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PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

ZATURDAG 6 SEPTEMBER 1879 
 

-vervolg van blad 1879n1 

Abonnement op geregeld uitkomende aan de gemeentebelangen gewijde bladen ` f 9.50 

Advertentiekosten          f 20.- 

Onderhoud van het gemeentehuis        f 75.- 

Schoonhouden           f 5.- 

Meubelen           f 20.- 

Aanleggen der registers van den burgerlijken stand, kosten van zegels,  

druk- en bindloon          f 125.- 

Zegels voor huwelijksafkondiging        f 25.- 

Materiëel voor de bevolkingsregisters        f. 15.- 

Aanleggen van nieuwe registers        f 100.- 

Materiëel tot uitoefening der kiesverrigting       f 20.- 

Kosten van het overbrengen der stembussen       f 10.- 

Kosten van het stembureau         f 20.- 

Onderhoud van wegen en daartoe behoorende werken      f 250.- 

Onderhoud van waterleidingen en daartoe behoorende werken     f 3.- 

Aanleg der begraafplaats te Bovensmilde       f 150.- 

Onderhoud van begraafplaatsen        f 15.- 

Onderhoud aan tolhuis, veldwachtershuis, post- en telegraafkantoor en werkhuis   f 150.- 

Grondbelasting           f 40.- 

Water- en veenschapslasten         f 5.- 

Erfpacht voor ’t gemeentehuis         f 5.50 

Bezoldiging van veldwachters         f 800.- 

Onderhoud van kleeding en equipement van veldwachters     f 90.- 

Aankoop van ammunitie voor de veldwachters       f 2.- 

Kosten van jaar- en weekmarkten        f 12.- 

Kosten van de schouw van wegen en waterleidingen      f 10.- 

Onderhoud van brandbluschmiddelen, met de kosten van berging    f 30.- 

Kosten bij de werking der brandbluschmiddelen      f 10.- 

Kosten van waakloon bij verbrande perceelen       f 10.- 

Kosten van straatverlichting met olie of kaarsen      f 180.- 

Onderhoud der lantaarns, met palen enz.       f 50.- 

Bezoldiging van lantaarnopstekers        f 80.- 

Bezoldiging van gemeentelijke geneesheeren       f 1650.- 

Kosten van maatregelen tot wering van besmettelijke ziekten     f 25.- 

Voorschotten wegens onteigening en vernietiging van goederen van of  

gebruikt door lijders aan besmettelijke ziekten       f 200.- 

Verpleging van politiegevangenen        f 25.- 

Aandeel in de bezoldiging van of toelage aan den cipier 

of concierge der kantonnale gevangenis       f 10.- 

Voorschot voor transportkosten van gevangenen      f 20.- 

Kosten van het doen wegnemen van voor  de passage gevaarlijke voorwerpen   f 10.- 

Bezoldiging van hoofd- en hulponderwijzers       f 5000.- 

Toelagen voor kweekelingen         f 100.- 

Onderhoud en huur van schoolgebouwen en onderwijzerswoningen    f 250.- 

Schoolmeubelen, werktuigen en verdere hulpmiddelen voor ’t onderwijs   f 750.- 

Kosten van schoonhouden         f 40.- 

Kosten van vuur en licht         f 160.- 

Pensioen voor Kalverkamp         f 139.- 

Voorschot voor reisgelden en huisvesting van miliciens      f 25.- 

Kosten van begeleiding van verlofgangers ter inspectie      f 2.- 

Kosten van het burgerlijk armbestuur        f 1800.- 

Kosten van het overbrengen naar en verpleging van arme krankzinnigen  

in gestichten voor krankzinnigen        f 300.- 
-vervolg op blad 1879n3 

 

 

 


