
Ongevallenwet 

De Burgemeester van Roermond 
Gelet op artikel 3 eerste lid van het 

Koninklijk Besluit van 8 December 1902 
Staatsblad no 212 brengt in herinnering 

nering : 

dat de werkgevers dezer Gemeente 
die van hem aangeteekend per post 
een formulier betreffende het aantal 

werkgevers en werklieden ter invulling 
hebben ontvangen dit formulier behoorlijk 

lijk ingevuld en onderteekend gesloten 
in den daarbij gevoegden omslag 

uiterlijk 

lijk den 17den Januari 19O3 aangeteekend 

geteekend per post aan hem moeten 
d f l t bij 

g p p 

terugzenden of wel tegen bewijs van 

ontvangst inleverenten gemeentŒhuize 
;? 

dat het niet voldoen aan gemelde 
lihi bij tikl 136 d B 

g 

verplichting bij artikel 136 der 
Beroepswet 

wet strafbaar is gesteld en wel met 

of geldboete van ten hoogste honderd 
gulden 

Roermond 12 Januari 1903 

De Burgemeester voornoemd 

RAUPP 

voor liet Publiek 
	 

Zaal �G s 

Sf AAWDAG 1» Januari 1903 
’s avonds 8 uur 

Buitengewoon Succes 

VOORDRACHT 
door den Klavier Gesangsen en Deklamations-Hu 

mations-Hu morist 

Otto Hamborg 
uit WEENEN 

>     Muzikale Voordrachten 		 ImproYisatlºn en Parodieºn 

dieºn 

Men zie de regensie in De Telegraaf van 
7 Januari 1903 (ochtendblad 

Entree Ie rang f 1 � 2e rang 60 et 

Plaatsbespreking van 11 � 12 uur 4513 

Tentoonstelling Groningen 1903 

Ter gelegenheid van bovengenoemde 
Tentoonstelling te houden te GRONINGEN 
van IS Jnni tot 15 Augustus 19O3 zal 

op een daarvoor aangegeven terrein naast de 

Tentoonstelling gelegenheid gegeven 
worden 

den tot het plaatsen van eene Beigeetskraam 

kraam eene Stoomcarroussel een Hypoo 
dröme eene Photographietent eene Poffertjeskraam 

fertjeskraam eene Wassenbeeldectent eene 
Nougatkraam eene Galanteriekraam een 

Kop van Jut eene Somnambule eene 
Draaimolen en een van Ledderomspel 
Gadingmakenden worden uitgenoodigd 

zich voor 81 Januari a 8 schriftelijk te 

wenden tot Mr A R DORHOUT MEES 
(Vischmarkt GrÓnicgen met opgave van 

de benoodigde plaatsruimte en pachtsom 
die zij willen besteden 4498 

Wegens vertrek naar elders 
ter overname aangeboden 

Een Varkensslachterij 
Waar zegt de drukker 4512 

BEKWAME METSELAARS 
GETBAiGD 

P BEURSKENS Aannemer 
4409 VeoloscKe weg Roermond 

GEVRAAGD : 

Een sterke BaUersleerjongen 
bij J W CLOUT HOVER 

4525 Swalmerstraat 

Er biedt zich aan : 

Een Smidsknecht 
om dadelijk in dienst te treden 

Adres bureau van dit blad 4520 

Bij een bekwame Vroedvrouw 
wordt voor een meisje 

opname Q-ezoolrt 
liefdevolle behandeling vereischte 

Offerten onder Df D 3065 aan RUDOLF 
MOSSE Dusseldorf 4519 

Op het kasteel Horn 

wordt gevraagd voor Paschen aanstaande 

Eene bekwame Tweede-Meid 
ƒ 

goed Sütrnende strijken ?%&&26 

GEVRAAGD : 

Eene Wie HUISHOUDSTER 
liefst boven 35 jaar klein gezfn 

Briefen onder het nummer dezer advertentie 

tentie aan het bureau vanfit 
fit b’ad 4524 

Paschen 

Op een dorp bij 
Roer-’ 

mond vraagt een burgerman 
alleen zonder affaire tegen 

Eene brave ziadelijke R Huishoudster 

van buiten circa 38 jaar Goede gemakkelijke 

kelijke dienst Goede getuigschriften vereischt 
eischt 

f 

Brieven onder het nummer deier adverftafcfe 

ftafcfe aan het bureau deser courant 45Q2 


