
Burgemeester en Wethouders van 
DORDRECHT zullen op 

DONDER- 
DAG 24 JANUARI 1907 des namiddags 

dags te 2 uur ten Raadhuize in 

het openbaar bij inschrijving 

VERPACHTEN : 

voor Stoomcaroussels 

óf TWEE PLAATSEN t w ØØn 

plaats op het Vriesepiein met eene 
frontbreedte van ten hoogste 22 M 

en ØØn plaats in het Oravjepnrk 
voor welke beide plaatsen samen 
de minimum pachtsom (alinea 3 

van artikel 4 der voorwaarden 
is bepaald op f 3500 � ,  met en benevens 

nevens een Waarborgsom (alinea 3 
van artikel 5 der voorwaarden 
eveneens bij de gunning der plaatsen 

sen te storten van f 1000 
; 

óf EBN PLAATS in het Oranjepark 
waarvoor de minimum pachtsom 
is bepaald op f 4000 

; 

3 plaatsen voor Draaimolens 
(Comelis de Wittstraat en 

Oranjepark 
; 

I plaats voor een Hippodrome 
(Oranjepark 

I plaats voor een Luchtschommel 
(Oranjepark 

; 

I plaats voor een Tobogan 
(Oranjepark 

; 

i plaats voor een Kinematograaf 

of daarmede gelijk te stellen 

inrichting 
(Oranjepark 

; 

voor Poffertjeskramen of dergelijke 

lijke inrichtingen I plaats 

óf op het Vriesepiein rechts van de 

brug (8tadszijde groot 12 X 10 Mr 

óf midden op het Vriesepiein groot 

12 X 25 Mr 

10 PLAATSEN onderscheidelijk op 
het Stadhuisplein Nieuxcbrvg Visch 

irug Vest hkekersdijl en Oranje’ 

park 

gedurende de KERMIS te Dordrecht 

die in 1907 van 27 Mei tol en met 

5 Juni zal worden gehouden 
Het sluitingsuur voor alle deze 

inrichtingen is bepaald op 2 uur 

’s nachts uitgezonderd op Zaterdags 
wanneer dat uur zal zyn te i uur 

met dien verstande dat de muziek 
steeds een half uur vóór het sluitingsuur 

tingsuur zal moeten ophouden 
De voorwaarden van verpachting 

waai van nauwkeuryje kzing wordt 

aanbevulen liggen ter inzage ter 

Secretarie der Gemeente (Ie afd 

en zijn aldaar met model inschrijvingsbiljet 

vingsbiljet op aanvraag en tegen 

betaling van 25 cent verkrijgbaar 

Hierbij wordt opgemerkt betuling 
van 6 

° boven de uuschrijvingasvm i» 

vrvallen 

De inlevering der biljetten moet 
geschieden ten Raadhuize vóór of 

uiterlijk op den dag der verpachting 
des namiddags ten 2 ure 

Nadere inlichtingen verstrekt de 

Marktmeester 1656 


