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ri Barcie-frest te ijze/sza &ejaugeu ?" tien
fatJ,- weizflir/j jeu, ,Jv dat .wj»lle aaps dat dit dc

Fair-

di9 is?" - 1h eb/s wp mln hee,! (ce: ja! Af/heen mlv Ilea,

Non hy], unk, nz' j?ztte one fozfeli;,q /a/,o,'eardt, fo)-Â-feerif
rdm/t, up ii Bcrc/z-feeet to A»pe/jLee, mee, bate fear zh,
t-weel to finzi, de» er filu hei by de, Bede,," in porpe/de.,
Weg, er net fitter net belt,-i' feit to réch. k«„,;, t/ee, in er der
himze hei» wie,- ; hoewof er hier meer genen mei forepWe /,ie,/.
n im

dos!» .hJerrh.feestepo kb,, ,,j,, koele

)

vncl,r, de lése,: fen te: fit: wit-kie
fwf/e Jiln wtr:;

bes/zus, ie Berch-feest to Appeiskea

mei h/nt by teenfrn to forearfen • ij atlinne ie wU en edesitjen
fende
Skriai,er J]NTJE SYTEMA,
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Ja Gelderi&n en Switseriftn,
•

Dat het fen aids de hieting hftn,
Dat d&r de bergen stieden;
Mar hwa liet fen ûs Md faei's leard
Of op fooien 't deuntsje heard,
Dat se ok in Frtsian wieren?

Stiet Frîsl&n net (en aids bekiud
Dat men dêr flakke greiden lint
En lege wetter poelen?
Uwa tongen ca net Pnslan ta
Um dat to oansktchjen, en -den za
Oer Fdslftns.berel;en fooien?
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men ficri hier jier
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jier

1)0 joilges rje om

As Frmgiân ek in herehran wier

iii 't san;

De famkes kuir'je han aan Hun

In Bereli-feest în dids aarde;

Mei feestlik holst umhinge

.

In feest in rîk aan ;'ille en nue]it

'Truck 't grien forsiene dunen plein

1 hier Switserlan by nader dacht,

En winskje dat de tiid gjiim ciii

Hoe berehrîk men 't mei hide.

Mei aan it Berelm-feest bninge.

As praeten dc ils &Idfaers iiea ,

De feint dy nêst sla fainke sit,

Pen 't benchrîk aard by Appe1skei,

En ek de eind fan 't nacht net wit

wy mei cly dochs aan skôchje.

Dat Mm dit feest wol biede;

in hab se wol dy Lichte net

Dy whiskit ek ût grass ten 't kent,

Sa men se al dêr jinsen het,

Un de care moans fear 't deiliocht, net

1

Doclui kin w' up 't Bereh-foest bôehje.
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It Berch-feest is en- bheat nitheast,
It feestlikst alter feesten meast:

Wei tea de faam to skieden.
-9

De keer en dame sitte smout,
By alle nacht dy 't feest hiar jout,

't Kin Md- en jung fonneitse;

To praten en to pnienen.

Der, de natûr ee fry en mm,

Neat dat hiar hftswirts dniene kin,

Rupt eik 'd6r ta it ,,wollckom j"

Mcii Praat tea gjill aai hfts ta tejeis,

14ff elk dtr wille smeitso
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Do dei forrint, do nacht for strikt.

Mei dan by fries of onfues non

Mei' niinmen liwa dit card untwîkt

De

Mei net ns nei to tinken

E1UIICI1

5a1 by Appelskea

De naartoe as berdien drngc

1-Iwet tracht as hiarcu 't Bereb-feest juch

Dochs is en blieut dat feest altcast

lIwet sôrge de Dereksic druch

In foiks-feest dat my 't allernicast

Uns elk formeits to skinkcn.

Pen alle feesten hage.

Lit elk fry sidse hwa soks test;

Der het net .plents, noch rang iineli slin

,,Nca habbe îu Frîslan berchen west,

Elk set .: foet in 't inulle sn

Dat 's hwet hw'er neat by likit:
't Bin duiten san en mors gjing bit,
In jotis Ewa net better wit
Hwer men de berchen sîlçit."

Ik heb de frede er mei, raar 'k sids:
llwa to Appelskea up 't Bcreh-feest is,
Dy scil meAr wille smeitse
As hy in 't fiak der duiten giet,
Den as er up dy berdien stiet
Hwacns top dc wolken raitse.

En knielt troeb de lichte
Of klicuvt te eau de hoppo top
Pen tIe jeu of care

sfl.0

dan

01)

Ter meitscud nei de liiehte.

[)êr lieerskit net de ideib eid
't. Is Mem Nntftr dy iepen bit
For elke feestelinge
in fier mei

gil1

tapît eerSpileib

t twet in ii sken wol fen ei in ken schiedt
Mar, 't

til

to ien kin Ilringe.
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al oernu mei (1 ioer pim ik lmslei ii

Dy nucht dy ssneits ik by it gea,

Mar tin net sn in ei grien nol-teil]

In 't dime lInk fen Appeisken,

Kin hier eikg eneli formeitse.

Hwen near we 't Bereh-feest fiere.

Jn rits of great hwet sprnng ei' ducht

Den het de tsicnstfaem 't ccliie inrit

Gjin icn ccii ta belet feil 't inicht ,

As jifl'rou dy se hier tsiensten ittielit,

De holle onu 't halkwii'k rcitse.

Mei nêst hier Guinkeliere.

iii nar dy nimmefry lor kar,

'k Rum tryris lokkich hwa dy dei

De wijd bernnidc skonbtirohs mar

Feit 't Ilereb-feest, jierliks flora mei,

Ik wol der net fen Witte.

Dar bi dy duncu onrde:

Ik bin fen earsto en twnde rang,
•
•

1-Iwen near de knecht sin hear is lik

n al dy fyfen sechsen bang

De bi(,nsl.faem as hiar hou en rik
J

'k Mat mids in 't hindert sitte.

Ik fin de rieuchte wille net

En as de Uoer sin bode.
4,
iJwa 't ok nut kumt, 't nut kunt nly nest

ilwer men de ienis hoger set

Dat 13e.reh-feest der to Appelskea,

As de onre feesteiinge.

Dat kin ik net forsitte;

It swietst formeits dat smeits ik den,

DOr is min nicht, dr flnmje ik ici;

As elk hirn fry forsneitse kin;

D6r rm ik rosen op min wei;

Gjin om 'c stuke springe.

Dat': kin % mv gels foijittel
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Op aanzoek van eenige liertvehu'ers
gedenkt cie logementhouder. FUELRI(
Lyjt1; . VAN REN boSCH ie Appelscha, na
-beLoogeuc loenemnilcg lan. het Edel
heba32r Bestuur dci' Gemeente OitsIsteJijiewerf.
Lfl'L'flWS dein 4 Julj 11359,
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door

liet Moziekkort's van Assen. en

uh.a,.'veren door. bel ZtiipgezeiMhap-. van. Appelscha.
de navo%ei;de \'OLhSVlC$IAhELlJK1JeflEN
preek1 S uur' mT&LWødEagtn:

.....
L

icrgfeest te
Den 14 Julij II heeft het aangekondigde uflerg(etslï op
4e bergen en zandduinen te Ap1elsch plaats cebad. Be1
gisasligd door schoon weder, werd dit leest bezocht door
J
qene groote mcni6te volks, aoo acs men vooraf niet Pad
kuiffien, ,.uéëh durven verwachten, dii'r ze niet alleen uit. 1Oe provincie Friesland, maar ook uit ondeisct,eideiieplaat•
sen van do pDviucida l'rcnthe ei; Groningen in grootte
getale waren tiuiengevloeid, om het eerste Appelsclia'slet
.vflergfcesta HIJ te wonen ei, aldaar de genoegens It GenleCut,' van naluur ei, kunst, die als het ware WedIjvc2'
den om dit feest pracht en luistcr hij te zetten.
Zlidda's om drie uur wevi het feest geopend met
instrumentale tuuzijk. uiige;ôeea door het .øitiltjkcorpl
.
van Assen. waarna de bepaalde vallisvermaken UIE mast.
liwu3e11,zaluuoperj en talboutlooperjeen aanvang na•
wei,; die door lieerea keurmeesters zoô ordelijk werden
geregeld en bestuurd, dat ieder aanscliouwcr met let
!roostq .geno' ucu ooggetuige was van deze wedstrijden. .
,t
die de.. lachspkrea: der toegevloeide menigte niet ewl
in beweging bragie,ti. Ueurieliiigs liet het zaiggeiebcta1
van. Appçlscha ziel; ook hooren eu. voerde met goed 5t8C(tS
eenige zat gstukhen uit, die over lie(algeineen zeer gOCJ
zijn' beynlien, zoodat wij niet kunnen nalaten den LanR'
directeur ii. Zwor4 en de leden der zangveretnsiOK It
bedanken, voor de moeite, die zij zich tÔo gaarne pebbeil .
getrC
om zooveel mogeljjk hel (eest door 1012€ le ter03!'
en. (flider het gelitti.k van een h,erlUl' Shas
o de middag Op cciie aangename wijle $C'
terwijl er beurteliiigs door eenige heereu , ioo ats
1,
de ijeeren Prulin, insliltaictir te Dokkurn, Ileldcr, Fabrikant
ie flcikktjm. Prakken. wethotider te Ousierwolde.,P11 der
.
Sluis, niedecinac doctor te Oosterwolde: van Jtoijc* hur'
1
gemeester van Vledder, Berqsnta secretaris Ie Makhipga. d
Jong hoofdonderwijzer te Ilaulerwijk en Uffnhaus 133
Groningen, ondeischeidene op het leest toepasselijke l035
ie» werden .ing.teld, .411e door liet publiek toet een 11114
'itograitllw werden beantwoord, %vaaraari mendUI4uhhit
kou .:ticu, met welk een Feestelijk 'eElkootiaamø IC4'r
.,
tiezield Was. Bij hei vallen van dcii avond en nadat de
laasle purperroode stralen der ton, fle de bergtopptn 200
1
praehtvul hadden beschenen, ware!; verdwenen, werd I4
pvPkik aangenaam verrast door het afsteken van Lenige
vuurwerken op den aéâgeiiaamden ,,Uusctibtr4". en dot
eene algemeene illuminatie der tenten, die mede Feestelijk
en bloemen
et, smaakvol, met nationale vlaggen.
LCL15 wel
waren versierd, terwijl de zilveren waan UI

,
1
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Laten jachten glans zich boven der bergen kruinen verhti
. to rel haar vriendelijk gelaat berg en dal begroette; 'wel
ajiderceil voorbeeldeloos prachtig gezigt opleverdi
en
den dichte
foo dat menigeen in geestverrukking met
7
zoude niiroepçlfl
:.
.
ahloe groet zijn «ecu uw werken,
"Hoe schoon is de Natuur La
.
.. .fleeltjk klonk liet door berg en dal) toen liet publiel
riet oee.omi,agvieiieLt van het muzijkeorpa incliuür Alc
okslicd" aanhier, t geen getuigde van de ôndcrll»
hlfDuilie, die het leest op de ondubbelziuniste wijze kèn
perkte roodat het met :regt een volksFcest kon genoemi
worden. 1Vij achtenons vcrphgi, den logementhouder j,
d.4 L'nch te Appelscha ho;ciial onze bvlde en dank id
Ie brengen voor den voorbeeldeloos vurigen ijver, dooi
um beinond ot alles te bewerkstelligen, en voor de aan
zienlijke kosten die ho zich heeft getuust, voor alleswaj
dienen kou Ier opluistering van het aBergeest,. Ook di
fleren nulwerpera valt het (eest verdienen lof en wij
zoetoen redenen te hebben, Om te Wogen veronderstellen,
i; Wij de tolk uh; van alle» die het "Dergfeestn heblier
b::e%b Dof .d. wanneer wij DO, øa&singedachIen Uitroepen::
,l.cIrll de ontwerpers van het "Ber&eesual £etè/ vooral
ook aan den burgemeester van Uo&lelllngwer(, die mede
het (nat Wet ZilwOs. tegenwoordigheId vereerde,' en eis
eerste teektiunar op de lijst geloond heeft, dat Zilwa. telt
voorslatider is Viie dit volksiecat. De tooM, door den beer
It gier Jong van llulsrwÜk op Zilwo. nirgebragt, wred
eau Dok duur bel publiek met een huitengewpor, QverJuljF
slâat!3t11U beantwoord Ook de -politie heeft JZICb op cent
aileniii It (lelijke. wijze van hare taak gekweten en d'n
brigadier van fliever komt alle lof toe, wegens de voor.
komende en minzame wijze, waarop hij Orde en rust
wiel te handhren. SV9 eijidiren dit verslag niet den
dat men in ii volgend Jaar weer een zoodanig
.Bcrq(cest moge houden, terwijl wij de%oorslandérs daarvan in overweging geven, 01 het niet weuscbcljjk ZOU zijn
er een jaar.kscb vast volksfeest van te make% volgens
tea vast te stellen Programma.
. ... .
.
- -- -- .---------'
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YAN BET *

Met-toestemming van het Ed. AchlbJ flennr van
Oostsicliingwer(, gedenkt :de beer F. VAN tiEN ROCI1
te Appelscha wederom een rrc11r te gc.ve4z • op
Maandag den tweeden Juid 1869.
liet PROGRAMMA der VOL £GVEEAWUJKI
enz.,,zal nader worden bekend gcwaakL

iflo

tTotksfecstcn.

ijitjiiniiing moet er zijn, getuige daarvan de zou druk
kuchte volksfeesten. Behoudens uitzonderingen mag we
zeggen, dat de aanleg, de ontwikkeling en liet karakier
der natie, op te maken is uit de volksvermaken — ieder
vermaak t zich toch op zijne wijge, en ook de geschiedeni.>
bewijst dit.
Oase tijd, de tijdvan praettrle werkznatbheid, dr
'.:
eeuw, waarin: vkuust, kracLt en ii.dustriea de Goden zijn
bceît ook hare kenmerkende vermaken, teut000sLtiliDgCD,
.
Congressen ent. '
riet.allceu.toch moet het ligehaaw, maar ooit de geen,
-:niet alleen het verstand waar ook bel gevoel versterkt,
.
...ontwikkeid en gevoed worden.
--Uit begrepen ook de oniwerpers van t Bergfeest, da
t'
uü twee maten b de duinen van Appelscha is gehouden,
toen zij bij de volksvermakelijktieden, welke in ligchaarns
cefriagcn ionden besiaafr, ook eenzaiiggetelschap liii
noodigden. om 't gevoel door Cchoone barmonisciie geluiden.
door 4adertandscbe liederen te streden -en den smaak voor
wat goed eif schoon is voedsel en genot -te verschaffen
en soodoende bij 't zinnelijit genoegen wezenitjk nut te
......
.
.•tezorgen.
.. .. ..
Met belangstelling ging sieller naar dat feest en ofachooi
de. uitvoering te wenschen overliel, dat men trouwens
door vèraèt iI:ende omstandigheden kou verwachten, moest
Enen toch'ien Ijver en de.iusi der leden huldigen.
Men bad verwacht dat de Commissie groote uitbreiding
aan bel Eçcçt zou heblen flCe'tti. 11.15 dat van den uvi
rigui prisidetit was te verwacliufl door zich lot andere,
dorpen. In Oostsleilingwirî - te weudeiu -zich in verbinding
T
to silen niet de ondtrwij.ers en 200 tea beter gevorma
en nl€er talrijk hoor met etnen bekwamen kapelweesier
aa'i j hoofd te-krijgen.
bit h echter, in weerwil der wakkerheid der Commissie,
ni
t, d Bosch, die noch
k wë€rwit au den underneendtil
i&ioeit noch kosten ontziet om 't feest regt feestelijk i
aiakeu, slechts ten deelt geschied.
En juist daardoor meent- ondergettekeudø; dat "t Bertfeest In bloei hall toenemen, omdat - tijde iiiunr, diemev
roeS, hij de gunstige ligging i!rr vallei -aan den voet de
berre, til] de bevordering van milt en smaak der directie
-i- des k' stt'iiins, ook' eene goede muziek en een welltii
deudeti 'stig Leloort, Zon is bel fl71' flatil 11 ouder, 'Ier
w(fl, itiditu de laminilate Ii lifd keIijk let op lichaams
oefening, op kluchten en -ardigheden, -die - men iiavllelIcn.
mag noemen, - het Bergfeest spoedig ,sl verkwQnen.
Daarom, leden van ute iii geconstItucrdc tert eing.ng
aBergcinb 1" wilt gij 't Bergfeest regt aanireitkelijk maken,
,-;
nek' u in vercenigiFg - mei de onderwijzers , kies
Wet liet, eeltige reboune liederen om die- In een
zuigend jaar, goed ie doen uitveren onder de ieiding Vn11
'ccii gesch;kteii enm iiekwamea kapeIc.sier, dan zal di' zangkuiisi meet beoefend worden, t verstand en bar'
voe.el vinden en alle feesigenou;en innig voldaan buis
warts koeren,
'iii

Uvuu%.

,
,ïe .C"7'/cPo-o

-(Een vriend der waarheid). «
Maandag J.t. werd het aangekondigde Bergfeest In de
zandduinen van Appelseha gevierden begunsligd doorgoéd:Weder had alles een luisterrijk en prachtig aanzien.
De plaats voor de Seestviering was gekozen in een valleI
"aarvjn de ingang prijkte 111cr een met groen en bloemen
veréjerden boog.
tip den achtergrond tegen den bergketen vertoondeziclj
cccie elegante met guirlandes versierde koepelvormigg.L-ai,ixne,. waarop verscheidene nationale en Oranjevaggen,
wapperde,,, en zeer veel effect maakten, daar in dèrzejvcf.'
regter eri linker Danken mede zeer nette versierde tenten
waren opgeslagen voor muzijk en nog.
Meer . naar den Ingang tegls, lfl ene tweede aniin,.
tegen de helling der duinen, ruim genoeg om horiderdS
toeschouwers te bevatten en mede met 'groen n vlaggefl-.
afgezet
Aan de linker rtide 'van het dat was ene smaakvolle.
moskee vo
di. Directie van liet (eest geplaatst, heiwoiL
alles ÔOt duinen, bezet met duizende toeschouwers-en
DOOOigrtpen, was omsingeld.
.....
....
De volksfeesten -ats mastklimmen. takloopen 'S kuitje.-;
isteken had in de meest vrolijke stemwing plaats, afgear
sbissetd door MUZUIL en Zang, enna en dan nogal pot.'
sierlijke scènes.
t heticel was indrukwekkend schoon- en in den avo1
ivan den vroluken dag hij het afsteken der vuurwerken
Welita bollen als voor tekenen aan den Ilemei sehitierden
verscheen de Berggeest in majesluense gloed van Grielsqiv
en •Dengaalscb vuur, en vcnoonde.zich alles als of me
Was in de feen wereld'
,.\
Tijdens ;de-- (eestvicring heeft tic Sao vereeniging
geconstitueerd, onder de Liospreuut terQeIub.
liii het instellen van verschillende Wasten. gedroükèn .
(er ene Van Directie en personen, snelde., de avond nL
eedeel(elOkde nacht *bMeteenigestoornjs, in,oilmuntadq-'
orde, tot volkénien Cenoegen der vele bezoekers toorbØ
Hulde aan, .den Ontwerper vast. den LoeM en
litteeteuren van bol flcrjreesu
't
Ateut den 4 JuaØ 18w
,
..
1 W ..c 4cnfpo,løen von. is fltrgek&.
1.
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dit jaar val worden gehouden
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I>IloGliAbIMA der ie houden VOLKSVERW-i1CN zal
den bekend cewaAkt in liet
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Mufl1ei'sapcn •
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wordt bekendgemaakt. dal. Ier getegefl'
t
• Leid van hetzelve, de ondergeteckeude
met voorkennis van het Ed. Achtbaar
Bestuur en met permissie van den Heer Ondernewer. Zich
zat bevinden met ane hçj tiiisitk Îtaae Ta fel.,die
voorzien rel zon van alle V2LVff&uJ(DLJX2s-a-22Jr
,00wel zure als zoete LEItLEILMJEN. IIJb MANKET,
ChINA S-APPELS • Spaansche vnuctITEN, teer ÛJnØ •.;
SIGAREN en verder alles wat voor LJOC jïrtikelen hd
Fesii.ileilen verdacht wordt. Pqjzen ca smaak ruilen
aiels te wenscben overlaten.
•'
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MARKUS). BLOEMENDAAL,
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Silda.
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om

verschillende
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z1lverer,

aa smaak en waarde. liet (test
zal wotsiu opgeluisterd door svèliiiiIende fltlZIJi
tervUl deverecnide
.van Appelscha; .Ousteruolde en l)oiiker.ruek zich:hereid
vet klaard, door hun lieflijk gezang. hei mtitijkaal
genot der kestviertodeu ie verhoogej. 's Avonds le 10
lire zal en schitterend V JKtA'ERL worden arge-stuken, ra afloop waarvan het 33,1L in de groote Tent
een aanvang zal nemen, - De eigenaar der duinen heeft
dout het aanbrengen var waudolwegen en andere ver ,
traaijipgen, her zijne toegebragt , om het verblijf aldaar
00 aangenaam mogelijk te maken. De Ooderriemtr zal voor het bekomen van hEVU vau §kqJ
en
.SNL( zorg dragen, terwijl van de 'EES'fl'
-. ia urooten getale gedrukt - aan de
DIRECTIE- TENT,
vcrkrjgbar zullen
zflfl.
De Commissie • belast met de îecstreetingeo
Jr. Ik 0. W. F.LIJCKLA3IA
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op Diogedag den 25 Jonji
Jogt aanstaande. des morgens to.
vertrekt hint iica
ueeei wie, van .40
S
4CZIJKANTEN nar het té houden
wordende liet gecerde PUhLIEIE
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NGsøC dezz 25 junij11961,
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E. SCtlOTALS, Seer.
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t &ppclnelva, 23 Mei- Naar wen verneemt is het
Bergiecot voor dI jaar bepaald op den 25lunij aanstaaod

De beer F. van den Bosch JevorI zich, als onderaflBtr
op nieuw, om aan dit (eest luister bij te zetten,
4jj voor da aanstalten moeite noch kosten ontziet flet IS...
te hopen dat dit fe st alsoo met een talrijk bezoek moge
worden vereerd en dien dag met goed weder wordt C->
end.
:.

kE'J

n&2E%

Ilti aanutaaside 1UGWEEJT.
Onder
Voj ksicesieri , jaari ijk s
in Vriesland
de
gehouden , bekleedt het &rgleest up de duinen te Appel.
cha zonder twijfel eene voornatce plaate. Zonals door
dcii liter F. van den Bosch in een der vorig nummers
de:er Courant is aaugrkondid, zal liet Bergkrst voor dit
jaar wei loes ewmtug vat, let Edel AchIbal' Geneenteuesiuhtr van Oostsielling werl en den we'edeleu beer 8
Inrukken, eigenaar der duineb , plaats hebben op den 2b
101i() as.
hoewel de Betgfcesten van voorgaande jaren de verwachting verte tatbbeti overtroilitu en met een talrijk
arzoek uit onderscheidene provincien werden • heeft ae,,
center redenen om ie verwachten • dat bel Bergieest lab
IEQO ccii en zestig, die der Vorige jaren Verre tal overctiduwen • dèwijl de beer OiiiterlietbCr zich buitengewooni
beijvert on het feest luister en pracht Lij te zetten
waartoe hij moeite noch kisten ontziet • kunnende del
aanstalten, die door z.ed. worden gemaakt, met regt
aanzienlijk ei kostbaar worden genoemd.
• .4ICL leest zal ouder directie van cello daartoe benoemde
commissie geopend worden wei otidcrscljeideie votksveruiakrltjkhedeu , 'die de lachspieren der toeschouwers niet
weinig In beweging zuLlen brengen en waarvoor belang
rijke prijzen worden uitgelould. Ter afwisseling cal er
Ucurtetings vocale en itsirumentale mliz(:1 geboord wér
Jet,; di eerste uit te voeren door niet minder dan zeven
Lig zangers ei, zatgere.sen en de laatste door hoeren
DO ijkanten valt Assen en Groningen.
Verscheidene teer ZICL ie tenten, sma.:kvot versierd
stillen voor het ij,ublck torganke;ijk zijn • s\carootleréiu
tic ruim rijfuen honderd man kan nevaulet, en waar ti
eette zeer nete dansvloer zal worden gelegd, waarop wel
jotiderd li, rotien tegelijk kunnen walzen. Meer dan
totderd vijl.ig • zoowel Nationale als Oranjevlaggen
uiten het met berg en dal omringde plein versieren • op
ilks idgang eene prachtige nou; zal prijken • die wegens
t;tts'igo en sierlijke bewerking daaraan ecn t'egi leeste
aanzien zal geven. 'sAvonds zullen alle tenten brilnat gil ijtun. cent worden en een zeer kostbaar vuurwerk
vorden atgesoken , terwijl de beer ondernemer tegen
eer IiBID prijzen voor goede wijnen, likeuren en verckscliitigen wel aal zuigeili alles gepaard Wet eene flinke
proa;ptd bediening. gelijk van t.ed. te verwachte, is.
liet is daarom ie hopen, dat het aanstaande Oerg(eesu
net fraai weder moge worden begtinstigd en met een
Iruk bezoek moge v'orden vereerd • opdat de beer onderiemer voor zijnen voorbeeldeloozen ijver en zeer aanzien
Vice kosten eenige vergoeding en eatisiaetie,woge erlangen

4t

2 t,n4j18fM.'">'''
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do advertentie.
- Dat de 25ste JunD een leesidag was voor Appelscha,
men al zeer vroeg aan de drukte, die allerwege nader
e bewoners bcerschte • ten einde het dorp in sei'ltjLen
toot te doen verschijnen voor de vreemdelingen , die niet:
treirbet Bergleest zouden komen vieren • en weldra 73g
iDeil dan ook uit het Noorden en Zuiden • uit heL' Oosten
en Weten duizenden valt niensct.en te voel, per schuit CII
per rijtuig, het dorp naderen, ierwt zij, die tiert wilden
teweta nati de vuikstermaken, die wilden koijesteken
taltiotitloopeu. zich haastten • ons te twee uur op de kiek
ma weclsitijds le zijn,
-Aan den toegang van de duinen was een eerepoort
opgerigt, terwijl onderscheidene sliugerpadcn leidden naar
cru hoofddoorgang tot eene ruime vlate door een tal vuil
tieuveiee gevormd. Die hoofd-doorgang was als tot een
straat met koek-en galanterie-krawen geïmproviseerd en
noodtgde het publiek, om onder ecu sieruijken eereboog de;
grocle ruimte te betreden, welke het tooneek zou zIjn Vi
ico vrolijk volksfeest.
Schoon • zelfs prachtig waren de heuvelen, dia om de
lailei . een bevattigen groep vormden, door verschillende
tenten gedecoreerd.
hiââr zag men de tent waar de feest-directie resideerde.
naast haar die voor het muziekcorps , tegenover deze de
tent waarin verschillende getiôchappliti door zalig het
feestgenot zouden verhoogen , terwijl op hooger weer op
achtergrond gelegen heuvelen nog andere teniet w aren
estageu. die getuigden valt den goedeis swaak 'all
bein • die deze kuustselieppiug ontwierp en tot stand
Cragt;
aan het eene eind der vallei, zag men tic
Beneden
rnote leest-tent, die honderden kou herbergen, waaruit
men een 'rij en heerlijk gezigt had op den gebeden
etajirek en die leveus onder baar doek alles naunood, wat
tel gehemelte kon streden.
[Jaar tegen over op den verst verwijderden heuvel stond
de tent van den berggeest.
Onder de vrolijke toorien van het Asser muziekgezelschap
'to den beer Bakker werden de volkssjleleua uitgevoerd
'aarop duizenden, die op en tegen de hoogten stonden
Let oog gerigt bielijeo
Jammer dat eene hevige regenbui hit vermaak In de
euu lucht eenigzina verstoorde en allen dwong. OU
ka de gelukkig zoo kolossale tent eene schuilplaats le
zeken en ook het af4telzen der vuurwerkep eenigzlns
tnaadde, maar in de tent 2c1v0 werd daardoor het touneal
Ziteel -te levendiger..
De zauggerelschappea in het muziekcorps verlieten nu
SQnQ eigene tenten, om zich onder de moeder-ten', t
Men dr (eestgenoolen te laten boaren • terwi,fl elk
rJ(r&enbttk t signaal der horens den ecu of anderen wast
3kondig4e.
,
'altftd onder het levendig hoerah t dimij
werd
poblieks, een dronk gebragt op den Koning, op de (eestcoujmksie •-p den onderuciocr van het Bergfeest , op de
tanggezelsettappen. op het Bergfeest zelf. enz. Cor., terwijl de vuurwerken • nu en dan • dan omtrek verlichtten en de inuzijk eetie aaogeawe atisselitig'
schonk.
Tot labt iii den nacht, ja lot in den morgen werd onder
lach en sct,erts, ouder muuijk en dans, het (eest voorigeztt.
t vu-ik vereerd werd wet de legeawoordigheid vat, del,
bier Borgeweesler dci gemeente en weer andere autoriteiten,
dat getuigde van dcli geest van orde, die allen bezteldc,
van den eordeiz.smaak der feestcomwtssie. vals den ijver
en zorg 4ès oudertiemers til dat hij allen het verlangen
otiwt lce ou weer deel te tieulen aan het Bergfeest van
-4 ------- _._._.,._.
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.verwoudert mij, dat, door UEds. correspondent
nog geen enkel bejigt in M. i'oturrint i 'epIaatsL
over liet zou algemeen herucuide bergfeest, dat
weder even als liet idrigè jaar zat gehouden worden.
Immers Mijnheer. liet berfecst te Ajpclsclia verdienul
'vel bekend te wörden gemaakt... daar vroeger lionilerdci
van heiiiile en lerre kwaiuien ..OiII I(tJei'e hij ie wolien en dit un nog tt e-rder zilleli beu , daar men liet e r
meer en meer op tockgt , OiII er allen luister n:iiI hij te
et ten en al wat tot geuiottell k:iii strekken, er toe hij
te dragen.
• Uit ccixe goede bron kan ik dan tiiededeelen . dat di'
feest in het cetst van de tuiaatid AtigilstIls zal plaats heil hen, en ter dier geleenhieid in de bergen cciie liarddrarerij mcl paarden zal*'lio id en w orlien . terwijl , en di
zal zeker zeer velen tot cei.ocgeii zijn . (Ie hetlen (lei' 11e
derijkerskamer alhier, out iio' neer lijster axn liet feest
toe ie hireilgen . zich welwilleid ljel!,e;i aaugenield . ow
op een dier beide avonden eene p ilA eke voorsl cliii g t
geven.
.
Vobr'aar goed beèladit tinor die tedeu , die- . te oordeckiT naar den •roeun'ijken llitslig boijier voorstellingen val:
jPaascliinaandag ji. , ook thi:os . . naar wij verilotIweli . lot
t'i
vn liet publiek zullen ii:oogsteIl.
jen, gocdkeueii:
Jerlaugcti zien wij dan ook liet aal: slaaiitic l;er [eest t

n
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Etcrgfeèst dc Appelscha.
WMli. er steeds veel en met lof gesproken over de toehereideten . welke er worden gemaakt lot de viering van
ei aanstaande ikrgfeest op Ap1ielselias zandduinen. voor.ekei', wanneer men ziet de schioone paden en wandclsveen welke van en naar den kruin van den lroo(dberg
heitcn . en nico let op de zoo tiet en fraai aangelegde ren'
aar liet nitiedi4e ros eerlang zijne krachten zal
l-pi'oe'en . of tij nuisseljien door een vliegenden ren den
niiebnoÇien prij zal knollen behalen ; wanneer men ziet
liet daal koe zon doelmatig gekozen terrein, dan voorzeker
lat itder, die l;elzelve bezoekt, zich overtuigen, dat die
lof iiiet ten oiircu te wordt töegezwaaid. en hidde brengen
1:11 i'o.ststellingwerfs ingezeten • die hebben medcgewerkt
orii zuotl-aiiig feest daar te stellen ter plaatse wai nog vout
weinie jaren alleen het wjj4 des veids zich schuil hield.
rit i:zuutlerhrid dell WelEdelen beer D. Prakken huldigen,
in dezen - genie inoeitë of kosten spaart. om aau hel
eerlang le '- ieren feest allen luister hij te zetten.
liet dnhclt geen twijfel, of de onderscheidene festMteltch,
opgeluisterd door Nationale vIagien en door muziek, ver,
:tangenatind door de wêl-iiugerigle tenten van ddr beer P.
i/. toch, en zijne zoo abgn;eeua lekend actieve cii 5Ø:
1lic,le hedieni ; g zullen aan ,de algetnSt:e verwachting heI.titwoor.len

J

Met Ië Iilaatsin 'van bottuiitazit:de in UiTti. courant.
zal UE4. zeer verplitën
...
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't fd. flv. 1eiiaar,
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ité LogenienUioudcr F. J. VAN DEN
te Aipelscbia , is vOoricn;ens
hel rewonejaarljkscheELEFE}&
te. fotiden, op MAANDAG cii tlINtsUAG
den ZOden en 1) tiert Augustus as, • en
,-.!U die gelegerlicid op den eersten dag te ],i[( ti VEIÇ
LULIDIMISA EN t Cci silrcren LOFEIJI't,LV
tact oj; trrtget ter waarde van t 150—., of die sood
in contanten Ier keuze van den winnaar • en cciie premie,
bestaande In een hewerict otiz
• ter waardti
van f 50—.
.Ilc laarden . St genoegen det Keüimcestcrs iljude,zullen worden toegelaten.
.
.
.
Aangifte der Paarden %morgens v6ér 10 ure; keui'it
II uur. begigrik van 't rijden s namiddags 2, uur...:
Na afloop der Harddraverij VtVflWEflMC en

-

tuseht

ILLUflÏN1$Tfl.

Op den ttrceden dag, ôider mi!r andere VQl.ES
VEIIMAIiELIikIII.hEN, MAIC D t?Z AVER1ÏJ door
taarden welke geen prijs hebben gewonnen , uitgezonderd
in drie43riqth ouderdom. Öin eên Pluis iër Viaarde vaII
( TO—. en cene nader le bepahl-n premie. - Uur van au
gifte, Lenrinu en begin det ILrddra!erlj als hci-n.
sAvouds PUlIl.IEKE OOI11'
,T1LLI
der flED&'JIIJ-

KJtKAflEZ& .OIt'I'L'NLNG KWJ:Efl Ku.VSÎ' ie

A1pekeha. - liet FEEST zal nainnrljjk door aa)tisajit2
ML! ZiEK worden öpgeluhterd:

j ap,ciia, 6 Aug. Z6oal uit de geplaatste t
ertentioi blijkt, is liet bergfeést nhij. Wij verwacht
daarvan een luisterrijk feest luisterrijker dan, ooit
n bekende harddçav*
voren, Een veertigtal eigenaars
- is op den eersten frdstdag ter deelneming aan den w
trijd uitgenoodigd. le uit te' loven. prijzen en premi
zijn kenrig bewerkte stukkeiï 211ver. De bekende gro(
tent. die reeds niet zijne spits naar de vwolken wijst, Maandag avond prachtig erIieht en alsdan tevens vul
'verl af;.estokeit vvorden. lervv!jl Dingsdag avond,
Afloop der volksfeesten-, . *oorstp)iitrgen zullen -warden
even'- door de liederïjkerka'iaer'Üeïening kweekt ktin
alhier. De ceiie avond zjl mt
tlos genieten, op ce
ilaais, overwaardig door den, vreemdeling bezocht
worden • die ii sehiooju)ejd &ehbcrjaiids dreven zou evenari
zoo- nico tusschen liet geboohute, door den slaugenloop v
rivieren kon aanschouwen, en -die telken jare sehodg
wordt, omdat door de 'zorg dek eigenaars de natuur d
kunst de hand biedt. otu die bei%en en dalen, zoo or
löos en toch schoon, telLen -jarg lageliender te tnaltc
tip den anderen avond wordt u het genot aangeboden
de thans voltooide prachtige en ruime zaal des onderti
ners • waarvan men de weerga; zoo zij al in de 1001
steden der provincien moge gevonden worden, te vc
geefs in de kleinere steden cxi ten platten lande
zoeken, Wij voorspellen dus den bezoekers, vooral 1
gunstig weder • een ruini feestgenôt, en
enschetd'
ondernemer een gunstxgen uitslag, ter belooning zult
belaiigrjke_9JMJleriijgcn en zorgen.
4
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1
De Leucmenthouder F. J. VAN w:x
• - ..)L::i-J lUjsCIl te AjqirlsClia , is ' Oui'liCitCkS
liet gewouejaaiiikSchcflSERt4}''E
te honden • op tIAANDAG en IIINUSUM;
den lO1en cii 11 den Augustus as., en
hij die grleqeiihirid 011 dcii eersten dg le tten VISUI 1tkÉ»flIit ',Y %; ccii ilvcrcn JtcflV,pfrJffKJLTJ
,nct ,jdcrjt.l . ter \vianic Valt t 150—., of die som
in contante ii , Ier keuze lijl den win naar • en cciie jriil ie,
IjLstaande in een Ijuave"tt stids titrer, Ier waarde

y

Alle Paarden. tot genoegen der leurmccsteis zijnde
zullen worden toegelaten.
Aanc'ifIe skr Patii'ilen 'sniorgens v6r 10 ure; lçcitrin
II uur , bcgn van 't r4j leut 's nanuidd s 2 uur.
Na efloop der hlarddraver4j WRJUft2YEJtT er

1LLURILt'Z"'IE.

den tweeden dia-g, onder meer andere VOLKS
4
VERMAKELIJaIIEI)L'LN, n!&Rnt)ktAVJCRIJ dooi
l'aa rden , svehkû geen prijS lit'tJi)euI YCWOII1ICI) , tij gezonden
ijl driejarigen ouderdom, om cru PtIJS ter waarde vat
t 70—', of gelijke som in contanten. ter keuze de:
winnaars, en cciie nader le bepalen premie. - Uur van aan
e, keuring ei' benut the II arddraverij als boven. ?ift
s Avwids tAIti.lEKE VUt)ItSTELLINO der Ri-DEXIIS
KtKlfl1Elr. OEFENING KSVEEKT h'L3'ST' t
Appelsclua. — liet FEEST zal natuurlijk door aûtiisanti
MUZIEK worden npzclukterd.
x;csde dnAen. 's namiddags te
ure, Ofl2W TAFE.&

t Appeloeha, 17Sûg.; hl7tiiigekoüjgdjij
k.r,t ij begunstigd door schoon weder, den 10 en £,-.Ai
çt>ii.e legtig gesierd.
hin:da tfl Augustus had n tenelnistertijke liarddra
•rtu' plaats, waarop, de keur der -Frksche harddraver
ctJ leriegcawoordigd. Onder' sehoone muziek ;: bega
:u sicij fcesteljjken optogt naar de kampplaats. waa
vdeh
iitk de gerenommeerde liarddraver, eigen aan del
• 3ccr., t van der hietden te St. Jacobi-Parochie, de over
l'ItLiuiiÇ behaalde,- terwijl het paard van. den Heer . S
II
Va
'd Jiç'ulcn te bragten, ,hem liet JaatSt de zege be

in tr?enwnnrAb0a ----------------.•
•

,.--. '.

:
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. . - .•

weractee prijs (t 150) en premie
Cii dho4a4btekcrnkoLuç,r) . door ij
directie, den beer Dr. t. L. van der, Si
3flcbtig versierde,: tctut:aa&de winnaas.:: n
choonciea' kerflaclltj€efraaus,iraak 'uit
Tot: laat - in -dn plab»>enoerdd t&ut'uj
4O?%ivreugde :oowch'iii lletcrcniansL L.cr
m'liU Ii

iaije nntiiiekstukken werden iutgeiaeril
•tt"
Eti herhahiu Werd -be;'r. zeer
a.r
svhiitere:jdq, vceilJçurjgç,yuup. eniIiunnivatie..sverkea
'- door luju
prtçhtige,1 .%jfrijJ JïUttstralejj,iyep
Ssz.bq. n.vaHci nrr?8s4fl4e gezigteu'gahbo4ej. .ut.
•-i4ag4p rli,t4ugMsIu ji4 .er,iyeer 'cciie
hal'ddraye
7-al
u
Warajijj acht meest drie- of vierjarige paarden
1iIefl. lie 1n]s_,(eçn zilvereiL
;Q
berk an
t'eukn.tc. i)ragtcn, en dïpçcrnie (een zilveren inkt- 0_0 liet paard, wa,t:de&h, -JL'KGûrspj','.'vnii,.
-

.ro5LcmJmusie4 deR-txeer'SeJjhtanu, ils 'epaste
ja» de tsinnaars uitgereikt.
4ÜOop4'vaa'de kampstrijd'fwerdeo er aan" de raadsge betrek] 4. St'.- vaw der Stuit en JJ. F. Landgcpg waarna door de ltcderükerszca,.
onder vooral a;e. ifilgebragi door en op e Jieerg» S.
pouma en P. Sie,-sma Vals Baard, 'een echt Yrmesc'uen eesz
adeDiende,. met ccii Inid hoer.li! werden liekrctnd.
Pen genialen ondernemer
V. d. Base/t . den W.Ed,
teer t. Prak/,'en eigenaar der fluincji. til de Directi e kbmi
'lie hulde eik dank lee voor lnumue cavennioejde pogingen
het (eest OP te luisteren. terwijl de pohcie, onde de
t: ruit lCidlt,,
I dc!i b f3dier Schut stal iiI (Jldclierhoap,
:chook verdaeEftcljjk heeft gemaakt door de goede orde
te handhatcn.
het L'erg(ccst aii 18U4. zal zonder twijfel bij honderden
aarename gedaclutenis blijven en de lusiiiscu te Appel,
wijl - 6 langer zon' meet die !erwaardheid erlanep,
naarop dit echt roinancsk deel van Friesland alle aai
spraak becfl.
.. Ae Jo —6-1849

+ 'Âppelscha, 21 Aug. Beu Bergtest dit jaar
gehuouIen op de nuiuen albier, heeli de verwachting
oventofl'tn. Net minder dan 2000 bezoekers van 'ei
lende standen en uit ondrrscbeudene oordenI namei
'aan dit -Fnieseb-Zwi(serscb feest. De mozijk was s
en het vuurwerk deed bijionder effect. Do fraaij'
was smaakvol geillumineerd en promikto met cciie Ii
oranje en nationale vlaggen..'. Hoewel het corpi sU
dragers niet groot was, le echter sijS in goede orde
loupeim. De geringere gauwel sla dgweer asazienhijki
kon zich'ruimschnots vermake4L en geene scherpe al
ding van suauden, was te bemerken. soodal het Der
M4 règt een nationaal' feest ken genoemd wi
Menige toast werd uutgebragi, die alten getuigden vu
- goedeg geest. Welke er hcerachle, soodat men onwillel
ê ac iergeiljking maak-IQ van bel Bergteest met heLT:
leest in Ouisscbland • De bediening 'ii den beer tin
Base/t -was II nit en prompt, zoodat niemand lang bel
ie wachten, als hij iets verlangde. Siellér dezea neer
slotle de vrijheid den beer van den bosch in overii
ie geven', -pp een ander jaar aan het Bergfeest eene
dra'erj ie terlèuudea,waarVOoT ie Appelseba wo uitmu
gefegeütmeid is en die zeker het bezoek van het
zou vermeerderen.
-.

_____

pëBciisa, 6 JliI(j[ Ilét enojii kijiFar
'au hier berigten dat liet .lieigket in de Duinen
LUI jaar zal gehouden svorden'oj, den 15 en .16 Augusita
iie zeer ondernemer. F. van de, iksek LcefL LtjaalJ
da de volgende volksfeesten zullen worden gehouden, ah
,

15 Augustus.
's Morgens ha'öravcrj in de Duinen door paarden.. U-elkt
niet meer dan ééq prijs hebben gewonnen, onder den L')~
uitgezonderd in driejarigen oudürdom,. om een fraat
pendule en nader te bepalen preniie.
's Namiddags Larddraverll door al le paarden,
zonderd die een stads prijs hebben gewonnen,. om «t
prijs, ter waarde van 1' 1O of zulks aan contanten, La
keuze van den winnaar.
.
Vc avonds grootvuurwerk en prachtige illumiBatie.
16 Augustus.
s Morgens een
curieus volksvermaak.
.'
s Middags harddraverij iiovr paarden. die boégenSd
;cen. prijs hebben gewonnen, oiverschilhhig in welke çczij te.irns hehnorea;o uwler te bepalen p4j4ta
remle.
Avonds
's
in de groote zaal von den heer-F.vait da
L'osch voostelling door het tooneelgezelschap: .Oe(eulnt'
tweekt kunst' door het uitvoeren van de volgende stu
.
&caals: .. .
liet Ommeandçr Sehoolcameg,
.,
.
graag
..
—.Z De bruidegom.
...
eigenaar der Duinen. de WelEdde beer P. pra.khn.
vetbonder der gemeente Oosttelhingwcrf, heeft geene mGtl'
espaard, ecn doorhetaaraleggen van sr)wonoen nieuntwaa 4
elpaden door, Over en langs de Duinen, liet verblijf it.
t,t echt Zwitschers deel van Friesland regt aangenaam tt
raken, zoodat de ggqiqle ondernemer van het leest Cn bi
igenaar der fluinen als het ware wedijveren. oni Let
esçaaf4 publiek op den ISden en lOden Augustus ua.#'
enot ;e verschaffen.
4)e haan ;..waarop de viervoetige kampvechters cll,3ndfl
W.zcge zullen betwisten,. iseheel Van kern, ja betgfl'°
'aa'rgstekt door 1k onvermoeide 'Uit val:
l:iezeteneu.uit Appelse'ua. die daarvoor aile ,
e
,ci{d:i*rtoukcüIt. ewijt e haiddrsversbaan met (é,
'e'
sorii Uilrnioitead is.
;Ook van het tooneelgezetsehap k oesteren Wij de benÈ
èrwacbting en wij twijfelen gceIiSZiiiS of het zal op eeiu
svaardige wijze den roem landhaven. dien Let eenniaaj
sou, éctïtânt heeft verdiend. Ook geleoieu wij, dat ti
.3euze dec stukken zddr gelukkig ban genoemd %vordeil,
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;•.:1 Niet of
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41.1 Fw' ii ...........

den van zessen klaar en tot genoegen
der Keurmeesters, om:
?ca cttra fraai 'FME-Efl
'flE54 tot Prijs, bestaande in Een ZILVEREN TIJEEPtIT met (j2ÜEBS'ÎEL ..
f-Een ZILVEREN MELUKAN.
Een . KRISTALLEN SIJIKEBMAND met ZILVERI
•

..::.

,.

.

.

Een. LEPELKISTJE met TWAALF ZILVEREN LEPEl
.
tESt
.
.
.
..,. ....
De D'alS01111 later te adverteren.
.
.angifte om . elf uur. Keuring (was!! nu)-.,
ën uur. Aanvang drie uur.
!U1EL
S
Tot afwisseling een zeer CIII ZLtt
'sA%onds VVL1kW1191 en H4LTL1b1I.

.4k
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HARD-D-RA VERIJ

daèr Paarden, welke geen' Prijs hebben gewonnen. uitdriejarvgen ouderdom.....
gezonderd
PRIJS: Een fraai CIIIA)ifI'tVlG,
'.
- PREMIE: Twee sierlijke OOF ''IELLTN4
uur. Aanvang 104'ur.
2 Aangifte :9 nut keuring
Y&Midigs itvea uur. fl'tAFLi

9'h

flerbergen.

DGR

•; ..........

d'aâ

,

flÂRDB1ÂVBflit

toer Paarden. die niet
wonnen, uitge zonderd ir
FhhJS: Eene extra t;
pBCtlEbter. te adver
;Yangittè één uur. Keuring -1'/, uur. Aanvaüg 4 'uur.
i,vetsøek, VOOM
.',i?Âyonds R'ti uur,
aGEZELSC1IA
In de groeide Za
zulleude beslaan , i

peuiiKsd.d6r

'De ,'fliredie van
;; (! IV) • t;Ç - ....1. t». B
aal Ç;
•......, .....
t' t' fl1
J. Is.
A. v. 1
•,.:'L(
tkiae:uCu .t

)

)

/ •BE FEEST 1E tfPEE1Stll.

De llhlerimafegL

Ter ,ll;A a.' 't nounrorol
1 £1I-t wol UCII
attent zcUIaaIç t, 03L het w rp
den 15den en iGden Aug. as.. ztillci. 'oot-deelig niedewerkt, om hen door oe
cr do-ie UABDflDAVFJUIJFN 11 Hbt,t(IØBfl' of
plaats- hebben,- om briljante PIiIJZL WAT'ri'N van hunne kwaal te Olitdet-ti
en l'REMIc.
De warmere weérsgesteldjjejd werkt z'..
Belanhebbenderi worden verder verwezen naar No. 89 niet deze bereide Watten . en het is nu j,
dezer Courant. -om de oorzaak en grond der kwaal
:
•
De Ondernemer,
nemen en de vatbaarbeid voor het VCrO1
F. v. D. BOCll.
ierwinderen.
ligtere aandoeningen en van flhum:
den ondergelcekt-nde is verschenen:
-\vaaraan velen thans zoo ligt blootstaan
warm te zijn geweest, plotseling stil te
koele of togtige plaats, serzuime nielriaj:
In Frijk be5jungen trog JETJE SYTEMA te Ponlerwlk ijke plaats aajislouds met deze \Vatiet - 1
.wie koopt niet dit Friesche werkje van onzen geach. binnen weinige uren zal men voorzeker vat
ten Landwan J. SYTEMA, voor den geçingen prijs van vrijd.
15 cL!
-- le prijs per, pakje is slechts 30 cents, Ie
Nog 100 exetnpl.- voorhanden bij den nitgevër
ontbieden aan het hoofd-dépét te l'elft 1,
• -- .•
VELT 4e.. die elk hfljet waarin de-ze ln. ,
G. S. DR TEffIPE.
Boek-dr. cl:?. te nosierwoldr.
zewikkeld , heeft oudertec Eend tot waa'
heM. Verder ook hij
-- Wed. J. A. van der Wijk, Assen.
t Lakkt!, Meppel.
-.
DAM te Kampen, geeft nit:
B. J. van Coeverdra , Coevorden.
J. van der Wolde Jr.. Itoogeveen.
-.
8. van Vieren, .\oordbarge.
K. 'timmerman, Steenwijk.
- C. A. Faber, Wolveaa.
J. G. Swart. Vjlijt-rvank
-S. Bakker, Stadskanaal. - eene
escIzledenas
-t t
A. C. Faber, Oosterwolde. 1N TWAALF TAFEREELTJES
- F. A. Fiseher, i\oorilwolde,
' - t? voorjong en oud.
En meer J)épôts in andere plaatsen.
met bijschriflen van BRAGA • ir.-

- DERF EEST TO APPELS KAL..

•}HsJBflftT!

--

7 OF DE GESTOORDE NACHTRUST;
• :-

-

e

- -- PRIJS 90 CENT.----'

Wie eens hartelijk lagehen wil, koopt
.-• - - DIT WERKJE.
--

(10 Maandag 15 Augustus. des mitlilags te 5uur. zulk
aan de Asseçwijk publiek

vdnfrn-

-

-

-

'.ç'$

-- -

- -v&koclit:

Twee bunders - beste ROG

GE in hokken. en (wee bon

t

Revatenta AS
Een min ilhier, di. niet &a,n, lijn nam t
ee , is door het gebruik der RevalrneaAjabicé vi
- -t langdurigemaagkvnal genezen.
Yulgaatne ben ik bereid m.ndrliap nader. inter
Roogevren;
Jnsdr -W
Zwakke Âfrçen, di. geenu •b,Isstie!ttt keet
n en bnnue kraebten herwianen wifleis •
evalenta gebruiken • die een Iqi errienbot eten
,cding,to( bezit en dikwi. 'iAder k..t dit •Jj

Tij gelegenheid van 't bERUFEES1
den l5dcii en 1CICil Aug. as.. zulk1.
dree LfflfltDUA#'Et i.j 92
fly er
Plaats hebben; om briljante - pul JZE
en UIttMiEN.
11•
Belanghebbenden worden verder verwezen naar to. 8E
' Cexer. Courant.
. .
De Ondernëmer,
•F. v. D. tiOSCU.
,

luj

don ondergeceekende is verschenen:

JERrfFEST TO APPELSKA'

:InFrl3k besjungen trog JF:TiE SYTEMA te Flouterwlk
Wie koopt niet dit Friescite werkje, van onzen geach
tep'Landman J SYTEI1A voor den getuigen prijs VJI
-

100 exem1i1.Qoorhaiïen hij den uitgever
.
G. Ski. DM W251017.
.-i3nekdr. enz. te liosIervclde.

• t Appefaclirs • 18 Aug. Hen 15 en 16 dèier iii
:iaugekondie Bergpeen in de Duinen alhier. onder
Itstgiig van schoon Weder gevierd' Eed' Zeer aanzie
t van einie en ver zatnengestroomd publiek nam di
:1311 dit veimaarde feest. Vaal de harddravers. 4j d
ersien dag deel namen aan dcii wedstrijd. Werd ti,.e
flercn strijd. de ovcrwinnii.g behaald door Øezwar
Iaiigstaait min van den beer P Vvallinga te'lCortzwaa
pikeur P. Eo/kema,, elke zegt hem het laatst Werd 1'
twist door OeCa viervöetigdn kauipveehtet aii, de» heet.
J. Swrstaa te Baard • bereden door den pikeur SV 1104k,ern
die alzoo met de premie werd vereerd. Na aflçqp4i
draverij werd er een uurwcrkk afgestoken .w'aaromdc
maker en verschaffer alle eer toekomt. - tien tweedend:
hadden er twee hsrddraverjien plaats. eerst .desmorgei
1 UUOF l''9'fl WCIKC geen l!rlJ5 fladden gewonnen • tiiure'
zonderd in driejarige» .ondrdom Daarvan behaaWdlle(
i paard van den beer Ii. Cor/er teFoehtcloo den pr1jsÇfl
Jat van den beer S. S.Iiozuna tij Baard Wer& ah Ia4tfl
inedediner; door den ondernemer met en cadeau verèçr4.:
s Namiddags had - de lirdmfravcijj plaats door -paardtq.
die niet meer danéii prijs hadden ge4ônned iiiiijtcA•
derd in dnejarigeiî ouderdom. In deze» strijd w9çd.
5'
Ølaauwe. van de» beer. S. S. flouma te anrd ovrI7
naar, 't welk hem het laatst Werd betwist door het rsar4
van den beer Wondsina te WIvega, dat alröo de prëudi&
te» deel viel.,
t'rozert en prenifetiwerden door den presi4enl ger
rectie Dr. A. t. v, 4. Sluis en den vice-president »1Â..t'.m
d. Sluis met geestige -toespraken San de egeiiaard
'aarden oQrhandigd, tèrwijl de secretaris van
Di7eçt4q
II. de Jong de prüzen voor het lnastklinirpen øp4ZiirjlO
.koddige wijze vitdeel4, dat 'bier lachpieren in bewcflji,
.lW3lI3efl.
-c.
Des avonds van den tweede» feestdag gaf bel tEdjtctr
gezelschap
Oefrttj,i. kweekt .tnnst " eene voprslçlli
iiie, bezocht door een talrijke» hescliafd publiek; 4
;emcene oedheuring weclroc. zoodat heëren a1eut41A
ook bij ncltaliag een daverend applau4issmetaqeltJf
't
viel.
liet feest wer4 i& dd. DMnen op geluisterd door h*fl
uuaek praèhtigc illuminatie enmet ccii luisterflJk
in de floote zaal van de» beer P. v. d. Bosch gesIoteli «\
Menige toast door Ingezetenen , alsmede dbur vrm-rcr.4.
Iii:Igegt litgesictij . wer4 . niç ecstdrift gedriuskent
t&:
op'di Letten S.
t j-j ma en P. Siersnaai van Baard, een cehtFrieschengeest
eqieside, met een luid hoerahi werden bekroond. -b Ik» gçnialen ondernemer F. v. 4. Bosch'. den %V.Ed
fl. Wakken, eigenaar der Duhietu, en de Directie komt
-; 311e halte en dank toe voor hunne oavçymoeidepogitmgen
c o het feest op te luisteren . terwijl depolicie ouder de
etiue leiding valt den brigadier Schalt/aS vn Oldeberkoop.
ich ook serdieisteiijk heeft gemaalit doör de geede.wde
- te handhaven.
; ............
• liet tiergîeest ! 311 18(4 -zal tônder iwIjfØ hij honderden
sa aan 'enante gedachtenis blijven en • de fluinen ie. Appel•
,.eha hoe Iangr zoo meer dievérmaardbeid erlangen,
waarop dit echt' rozijancsk aeayin ..&ieslaad..911e. »AI
.
hnraak heeft.
..
.

flz

j

-

-- - ---•

t:. Cc4etcvcrf, 17 Mei. •øe leden van der
Rr d, de ap den derden lhngsdag der maand Julij zullei
autn tfcdLn. zijn in deze gemeente, de heeren ii
l,.„ .Le • wethoudef -te Oosterwolde; Jan. is'onLng, waar
!enhi weUonde' te £4akinga; F. 11. Klooster, wetUan
d.r fljLoheftroeh cii Jacob van Rozen le Ooslcrwoldd.
1- 4Lvw:aeba , 27 bei. Net genoegen kunnen vij
ttgt , tat de zoo bloejj,nde rederijkerskamer: •Atigus
plan heeft • om (er gelegenheid der harddra
c; ij , u 21 J tinij a, s.. des avonds eeile voorstelling t
jC'CIi in de fraaije ca moderne za-al des beeren R van do;
1Jciz. »e op te voeren stukken zullen bestaan in:
Trotring. en: 'Joeiisse in de nieune dienst.' De goed
Leus der atukken, dc auhitie dec. leden en de echt théa•
In te zaal, geven ons redenen • om le mogen veronder
netten, dat •Auus!iuus. zijn gevestigden roem zal band

beij. __..____-_-------&-/&/SL

JJPPELfl'1ff4.
- Ter gelegenheid ., van de aanta
V KEIIJIIS. zat den tweeden dag. de
Junij, worden V E fl LIL i
\
11) la
, door Paarden,t
geen prijs hebben gewonnen, • ii
oriderd in driejarigen ouderdom'.. PRIJS: een
LjAïsiQsnDt. PItEMIB of CADEAU:

ec

Aangifte der paarden voor ddn uur.
Aatnaag der draverij om twee nar.
Na afloop der d r averij zal de REEtERIJKI
KAMEa pAUGUS7JJYUS" cciie voorselliiig geven. li
te voeren btulikeu zijn; 1. DE TéttiuwItINti. Tooi
spel in drie bedrijven. 2. JOCRISSE IN EEN NIEUt
DIENST. Blijspel in twee bedrijven. Aanvang 'san
uur. Eaitrëe 49 eculs. Een en ander zal worden
01270 ru
reluisterd dor

