DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 20 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:
Een zeer net geconserveerde INBOEDEL, bestaande in een KABINET, MAHONIJHOUTEN
CHIFFONNIÈRE, dito CILINDER-BUREAU, EBBENHOUTEN LADETAFEL, SCHRIJFLESSENAAR,
CICULEERKAGCHEL, TAFELS, STOELEN, HANGKLOK, PENDULE, SPIEGELS, PRENTEN,
PORCELEIN, GLAS-, KOPER-, TIN- en AARDEWERK, BEDDEN met toebehooren, voorts eene partij
BOEKEN, waaronder een folio HUISBIJBEL met koper beslag, een quarto BIJBEL, het BIJBELSCH
WOORDENBOEK van den Abt Catmet, groot folio, 2 deelen; Hooft, VADERLANDSCHE HISTORIE, 2
deelen; van der Palm, Bijbel voor de Jeugd, 24 deelen, 1e uitgave, en verdere boekwerken; de
Groote Kaart van Drenthe, opgeplakt; dito van de Provincie Groningen; een IJzeren Geldkist, en
wat verder zal worden gepresenteerd.
Deze verkooping zal plaats hebben te Smilde, ten sterfhuize van den Heer Wind, op vrijdag den 27
April 1849 om de veelheid der perceelen precies te negen ure voormiddags te beginnen.
Assen ,18 April 1849
H.H. VAN LIER
DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 4 MEI 1849

Den 13 jl. vertrok, met andere landverhuizers van de Afgescheiden gemeente, H. H. Vredeveld,
arbeider te Smilde, met zijn gezin vandaar naar N.America. Daar zijn dienstplichtige zoon mede wilde
vertrekken en men dit wenschte voortekomen, werd hiervan door den Burgemeester berigt gezonden
o.a. naar Rotterdam. Noch bij noch na ’t vertrek der landverhuizers is die zoon op de Smilde gezien.
Nu wordt, zegt de N.Rott.Ct. van heden, te Rotterdam verhaald, dat aldaar op een schip met
landverhuizers, bij de visitatie der tolbeambten, een dienstplichtige in eene kist, waarin hij, als een
andere Hugo de Groot, de reis van de Smilde af had gemaakt, ontdekt en frisch en gezond doch een
weinig beschaamd daaruit gehaald is.
DRENTSCHE COURANT
DINGSDAG, DEN 8 MEI 1849

De weduwe en Erven van wijlen den Heer Harm Wind, te Smilde zijn voornemens, ten overstaan van
den ondergeteekende Notaris, publiek te verkoopen:
een BILJARD, benevens twee CIRCULEERKAGCHELS en eene KOLOMKAGCHEL, aanwezig in het
Logement van den Heer Johannes Wind te Smilde en aldaar te bezien.
Deze verkooping al gehouden worden in voorzeid Logement van Johannes Wind, op zaturdag den 12
Mei 1849, des voormiddags te 12 uur te beginnen.
H.H. VAN LIER
DRENTSCHE COURANT
VRIJDAG, DEN 15 JUNIJ 1849

Smilde 14 Junij
Den 12 dezer des namiddags ongeveer te 2 ure had hier ’t volgende treurig voorval plaats: Willemina
Prakken, weduwe G. Strijker, arbeidster alhier, eene nog vrij vlugge vrouw van diep in de 60 jaren,
kreeg brand in hare kleederen, zoo hevig, dat ze een paar uren daarna aan de gevolgen overleed.
Hoewel er niemand oogenblikkelijk bij was, en zij zelve de oorzaak niet heeft opgegeven, meent men
met eenige zekerheid dat ’t geval zich volgender wijze heeft toegedragen: zij, geheel alleen te huis,
had hare haardketting van den haalboom afgenomen en geschuurd: die daarna weder in den
schoorsteen hangende, moeten hare meest katoenen kleederen, waarmede zij daarbij onmiddelijk aan
het vuur kwam, vlam hebben gevat, die terstond zoo hevig werd, dat haar ’t blusschen onmogelijk
was: de buren, de brandlucht ontdekkende, schoten dadelijk toe, en maakten spoedig den brand uit,
maar ’t was reeds te laat; hulp kon niet meer baten, en weinig tijd daarna stierf ze onder schrikkelijke
pijnen.

