
Kermis te Dordrecht 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS 
Van Dordrecht zullen op Itonderdag 
IS Januari 1W»5 des namiddags 2 uur 
ten Raadhnize in het openbaar bij lnachrU - 

?ter» verpachten 

2 plaatsen voor Stoomcarrousels 
3 plaatsen voor Draaimolens 

I plaats voor een Hypodróme 
I plaats voor een Luchtschommel 

12 plaatsen voor Poffertjeskramen en 

dergelijke inrichtingen 

gedurende de Kermis te Dordrecht 
die in 1905 van 1» tot 88 Juni zal worden 

den gehouden 
Het sluitingsuur voor alle d«e inrichtingen 

gen is bepaald op 2 nar ’s nachts uitgezonderd 

zonderd des Zaterdags wanneer dat uur 

zal zijn te 4 uur met dien verstande dat 

de muziek steeds een half uur \  óór het 

f luisingsuur zal moeten ophouden 
De voorwaarden van verpschtine liegen 

ter image ter Secretarie der Gemeente 
(’e afd en zija aldaar met model ioschrijvirgsbïljet 

virgsbïljet op aaavraag en tegen betaling van 
35 cent verkrijgbaar Hierbij woidt opgemerkt 

merkt dat betaling van 6 boven de 

Ingchryvingsgom is vervallen 
De inlevering der biljetten moet geschieden 

den ten Raadhuue voor of nliterlljk op 
den dag der verpachting des namiddags 
len 2 ure 

Nadere inlicLtisgen verstrekt de Markt 

meester 9430 

CülacØ-handschoenen 
worden keurig ui’ er 

I 
hoe ontdaan ook mooi en solide 

zwart geverfd , 

REPARATIE GRATIS 
Dames neemt pro f bij 9439 

H PUTS-KREKELBERG Neerstr 

Hypotheek-Credief . 

Rechtstreeks gelden beschikbaar direct 

of later te plaatsen rente van 31 en 

hooger als Hyp te of 2e op vastgoed op 
schepen voor koop of bouw als crediet ook 

zonder b rgen Ömstand br fr letteivC 26 

ad i ur F C Doornhageo Haag 9333 

WORDT GEVRAAGD : 

Eene bekwame Keukenmeid en 

flinke Tweede Meid 

»oor dadelijk of met Paschen in dienst 
ie’ 

treden Wa-ch buitenshuii Zonder goede 

getuigschriften onnoodig zich aan te tneldeo 

Adres Dames LIGTENBERG KjoosterwandatT 

wandatT Roerewond ?    ..         9417 

Bekwame Keukenmeid 
gevraagd kunnende tevens a’ huˇBwerk 

vefrfchten "Loon 30 francs per maand 

(I7fr per jaar 

Adres Mevrouw MICHEL >Villa Drie 

Vogelsf Heerlen 9435 

In een goeden dienst te Rftermond wordt 
gevraagd om met Païchen a s in dienst 

te komen : 

Een flinke KEUKENMEID 
een goeden burgerpot kannende koken 
Groote orde en properteit is een eerste 

vereischte 

Zonder goede getuigen onnoodig zich 

aan te me den 

Adres bure u van dft blad onder he« 

nummer dezer advefen’ie 944 

Mejuffrouw HERTZ 
te Roermond vraagt tegen Paschen a s :? 

Erne stille en eenroudlg« 

KEUKENMEID 
9433 met de keuken bekend 

Wordt gevraagd voor ’Febrt»ri 

Eefl Éttlle KEUKENMEID 
bij een 

Hollandsche familie in Belgiº 2 uur 

afstand van Eijsden 
’ 

Loon T3rie en twintig 

?  uiden per maand 
Ff brieven onder letter B B aan den 

boekhandel van LElT¨R NYPELS te Maastricht 

tricht 
ƒ O 

Gevraagd tegen Paschen bq eewe fimilie 

waar de meiden vele jaren in dienst 'lijven 

EEK¸ DIENSTBODE 
voor keuken en huiswerk liefst 25 a 30 

Brieven bureau dezer courant «moer let» 

ten A B C 


