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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
MAANDAG 10 SEPT. 1877

SMILDE.
Begrooting voor 1878.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de Begrooting
van de Inkomsten en Uitgaven dier gemeente, voor 1878, gedurende 14 werkdagen, te rekenen
van af den 10den September 1877, op de Gemeente-Secretarie ter inzage van een ieder zal liggen en
in afschrift, tegen betaling van f 0.80, algemeen verkrijgbaar is gesteld.
BOELKEN, Burgemeester.
S. Kooger, Secretaris.
Aanbesteding - Smilde.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde zijn voornemens, op Maandag den 17den September
1877, ten Gemeentehuize, publiek AAN TE BESTEDEN:
a. levering van Turf voor de openbare Scholen en het Gemeentehuis, en
b. de levering van Petroleum voor de openbare Scholen en de Straatverlichting.
De voorwaarden liggen op de Gemeente-secretarie ter lezing.
BOELKEN, Burgemeester.
S. KOOGER, Secretaris.

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT
DINGSDAG 11 SEPT. 1877

Raadsvergadering.
SMILDE, 7 Sept. Uit de door het dagelijksch bestuur dezer gemeente aangeboden gemeentebegrooting voor 1878 kan het volgende worden medegedeeld:
De ontvangsten worden geraamd als volgt:
Hoofdstuk I. Batig saldo der rek. over 1876
f 1656.415.
Hoofdstuk II. Opkomsten van gem.-eigendommen
f 59.50.
Hoofdstuk III. Opbrengst van plaatselijke belastingen, als:
opcenten grondbelasting
f 879.19
idem personele belasting
f 1942.735
hoofdelijke omslag
f 6500.hondenbelasting
f 300.weg- en straatgelden
f 388.schoolgelden
f 600.begrafenisregten en secretarie-leges
f 75.Te zamen
f 10684.925.
Hoofdstuk IV. Ontvangsten van verschillenden aard, als:
opbrengst van boeten, bijdragen van het Rijk wegens vroegere rijksjaarwedden van onderwijzers,
subsidie van het Rijk en de provincie tot de kosten van verpleging van arme krankzinnigen en
wegens grensregeling met Assen
f 416.165
4/5 gedeelte der personeele belasting
f 4144.395
subsidie uit de kas ad pios usus
f 400.een half jaar huur van het postkantoor
f 250.Te zamen
f 5210.56.
Hoofdstuk V. Buitengewone ontvangsten, als:
Geldleening, strekkende tot dekking der kosten voor den bouw van een postkantoor met
directeurswoning, zoomede voor den aankoop van bouwterrein
f 10000.idem, strekkende ter bestrijding der kosten voor de stichting van den school te Hoogersmilde
f 10000.teruggave van het Rijk van verschillende voorschotten
f 245.Te zamen
f 20245.-vervolg op blad 1877z13

