blad 1854d
PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 11 FEBRUARIJ 1854

Smilde, 8 Febr. Gisteren avond vierde het hier bestaande zanggezelschap zijn tweejarig bestaan op een
eigenaardige en eenvoudige wijze. Men zong toepasselijke zangstukken en hield tusschentijds hartelijke
toespraken (door de directeur en deszelfs schoonvader), waarna men gedacht lief en leed ’t welke men ,
met betrekking tot ’t gezelschap, in de twee verloopene jaren had ondervonden, inzonderheid, dat men
voor korten tijd een lid van ‘bestuur op eene treurige wijze door den dood had verloren; men eindigde
met de ontboezeming, dat het gezelschap steeds meer en meer in bloei en volmaking der edele
zangkunst mogt toenemen. Zulk eene feestviering schatten wij hooger als de zoodanige, welke ligt
aanleiding tot brasserij, uitspatting en andere verkeerdheden kunnen aanleiding geven.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
WOENSDAG 15 FEBRUARIJ 1854

Smilde, 14 Febr. ’t Is hier dezer dagen tweemaal gebeurd, dat er een korf met bijen werd gestolen, in
stukken gesneden en de honing er uit genomen. Vermoedelijk zijn beide diefstallen door denzelfden
persoon gepleegd; er wordt onderzoek gedaan en men hoopt den dader te ontdekken. Ook is er bij eene
ingezetene poging tot diefstal door braak geschied; bij eene koopvrouw nl. heeft men een ruit uit een
raam gesneden, doch men is niet verder gegaan, maar heeft zich bepaald tot het ontvreemden van een
doek, die men door de uitgesnedene ruit kon bereiken.

De dezer dagen invallende vorst heeft bij menigeen eene bittere teleurstelling verwekt. De meeste naar
de vaart gaande arbeiders zijn gister voormiddag reeds weer terug gekomen; zij konden niet werken. Dit
is een schade voor hen van belang; zij toch konden reeds daags 60 à 70 ct verdienen. De hoofdvaart ligt
weer geheel digt en de scheepvaart is gestremd, Als deze vorst wat aanhoudt, zal hij armoede
veroorzaken meer nog dan de vorige; dewijl de levensmiddelen bij vele arbeiders op zijn.

Gisteren avond werd den op zijn verzoek eervol ontslagen burgemeester in het Logement van J.H.
Wind eene contra partij gegeven. Gulle vrolijkheid en gepaste scherts kruidden de spijzen van den
heerlijken disch, en men bleef tot laat in den avond of liever nacht genoegelijk bijeen.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
ZATURDAG 18 FEBRUARIJ 1854

Smilde, 15 Febr. Gisteren avond hield ons muzijkgezelschap de Harmonie in het logement de
Veenhoop zijne jaarlijksche algemeene vergadering. De president gaf een kort verslag van den staat van
het gezelschap, waaruit onder anderen bleek, dat niemand, behalve één wegens vertrek, voor zijn
lidmaatschap had bedankt, en, ’t getal leden alzoo 55 bedroeg. Hierop deed de penningmeester rekening
en verantwoording. Daarop ging men over tot het benoemen van een nieuw bestuur. De leden van ’t
oude werden intusschen herkozen en voor het vertrekkende lid een nieuw benoemd. Vervolgens werd de
contributie voor ’t volgende jaar vastgesteld en eindelijk geballoteerd voor 5 nieuwe leden, welke alle
werden aangenomen, zoodat ’t getal contribuerende leden thans 60 bedraagt; - dat der werkende beloopt
nu 16. – Op voorstel dezer laatsten werd besloten in de vereeniging ook nog een zangkoor op te rigten.
Nadat nog een en ander was bepaald, werd deze vergadering door den voorzitter op eene gepaste wijze
gesloten.
Deze werkzaamheden werden op eene aangename wijze door goed uitgevoerde muzijkstukken
afgewisseld en besloten.

