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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 7 JAN. 1878

Geldleening - Smilde.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter openbare kennis:
1e. dat de gemeenteraad heeft besloten:
a. Tot dekking der kosten voor den bouw van een postkantoor met directeurswoning, zoomede voor
den aankoop van bouwterrein, ten laste der gemeente, eene GELDLEENING te sluiten groot elf
duizend gulden, tegen eene rente van vier percent ’s jaars, af te lossen in twee en twintig jaren, en
verder op de voorwaarden als in het hierbij behoorende plan nader is omschreven..
b. Die aflossing en rentebetaling te bestrijden uit den jaarlijkschen hoofdelijken omslag en de huur
van het te bouwen postkantoor.
2e. Dat het hiervoren bedoelde plan van geldleening luidt als volgt:
Art. 1. In de geldleening zal kunnen worden ingeschreven in ronde sommen van honderd gulden,
doch tot geen minder bedrag dan van vijfhonderd gulden.
Art. 2. De rente ad vier percent zal verschijnen en eischbaar zijn op den 31sten December van elk
jaar en voor het eerst, te rekenen van af den dag der storting van de ingeschreven som, worden
uitbetaald op den 31sten December 1878.
Art. 3. De aflossing zal, te beginnen met 1800 acht en negentig, plaats hebben in twee en twintig
jaarlijksche termijnen, ieder van vijfhonderd gulden. In dat jaar en in de daarop volgende jaren zal
de schuldeischer bij loting aangewezen en het af te lossen kapitaal worden uitbetaald op den 31sten
December of den vervaldag der rente.
Art. 4. De inschrijvers hebben het regt hunne gestorte kapitalen tusschentijds op te zeggen, mits die
opzegging minsten een half jaar voor den vervaldag der rente geschiede; in dat geval zal het
opgezegde kapitaal, tegelijk met de verschenene rente, op de 31sten December van het jaar, waarin
de opzegging plaats had, worden uitbetaald.
Art. 5. Na de goedkeuring van dit besluit door Gedeputeerde Staten der provincie zal de gelegenheid
tot deelnemeng in deze geldleening worden opengesteld op een door Burgemeester en Wethouders
te bepalen tijdstip, waarvan vooraf in de Provinciale Drentsche en Asser Courant aankondiging zal
worden gedaan.
Art. 6. Voor het geval dat er voor meer dan het bedrag dezer leening wordt ingeschreven, zullen
Burgemeester en Wethouders bevoegd zijn, de, naar hun oordeel, meest geschikte sommen aan te
nemen en de overige af te wijzen.
Art. 7. De storting van het bedrag der inschrijving zal plaats hebben ten kantore van den gemeenteontvanger binnen acht dagen na de kennisgeving van Burgemeester en Wethouders, tegen overgifte
van obligatie.
Art. 8. De obligatiën worden afgegeven op naam of in blanco, ter keuze van den inschrijver.
3e. Dat Gedeputeerde Staten van Drenthe vorenstaand besluit en plan hebben goedgekeurd.
4e. Dat de deelneming in deze geldleening van af heden is opengesteld, en
5e. dat de eerste helft moet worden gestort op 15 Maart en de tweede helft op 1 Junij 1878.
Smilde, 4 Januarij 1878.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.
Smilde, 4 Jan. Naar wij vernemen, is op vereerende uitnoodiging van den heer F. v.d. Bosch,
logementhouder te Appelscha, de rederijkerskamer “Tot nut en vermaak” alhier voornemens, in
diens prachtige zaal eene toneeluitvoering te geven. De representatie, die door advertentiën door
middel van dit blad weldra gepubliceerd zal worden, zal, zoo wij hopen, veel publiek uitlokken, om
de fraaije inrigting van het hotel van den heer van den Bosch te bewonderen en tevens, om getuige te
zijn van de goed gekozen stukken en kluchtige voorstellingen der kamer, die wel in staat zijn de
lachspieren in beweging te brengen.

