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Herverpachting 
Hirmii U örinlngon In 1801 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS 
van Groningen zijn voornemens door 

hunnen gecommitteerde bij inschrijving 

op nieuw te verpachten : 

a het oostelijk gedeelte van de Groote 

Markt voor het plaatsen van :  ten hoogste 

ste twee beignetskramen 
; 

ten hoogste twee caroussels velocipedemolens 

molens of montage-russes 
; 

ten hoogste twee hippodromes ; 

ten hoogste twee tenten voor vertooningen 

ningen van allerlei aard 

met meer dan ØØn doolhof óf ØØn 

bioscope df kinematograaf of ØØn paardenspel 

denspel óf eene andere niet met name 

genoemde inrichting 
b het westelijk gedeelte van de Vischmarkt 

markt voor het plaatsen van ten hoogste 

drie open draaimolens en twee andere 

niet met name genoemde inrichtingen 

een en ander gedurende de kermis 

in 1901 

Belanghebbenden worden er op indachtig 

tig gemaakt dat de prijs welken zij 

wenachen te besteden moet worden 

opgeven per vierkanten Meter en niet in 

eene som in-eens en dat de wijze waarop 
|  de totale pachtsom wordt berekend is 

aangegeven in artikel 3 der Voorwaarden 
van verpachting 
!  Deze Voorwaarden met de daarbij 

behoorende 

hoorende teekeningen zullen van heden 

af ter Secretarie der gemeente (afdeeling 
financiºn belastingen en onderwijs ter 

inzage liggen en aldaar a f 0 per 

stel verkrijgbaar zijn 

De op zegel gestelde inschrijvingsbiljetten 

jetten ingericht overeenkomstig de Voor 
waarden moeten vóór of uiterlijk op 

Donderdag 28 Februari 1901 ’s morgens 
10 uur ten Raadhuize worden bezorgd 

op het Bureau der genoemde afdeeling 
De opening der biljetten cal plaats vin- 

;? 

den in een der vertrekken van het raadhuis 

huis onmiddellijk na afloop van den 

inschrijvingstermijn 

Groningen 14 Februari 1901 

Burgemeester en Wethouders 
van Groningen 
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