
Kermis te Groningen 

in 1909 

Burgemeester en Wethouders der 
gemeente Groningen zijn voornemens 
mens door hunnen ge committeerde 

bij inschrijving te verpachten 
a een gedeelte van de GROOTE 

MARKT voor het plaatsen van 
ten hoogste twee beignetskramen 
» » twee hippodromes 
» » twee tenten voor vertooningen 

tooningen van allerlei aard 

niet meer dan ØØn doolhof 

>       » » ØØn bioscope of 

kinematograaf of eene andere niet 

met name genoemde inrichting 
b een gedeelte van de GROOTE 

MARKT aan de Noorden en Westzijde 

zijde van het Stadhuis voor het 

plaatsen van tenten waarin tooneelof 

of operavoorstellingen worden gengeven 

geven ; 

c het Westelijk gedeelte van de 

VISCHMARKT voor het plaatsen 

van ten hoogste drie open draaimolens 

molens en twee andere niet met 

nam» genoemde inrichtingen ; 
d een gedeelte van de VISGH- 

MARKT aan de Noordzijde voor 

het plaatsen van ten hoogste vier 

gebakkramen ; 
e een gedeelte aan de Oostzijde 

van de VISCHMARKT voor het 

plaatsen van poffertjesof of wafelkramen 

kramen of andere naar het oordeel 

van Burgemeester en Wethouders 
daarmede gelijk te stellen inrichtingen 

tingen 
een en ander gedurerde de kermis 

in 1909 
Belanghebbenden worden er op 

indachtig gemaakt dat de prijs 

welken zij wenschen te besteden 

moet worden opgegeven per vierkanten 

kanten meter en niet in eene som 
ineensdat 

dat de wijze waarop de 

totale pachtsom wordt berekend is 
aangegeven in artikel 3 der Voorwaarden 

waarden van verpachting 
Deze voorwaarden met de daarbij 

behoorende teekeningen zullen van 
heden af ter secretarie der gemeente 

meente afdeeling belastingen ter 

inzage liggen en aldaar a f 0 per 

stel verkrijgbaar zijn 

De op zegel gestelde 
inschrijvingsbiljetten 

biljetten ingericht overeenkomstig 
de voorwaarden en waarbij krachtens 

tens de derde alinea van artikel 3 

dier voorwaarden moet zijn gevoegd 

voegd een bedrag van f 100 als 

waarborg voor de nakoming der 

verplichtingen welke na eventueele 

gunning voor den inschrijver uit 

deze verpachting zullen voortvloeien 

bij gebreke waarvan de inschrijving 
niet in aanmerking komt moeten 
vóór of uiterlijk op Donderdag 4 
Februari e ’s morgens 10 uur ten 
Raadhuize werden 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 inleveringstermijn 

Groningen 21 Januari 1909 

Burg en Weth voornoemd 

E Tj VAN STARKENBORGH 
Be Secretaris 
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POEDER ACOMATIQUE 

Wettig gedeponeerd 
En gr Ep detail 

Dit is een middel door mij 
in den handel gebracht tegen 

overtollig Knar op liet 

gezicht amen en feeenen- 
Het is een medisch voerschrift 
en wordt door Geneeskundige 
Couranten ten zeerste aanbevolen 

volen 
Prijs per pot f 8 gebruiksaanwijzing 

aanwijzing bij vermeld 

Voor Roermond uitsluitend 

verkrijgbaar bij FRANS MÜL- 
LENBRUCH Hofleverancier 

wegens ophouden van bedrijf 

Notaris Brinkman 
te Roermond zal op Donderdag 

l 11 Febrnarl 1900 voorin 10 uur 
ten woonhuize van Jean Delissen te 

I 
Beegden aan den molen op crediet 

.      PUBLIEK VERKOOPEN 
Den geneelen Inboedel bestaande 

staande uit tafels kasten kleerkast 
keukenkast kachels kolenbak ipiegel 

schilderijen nieuwe klok keukengerief 
als potten pannen glasporcelein- porceleinaardewerk 

aardewerk enz 
Akker» en 8ehnnrgereed 

)  schappen als w wan 
erge snijkist met mes dorschvlegels 

:  zichten zeisen rieken schoppen ploeg 
t kar kruiwagen 

1 Teeveeder Een partij hooi 

stroo karoten 

r Tee Beste vaarkoe (bijna vol- 

- dragen een vaars en een rund en 

nog 16 goede leghoenders 

Ten kantore van notaris Brinkman 
- xjjb dadelgk eenige kapitalen op 

eecate hypotheek verkrijgbaar 


