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495.1
De heeren van de magistraat ordonneren den rentm[eeste]r Starinck om den
hooghwelgeb[oren] heere landdrost Baron van Heekeren te voldoen de somma van veertig
guld[en] in voldoeninge van een last haver verschenen op Martini 1739, dewelcke hem bij
verhoor sijner rekeninge sullen gevalideert worden. Actum Groenlo den 1 septemb[er] 1740
W.R.v Heeckeren,
… Wentholt,
A.H. Bom
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heeren], M. Iserloe, secret[aris]
Dese boovenstaande somma ad veertig guld[en] door de rentmeester Starink aan mijn
voldaan. W.R.v. Heeckeren
495.2
De heeren van de magistraat ordonneren den tijdlijken rentm[eeste]r Bern[ard] Starinck om
ann de heer burgem[eeste]r Bom te voldoen de somma van dartig guldens als sijn weled[ele]
op den 20 deses ten dienste van dese stad heeft gelievet op te schieten, dewelcke hem bij
verhoor sijner rekeninge sullen worden gevalideert. Actum Groenlo den 29 junij 1741
D. Hummelinck,
A.H. Bom,
Daniel ten Cate
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heeren],
M. Iserloe, secret[aris]
Voldaan.
495.3
….............[Frederick van] Hummel en ......Hackenbroek..............
te betalen soodane restant als wijlen Peter Adolphi tot laste deser stad heeft gehadt ter
somma van hondert vijf en twintig guldens ingevolge resolutie van den 23 meij laastleden
aan hem geaccordeert, sullende bij verhoor sijner rekeninge in de uijtgave gevalideert
worden, wordende mede de rentm[eeste]r gelast hier op te korten en in te houden annexe
rekeninge tot laste deser cancellarije ad elf gln str, dan nog wegens kerckenregt door de
begraffenisse en overpoosten van wijlen Peter Adolphi negen g[u]l[de]n, dus tesamen twintig
g[u]l[de]n st[uive]r op dese ordonn[antie] te korten. Actum Groenlo den 7 decemb[er] 1740
D. Hummelinck,
A.H. Bom,
Daniel ten Cate
Ter ordonn[antie] van haar weled[ele] en achtb[are heeren], M. Iserloe, secret[aris]
De elf g[u]l[de]n 2 st[uive]r sijn aan mij door den rentm[eeste]r voldaen den 11 decemb[er]
1740.
M. Iserloe, secret[aris]
Negen gulden van het kerckenreght betaelt. P. Meurs
Bekennen mij ondergeschr[evene] in bovengenoemde qualiteijt ontfangen te hebben uijt
handen van den rentm[eeste]r Bern[ard] Starink eene somma van hondert vier g[u]l[de]n 18
st[uive]rs in bovenstaande ordonnantie vervat, waarmede bekennen van gelibelleerden
agterstant voldaen en betaelt te sijn sonder ijt meer ten laste van dese stad te hinder[en] offe
te reserveren, daarvan bij deser expresse renuntieren. Actum Groenlo den 28 maart 1741
Hiervan voldaan. A. Stumph
Fredrick van Hummel
A. Hackenbrock
495.4
N. 23
Ontfangen van Bernard Starinck in qualiteijt als rentm[eeste]r deser stadt eene somma van
twee en vijfftigh guld[en]s 10 st[uiver]s in voldoeninge van een jaar renthe van een capitaal
van 1500 guld[en]s mij ondergeschrevene uijt den boedel van mijn schoonvaeder ten deele
gevallen, verschenen 1 jan[uari] 1700 een en veertigh. Groenlo den 15 jan[uari] 1741
A.H. Bom
N.B. Hiervan is bereijts quitantie gepassert aghter op den obligatie p[er] extractien aan de
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rentm[eeste]r terstond gestelt en aldaar te vinden, welke door dese word gedoodet

