
Sociºteit AMICITIA 
ROERMOND 

Ballotage voor 3 Bestuursleden 

op ZONDAG 27 DEC e k van Il72ure 
v tot 12l ure n 

Voor het Bestuur :? 

6811 GERARD KREKELBERG Secr 

Kermis te Dordrecht 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS 
van Dordrecht zullen op Donderdag 7 

Januari 1904 des namiddags te 2 uur 

ten Raadhuize ïd het openbaar bij Inschrijving 

ving VERPACHTEN : 

2 plaatsen voor Stoomcarrouse’s 
3 plaatsen voor Draaimolens 

1 plaats voor Hyppodröme 
1 pteats vooreen Luchtschommel 

12 plaalsen vcor Poffer tjeskramen 

en dergelijke inrichtingen 

gedurende de Kermis te Dordrecht 
die in 1904 van 30 Hei tot 8 Juni zal 

worden gehouden 
Het sluitingsuur voor alle deze inrichtingen 

gen is bepaald op 2 uar ’s nachts uitgezonderd 

derd des Zaterdags wanneer dat uur zal 

zijn te 4 uur met dien verstande dat de 

muziek steeds een half uur vóór het sluitingsuur 

uur zal moeten ophouden 
De voorwaarden van verpachting liggen 

ter inzage ter Secretarie der Gemeente 
(Ie afd en zijn aldaar met model inschrij 
vingsb’ljet op aanvraag en tegen betaling 
van 25 cent verkrijgbaar Hierbij wordt 

opgemerkt dat betaling van 6 boven 
de inschrUvinggsom is vervallen 

De inlevering der biljetten moet geschiedeo 

deo ten Raadhuize vtftfr of uiterlijk op 

den dag der verpachting des namiddags 
ten 2 ure 

Nadere inlichtingen verstrekt de Marktmeester 

meester 6827 

WORDT GEVRAAGD 

Een Hoefsmidsknecht 
4 a 5 jaren aan het vak werkzaam om met 

Paschen in dienst te treden 

A JANSSEN hoefsmid te Merum-Herten 
6818 

GEVRAAGD 
cm met 1 Januari in dierst te treden : 

Een bekwaam Paardenkneehi 
die goed kap Pontys monsteren en rijdep 

tegen hoog loon 

bij P THEUNISSEN 
6793 Koopman in Ponrjy te Reuver 

Vertegenwoordiger 
gevraagd voor de provincie Limburg voor 

eeu in genoemde provincie welbekende en 

beklante firma in wijnen en gedistilleerd 
Brieven fr aan hei bureau van de Nieuwe 

Koerier onder het No dezer advertentie 

6815 

ii Koperslagersknecht 
GEVRAAGD tevens zinkwerker 

FRANS WOLTERS Roermond 6807 

’Wordt tegen Va’ Januari gevraagd wegens 
hu’vi-’ijk ƒ :  i tegenwoordige : 

Eene flinke Werkmeid 
eeniaszics met de keuken bekend Zonder 
goeda getnigschrifien onnoodig zich aan te 

meldea 
Aires L BfiLTJENS Oude Boterfabriek 

681 7 

Eene R K JUFFROUW oud 38 jaar 

van nette burgerfamilie zcekt eene voor 

hiar gesch’kte betrekking als 

HUISHOUDSTER 
liefs bij een alleen wonend Heer of Dame 

Brit ven order het rummer dezer advertentie 

tentie aan hrt bureau van dit blad 6802 

GEVRAAGD voor Paschen a s 

Eene zindelijke Dienstbode 

kunnende koken en huiswerk verrichten 

Adres bureau deser 6814 


