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Smilde, 13 Febr. Tengevolge van de inwijding der wetsrol bij de Israël. gemeente alhier had heden 

voormiddag een schoolfeest bij die gemeente plaats. 

De heer J. de Haan, godsdienstonderwijzer, had alle moeite in ’t werk gesteld, om het zoo luisterijk 

mogelijk te maken, welk doel ook volkomen bereikt werd. Te negen uur begaven zich de kinderen, 

ongeveer 25 in getal, zeer netjes uitgedoscht naar het  prachtig versierde schoollocaal. 

De onderwijzer had gezorgd, dat de kleinen verrast werden door muziek van den heer S. Elshof, 

waardoor de feestvreugde niet weinig verhoogd werd, terwijl zij successivelijk op koek, chocolade 

krentebroodjes enz. onthaald werden. Om elf uur kwam iemand (vooruit door den heer de Haan 

besproken) het schoolgebouw binnen met een prachtig panorama. Door dit een en ander kon men op 

de vrolijke gezigtjes lezen wat daar binnen omging. Om 12 uur betrad de onderwijzer den katheder 

en sprak eene feestrede uit. In eene korte, doch voor de kinderen begrijpelijke voordragt wees 

geachte spreker hen op de aanleiding van dit feest, bragt hen het gewigt der ontvangene wetsrol en de 

navolging er van onder het oog. Deze rede werd door een tal van belangstellenden aangehoord. De 

heer H. van Dam, lid der Israëlitische schoolcommissie, beantwoordde den heer de Haan, dankte den 

ontwerper voor het bereiden van het feest, en besloot met den wensch, dat het nog lange jaren èn bij 

de kinderen èn bij de ouders als belangstellenden in ’t geheugen mogt blijven, waarna de kleinen zich 

amuseerden met dansen, tot eindelijk het feest gesloten werd. 

Bovensmilde, 13 Febr. Met genoegen kunnen wij mededeelen, dat alhier een zanggezelschap voor 

gemengd koor is opgerigt, welk gezelschap zich ten doel stelt de beoefening der koralen en koren, 

door de Ned. Koorvereniging in ’t licht gegeven. 

Dit gezelschap, waarvan de heer G.B. Staal, hoofdonderwijzer alhier, bereidwillig de leiding op zich 

genomen heeft, zal in vereeniging met het te gelijker tijd tot stand gekomen gezelschap te Hijker- en 

Hoogersmilde, bij de openbare vergaderingen der afd. Smilde van het Protestantenbond eenige 

koralen uitvoeren, waardoor deze vergaderingen ongetwijfeld zullen winnen. Zoodra de benoodigde 

koralen zijn gearriveerd, zullen eens per week de repetitiën gehouden worden; waarschijnlijk is het, 

dat nog dezen winter eene openbare uitvoering zal worden gegeven. 

De oprigting der beide koorvereenigingen vindt bijval bij velen; ze mogen zich dan ook verheugen in 

den steun van eenige heeren, die, door toetreding tot het lidmaatschap van de Ned. 

Koraalvereeniging, van hunne sympathie doen blijken. 

Wij vertrouwen, dat nog meerderen zullen toetreden, want de Ned. Koorvereeniging, die zich de 

ontwikkeling en de veredeling van den volkszang in Nederland ten doel stelt, verdient de 

ondersteuning van allen, die prijs stellen op beschaving en ontwikkeling der natie. 

Het gezelschap alhier heeft in den heer Staal een bekwaam leidsman, wien het tevens aan lust en ijver 

niet ontbreekt, zoodat we vertrouwen, dat velen, die, om welke redenen dan ook, nog geen lid van ’t 

gezelschap zijn geworden, zich daarbij zullen aansluiten. 

Mogen vooral ook dames niet achterblijven. 

Smilde, 13 Febr. Gisteravond hadden we het genoegen ten huize van den heer Wind eene 

landbouwlezing van den heer Corten bij te wonen. Spreker gaf vele nuttige werken omtrent de graan- 

en aardappelteelt; ten einde het gemakkelijk van onkruid te kunnen zuiveren ried hij aan op rijen te 

zaaijen, terwijl den landbouwers verder werd aanbevolen hun zaaikoren te nemen uit de beste halmen. 

De pootaardappelen behooren te worden genomen van de stammen, die het ruimste beschot hebben 

geleverd; wenscht men dikke pooters door te snijden, men wachte dan met het poten tot de 

doorgesneden aardappel aan de gewonde zijde een kurkachtig aanzien heeft gekregen. 

Verder ried den heer C. tot de varkenteelt zeugen te gebruiken van vruchtbaren stam en bij het dekken 

der runderen met zorg te werk te gaan in de keuze der stieren; overdekte mestvaalten werden ten 

sterkste aanbevolen. 

Hoogersmilde, 14 Febr. Hedennacht werden bij den landbouwer H. Heidema zes groote glazen 

ingeslagen en wel met zulk een geweld, dat gedeeltelijk het houtwerk ook verbrijzeld is. Dit is de 

tweede keer in dezen winter, dat zulks bij Heidema gebeurt. Het is te wenschen, dat justitie de 

bedrijvers magtig wordt. 


