
blad 1878r 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

VRIJDAG 22 NOVEMBER 1878 
 
Smilde, 19 Nov. Dat men niet te ligtvaardig aan vreemdelingen zijn vertrouwen moet schenken, 

ondervond gister de koopman H. Elshof alhier. Deze had voor eenige jaren in eene loterij gewonnen 

een mechaniek onder een stolp, dat door het opwinden van een band eenige muziekstukjes liet hooren 

en volgens opgave eene inkoopswaarde van f 35 had. Door het breken van den band kon het geen 

geluid meer geven. Daar zich gister nu een reizend werktuigkundige hier bevond, die een beweegbaar 

schip op de baren bijlangs de huizen vertoonde en oogenschijnlijk door goede getuigschriften van 

voormalige meesters was gedekt, terwijl hij ook voorgaf zich naar Assen te moeten begeven om eene 

erfenis van f 1900 in ontvangst te nemen, werd hem door de niets kwaads vermoedende H.E. dat 

speeltuig ter reparatie medegegeven tegen eene belooning van f 1, die hij daarvoor eischte. Hij was 

toen tijdelijk gehuisvest bij den schutmeester V.B. aan de Molenwijk, die hem ook bij H.E. had 

aanbevolen in de meening dat de vreemdeling een eerlijk persoon was. Deze ging nu ten huize van 

V.B. aan het werk en begaf zich eenigen tijd daarna, zoo hij zeide, naar Elshof, om f 2,50 te vorderen, 

daar één gulden te weinig was. Toen hij wat lang wegbleef, verwekte zulks argwaan bij V.B. en diens 

echtgenoote, nog gesterkt door het feit, dat al het inwendige van het mechaniek verdwenen was. V.B. 

begaf zich nu naar meergemelden koopman, maar onze werktuigkundige was gevlogen. Hierop begaf 

Elshof zich heden op weg, om dan man zoo mogelijk op te sporen, dat ook gelukte te Hoogersmilde, 

alwaar hij aan den maaltijd was, ten huize van B. Wieldraaijer. Eerstgenoemde, die in toorn 

ontstoken was, eischte onmiddelijke teruggave van het gestolene, waaraan ook voldaan werd. Naar 

wij verder vernemen, is de politie van een en ander in kennis gesteld, die het welligt gelukken zal de 

dief in handen te krijgen. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

MAANDAG 25 NOVEMBER 1878 
 
Hijkersmilde en Kloosterveen, 23 Nov. Men deelt ons mede, dat aan de voorgenomen vervolging 

der wanbetalende lidmaten der Ned. Herv. kerk vooreerst nog geen gevolg zal worden gegeven. 

Smilde, 22 Nov. In de gister gehoudene vergadering van den Kerkeraad der Israëlitische gemeente 

alhier is tot lid van het Isr. armbestuur benoemd de heer S. Elshof, in plaats van den heer A.J. Polak, 

die daarvoor had bedankt. Tevens is vastgesteld de hoofdelijke omslag voor het jaar 1879, tot een 

bedrag van f 515.08½. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 27 NOVEMBER 1878 
 

Ingezonden stuk. 

Smilde, 26 November. 

Sedert de vestiging van het postkantoor alhier dachten wij, dat alle vertraging, de dienst betreffende, 

zou opgeheven worden. Eensdeels is dit bewaarheid, daar de brievenbestellers in last hebben 

verkregen, alle brieven en stukken in persoon, zelfs naar achtergelegene wijken en uiterste grenzen 

dezer plaats, te bezorgen. Hoezeer wij dezen maatregel toejuichen, kunnen wij van een andere zijde 

melden, dat de ingezetenen, wonende in den omtrek van de brievenbus voor het schoolgebouw van 

den hoofdonderwijzer G. Meijringh geplaatst, zeer ontevreden zijn, daar de bode W. Braam soms 

door zijn verren loop niet in tijds terug kan wezen om gemelden bus te ligten, voor dat de Friesche 

post ’s morgens hier arriveert, en de brieven, die ’s voormiddags om pl. m. tien uur daar in den bus 

gestoken worden, tot ’s namiddags ongeveer half vier blijven liggen, terwijl zij zooals vroeger met 

meergemelden post van ’s voormiddags half twaalf hadden kunnen verzonden worden. Zoo gebeurt 

het dan in den tijd van stoom en telegraaf, dat een schrijven, ’t welk ’s voormiddags om 10 à 11 uur 

hier wordt verzonden, eerst den volgenden morgen, over Meppel, de bestemmingsplaats Assen, op 2 

uur afstand, bereikt. Deze leemte kan gemakkelijk verholpen worden, wanneer de conducteur 

Dijkstra van de Friesche post in last heeft deze bus te ligten, even als hij de brieven medeneemt uit de 

bussen aan den Scheid, bij de van Liers- en Grietmansbrug. 


