DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 3 APRIL 1849

Smilde, 31 Maart. De Drentsche hoofdvaart was gister en heden een toneel van bedrijvigheid. Gister
was het de dag dat de stremming der scheepvaart wegens noodwendige reparatiën aan 2 sluizen werd
opgeheven. Een overgroot aantal schepen wachtte reeds op het heropenen der vaart, om mest en steen
aan- en turf aftevoeren, en voeren nu bij vloten naar boven. Een schipper, die heden hier doorkwam,
zeide wel vijftig vóór en zestig achter zich te hebben,. Als de vaart eenigen tijd gestremd is geweest en
dan wordt hervat, gevoelt men eerst regt het nut der watercommunicatiën; geen wonder dan ook, dat
men hier in dezen tijd meermalen den wensch hoorde uiten, dat men bij eene kanalisatie der provincie
er op bedacht mogt zijn, om zoo mogelijk voor deze streken de nadeelen eenere stremming van ’t
vervoer lang de Hoofdvaart te verminderen door een tweede waterweg naar het zuiden, bv. over
Beilen, daartestellen. Men mag dan ook nu de Gedept. Staten danken, dat zij aan het werk der
reparatiën zooveel gang hebben bijgezet, dat de scheepvaart nog tijdig is kunnen worden hervat.
Op vrijdag den 6 April 1849, des avonds te 6 uren, in de Veenhoop te Smilde, verkoop bij palmslag
van een opstrekkend plaatsje te Smilde, nabij de Leembrug, bestaande uit Huis, en Hof, Bouw- en
Weidelanden, groot 3.35.20 ellen, behoorende aan. R. van der Veen & Zoon te Smilde, ten overstaan
van den Notaris
Dwingelo, 2 April 1849
MR. H.H.A. SLUIS
DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 6 APRIL 1849

TE HUUR
om dadelijk te aanvaarden een HUIS en TUIN, staande te Smilde aan de Straatweg bij de groote kerk,
naast het logement van Wind, zeer geschikt voor winkel nering, met 2 kamers, opkamer, keuken,
kelder, schuurtje, enz.; te bevragen bij den Heer Wind voornoemd.
DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 13 APRIL 1849

De weduwe en Erven van wijlen den Heer Harm Wind, te Smilde, zijn voornemens, ten overstaan van
den ondergeteekende Notaris, publiek te verkoopen: 8 stuks HOORNVEE, waaronder die aanstaande
zijn te kalven, 2 WAGENS, op riemen, een CHAIS, voorts WIPKARREN, PLOEG, EIDE en verder
BOERENGEREEDSCHAPPEN, KARN en verder MELKGEREEDSCHAP, een BRANDSCHUIT, een groote
PUNTER, 300 drooge eiken SPEEKEN, PAARDEGEREIDEN en wat er verder zal worden
gepresenteerd.
Deze verkooping zal plaats hebben te Smilde ten huize van de weduwe Wind op maandag den 16
April 1849, des voormiddags te 10 uur.
Zullende de Huismeubelen in het laatst dezer maand worden verkocht.
Assen, 12 April 1849
H.H. VAN LIER
DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 17 APRIL 1849

Smilde, 16 April. Vrijdag jl. vertrokken vanhier, om zich in Noord-America aan ’t meer Michigan te
vestigen, Frens R. Strik, timmerman van beroep, met zijn gezin, bestaande uit 4 jonge kinderen;
benevens H.H. Vredeveld met vrouw en 3 dochters, alle arbeiders. Bij de Leembrug, ter plaatse der
inscheping, voegden zich met hetzelfde doel een dertigtal mannen, vrouwen en kinderen uit het
gehucht Hijken, gemeente Beilen, bij hen; allen behoorende tot het kerkgenootschap der Christelijke
Afgescheidenen.
De meesten waren landbouwers of arbeiders; meer beneden dan boven de gegoeden middenstand. De
wensch naar meer godsdienstvrijheid, maar vooral naar lotsverbetering, schijnt de beweegreden van
hun vertrek te zijn geweest. Vóór de inscheping deed de Leeraar der Afgescheiden gemeente van
Hijken een toespraak, daarna een gebed; ten slotte werd gezamenlijk een psalm gezongen; waarna de
landverhuizers welgemoed de reis aannamen.

