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Bericbten uií "De Hoornscbe Courant" van 1912

Zaterdag 6 Jc[rLuc[r{
ZACHTE WINTER. Wie heeft ooit gehoord dat in
Januari de tuinbonen in den bloei staan en wel op
den kouden grond? Het lijkt zoiets wonderlijks en
toch is het te zien in den tuin van de dames Zon-
nenberg te Voorst bij Zutphen. Wel een bewijs hoe
zacht deze winter is!

ZELDZAAM Donderdagavond 4 Januari was de
maan vol en op het punt van haar loop, het dichts
bij de aarde, dat is: zij was op een afstand van ons
van 22i.400 mijlen. Het gebeurt slechts ééns in de
300 of 400 jaren dat de maan, juist als zij vol is, zóó
dicht bij de aarde is. Buitengewoon helder maan-
licht zou hiervan het gevolg zijn geweest, indien
een betrokken lucht daarvoor geen beletsel ware
geweest.

Donderdag 18 Januari
ZWAAGDIJK Door de dikke mist misleid reed een
fietser in volle vaart in de diepe Dijkgracht. Met de
grootste inspanning werd hij met gewond gelaat en
gehavende fiets op 't droge gebracht.

Donderdag 29 Februari Wíognum.
Een commissie is alhier benoemd door den Raad
der gemeente, met het doel bij de ingezetenen
gelden te verzamelen teneinde onzen geachten
Burgemeester bij gelegenheid van zijn 25-jarig
ambtsfeest op 27 Mei a.s. een cadeau aan te bieden.

Dinsdag 29 Apríl Zwaagdük
De heer J. Koopman Sz. legde te Haarlem met goed
gevolg examen als onderwijzer af en werd dadelijk
te Nibbixwoud benoemd, wel een bewijs dat er nu
juist geen overvloed is van onderwijzerspersoneel.

Zaterdag 3 Mei
De ondergeteekende heeft de eer zijne geachte
begunstigers mede te delen, dat hij zijn Kruide-
nierswinkel en Brandstoffenhandel heeft overge-
daan aan den heer Jb. WIJDENES. Onder dank-

zegging voor de gunst en het vertrouwen
gedurende 20 jaar zoo ruimschoots genoten,
beveelt hij zijn opvolger beleefd in ieders gunst
aan. R. MOEIJES, Wognum v/h Wed. S. GALIS.

Dinsdag 20 mei
NIBBIXWOUD Zaterdag had alhier een droevig
ongeval plaats. Het zoontje van den heer G. geraak-
te in de ierkuil achter de melkfabriek. Het ongeval
werd eerst bemerkt toen het reeds te laat was. De
pogingen van den veldwachter Bos om de levens-
geesten weder op te wekken, mochten helaas niet
baten.

Donderdag 6 juni
ZWAAGDIJK Als een bijzonderheid kan worden
vermeld dat bij een veehouder een kip twee eieren
had gelegd zonder schaal, welke door een buisje
van ongeveer 1 dM aan elkaar waren verbonden.
Beide ter grootte van een duivenei, was één rond en
bevatte het dooier, terwijl het andere alleen het wit
inhield.

Zaterdag 31 augustus
WOGNUM Naar wij tot ons leedwezen vernemen is
de heer A. Magnée, alhier, gisteren overleden. Tot
tijdelijk onderwijzer is alhier benoemd de heer T.
Hooiveld te Nieuwe Niedorp.

DINSDAG
22 0KTOBER WOGNUM
Notaris Rees te Benning`broek zal op

Vrijdag 15 november 1912 's avonds 7 uur
in de herberg "de Vier Heemskinderen" te

Wognum publiek v e r k o o p e n:
Drie percelcn best bouwland

te Wog`num aan de Oude Gouw,
nabij de Buurt, strekkende tot den  Zomerdijk,

groot 5 hektaren 27 aren 30 centiaren.
De percelen zullen eei-st in verschillende delen

worden gepresenteerd. Eigendom van Mej.
De Wed. D. Weeder.
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