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-vervolg van blad 1877z12

De uitgaven worden voorgedragen als volgt:
Hoofdstuk I. Kosten van het bestuur, als:
jaarwedden van burg., wethouders, secretaris en ontvanger
idem van den doodgraver te Kloosterveen, opz. der begraafpl. te Hoogersmilde
en wegwerker
presentie-gelden van de raadsleden, benevens reis- en verblijfkosten
van het gemeentebest.
kosten van licht, brand en bureau-behoeften
druk- en bindwerk, aankoop van boekwerken, advertentie-kosten,
onverhaalbare zegelgelden en abonnementen op Staatsblad,
Provinciaal Blad en Gemeentestem
onderhoud en schoonhouden van ’t gemeentehuis en de meubelen
registers van den burgerlijken stand
onderhoud der bevolkings-registers en kosten voor verkiezingen
Te zamen
Hoofdstuk II. Kosten van het aanleggen en onderhouden van gemeente-werken, als:
onderhoud van wegen, waterleidingen en begraafplaatsen
aanleg van plantsoenen
Te zamen
Hoofdstuk III. Onderhoud en lasten van gemeente-eigendommen
(except gemeentehuis en scholen), als: onderhoud veldwachtershuis en tolhuizen
kosten van stichting van een postkantoor met directeurswoning
grond- en veenschapslasten en erfpachten
Te zamen
Hoofdstuk IV. Kosten van politie, als:
bezoldiging van veldwachters met onderhoud van kleeding en aankoop van ammunitie
kosten van jaarmarkten, van schouw en arme doortrekkende reizigers
aanschaffing van brandbluschmiddelen
onderhoud daarvan, kosten bij de werking der brandbluschmiddelen
en van waakloon bij verbrande perceelen
straatverlichting, met het onderhoud der lantaarns en de bezoldiging der
lantaarnopstekers
kosten van doodschouw en vaccinatie
kosten voor wering van besmettelijke ziekten en voorschotten voor de onteigening
en vernietiging van goederen door lijders aan besmettelijke ziekten gebruikt
verpleging van politie-gevangenen met transportkosten
voor het wegnemen van gevaarlijke voorwerpen
Te zamen
Hoofdstuk VI. Lager onderwijs, als:
bezoldiging van hoofd- en hulponderwijzers
toelagen voor kweekelingen
onderhoud van scholen en woningen
schoolmeubelen en schoolbehoeften
schoonhouden van en vuur en licht in de scholen
een derde gedeelte van het pensioen van den oud-onderwijzer Kalverkamp
kosten van de stichting van de school te Hoogersmilde
Te zamen
Hoofdstuk VII. Nationale militie, als:
voorschot van daggelden aan verlofgangers en miliciens met de kosten van de inspectie
Hoofdstuk IX. Armwezen. Subsidie aan het burgerlijk armbestuur
kosten van verpleging van arme krankzinnigen
Te zamen
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