
blad 1879n3 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 6 SEPTEMBER 1879 
 

-vervolg van blad 1879n2 

Rentebetaling en aflossing van door de gemeente aangegane geldleeningen   f 3255.84 

Kosten op de inning der opkomsten van gemeenteëigendommen     f 1.- 

Kosten op de invorderingen der plaatselijke belastingen     f 20.- 

Vergoeding aan het Rijk voor kwade posten op grond- en personele belasting   f 50.- 

Kosten van verwaarborging tegen brandschade       f 80.- 

Vergoeding aan het Rijk van 2½ ten honderd van het onzuivere bedrag der opcenten,  

ten behoeve der gemeente geheven op de grondbelasting over het dienstjaar 1880 

 en op de personele belasting over het dienstjaar 1879/80     f 70.- 

Uitkeering aan de gemeente Norg van de halve opbrengst  

van den tol op den Norgervaartweg        f 165.- 

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

Premiën aan bekroonde springstieren        f 40.- 

Uitkeering aan het Rijk voor de instandhouding van ’t telegraafkantoor     f 400.- 

Aankoop van grond voor de begraafplaaats te Bovensmilde  

(de helft komt op de dienst 1879; in ‘t geheel zijn de kosten f 900)    f. 450.- 

Tot nadere beschikking, met toestemming van den Raad,  

ondergoedkeuring van Gedeputeerde Staten       f 511.69 

Totaal der uitgaven  f 20723.53 

BALANS. 

Totaal der inkomsten f 20723.53 

Totaal der uitgaven f 20723.53 

 

Heden overleed plotseling onze innig geliefde en eenige dochter SIENTJE, in den nog jeugdigen 

leeftijd van 25 jaren, die betreurd door ons allen. 

Smilde, 31 Augs. 1870.      J. GODSCHALK. 

J. GODSCHALK-MAGNUS, 

en Kinderen 

Heden overleed onze geliefde broeder, behuwdbroeder en oom JAN EIS, in den ouderdom van een en 

zeventig jaren. 

Hoogersmilde, 3 Sept. 1879.     G. BOERHOF, geb. EIS. 

F.C. OFFEREIN. 

De Gebroeders HOEKS 

KENNISGEVING. 

Het HOOFD van het Gemeentebestuur te Smilde verklaart, dat het eerste kwartaals kohier wegens de 

PATENTEN, dienst 1879/80, door de Provincialen Inspecteur is executoir verklaard en op heden aan 

den Ontvanger ter invordering is overgegeven; zullende mitsdien een ieder verpligt wezen zijn aanslag 

op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. 

Smilde, 5 Sept. 1879.        BOELKEN, Burgem. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

WOENSDAG 10 SEPTEMBER 1879 
 

Ingezonden stuk. 

PROVINCIALE STATEN. 

Voor het lidmaatschap der Provinciale Staten wordt ten zeerste aanbevolen den heer H.P. Sickens te 

Smilde. 

E. 


