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Maandag 16 Januari __ 

TREKKING der 
*"* 

Loten verkrijgbaar by 

AlphonS SmitS Collecteur 

Firma P H Smits *	 en Zoon 
, 

? 55 Ł f 1000 # 

In de vorige loterij alhier gevallen 

op No 1687 de 100 

Kermis te Groningen 

in 1905 

Burgemeester en Wethouders der 
gemeente Groningen zyn voornemens 

mens door hunnen gecomitteerde bij 
inschrijving te VERPACHTEN 

a het oostelijk gedeelte van de 
Oroote Markt voor het plaatsen van : 

ten hoogste twee beignetskramen ; 

ten hoogste twee carrousels of vØbcipedemolens 

cipedemolens , 

ten hoogste twee hvppodr ; 

ten hoogste ’wee tenten voor vertooningen 

tooningen van allerlei aa 
niet meer dan een doolhof of ien 

bioscope of kinematograaf of eene 
andere niet met name genoemde 
inrichting ; 

b een gedeelte van de Groote 
Markt gelegen aan de no»rden en 

westzijde van het stadhuis voor het 
plaatsen van tenten waarin tooneelof 

of operavoorstellingen worden gegeven 

ven 
c het westelijk gedeelte van de 

Visehmarkt voor het plaatsen van 
ten hoogste drie opendraaivwlens en 
twee andere niet met name genoemde 

de inrichtingen 
; 

d het oostelijk gedeelte van de 
Vischmarkt het zoogenoemde �Eilandje7 
landje7 voor het plaatsen van poffertjes 

fertjes of waf elkr amen of andere naar 
het oordeel van Burgemeester en 

Wethouders daarmede gelyk te stellen 

len inrichtingen een en ander gedurende 

durende de kermis in 1905 

Belanghebbenden worden er op 

indachtig gemaakt dat de prijs 

welke zjj wenschen te besteden 
moet worden opgegeven per vier 

kanten Meter en niet in eene som 
in-een» dat de wijze waarop de 

totale pachtsom wordt berekend is 

aangegeven in artikel 3 der voorwaarden 

waarden van verpachtingen dat de 

waarborgsom voor elk perceel ten bedrage 

drage van f 100 lij gunning vaneen 
der perceelen <ƒ adelijk bij de teekening 
van de verklaring van pacht moet 

worden vldaan in handen en >p 
quitantie van den Commie» ter gemeen’ 

meen’ e-secretarie deeling belastingen 

De voorwaarden van verpachting 
met de daarbij behoorende teekeningen 

ningen zullen van heden af ter 

secretarie der gemeente op de 
zooeren 

eren genoemde afdetling ter inzage 
liggen en aldaar a f 0 per stel 

verkrijgbaar zyn 
De op zegel gestelde 

inschrijvingsbiljetten 

biljetten ingericht overeenkomstig 
de Voorwaarden moeten vóór of 

uiteriyk op Donderdag den 26ste» 

Januari e % ,  ’« morgens 10 uur ten 

’Raadhuize worden bezorgd op het 

bureau der genoemde afdeeling 
De opening der biljetten zal plaats 

vinden in een der vertrekken van 
het Raadhuis onmiddellijk na afloop 
van den inschrijvingstermijn 

Groningen 9 Januari 1905 

Burgemeesteren Wethouders 
�on Groningen 

E Tj VAN STARKENBORGH 
De Secretaris 

2087 A PEKELHARING 

Spoedig gevraagd eene goede en 
bekwame 

Keukenmeid 
Onnoodig zich aan te bieden zonder 
oede getuigschriften Loon 25 a 

0 francs 

Adres onder het no dezer adv 
bureau van dit blad 2001 

Tegen hoog loon een 

Werkvrouw 
gevraagd 

Adres bureau van dit blad 2040 

Ruime Bijverdienste 
(dadelUk aalarl 

Bekende Levensverzekering Mij 
wenscht in alle plaatsen waar zy 
onvoldoende vertegenwoordigd is 

ook voor kleinere gemeenten met 
^omgeving aan te stellen een actief 

Hoofd -Agent 
die in zijne vrije uren zich belast 
met het benoemen van agenten en 
het sluiten van posten 

Salaris f 300 � per jaar met 
uitzicht op spoedige verhooging alsmede 

mede provision Alle andere beroepsbezigheden 

roepsbezigheden kunnen gelijktijdig 
worden waargenomen Vakkennis 
niet vereischt daar Inspecteur op 
aanvraag steeds behulpzaam is 

.  BïUfr lett F W F Alg Adv 
bureau NIJGH &  VAN DITMAB 
Amsterdam 


