
Aanmelding vóór 1 MAART 
Brieven onder no 1480 aan het 

Bureau van De Nieuwe Koerier te 

Roermond 

in 1910 

Burgemeester en Wethouders der 

gemeente Groningen zijn voornemens 

mens door hunnen gecommitteerde 

bij inschrijving te verpachten : 

a eea gedeelte van de Groote 
Markt voor het plaatsen van : 

ØØn hippodrome 
ten hoogste twee beignetskramen 

kramen ; 

ten hoogste twee tenten voor 

vertooningen van allerlei aard 

niet meer dan ØØn doolhof of 

eene andere niet met name genoemde 

noemde inrichting 
6 het Westelijk gedeelte van 

de Vischmarkt voor het plaatsen 

van ten hoogste drie open draaimolens 

molens ; 

c een gedeelte van de Vischmarkt 

markt aan de Noordzijde voor het 

plaatsen van ten hoogste twee 
gebakkramen ; 

d een gedeelte aan de Oostzijde 

zijde 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 ; 

e een gedeelte van de Onbeplante 

plante Ossenmarkt voor het plaatsen 

sen van twee tenten waarin 
tooneel of operavoorstellingen 
worden gegeven 

een en ander gedurende de kermis 

mis in 1910 

Belanghebbenden worden er op indichtig 

dichtig gemaakt dat de prijs welke 

zq wenschen te besteden moet worden 

den gegeven per vierkanten Meter 
en niet in eene som ineens dat 

de wijze waarop de totale pachtsom 
wordt berekend is aangegeven in 

artikel 3 der voorwaardenVan verpachting 

pachting ; 
Deze voorwaarden met de daarbij 

behoorende teekeningen zullen van 
heden af ter secretarie der gemeente 

afdeeling belastingen ter inzage 

liggen en aldaar a f 0 per exemplaar 

plaar verkrijgbaar zijn 
De opaegelgesteldØinschrijvingsjbiljetten 

jbiljetten inhoudende o eene opgaaf 

gaaf niet alleen van de frontbreedte 
-en de grootste diepte maar ook 

ran de hoogte van de inrichting 
en overigens ingericht overeenkomstig 

stig de voorwaarden en waarbij 
krachtens de derde alinea van 
artikel 3 dier voorwaarden moet 
zijn gevoegd een bedrag van 
f 100 als waarborg voor de na- 

,..  koming der verplichtingen welke 
na eventuºele gunning voor den 
Inschrijver uit deze verpachting 
zullen voortvloeien bij gebreke 
waarvan de inschrijving niet in 

aanmerking komt moeten voor of 

uiterlijk op Maandag den 28 

Februari 1910 ’s morgens 10 uur 

ten Raadhnize worden bezorgd op 
hØt bureau der genoemde afdeeling 

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