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r; ";:V. .Gropfere letters naar plaatsrtdmte.

jpienstregrelingr op den Ilollanclsclien Spoor TV e g-.

Van H K L W4!
^

Helder (Nieuwediep) - V
Anna Pavlowna - -

Noord-Scharwoude - -
ffvgotoaard - - • -

Zaandam . . . .
Amsterdam - - - • A

K (INi

6.20
6.39
6.54
7. 8
7.19
7.88
8. 6
8.41
8.55

euwediep) naar AMSTERDAM via Zaandam.
n

8*40
9.14
9.28

8. 5
8.2&-
8.42

t,

9.11
A9.20
Vrijdags

en
Zaterd.

f8. 5
8.24

A8.89

si

9.11
9.80
9.45

10.—
10.11
10.25
11. 9
11.44
11.58

1. 8
1.27
1.42
1.57
2. 8
2.22
2.56
3.30
3.44

8.80
A3.58 5.45

6.20
6.84

6.45
7. 5
7.20
7.35
7.45
7.59
'8.34
9. 7
9.21

9.15
9.50

10. 4

Van AMSTERDAM naar HELDER (Nieuwediep) via Zaandam.
»

Amsterdam - - - - V
Zaandam - - - - >

Hugowawd - - - -
Noord-Scharwoude - -

Anna Pavlowna - -
Heldet' (Nieuwediep) - A

7. ij
7.24
8. 1
8.35
8.46
8.57
9.12
9.27
9.43

10. 5
10.22
10.54
11.28
11.39
11.50
12.05
12.20
12.36

1.15
i.38

A2. 2 2.13
A2.40

Vrijdags
en

Zaterd.

2.50
8.1
3.12
3.30
8.48
4. 4

3.16
3.33

A4.—

4.40
4.59
5.36
6.10
6.21
6.32
6.47
7. 2
7.18

7.35
7.53

A8.23

8.17
.8.84
9.10
'9.44
1>.55

10, 6
10.21
lo.ae
10.52

Te OwcMttw stoppen: Donderdag» den trein die 6.20 en 8. 5 van Helder en 11.28 van
Tfr Zijdewind f Maandags den trein die 6.20 van Helder en 6,10 van Alkmaar, Donderdags

Alkmaar vertrekt. Vrijdags en Zaterdags den trein die 8. 5 van Helder en 2.50 van Alkmaar vertrekt
die 1. 8 van Helder en 8.85 van AUcmaar, Vrijdags en Zaterdags die 8. 5 van Helder en 2.50 van Alkmaar verti'*

SCHAGERBRUG 6 December 1879.

Aan den Lezer!
Groote plannen komen niet in éénen dag tot rijpheid en

niemand zal zich dan ook verwonderen, wanneer wij ver-
klaren , dat het slechts na lang en rijp beraad is, dat wij
hebben besloten tot de uitgave vin het blad, waarvan wij
U thans tiet eerste nummer ter kennismaking aanbieden. Wij
sullen ons niet wagen aan de afgezaagde ontboezeming, dat
deze uitgave in eene dringende behoefte zal voorzien; of-
schoon wij voor ons meenen, dat er ten dezen opzichte voor
onze gemeente en hare omstreken eenige behoefte bestaat, de
tijd zal leuren of wij met deze meening • alleen staan. Doch
wat wij wel niet gerustheid mogen verzekeren, het is dit,
dat de uitgave van een plaatselijk blad voor de inwoners
niet slechts gemak, kan ^aanbrengen,, v ma,a.r^ O40k\ nut kan
stichten, en volgaarne leggen wij de belofte af, dat het óns
ernstig streven zal zijn, dit tweeledig doel steeds voor
oogen te houden.

Ten einde U de overtuiging te schenken, dat het ons
ernst is met deze bewering, volgt hier eene opgave van wat
de „2|jper Courant" haren lezers denkt te geven.

In de eerste plaats: populair geschreven hoofdartikelen
over zaken van algemeen belang; verder: een wekelijksch
overzicht van de voornaamste gebeurtenissen op politiek ge-
bied , belangrijke berichten uit. het binnenland en vooral uit
dat deel onzer provincie, waar wij lezers van ons blad

F* e n i l l e t o n.

overJe steil -.'ra ie Vrow in het
föciaiell lm". ,

't Is waarlijk niet om iets nieuws te behandelen, als wij onze
lozers wonschen te onderhouden over: „dé stelling der vrouw
in 't maatschappelijk leven." Wie eenigzins op de hoogte is
van de litteratuur der laatste jaren, die weet dat deze zaak
al gerüimen tijd aan de orde is. Maar terwijl wij Nederlanders
Amerika en Engeland rustiglielen redekavelon, scheen 't of er
voor ons in deze materie; geeri wolkje aan de lucht was. Jaar-
lijks werd 't bericht, dat^ Brights voorstel, om aan de vrouwen
't stemrecht te verkenen, in 't Engelsch parlemóat weder met
een aanzienlijke meerderheid was verworpen door ons voor no-
tificatie aangenomen en maakten wij er ons af met een gemeen-
plaats over do excentriciteit van den Engelschman. Enkele be-
richten uit 't land, welks zucht naar 't buitengewone en ge-
ruchtmakende spreekwoordelijk is geworden, waarin emancipa-
tische dolheden ter onzer kennis werden gebracht, verschaften
ons een vroolijk oogenblik en, daarmede was do zaak uit. Vrij
eenstemmig was men van gevoelen dat do emancipatie: der vrouw
een,,.dwaasheid was, en kampioenen voor de zaak, die rechter
en partij te gelijk waren, als b. v. Mej. Betsij Perk, Mina
Krusoman, wijlen Elise Baart vonden bij 't groote publiek geen
goed onthaal. Men keurde haar de aandacht nauwlijks waardig.

Maar ziet, daar gebeurd iets, dat de zaak plotseling van ge-
daante doet veranderen. Men mag gerust zeggen: laat een man
van beteckenis z|jn naam aan 't een of ander verbinden en de
zaak,die vroeger niet geteld werd, twordt eensklaps populair. Dat
werd'ook hier tot waarheid. Een man, door zijn geavanceerde
denkbeelden op menig gebied van 't maatschappelijk leven zeer
bekend, meeningen door hem met zeer veel talent voorgedragen
en verdedigd, treed als pleitbezorger voor een veranderde posi-
tie der vrouw uT't maatschappelijk leven op; en nauwlijks heeft
Mr.jyan Houten, 't bekende kamerlid, in „de Vragen des T|jds"

, zijnTartikol geleverd, die allen nauw. zamonhangen en .waarover
één speciaal handelt: ,.over de plaats die de vrouw moet in-
nemen, in de maatschappij", of de \emancipatie der vrouw
wordt een der drukst besproken V zaken in 't dagelijks
leven. Over niets wordt meer'gehandeld dan over haar. Men
is van zijn vroegere .apathie in deze teruggekomen. Men orkont
dat *t een zaak is de aandacht overwaardier. ,Deoverwaardig. ,i)e wijzie waarop,
de degelijkheid waarmede;de, kwestie door den Heer,van Houten
ter sprake werd gebracht, heeft daartoe' niet weinig bijgedragen.

En zoo. ziet ge dat, al is 't. niet. iets nieuws waarvoor wij
uwe aandacht vragen,'t onderwerp de verdienste heeft van aaa
dé orde te'zijn.' r ' , ' , ' ' ' ' \ • ' ,

Wij feesririnen met U. kortijk,. mede té deelon, wat de'Hr.
van HoMen wil- en waarom hy 't "wil,

•• f m

verwachten', opgaven betreffende den burgerlijken stand, een
vergelijkend overzicht der marktberichten uit verschillende
plaatsen, enz. enz.

Hoogst aangenaam is het ons, hierbij te kunnen mede-
deelen, dat het Bestuur onzer gemeente ons zijn steun heeft
toegezegd, zoodat wij in staat zullen zijn niet slechts een
verslag te geven van het verhandelde in de raadsvergade-
ringen , maar tevens te kunnen opnemen alle bekendmakin-
gen en verordeningen, van het Gemeentebestuur uitgaande,
terwijl wij ons steeds zullen beijveren onzen lezers voortdu-
rend en zoo spoedig mogelijk mede te deelen, al wat voor
hen van belang kan geacht worden.

Wat de redactie van ons blad betreft, achten wij ons
gelukkig te kunnm^ beiig'en dot zich h'ertoc personen
hebben bereid verklaard, die niet alleen ten volle voor hunue
taak zijn berekend, maar die ookgenoegzamen zedelijken ernst
bezitten om steeds ..een, geopend oog tejiebben [vooiiJietwel-x

zijn hunner medeburgers, zoodSrhet steeds hun doel zal zijn
door middel van ons blad wezenlijk nut te stichten,

Hiermede meenen wij voldoende te hebben aangewezen, in
welke richting de „Zjjper Courant" zich denkt te bewegen;
moge zij overigens voor zich zehe spreken en zich weldra
een uitgebreiden kring van lezers en van vrienden verwer-
ven. Daartoe rekenen wij op de belangstellnig en den steun
der burgerij van Zijpe en omstreken. Ten einde het ver-
leeneti van dien steun niet bezwaarlijk te maken, hebben
wij den prijs ww ons blad zoo laag mogelijk gesteld en
dien bepaald op 50 cent per 3 maanden, franco per post

De Heer van Houten wil voor de vrouw in de maatschappij
dezelfde rechten als voor den man. Do gelijkheid van man en
vrouw, tot nog toe een theorie gebleven, moet werkelijkheid
worden. Wat 't Christendom der vrouw schonk: een eeroplaats
naast den man, moet dieper worden opgevat dan tot nog toe
plaats vond. 't Moet niet blijven een uiterlijke hulde aan do
vrouw gebracht, een behandeling op de manier als waarop men
een stuk kostbaar porceleinbehandeld, die soms tot belachelijke
vergoding' overslaat, maar in den" grond der zaak een vernede-
ring is — neen, laat 't een wezenlijke gelijkheid worden,
waarbij de vrouw in haar innerlijke waarde wordt erkend,
die, uitgenomen in phijsieke kracht, in niets voor den man
behoeft achter te staan; daarmede zijn rechten erlangt, waar
haar tevens gelijke plichten worden' opgelegd. Dit is de ware
eer, die men o'er vrouw moet toebrengen. Zoo erkend men
hare gelijkheid, als hierin gelegen, dat zij tot alles in staat is,
wat ook de man vermag; zij wordt haar niet in den vorm
van een cadeau geschonken; zij;is iets waarop zij krachtens
hare vermogens met goed recht aanspraak heeft. Ontsluit haar
de poort van 't maatschappelijk leven en schenk haar de gelegen-
heid om er zich te bewegen naar hartelust.

De Heer van Houten wordt wel eens een doctrinair genoemd.
't Komt ons voor, dat hij 't minder is dan velen, door wie

hij aldus wordt geheeten. Althans ook hier bewjjsthij wederom
duidelijk 't tegendeel. Immers ofébhoon 't vooropgestelde ge-
lijkheidsbebegïnsel volkomen waar is' ~en de erkenning er van
alleen genoeg zoude zyn, om een beginselknecht tot een Ijverig
voorstander eener oogenbiikkelijke emancipatie te maken, 't is
toch niet op grond van dat beginsel alleen, dat Mr. van Hou-
ten een veranderde pos^ie voor de vrouw wil. s Er is iets
anders, iets zeer practisehV waarop 'hij zijn lezers opmerkzaam
maakt; en op grond waarvan hjj' een verandering dringend
noodzakelijk keurt, 't Is i de wijziging, die 't maatschappelijk
leven en dien ten gevolge pok" 't huisélgk leven heeft ondergaan,
ten geWge der snelle ontwikkeling van do scaaihuishoudkun-
dige toestanden in do laatste jaren; Daarmede heeft ook 't arbeids-
veld van de vrouw één groote verandering ondergaan. Kan de
vrouw uit de volksklasse haar deel in de kosten der huishouding nog
verdienen door veldarbeid mo'i haren man, of door andere bezighe-
den buiten of in.hare woning, dit is g^gnzins't geval met die meis-
jes en vrouwen, wier stand in de maatschappij haar dit niet
veroorlooft en die, juist door die gewijzigde staathuishoudkua»
dige toestanden, zich van datgene 'zien beroofd, waardoor zij
vroeger alhans nuttig werkzaam én'vóór 't huisgezin, door ''t
uitsparen vau sommige uitgaven,"1 -voordeelig konden zijn.

Wasschérgënen-bleekerijönop groote^ schaal, de zeer goed-
koopo wijze van voortbrengen dooi? middel van machines, 't
aan-zich-tfékken door de industrie van alles .wat maar oven den
naam van fabrikaat kan dragen —„\ dat alles te zamen neemt
de-vrouw uit de middenklasse datgene uit de handen, wat haar
-vroeger toevertrouwd was. En zelfsüala ,zg 't nog zoude willen,
omdat j door "die werkzaamhedsjn zelve'te verrichten, er allicht;ovv^:;» . .^ ?-... **,~ *

- rt«I,.<i. ' • v -

60 cent. Ook de prijs der advertentiën is zoo billijk mo-
gelijk geregeld, en lager gezet dan van verreweg de meeste
andere bladen. Zij bedraagt voor l—4 regels slechts 40
cent, eiken regel meer 10 cent. Wij meenen dus gerust te
kunnen verklaren, dat financiëele redenen niemand van de
inteekening of van het plaatsen van advertentiën beJipeven
terug te houden.

En zoo ga dan de „Zijper Courant" de wereld in. ^Zon-
der aanmatiging, maar ook zonder angstvaUigheid treedt
zij op om denstnjd aan te binden tegen eene talrijke con-
currentie, den strijd voor waarheid en recht, den kamp te-
gen alles wat getuigt van onkunde en vooroordeel,
zij uit die worsteling glorierijk te voorschijn treden.

DE UITGEVER,.

Bekendmaking.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente

ZYPE,
Gelet hebbende op het bepaalde bij art. l, afdeeling'H,'

hoofdstuk 5 der algemeene verordening van Policie in deze l,;
Gemeente, ' , : ' ' ,

Hebben, goedgevonden te.bepalen: ' ' *
Dat ieder ingezeten in de Slooten of Vaarten, yoor,

achter of in de nabijheid zijner woning, onverwijld enibinV
nen drie dagen na de afkondiging of aanplakking dezer r
zal moeten maken een BYT en die bestendig openhouden jvten.

• '<AÏ
' «"lui* i.-»&v
&n v1 :••'>
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een klein voordeel mede te behalen is, dan wordt 't haar on-
mogelijk gemaakt door de inrichting der woonhuizen. Deze! toch,
zijn in do groote steden van dien aard dat — indien men ton minste
niet zeer comfortable woont en omdat in een stad te kunnen
doen, dient men een man van fortuin te zgn — dergelijke;
huishoudelijke werkzaamheden er moeiolijk, ja bijna onmogel|jic
in verricht kunnen wordon.Ja Mr, van Houten ziet 't ook in,1

ons land in de toekomst reeds zóó worden, als 't nu reeds
enkeie hoofdsteden van^Europa is. nl. 'dat langzamerhand allee
verdwijnen, wat thans 't huishouden nog tot een schijn! van
huishouden maakt en ook de zorg voor keuken en kelder uit
de handen onzer vrouwen en dochters zal worden genomen.

Meerdere familiën zullen de verdiepingen va,n grooto woon-'
huizen betrekken en aan 't huisgezin van den portier zal 't
worden overgelaten om in de gastronomische en andere behoef-
ten der inwonenden te voorzien, j

Voor 't platteland wordt voorloopig door hem nog oan' uit-
zondering gemaakt. Daar zal 't voorshands tot zulke ingrijpende
veranderingen nog wel niet komen. De toestanden zijn ;daar
nog geheel anders. De woningen zijn er auders ingericht en
stellen tot 't verrichten van bovengenoemde huishoudelijke
werkzaamheden nog voldoende in staat, 't Zich van alles kunnen
voorzien licht er niet, als in de stad, zoo maar voor't grijpen.

Maar toch als men ook daar't huiselijk loven op do keper
beschouwt, welk een geduchte verandering hoeft er dan ook al
plaats gehad in dezelfde;richting." Eit aan dit punt genaderd,
geeft hij ons een allerkeurigste besehrjjvÏMg van 't huiselijk
leven, zooals dat vroeger in 't huis van des beschaafden plat-
telands bewoner te vinden was. Met welk een aantrekkelijk-
heid teekent 'hjj.de werkzaamheden van do degelijke huisvrouw, t-3
die de ziel is van allea, 't liefelijk ïniddenpunt van haren kring.^
Hoe strekken hare zorgen zich over nües uit! Hoe degelijk,-; f"
hoe nuttig, hoe voordeelig voor't gezin is haar leven! Welk
een poëtisch waas ligt over alles uitgespreid! Hoe gevoelt; go,~t
al lezende, 't verlangen ï>|j n opkomen in zulk een kring'te'1,
worden verplaatst! De reinheid en netheid, dien overaltogeil-,;/,
blinkt, de orde die in alles heerscht, die kelder en zolder\rvah|*'
't dégolijkste en smakelijkste voorzien, de huiselijke feestje'̂ ?"
waar elk gerecht z|jn geschiedenis heefii, de gezonde levenslust, ƒ-
die slechts eenvoud en gestadige bezigheid- geeft. Dit allos^"—,»!
't wordt voor u als werkelijkheid. Maar nog eens, hoe?- ^;"~ "~"
ook hier reeds verandering te bespeuren! Wat men i-^^.,^,,
stad gemakkelijk krijgen kan, t' wordt zelf n: eb meer gems,akt^l)'éj
machines .hebben ook reeds in kamer en schuur hare plaats'xnf**'
genomen. Kortom de voorteekenen zgn er, dat, hoe msf"J<*^
stadsleven zich in die richting zal voortbewegen, 't platte;
niet achterblijven zal.
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minste ét-n el breed en één cl en zeven palmen lang; zullende
de nalatigen vervallen in de boete bij art. 14 der vernielde
afdeeling vastgesteld en in geval van herhaling in de boete
bepaald bij art. 163 der gemeentewet.

Gedaan te Zijpe den 5 December 1879.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,

G. C. HULST.
De Secretaris,

M. BOSSEN.

Grcmeenteraad.

Vergadering van den Isten November 1879.
Afwezig do Heercn K. Francis, S, do Wit en N. Kruijer,

de laatsto wegens ongesteldheid.
1. De Notulen van do vorigo vergadering worden na voorle-

zing door don Secretaris, gearresteerd.
2. Do Hoer Rampen deelt mede dat 't Polderbestuur overeen-

komstig don wensch van 't Gemeentebestuur hoeft besloten
in desa a. s. winter de wegen to laton egaliseeren door ar-
beiders welko op geon andere wijze work kunnen bekomen
en' daarvoor een briefje hebbon' van Armvoogden en dat hot
loou. bepaald is op 10 cent por mir of 80 cent por dag van
8 werkuren.

8. De Hoer Rampen vraagt of er al een advertentie in do
Couranten is geplaatst waarbij voor Burgorbrug een Genees-
heer wovdt gevraagd.

De Voorzitter deelt mede dat hij daarmede hoeft gewacht
tot heden om nog eons nader 't gevoelen van den Raad to
kunnen vernomen.

Bedoelde advertentie wordt daarna geredigeerd overeen-
komstig den uitgesproken wensch der Vergaderiug.

4. Is aan do orde de behandeling van do ontworpen veror-
deningen op do heffing on invordering van ecnen Hoofdelij-
ken Omslag in dezo Gemeente, en wel:

1. do verordening op do heffing.
In art. l wordt het maximum van den Omslag, voor-

gesteld op f7200,— na deliberatie verhoogd tot f8000,—
aangezien reeds voor 1880 eono som vaix f7200,— op do
begrooting is gebragt.

In art. 5 luidende:
Do belastingschuldigen zullen naar mato van hun jaarlyksch

zuiver inkomen worden gerangschikt in klassen.
In de 1ste klasse zullen worden gebragt zij wier vermoe-

delijk zuiver inkomen bedraagt van f 500 tot f 600
in de 2de klasse van f 600 tot f 700

5.
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3de »'
4de »
5de »
6de »
7de »
8ste »
9de -v
10de »
llde »
12de »
13de »
14de »
15de »
16de »
17de »
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700
800
900
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2900
3200
3500
3800
4100
4400
4700
5000
5400
5800
6200
6600
7000
7500
8000
8500

»
»
»
»
»
»
»
» .
»
»
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

„

11

11

11

11

11

11

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

800
900
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2900
3200
3500
3800
4100
4400
4700
5000
5400
5800
6200
6600
7000
7500
8000
8500
9000

Zij luiden als volgt:
(Aangezien dezo verordeningen voor dit No. te veel

ruimte innemen zullen zo in een volgend No. worden me-
degedeeld.)
Komt in behandeling het suppletoir kohier van den'Hoof-
delijken Omslag voor dezen Jare.

Na wisseling van gedachten wordt besloten do aanslag
van. Am. Dclver te vernietigen op grond dat die zeer ge-
ring zou kunnen zijn en hij do Gemeente reeds met der

, woon. heoft verlaten en alle overige aanslagen vast te stel-
len zoo als die door het Dagelijksch Bestuur voorloopig zijn
bepaald.

Hot Kchior worcït daarna vastgesteld tot een bedrag van
f 81,82 met bepaling dat de aanslagen moeten worden
voldaan, in twee termijnen vóór do corsto der maanden
December eu Januarij a. s.

6. Wordt vastgesteld oen Suppletoir Kohier der Hondenbe-
lasting, zoo als (b't door Burgemeester en Wethouders is
opgemaakt tot ccn bcdrcg van ƒ 9,50.

7. Wordt gelezen een adres van J. Pectoom, Boekhandelaar
to Schagerbrug, houdende mededeeling dat hij voornemens
is mot l Jauuarij a. s. uittegeven ceu Weekblad voor Zijpo en
Omstreken met verzoek die onderneming zooveel mogelijk
tü steunen, ook door het doen opnemen van alle publica-
tiön en het verhandelde in den raad; dit laatste overeen-
komstig der Notulen van den Secretaris.

Na deliberatie wordt met algcmceno stemmen overeen-
komstig 't verzoek besloten.

8. Wordt gelezen een brief van don Heer J. Witte, benoemd
Hoofdonderwijzer te , Schagcrbrug, houdende meededeeliug
dat do betrekking door -nem wordt aangenomen on dank-
zegging over het in hem gestolde vertrouwen.

Aangenomen voor kennisgeving.
Do Vergadering wordt daarna gesloten.

De door den Gemeenteraad van Ziipo vastgestelde begrooting
over do jare 1880 bedraagt in Ontvangsten en Uitgaven
f 28333,82'welk cijfer zich over do verschillende Hoofdstukken
verdeelt als volgt:

Ontvangsten.
Hoofdstuk I. Batig saldo dor vorigo dienst . . ƒ1093,505

» II. Inkomsten van Gcmeonio eigen-1

dommen en. bezittingen . . . . . . . . 866,—
» III. Opbrengst van belastingen en heffingen

waaronder opcenten en het */„ der perso-
neele belasting » 26197,32

» IV. Ontvangsten van verschillenden
aard en toevallige baten . . . » 177.—

To zamen . . ƒ 28333,82*
Uitgaven.

Hoofdstuk I. Kosten van huishoudelijk bestuur ƒ 4112,40
» II. Kosten van invordering van plaat-

selijke belastingen en teruggave des
wegers . . . .

» HL Kosten van onderhoud van Gremeen-
te eigendommen on do doswegons ver-
schuldigde lasten . . . .

» IV. Kosten der openbare veiligheid en
van do brandweer

» V. Kosten dor plaatselijke gozondheids-
politie

» VI. Kosten van het onderwijs .
» VIL Kosten van Armwezen
•» VIII. Eenten en aflossingen
» IX, pensioenen . .
» X. Andere uitgaven niet onder do vorige

Hoofdstukken behoorende
» XI. Buitengewone /uitgaven
» XII. Onvoorziene uitgaven

Te zamen . . / 28333,8F

l de, hun kroost bereid. Al heeft meng hoofd van het
gezin een min vriendelijk gezicht gezet bij het aanhooren
van de eischen , die zijne eega namens Sinterklaas meende
te moeten stellen, al heeft menige huisvrouw met de Land
onder hetlioofd gezoten om te overleggen hoe zij de verras-
singen zoo goedkoop mogelijk zou kunnen maken door het
uitkiezen van zulke zaken, die toch reeds op de huishou-
delijke begrooting stonden , op den Sinterklaas-morgen ver-
dwijnen alle rimpels uit het gelaat door liet aanschouwen
van de verrukking, waarmee de geschenken door hetjongo
volkje worden aanvaard en vertoond. Dan is het huis
haast te klein om alle vreugde te bevatten, die daar bin-
nen hecrscht , dan wordt al het moois tegelijk bewonderd ,
al het speelgoed tegelijk in werking gebracht om de hcoge
waarde er van te doen uitkomen, en menig ouderpaar be-
klaagt het zich, dut men niet meer heeft kunnen geven
om de gesmaakte voldoening nog zooveel grooter te ma-
ken..

Maar aan alle vreude komt een einde, zefs'op den Sin-
terklaas-moren. Vaders bezigheden roepen hem tot den

690,—

» 532,64

2035,—

150,—
» 11575,—
» 7005,—
» 1455,—
» 200.—

192,—
nihil
386,78'

arbeid; moeder ziet, dat het hoog tijd Avordt, hare ont-
redderde huishouding weer op regel te brengen en boven-
dien eischt de zorg voor het nieuwe speelgoed gebiedend,
dat de uitgelatenheid der jongens wat getemperd wordt.
Of is niet eene der poppen reeds een voet en een der wa-
gens al een. wiel kwijt ? Daarom , hoe hard het ook valle ,
alles netjes opgepakt en ter behoorlijker plaatse geborgen.
Het is gedaan met de uitbundige vreugde, het rijk van
Sinterklaas heeft uit en de dngelijksche bezigheden en be-
slommeringen hernemen hunne rechten. Geeiie verrassingen
zijn thans meer te verwachten!

Zoo dacht ook gij zeker reeds, waarde lezers en leze
ressen! Doch ziet, daar komt de post en. brengt u noj.,
een klein pakket, door den goeden Sint op den bodem
van zijnen zak voor u achter gehouden. Gij vat het aan,
jezict het van alle kanten , scheurt het omslag los en
vindt — een preceiit-exemplaar der Zijper Cüurant.

En hoe zal nu deze kleine gave door u worden ontvnn-
? Zal het u gaan als uw achtjarig meisje, dat bij het

vinden harer pop de handen ineen sloeg van blijde ver-
assing en in liet ontvangen geschenk de vervulling zag

van lang gekoesterde wenschen , de verwezenlijking van zoo-
vele droombeelden, die sinds dagen en weken hare ziel
bezighielden? Of zult ge misschien een gezicht zetten,
even pruilend als gisteren de oudste uwer jongens, die
niet wilde versmaden , wat Sinterklaas hem schonk , maar
bij zich zelven mompelde: Dat hadden ze voor mijn part
ook wel mogen houden! Wij hopen het eerste en ver-
trouwen, dat ook gij door het ontvangen van dit nummer
verwachtingen ziet bevredigd, die sinds lang uwen geest
vervulden, dat de verschijning dezer Courant niet slechts
iene wezenlijke verrassing voor u zal zijn, maar dat gij

ook zult toonen, dat deze verrassing u niet onwelkom is
geweest.

Moge het weldra blijken , dat gij dit ons vertrouwen
niet zult beschenen !

SINTERKLAAS.

elke f500 inkomen meer eene klasseEn
hooger.

> \ Wordt op voorstel van den Heer Nobel het inko-
men van af de 8ste klasse gewijzigd, als volgt:
j in de 8ste klasse van f 1200 tot f1350

i'Sf

W

11

11

11

11

11

1)

11

11

11

11

11

11

11

SI 11

11 11

11 11

11 11

'«f.

,-?H

11

11

11

11

11

11

11

•11

11

11 11

9de
10de
llde
12de
13de
14de
15de
16de
17de
18de
19de
20ste
21ste
22ste
23ste
24ste
25ste
26ste
27ste
28ste
29ste
30ste
31ste

11

11

11

U

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

f1350
f1500
f1650
f1800
f1950
f2100
f2300
f2500
f2700
f2900
f3100
f3300
f3500
f3700
f3900
f4200
f4500
f4800
f5100
f 5400
f5700
f6000
f6400

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

f1500
Ï1650
f1800
f1950
f2100
f2300
f2500
f2700
f2900
f3100
f3300
f3500
f3700
f3900
f4200
f4500-
f4800
f5100
f5400
f 5^00
f6000
f6400
f6800.

JV,
||,i'̂ 'ri^vf-i",.s„^

' ','Voorts elke f400; inkomen eene klasse hooger.
"f. „-Bij art. 6 wordt door den* Heer Rampen voorgesteld
daaraan de bepaling toe to voegen dat zij welke geeno
.kinderen hebben te verzorgen één klasse hooger zullen
worden aangeslagen dan hmi inkomen bedraagt.
'-•"Dit voorstel wordt echter na bestrijding door do Hoeren
Hulst on Nobel met 6 tegen 2 stemmen verworpen.

f ; > » De laatste al. van art. 11, luidende: »0m recht op deze
, ? l . . //*»óntheffing te hebben moet vóór het einde de« dienstjaars

H^J> *ïf<:»T®D- het vertrek aan het Gemeentebestuur kennis worden

• Het feest, den goeden .Sint gewijd, behoort weder tot
het verledeue en de morgen van den oden December heeft
een einde gemaakt aan de vele en velerlei verwachtingen,
waarmee sinds eenige dagen de hoofden en harten van
kleinen en grooteren waren opgevuld. Nog altijd is het
Sinterklaas-feest een van die dagen, die met belangstelling
worden verbeid en niet voorbijgaan zonder indruk achter
te laten in ons gemoed. Nog altijd blijft het eene schoone
gedachte , te weten dat er ten minste één dag in het
jaar is , die bij uitstek is bestemd om goed te doen , waar-
op in het gansche land alle krachten worden ingespannen
om zijn geluk te zoeken in het gelukkig maken van an-
deren. Ja ,
dezelfde
geweest zijt.
standige ouders en opvoeders aangewend om.vanuwbeeld eene
caricatuur te maken", "door u voor to stellen als de strenge
rechter, die meer komt om te straffen, dan oni te beloouen,
bet zal hun niet gelukken uw beeld te verdringen uit de
harten der kinderen, eu dit beeld, in de kinderziel ge-
vormd, het blijft gegrift in de harten van ouderea,
wanneer die nevel der geheimzinnigheid, waardoor het
was omgeven, reeds lang is opgetrokken.

Nog altijd zien wij u optreden in dezelfde gestalte van
voorheen: Nog golft de lange, witte baard u ovev de
borst en dwingt ons eerbied af; nog plooit zich om uwen
mond die vriendelijke glimlach; nog stralen onder het
hooge voorhoofd die oogen steeds van liefde en goedheid;
nog zijn uwe schouders gehuld in den langen, sneeuw-
witten mantel en werkt het oedie gezicht

, Sinterklaas ! nog altijd blijft gij voor ons
goede heilige, die gij sinds jaren en eeuwen

In weerwil 'van alle pogingen, door onver-

van uwen

gen

Politiële IVieu.\vy.

gedu-

ri&W
..Wordt op voorstel van den Heer Rampen ingetrokken

orii reden het met het oog op art. 245. der gemeentewet
'twijfelachtig is of deze bepaling zal worden goedgekeurd.
' , ; „ " , H. De verordening op de heffing.

.Deze verordening lokt geenediscussie uit.
••if ÏH'':3)e beide verordeningen daarna in hun geheel in stem-
^Jining gebragt worden met algemeene stemmen aangenomen.

knecht , die zoo blijmoedig den welgevulden zak torst , er
toe mede om uwe gausche figuur te maken tot een beeld
van goedheid en liefde.

En toch — wat heeft men van u trachten te maken !
Een man met somber oog en streng gelaat , eene roede in
de hand en eene ketting aan' het been. Sinterklaas mei
eene ketting aan het been. Is wel ooit eene schoone en
vriendelijke gestalte wreeder mishandeld ? • Is er wel ruwei
tegenstelling denkbaar dan die van Sinterklaas, gelijk hi
zich toont in zijne daden en zooals nien hem ons heeft
willen voorstellen ?

Neen, de oude Sinterklaas ".blijft voor ons het ideaal van
goedheiden menschenliefde en zoolang deze deugden bij het
volk van Nederland in eere blijven, zal de dag aan hem
gewijd eene der vriendelijkste vau het gansche jaar blijven.

Doch thans, de 6de December behoort tot het verledene.
Door het gansche land zijn weer blijde kindergezichten
gezien, toen zij in plaats van hun mandje met hooi zoo-
veel schoons en lekkers vonden, waarvan zij in de laatste
dagen en weken hadden gedroomd en waarover zij in hun-
nen eenvoud zoo vertrouwelijk niet vader en moeder keu-
velden. En niet minder dan die der kinderen straalden
de x>ogen der ouders van genot bij den aanblik der vreug-

L

In ons land hebben -ie leden der Tweede Kamer
rende de afgeloopen week druk gesproken bij de behande-
ling van de verschillende hoofdstukken der • begroeting.
Daarbij heeft het Ministerie medegedeeld dat de nieu-
wet op het Lager Onderwijs niet voor l Jan. 1881 zou
worden ingevoerd. Wie weet echter, wat vóór dien fcjjd
nog kan gebeuren en iutusscheu wachten, vele bejaarde on-
derwijzers met het aanvragen van pensioen en vele gemeente-
besturen met het bouwen, of herstellen van schoolloLalen.

In hoofdzaak komt verder de uitslag der debatten hierop
neer, dat bijna geen der lede i van de Kamer vertrouwen ,
stelt in liet kabinet, doch dat zij niettemin voor de be-
grooting zullen stemmen > daar zij wel begrijpen, dat een
ander kabinet op dit oogenblik noch gewenscht, noch ge-
makkelijk te verkrijgen z'ju zijn.

Veel vroolijker is tegenwoordig de stemming in Spanje,
waar de 22-jarige koning voor de tweede maal in het hu-
welijk is getreden, ditmaal met eene Oostenrijksche prinses.
Bij de huwelijksfeesten zullen stierengevechten ouder ge-
woonte de hoofdrol spelen, terwijl verder nog meldenswaar-
dig mag genoemd worden dat koning Alphonsus zijne veiv
trekken door middel eener telephon met die zijner echtge-
noo toin verbinding wil sullen.

Misschien was ditzelfde middel ook wel aan te wenden
in België, waar heftig strijd wordt gevoerd over het al of
niet behouden vanden gezant aan het pauselijk hof. Als de
gezant door een- telephon werd vervangen, hadden wellicht
beide partijen hunnen zin. Overigens is de toestand in
België zoo gespannen, dat er reeds sprake is van een twee-
den slag bij Waterloo, eerlang te leveren, doch thans op,
godsdienstig terrein. •

Ook in Frankrijk, hoewel in minderen graad; wordt
menig bits woord gesproken, ofschoon Gambetta als Voor-
zitter der Kamer nog den raad heeft gegeven, eens wat
minder te praten en wat meer zaken af te doen. Voor of
tegen de republiek,is hier de leus en hoe meer anti>repu-
blikeinsche ambtenaren door de regeering worden afgezet',
aoé meer deze kan rekenen op den steun der afgevaardig-
den, thans niet meer te Versaille, maar te Parijs vergaderd.

Anders echter is het in Engeland gesteld, waar men niet
met den mond,maar met het zwaard vecht. Afghanistan is
iet tooneel van den strijd en reeds een tiental verlaten dor-
pen zijn door de Engelsehen verbrand. Terwijl Beacons-
field zoodoende steeds nieuwe lauweren tracht te oogsten,
doet zijn oude tegenstander Gladstone zijn best het volk de
oogen. te openen en reist, in weerwil van zijnen70-jarigen-
leeftijd, Schotland af om de politiek van het ministerie aan
de kaak te stellen. Het is voor den krachtigeu grijsaard
te wenschen, dat de winter in Schotland wat minder spoe-
dig is ingevallen dan hier. Met dat al schijnt het, dat d.e
volksgeest meer eu meer tegen graaf Beaconsfield en zijnen j
aanhang gekant wordt en vleien de liberalen zich reeds met!
de overwinning bij de aanstaande verkiezingen. Onmogelijk,'
is dit zeker niet; ten minste er gebeuren meer vreemde din- ƒ
gen in de wereld: Pruisseu en Oostenrijk, die elkander vöt,r
eenige jaren zoo bloedig beoorloogden, hebben thans weder
een verbond van vriendschap enonderling hulpbetoon geslo-
ten, terwijl de koning en de koningin van Denemarken,
wier rijk door Duitschland zoo jammerlijk werd besnoeid. .. .
in de afgeloopen week eene visite hebben afgelegd aan h'
hof te Berlijn. Zoo gaat het. Later lezen we

?%»-..,
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Van 1 — 5 December.

ARTIKELEN.

Paarden
Melkkoeien .
Kalfkoeien .
Vette Koeien
Kalveren
Schapen
Lammeren .
Vette Varkens
Magere Varkens .
Biggen . .
Kip-Eieren . ' .
Eeud-Eieren
-lYililS • • • •

Boter . . . .
Tarwe . . . .
Ilogge . . . .
Gerst . . . .
Haver . . . .

Amsterdam. ;': Purmerend.l
Aan-
voer.

175
79
190
47
97
—
—
——
_

—

—

—

Prijs.

ƒ
» 180,00
» 240
» 0,72
» 0,08
» 20,00
»
» 0,45
»

»

»
»
»
»
»
j,

_ » . .

Aanv.

27
243

r-_-_„_-

04
2612
—
80
5
96

—
118
—
—

—-
—

Prijs.

ƒ

»
»
» 0,70

»
» 0.44
» 14,00
» 4.50
» 0,07
»
» 36,00
» 1,45
»
»
»
»x

Hoorn.

Aanv.

40
25
— .

—20
990
—
— .
40
300

—
193
1423
—
—

——

i
Prijs.

ƒ145
» 180
»
»
» 16.00
» 27,50
»
»
» 12,50
» 5,00

»
» 36,00
» 1,50
» 11.50
» 7,60
» 5,60
» 4,65

r

Medemblik.

Aanv.

—
—

> —
—

—
—
—
—

—
30
—
—
—
—
—

Prijs.

»
»
»
>J

» '
»
»

» 0,07
»
» 35.00
» 1,50
»
»
»

* > . '.-,

Edam.

Aanv.

. —
——
—

——
—
—

i
— -
27

——

—
—
* L J

Prijs.

ƒ
»
»
»

»
»
»
»
*

»
» 34,00
»
>
»
»
*

Leiden.

Aanv.

«

— — —

—
—
~—~
—

' —

—
•
—
:

Prijs.

• ƒ
*
*
»

l
*
»
»
J>

»
»
»
»
»
»
*

Alkmaar.

Aanv.

—

•— —

3
3

1523

—
138

—

—
—

——

—
——

Prijs.

ƒ"•••„
*
»

. » 145
» 10.00
» 29,00
»
» 0,47
»

» '
*
» 36,00
»
»
»
»
J>

Schagen.

Aanv.

o

—

10
15
700

Prijs.

ƒ80,00

*
»
» 220
» 11,00
» 27,00
y

— »

700

/%rt"i.-26ö
' f— — *

— ...

— —

»ö',50

,35
» 0,95
»

f S*f\» 5,00
» 4,30

nog van een drievoudig verbond; tusschen Engeland, den
Kafferstaat ou Afghanistan.

Het ergste va.i allen is er de Sultan van Turkije aan toe.
Terwijl men elkaar reeds toefluistert, dat het rijk der

halve • maan in Europa ten einde loopt, is de Sultan zelf
zich zoo zeer zijne weinige macht bewust,dat hij niet eens
iiaiir de groote moskee durft gaan om zijne gebeden uit te
storten, uit vrees van door zijne schuldeischers lastig ge-

getrokken werd, allen opgetuigd met rood fluweel en witte vc-
döreii.

Zooals we recto mededeelden, worden er gratis voorstellingen
in do schouwburgen, conccrton on andere feestelijkheden gege-
ven, en was do geheele stad feestelijk verlicht.

Onder do talrijke kostbare geschenken, dio het vorstelijke
echtpaar werden vereerd, is vooral dat van koningin Isabclla
merkwaardig, die haar schoondochter een halsuocr gaf, waarin
zich do twee grootste en en schoo asto smaragden ter wereld be-

't zou clo geheelo bevolking der Verconigdo Staten kunnen
voeden, rekende voor ieder persoon, vrouwen en kindoren daar-
onder begrepen, l hectare. Do geheelo bevolking der aardo
zou per hoofd doo 'do Vcrecnigde Staten van Noord-Amerika
voor zion kunnon orden vau een halve hectare land.

tegen contante betaling van hot noodige willen voorzien.
Ook hier ziet men dus weer, dat aan het,,veel belooveu

en weinig geven" ten laatste een einde komt, in Turkije
zoowel als bij ons.

Ca-emeng'cl
De afdeeling Zijpe der vereeniging tot ontwikkeling van

van het Volksonderwijs in Nederland, hield jl. Maandag
l December alhier eene vergadering waarin als spreker
optrad de Heer de Vries van Oudorp. Welke tot onder-
werp van zijne lezing 'had gekozen „de Schoolspaarbankeu".

Het verslag dezer, vergadering zal wegens plaatsgebrek
in het eerstvolgend nummer dezer Courant worden opge-
nomen.

Den l sten dezer aanvaarde de Heer J. Witte zijne be-
trekking als hoofdonderwijzer te Schagerbrng.

Burgemeester en Wethouders, alsmede de leden der School-
commissie bragten een bezoek in de school, waarbij in
treffende toespraak de nieuwe Onderwijzer door den Bur-
gemeester in zijne betrekking werd ingeleid en aan de
vergaderde schooljeugd voorgesteld.

Zijn verblijf en zijne waakzaamheid in ons midden, zij
der jeugd en der gemeente ten zegen.

Men meld oiis uit Callnntsoog:
Bij de heden, alhier gehouden verkooping der geborgen

inventaris enz., van het onlangs alhier gestrande Noorsche
Schoenerschip Alb?rt, is liet hol of casco van gemeld schip
gekocht door de Eeeren A. Kapteijn en C. Constant te
Zijpe, voor de som van f 576.—

Dinsdag avond,2Dec., had in de zaal van den Heer
Knikker te Schagen de opvoering plaats van 't blijspel „de
Oude Kleerkooper," door de Rederijkerskamer „De Roos'1

van Schagen ,zijnde No. 3 .van de mededingende Kamers.
De zaal was uitstekend bezet. Wij onthouden ons van be-
oordeeling. Toc-ii moet 't ons van 't hart, dat de titelrol
op veelzius voortreffelijke wijze werd teruggegeven.

Door l den raad der gemeente Haringcarspel is de Heer
P' Appelboom, Hoofdonderwijzer te Waarlund, op zijn
verzoek overgeplaatst naar de openbare lagere school te
Kerkbuurt, welke plaats vacant was geworden door het
vertrek van den Heer P. B. Pastoor naar Oostindië, ter-
wijl tot Hoofdonderwijzer te'" Waarland is benoemd, de
Heer D. Plaatsman, hulponderwijzer te Kolhoru.

Het zestal bestond nevens den benoemde uit de Hoeren:
H. Roukens, J. K. Kesteloo, M. Loots, P. Asjes, eii
B. Soers.

— „Het huwelijk van don Koning van Spanje is, zoo meldt
het N. v. d. D. togen aller verwachting, door heldere zonne-
schijn begunstigt, die den feestdos van vlaggen en banieren,
waarmee Madrid zich had getooid, tot zijn volle recht deed
komen. ' .. .

Onder vrolijk klokkenspel on het bulderen der kanonnen trok-
de stoet, bestaande uit achtien galarijtuigen, door de njon sol-
daten, die den geheelen weg over, van; het paleis' tot aan de
Atocha kerk, stonden geschaard. • , : .' ' • •

Voorop ging een paukenslager in middeleeuwsch postuum,;
een escadron cavalerie, en de herauten, met het wapen van
Spanje op hun gewaad./ Dan volgden twintig gezadelde paar-
den, op Oostersche wijze opgetuigd, de rijtuigen van het corps
diplomatique cn\ do buitengewone, gezanten, de cortes,de se-
naat, de 'grandon van .Spanje, de hoogwaardigheidbekleedérs,
de leden van het koninklijk huis, en eindelijk'de koning, aan
de zijde van koningin Isabella. Het rijtuig des konings was
omgeven door do ministers, de maarschalken, de gouverneur
van Madrid en het geheele burgerlijke en militaire huis des
kouings. .. • • :>•• . . . - -•:• /^ v * ' . ; . / . ; ' '>• ", t • v < ,

De stoet vau de koningin kwam gelijktijdig mei;-dien van
den koning bij den'ingang "der Atocha kerk aan. Daar. werden
zij opgewacht door kardinaal Benavides, patriarch van Indiö,
omgeven van al de hooge kerkelijke waardigheidbekleeders.

^~ De koning verliet het rijtuig on-begaf zich onder een rood flu-
weolen troonhemel, die door vier granden ~?an Spanje gedragen

; ' werd. : ( . , . "> ", , , , ' . ' , . . . ,
Hot was een prachtig gezich;^toen de stoet in de; versierde

kerk had-plaats genomen. Men. kon zich verbeelden in eeritoo-
verwereld verplaatst te' zijn, overal goud, zijde', fluweel én
flonkerende edelgesteenten. Zopdra de hüwelijksmis 'was afge-
loopen en kardinaal Benavides den zegen had uitgesproken,
nam de koningin naast den koning op den troon plaats. Na
een korte toespraak maakte do.stoet' zich gweed, om do kerk
te verlaten. Do koning bood "den arm aan dé jonge" koningin $
en beiden stegen in do koninklijke kóèto, dié door acht paarden

vallen te worden. Bij dezen voortgang zal ,,de zieke man" vinden. Deze kostbare steeneu zijn afkomstig uit do schatten
het niet lang meer maken, daar zijne leveranciers hem slechts van Boabdil, den laatsten Moorenkoning in Spanje.

— Het muzikal blad „Le guide musical" deelt het vol-
gende mede uit Brussel, omtrent eeiie jeugdige pianiste,
Mej. Betsy Pollux, van Rotterdam: „Het concerto van
Hanssens, dat wij te zelden hooren, heeft alle hoorders
verrast door zijne frischheid en edelen gang. Mej. B. P.,
eone der schitterendste leerlingen van de school van Bras-
sin, heeft ons op eene Avarme en gekleurde voordracht er
van onthaald. ï)eze jeugdige pianiste heeft eene toekomst.

Zij is eene virtuoze van natuur, au n welke grondige
studie onder een talentvol meester eene uitstekende tecli-
niek bezorgd hebben. Haar succes was zeer groot,' niet
minder na het concert van Hansseus, dan na de twee
stukken die de bekoorlijke kunstenares in het twcode ge-
deelte van het concert speelde, de Campanella van Liszt
en l' Invitation d la Valse van Weber."

— De Pacific Stcam navirj. Comp. is begonnen elec-
trisch licht te gebruiken in de salons harer stoombooteu.

Na een welgeslaagde proef, heeft zij in het salon van
de stoomboot Mendoza een toestel met twee lichten laten
plaatsen. De lampen zijn aan de zoldering van het salon
aangebracht en voorzien van bijzondere reflecteurs, waar-
door het licht zoo verdeeld wordt, dat het zacht en aan-
genaam voor de oogen is, maar toch weinig van zijne
helderheid verliest, zoodat men er de kleinste voorwerpen
nauwkeurig bij kan onderscheiden.

Even nadat het electrisch licht gebrand had, ontstak men
het kaarslicht, dat vroeger gebruikt werdt, en dubbel zoo
duur is, en do vergelijking viel zoozeer ten gunste uit
van liet eerstgenoemde, dat het zeker niet lang duren zal
of op alle groote stoombooten zal electrisch licht worden
ingevoerd.

Slimheid vam een aap.
Eonige weken geleden had in 't Zuiden van Frankrijk 't vol-

gende plaats op een kasteel, dat aan allo zijden door hoog ge-
boonito omringd was. Do kok van 't kasteel had een aap, dio
hom in sommige doelen zijuev werkzaamheid trouw ter zijclo
stond en o. a. meermalen gevogdte voor hem plukte. Op- ze-
keren dag gaf de kok hem tot dat doel tweo patrijzen, waar-
mede 't dier zich voor 't open venster plaatsto eu aan 't werk
toog. De handige knecht had spoedig één patrijs geplukt on
logde de geplukte vogel op 't buitenkozijn, om vervolgens aan
No. 2 te beginnen; \lntu8schen had een havik in eou der boo-
men op den loer gezeten, en terwijl de aap zich beijverde Om
ook 't t-weedo gedeelte van zijn taak te volbrengen, streek
eerstgenoemde naar boneden en kaadte do geplukto vogel weg,

Hij vloog mot zijn buit terug naar don boom, ten einde do-
zen aldaar op zijn doode gemak op te peiizolen. Do aap ge-
belgd over zulk con brutaliteit balde do vuist tegen hem, maar
had spoedig zijn partij gekozen. In een oogwenk had hij ook
do tweede vogel geplukt, en legde deze'als lokaas op de zelfdo
plek, waar &: eersto gelegen had. 't duurde niet lang of do
havik, belust op een tweede boutje, kwam' aangevlogen, inaar
ons aapjo dad zich aan do binnenzijde, van 't raam in hinder-
laag gesteld en besprong onverwacht den dief. Hem den nok
om te draaien en te plukken was 't wprk, van een oogenblik.

Mot do grootste zelfvoldoening overhandigde hy vervolgens
de geplukte vogels aan den kok, [die ..wel vond dat do oene
vogel er • eenigzins-> vreemd uitzag,' iüa|ir niets vermoedende
ze klaar maakte en zijn Hoer voorzette.>t Deze echter,'voor 't
raam zijner kamer gezeten, was getuige*gewéestvan 't geval,
en den kok.,te,/kennen; gevende, dat hij vau do oeno vogel niet
gediend zoude zijn, deelde\bij hem do toodrachtder zaak mede.

— Amerika is tegenwoordig "zoo zeerst land, waarheen de
blikken van velen zich richten:-waarover door duireaden ̂ vooral
ook in den Jandbouwondemtand, met belangstelling gesproken
wordt, dat de volgendeopgaven, die vvi|_ergens vonden, ons
toeschijnen ,niet onaardig ter medodeelingf te zijn.,

Gesteld dat aan ieder persoon twee .vierkante -voeten grond
werd toegestaan,/dan zou de geheele leyblHag cïer Vëreenigdo
Staten een plaats kunnen vinden in 'de stóBostbn. Do gehoele be-
volking der aarde, tegenwoordig op circa^1440 millioengeschat,
•zou onder gelijke" A'öorwa'Brdeii kunnen staan op do plek, thans
ingenomen door do steden 'Bo8ton'"3röoÏÏgn'ïv^rëwtón,;Né3dham,
Dedham, Hijdepark en^Müton. Da,'staat|Massachusetts zou in
gelijke verhouding zevonmaal de tegenwoordige 'bevolking der-
aar'do, kunnen ,.bevatten. Do staten Maine, New-Hampshire on
Vermont te zamen zijn; zoo groot als Eogeland. 'Elk der staten

MOSKOU, 3 December. Op zijne reis chrwaavts is de
Czaar aan een groot levensgevaar ontsnapt. Nadat 'hij met
den eersten trein alhier was aangekomen, volgde een twee-
de trein niet zijne bagage en bediening; doch nauwelijks,
was deze eene der wijken van de stad binnengereden of er .
had eene verschrikkelijke ontploffing plaats, ontstaan- door
het aanleggen eener mijn uit een der uabijzijnde huizen, Een
bagagewagen is in de lucht gevlogen 7 waggons ontspoorden
doch menschenlevens zijn niet te betreuren.

Het volk gaf bewijzen van. blijdschap over 's keizers red-
ding. De misdadigers worden ijverig gezocht.

JtSevicliten.
— Door den Kerkoraad der Herv. Gemeente alhier is

tot Predikant voor du Zuid-Zijpe benoemd Ds. H. v. d.
Hoeven van Briels Nieuwland.

Z. Eerw. ontving tevens een beroep naar Schermerhorn.

Tot Notabelen der Hervormde Gemeente alhier, zijn be-
noemd de Heeren: K. Kos, C. Daïenberg Az. en R. Buis-
man, de laatste in vervanging van den Heer A. Brak Jz.
welke tot Kerkvoogd is benoemd.

Op de benoemde Notabelen werden uitgebragt, 26 , 14
en 13 van de 31 uitgebragte stemmen.

Bij gelegenheid van het jaarlijksch verslag van Zende-
ling- en Bijbelgenootschap, traden in de avond golsdienst-
oefanihg van; 30 November te Schagerbrug gehouden, twee
sprekers voor de gemeente op.

De Heer A. J. Vis Dieperink pred. te Schagen, wees op
overtuigende wijze aan, dat de deelneming aan het werk
der zending, geacht moet worden tot des Christens roe-
ping te behooren.

De Heer A. W. vanKluijve pred. te Si Maarten c. a.,
waarschuwende tegen Bijbelvergoding en Bijbelverguizing,
stelde Bijbelwaardeering treffend in 't licht.

• Beide redenen werden met onverdeelde aandacht door
eene talrijke schare aangehoord, en mogen bevonden wor- .
den de goede zaak der zending en de Bijbelverspreidiug
krachtig te- bevorderen. ;

Stand.
Gemeente ZIJPÏO,

van 28 Nov. tot en met 4 Dec1 1879.
GEBOREN: Pioter, zoon van Piotér Kuiper en Nantje

Schermer. — Jacob, zoon van Jan van der Oort on Grietje
Dolver. — Gorrit, zoon *van Pieter Kooij en Antjo do Hoer.—
Marijtje, dochter vau Cornelis"vau Twuiver en Trijntje Oom.—

OVERLEDEN: Margarotha van Lingon, 54 j. vroedvrouw,]
Wed. van Fredrik Wilhelm Michol.

ONDERTROUWD en GETROUWD: Gcone.

Gemeente HAKINGCARSPEL.
Ingeschreven van 15—80 November 1879.

GEBOREN: 15 Nov. Aaltjo Glas. — 20 id. Jb Maars en
Corn. Kistemaker.

ONDERTROUWD: 15 Nov. J. Bruin en Antje Blaauboer. '
OVERLEDEN: 18 Nov. Aaltje Huijbers, oud 17 Weken. —

29 id. J. Jongejan, oud 63 Jaren, echtgenoote van Jantje
Goudsblom.

Gemeente OUDCARSPEL.
Ingeschreven in do(maand November 1879. '

. GETROUWD: Pietër van Dijk, jm. en Maartje-de Greef,jdi
GEBOREN ?-Gomeps, zoon van A. Eecen on' N, Meijlis. —

Guuitje, dochter van J. Duijves on G. Swager. —Jantje doch-
ter van A. Kuiper én. A. van der Busso. — Roelof, zoon van
J. Steijn en M, Veldhuis. —

OVERLEDEN: Guurtjo, dochter van J. Duijves en G. Swager.
— Levenloos kind mannel. gesl. van G. Tesselaar en G. Kra-
mer. —

Georgië, Ulinois, Jowa en Noord ,Carolina,heeft de grooto van

Massachu-
örseij, Poun-

Engeland. Kansas is grootor dan EngeMnd on Shotland te za-
men. Texas is vijfentwintig, maal •grpoter dan, Massaehusetts,
,of zoo groot als Mc"
setts, Rhode Island,.
sijlvanië," Dclaware, Marijland, Ohio 'en Indiana ' voroenigd '

Maine, Novv Hurnpshiiw]-:Vermont,
and,, Counecticui, New ïörkfNew Jor

30 jaren oud, verscheidene jaren eers BOERDERIJ ge-
dreven hebbende, zoekt verplaatsing; liefst bij eene weduwe
of bij bejaarde menschen. De beste getuigschriften staan,
hem 'ten dienste.

Brieven franco onder letter E, aan het Bureel y/dBlad.

YLEESCHMEST.
De agentuur voor de VLEESCHMEST van Chouf-

& Co. isgevstigd bij '
J. W. ï-Ioltei'iuan St.
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De Plattelandsche Bankrereenlging
gevestigd te BARSINGERHORN, onder de fir-

ma SPAANS & Co. neemt voortdurend gelden in depo-
sito tegen.

4', 4'/2 en 43/4 pCt. rente 's JAARS
al naar gelang der voorwaarden welke bij het Depöneeren
der gelden worden overeengekomen.

Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en ver-
koopen van BINNEN- en BÜITENLANDSCHE effecten,
coupons, enz., het disconteren van handelspapier, het
verschaffen van voorschotten, enz.
Sn^?~ Het Kantoor wordt gehouden te BARSINGEIIHORN ,

eiken werkdag van 10 tot 12 uur, en op denwe-
kelijkschen marktdag te SCHAGEN ten huize van den heer

•A. KNIKKER van 10 tot 12 uur.

G e v o n d e n
een OMSLAGDOEK, terug te bekomen tegen kosten
der Advertentie, bij H. G. STöVE te Schagerbrug.

ïïiet te gelooven en toch is het WAAS
dat de WITTE SUIKER (eerste soort gemalen melis) bij
25 en 50 kilo's, tot den prijs dor AmsterdamSChe fa-
brieksnotering verkrijgbaar is a contant bjj

C. J. PRUIJSSEN
te SCHAGEBBRÜG.

Owertrofi M-ïater HECTOGRAffl
waarmede iedereen, in weinigeoogenblikken lOOfraaie ,vol
komen aan het origineel gelijkende afdrukken kan ver
vaardigen, a f 1,75, f3,25, f4,75 en f7,50.

Prospectus en proeven van bewerking gratis.
T. KJomrners te Middelburg'.

G. D. CLAUSING,
maakt en verkoopt alle soorten van ,

M- H ffllveiwta, Jmdn, Havrain.
Mient Wjjk B No. 25. Alkmaar

E. Holterman.
Handel in Tabak en Sigaren.

Tevens 'verkrijgbaar:
alle soorten van Kruideniers- en Grutters waren,
tégen zeer billijke prijzen. Bezorging franco aan huis.
St. Maartenobrug.

De firma A. en E. C. Sloos,
WIJNHANDELAAES

te "W JÜVJSZEL« 9 bevelen zich bij hunne geachte cliën-
telle by voortduring aan.

P. Witlok te Dirkshoa^n,
MAAKT en REPAREERT alle soorten van

B I J - T U I G E N ;
ook worden gaarne oude Rijtuigen in RUIL aangenomen.

Algemeen Meisjes- Trouwen- en Wedüwfonds
Opgericlit in 1823.

Maatschappij vaa Levensverzekemg
Opgericht in 1835.

io J, P, l R fin D Ff1 TD, Hl Mul,
Goedgekeurd,. J)ij Koninklijke Besluiten, laatst van 31 Mei 1875 No. 10, en 10 Augustus 1875 No. 57.

Verzekering van WÉDUWEPENSIOENEN en KAPITALEN bij overladen of op vooraf bepaalden leef-
tjjd. Het Wedüwfonds bezit een wiskunstig berekende reserve van / 440,709,97 en een onverplichte buitengewone
resorve van ƒ 88,141,99.

De Leden ontvingen over het boekjaar 12°/e van hun jaarlijksche premie terug; de Weduwen een gelgk bedrag bo-
ven de som waarvoor zij zijn verzekerd. De gelden zjjn uitsluitend belegd in Inschrijvingen op het Grootboek tot een
bedrag van ƒ 536,000 2'/j0/onominaal»enmls*e hypotheken op gebouwde eigendommen bedragende / 208,150,

vooral H. H. Ambtenaren, Predikanten en Onderwijzers wordt dit fonds aanbevolen.

Informatiè'n te bekomen bjj den Heer M. BOSSEN, Agent te Zijpe, door wien Onder-Agenten kunnen worden
aangesteld. Prospectussen en Tarieven gratis.

ER COURANT!
B»4j dezen bericht ilz het geachte piifolielz dat van dit "Weekblad vier proeî

nummers in ruimen kring1 en O-JIA.TIS zullen worden verspreid.

JDie gading heeft om te ad verteeren, malie van deze gunstige gelegen-

heid gebruik.

Prijs voor advertentiën: van l — 4 regels 40 Cent Bij abonnement of plaatsing van groote

annonces stel ik andere, zeer aannemelijke voorwaarden.

Boekhandelaren en Postdirecteuren kunnen zich met de toezending belasten. DB UITGEVER.

Uationale Militie.
I*laatsvei*va!xgfers en ÜVuimmerverwis-
selaai'S gevraagd door

St. laarteiisliro. (zijpe.) s.
Whter-Aardappelös,.

B L A A Ü f B O E R en Co„ ra 'T "
hebben te ALKMAAR, SCHAGEN en te ANNA PAÜ-
LOWNA, Puike AARDAPPELEN op xde

Prijzen 5', 6 en 7 gulden per mud.
Monsters te hekomen van een halvezak bij

Jh. HONING
in de CÈRES te Schagen,
en bij Corns. BORST

bij Gr. van der POL, breedstraat te Alkmaar en in do
VLAS en KORENBEURS te Anna Paulowna.

Sigaren-fabriek
EN

Tabaks-handel
; VAN

J. V-AJST ÜJEÏfc TPjAJST.

Gnmartt.' ALKMAAB.
C. BURGER te SchagerbragrT

belast zich met het sluiten van ASSÜBANTIEN, voor
het Assurantiekantoor > van C. A. HONIGH te Zaandijk.

Alle werkdagen> te spreken bij den ff eer J. Peetoorn.

WESTFBIESCHE BANK
ONDER DE FffiMA

. Timmerman , Bkauboer & Do,
t©

D i r e c t e u r e n:
P. TIMMERMAN Dz.
J. BLAAUBOER JbsB.

J. M. KOELMAN
K. E, NÜMAN

Bezorgen te Schagen en Omstreken,
puike KACHELKOLËIV,

a één gulden per mud franco aan huis, waarop wij
zelven en Cs. BORST te Schagen ^ de bestellingen aannemen.

Houden ons voor leverantie , van "gezaagd , Onge-
zaagd, en van kT^üirgemaakt HOUT, minzaam aan-
bevolen.

sterfgeval wordt aaa'.da ST. TYÏAARTENSBRÜG
in de gem. Zijpe (ïï. H.) „eene Vroedvrouw verlangd,
op eeue jaarwedde van ƒ 300;

Stukken franco aan den Burgemeester.

P. ~
hoek ippelsteag G-6 te ALKMAAB,

voorhanden alle soorten van fijn en grof MANDEN-
WERK

TE KOOP:
Een KET(vos)met witte manen en staart. Te bevragen
met flrauco brieven onder letter K H aan het Bureel van
dit blutl.

Aansprakelijk voor J»et geheel.
De Vennootschap „WESTFRIESCHE BANK" on-

der de firma TIMMERMAN, BLAAUBOER & Co. te
SCHAGEN, neflmt geld in depot tegen eene rente van 4,
4 l/a,en,43/4 pCt., verschillende naar saate van den tijden
de voorwaarden bij de overeenkomst vast te stellen.

Plaatst geld onder borgtogtb, hypothecair verbannd enz.,
belast zich met den in- en verkoop van effecten en in hot
algemeen met die werkzaamheden, welke tot het bankiers-
en kassiers vak, kunnen gerekend worden te behooren,

De Directie.
Kantoor wordt gehouden aan de markt te Scha-

gen, en is geopend iederen werkdag van 9—12 uren.

Prima kwaliteit PETROLEUM,
(Blaam? fiist)

per vat verkrijgbaar tot den prjjs der Amsterdamsche
markt-notering. ;

per liter ^40 Cents a contant
0. J.,PRÜIJSSIH

' te

Niettegenstaande de laatste veilingen de pryzen
van alle soorten KOPFIJ enorm verhoogd zijn,

paan we steeds voort, Zuiversm&kende JAVA KOP-
FU (onzie gewone winkelsoort) voor den prijs van 60
Ceat-S per '/j kilo, te verkoopen.

Mede verkrijgbaar:
Zuiversmakende AFRIKA KOPPIJ (klein boon)
a 55 Cents per '/, kilo.

Puik© JAVA a 65 Cent per •/, kolo.
SÜRINAAMSCHE a 70 „ „ „ „

bij C. J. FR.TJIJSSEIV
te SCHAGERBRUG.

Dr. N. A. COHEN
Chirurgien Macanicien-

D E FT I S T,

. . • . . ' • - - . • '

Bg den ondergeteekende zijn voorhanden:

Poolsche RIJJASSEN
van ƒ 18,— en hooger, benevens alle soorten van

Wintertleeaingistukken , etc,
jr. jpoitTuiiv.

Kaasmarkt. ALKMAAR.

Laat , .A. 480 , t e - - . , 9

recommandeert zich aan tot het genezen van:
Kanker , Fitsels , Branathiek , Scorbuut in den

mond en verricht verder alle operatiën aan den
mond, zonder de lijdera de minste pijn. te ver-
oorzaken.

Zet KUN3TTANDEN en GEBITTEN in.
De vooruitgang in het vak der tanden is heden op eeue

zoo groote schaal, dat men met degnxxtste oplettendheid
niet kan onderscheiden , kunsttanden van natuurlijke tandeu.

Bedorven tanden worden door hem gevuld, ten einde
de meeting en de kiespijn te voorkomen.

Alles betreffende het vak, wordt door hem met vrijwa-
ring gedaan.

Uitvinder van een mastic, verzachtende op het oogen-
blik de hevigsice kiespijn. Van een Amerikaansch mastic ,
de meeting te voorkomen en de tanden zeer natuurlijk na-
bootsende.

Tanden en gebittea .door andere tanden-docters niet naar
genoegen gemaakt, worden door hem verbeterd en in goe-
den staat afgeleverd.

HERSTELLING DER KINDERTANDEN.
, ABONNEERT FAMILIEN.

Tandpitfnstillend elixer, opiat, elixer en poeder
voor het onderhoud der tanden.

:, . . . . •'' ' 'J. , «$; '-1" """• > - " • • • ' , : • - • • ' ' " "

'Donderdag* te Scltagen te «preken lij den Heer
SPIERS t» „dm Burg" (bwen.)

Manufacturen.
A. ZIJP Jp. SCHAQIRBBÜQ._

Euime keuze ia BEVERS. FLANELLEN, roode-
Witte- en ^laauwe BAAIJSN, iu solide qualiteiten.

Eeri KAPOK BED J tweepersoons met PELUW en
2 KUSSENS u f 16.-J Katoenen- WoUen-eu Mol-
ton DEKENS in : diverse prijxen enz. eiiz.

BEENS)
van

•D..KEE.S.M-AN.,
levert af in kisten, inhoudende 20, 40, 60 -en. meer ko-
gelflesschen als , • . ! ( '

MINERAALWATER,
GEMBERBIER, !
CHAMI^GNECIDER, i l

en RQODE LIMONADEGAZEÜZE,
COGNAC en PÜNSCHMQÜSSEÜX,
PILSENER WINTERBIER, enz.

Alles op kogélfiesschen.
ff. ff. kasteleins genteten rabat.
Wordt^franco- wan Bobt of 'Schuit geleverd.

Gedrukt bjj J. Peetoom firma J. J. Honigh te Schagerbrug.


