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Smilde, 11 Juni. Op de gister alhier gehouden maandmarkt waren aanvoer en prijzen als volgt: 9 

drachtige motten van f 47.50 tot f 64, 187 andere varkens van f 6.50 tot f 40, 13 Friesche schapen van 

f 17.50 tot f 28 en 37 lammeren van f 5 tot f 13. 

Smilde, 11 Juni. Met het bouwen der stoomzuivelfabriek alhier gaat men flink vooruit, zoodat het 

werk weldra afgedaan zal kunnen zijn. De directeur is reeds aangekomen. Wat het aanvoeren der 

melk en het terugbrengen der karnemelk betreft, zoomede het halen en brengen van het te malen 

koren, vernamen we, dat zulks per schuit zal geschieden. Het bestuur moet daaromtrent reeds de 

nodige schikkingen hebben gemaakt; de kosten hiervan zullen per week ruim f 30 bedragen. 

MACHINIST. 

Aan de Stoomzuivelfabriek te Smilde wordt gevraagd een bekwaam MACHINIST. 

Smilde, 11 Juni 1890.     Namens het Bestuur, 

J. HOOGERBRUGGE, Voorzitter. 

H. FLEDDERUS, Secretaris. 

Smilde, 13 Juni. Algemeen en in het bijzonder de bewoners in de buurt van de geamoveerde 

Koopbakkersdraai zien met verlangen de vernieuwing, die eerdaags te verwachten is, tegemoet. 

Behalve het ongerief dat men ondervindt, hebben soms bij het overzetten ook ongelukken plaats. Zoo 

zijn Zondag jl. een paar jongelieden, welke met een klein bootje wilden oversteken, en gisteren eene 

dochter van S. Smit te water geraakt; allen zijn er echter zonder eenig letsel uitgekomen. De vierkante 

bak is weggenomen, maar het ongeval van gisteren geschiedde met een bok. 

Aanbesteding. 

De VEREENIGING de School met den Bijbel te Smilde is voornemens op Woensdag 18 Juni 1890, des 

namiddags 6 ure, ten huize van den Architect P.J. KRAMER alhier AAN TE BESTEDEN: 

Het bouwen van een School voor pl. m. 90 Leerlingen te Bovensmilde, met of zonder bijlevering 

van materialen. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Architect bovengenoemd, alwaar het Bestek met de 

Teekening van af heden ter inzage ligt. 

Smilde, 9 Juni 1890. 

 Namens de Voorl. Commissie, 

J.W. DE VRIES. 
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Smilde, 13 Juni. Naar we vernemen is voor den bouw der hier te stichten Roomsch-Katholieke kerk 

eene gift van f 100 ontvangen. 

SMILDE. 

Collecte voor den gewapenden dienst. 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gem. Smilde brengen ter kennis van de ingezetenen, dat op 

Woensdag den 18den Juni 1890 bijlangs de huizen zal worden gehouden de gewone jaarlijksche 

Collecte ten behoeve van het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapende 

dienst in de Nederlanden. 

Smilde, 12 Juni 1890.     De Burgemeester, M. A. HOOGERBRUGGE. 

De Secretaris, S. KOOGER. 
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