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Grootere letters naar plaatsruimte.
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• Van HELDER (Nieuwediep) naar AMSTERDAM via Zaandam.
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Van AMSTERDAM naar HELDER (Nieuwediep) via Zaandam.

Amsterdam - - - - V
Zaandam - - - - »
Uitgeest - - - - - »
Alkmaar - - - - - »
JTugowaard - - - - »
Noord-Scharwoudc - - »
Sc'iagen - - - - - »
Anna Panlowna - - »
Helder (Nicuwodiep) - A

7. 5
7.24
8. 1
8.35
8.46
8.57
9.12
9.27
9.43

10. 5
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10.54
11.28
11.39
11.50
12.05
12.20
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1.33
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A4.—
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7. 2
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7.35
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8.34
9.10
9.44
9-.55

10. 6
10.21
10.36
10.52

To Oudeslms stoppen: Donderdags de trein die 6.20 on 8. 5 van Helder en 11.28 van Alkmaar vertrekt. Vrijdags on Zaterdags do trein die 8. 5 van Helder en 2.50 van Alkmaar vertrekt.
To Zijdewind » Maundags do trein die 6.20 van Helder on 6.10 van Alkmaar, Donderdags die 1. 8 van Helder en 8.35 van Alkmaar, Vrijdags en Zaterdags die 8. 5 van //eWer on 2.50 van Alkmaar vertr]

Bericht.
De Uitgever maakt hierbij onder verwijzing naar het.

programma van v.\}i\ Weekblad in liet eerste nummer ont-
wikkeld,-aan zijne Lezers.bekend, dat hiermede de rij der
Proefnummers gesloten is. -Hij hoopt naar zijne beste
krachten aan dit programma op den duur getrouw te
blijven.

Abonnementen worden ingewacht aan het Bureel van
dit Blad, bij den Agent J. KUIPER te St. Maarten en
verder bij alle Boekhandelaren en Postdirecteuren.

[Bekendmaking.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS dor Gemeente ZIJPE

maken oen iegelijk bekend, dat do Raad dor Gemeente den 23
December 1852 hoeft besloten, hot zoogenaamde N'emvjaarwen-
seJien aan de Imizen der Ingezetenen binnen dezo Gom oen te voort-
aan geheel te verbieden. Ieder zoodanig rondloopcr zal diens-
volgens als gewone bedelaar aangemerkt, en volgens do Wet
vervolgd en gestraft worden.

• En, zijn de Rijks- on Gemeente Veldwachters ton stelligste be-
last mot do uitvoering van dit besluit, en gehouden den overtreder
als gewone bedelaar op to brengen, waar het behoorl.

ZIJPE, 24 December 1879

Burgemeester en Wethouders voorn.,

G. C. HULST,
Do Secretaris,

M. BOSSEN.

Z TT "P TfLJ r IL

Het is een feit, dat menigeen in dezen tijd meor wordt
aangetrokken door hetgeen vreemd en ver verwijderd dan
door hetgeen in zijne onmiddelijke nabijheid is, dai; menig-
een tijd en geld over heeft voor het aanschouwen "van zoo-
veel schools en belangrijks dat hem elders wordt aangeboden
en geen oog heeft voor het bekoorlijke zijner eigene om-
geving. . Zeker is dit een gevolg van de verbeterde in iddelen
van verkeer,- die de afstanden zoo goed als vernietigd heb-
ben, eu van de hoogere vlucht, die het volksondenvjjs in
de laatste jaren heeft genomen. Toch moeten wij er op
wijzen, 'dat die voorliefde voor het vreemde eene ve rkeerde

J F ' e ' u . i l l e t o n .

oier Je lellisi m ie Ym in tot
«' O

Maatschappelijk, lera".4.

Zooals uit 't voorafgaande gebleken is zijn wij voorstanders
-van de hervormingen door hen gewild', dio een veranderde po-
sitie dor vrouw in 't maatschappelijk leven noodzakelijk achten.
Toch hebbon wij iu den aanvang dit voorbehoud gemaaki;, dat
wij zeiden 't w vele opzichten met hen eens to zijn. Iets is er
nl. waarin wij ons niet kunnen vinden, wat wij niet goei l kun-
nen kouron', wat o. i. to voel' uit 't oog verloren wordt r En
dat is: 't groote verschil tusschen de beide geslachten, dat men
kunstmatig wel kan bomantelen, maar dat zich ongemerkt over

,, dio' miskenning wreken zou. Man en vrouw zijn wol gel ijk, iu
zooverre beide er aanspraak op mogen maken, dat hun de ge-
legenheid geboden wordt om, met behoud van den eerbied, dien
een monsch zich zolven schuldig is, iu do maatschappij 't noo-

• digo voor zijn levensonderhoud te kunnen verdienen. Maar do
vrouw'blijft iutusschon vrouw, waarmede wij zoggen .willen,
dat die maatregelen moeten beschouwd worden als een toevlucht
der vrouw geboden om, als zij 't hoofddoel haars levens niot be-
reiken kan, d. w. z. vrouw en moeder to zijn, toch voor zich

, zélve to kunnen zorgen.'
Wij meonen dat dit een belangrijk verschil maakt. Immers

terwijl men, waar dit over 't' hoofd wordfc gezien, er toe ktjmon
zal om 't "vrouwelijke in do vrouw niet; tot' zijn recht te 'iaten
komen,''t-te onderdrukken, wenschen wij dat 't vrouwelijke in

• de eerste -plaats 't voorwerp-onzer -zorg', zal 'zijn. v Nooit „.mag

uiting is van de zucht naar kennis; dat de waardeering
van het goede en schoone elders nooit mag ontaarden in
geringschatting van hetgeen ook hier onze aandacht verdient.

Wie het in dit opzicht met ons eens is, zal het zeker
niet laken, dat wij ons ditmaal wenschen te bepalen bij
een zeer bekend onderwerp, bij de plaats onzer inwoning
zelve.

Reeds de naam » Zijpe" wijst ons op den oorsprong onzer
gemeente. Die naam toch, welke waarschijnlijk iu verband,
staat met het werkwoord zijpelen of sijpelen, het doortrek-
ken van vochten , wordt teruggevonden iu Zeeland, waar
een der wateren ook den naam van » Zijpe" draagt. Het
woord beteekent dan ook zooveel als strooming of afvoering
van het water. Een beter kenteeken voor het ontstaan
dezer gemeente vinden wij echter bij onderzoek van den
bodem, die ons in opeenvolgende lagen t^elaarde, zand,
een Aveinig veen en klei vertoont.

De benedenste laag, de klei, beslaat de grootste ruimte,
al bereikt zij dan ook niet de dikte van £»0 M., zooals op
sommige plaatsen in deze provincie of van bijna 100 M.,
gelijk hier en daar in Zuid-Hollaud. Gelijk bekend is wordt
de klei gevormd op de leisteengebergten, die men vooral
in Duitschland menigvuldig aantreft. Door invloed van
lucht en water begint de leisteen te verweren, de deeltjes
worden door de rivieren naar zee meegevoerd en blijven
in het water zweven tot zij op plaatsen, waar de strooming
geringer is, bezinken. Op dezelfde wijze vormde zich dus
ook de grondlaag van den boden, dien wij dagelijks be-
treden. Wat tal van jaren moet er veiioopen zijn, eer
deze laag tot zulk eei» aanzienlijke dikte was aangegroeid.
Eindelijk was de bodem der zee zoozeer opgehoogd, dat
de oppervlakte grootendeels droog lag en zich daarop plan-
ten begonnen te ontwikkelen, die van tijd tot tijd weder
onder het water werden bedolven en den oorsprong gaven
aan het veen, dat men hior en daar vindt. Dit veen werd
weder bedekt door eene laag zand, gedeeltelijk door hooge
vloeden er over ujtgespreid, doch voornamelijk afkomstig
van de duinreeks, die onze gemeente langs de westzijde
bepaalt.

Door deze onderscheidene oorzaken was de zeebodem
hier reeds iu het laatst der 16dö eeuw grootendeels droog
geworden en geen wonder dan ook, dat, men, bij de velo
plannen tot droogmaking in dien tijd, in de eerste - plaats
op deze streek het oog hield gevestigd. Weldra waren de
dijken ter afsluiting gelegd en bij de intrede der 17de eeuw
was, de Zijpe" ingepolderd en Noord-Holland eene uitge-
strekte en vruchtbare plek gronds rijker geworden. Zoo

men vergoten dat do hoogste bestemming der vrouw is 't hu-
welijksleven , dat hare plaats is aan do zijdo dos mans , dat
moeder to zijn hare hoogheerlijko roeping is en dat dus hieraan
hoofdzakelijk onze aandacht moet zijn gewijd. Wij moeten er
naar streven, met 't oog op onze meisjes, dat 't getal huwe-
lijken meerder worde en wij moeten dat doel trachten te berei-
ken in do eerste plaats door haar.

Door haar, door onze meisjes? Ja. Maar hoe? Vergunt ons
oen korte uitweiding, *iHs zeker waar, dat als 't getal huwe-
lijken afneemt dit voor een deel moet geweten worden aan den
man. Gemakzucht, gebrek aan lust tot ingespannen arbeid,
zucht naar weelde, genoegens waaraan men zich allengskens
gewend hoeft en die men meent niet moor to kunnen ontberen ,
de invloed coner ontzenuwende moraal, veldwinnende denkbeel-
den over 't geoorloofde van 't concubinaat enz. hebben voor
monigen man 't huwelijk minder begeerlijk gemaakt, althans
niet zoo begeerlijk, dat hij zich daarvoor belangrijke opofferingen
wil getroosten en zich 't comfort ontzeggen, dat zijn celibaat
hom biedt. Dit zal, wij houden 't voor zeker, bij menigeen 't
geval zijn. Maar 't is niet minder zeker , dat er meerderen ge-
vonden worden, vooral onder hen, die do herinnering bij zich
omdragen aan een liefelijk t'huis , die zich gaarne aan vele ge-
noegens van hun jongeheeren-loven zouden willen spoöen, in-
dien zij daarvoor slechts den schat konden machtig wordeuvan
een eigen t'huis. Maar zie — en hier wringt do schoen —
zelfs voor die opofferingen is die schat voor hen niet to koop.

De -meisjes met weinig of geen fortuin., die zij ontmoeten,
voeren een staat 011 spreiden een wcehie ton toon en doen in
hunne gesprokken, als ter loops eischen heoron , waaraan zij voor-
uit weten dat 't hua onmogelijk is to voldoen. Daarbij ken-
merken zich dio meisjes door ccn oppervlakkigheid (op zich\ . ' ? •

kunnen wij dan ook van de Zijpe getuigen, dat zij is »op-
geweld uit wier en zand" en dat thans de nijvre landman
het kouter door den akker drijft, daar »waar eens de zee-
meeuw vloog".

De gedachte is voor ons Nederlanders volstrekt niet vreemd,
en toch blijft er altijd iets eigenaardigs in zich voor te
stollen, dat wij nu zoo rustig wonen op dezelfde plek,
waar eenmaal de baren schuimend en bruisend voorwaarts
spoedden, dat uu de trekschuit vaart waar eens de visschers-
vaartuigen op de golven dansten, dat nu het hondengeblaf
ons tegenklinkt waar vroege)* de zeehonden zich op het
kalme watervlak in de stralen der zon koesterden.

Wat al verandering iu die 280 jaren van het bestaan
der Zijpe! Hoe ruimschoots heeft ook onze gemeente haar
aandeel gehad in de wisseling en ontwikkeling van al het
bestaande. Het zou wat al te gewaagd zijn den tijd zoover
vooruit te loopen en bovendien volstrekt niet in den geest
onzer burgerij, die liever plannen maakt als do tijd tot han-
delen reeds bijna verstreken is, maar anders zou-
den wij reeds nu het denkbeeld willen aanbevelen om den
300-jarigen gedenkdag van de indijking der Zijpe op luis-
terrijke wijze te vieren.

Iets anders echter. Zou onze gemeente zooveel belang-
stelling verdienen V Is hare ontwikkeling zoodanig geweest,
dat zij met eere mag worden genoemd naast hare zusteren,
die omstreeks terzelfder tijd het levenslicht aanschouwden,
Beemster, Purnier en* Wormer? Is zij, als oudste in de
rij, ook de eerste gebleven iu het bevorderen van kennis
en beschaving, in het stichten vau werken van algemeen
nut, in de verfraaiing van haar uiterlijk aanzien ? Is zij
ook de eerste geweest in het betoonen van geestkracht en
ijver, wanneer er groote belangen op het spel stonden?
Tot ons leedwezen kunnen wij op die vragen geen beves-
tigend antwoord geven. Integendeel, wij gclooven, dat de
Zijpe zich in dit opzicht heel wat te verwijten heeft; dat
lauwheid en onverschilligheid maar al te dikwijls den scep-
ter hebben gevoerd'; dat bekrompen inzichten vaak de ont-
wikkeling der gemeente hebben tegengehouden. Of wij haar
daarover hard willen vallen ? In geenen deele; vooral thans
niet, nu wij meenen dat zich iu den laatsten tijd reeds de
kenteek'eneu van vooruitgang beginnen te vertoonen, nu de
flinke verbetering der wegen langs de groote vaart mis-
schien slechts het begin is van andere groote plannen nu
de laatstgehouden vergaderingvan Volksonderwijs getuige-
nis kan afleggen van meerdere belangstelling in de zaak
dei* volksontwikkeling.

Liever dus dan afbrekende kritiek uit te oefenen blijven

zelve voor don dogolrjkon man reeds niet aantrekkelijk), dio
hun, do hoop benoemt om, eenmaal gehuwd zijnde, hun Trouw
van hare denkbeelden te kunnen genezen.

Voor dergelijke toestanden, al roert hij deze in zijn geschrift
niet rechtstreeks aan, is ook de Heer van Houten niet blind
on daarom wonscht hij, dat ook do vrouw in de beschaafde
klasse dor maatschappij 't hare zal bijdragon om in do kosten
voor 't huishouden to voorzien. Langs dien weg acht hij 't
mogelijk, dat 't gotal huwelijken weör zal toenemen. Maar hier-
tegen nu is 't dat wij ons nadrukkelijk verzotten. Voor do
gehuwde vrouw, moot 't huisgezin haar arbeidsveld blijven.
Dat 't in do volksklasse niet altijd kan, is reeds jammer ge-
noeg. Maar, in plaats van to trachten hier verbetering aan to
brengen; 't ook tot de middenklasse uit to breiden, achten wij
voor do maatschappij zeer nadeolig. Wat dor maatschappij ten
goede komt, Wat zij goeds on schoons van hare leden ontvangt,
wat zij bezit in edelo karakters, 't wordt meestentijds in 't
huisgezin geboren. Daar worden de zaden gestrooid, deMomon
gelogd. Dit niet te willen erkennen is do meeste groote man-
non als autobiografen tot leugenaars inakon. En nu ia ,'t niets
anders dan 't huisgezin, dat een miniatuur-maatschappij ia,
opheffen, don huiselijkon band verbreken, wanneer de moeder,
do vrouw, dio er 't niiddonpunt van is, daar voortdurend wordt
gemist, 't Is dan ook eigenaardig oni op to merken, dat dio
zelfde arbeiders, van wier belangen do Heer van Houten oen
niet minder wakker pleitbezorger is, juist tegenovergestelde
eischen doen hooren. Zij wcnschon hunno vrouwen uit do fa-
brieken ia huis, opdat hunne huiselijke aangelegenheden beter
zullen behartigd worden en aan hunne kinderen oen degelijker
opvoeding worde gegeven.

' - f (Wordt vervolgd.)
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•wij vertrouwend uitzien nam' de dingen die komen zullen;
liever, dan te miirmureeren over de weinige versiering,
in de Zijpe aangebracht, weiischen wij uwe aandacht te
vestigen op het natuurlijk schoon, dat enkele punten ons
aanbieden. Of hebt Ge nooit eene wandeling gemaakt
in den zoogenaamden » Ruigen" weg, die in weerwil van zijn
prozaïschen naam zulke zuiver poëtische aandoeningen kan
opwekken, die met zijn varens en wilde rozen, met zijne
slingerpaden en braambessen, met zijn dicht loof en zijne
omhoog worstelende boomwortels, met zijne vinken , lijsters
en nachtegalen u in den waan zou brengen, dat ge in
cerie der lanen van een Geldersen, landschap waart over-

- geplaatst V Zoo nog nooit een dichter van naam uit de
Zijpe is ontsproten, wezenlijk de » Ruige" weg heeft er
geen schuld aan.

Wilt ge een ander schoon punt, plaats u dan op de
groote brug in het hoofddorp der gemeente en sla uwen
blik ter weerszijde langs de vaart. Hetzij ge daartoe kiest
een schoonen morgen in den zomer, terwijl de dauw met
moeite wordt weggetrokken van de oppervlakte des waters
en de lichtbewogen riethalmen zich schijnen te spiegelen
in het effen vlak aan hunnen voet, of wel een mooien
winterdag, als oud en jong zich op datzelfde vlak verlus-
tigt in het ijsvermaak, altijd zult ge een tooneeltje voor u
hebben, dat menig schilder u zou benijden.

Werkelijk, de uitdrukking van Havard, dat Noord-
Holland door zijn effen bodem ons opheft tot het oneindige
en dat op de kale weiden geen plekje te vinden is, waar
een misdadiger zich zou kunnen verschuilen , is op de Zijpe
nog niet geheel van toepassing. Maar juist, omdat de
natuur onze gemeente niet al te stiefmoederlijk heeft be-
deeld, rust op den mensch de plicht partij te trekken van
hare gaven en die door kunst zooveel mogelijk te vermeer-
deren. Ook in dit opzicht gelooven wij, dat in on/e ge-
meente nog een uitgebreid veld ter bearbeiding ligt.

IPolitiels

In de laatste dagen van haar samenzijn heeft de Tweede
Kamer ook de overige hoofdstukken der staatsbegrooting
aangenomen. De minister van Waterstaat, de keer Klerk-,
moest echter zien , dat de post voor den Nieuwen Water-
weg naar Rotterdam, door hem vastgesteld op f 3,142.000,
tengevolge van een amendement van den heer Blussé tot
flöO.OOO werd teruggebracht. De. meerderheid der Kamer
oordeelde, dat men nog wat beter omtrent den toestand
dezer werken en de tot dusverre verkregen resultaten op
de hoogte moest zijn, alvorens opnieuw daaraan zooveel
geld ten koste te leggen. Verder werd bij de behandeling
van het hoofdstuk Waterstaat strijd gevoerd tusscheii hen ,
die de itiederlandsche nijverheid wilden beschermen door
verschillende groote werken aan nederlandsche aannemers
te gunnen , ook al waren zij niet juist de laagste inschrij-
vers, eii hen , die tegen elke bescherming gekant bleven
en aan wier spits zich de heer de Bruijn Kops plaatste.

De minister koos niet beslist partij en toonde zich eenigs-
zins een middenman, door te verklaren, dat hij wel zoo-
veel mogelijk de nationale irij verheid wilde bevorderen ,
maar niet kunstmatig en alleen wanneer de omstandigheid
hem dit .raadzaam , deden oordeelen,

Bij de 'behandeling van de begroeting voor „Koloniën"
ontstond geschil tusschen den voorzitter der kamer, den
heer Dullert , en den heer Ruttjers van 'Rozenburg : De
laatste bracht den oorlog met Atjeh ter sprake, nadat het
debat over deze zaak reeds gesloten was. De voorzitter
meende hem hieraan te moeten herinneren en de heer
Rutgcrs , die zich aanvankelijk tegen diens meening verzet-
te, verklaarde vervolgens zich aan den eisch des voorzit-
ters te onderwerpen. Toen hij echter terstond daarop voort-
ging den Atjeh-oorlog te bespreken, achte de heer Dullort
zich beleedigd en stelde de kamer voor, den spreker het
woord te ontnemen. Aan de opschudding, hierdoor te
weeg gebracht , maakte de heer Rutgers evenwel een einde ,
door onder protest van het woord af te zien.

De toestand der Engelsehen in Afghanistan is nog steeds
zorgwekkend. Generaal Roberts bevind zich opgesloten te
Sherpur , in de nabijheid van Kaboel en wordt daar door
30000 Afghanen belegerd. Ofschoon ruimschoots van le-
vensmiddelen voorzien , heeft hij gebrek aan brandstof en
aan voeder voor de paarden. >

Gough, een ander generaal, snelt hem ter hulp, doch
is onderweg eveneens door een oproerigen stam aangevallen
en hierdoor opgehouden. Dit is hem vooral slecht te sta-
de gekomen omdat hij voor slechts weinige dagen van
leeftocht is voorzien. Daarop is ook Bright, een derde
generaal , opgerukt om Roberts te helpen. Door deze om-
standigheden is de oproerige geest der Afghanen grootelijks
toegenomen.

Theebau , de koning van Birma, heeft opnieuw zijnen
bloeddorstigen aard getoond door 5 jeugdige princessen te
laten vermoorden.

In Pruissen werd de minister van Eeredieust, de heer
von Puttkamer voor eenige dagen geïnterpelleerd omtrent
het vervangen der openbare scholen te Elbingen door sec-
tescholert. De minister rechtvaardigde zich door te zeggen,
dat men rekening moest houden met de omstandigheden
en ook de gevoelens der minderheden moest eerbiedigen.

De woelingen, in Rusland worden naar het schijnt nog
verergerd door geschillen tusschen den> Czaar en den kroon-
prins. Volgens sommige berichten zou de laatste zelfs ge-
nrrestcerd zijn geworden, als niet de Keizerin per telegraaf
jtussehen beide was gekomen. Deze bevind zich tegen woor-,
dig te Caunes in het zuiden* van Frankrijk, om daar her-
stel te zoeken van eene ernstige aandoening der longen.
Intusschenheeft het Comité der Nihilisten te Genève geves-
tigd, aan de verschillende gezanten van Rusland bij vreem-
de hoven , kennis gegeven, dat reeds lang genoeg op her-
vormingen is aangedrongen en dat men thans op eene of
andere wijze den Czaar van den troon zal verdrijven.

De president der Fransche republiek, de heer Jules Grévy ,
vindt nog al moeielijkheden bij het verkrijgen van een nieuw
ministerie , zoodat waarschijnlijk het tegenwoordige kabinet
met geringe wijziging zal aanblijven. Door de kamers in
Frankrijk is COOOOO iruncs toegestaan voor het onderzoe-
ken dev plannen tot aanleg' van een spoorweg door de woes-
tijn Sahara en 500.000 fr. tot ondersteuning der postboden ,
die door het onstuimige weder van den lautsten tijd gele-
den hebben.

I)e . Grieksehe .regeering heeft aan Turkije doen weten
dat 'verdere vertraging bij de regeling der grenzen als oii-

wil zou worden beschouwd. Ook de Moittenegrijnen zijn
hoogst ontevreden over de belemmering, die de afstand der
hun toegewezen steden ondervindt.

Gremeng-d. ÜVietiws.

Uit Alkmaar.
Zoo als het derde nummer dezer Courant reeds meldde,

hadden wij de vorige week hot genoegen in ons Departe-
ment van het Nut den heer Smit Kleine (Piet Vluchtig)
uit den Haag en in de Alkmaarsche Afdeeling van den Neder-
landschen Protestantenbond den heer Gonlag van Beverwijk te
hooren. De eerste trad voor ons op, met het voornemen om de
schier dagelijks gemaakte, zelfs in tijdschriften van naam
niet zeldzame , opmerking , dat wij, Nederlanders van de
laatste helft der 19de eeuw, geen dichters meer bezitten —
behalve den te vroeg gestorven Genestet natuurlijk — te
bestrijden. Op de meest afdoende wijze volbracht hij zijn
plan, en wel door ons — hetzij dan voor het eerst, hetzij
bij vernieuwing — in kennis te brengen met de jongere
N. en Z. Nederlandsche poëten. Vele namen werden ge-
noemd, doch slechts van enkelen werd een proeve ten ge-
hoore gebracht, van Soerarana, Hemkes, Antheunis e. a.
Piet Vluchtig onthaalde ons op verscheidene zijner — vaak
pittige — gedichtjes, terwijl, de heer Smit Kleine ons zijn:
»Aan de zon" deed hooren, dat — al noemen, wij het
het laatste — waarlijk niet het minste was.

Na de pauze droeg spreker een Schetsje voor, getiteld
>Een hooggezeten ambtenaar", dat ons een onweersnacht
uit het leven van een postiljon tusschen Amsterdam en
Amersfoort toekende. Ecu aardig stukske, dat zich prettig
hooren liet.

Ook de volgende avond was genotrijk. De heer Gonlag
hield een flinke, doorwrochte verhandeling over Voltaire.
Stond hij aanvankelijk bij den tijd, waarin hij leefde, en
bij zijn geschiedenis stil, zijn hoofddoel was , het godsdien-
stig standpunt van Voltaire, zijn geloofsovertuiging, te
doen kennen. Uitdrukkelijk verdedigt hij hem tegen de
beschuldiging van atheïsme. De Kerk, met haar domheid,
bijgeloof en heerschzucht haatte hij, het geloof niet. Ja ,
zóó vast stond zijn geloof, dat hij niet-te-gelooven een
schier onmogelijke dwaasheid aehte. Spreker aarzelt dan ook
niet Voltaire — ondanks zijn vele en vaak leelijke gebre-
ken — een plaats te geven onder de mannen, die het licht,
waarin wij leven, hebben ontstoken, als door zijn: Rei-
mans, Lessing, Goethe, Herder e. a.

Was deze lozing schoon, toch was onze vergaderzaal
minder flink bezet dan gewoonlijk, want dienzelf'den avond
gaf het Gezelschap van den Amsterdamschen Schouwburg
ten onzent »De dochters van Haseman". De H. H. Velt-
man, Moor en van Ollefen , alsmede de dames Albrcgt
van Westerhoven en Ellenberger speelden schoon. Het
stuk was goed gekozen, rijk aan praktische wenken, hoogst
nuttig voor menigeen in onze dagen, die zijn dochters bo-
ven haar stand (om dit woord nu maar te gebruiken) en
niet met het oog op haar toekomst, opvoedt.

Was de vorige week — blijkens het voorgaande — zoo
rijk aan gelegenheid tot ontspanning, deze was daarin min-
der overvloedig. Bij .het Kerstfeest — een huiselijk- een
familiefeest bij uitnemendheid — kunnen wij die dan ook
wel missen. Onze Afdeeling van » Toonkunst" evenwel gaf
Dinsdag 1.1. haar beloofde uitvoering, ten voordeele der
armen. Tal van personen hebben haar zoo lofwaardig
streven , gesteund. Hetgeen ons, zoowel aan pianospel, als
aan zang, werd te hooren gegeven was uitnemend, ïk
geloof, dat men onze Afdeeling niet haar nieuwen direc-
teur Koerman mag gelukwenschen.

En nu nog het een en ander. Dat ons Nut, zooals elk
Nut, nu en dan leesavonden houdt, is uit het voorgaande
alreê gebleken. Doch het doet meer. Het tracht in elk
opzicht, zoo nuttig mogelijk te zijn. Heeft het geen bloeien-
de Spaarbank, geen gezochte bibliotheek, geen gewilde
volksvoordrachten? Thans weder heelt men het plan ge-
vormd, ook ter dezer stede, een Afdeeliugop, te richten
van »Floralia", om alzoo den lust tot bïoemkweeking,
met al de heilrijke gevolgen van dien, bij de arbeidende
klassen op te wekken of te ontwikkelen. Een goed plan ,
dat — bij den tamelijk algemeenen lust tot bloemkweeken,
welken hier bij den werkenden stand is op te merken —
veel kans van slagen heeft.

Wil ons Iflutsdepartenient aldus netheid, orde, zorg-
vuldigheid , en dientengevolge de gezondheid bevorderen,
ook nog langs anderen weg wil het laatstgenoemde in de
hand werken. Het heeft nl. besloten de noodige stappen
te doen om hier — op nader te bepalen plaats — een zwem-
en bad-inrichting te doen verrijzen. Plannen en teeke-
ningen zijn in de beste orde. Ook de berekeningen zijn
gemaakt. Het geld slechts ontbreekt. Doch ook dit zal
zich 'niet la .g laten wachten. Eerstens toch is de beiioo-
digde som lu ogst gering, en iu.de tweede plaats gevoelt
ieder het hoogstnóodzakelijke eener dergelijke inrichting.
Het is schande, dat een stad als Alkmaar geen betere bad-
plaats heeft aan te wijzen dan . . . . . het ziekenhuis, en
geen uitnemender zweminrichting dan een moddersloot of
een diep kanaal!

Een koud praatje in den winter. Ja, maar wie in den
winter begint is in den zomer klaar, ,en daarom is men
nu begonnen, in hope van zich in het midden van 1880
naar hartelust te kunnen baden. Ik wensch het oprecht.

En nu nog iets. Een verslaggever is een wondere klant.
Hij springt van den hak op den tak, weet water en vuur
te korhbineeren.

Sedert den laatsten, hevigen brand in magazijn en woon-
huis van den sigarenfabriekant Stemler alhier, heeft de be-
hoefte aan een betere brandweer zich algemeen doen ge-
voelen. Gelukkig heeft men het niet bij praten laten blijven,
doch de hand flink aan het werk geslagen. Op het oogen-
blik verheugen wij ons in het bezit van twee talrijke korp-
sen vrijwillige brandweerders, elk raet zijn eigen koniman-
dant, doch beiden staande ouder den door Burgemeester en
Wethouders benoemden president-brandnieester. Elk hun-
ner bedient eene spuit. Onze andere drie spuiten zullen
bediend worden of door vrijwilligers — zoo dezen zich
mochten aanmelden — óf door uit de gemeentekas gesala-
rieerd personeel.

In hun laatste vergadering heeft de Gemeenteraad een
flinke „Verordering tot regeling van het brandwezcn" • vast-
gesteld.'

Booze tongen zeggen: „Hoe beter brandweer, hoe minder

•"Malt"" F

brand!" Zij dit zoo het wil, wij verheugen ons, dat men
in dezen eindelijk eens de hand tot verbetering uit-de mouw
heeft gestoken.

DIRKSHORN 25 December. ..Soiree litteraire et musi-
„cale op Maandag den 29 December 's avonds te 7 uren,
„ten voordeele van de armen in de Gemeente Hariuo-cars-
„pel." ^ °

Zoo luidt de min of meer bombastische aanhef van een
programma dat morgen of overmorgen zal verspreid wor-
den ; doch zij de naam ook ietwat hoogdravend, dat we
hier a. s. Maandag een avondje zullen hebben dat veel af-
wisselend genot zal opleveren, is zeker. Het plan daartoe
is uitgegaan van eenige notabelen dezer gemeente, en de
inteekenlijsten hebbeu van de ingenomenheid der ingezete-
nen met deze poging om de behoeftigen eeiiigeu bijstand te
verleeuen ruimschoots doen blijken.

Eenige dames en heereii, liefhebbers van den zang, zul-
len een paar zaugstukkeii ten gehoore brengen, een paar
voordrachten zullen gehouden worden en het Declamatorium:
„De boodschap naar de IJzersmelterij" zal worden uitgevoerd.

Wanneer nu het publiek, dat naar wij meenen in groote
getale zal opkomen, bij 't hooren van een en ander in
aanmerking neemt dat het allen dilettanten, zijn, die zich
beschikbaar hebben gesteld om dezen avond te helpen tot
stand brengen, dan gelooven wij dat het niet geheel onvol-
daan zal huiswaarts keeren, terwijl aan de armen tevens
een flinke nieuw jaarsgift zul kunnen uitgereikt wordend

Een ander plan, ook ten behoeve der armen, zal,.helaas,
schipbreuk moeten lijden op de verdeeldheid welke er be-
staat tusschen de beide alhier bestaande rederijkerskamers.

Van de kamer : „H. J. Schimmel" was namelijk het voor-
stel uitgegaan tot het geven eener gecombineerde voorstel-
ling , waarvan de opbrengst zou strekken ten voordeele der
armen, en hoewel de kamer: „de Nijverheid" zich tot me-
dewerking bereid verklaarde, stuitte het plan toch op zoo-
veel hinderpalen, meest van persoonlijken aard, dat naar
alle waarschijnlijkheid een goed doel niet bereikt zal kun-
nen worden, alleen door de kleingeestigheid van sommige
personen.

Onder don titol „Vogelbeschorming en vrouwcnopschik" gaf
onlangs een buitenlandsch tijdschrift een woord ten beste, om do
gevederde wereld te beschermen tegen eeno leelijke mododwaas-
heid, die or geen bezwaar in ziet vogels als tooi op daincshoe-
den to plaatsen. Hoezeer voor dit dool de slachting ontler do
arme diertjes toegenomen is, kan blijken uit hot feit dat een
duitsch modemagazijn eono bozending in eens ontving van 32.000
hinden van colebri's, 800.. 000 van watervogels, 300.000 paar
snipponvlerken enz. Gewoonlijk laat men do gevangen vogels
doodhongeron; liever nog vergiftigd men zo, opdat • do snelin-
treclendo dood gcouo schado doe aan don glans der veeren.

Wij wij zon op dit feit als afkourcnswaard on vragen of goed
geplaatste dierenliefde zich niet mot kracht verzetten moot tegon
ceno uiting van het schoonheidsgevoel, dat alleen op ztilk eoiio
wij zo kan bevredigd worden.

De algemeene Vergadering der Vereeniging tot .bevor-
dering van het volksonderwijs in Nederland is op een ver-
vroegd tijdstip vastgesteld, en wel op 30 Maart'1880.

De voorstellen der afdeelingeu moeten voor 31 Januari
1880 aan het Hoofdbestuur worden ingezonden.

Poor Z. M. den Koning zijn benoemd tot Hobgheemrar
den van de Hondsbossche en duinen tot Petten, wegens
Duinkavel de Heer J. C. Peeck en wegens Drechterïand
de Heer P. Schuurman.

Met het oog op de met l Januari a. s. te houden l O Jarige
volkstelling herinneren' wij aan de volgende bepalingen van
het Koninglijk besluit van 20 Juli 1879 (Staatsblad No. 144):

Ieder, die op het tijdstip der telling of gedurende de
bewerking van de uitkomsten der telling binnen het rijk
aanwezig is, is verpligt alle opgaven, die door eenig ge-
meentebestuur , voor de bijhouding der bevolking-registers ver-
langd worden omtrent hem zelven of de personen die ge-
durende dat tijdvak deel uitmaken van zijn gezin of daar-
in aanwezig zijn, voor zooveel hij tot het doen der opga-
ven in staat is, te verstrekken.

Het hoofd van ieder gezin, waar een inschrijvings-bil-
let; — staat of kaart wordt bezorgd, is verpligt voor de
behoorlijke invulling zorg te dragen.

Overtreding van dit besluit word gestraft met eene boete
van f 10,— tot f 100,—.

Op vlugheid in het bezorgen vz*n aan de post toever-
trouwde zaken, kan men te Zijdewind nog niet erg roemen.

Zoo b. v. ontvangt men daar de brieven en Couranten
welke 's avonds om 10 Uren aan het hulpkantoor komen,
eerst den volgenden dag om 12'Uren.

Enkele malen gebeurd het dat brieven geheel vermist
worden en Couranten niei aan het adres worden bezorgd.

Bij navraag verklaart de brievengaarder, die zaken niet
ontvangen te hebben, of aan een ander te hebben afgege-
ven. Aan wien dan de schuld?

De IJs-club te Wieringerwaard wil het Nieuwejaar be-
ginnen met een weldaad aan de armen: Weer en IJs die-
nende zal er op dien dag een Hardrijderij wordeis gehou-
den door behoeftigen in die Gemeente. Ieder rijder krijgt
vijf kop erwten en twee pond spek, terwijl daarenboven de
winners van prijs en premiën nog brandstoffen en dekking
ontvangen.

De stemming voor twee leden der Tweede kamer, te
Leiden en te Amsterdam, ter vervanging van de heeren
Elout (anti-rev.) en van Tienhoveii (liberaal) zal plaata
hebben op Dinsdag 13 Januari 1880.

Met ingang van den l Januari 1880 zijn p. a. tot Bur-
gemeesters herbenoemd: van N. Scharwoude de Heer C.
Kroon Mz., van Koedijk de Heer C. Groenewoud en van
Schobrl de Heer J. C. Peeck.

s ' , .

ERRATUM. \ ' , •
Door een onvergefelijke vergissing i» in ons nomiiner der"

vorige week als pseudoniem der heereu SmitKleinejblijven"
staan: Piet KlncJiiü/. De nauwlettende lezer ,zal ,wél de
goedheid gehad hebben de K in een V te veranderen."

Biirg-ei'rLLjlte Stand..

Gemeente ZIJPE.
van 19 tot 26 December 1879. ,

GEBOREN: Douwo, zoon van D. Prins on N. Bakker. —
Hendricns Adrianus, zoon van C. Roosloot on Gr. E. van der
Putt. — Dirk, zoon van. L. Schotvanger on A. Tatos. —
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Van 19 — 26 Dec.

ARTIKELEN.

Paarden
Melkkoeien .
Kalfkoeien .
Vette Koeien
Kalveren
Schapen
Lammeren .
Vette Varkeus
Magere Varkens
Biggen
Kip-Eieren .
Eend-Eieren
Kaas
Boter
Tarwe
Rogge
Gerst
Haver * - i i

Amsterdam.

Aan-
voer.

150
15:3
!30;j
8.7

—

— -. —

—
—. —

—— .

—__
__

Prijs.

ƒ
» 220,00
» 200
> 00,37
> 0,08
X.

»
»0,47
»
»
»
T>

»

»

>

»

»

»

Purmerend.

Aanv.

ia
74

54
1689
—
45
4
53

—
—103

—
—
——
. —

Prijs.

f
»
»
»
» 17
»
»
> 0.45
» 12,5
»4,00
»8,00
»
> 28,00
» 0,570
>
>
>
>

Hoorn.

Aanv.

33

—
—
30
100
—

40
U5
300

—207
12G5
—
—

—
—

Prijs.

ƒ95,00
»
»
»
> 14,00
» 20,00
»
»
» 13,00
» 5,75
> 8,00
>.
» 33,5
» 0,925
» 10,50
»
> 5,05
»4,75

Medemblik.

Aanv.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
48
—

—
—
—
—

Prijs.

ƒ
»
»
»
»
» ,
»
»
»
»
» —
>
» 33,05
> 0,82
»
>
»
iu'

Edam.

Aanv.

—
—
—
—
—
——
—
—
—
——
14

——
—
—
—

Prijs.

ƒ
»
»
»
»
»
»
>
»
*
»
»
» 28,5
»
»
»
>
»

Leiden.

Aanv.

—
—

— •
• —

—
——
—
—
—

Prijs.

ƒ
»
»
»
»

»
»
a>
»
»
»
»
*
»
>
>
»
»

Alkmaar.

Aanv.

—
—
—

—
—
——
—
—
—

—

Prijs.
s •

ƒ
»
»
»
»
»
ï>
»
»
»
»
»
»
» t
»
>
»
»

/

Schagen.

Aanv.

5
—
—12
10

Prijs.

ƒ55 ,00
»
»
> 205
> 17,00

C 00 » 28,50
— »
— »
12 » 16,00
20

COO

—)40
135

——
—

—

» 6,00
»6,75
»
» 0,37
»0,85
»

; » . _
*
>

Jacob, zoon van A. Visser on J. Zwaan.
OVERLEDEN: Elisaboth Appel, 20 j. dochter van M. Appel

on C, Dekker. — Aldert kater, 49 j. Èchtgen. van T. Slikker.
— Eiisabcth de Carpentier. 68 j. wed. van E. Holtorman.

ONDERTROUWD: Pietor Krejjgor. 40 j. wed. van Jannetje
Kool en Lijsaboth Leeflang, 19 j. j. d. to Anna Paulowna.

GETROUWD: Geene.

Kerkelijke Bericliten»

Ds. Th van Berkum predikant te Kolhorn heeft toezeg-
ging van beroep ontvangen naar Lutkewierum.

Belang'hel>benclen.
Do vorm der bovenstaande MARKTBERICHTEN zal in 't

vervolg verduidelijkt of gewijzigd worden. De vele drukte, ver-
oorzaakt door do betrekkelijk grooto oplago dor Proefnummers,
heeft niij tot heden belet er do vereischte zorg aan to besteden.

DE UITGEVER.

A D Y E R T E Ï Ï T I Ë N .

SOjarige Echtvereeniging
VAN

K. SENT1S
EN

N. KWAST.
Hun dankboai- Pleegkind eu Echtgenoot,

' KoLiioiiN, J. DENIJS
-27 Dec. 1879. en J. KWAST.

Her v. Kerk te Burgerbrug.
ZONDAG 4 Jan. a. s. Namiddags T/2 Uur

Ds. v. Starckenborg v. Straten,
van Eenigeuhurg.

HARD ARREN 1 1 1
.T. GroVei'S 9 kastelein te

zal op
Zondag 28 December 1879

des namiddags ten l uur laten HAïUDARBEN
om PRIJS en PREMIE, met paarden die nimmer een van
beiden hebben gewonnen.

De paarden moeten ten 12 uur bij bovengenoemden
kastelein op stal zijn.

4 van den Tooneelwedstrijd
op Dingsdag 30 December a. s.,

door de
Rederijkerskamer: „KUNST KWEEKT KENNIS"

SCHAGERBRUG.
ji|"p™nmm

Blijspel met Zang, door A. RUIJSCH.
En tree/0,99. Aanvang 7'/, Uur.

JVa a,floop B A. L.

SCHAGEN. A. MIKKEE.

Handel in Leder'

W. SWAGEB,
Fabrikant in SIGAEEM

te DIRKSHORN,

De frma A. en E. C. Sloos,
WIJNHANDELAARS

te "VVIÜVKZEÜLi y bevelen zich bij hunne geachte cliën-
telle bij voortduring «aan.

De ondergeteekende houdt zich beleefdelijk aan-
bevolen, tot het leveren van KUNSTHAAR-

WERKEN, bestaande in: Broches, Hangers, Ket-
tingS, Armbanden, enz., waarvan bij hem teekenin-
gen ter inzage liggen.

Joh. ÖEWIJS. Schaden.

Tegen l Februari a. s. wordt gevraagd eene flinke zindelijke

Dienstmeid,
niet beneden 25 jaren. Wasch buiten s' huis, loon
80 gulden 's jaars. ;

Brieven franco onder letter G. aan het Bureel dezer
Courant.

Landbouwers l
Een jongmensch, reeds eenige jaren bij de BOUWERIJ

werkzaam geweest zijnde, zoekt plaatsing bij een Land-
"boiiweir om zich verder in het PLOEGEN en ZAAIEN
te bekwamen. Hoog salaris is geen vereischte.

Bieven franco onder letter B. bij den Uitgever dezer
Courant.

"Verkooping- van:

brandhout en takkenbossen,
liggende op het erf van ~\Vm Breed 9 nabij WILD-
RIJK, in de ZIJPE, op

Vrijdag 9 Januarij 1880,
des morgens ten 11 uren precies.

De Dijkgraaf van de Zijpe,
T. RAMPEN.

Houtverkoopinj

Tengevolge van overlijden vacant, de betrek-
king van Binnen.vader en M!oed.er
in het ALGEMEEN ARMENHUIS te ZIJPE.

Sollicitanten naar die betrekking worden, verzocht zich
ter bekoming van nadere inlichtingen, ten spoedigste in
persoon aan te melden bij Burgemeester en Wethouders
der gemeente.

TVoensdag1 V Januari
voormiddags elf ure, in het Bosch WILDBIJK, aan
den Belkmerweg, nabij de Vlotbrug in den Sint
Maartensuïeg in de ZIJPE

Openbare Verkooping, van:

l

Gr. van Os, Notaris.
-•-" tr - j_ i • - . _ ; - . . -.-i_— j .u__ L i - _—- - _ • , ----- __- - , - L ^__L„ •»-«««««..̂ .̂««___

Openbare Ver/woping
op B1NSDAG 30 DECEMBER 1879,

voormiddags Elf Ure te . : .'.

C A L L A N T S O O G , •
om CONTANT GELD, van:

beste zware balken., lang 6 tot 12 Meter,
eerste soort greenen delccleelen,
binnen- en biiitenhuidsplanlcens waaronder

velen van Amerikaansch eiken en greenen hout,
eene groote paiiij palen en een aanzienlijke hoeveelheid

Te Koop:
•'•..'• JBen goed"onderhouden

KETTER4JR .met SAP,
prijs f 65,—, te bezichtigen bij

S. Re in i en te Diiislon
Door ongesteldheid, en kwiteering der zaak, biedt men

uit de hand te koop aan:
Een FLORISANTE

- Wittebrood" en
• i w

staande en gelegen in het midden der Gemeente Zijpe,
welke een ruim bestaan opleverd. v

Flinke berging voor (Kranen en Hooi, en stalling voor
v

en

Gemaakt- en Leestklaar SCHOENWERK, als': Laarzen,
Schoenen, Bottines, enz. enz. tegen de minst moge-
lijke prijzen, verkrijgbaar bij

P. GBIN te BUBGEKBRUG.
t !

A. SMIT te~Birksliorn,
bied zich aan tot het KOOPEN en'. VERKOQPEN ym

G K A I V E M ^ , .
tegen redelijke provisie.. ' , ̂ 3^ffil&!->{:<i -s i>£;'•;.:

•'' 'l,**.*' -.-/-! " '',V . .•'iv> '* *'"
!-«<».•!. . . ' . , L.VWf. " ftf-tó ••, ^J?S

De kooper kan een gedeelte der kooppenningen als
eerste Hypotheek onder zich houden.

Aanvaarding naar verkiezing.
Franco brieven onder letter S. aan den Boekhandelaar

J. Peetoom te Schagerbrug.

Uit de hand te koop:
Eene kapitale Boerenwoning- met

Boet, Erf, Tuin en tiendvrije Landerijen,
aan de Zijpervaart nabij de SCHAGERBRUG

in de ZIJPE, groot ruim 27 hectaren.
De Landerijen kunnen terstond en de Boerenwoning fan.

eersten Mei 1880 worden, aanvaard, terwijl - de kooper desr
verkiezende de helffc der kooppenningen op nader over-
eentekomen voorwaarden kan onder zich, houden.

!

Brandhout.
Gr. van Os 5 Notaris.

Niettegenstaande de laatste veilingen de prijzen.
__ van alle soorten KOFPIJ enorm verhoogd zijn,
gaan we steeds voort, Zuiversinakende JAVA KOF-
FIJ (onze gewone, winkelsoort) voor den prp van 60
Cents per '7, kilo, to verkoopen. *

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

Puike JAVA a 65 Cent per '/. kilo.
SÜRINAAMSCHE a 70 „ „ „ „

te SCHAGERBRUG.

Die nu nog een GOEDKOOPE en SOLIDE

WINTERJAS of MANTEL -
benoodi^d is, kome te Scliagen .'in". het Kleêren-
Magazijn van

S. KEET-DL
Manufacturen.

A. ZIJP Jr. SDHAQERBRUG.
Ruime keuze in BEVERS, FLANELLEN*, roode-

Witte- en blaauwe BAAIJEN, in solide qualiteiten.
Een KAPOS BED, tweepersoons met PELUW en

2 KUSSENS a f 16.— Katoenen- Wollen- en Mol-
ton DEKENS in diverse prjjze»; enz. enzi'

op eiLA.clvei-tentiën voor deze COURANT , wor-
den ook aangenomen door . .

W. B. RIESZ,
.boekhandelaar en Bode van het Groot Noord-Hollandsch
Begrafenisfonds te

•f;-.r
v.;- ''*""",\ .̂̂ ^*j^4|?t4^SP!El/»..

-ïl
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van alle in vooiTaad zijnde WINTERARTIKELEN, zoo als: Cachenez, Kapers,

clions. Handschoenen, Wanten, etc. beneden fabrieksprijs. Wintèrmmtéls worden met
30 pCt. rabat uitverkocht.

Ontvangen eene groote partij fijne witte SMrting (merk medium) zeer geschikt voor
kussensloopen, per el 17| Cent, bij een half stuk 16 Cent.

Er worden van alle w itte goederen, alsmede van Buksking-s en Kleedjesstoffen op
franco aanvraag stalen gezonden.

Fnidsen ALKMAAR. A. IM H ü L S S

Johs. D E U IJ S., Hoogsijde Schagen.
Handel in GOUD, ZILVER, JUWEELEN, KORALEN, HORLOGEBN, KLOKKEN en PENDTJ-

i
LES, enz. enz.

Reparatiën van bovengenoemde artikelen worden spoedig en net uitgevoerd.

YLEESCI-IMEST.
De agentuur voor den VLEESCHMEST van CllOllf-

& Co. is gevestigd bjj
•T. "\V. Holterman St. ]\Iaarteiis'bi»vtgf.

A. van der Linden ,
ig'- en IZad.elrn.als:ei'

te 't ZAND, maakt en repareert alle soorten van
RIJTUIGEN en levert ze naar verkiezing- kant en klaar;

oude Rijtuigen worden op verlangen ingeruild.

Bericht uit de .,Kleine Winkel" van
G. KOSTER te Schagen.

Goeden raad is duur; ik geef ze echter voor niet.
Die zijn gezondheid op prijs stelt , die kookt en braadt

voortaan in giftvrije blaauwe PANNEN, die verkrijg-
baar zijn in de „Kleine Winkel".

Verder maak ik liefhebbers van ijsverniaak attszrt op
mijn AMERIKAANSCHE SCHAATSEN, die men nimmer
behoeft te slapen.

Mede verkrijgbaar:
BUSKRUID en HAGEL; altijd in voorraad geijkt GE-
WIGT en MATEN.
- N. B. Ten gemakkc van de buitenmenscïien , wordt in

de „Kleine Winkel" des Zondags -ook verkocht.

P. Engelsman
hoek Appelsteeg C 6 te ALKMAAR ,

voorhanden alle soorten van fijn en grof MANDEN-
WERK.

' • .".G.-D. CLAUSENG, ~
maakt en verkoopt alle soorten van

fnnfl on '/ilïïoroïïQ'pVQ'nliuull' cfl ZillvuIwijllLuiJ.,
Mieut Wijk B No. 25.

Sigaren-fabriek
EN

Tabak$~handel
VAN

T. VAJV OER, FAJV

Ai. ALÏI
Winter-Aardappelen.

B L A A Ü I B O S B f f l i C o . , ï an 'T ZAND
hebben te ALKMAAR, SCHAGEN en te ANNA PAU-
LOWNA, Puike AARDAPPELEN op de >Vin-
terlaag-.

Prijzen 5, 6 en 7 gulden per mud.
Monsters te bekomen van een halve zak bij

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

bij G. van der POL, breedstraat te Alkmaar en in de
VLAS en KORENBEURS te Anna Paulowna,

Bezorgen te Schagen en Omstreken,

, ,
.Alkmaar.

Bij den ondergeteekende zijn vooihanden:

• Poolsclie KI J JASSEN
van ƒ 18. — en hooger, benevens alle soorten van

^ etc.

Kaasmarkt. ALKMAAR.

• • !• II BI ƒ••••] Dïïationaie Militie.
erva/ng-erss en ljVnm.ni.ei:*verTvis-

Sfelaai'S gevraagd door

'.•] l ; :BreaL j . St. Maar
:.:.; • ' E. ïïölierman.

Handel in Tabak en Sigaren.
Tevens verkrijgbaar:

alle soörteii van Kruideniers- en Grutters ware n,
tegen zeer billijke prijzen. Bezorging franco aan huis.
'St:1' Maartensbrug.

Opruiming van de nog voorhanden zijnde "Wïntei'-
en K-eg-enmaiitels, beneden inkoopsprijs. ,y

a één guldan 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 klaargemaakt HOUT, minzaam aan-
bevolen.

Prima kwaliteit PETROLEUM,;
(Blaauw fust)

per vat verkrijgbaar tot den prijs der Amsterdainache
markt-iiotering.

per liter a 11 Cents H contant bij

C. J. PRUIJSSEÏÏ
te ©clia,g>eivbnig'.

ESTFRDilSCECE BANK
ONDER DE FIRMA

, Timmerman 1 Blaauboer & Co.
te

D i r e c t e u r e n :
P. TIMMERMAN Dz. J. M. KOELMAN
J. BLAAUBOER Jbz. K. E. NUMAN

Aansprakelijk voor het geheel.
De Vennootschap „WESTFRIESCHE BANK" on-

der de firma TIMMERMAN, BLAAUBOER & Co. te
SCHAGEX, neemt geld in depot tegen eene rente van 4,
4'/2 en 43/, pCt. , verschillende naar mate van den tijd en
de voorwaarden bij de overeenkomst vast te stellen.

Plaatst geld ondsr borgtogt, hypothecair verband' etfz.,
belast zich met den iri- en verkoop van effecten en in het
algemeen met die werkzaamheden, welke tot het bankiers-
en kassiers vak, kunnen gerekend worden te behooren.

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

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

VERMIST:
Een SCHAAP (overhouder) gemerkt: don-

ker groene stip op 't schoft en op den
staart.

Die het terecht brengt of inlichting kan -geven, wordt
verzocht zich te vervoegen bij den eigenaar

J. A. DE WIT.

Niet te gelooven en toch is het WAAR
dat de WITTE SUIKER (eerste soort genmlen mali.s)' bij
25 _en 50 kito's, tot den prijs dor Amsterdamsclie fa-
brieksnotering verkrijgbaar is a contant bij

C. J. PEUIJSSEN
te SCHAGERBRUG.

De Plattelandsche Bankvereeniging
gevestigd te BARSINGEUHORN, onder do 'fir-

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

4, 41/, en 43/4 pCt. rente 's JAARS
al naar gelang dor voorwaarden welke bij liet Depónccren
der gelden worden overeengekomen.

Zij belast zich ook voortdurend met het knopen en ver-
koopen van BINNEN- en BQITENLANDSCIIE effecten,
coupons, enz., het discouteren van handelspapier, het
verschaften van voorschotten, enz.
HggS?" Het Kantoor wordt gehouden .te BAIJSINOKRIIOUX,

eiken werkdag van 10 tot 12 uur , en op den we-
kelijkscheii marktdag te SCHAGEN ten huize van den heer
A. KNIKKER van 10' tot 12 uur.

1880,
Zes en dertig, verschillende wenschen in poësie.

Ze zijn een gemakkelijk en zeer gezocht middel gewor-
den , om aan familieleden , vrienden , enz. bij den aanvang
van het NIEUWE JAAR een groet toe te brengen. Men
frankeert ze met een postzegel van slechts één Cent. De
prijs is , per enkele 3 Cent , bij een geheel pakje , bevat-
tende 36 verschillende wenschen 7S Cent., .

Na overmaking van het bedrag worden deze kaarten op
aanvrage alom franco toegezonden door de uitgevers

BERKHOUT & Co.
Nieuwediep.

Dr. N, A. C O HE N
Chirurgien Mecanicien-

D E N T I S T

waarmede • iedereen, in weinige oogenblikken 100 fraaie,
volkomen aan het origineel gelijkende afdrukken kan
vervaardigen, a f 1,75 , f 3,25 ,'f4,75 en f7,50. .

Prospectus en proeven van bewerking gratis.
T. XsZommers te

Laat 9 J^. 483 9 te - , 9
recommandeert zich aan tot het genezen van:

Kanker, Fitsels ,• Rumathiek , Scorbuut in den
mond en verricht verder alle operatiën aan den
mond, zonder de lijders .de minste pijn te ver-
oorzaken. :

Zet KÜNSTTANDEN en GEBITTEN in.
Dé vooruitgang in het vak der tanden is heden op eene

zoo groote schaa', , dat men met de grootste oplettendheid
niet kan onderscheiden , kunsttanden van natuurlijke tanden.

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

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

Uitvinder van een mastic, verzachtende op het ox>gèn-
blik de hevigste kiespyn. Van een Amerikaansch mastic,
deineetingte voorkomen en de tanden zeer natuurlijk ua«
bootsende. -

Tanden en gebitten door andere tanden-docters ni§4iJj«ar'.
genoegen gemaakt, worden door hem verbeterd en in. goe-
den staat afgeleverd. : ; ; •

HERSTELLING DER KINDERT^NDEN.
ABONNEERT FAMILIEN.

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

^•jT" Donderdag» te 'Schaffen te spreken lij den lieer
SPIERS in , ,den Burg" (boven.)

Gedrukt bij J. Peetoom firma J. J. Hemigji te Schagerbrug.


