
 

blad 1877z14 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 11 SEPT. 1877 
 

-vervolg van blad 1877z13 

Hoofdstuk X. Plaatselijke schuld, als:  

rente van 6 vroeger aangegane geldleeningen       f 1120 

een half jaar rente van de volgens deze begrooting aan te gane  

geldleeningen (zie de ontv.),         f  400 

aflossing van geldleeningen         f 1000 

Te zamen   f 2520 

Hoofdstuk XI. Opeischbare schulden der gemeente.  

Kosten op de invordering van de plaatselijke belastingen, vergoeding aan het Rijk  

wegens de kwade posten op de grond- en personele belastingen     f 121 

wegens verwaarborging van gebouwen tegen brandschade     f  40 

Te zamen   f 161 

 

Hoofdstuk XII. Uitgaven door bijzondere wetten aan de gemeente opgelegd   f   70 

Hoofdstuk XIII. Andere uitgaven, niet onder de vorige begrepen, als:  

uitkeering aan Norg van de halve opbrengst van den tol aan den Norgervaartsweg  f 151.50 

onderhoud van den grafkelder van mevr. Rebenscheijdt      f   25.- 

premiën aan bekroonde springstieren        f   40.- 

aankoop van terrein voor het postkantoor       f  650.- 

Te zamen   f 866.50 

Hoofdstuk XIV. Onverziene uitgaven, tot nadere beschikking, met toestemming  

van den Raad, onder goedkeuring van Ged. Staten,      f   704.90 

Totaal dezer begrooting in ontvangst en uitgaaf op      f 37856.40 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 15 SEPT. 1877 
 
Bovensmilde, 14 Sept. Algemeen heeft men hier met blijdschap vernomen, dat de heer mr. P. v.d. 

Veen de door hem bewoonde behuizinge met bijbehoorenden tuin aan zich heeft gehouden en dat hij 

hier zijne woonplaats zal blijven vestigen. Genoemde heer heeft tijdens zijn langdurig verblijf ten 

onzent zich zoo zeer schier aller achting verworden, dat men hem niet dan hoogst ongaarne zou zien 

vertrekken. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DONDERDAG 20 SEPT. 1877 
 

Aanbesteding - Smilde. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde zijn voornemens op Maandag den 8sten October 1877, 

des morgens ten elf uur, ten Gemeentehuize, publiek AAN TE BESTEDEN: 

Het bouwen van een Postkantoor, benevens Woning voor den Directeur, met bijlevering van 

alle materialen. 

Bestekken zijn, voor zoover de voorraad strekt, ter Gemeente-Secretarie verkrijgbaar à f 0.50, terwijl 

aldaar tevens de teekening ter inzage ligt. 

Het bestek is voorts ter lezing te Smilde: in DE OUDE en NIEUWE VEENHOOP, zoomede bij A. SPIER te 

Hoogersmilde en bij H. DE VRIES te Bovensmilde; te Assen: in Hôtels KUIPERS, SOMER en DE JONG; 

te Meppel: bij VOORTHUIS en VAN DIJK; te Hoogeveen:  bij THOMAS en FLOTHUIS, en in Coevorden: 

bij VAN TAREL. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd: 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 


