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eene toespraak tot de soldaten waarbij hij zijn leedwezen te kennen gaf , hen
verlaten , daar hij drie jaren lang met genoegen aan het hoofd van het bataillon
De heer Seijffardt beantwoordde
en beval hij zijn opvolger aan
te Leeuwarden had gestaan
antwoordde den heer Knoop en hoopte dezelfde toegenegendheid en hoogachting
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Het talrijk opgekomen publiek gaf dan ook
het wonderen verrigt
als ware
ger
valsbetuigingen
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Het prachtige kabinet van den heer Figer is een geschenk van
slotte terug
door hem gebruikt wordende die allen
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van zilver en rijk verguld zijn
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vernemen dat onze voormalige stadgenoot , de heer S Samethini thans
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vergezeld van een zeer vleijenden brief heeft ontvangen
expresselijk had vervaardigd ter
voor eenen marsch , dien genoemden componist
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Leeuwes en A
onderwijzers-gezelschap
Weber
vertegenwoordigers
van het
wijzers-gezelschap in Leeuwarden en Leeuwarderadeel , spraken den waardigen
jubilaris in krachtige woorden toe en deden hunne toespraak
vergezeld gaan van
een
net bewerkten fauteuil , den jubilaris door evengenoemd onderwijzers-gezelschap
schap vereerd
Hierna trad de heer L Harmenzon
als vertegenwoordigervan het Departement
Huizum der Maatschappij : tot Nut van ’t Algemeen , als spreker
op en wenschte
den achtenswaardigen onderwijzer mede
geluk met dezen schoonen dag en gaf
hem tevens kennis dat het Hoofdbestuur van genoemde
Maatschappij des jubilaris
groote verdiensten erkennende , een eereblijk voor hem had bestemd , dat hem
later in eene te houden
vergadering zou worden overhandigd
Nog werden den jubilaris welmeenende en hartelijke wenschen toegesproken
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H
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Albarda , welke
laatste
het zich
eer rekende
tot
tot een
zijne vroegere leerlingen te hebben
behoord
Eindelijk
voerde nog een vroegere ondermeester J Wijga , het woord in dichtmaat tot zijn
voormaligen hoofd onderwijzer
Namens kinderen en kleinkinderen , werd door den heer Meeter , van Arum
den jubilaris
zoon van
een gelukwensch uitgesproken
die op allen een diepen
indruk maakte ; terwijl de talrijke en in welstand verkeerende aanwezige kinderen
ren eiv kleinkinderen , ten getale
van
30 personen
den feestvierenden vader een
heugelijk en toepasselijk lied toezongen
Na deze talrijke aanspraken
verhief zich de jubilaris en dankte met een getroffen
fen en geroerd hart allen , die hem zoo
innig en welmeenend hadden begroet Inzonderheid
zonderheid verhief zich zijn dankgevoel tot Hem , den Heer , die hem tot hiertoe
zoo zigtbaar nabij was geweest en stortte
hij zijn dankbaar hart uit door het uitspreken
spreken van het 1ste vers van het 12de der Evangel
Gezangen dat op zijn verzoek
zoek mede door alle aanwezigen werd aangeheven
werden
Hierna
de
schoolkinderen feestelijk onthaald en werd de avond van
den dag
die voor allen
eene aangename
herinnering zal achterlaten , door den
jubilaris met zijn gezin en eenige genoodigden aangenaam
doorgebragt
,?

De gemiddelde boezemwaterstand over de geheele provincie was
, volgens den
wekelijkschen peilstaat
den 18den 10
den 19den 11
den 20sten 10
den
21sten 10 , den
22sten 12
den 23sten 14 j en den 24 Mei 13 bov zomerpeil

naburige dorp Huizum eene indrukwekkende plegtigheid
Door Z M
is
de heer J
Noyon , te Harlingen , erkend als vice-consul van
Meeter
A
hoofd-onderwijzer aldaar herdacht zijn 50-jarig
voor de provincie Friesland en de eilanden
Hamburg
gedecoreerd
Terschelling , Ameland en
Tot dat einde was het ruime schoolgebouw smaakvol
jubilØ als zoodanig
Schiermonnikoog
coreerd en prijkte met den Nederlandschen driekleurigen standaard Onder het blijde
echtgenoote
Ter kennis van de belanghebbenden is door het Ministerie van
gezang der feestvierende schooljeugd verscheen de grijze jubilaris met zijne
Binnenlandsche
genoote en eenige belangstellenden Alsnu nam de Schoolopziener van het 1ste district Zaken gebragt dat de Zuid-Willemsvaart voor de scheepvaart zal gesloten zijn van
J
H
Beucker Andreas , het woord en sprak hem
den 12 Augustus tot den 30 September eerstkomende zoodat
trict in Friesland ,.de heer mr
gedurende dat tijdrak
rak de doorgaande vaart -tusschen Maastricht en ’s Hertogen bosch
in warme bewoordingen eenen hartelijken geluken en
zegenwensch toe , waarin hij
onmogelijk is
feestvierenden grijsaard schetste , wat hij sedert 50 jaren als burger Christen
zullende evenwel
den
in
het eerste pand
zich uitstrekkende van Maastricht tot aan
en onderwijzer geweest was ; terwijl op het einde de jubilaris niet weinig verrast
de sluis no
19
te Hocht
het water slechts tot dien stand en gedurende
dien tijd
door eeiiKoninklijk besluit waarbij de Zilveren Medaille hem namens Z
werd
worden afgetapt als voor de uit te voeren werken
noodig zal worden bevonden
vereerd , wegens
onzen geºerbiedigden Vorst werd
eene
50-jarige getrouwe en
De Minister van Oorlog heeft ter kennis van gegadigden
gebragt
dat er
pligtsvervulling, welke medaille hem werd ter hand gesteld
y verige
voor eenige smeden (vuurwerkers en wagenmakers gelegenheid
bestaat om voor de
Na deze toespraak werd het woord genomen door den heer ihr mr van Haersma
dienst m Oost-Indie te worden aangenomen
De gegadigden zullen zich behooren
sma de With , Burgemeester van de gemeente Leeuwarderadeef die den jubilaris
aan te melden bij den kolonel-directeur der artillerie-stapelen
en constructie-magazijnen
namens het gemeente-bestuur een zilveren Inktstel met toepasselijke inscriptie
nen
te
Delft
ten einde aan eene proef onderworpen te
worden
waaruit hunne
onder eene allezins belangstellende en hartelijke toespraak , overhandigde
bekwaamheid kan blijken
Vervolgens rigtte de wel-esrw heer Witteveen pred , het woord tot den feestvierenden
veeemVegt de *""ƒ Utr- Cfe’ zal weldra a
vierenden grijsaard en maakte hem in krachtige taal opmerkzaam op het zeldzaam
<*e geregtsdien
Daren eene bepaalde uniform en
voorregt van dezen voor hem zoo gedenkwaardigen dag
Deze aanspraak werd
wapening worden gegeven
de wa
bestaan in een harteranger en pistool met
holtster en patroontasch
gevolgd door het aanbieden van een zilveren tabakspot en dito komfoor namens
de kerkelijke autoriteit geschonken als bewijs van erkentelijkheid en
hooo-achting
plpats
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