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 -vervolg van blad 1881o1 

Door het dagelijksch bestuur wordt vervolgens aangeboden de gemeente-begrooting voor het jaar 

1882 en door den voorzitter in handen gesteld van de heeren Hoogerbrugge, Wind en Wessemius tot 

onderzoek en rapport in de volgende vergadering. 

De begrooting sluit in ontvangst en uitgaaf op f 24120.395. 

De verschillende hoofdstukken der begrooting bedragen als volgt: 

Inkomsten: 

Batig slot der rekening over 1889 f 978.915, gem. eigendommen f 684.50, plaatselijke belastingen f 

13344.48, ontvangsten van verschillenden aard en toevallige baten f 8417.535, buitengewone 

ontvangsten f 694.965. 

Uitgaven: 

Kosten van bestuur f 3426.50, aanleg en onderhoud van wegen en werken f 108, onderhoud enz. van 

gemeente-eigendommen (buiten ’t gemeentehuis, de scholen en onderwijzerswoningen) f 230.50, 

politie f 3114, lager onderwijs f 9200, nationale militie f 27, armwezen f 3270, plaatselijke schuld f 

2909, opeischbare schulden f 211, uitgaven door bijz. wetten aan de gem. opgelegd f 75, andere 

uitgaven f 971, onvoorziene uitgaven f 577.555. 

Ofschoon niet op de oproepingsbriefjes voorkomende wordt, wegens den spoed die bij de zaak is, 

nog behandeld en zonder stemming vastgesteld, behoudens goedkeuring des Konings: 

Een besluit tot heffing der vergunningsregten op de localiteiten waarin sterken drank in het klein 

wordt verkocht, zoomede eene verordening op de invordering dier regten. 

In de ontwerp-verordening op de heffing van het vergunningsregt is dit regt voor elke localiteit, 

waarin sterke  drank wordt verkocht of geschonken wordt, bepaald op f 10  van elke f 100 

huurwaarde of gedeelte daarvan. 

De vergadering wordt daarna gesloten. 

BEGROOTING. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Smilde brengen ter algemeene kennis, dat de Gemeente-

Begrooting, voor de dienst 1882, den Raad is aangeboden, dat zij van en met Woensdag den 21sten 

September tot en met Donderdag den 6den October 1881 op de Gemeente-Secretarie ter inzage zal 

liggen en tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar is gesteld. 

BOELKEN, Burgemeester. 

S. KOOGER, Secretaris. 
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ZATURDAG 24 SEPTEMBER 1881 
 

 
Smilde, 22 Sept. Een zoon van den timmerman V., werkzaam aan de scheepstimmerwerf van den 

heer van der Werf te Norgervaart, zou met een pot kokend pik in een vlet stappen, toen hij uitgleed 

en met de handen in de heete vloeistof geraakte. Half bewusteloos viel de deerlijk gebrande in de 

vaart, waaruit hij niet dan met moeite werd gered. 

Posterijen – Smilde. 

Te rekenen van heden, 23 Septmenber, is de BRIEVENBUS bij de Van-Liersbrug verplaatst naar de 

Meestersbrug, aan de Woning van den Heer BLOMSMA. 

De ligtingen zijn bepaald op 5.55 m., 12.- m., 2.5 a. en 4.45 a. 

De Directeur van het Postkantoor, MEIJER. 

PROVINCIALE DRENTSCHE en ASSER COURANT 

DINGSDAG 27 SEPTEMBER 1881 
 
Smilde, 26 Sept. Mogten wij alhier eenigen tijd van baldadigheden verschoond zijn, gisteravond had 

zekere Pieter Klok, arbeider alhier, de brutaliteit, om bij den veldwachter v.d. Leij twee glazen in te 

gooijen, maar mogt v.d. Leij gelukken, hem op heeterdaad te betrappen, zoodat hij voor deze 

handelwijze zijn welverdiende straf niet zal ontgaan. 

Mogt dit anderen tot voorbeeld strekken 


