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Donderdag  2 januari  1903

W08num

NOTARIS TERPSTRA
te Benningbroek zal

op Maandag 12 Januari 1903
's avonds 7 uur

in de herberg „De 4 Heemskinderen"
te Wognum

publiek verkopen
een goed onderhouden Woonhuis

waarin reeds sedert 50 jaar een winst-
gevende BRO0DBAKKERIJ wordt uit-

geoefend, met Boeten, Erf, T\iin en
Boomgaard, samen groot 16 aren, zeer

gunstig gelegen in het Oosteinde te Wog-
num, nabij Spoor en Tram. Eigendom van

de bewoner en gebruiker den Heer J. DEKKER
lnlichtingen geeft  Notaris TERPSTRA

Vrijdag  10 Januari

Zwaagdijk Wanneer zal aan de brooddronkenheid
van sommige jongelui toch eens afdoende paal en
perk worden gesteld? Zondag j.l. is hier door een
groep Wervershoofsche jongelieden  weder aardig
huisgehouden. Bij de Wed. A. Bakker, kasteleines in
het Arkje, zijn 9 flinke miten ingeworpen. Ook moes-
ten de lantarens langs den Zwaagdijk het ontgelden.
Een 23-tal ruiten zijn stukgeslagen, terwijl van een
lantaren het bovenste deel was afgedraaid en daama
in de sloot geworpen.

Zondag 22  maart
Wognum Door het Rijk is voor de tijd van vijf jaar
een stuk grasland gehuurd van den heer P. Best om
proeven te nemen tot bestrijding van unjer.

Woensdag 25  maart
Boelhuis Wognum

NOTARIS TERPSTRA
te Benningbroek

za] woensdag s apri] 1903
voomiddags 10 uur

ten huize van den heer J. BEST Sr. te Wognum
om contant geld publiek verkoopen:

15 kalflkoeien, die deels gekalfd
hebben, 2 Hokkelingen, eenige Kuikalveren,

een driejarig zwart Merriepaard,
zeldzaam mak, Boerenwagen met schutten

en toebehooren, Glazenwagen met zijdeuren,
zoo goed als nieuw, kar op veeren,

Bakwagen met schutten, driewielde
kar met ierbak, arreslede met Bel]entuig,

Bietensnijder, ongeveer 11000 ? K.G. Hooi enz.
Boeren- en Bouwgereedschappen als :

Tobben, Vaten, Emmers,
Karns, Zoutkist, Kaaspers, Zaadrol, Ploeg,

2 Eggen enz. en eenig Huisraad.
Geen stalling

Red. J.  Best woonde
in stolp thans  Kerkstraat 72A

tegenover  R.K.  kerk

Woensdag s April
Benningbroek S.D., zadelmaker te  Hoom, reed
donderdagavond met zijn kettenkar van Abbekerk
naar Hoom. De overweg van de tramlijn Wognum-
Schagen omstreeks s uur passeerende, werd zijn ket
aangehouden door een manspersoon, die om geld
vroeg. Nadat S.D. van zijn rijtuig was gesprongen,
ontstond er eene worsteling, waarbij de aangevallene
zich bediende van eene ketting en zeer waarschijnlijk
de aanrander eenige verwondingen aan het gezicht
bezorgde. Op het zien van een naderend voertuig met
licht, koos de aanrander het hazenpad in de richting
Benningbroek. De dader is onbekend.
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In rubriek: Advertentiën.

Den 29 April a.s hopen onze
Geliefde ouders

J.A. Schípper
e77

F. Touber
Hunne 17-jarige Echtvereeniging

te herdenken.
Hun dankbare kinderen,

F. Schipper
J.  Schipper
M. Schipper

Zondag  21  juni

Voor de rechtbank Klaas A., koopman te Wognum,
was op  19 april j.l. in het Zuid-Hollandsch Koffiehuis
te Hoom en speelde daar een partij biljart met Come-
lis de H. vrachtrijder te Wijdenes. Er werd gespeeld
om een paar glazen bier en een kwartje, ondanks de
waarschuwing van de kastelein dat dit niet mocht.
Klaas verloor het spel, doch weigerde het kwartje te
betalen. Buitengekomen vroeg de H. eenige malen
om het door hem gewonnen kwartje, doch ontving op
zijn herhaald aandringen in plaats hiervan een mes-
steek in het gelaat, van welke verwonding een
geducht litteken is overgebleven. De 0. v. J. (officier
van justitie) deelt mee dat Klaas A. slecht bekend en
reeds meemalen veroordeeld is en eischt tegen hem
2 maanden gevangenisstraf.

Vrijdag  17 juli

Zwaagdijk Onze woonplaats behoort tot vier ver-
schillende gemeenten Hoogkarspel, Wervershoof,
Westwoud en Nibbixwoud. Geen Zwaagdijker had
zitting in den raad dier gemeenten. Thans is dit veran-
derd. De heer Willem Groot alhier is tot lid der raad
der gemeente Wervershoof gekozen. Moge hij een
reeks van jaren onze belangen en die der gemeente
behartigen. Nog een bewoner van den Zwaagdijk, de
heer P. Wiering, is tot candidaat gesteld voor den raad
der gemeente Nibbixwoud. Met spanning wordt de
uitslag der stemming tegemoet gezien.

Zondag  26 juli

Wognum Alhier is de 17-jarige A. Verhulst onder de
stoomtrein geraakt. De ongelukkige was spoedig een
lijk.

Woensdag 2 september
WOGNUM Door een vergissing bracht een knecht
van den landbouwer 8. alhier, aan de kalveren een
paar emmers gevuld met pekel, meenende dat het wei
was. Door den hevigen dorst, welke daarvan het
gevolg was, dronken de arme dieren zóóveel water
dat kort daarop twee van de zes zijn bezweken.

Vrijdag  18 september
Een nieuwe ziekte Er is weer een nieuwe ziekte ont-
dekt, schrijft de Haagsche Courant, een sportziekte.
Haar naam is: de tennis-am. Die ziekte komt, vol-
gens „le Progrès Médical" in twee vormen voor: ver-
zwakking van de spieren en organische storing in den
elleboog. De laatste vom is de ergste. De speler
krijgt plotseling hevige pijn aan den elleboog, onder
het gewricht, en de arm wordt krachteloos, soms zóó
dat hij geheel krachteloos neerhangt. Een geruststel-
ling voor de meeste tennissers is dat de ziekte alleen
de zeer goede spelers aantast.

October

Zwaagdijk
De Notaris P. Bos te Hoom

zal op Vrijdag 16 0ctober 1903
's namiddags 6 uren

in de herberg „het Haasje" van den heer
Jb. Jong te Zwaagdijk,

publiek verkoopen
voor den Heer W. BUIJTEN aldaar,
een hecht gebouwd Huis met Boet,

flinke Werkplaats, bijzonder geschikt
voor timmermans-affaire, en Erf te

Zwaagdijk, gemeente Wognum,
groot 2 aren 30 centiaren.
Aanvaarden 1 mei  1904

Zondag 6 December
Wognum De mazelen zijn hier heersende. Verschei-
dene kinderen zijn aangetast, reeds een paar zijn
gestorven. De ziekte is van zeer emstigen aard. De
bewaarschool, verbonden aan de R.K. Meisjesschool,
zal voor eenigen tijd worden gesloten.
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