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VIJDAG 8 JULIJ 1870

+ Smilde, 7 Julij. Het turfgraven is afgeloopen. De gravers zijn nu voor een groot gedeelte aan het
russchen snijden gegaan, dat, voor zoolang het duurt, een goed middel van bestaan oplevert.
RAADSVERGADERING
Smilde, 8 Julij. Tegenwoordig de heeren Servatius, Fledderus, Homan, Wind, Joffers, Drenthen en
Wessemius, met den voorzitter en den secretaris. De notulen der vorige vergadering (27 Mei) worden
gelezen en goedgekeurd. Aan de orde wordt gesteld een adres van eenige ingezetenen van Hoog- en
Laaghalen, gemeente Beilen, houden verzoek om medewerking tot daarstelling van een kunstweg,
loopende van deze gemeente langs de laan van den heer Tonckens door ’t Halerveld tot aan de
spoorweghalt te Halen.
De voorzitter herinnert, dat van hier in der tijd reeds op de daarstelling van dien weg bij den Raad der
gemeente Beilen is aangedrongen, die toen met groote meerderheid besloot zijne medewerking niet te
verleenen.
De heer Servatius meent echter te weten, dat er vele ingezetenen in de gemeente Beilen gevonden
worden, die de daarstelling van den weg hoogst wenschelijk achten en daarom zelfs niet ongenegen
zullen zijn de zaak geldelijk te ondersteunen.
De voorzitter betoogt, dat, zoo tot de daarstelling van den weg wordt overgegaan, hij zeer goed over de
zoogenaamde Leemdijk zou gelegd kunnen worden, daar er toch een station te Assen is.
De heer Wind is die meening niet toegedaan en is van oordeel dat juist de halt te Halen is gebouwd met
het oog op eene communicatie met de naburige gemeente Ooststellingwerf, waarvoor de door
geadressanten bedoelde weg verre de kortste is.
De heer Joffers zegt, dat particulieren wel genegen zijn om zelf den weg op het grondgebied der
gemeente Beilen te leggen.
Na nog eenige discussien wordt met algemeene stemmen besloten, adressanten te kennen te geven, dat
zij zich tot den Raad hunner gemeente zullen moeten wenden, en dat het dezerzijds, wanneer er
genoegzame waarborgen zijn, niet aan medewerking tot de daarstelling van den weg ontbreken zal.
De behandeling van ’t kohier der hoofdelijke omslag en de daartegen ingekomen bezwaren geschied
met gesloten deuren. Het kohier wordt daarbij definitief vastgesteld.
Ook het kohier der belasting op de honden wordt met algemeene stemmen vastgesteld.
Het verzoek van het Burgerlijk Armbestuur tot overschrijving van posten over ’t jaar 1869 wordt met
algemeene stemmen aangenomen.
Daar er niets meer aan de orde is, wordt de vergadering gesloten.
Ten overstaan van Mr. W.O. SERVATIUS, Notaris te Dwingelo, en A.J.C. TELLEGEN, Notaris te Smilde,
zal, op Dingsdag 12 Julij e.k., worden geveild en op Dingsdag 19 Julij daarna
finaal worden verkocht
de beide dagen des voormiddags te elf uur, ten huize van A. SPIER, Kastelein te Hoogersmilde, ten
verzoeke van de H.H. A.A. LAND en D. FONTEIN A.G.z. te Franeker,
voor afbraak:
De voor weinige jaren nieuwgebouwde Friesche STELPWONING, genaamd ROORDABURG, nabij de
Leembrug te Smilde; het HUIS, met pannen gedekt, bevat 3 Woonkamers, Kelder, groote Zolder enz.:
de fraaije groote SCHUUR, met riet en pannen gedekt, is ingerigt voor ruim 20 beesten, alles gebouwd
van best buitenlandsch hout. Voorts de daarin aanwezige Paarde-Karnmolen, alsmede nog een
afzonderlijk staande houten Schuur.
Nadere inlichtingen zijn op franco aanvragen te bekomen bij den Heer E. KNOTNERUS op NieuwSalvert te Smilde.
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Heden beviel voorspoedig van een welgeschapen zoon A. VISSER, geliefde echtgenote van K. OLIJ,
Ez.
Hoogersmilde, 9 Julij 1870
Eenige en algemeene kennisgeving

