
zullen op Zaterdag 14 Februari a s 

PÜBLILK VERPACHTEN 

De STAAXPLAATSEX op de 
markten by gelegenheid Tan 
de kermis 1903 te Tilburg 

De bestedings-voorwaarden en de inschrijvings-bi-j-tten 

vings-bi-j-tten zijn op aanvraag verkrijgbaar 

bij den Matktmeester te Tilburg tegen 

inzending van een postwissel van 25 cent 
4542 

Kermis ASSEN 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS 

van Assen zu’len op Dinsdag SO Jan 
1903 ’s nam 1 uur ten Gemeectehuize 
in het openbaar bij inschrijving 

VER PACHTE N 

de navolgende plaatsen voor het opslaan 
van Tenten enz ter gelegenheid der Kermis 
welke zal gehouden worden van af Maandag 

dag 4 Mei tot en met Donderdag 
7 Mel d a v als 

Een plaats voor een 

RijmanØge of Hyppodröme 
Een plaats voor een 

Comedietent 

Plaatsen voor 

Theateren en andere Tenten 
ter diepte van hoogstens 10 Meter 

Plaatsen voor kleire-p TENTEN ter 
diepte van hoogs’ens 5 Meter 

De voorwaarden liggen vanaf heden ter 
Secretarie voor belanghebbenden ter lezing 
en zijn aldaar tegen betaling van 10 cent 
verkrijgbaar 

Assen 23 December 1002 

Burgemeester en Wethouders voornoemd 

Be Secretaris :         M A D JOLLES 
I M VANROSSUM 

Tentoonstelling Groningen 1903 

Ter gelegenheid van bovengenoemde 
Tentoonstelling te houden te GRONINGEN 
van 15 Jont tot 15 Augustus 19O3 zal 
od een daarvoor aangegeven terrein naast de 

Tentoonstelling gelegenheid gegeven worden 

den tot het plaatsen van eene Beijnets 
kraam eene Stoomcarroussel een Hypoo 
drórae eene Photographietent eene Pof 

fertjeskraam eene Wassenbeeldentent eene 
Nougatkraam eene Galaoteriekraam een 

Kop van Jut eene Somnambule eene 
Draaimolen en een van Ledderomspel 

Gadirjgmakenden worden uitgenoodigd 
zich voor 31 Januari a s schriftelijk te 

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

de benoodigde plaatsruimte en pachtsom 
die zij willen besteden 4498 

REEMIS te Groningen 

i in 19O3 

Burgemeester en wethouders der gemeente 
Gronicgen zijn voornemens door hunnen 
gf commute rde bij inschrijving te verpach 
ten 

; 

a het oosteiyk gedeelte van de 'roote 
te Harkt voor het plaatsen van 

ten hoogste twee beignetskramen 
;? 

ten hoogste twee carousselg of vØloelpŁdemolens 
elpŁdemolens ; 

ten hoogste twee hippodromes 
ten hoogste twee tenten voor vertoo 

Dingen van allerlei aard ; 
niet meer dan Øen doolhof of Øen 

bioscope of kinematograaf of eene 
andere niet met name genoemde inrichting 

b een gedeelte van de Groote Markt 
gelegen aan de noorden en westzijde Tan 
het stadhuis voor het plaatsen van tenten 

ten waarin tooneelof of operavoorstel- voorstellingen 

lingen worden grgeven 
; 

c het westelijk gedeelte van de 

Visch markt voor het plaatsen van ten 

hoogste drie open draaimolens en 
twee andere niet met name genoemde 
inrichtingen ; 

d het oostelUk gedeelte van de Vischmarkt 

markt het zoogenaamde �Eilandje 
voor het plaatsen van poffertjesof of wafelkramen 

kramen of andere naar het oordeel van 
Burgemeester en Wethouders daarmede ge 

lijk te stellen inrichtingen een en ander 
gedurende de kermis in 1903 

Belanghebbenden worden er op indachtig 
gemaakt dat de prijs welken rij wenschen 
te besteden moet worden opgegeven per 
vierkanten Heter en niet In eene 
som In-een» en dat de wijze waarop de 

totale pachtsom wordt berekend is aangegeven 

geven in artikel 3 der Voorwaarden van 
verpachting 

Deze Voorwaarden met de daarbij be 

hoorende teekeningen zullen van heden af 

ter secretarie der gemeente (af deeling belas 
tingen ter inzage liggen en aldaar a f 0 

per stel verkrijgbaar zijn 

De op zegel gestelde inschrijvingsbiljetten 
ingericht overeenkomstig de Voorwaarden 
moeten voor of uiterlijk op Donderdag 
den 5den Februari e ’t morgens 10 
uur ten Raaohuize worden bezorgd op het 
bureau der genoemde afdeeling 

De opening der biljetten zal plaats vinden 
in een der vertrekken van het Raadhuis 
onmiddelllijk na afloop van den inschrijvingstermijn 

vingstermijn 

Groningen 7 Januari 1903 

Burgemeester en Wethouders 
van Groningen 

E Tj VAN STARKENBORGH 
De Secretaris 

4506 A PEKELHARING 


