDAG dori r, JULI a. s. pln:\ta 1898 nam . 2 ore ter her•
habbonde rcrkuJ:i11g t-·oor ll'Xk11 uan de11 G�-n!eraaà berge , 11 den t,Dlld Jans
wordt ieo zeerete aanbevolen tlo Eleer
sen tiJ L1bt#k (St.. Gee1truld) ten verzoeke van
d1:n h or I{ R eb oek vei • •
aftredend lid . de oenige Tor toge11w oordigor en MnflNI koopou :
eandidaat voor rle aCdeeJing 1 I.M &URCl BROEKHUI
f't". t' 1 1
ZEN. De ntdeellng Rtmbure-Broekhuuieo m:ig l0<:h "ol
ooi:: in den lla11d een wtcl hob�on.
1n d l.iO,v,u.�, .. ,r<lo \'81 de
Kleiere brengt dus een parig uwe stem uit op deu Heer .......,u,ui;wV L11J k gem en
·
SL. l1tiertru1d.
AUG. ROHS.
01') cr-,d10L u.lls b kor Een -weldouke11de Klczo•·· ho1u of borgetell
1ng.

zijden candid�at ges.ol d
voor het h dmaat�chap van de Provinc iale Sta
ten ( Vacatu1 e ,, 1Jl�n den �elGroot1\c�tb. Heer
PH . �SSE R) h �b 1k na rijpe ove r,Yeg1ng oosl o
t.en, die ca � d , d atu uP te _aa nv aa rd en .
_Mocht miJ da ee1 te_ bau1t vallen, door U
.
r
e
e
s
� 1 z r naa de Pn.>v1ncin.l_e �taten afgev�ar
d1gd . t ,vo rde1! 1 dan geef 1k U de verzeke1 1 ng1
dat 1k 1 net ml\ne �este kraohten de bel�ng�n
r
U 9:��l}n , en . d1� va n het , N o��er-d1�t 1 1ct
1 0 het _b1; zonder 1n uo Staten znl � o?r"'tHan en
ve rdedi gen. •
.
a
ls
go
d
ek behoeft het geen_beto?gt
thoh
A " a �
dat l.>IJ al 1n1J n doon on Ja.ten do Godsd1enst1ge
Voor de op a. B• .Di,zsdag, li Jl(l,, plaats hebbende
bela�ge_n op den voorgrond zullen tred en.
.. VE.RKIE'.llNO van r.uid�led°en dezer gemeente v"ordeu
. M.JJ 1n UEds. gun:it aan be, clende, verbhJf dr1ngend aanbevolen da aftredende leden,
ik u oogachtend,
Van v er_schi l l ende

Il oogachtend

K iesdistrict Horst.
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Notaris Arnold

te E111den r.:li

DONDER
DAG 7 JULI 1898 nom. ,i

liotaris Qnaedvllea

,il op .l>UND ,DAG

d"a

lli JULl 1&9 , om 2 l(SI

u11 r s I am
&J?S, r ber
ber e v-n P. Sch eurs
le Cad1'er c,, Au:,
.i t:l::
A
r l'

,·e1 ' . 001>e11 :

""'•ke l
P1&! r e .K or:
e , E r.
ts rooden RO J E ter
pi· tee �onramd
rde1bfJrg.
8 ro d!!n R üGlil ter
pi atse g:<.:.441uuJ K I nbol'i
4 roeden TAR\VE ter
plaatee genann1d t10 den
steenweg bov n oe n Dcker.
3 roodeu TARWE t.cr
!Aats& gen11 n Kolen berg.
2 106don TARWE ter
plantl.>8 genaamd Groeaeo
roin.
6 1 , roeden IlA. \ ER ter
plaatse goaBamd llt:.:r:ler

ure ter berber!lo v, n dan
Heer M. Jeuk ens HeU•
n e n aJb Station te Eysdcn
ten verzoeke vr.n rien Hoog
Oeb, Heer R. O raaf de Ge
berg.
Joes te Evsd
• en ,· c1·l.: oo2 1 1 t09dan HAVER ter
pc11 :
plaatse geuaumd Groenea
rc1n.
2 1 , roeden AARDAP
PELEN terplaatse g c.:iamd
op het Geuzelt.
1/, roedeo A-A.RDAP·
2
in : I. den boon1gaard 111h
kasteel te Eysdlln, vroogor PELEN ter p natae g�
i n pacbt bb den Boor R n • nanmd Koleoberg.
'B ton ,·erzoeke v n
qne� te , ellen I n 2 pare.,• 0
. C'
:i
T'"'�li,1.
len en in massa .
ll. den boomgaard nan ei en J.111 C UIJ n te
ds nieuwe aliée, gena:und S M rle. oereu.
.ae Kletlenber!!
G si: J.
De boomen ,� nurom een
8 l'oodon BOGGE ter
,vitte rond Is, ziju gereeor•
pl uitse �er.namd O aafJ il..
vE:eru.
8 roeden ROG G E ter
Op l:rodlet mits beken�
plaatliO genaamd Klul11ber1lJ�ld of borgstelling.
3 rooden ROGGE ter
plna
tso 1Zl'nnan1d de Hooft.
Voor lfAASTRIOHr ge•
6 rooden TAR WE ter
vraagd tegen Octol:tar e. k,
I n eooe flinke zaak vao plutse genaamd W lf;,ikop.
6 roeden TAif\\"E ter
M"rcunêo, Nouveautés en
Tricotgoedoren, eene eer:sfe plaatse genaamd Kru ja.

<le Kc1·se11,

Een groot aantal Kiezers

A angezocht door vele H.H. Kiezers van
UBACH-OVER,V-lOltMS om mij bij de

Gemeenteraadsverkiezing kandidaat te stellen, heb
ik gen1et:1nd aandnt vereereocl verzoek gevolg te
hebben moeten geven.

.Mocht ik de eer hebben d,)01 u tot liti van
den Raad gekozen te worden, zoo zal i k do
belang.in der ge1neeute en die der ingo.:zetenen
naar beste krachte!l !>eharligen.

Jos. Luchtmann.

APPELEN en PEREN

----------

Aan HEEREN KIEZERS

voor Leden voor dan Gemeenteraad R. K. Winke]jo[ronw Notaris QuaedvliB![
te Ubach

■over■Wcrms .
Door oen llroot ;u\nt.'\I kie1.ers voor du periodieke tier•
lie-::·11g ,,an 8 Lede11 t1c'11 <Uil Gcn1ei:nteraad te Ulli.\.Cll0VI<�R-W0RMS kandidaat gesteld, \erklaar ik deze
lcnradldu:t,1111· 1.11et; tl u n l, 0 11 11 te 1,ean.en.
.Mocht mv de e.r te beurt ,. llen, bij de op a.s. DINS•
DAG den ü .TUL! plaàt.s hoL.iande steolmlng door lJ
gckor.er. te v.·orden, zal 1k als uluu,v Lid vnn dl'n Rand
me� luncht on iJver da belnnguo der gemoonte voor
tr.n
etann on zoeken te verbete1en en bevorderen.
zeersLe in uwe gnnRt op n s. Dinad11g bij d" stembns aanbevelend.
Hoogacbtend

Mu

Pieter Josef SIMONS.

Openbare Verkoopingen.
Not,1.ris lloc1·scl1 te Venlo
- -0 - -

znl op verzoek van <le erfg van w len den
heor Jean UuaLett1 van Venlo, publiek

weled.

Interne, volkomen mot
betrefl'. vnkken en stallee•
ren bekend, dage!uke ver
koopsLer en van goede �e
tu igsch riften voorz1cn, niet
booeden de �O Jaron,
Brieven fr. mot.to ,;Mer•
cerfOn", bui uau dezer oour.

zru op Maandag 18 Juli
1898, om uren 's na:n1'..I•
dngs, ter herberc!o vnn
Cornelis v a n Laar te
Groot ll'elsden, (na afloc,p
von dan \·erkoop ,·an Cor
nelis P.ontcn), ten ver.: k�
-var. fnm111 e &lureurs, tA
Groot-Welsdcn 10 het epen
baar c verkoopen :
ó roedeu ROGGE op El•
ke11,,·eg.
1, roeden ROGGE op E1·
Worden tersto n d
ken ,veg.
gevraagd
8 roo1en ROGGE o p
Dros:;art
1 6 r oeden TAR WE op
1 of 2 jaar aan het vak Dru;;sart.
8 roeden 'JAR \V E in d1
werkzaam. A.dros bur. dezer
Molt.
Courant N o. 91 ·
_
6 1/, 1ooden TARWE 1 a

a

Modonaaistor.

• •
2 Lee rm e1SJ8S,
GESUCRT

ein Mädchen

---------de Molt.

Notaris Qnaedvlie[

v e rkoop en1
n Op Maandag 18 Juli 1898 's n:im. om 4 uur wolches melken kano bei zal op .MAANDAG don 2ö
het caft, Suisse hij den hoer Poos aan THvNISSE�, ll1'118h1Ji:en. JULL lSUS, des voormtd•
ia
Venlo
te
den Eddachtb. 1:1�
de Vleeschstra·1t, de Tolgecde onroerende goederen
d,\l7S om 10 uren, in <l•
gelegen la de
Gevraagd voor dadeltik, een Victoria Tavern te
0 E trI E E N T E \' E N L 0.
lVfil,-.Maastricht, publiek
Bur.qe>neester der gc,neenic Bergen en 01ul-Liá
1.
,�1er scl1oone
veirltoopcu :
der Proi:inciale State,i.
ook genegen huls, en tuin•
Gt111CC11f� .Maa tric}
,ve: k te vorr1chten. Adrcg
.Adieu zeer goacbto Se retarlq, heb Ik nn boter Jee
"
a
burea1. van dit. blad no. 92.
ren schrijven ? A ndere wil 1 k nog ,,·cl een proetj8
mot
:icht.eri;oboL1�vcn
en
tuinen,
ln:i•
�-"'(;s- g,:;f;;
leveren. Tot zions 1
ten de Roermondsuhe poort, ic pacht bJ dea boor
mi:tOPEN" PLA.A.TS
llet BESTUUR vau het
de
en
on
hee:
oubis
wed,
l{efout-M
de
n1evr.
N a m ens d e Kiesve reenigi ng
s,
BloemMt
broodbakker�, te
GE1sti •ht "Da Heil.lloem� te Wd!lrln
ij
Go àlïloed en Hoffmans.
\V k In do ReohtstraAli
H e U thuizen , raa::;t
no. Sö sectie A. no. 2...So,
twee bekwame
groot I o.1'9 2ó centi llrec.
Nndcre lnllcbtlchl,ngen
in de St. Nlcola IB:1trat\t In pacbt l,lJ
te bekomen ten kanlQrt
'l"lLD voornoemden notarii;\,
den beer J. v. D.1elen.
� !:!' 1 ••
8. E,n ,�· i ul , e l b 1 1 i 111 d:iarna!li!t g11l •gl.'11 in
GolegooheiJ voor »kost
en ln,voning• I n de nabij
pacht bij dea he�f K1anders.
Te KO OP 1
4. Een ,v lnl<t•l h n t i; naast bet voorgnande i n ht>ic.l van het Gesticht.
pnchl bij den huer Clnsaen.
'J'er n ndere be.,preklng
ó. Een '1'' i u l,cl b olE- moL :11·ht1>rbouw aan de zich persoonlck te wen:len
met TO ONB AN K
lol den Eerw. .Broeder
Par:i.do In pach t. bij den heer A. \"an l�rp.
E"n 1111 is en e1·t in du Pic!.lrû1e, iu !IOCb t bij Car<'les, Ove1ste van llol Tt1 bevragen biJ W. MAN S,
met muziek.
J. Hul man.
Gest icht.
thnmerman to VEN LO,
In de beroemde Grot van Valkenburg,
7. Een lints aldaar in rin.cht bu de wed. J. 'f m•
HelschrikseL
pelae1·s.
8. V ü f lanizf'.'\n ann do l-I1vonkado en Sint Jnns
strn/\1 1 lo p�cbt bU Jean W nnnds, P. Grotbau-en ll.
Boten, W. Iîel!ewcgen en J. V,1n Niou,vkork.
eon gelo
9. Drie BCUOOlle pe1·<•ct•l�n \)011 ,.. f e.1•1•eln tegen goed loon gevraag;)
bij A n t. I I c r1>e1·:..,
M oe de rh on d,
ü n don Oi>stslngol, Ja.ogs den weg naar Stalllurg,
Schoenrn
akor
to
11"ERlt•
witte borat en
10. E3n bon ,,..·t.e1·r�i u nau de Roode atran.t.
ltADE
OllEVREMO!\T,
wltt.o poot n. Teru g te be
ll. E!!n perceel b<•n� la11d nnbû de ,i ParudJes,
komen tegea be hng de
11!. J<;en perceel l.) o n ,vlnud aan do Veegte,i, 1n
Een
bokwa:im
zer nnnonoe, bU L. BLO&
p·Leht bil G ur1j s.
J 3. E •n 1erceel bo11 �·lnnd ann de Markt nabij
�! EN te Ri111üurg.
op ZONDAG 8 JULI,
Sir t Urbanus, In l ncbt bij K. Ilrul.
14
e n e e n M E I S J E,
bij P. C0ERVER, ZANOBERG-B0CH0L TZ,
•
,oor do volgende prijzen :
Vl\ll 10 à 17 jaar gevrnagd
Een
geleg'n In den Dant11ln, met bübehoora11de perccelen. voor dad luk . AdreH bureau
1e prUs 100 fr . 2e pr. 80
ae pr.
1
o,
Vllll
d1
t
bi.id
1'
!JO.
l ü JJ,n porcce!JI den11eu 1.,o,,.cl1 op tle Ho:1lda
4e pr. 40 fr. en 6e pr. 20 l'r.
acht.or d11 Ru&tpln:.ts.
Bû ongunstig weder des Zondags daarnn.
T rug to bekomen tegon
t> Op Dinsdag 1 9 Juli 1888, 'E. nom. om 6
vergoeding voor voeder, en
fr.St'rti kosten bij JOS.
n11r, to Reuver tor her!Jorge ,au don beer Niemans
aau llet stat10,.
op ZONDAG 10 JOL1 voor llECKEltS, he.rborglcr, aan
Een ach(l()o potcool l\J:nn s ,vnn rtl Jlelegan na.bij een Iljjwu:l, zoo goed nis he� Stooncnkru la, t,;, lVau·
Reuver lo l(es ol op den "\\' t!Ol'd, groot 8 heet. 80 area. n leu·N ,n1 G 1 )p1ij ?.fln, bij bacl1.
Ee11 l( iCZèr
Hot. ech ultcrsconconrs, gehouden don 27 jun[, door
c Op \Voensdag 20 Juli 1898, '1:1 11nmidd�as H. Herlngs, l'iieuw�11Jia·
do Kon. Scl1uLtorij "St. Lllmbo1tus•, mng volkomen
01n 5 unr, te Velden ter herbergD , an den heer A gen
f{esl gd heoten . HeL r..,o"t. werd ongoluh.terd door do
v. d. Homberg I,folenoar :
B rmo• Ie 'l"nn Amste1 J'ade en du Z u g�oreonlglog var -------------------
D�
b;w�
oe;
tusschcn Vaals n V y l eu
h
er,
,vel
ko
tovreJenht-ià
wegd
roegen.
bcldo
aller
'verd r
werd hol nog bûge,voo d door de nn.bu11ge
eon z , o.rL
u
B h t.ter\) n Do nrad , Jabook en Schi n veld, waara.,11
SchoothondJ•
Wij tevens en n b�ten Dn ik toez gen. O p
het
gt
logon
te
Schnnae
oo,
groot
2a
hact.
f>O
a.
óQ cauL. oo ZONDAG 17 J U L1 a s.
schulterscore-0t1rn werd n de r au bah nld als ,oJg
(r te ) Tog n
t:
Pr.Uzen
200 francs.
Nnder bu afficbon omscllreveu,
beloon fng t ru g te l.lez r•
Jo prlis .L<!on .ldertons., 2a
, i 1 :n n O mpó, bol ie
A
1n
rut1g
3
1111r
'11 nam1d·
U
van B111gelrado, S' prijs uil! y , Vnli,: nbu rg ; 48 pr 8
)+
Het B tuur. geil b A l ph o n s Jnns•
dnga.
1
L� :111�d Honsg n , "Pulb- • 1 1nn n . P vo •olschteten :
eens. Café. Epe,i.
kop ,·,el t n d t'I Il na, D nr e, al i;chot<in d or
op DINSDAG 6 JULI,
L onn1a Hn, sgGll , P lh•S hh1n r, r;L rt. Knrol Il!)
Z ylen, linker vl 1gal
mei mans, rochter ,· l g I Fr
onder het Coi, ·ort Gcltcutou tt.>oni-.tel
Z m St•ll> t:1 t l nc l.: l r<�n von '1!"' 11sslk\cle 11 op K ER!!JS-MA ANDA G 4
Wllleru Hoon n, allan ,a Blngolr rJe. J)eze 8 1 t te JJ l l •• � voo� 2 1n)Oi pr · n, on vaug"ï. der
te HUREN,
üb rtritft Jed 11 a1 uoro F11brlkat an JT,1 l tl >1t1•Jcelt, J ULI hij H. Dnn ven ,
ot n do(Jr Loon M r '3 ,», "'n d · l r n!.'ndo g zel "
werden tif,!leSchoten Jn 8
p n , ra 4 urt, hij
sol111ellen1 "C'1·o clcn,ou uod ;,;oh ,ueru. .;.\... 11s P A L E M l G voor een g Ie en t.e BTR.ABEEJC.
RI l Z EN, vaa.rnn 01 oclt.l naa d4 {wilUJC,dc.
B n el rnd • Ro,n p vfol bu loting ten do I n n P er
e l ,,�n . Alle n ga N iedorl:ico bei :
K1 o ren en l,� Goffi g, B1nge r o. Flob rt Co • ours :
nieuwe Buks, (:ichter voor dan 1 Oetober. .A ri.ll
E 1tr 18 cent.
l pr s J an Mertens, Amstenr de, 213 prijs F. Il. ggen,
lador) toob hoor niló ann Wed. A kkermans,
Doenr11do, Alles liep in de bust.t, orde af.
os. Erli.ous t l,t l.ttenoorii . s.n, Gerlach.
�..{.-.,lj, ;;r.;.;li,,;�
�

T h. W. OT TE N,

De Prcside11t.

· ·; 3�-W���&�aJWW�if���
GROT van VAL KENB URG. ,
e

I FAK KELTOC HT �

Groot SCHUTTERS-CONCOURS
rr.,

R
BINGEL ADE.

eo r�.,

_.�:i�

f

H eerenhuizen

�- Een Wi11kelh11is

lwt.r.

.,�?il�

Koetsier,

Een HUIS

Motsolaarsknochts.

zu

Achte1·winkel

n.

Schoenmakarskuccht TO EG EL OO PE N

DB bOilWhOBVB [8Il88Illll BBSÏBSHOf

****�*O ��-

KERMIS tB KLIMMEN.

»

�
ttG,�oot Concert en Volksfeest
t(
t(

+(

_

,v.

Toegeloopen

'l rekl1ond.

Prijskegelen

11it distr let llorst.

**�*�**

2da Paardenknecht

R

se;;

f

l11gber- G u lpc11.

Groot Ke[elconconrs

n. FI'itzo' s BBrnstein-0�1-Lackfarbo Prij SVO[Olscbioton

:>t=O J. W. SAVELBERG[ Drovst, HEERLEN.

()11tloope11

HUIS met TUIN

