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UIT DE MEDEMBLIKKER COURANT VAN 1915

Met een glimlach zult u het nieuws van 80 jaar geleden lezen. Velen zullen zich nog de 
advertenties herinneren, jongeren zullen verwonderd zijn dat er zoveel is veranderd. En de 
Medemblikker Courant vertelt het ons. Blij zijn wij dat wij daar uit nog zoveel kunnen 
putten. Ook toen zei men: "Er staat niets in de Medemblikker!"
Het was toen het tweede jaar van de wereldoorlog 1914-1918. Nederland was neutraal en 
buiten schot gebleven, maar wel was er de spanning. Zou Nederland er ook bij betrokken 
worden? En de Medemblikker schreef veel over deze oorlog en dan komt er een inge
zonden stuk. Vooraf verontschuldigde de redacteur zich door te schrijven: "Wij zijn de 
'kleine' pers en de 'grote' pers kan veel meer schrijven.
Maar de inzender wilde méér, want leest u maar:

Geef mij toch een plaatselijk nieuwtje,
Een twist, of een inbraak, of brand;
Want 'k ben o zo beu van de oorlog,
En 'k krijg soms 'genoeg' van de krant.

Vertel mij, wie is overleden,
Of wie viel een boom op z'n hoofd,
En spaar mij Reuter's nieuwsberichten,
Zij worden door mij niet geloofd.

'Een handkar geraakte te water'
'Vermoed'lijk gestolen een fiets',
Dat is nieuws. Doch 't gedoe van de oorlog 
Daarom geef ik nagenoeg niets.

Vermeld wat de Raad heeft bedisseld,
Geef nieuws uit mijn plaats en mijn land,
Want 'k ben o zo beu van de oorlog,
En 'k krijg soms genoeg van de krant!

8 januari - een ingezonden stuk.
Reeds vele jaren prijkt (?) aan een perceel op het Achterom achter de Oosterhaven het 
opschrift 'onbewoonbaar verklaarde woning'. Het achterhuis is sinds jaren ingestort en de 
raam-ruimten aan het Achterom werden dichtgetimmerd. Het jongste stormweder heeft, 
wat van het dak nog heel was, verbroken en de gevel doen barsten, zodanig, dat dezelve 
dreigt naar beneden te komen. Evenwel, geen nood! Drie stevige balken zijn over de 
straat tegen de gevel aangebracht  Zondagnacht heeft men (!) er twee wegge
trokken..... Maandag werden de balken opnieuw geplaatst! Wanneer 't nu niet weer gaat
stormen, blijft de gevel misschien nog wel wat hangen..... Maar wordt het nu toch niet
eens meer dan tijd om dat ‘zaakje' geheel uit de weg te ruimen?

Een Leerling
kan geplaatst worden ter boek- 
drnkkorij van K. H. 1DEMA te 
Medemblik.

Kunsttanden f 2,50,
COHEN, Tandarts.

Singel 502, bi] hel Koningsplein. 

AMSTERDAM.

Ondergftteekende gevoelt zich 
volgens eer en plicin gedwon

gen te verklaren, dat hij onschuldig 
is aan de baldadigheid, als zou bij op 
20 Januari een z.g. „zevenklapper’, 
in de R.-Kath. Kerk alhier hebben 
geworpen.

Ik loof gaarne f 50,- uit
aan hem, die mij kan bewijzen dat ik 
daarvan de dader zou zijn.

Medemblik. P. v. d. LEE.

Voorban den bij K, H. I0EMA 
le Medemblik:

Kaart van hst
Zuidelijk Operatietooneel.

Prijs f —.
Oorlopkaart van

Zuid-Osstelijk Europa.
Prijs f 0,10.
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8 januari - Het j.l. maandagavond opgestoken stormweder, dat de ganse nacht voort
duurde, heeft hier veel schade aangericht, zo ook in de omliggende gemeenten. Timmer
man, metselaar en glazenmaker hadden de handen meer dan vol, om daken, schoorstenen 
en hekken te repareren, duizenden dakpannen aan te brengen en idem zoveel ruiten.

9 januari - De aanhoudende regen van de laatste dagen en weken, heeft het water in de 
Vier Hoorder Koggen hoog opgevoerd, zeer ten nadele van de lage landen. Met beide 
watergemalen wordt schier dag en nacht gewerkt (de kolenvoorraad kon dezer dagen 
worden aangevuld), zodat de waterstand weer spoedig 'op peil' zal zijn gebracht,
Hc ^ ïk ^
Dat het gevaarlijk is, vooral voor hen, die daar niet dagelijks komen, des avonds langs 
de waterkant te lopen, ondervond Woensdag j.l. de heer L, die zoekende naar een pas 
aangekomen schip en door de daar heersende duisternis de trapsteiger niet bemerkende 
eensklaps daarin stapte, opzij sloeg en in de Oosterhaven terecht kwam. Gelukkig was 
spoedig hulp bij de hand in de persoon van J. Makkes, die de drenkeling op het droge 
bracht, zodat deze er met een nat pak, enige builen en de schrik afkwam,

16 januari - De heer W, Bood alhier ontving telegrafisch bericht dat zijn 18-jarige zoon, 
dienstdoende op de legerauto's, dinsdagavond nabij Utrecht een ernstig ongeval was 
overkomen. Nadere bijzonderheden ontbraken. Heden, vrijdagmorgen was bij de familie 
alleen nog maar bekend, dat hij ernstig gewond is en hem donderdag een zijner benen 
werd afgezet,

23 januari - Een Duits luchtschjp (Zeppelin) zweefde 10 minuten boven Yarmouth (Enge
land) even nadat de Koning vandaar vertrokken was. Vier bommen werden naar omlaag 
geworpen, waardoor 5 mensen gedood, velen gewond en aanzienlijke verwoestingen aan 
gebouwen werden te weeg gebracht. Het luchtschip ontkwam.

30 januari - In 1914 werden alhier ter Gem.Visafslag aangevoerd 4.123.058 stuks ansjovis; 
netto opbrengst f. 28.459,33. Hoogste aanvoer 25 mei: 419.910 stuks,
iic ^
Woensdagmorgen ging P.v.d.L. per schuit met anthraciet naar het Koggen Watergemaal en 
tuimelde hij te water. Juist de schuit kunnende vastgrijpen wist hij zichzelf gelukkig te 
redden.

Door Notaris Wagemaker van Andijk is Dinsdag, ten lokale van de hr. Beers alhier, in 
publieke veiling aangeboden het klipperschip 'Deus Orovidibit', in de beurt gevaren tussen 
Medemblik en Amsterdam; eigenaar dhr. J. de Boer. Kopers voor f. 4480,00, de h.h. K. 
Molenaar, J. Windt, J. Pot en Joh P de Koning. Naar we vernemen za! genoemd beurtschip 
opnieuw in de vaart komen.

ifc i{: &

In 1914 is van de haven alhier het volgende gebruik gemaakt: Stoomboten 14, inh, 419 
kub.M.; binnenschepen 96, inh. 11404 kub.M., vissersvaartuigen 338. Aan havengeld ont
vangen f. 1412,721/2.
*****

In de heropende Gemeenteraadsvergadering werd besloten al de oude bomen langs de 
Nieuwstraat in het najaar te doen wegruimen en daarvoor jonge bomen te plaatsen,

ïjc

Maar daarop volgt een ingezonden stuk van K.Joh, Lak, waaruit de volgende zin: Is het 
niet mogelijk, voordat men tot algehele opruiming overgaat, een deskundig onderzoek te 
doen, om, zo mogelijk te volstaan met het opruimen van een enkele boom, die gevaarlijk 
voor de omgeving is geworden? Probeer toch eerst alles, en tracht te voorkomen dat een 
der weinig mooie plekjes van Medemblik in handen vallen van die wreedaardige slopers, 
die al zoveel schoons in ons Nederland hebben vernietigd,

ïii ^
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Knikkers voor kogels. De Duitse aanval op Scarborough (Engeland) heeft geleid tot een 
ontdekking, die zelfs de autoriteiten verraste. Veel der neergeschoten granaten ontploften 
niet en werden door de Engelse technici onderzocht. Toen bleek, tot hun verbazing, dat 
een groot deel der daar aanwezige kogels, gewone knikkers waren, van de soort waar de 
schoolkinderen mee spelen.

27 maart - Ais een bewijs dat hier kostbaar vee wordt geslacht, deelt men ons mede, dat 
de hr. Th. Groot deze week o.a. aankocht en 'onder het mes' bracht twee koeien voor de 
prijs van ruim f. 800,00.

^ ïjï

Men doet aankondiging dat de 'Alhambra Flottante’ komt. Iedereen vat reeds wat dit 
zeggen wil! Reeds een en andermaal komt deze 'drijvende bioscoop' hier en was de be
langstelling van Medemblik en omliggende dorpen zeer groot. De films zullen thans worden 
begeleid op de 'Kinophon' (orkest-klavier), het allerbeste en nieuwste op dit gebied; ook 
een Amerikaanse luchtdrukgramofoon zal men kunnen bewonderen.

In de Gemeenteraadsvergadering van 29 april 1915 komt aan de orde het verslag van de 
gasfabriek. Winst over 1914 f. 3921,00. Geplaatst werden in 1914 13 grote en 19 munt
gasmeters. Voor 3 motoren werd gas geleverd. De winst over 1913 was f. 5113,00.

7 mei - Bericht: Zondagmiddag ging 't schier ongelooflijke bericht van mond tot mond: 'Er
is hier een moord gepleegd....  dhr. K. Schagen is ten zijnen huize gevonden, bebloed.....
vermoord.... ! (Meer willen wij niet schrijven omdat ons lid Jan Struik hierover later meer
wil schrijven en hiernaar al geruime tijd een uitgebreid 'papieren onderzoek' doet, red.)

Door omsiaBdii>hi'den le ke®p ;

complete Winkelinrentaris,
Kruideniers- en Grutterswaren, Kolfie, 
Thee, Suikerwerken enz., alsmede 15 
jon^e Kippen, best Fornuis, en een 
llul-plooimachine, bij

R. WIJDENES.
Bangert, Medemblik

Weder ontvangen :

Puike Graskaas.
Tuinstraat, Medemblik. K. ROM.

Te koop een

Singer Trapnaaimacliine,
zoo goed als nieuw, met ronde kast.

Brieven onder letter N. aan hel 
Bureau van dit Blad.

De DIACONIE der N E D 
II E ft V. GEMEENTE te

n<EOE!llM.,ll£. weoscht

aan te besteden:

De levering Tan ongeveer CO 
zak AAKDAPPELEN Tan beste 
kwaliteit, wegende 3G kilo per 
halve hectoliter.

Alleen leden der Gemeente komen is 
aanmerking. .

Monsters met prijsopgaaf bij den 
Koster, vóór of op 7 Ociober a s., voor 
’s avonds G uur.

Van eiken inschrijver wordt slechts 
één Hink monster verlangd.

Tol en met 1 Oct« a.0.9 bestaal 
gelegenheid zich aan ie melden als lid 
eener op te richten lK«aaM©lub bij 

N. MOL.
,,Buurtje” Andijk.

Ter dekking beschikbaar s

2 mooie Bokken
zonder hoorns, bij H. K00IJ, Oude 
Havefa te Medemblik,

PRIJSCOURANT.
Van eigen geslachte vette koeien.

Per pond
Lappen, Polet en Gehakt 50 cl.
Rib, Roaslbeéf en Lenden 55 .
Stukjes en Rollade 55 »
Bielsluk en Haas 60 >

Vurkenvleescb.
Lappen, Karbonade 60 cl.
Gehakt en Sausiis 60 a
Stukjes, Fricand-au en Schijt 62* .

Kalfslappen en G-b»kt 40 .
Il®oxfl|ne

eigen gesmolten Reuzel, 55 „

Roevct en
Half om Half . . 50 „

Prima Leverworst 25 cl. per pond.
» Bloedworst 35 » >
> Rookworst CO >

€>er®®kt Vleegeh, piekfijn van 
smaak, mooi van kleur, prachtige 
stukjes, 65 per pond, Muisjes 
75 ot.

Aanbevelend,

Th. GROOT,
Medemblik.

2e Paaschdag na v.m. iO uur gesloten
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5 juni - Inkomstenbelasting. Personen wier inkomen minder bedraagt dan f. 650,00 per 
jaar (= f. 12,50 per week) hoeven geen belasting te betalen. Vermeld wordt een tabel 
beginnend bij f. 700,00 per jaar: f. 1,25; bij f. 1600,00 per jaar (= f. 30,00 per week) f. 
15,00 per jaar; bij f. 6000,00 per jaar (= f. 115,00 per week) f. 145,00 per jaar. (Voor 
iedere f. 100,00 boven deze f. 1000,00 moest f. 3,.00 extra belasting betaald worden. Bij 
hoge inkomens betaalde men dus zo'n 5,5% belasting! Ook toen zal men wel over de hoge 
belasting geklaagd hebben!, red.)

10 juni - Meermalen werd op het gevaar gewezen van te snel rijdende hondenwagens, 
terwijl de bestuurder er heel gemakkelijk op heeft plaats genomen. In vliegende vaart, 't 
kan niet sneller, gaat 't meestal. Vrijdagmorgen had (weer eens) door een bekend 'hard
rijder', M., een ongeval plaats, nu nabij het café van Mej. Wed. Van Dijk; de hr. W. kwam 
op zijn rijwiel op en over de honden terecht. Gelukkig bezeerde hij zich niet ernstig, doch 
zijn fiets werd zeer gehavend.

17 juli - Dezer dagen geraakte het 6-jarig zoontje Germent van de hr. Jb. Smak al 
spelende bij een der Oosterhavensteigers te water. Door de 5-jarige kleuter Heertje (zoon 
van de hr. S. Schaap), werd de drenkeling vastgegrepen en op het droge getrokken.
ïfc ïfc >}c

Onze vroegere plaatsgenoot Jan Vader te Wormerveer, behaalde deze week bij een 
voordrachtenwedstrijd in het hotel 'Woud' aldaar de 2de prijs met de no's 'De twee 
heldere ogen' en 'Mijn vriend Coenraad en ik'.

21 augustus - Of er ook 'p r ij z e n' gemaakt worden! De h.h. C. v.d. Lee en W. Bakker 
sneden deze week o.a. 40 stuks witte kool, waaronder van 18 pond zwaar; verkocht voor 
2 cent per pond.

11 september - Door de heer E. Bakker werd deze week van zijn land een witte kool ge
sneden, wegende 23 pond.

25 september - Uitslag publieke verkoping, door notaris Rees van Bennignbroek, woens
dag gehouden in 'Het Wapen van Medemblik'.
Huis en erf aan de Oosterhaven, groot 69 cA, koper W. Kool voor f. 780,00.
Huis en erf aan de Kruisstraat, groot 63 cA, koper M. de Vries voor f. 875,00.
Tuin aan de Singel, groot 7 A, 13 cA, koper Bot voor f, 337,00.
Woonhuis aan de Breedstraat, groot 53 cA, koper P. Masereeuw voor f. 860,00.
Woonhuis met schuur en erf aan de Bangert, groot IA, 35 cA, koper T. de Jong voor f. 
1025,00.
(Dat waren nog eens prijzen, red.)

2 october - Heden, vrijdagmorgen, kwam de heer J.C. van Leverink tot de minder aan
gename ontdekking, dat van zijn bouwland aan de Jeneverbrug een partijtje broeiramen 
was gestolen. Van de daders geen spoor.

30 october - Maandagmorgen ontspoorde bij het station Opperdoes een goederenwagen 
en werd daardoor de weg enige uren versperd; de trein, die te 9.40u hier moest arriveren, 
kon van Opperdoes niet verder. Te Medemblik geen personen-rijtuigen in reserve; wel een 
locomotief en een (of meer) goederenwagens..... En zo geschiedde het personenvervoer 
tot en van Opperdoes per goederenwagen....  staanplaats..... aldaar overstappen!

J.C. van Leverink
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LAST VAN KWALEN??? IN 1915 HAD MEN HIERVOOR DE VOLGENDE OPLOSSINGEN....

Diflf twee paarden vanéén oelrokken,
U ** jl* !™“1 welk» HJJi •» Sjlt, Jl.kl, Kkee-tlek.

““ •li"‘meli"k. jitkt, ipit in d.n tug, jni.,»,ritt- ï',trpl?^clQ™d^ ,edoIn,ten' kekwft niet Unper to lijden^ Neemt no" 
keden dep KLOQ^TERBALSEM, iflnoeU, SencU P.uïo en teildt. ..1 ut. iwe.1 
S lea s^a. Doet uw voordeel set do ondervinding ven anderen. I/ees ilecLli;

f, irUpe^oH00^T.ee,Q’ •«^‘««ooU ven den Ur. J. Kuperoi. Laesmeker
St. NicoIaa»g» (Pror. PrieeUnd), verklaart ona:
®n^*TieLor 8*^en 1®®^ ““ ®«“ vencbrikkeljjke rheumatiek in den

rug. 4nlke folterende pijnen leed ik, dat ik zelf* mjjn g»wono bezigheden niet 
kon verrichten on daarvoor een vreemde in buii moert nemen. De pün belette 
inn * oacht» te slapen en hel ergite was, dat geen enkel geneesmiddel mü ver
lichting gaf^ Zoo leed ik reed» drie maanden lang, toen men mij den Kloosier- 
balsem aanried. Ik wendde den Kloosterbalsem aan, al was bet ook in het eerst 
met weinig vertrouwen, maar het resultaat was schitterend. Reeds na bet emte 
gebruik verminderde de pijn, miin styfheid verdween en spoedig kon ik weer 
lichte bezigheden verrichten, ’s Waohls sliep ik beter en vol hoop ging ik met 

k fkloost«rb*1»er“ T,>ort- Thans, nu ik in het geheel 9 potjes kiooslerbalsem 
gebruikt heb, ben ik volkomen genezen en weet niet meer wat rheumatiek is. D«

RLOOSTERBALSEi, KLOOSTER 
S1NCT1 PI ULO,

geneest met alleen alle rheumatisehs aandoeningen, doch tevens brsnd- en snij- 
wondon,_ oude en nieuwe wonden, zweten, winterhanden en -voeten, huid
aandoeningen en aambeien,

Fr\]i per pot van 50 gram 75 ct., 
van 100 gr. f 1.30 en van 850 gr. f 3.50.

Ei acht r®Me0 band met handtee* 
kening van den Generaal-Agent L. 1.
AKKER, Rotterdam.

V • r k r U g b a a r bU: P. de Leeuw, 
Micuwstraat en O. Swier, Ooiterhaven 
te Medemblik) R. Mantel Kl te 
Abbekerkt W. Velt, J. Zee en D. U.
Uiterdyk U Andyk2 C. Bakker St., 
voorh. D. Fyper De. te Oostwoud j 
Jb. YUn Es. te Opperdoes| J, Dam
mes, K. Houten en M. Kool te 
Sybekaripelj J. Koster Dt. te Twiskj 
1. Rood te Werverehoof en by alle 
Drogisten en de meeste Apothekers.

Wanneer gij hoest,
moet gij de ABDIJSIROOP nemen, 
welke u onmiddcllyk verlichting geeft en 
u beschermen zal legen asthciR en de 
Ulrgke borst-, keel- en longaandoeningen, 
welke ziekten gewoonlljk met een hoest 
beginnen. De Abdysiroop zal den loop 
der ziakte tegenhouden, voordat de ver
woesting dóórgedrongen ia tot in de fijnste 
vezeltjes van uwe longen.

Wanneer gij begint tc niezen, neemt dan 
dadelijk een lepel Abdijsiroop, ter voor
koming en bestrijding van de in aantocht 
zijnde verkoudheid. Weet, dal een gewone 
verkoudheid het begin en dc oorzaak kan 
zija van de meest ernstige borstziekten, 
longaandoeningen en tering.

Wanneer gij geplaagd wordt door een kardnekkigen, prikkelenden hoest, 
moet ge dc Abdysiroop bij de hand hebben, welke u zal helpen 
en u spoedigst van dien naren hoest zal bevryden.

Wanneer uw kinderen zwak zijn en bedreigd worden door slijm- en kink- 
hoest, moet ge altijd de Abdysiroop bij de hand hebben, om hen 

onmiddellijk verlichting en rust te geven. De ‘Abdijsiroop zal hun kwaal grondig 
genezen en kan te allen tijde gebruikt worden door de kleinste zuigeling, omdat 
de Abdijsiroop noch opium, noch codeïne, noch eenig ander nadeelig bestanddeel 
bevat, zooals vele andere hoestsiropen. Zorgt dus steeds de

ABDIJSIROOP
jn huis te hebben, bet veel geprezen middel tegen asthms, pleuris, bronchitis, 
influenza, slijm- en kinkhoest en vele aandoeningen van borst, keel en longen.

Prys per fl. van 930 gram f 1,—, van 550 gr. I 2,— en van 1000 gr. f 3,50.

Hoe grooter flacon, hoe voordeeliger dus. Kischt roodeu band met handteeke- 
ning van den Qeneraal-Agent L. 1. AKKER, Rotterdam,

Verkrijgbaar bij: P. de Leeuw, JMieuwstraat en G. Swier, Oosterhavcn tc 
Medemblik; R. Mantel Kz. te Abbekerk; W. Velt, J. Zee en D. II. Uiterdijk 
te Andijk; C. Bakker Sz., voorh. D. Pijper Dz. te Oostwoud; Jb. Vijn Ilz. 

“te Opperdoes; J. Dammes, K. Houten en M. Kool te Siibekarspel; J. Koster 
Dz. te Twisk; E. Rood te Wervershoof, bij alle Drogisten cn ue meeste Apothekers,

Bij verschillende zwakte- 
toestanden wordt het ge
bruik van E i w i t s t a a I 
voorgeschreven. Indien 
men echter geen goed 
Eiwitstaal gebruikt, dat 
geheel in hel bloed wordt 
opgenomen, is de uitwer
king gelijk nul. Slechts 
prima Eiwitstaal draagt bij 
lol versterking.

Wie een uitmuntende 
Eiwitstaal wenscht te ge
bruiken, eische uitsluitend

Mij «hardt’s 
Eiwitstaal.

het beste van alle 
slaande soorten.

be-

Verkrijgbaf>r in verze
gelde llesschen è I 1,10 

te Medemblik bij Th. Winnubsl; te Andijk bij P. Burger Kz.; te Wer
vershoof bjj F, J. Koomeo; te Abbekerk bij R. Mantel; Ie W’eere bij J. 
Schipper; la Wognum bij P. Hooier; le Oostwoud bij C. Bakker; 
te Twisk bij J. Koster Dz.; le Ooslerblokker bij Wed. J. Kok.
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