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Smilde, 8 Nov. Hedenavond hadden we het genoegen in de openlijke vergadering van ons “pl. Nut”
als spreker te zien optreden den heer Koch, predikant te Norg. Hij had tot onderwerp een van
Cremer’s novellen, getiteld: “An ’t kleine revierken.”
Was de verwachting groot, wij durven zeggen, zij werd verre overtroffen. De buitengewone stilte in
de zaal – men zou in werkelijkheid eene speld hebben kunnen hooren vallen, - die onafgebroken
attentie, waarmede men den spreker, hoe lang hij ook sprak, aanhoorde, bewezen, dat de spreker
zijne toehoorders als ’t ware aan zijne lippen deed hangen, en wij kunnen verzekeren, dat de heer
Koch, komt hij nog eens nu, of een volgend jaar terug, met welgevallen zal worden ontvangen.
Tot “nastukje” gaf hij nog een vers van Cremer “de rijke” getiteld, of “Mieke’s bepeinzingen op het
hooiland”. Alles werd voorgedragen in het Geldersch dialect, waarin de heer Cremer al zijne
novellen heeft geschreven.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 12 NOVEMBER 1878

Bovensmilde, 10 Nov. Gistermiddag barstte hier een hevige schoorsteenbrand uit ten huize van den
heer H.D. Een zware rookkolom werd weldra door een vuurzuil gevolgd, zoodat van alle zijden
eene massa menschen kwamen aanstroomen. Met den gewonen spoed kwam ook de brandspuit
opdagen, maar hare diensten werden gelukkig niet meer gevergd, want door flinke maatregelen, die
men intusschen tot blusschen van den brand had genomen, was deze reeds in zooverre beteugeld,
dat voor het huis van den heer D. en voor de belendende gevouwen geen gevaar meer te duchten
was.
Smilde, 10 Nov. De telegraaflijn, die Smilde in directe verbinding met de buitenwereld zal brengen,
is gereed. Nog een paar dagen en ze zal in gebruik worden gesteld, en de tijd zal ons dan leeren, of
Smilde zooveel voordeel van den telegraaf zal trekken, als sommigen gelooven.
Er zijn er, die de fabrieken reeds in menigte zien verrijzen: aardappelmeelfabrieken in ’t eerste gelid
en op den achtergrond papierfabrieken, olieslagerijen enz. enz. We hopen van harte dat die
visioenen bewaarheid zullen worden, maar we meenen tevens de opmerking te mogen maken, dat
energie en geestkracht voor die schitterende toekomst meer zullen moeten doen, dan eene
telegraaflijn voor hare rekening kan nemen.
Deze gemeente is in de laatste jaren ontegenzeggelijk veel vooruitgegaan en hare ligging werkt eene
meerdere ontwikkeling in de hand; de telegraaf zal helpen en we verwachten, dat de Smilder
kapitalisten evenmin in gebreke zullen blijven.
Het worde zoo.
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Smilde, 11 Nov. De heer I. de Haan van Amsterdam, bij de Israël. gemeente alhier benoemd tot
onderwijzer en voorzanger, heeft die betrekking Vrijdag j.l. aanvaard. Zaturdag j.l. deed hij in de
synagoge zijne intrede met eene godsdienstige voordragt, terwijl hij Zondag j.l. in de gods. Israël.
school door den voorzitter van de schoolcommissie, den heer A.P. de Haas, als onderwijzer werd
geinstalleerd.

