
90 JAAR GELEDEN
Adverteren en Plaatselijk nieuws.............  en U ontdekt wat veel er
veranderd is in die negentig jaren. De één met een lach de 
ander met misschien wat weemoed...

r;
Advertentiën.

bezorgen yan Rekeningen en het 
incasseeren yan Kwitantiën.

li. ZWitNlK,
Breedslraat, Medemblik.

$oor de a.s. feestdagen ;

Zoete Sinaasappelen,
van 3 tot iO è 10 ct.

Saprijke Citroenen, 4 a 10 ct. 
Kastanjes, Oocosnoten, 

Nieuwe Noten, Mangelen, 
Dadels, Vijgen.

Jams, in alle soorten,
van Ie, klas fabrieken.

Busgroenten, in alle soorten.
Vanal heden verkrijgbaar

VolleÉoven’s BOCKBIER.
Aanbevelend,

J. WALCH,
Kaasmarkt, Medemblik

ATTENTIE!

Beleefd verzoekt ondergeleekende

opzending van Taart- en 
Gebakjesdoozen.
C. F. MMING.

MEDEMBLIK.

Zondag 11 December,
’s avonds half 8,

PRIJSBILJARTEN
«ui contanten.

Aanbevelend,

Wed. Q. SCHOUTEN,
lleclemblik.

Vanaf heden wederom verkrijgbaar;
Zuurkool, ingelogrle Sla- en Snijboonen,
Hedenavond en gedurende de Kerst

dagen: Snijboonen uit het blik 
gewogen, 16 ct. per pond.

Eenig adres voor
Bokking en Aiakreelen.

Medemblik. H. BOS,

* 1000 *
Denkt er aan!

’t Is nu de lijd, om na te zien, of 
ge behoefte hebt aan:

Rekeningen, Nota’s, 
Kwitanties, Enveloppes,

bedrukt met uw Naam of Firma,
alsmede Naamkaartjes.

Zoo ja, bestelt ze dan spoedig Ier 
drukkerij van

K. H. IDEMA te MEDEMBLIK.



Vraagt en Rookt het merk
Bariratipra „PIS BiHK"

heerlijke 2 cents Sigaar.
Auiiltcvelcnd :

J. BROUWER,
Sigarenmagazijn „BORNEO” - Bagijnliof - MEDEMBLIK,

oo Kippenhmiders If
VI IK ii vroeg en veel eieren, gebruik dan uitsluitend

P. SLUIS’
"S Ochlendvoer en Gemengd Yoer.
^ Oudste en beste adres. — 451 .Medailles.

g
Q2 OGIITENDVOEfi, in verzegelde baaltjes van 21/, K°. 40 en 45 ct

GEMENGD VOER, 2'/2 K°. 35 ct., 30 K». f 3,50.

/jj Ook pakken LIJSl’EltVOER en zakjes ZANGZAAD voor kanaries, 
a 13 en ”25 cl.

O Alleen verkrijgliaar lti|

^ D. Harem aker, Mcdcmbllk.

Aankondiging.

Zaterdag 20 November,
’h uvonils 5 uur,

arriveert in do Etalage van het
Magazijn „De Kleine, Winst",

IVieuwstraat 3 • tO,

Sinf-Nicolaas met zijn Zwarte Knecht
en geeft

een Sint-Nioolaas-Cadeautje.

MetWIik, ■- Oz. BLOK.
vw* Zis de advertentie aan ommezijde.

deze aan ieder, die boven 25 ct. a contant 
aldaar komt koopon,

VOOB DE JEUGD. jonkvrouw. Zij heette Margata, zooals 
zij hem op zijne vraag geantwoord had.

zijn hoofd 
Toen trad

om en we 
de prins ,



HOTEL „RADBOUD” - MEOEMBLIK.

2de Kerstdag PrijsMjarten. 
Zondag 27 Deo. Muziek voor den Dans,

te geven door het Muziekgezelschap „KUNST NA ARBEID.”
Aanvang 61/, uur. — Kntrée 15 ct..— Dansen vrij.

J.

MEDBMBLIK. De heer C. P. van 
Dorland, werkzaam alhier aan het station 
H. IJ. S. M. (thans in mil. dienst bij 
het regiment genietroepen), is bevorderd 
tot 1.1. commies en als zoodanig over
geplaatst naar Stiens (Fr.)

— Men verzoekt er ons melding van 
te maken, dat de Tooneelveroeniging 
„Onderling Genoegen” alhier, voornemens 
is, begin Februari hare tweede uitvoering 
in dit seizoen te geven.

— Naar wij vernemen, zal het 1 Jan. 
a.s. 12j/2 jaar geleden zijn, dat de heer 
J. Berkhout en Eohtgenoote hunne be
trekkingen van Binnenvader en -Moeder, 
aan het Ger. Weeshuis alhier aanvaardden.

— Ter herdenking van het Gouden 
Priesterfeest van. Z. H. Paus Pius X, 
zal Zaterdag eu Zondag een feestavond 
worden gegeven door de R.-K. Mannen- 
Zangvereeniging „St. Caecilia” (dir, de | 
heer Jb. Olof), met medewerking van 
het Parochiale Zangkoor en den heer 
F. Moeskops (bariton), Den Haag.

Voor Katholieke onvermogenden, is 
tegen Maandagavond een graiis-uitvoering 
(met tractatie) bepaald.

Behalve een „Paus-cantate”, „Heil. 
Glorie”, „Te Deum” enz., bevat het 
programma ook een tooneelspel met zang 
in 2 bedr.: „De Pauselijke Zouaaf.”

— Gelijk men uit een een elders in 
dit no. geplaatst artikeltje zal zien, is 
Woensdag door de Tweede Kamer toe
gestaan ƒ 100,000 voor den bouw van 
een nieuw krankzinnigengesticht. Waar 
dit zal verrijzen, is nog niet bepaald.

Zooveel is echter wel zeker, dat de 
inrichting alhier niet zal worden 
opgeheven, doch noodzakelijke ver
beteringen zullen worden aan gebracht. ,

A. J. BEERS.

— Uitslag publieke verkooping door 
Not. Ninabor, Dinsdag 1.1. gehouden :

huisperceel aan de Westerhaven, kooper 
J. Windt alhier, voor f 1638;

bouwland, opgehouden voor f 3210.
— De Directeur van het Pest- en 

Telegraafkantoor alhier, deelt mede, dat 
het kantoor op den Isi-en Kerstdag 
zal zijn geopend als op Zondagen; op 
den 2den Kerstdag: v.m. van 7,50 — 8,50 
en n.m. van 12,50—4,50 (stadstjjd).,

a.s.

Voetbalwedstrijd
tusschen

SPORTMAN te Hoorn
en

M. F. C. alhier.

Aanvang 2 uur. Enlrée 10 cl.
Terrein; ingang Hoogesleeg achter 

hel Geslicht.



Plaatselijk [Nieuws.
MEDEMBLIK. 'WoonsdagmorgoD kwam 

’t joogate zoontje van den hr. II. Qutfcer 
roet sportkar on al in hot Achterom 
terecht, ’t Ventje bleef nog in het karretje 
zitten en word door zyn vader behouden 
op hot droge gebracht.

Do groentehandelaar H. Bos, donzelfden 
ochtend aan do Oudehavon komend, begaf 
zich daar in hot water, om een kind te 
redden, ’t Bleek te zijn een zoontje van 
don heer Traraper. ’t Knaapje was mot 
oonigo andere kleuters blinden-raannotje 
spelende, mot don doek voor de oogon 
in het water gestort on reeds naar hot 
midden afgodroven.

— De gecombineerde vergadering van 
onderwijzers on onderwijzeressen in de 
arrondissementen Hoorn en Mederablik, 
aanvankelijk bepaald op 2 Sept., is uit- 
gesteld tot 18 Oct. a.s.

— Men lette op do publicatie in dit 
No. onder het hoofd „Post- on Telegraaf
kantoor Modemblik”. De uren waarop het 
kantoor geopend is, zijn gewijzigd (wat 
werkdagen aangaat).

— Sedert de inbraak ton huize van 
den heer L. do Waal, schijnt Mederablik 
wel to staan in hot teeken van onveilig. 
Na eene hier on dan weer daar, worden 
dieven gezien en gehoord. Niet alle 
berichten blijken juist to zijn. Zoo b.v, 
word verteld, dat bij iemand de wasch 
van het bleekveld was gehaald, doch er 
werd niet bij gezegd, dat niemand anders 
dan do dienstbode zich van haar taak 
had gekweten...

Do inbraak ton huize van den hoor 
R. de Vries, blykt niet anders dan vrye 
fantaisie te zijn, evenals nog enkele andere 
geruchten.

In den nacht van Dinsdag op Woens- 
dag heeft echter in de inivelfabriek aan 
den Brakqweg werkelyk een poging tot 
inbraak plaats gehad. Te middernacht _ 
zoo deelde men on» mede — worden 
door oen der bewoners de dieven gestoord 

| Tormoodcljjk tweo personen on

Orde zonder Politiemaatregelen.

Alhier is het plan in werking om bij 
gunstig weer, op den avond van den 
geboortedag van eene Oranjetelg, een 
lichtstoet te houden door eenige straten 
onzer gemeente, voorafgegaan door het 
zeer gewaardeerde Harmoniecorps „Cres
cendo” alhier.

Die lichtstoet zal een kleine hulde 
zijn van onze Jeugd, jongens en meisjes, 
schooi- of niet meer schoolgaande, van 
8 tot ï4 jaar, allen getooid met Oranje.

Deze stoet zal begeleid worden door 
heeren, liefst gedekt met hoogen hoed 
en voorzien van Oranje. ■ 1 ' •

Ieder die opgewektheid gevoelt om 
op deze wijze mede te werken, kome 
dien avond tegen S uur in het gymnas
tieklokaal, i itL

En hoe nu die hulde uit te voeren, 
zichtbaar voor alle toeschouwers en 
zonder" politiemaatregelen? ■ < v ?

Daartoe bet volgende r 'p
. j To De toeschouwers > worden ten 
vreinddijkste verzocht, zich nicttussches 
den' optocht te begeven'of mede ,te 
lodpen, maar' tq blijven staan, wanneer 
de 'optocht.'passeert.. 1 vi".-fsijviJ.

2. Zij, die niet tot den optocht bc- 
hooren en toch gaarne mee .willen gaan, 
scharen zich achter den sto^t,.liefst niet 
er voor, opdat er een,vrij gezicht! blijve 
voor de toeschouwers, om den optocht 
reeds op een afstand te zien aankomen.

Mocht nu eens iéder, die deze regelen 
leest, mede willen werken en desnoods 
anderen opwekken om dit vriendelijk 
verzoek te willen opvolgen j wat zou 
dan deze stoet een eenvoudige doch 
heerlijke hulde kunnen zijn voor ons 
geliefd ’ Oranjehuis.

Dat moge zoo zijn! !
Eenige Vrienden van de leuze 

boven deze mededeeling en dit 
verzoek geplaatst: „Orde zonder 
politiemaatregelen”.

_______________ t___________________

Kantongerecht Medemblik. Uitspraak Tonnissen dd. 29 Mrt. 1908,

W. V., Alkmaar, het los en onbeheerd laten staan van een trekdier
ü ,, ... . , . , °P den weg, . f i boete of i dag hechtenis,
r. V., Midwoud, idem alsvoren, idem.
C. M., jdem, rijden met een handwagen zonder licht, f 1.50 b. of 2 d. h. 
J. D., hnkhuizen, rijden met een voertuig zonder licht, f 3 b. of 2 d. h.

Cn ^ B” And'j1<' r>jden met een rijwiel zonder licht, f 2 b. of 2 d. h.
U. V,, Opperdoes, overtr. vogelenwet, teruggegeven aan zijn Ouders.
C M ^ ^ ’ <^ostwouct nachtdijk burengerucht, f 3 b. of 2 d. h.
e! m!, ) Wervershoof, idem alsvoren, f 10 b. of 3 d. h.
PB)
P. K.’, ) idem’ idem' f 5 b. of 2 d. h.
C. S., Andijk, rijden met een voertuig zonder licht, f 1 b. of 1 d h
E. M„ P. B„ C. S„ Q. K„ J. D„ C. M. K., J. K. en P. D., allen

te VVervershoof, te laat in de herberg, ieder ( 2.50 b. of 2 d. h.
P. V , Medemblik, het rijden met een hond zonder muilkorf, f I b. of 1 d! h[
P. de B., Hauwert, het rijden met een rijwiel zonder licht, f2 b. of 2 d! h.'
N. H. W., Medemblik, het rijden met een handwagen z. licht, f 1 b. of 1 d.' h!


