
MEDEMBLIKKER NIEUWS VAN 80 JAAR GELEDEN.

Het waren donkere tijden voor Medemblik, letterlijk en figuurlijk.
Al in januari 1909 werd er door de Schippersvereniging Schutte- 
vaer van Wieringen in een brief aan de gemeente Medemblik ge
klaagd dat de haven-vuren zelden of nooit branden.
En dat zij toch maar eens gebruik moesten gaan maken van Prisma- 
glas. Vele schepen kunnen bij avond en nacht de haven niet vinden.
Het aantal inwoners bedroeg op 1 januari 1909, 3016 inwoners.
1577 mannen en 1449 vrouwen.
De bouw van de gasfabriek aan de Oude Haven loopt enige vertra
ging op omdat de benodigde fabriekstoestellen door de firma Alex 
Merinix uit Bergen op Zoom te laat geleverd worden. De gemeente 
laat het er niet bij zitten en legt de firma Merinex een boete op van 
duizend gulden voor niet tijdige levering.
De goede man maakt nog wel bezwaar en schrijft dat dit te wijten is 
aan een staking maar de gemeente houdt voet bij stuk.
Ook is er de komende maanden een troonopvolger te verwachten 
In de raadsvergadering van februari 1909 wordt er door de burge
meester al over gesproken. "Wanneer de blijde gebeurtenis een feit 
mag zijn, namens de gemeente een felicitatietelegram te verzenden, 
om de klokken te luiden, om een concert te doen geven en om enig 
vuurwerk af te steken bij het stadhuis. Op voorstel van de heer 
Raat wordt hieraan toe gevoegd: tractatie van de schooljeugd, te 
weten: beschuit met muisjes.
Bouke Meindertsma, ambtenaar ter secretarie der gemeente, ver
zoekt om verhoging van zijn jaarwedde.
Hij zag gaarne dat de thans f 550,— met honderd gulden werd ver
hoogd, daar hij sinds 1902 geen verhoging had mogen begroeten.
De sloop van de molens aan de Vliet 
verdert gestaag....
Nu zou men deze sloop met leedwezen 
gadeslaan.
Vijftien molens slopen kon toen, schijn
baar zonder protesten van de bevolking. 
Hoe men er toen over dacht is niet be
kend, wèl dat door deurwaarder van 
Schoten, te Medemblik op woensdag 
3 maart aan de MOLENKADE aldaar dan 
al zijn vierde houtverkoping zal houden 
om contant geld.
De voetbal vereniging M.F.C., opgericht 
29 maart 1908, krijgt behoorlijk klop van 
de vereniging Sportman uit Hoorn. De 
eindstand is 0-7.
Men speelde toen nog op het terrein Mp. 
de Westersingel, het entree was 10 cent. 
Het zal de Medemblikkers van toen niet 
lekker hebben gezeten om van Hoorn te 
verliezen. Ook toen al ?

4e Houtverkooping
wegens llotcnafbraak.

Deurw. Van Scholen 
te Medemblik,

zal op

WOENSDAG 3 MAAKT 1909,
’s voorm. 10 uur, 

aan de MOLENKADE aldaar, 
publiek verkoopen :

Eene partij zware eiken Balken, 
Palen, Ribben, 4 twee-duirns Planken,- 
Vloeren, Zolderdeelen, eiken Dam- en 
Hekpalen, Lallen, Scholhoul, Vijzel- 
balken, Vangslukken, Wielen, Kammen, 
Dollen, ijzeren Voering, Windpe.luw, 
Ramen, Deuren, eene partij zwaar eiken 
en grenen Brandhout en wal vei der 
zal wmrden gepresenteerd.

Om contant geld.



Halt!
Weder ontyangen een 

prachtige collectie

Gaslampen,
welke tegen zeer yoordeeligen 
prijs yan de hand gaan.

Doe dus uw voordeel!

8 p<§t. korting voor a contant.

Aanbevelend,

G. SWIER.
Oosterhayen, Medemhlik.

Een Lantaarnopsteker
kan direct geplaatst worden aan 
de GEMEENTE-GASFABRIEK te 
MEDEMBLIK.

Loon f 2 — per week.

Te koop een 3-gaats 3

Gasfornuis,
zoo goed als nieuw, voor lagen prijs, 
bij D SCHEKKERMAN. M-demblik J
-------------------------------------------------------

Gloeikousjes, j
gaaf 10 ct. — Zachte kousjes, sterk 'j-
en gashoudend en veel licht gevend,
15 ct., bij ■

Schekkerman, Medemblik. y

Het waren donkere tijden. Bij de komst van het stadsgas werd het 
voor vele Medemblikkers in hun omgeving lichter en lichter.
De een na de andere burger doet een verzoek om aangesloten te 
worden op het stadsgas.
De verenigingen "Oefening Staalt Spieren" O.S.S., Crescendo en 
de Chr. Zangvereniging de "Lofstem"alsook de Zangvereniging 
Oefening Baart Kunst", allen onderdak vindende in het gymnastiek- 
gebouw van de voormalige Munt aan de Breedstraat, verzoeken de 
gemeente beleefdelijk er toe over te gaan om in het lokaal, waar 
genoemde verenigingen hare oefeningen houden, MUNTGAS aan te 
leggen.
Bewoners van de Breedstraat verzoeken de gemeente om plaatsing 
van een gaslantaarn voor hun deur en eindigen dan ook weer zeer 
beleefd met: WIJ DUS: J.de Leeuw en E.v.d. Velde.
De plaatselijke middenstand speelde op de aanleg van het stadsgas 
in door vele gasartikelen aan te prijzen.

En de Gemeente Medemblik vroeg 
voor direct een lantaarnopsteker 
voor 2 gulden per week.

Marktberichten.
MEDEMBLIK. Aangevoerd van ISJDec. 

tot 23 Deo.
493 kop boter f 0,67 a f 0,70.
Kippeneieren per 100 stuks f 6,— a f 6,25. 
Eendeneieren £ 0,—: a f 0,—.

Verkrijgbaar alle soorten

Land- en Tuinbouwzaden,
bij Jn. SCHOEM^Jnz.,

Westeihaven, Medemblik.
Bestellingen worden zoo spoedig 

mogelijk aan huis bezorgd.


