Z O N D A G 13 D E C E M B E R

J\'0. 2. Proefnummer.

Verschijnt lederen Zaterdag namiddag.
Abonnementsprijs per kwartaal . . . . . . ƒ 0,50.
*
»
franco per post . » 0,60.

1879.

: J. PEETOOI ta J. J.

Prijs der Advortcntito: Van l—4 regels ƒ 0,40.
Elke regel meer
0.10.
Grooterd letters naar plaatsruimte.

Bureel: SCHAGB^BRTTG- N°. 75.
op cleri H o l l a n c l s c l i e n Spoor

Van HELDER (Nieuwediep) naar AMSTERDAM via Zaandam.
•'
6.20
0.39
6.54
betuigen - - - - - »
7. 8
Noord-Sclwncoudc - - »
7.19
Ifugótuaard - - - - »
7.33
8. G
Zaandam
- - - - ». 8.41
Amsterdam - - - - A 8.55
To Oudcshds stoppen: Donderdags
Te Zijdewind
>
Maandags do
Jhklor (Nieuwediep) - V
Anna .Paidowna - - »

Van AMSTERDAM naar HELDER (Nieuwëdiep) via Zaandam.

Vrijdags 3.16 4.40
6.45
AmstercUim - - - - V 7. 5 10. 5 1.15
9.11 1. 8
7.35
8.17
tm
Zaandam
- - - - » 7.24
7. 5
10.22 1.33
3.33 4.59 7.53
9.30 1.27
8.84
8. 1 10,54 A2. 2 2.13 Zatcrd. A4.— 5.36 A8.23
9.45
1.42
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9.10
8.35
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11.28
10.— 1.57
A2.40 2.50
6.10
9.44
7.45
3. 1
Huyowaard - - - - » 8.46 11.89
6.21
9.55
10.11 2. 8
2.22
3.30
7.59
11.50
10.25
Noord-Scliarwoude - - » 8.57
3.12
6.32
10. 6
9.12 12.05
A3.58 5.45 8.34
9.15
11. 9 2.56
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6.47
10.21
12.20
11.44 3.30
6.20
9. 7
9.50
Anna Panloivna - - » 9.27
3.48
7. 2
10.36
9.43
Helder
(Nienwodiep)
A
12.36
3.44
6.34
10.
4
4.
4
9.21
11.58
7.18
10.52
9.28
do trein die 6.20 en 8. 5 van Helder en 11.28 van Alkmaar vertrekt. Vrijdags on Zatcrdar/s do trein die 8. 5 van Helder on 2.50 van Alkmaar vertrekt,
trein die 6.20 van Helder en 8.10 van Alkmaar, Donderdags dio 1. 8 van Helder en 8.35 van Alkmaar, Vrijdags en Zaterdags dio S. 5 van Helder en 2.50 van Alkmaar vertr.
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dezo Gemeente belangrijk cijfer van f7200,— op dio begrooting
is uitgetrokken en oeno moordere verhooging do aangeslagenon
te veel zoude 'drukken.
BESLUIT:
De BURGEMEESTER der Gemeente ZIJPE, brengt bij
deze ter keunisse van de belanghebbenden, dat het Kohier
Art. 1.
der Personeolu Belasting over het 2do kwartaal Dienst
In to trekken en buitonwerking to stellen op den 30 April
: 379/80 , door den Heer Directeur der Directe Belastingen 1880, het besluit van den raad van den 5 October 1875, goedia deze Provincie, op deii l December 1870, is vastge- gekeurd bij Koniuglijk besluit van den 9 November d. a. .v, tot
steld, en op heden, na de gebruikelijke afkondiging, aan hot keften van 25 opcenten op do Hoofdsom dor Rijksbelasting
den Heer Ontvanger van 's Rjjks belastingen in deze Ge- op hot Personeel.
Art. 2.
meente is ter hand gesteld.
Op do Hoofdsom dor Rijksbelasting op het Personeel to hefDat een ieder hierbij vermaand wordt zijnen aanslag ter
fen
dertig (80) opcenten ten behoeve der Gemeente Zijpo, to
behoorlijker tijd te voldoen, ten einde alle geregtelijke verbeginnen mot den Isten Mei 1880.
volgingen, welke uit nalatigheid zouden voortvloeien, te
Art. 3.
ontgaan.
'
..
De invordering dier opcenten voortdurend to doen geschieden
Zijpo den 6 December 1879.
overeenkomstig do Verordening des wegens gearresteerd door
De Burgemeester voornoemd,
don 'Gemeenteraad den 28 Januari 1867, goedgekeurd bij Koniuglijk besluit van 14 Februari] 1867 No. 54.
.G. C. HULST.
Gedaan door don Raad voornoemd den 7 Octobor 1879.
(gei) G. C. HULST, Voorzitter,
(get.) M. BOSSEN, Secretaris.
Welk
besluit
is
goedgekeurd
bij Koninglijk Besluit van den
BEKENDMAKING.
20 November 1879 No. 15 bij welk besluit van Z. M. dé verorBURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente ZIJPE dening van 28 Januarjj 1867, in het Registor ingeschreven ondoen to weten:
dor No. 32, is aangehaald als bevattende do voorschriften waarDat door den Raad dier Gemeente in zijno Vergadering van naar do gewijzigde belasting zal worden geheven.
den 7 October 1879 is genomen het navolgende besluit:
En is hiervan afkondiging geschiedt waar het behoort den 6
Do Raad dor Gemeente Zijpe;
December 1879.
Overwegende dat volgens do op heden gearrost'eordo begroeting
Zijpo den 6 December 1879.
voor den jare 1880, voornamelijk ten gevolge der meerdere
G. C. HULST, Burgemeester,
uitgaven voor het Armwezen en hot Onderwijs, verhooging dor.
belastingen noodzakelijk is.
:
M. BOSSEN, Secretaris.
Overwegende dat de Hoofdelijke Omslag reeds tot het voor

Kennisgeving.
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Iets over Je steli ra ie Vrom inliet
Maatscliaplüi leven".
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'
(Vervolg.)
En hier komt nu nog iets anders bij, dat mot 't voorafgaande
gedeeltelijk zamenhangt. 't Verminderen der huwelijken, 't toenemen van don ongehuwden staat. Dit is zijdelings een gevolg
van de wijzigingen zooeven genoemd. Zeker ook hier moet in
rekening worden gebracht,' wat do schrijver echter niet doet,
do gemakzucht en do arbeidsvrees van vele mannon, dio liever
op gemakkelijke wijze duizend gulden verdienen, op straffe van
ongehuwd to blijven, dan oenige honderden meer mot inoeito en
inspanning, hoewel zij zich .clan do weelde van een huisgezin
• zoudon kunnen veroorloven: Maar ook de gewijzigde positie der
vrouw, -uit oen ekonómiseh.-oogpunt, draagt daartoe het haro bij.
Wat, zoo vraa'gt do sehrijvpr, wat moeden onzo meisjes en vrouwen beginnen met den tJjo^'dio op die wijze vrij geworden is?
Waren onze vrouwen beter'ontwikkeld,"Zij zouden dien besteden
op eon; wijze, .die hare geestelijke vorming ten 'goede komt. Maar
nu; bij de wuftheid en oppervlakkigheid, die velëia harer eigen
is, worden de vrij geworden uren op een wijze besteed, die de
.uitgaven verbazend doen toenemen. Men strikt en'kwikt, men
floddert en flanst, waarmede ontzaggelijk veel geld verkwist wordt.
Men jaagt uit verveling vermaak na op vermaak, dat alweder
't goed slot niet doet stijgen. En zoo, in plaats van voor' 't
gezin voordeelig to zijn, wordt-de vrouw een kplossale post 'op
de bladzijden dor .uitgaven; wordt menig jongmensch mot .beperkt inkomen'van 't aangaan van een huwelijk afgeschrikt en
wordt "aan talloos vele huisvaders — gelijk wij 't ergens goes."tig vonden 'uitgedrukt — 't woord:, in''t zweet uws aanschijns
zult gij uw brood eten, door de handelwijze van'vrouw en dochters op schrikbarende wijze vervuld.
En wat moet na van dat alles worden?' Wat er van word en
moet? Voor de vrouw een toekomst van armoede en ellende.
Do verveling uit ledigheid geboren is -de vruchtbare moeder va.n
allerlei rampen en. kwalen. Reeds daarom dus moet er yorandering worden aangebracht. Maar meer nog,, als men 'denkt
aan zoovele vrouwen, dio straks door fto ontbinding van't huisgezin zelfstandig geworden-niets .of niet'genoeg bezitten om in
haar levensonderhoud 10 T voorzien.- Wat- kan haar vrijwaren voor gebrek?, -Allen'bwmon geip .huishoudsters, - gouvernantes,, gezelschapdames worden; de markt is biervan ruim
voorzien. Naaisters en modemaaksters en börduursters enz.

.: ,v:v,; ••/"•'-.
X

^t''"^4f'.

zijn er ook te over. Wat kan er dan voor haar gedaan worden? Niets anders dan dat gij do poorten van 't Maatschappelijk loven voor haar ontsluit. Als concurrent van don man
moeten " zij kunnen optreden. Zij, maken, mot evenveel recht
alö hjj, aanspraak-tSr op, dat haar de gelegenheid geboden worde,
om niet van ellende omtekomon, om zelve in voedsel, kloecling
en huisvesting to voorzien. Wat uit 't oogpunt van 't abstracto gelijkheidsbeginsel reeds geboren wordt, dat wordt nog
dringender door de droevige werkelijkheid. Do werkelijkheid wil
hervorming. To lang reeds is er geboetprodikt. Maar bootprodikatien hebben zelden effect. Hervormde sociale toestanden,
ontsluit haar een nieuw arbeidsveld en gij schenkt 't oenige
waarachtige geneesmiddel.
Zietdaar u in breedo trekken teruggegeven wat do Heer van
Houten wil en waarom hij 't wil. Zooals.gij zult moeten toestommen is hier van geen doctrinarisme, geen boginselmanio
Sprake. Do treurige werkelijkheid, do praktijk, do vraag: wat
moot er van onzo meisjes worden? heeft hem doen spreken en
de pen in handen gegeven. Nog staan wij slechts iii 't voorhof van de ellende, die, bij bestendiging van de bestaande toestanden, do toekomst zeker brengen moet. Het is tijd dus
thans do hand aan 't werk to slaron, zullen wij niet te laat komen.
En inderdaad 't kbmt ook ons voor, dat zij, die hervorming
willen in de maatschappelijke toestanden mot 't oog op de positie der vrouw en als wier woordvoerder ten onzent wij don
hoer van Houten hebben laten spreken, in vele ojtsicliten gelijk
hebben. Zooals 't nu is' kan en mag 't niet langer voortduren.
Immers bij 't verminderen der huwelijken en de wijziging, die
de huishoudelijke werkzaamheid der vrouw trapsgewijze ondergaan heoffc on nog ondergaat, voegt zich ook dit, dat bij 't
toenemen der bevolking de aanwas van 't vrouwelijk geslacht
grboter is dan 't mannelijke, waardoor al wederom do scheevo
verhouding vermeerdert. En wie erkent niet gaarne, dat uit
verveling en broodsgebrek do schromeljjkste ellende moet voortspruiten. Menige geprostitueerde is gevallen-ten gevolge haror
ijdelheid; maar wie zegt ons hoo menig*meisje uit broodsgebrek
haro eer verkocht heeft? En al ware dit voorloopig niet 't geval, al was de toestand der maatschappij op dit oogeublik zóó,
dat nog geen vrouw verplicht is uit-nood hare eer to verkoopen, — wie ziet niet in dat, bjj Bestendiging van 't bestaande,
't na verloop van niet zcór langrafigd 'zoovor komen moét.
Welk een verschiet breid zich, bij^diö gedachte, voor ons oog
uit? ' Immers moord en-diefstal hangen B&UW hiermede zamon.
Kindermoorden komen-nu4;reeds fyfoiifik"voor; welnu zij zullen alsdan meerder worden;'eü wieri trof 't niet dat, bij de
vele geruchtmakende; vifoprden van tien laatsten tgd,,de prosti-

Een ïïinisterieele beslissing.
Dezer dagen is een ministerieele beslissing bekend geworden, waarover zeker de oordeelvellingen nog al uiteen
zullen loopeu, niisscliien zelfs wel in den boezem der liberale partij. Zij betrof 't al of niet oprichten eener openbare lagere scbool te Spaimum, gein. Hennaarderadeel.
Te dier plaatse bestond reeds een bizondere school van antirevolutionaire zijde, maar eenige hoofden van huisgezinnen, — de berichten spreken van een drietal — die er
bezwaar in vonden om hunne kinderen van 't onderwijs in
den geest als 't daar gegeven werd gebruik te laten maken,
hadden zich gewend tot Gedeputeerde Staten, van Friesland met 't verzoek dat de gemeenteraad van Hennaarder.ideel verplicht zou worden aldaar een openbare lagere school
opteriehten. Hun verzoek had natuurlijk tot grondslag
't voorschrift van de Grondwet, art. 194, al. 3: er wordt
overal in 't Rijk van overheidswege voldoend openbaar lageronderwijs gegeven, 't Gevoelen van Gedeputeerde Staten
was, dat door den Gemeenteraad aan (dat verzoek moest
worden voldaan. Maar deze laatste kwam in hooger beroep bij den Koning en ofschoon nu reeds 't bericht de ronde,
deed, dat de Raad van State gunstig geadviseerd had voorde beslissing van Gedeputeerde Staten, is 't slot, dat de
Minister van Binnenlandsche Zaken gecontrasigneerd heeft
een besluit des Koniugs, waar bij de Gemeenteraad van Hennaarderadeel van de verplichting tot 't oprichten der school
wordt vrij gesteld.
Zooals wij reeds zeiden: de oordeelvellingen over dat besluit zullen nog al uiteen l» -open. En inderdaad, als men.
de zaak oppervlakkig beschouwt, dan heeft 't den schijn
. alsof er voor dat- besluit nog al wat te zeggen valt. Ter
tutio zulk eenbelangrijke rol spoelde.
Inderdaad nu do toestand der maatschappij zoo is,. dat voor
't meisje hoe langer hoo minder do gelegenheid bestaat om vrouw
on moedor te worden, nu moet aan haar do gelegenheid gegeven worden om een nuttig lid to zijn van do maatschappij,
en terwijl ook zij arbeidt om do welvaart van deze to verhoogen on hare instandhouding to verzekeren, moot' zij zich izolvo voor
annocdo kunnen vrijwaren on niet gebracht worden in do vreeselijkste verzoeking, die er is, do kcuzo ui. tusschen haro eer
en ecu leven vol kommer eii ontbering.
En oin daartoe to komen, moot er bij 't meisje meer werk worden gemaakt, veel meer dan tot nog too geschiedt, van degelijk
onderwijs en moet dat onderwijs zoo worden ingericht, dat haro
in, do jeugd verkregen kundigheden haar in staat stellen op lateren leeftijd naar do oen of andere betrokking met don man
to kunnen concurrecroD, on, terwijl do regeeriug 't bokleedon
van steeds meerdere ambten en bedieningen ook voor vrouwen
openstelt, moeten zoo goed als bij don knaap do gedachten dor
ouders zich richten op de toekomst van 't meisje, als zelfstandig
lid dor zamonloving. Wij zoudon 'tzolfs oen uitnemendo maatregel achten, als do rogporijig er too overging trapsgewijze voortobereidon 't oogenblik, waarop door haar zekere betrekkingen,
waarover zij to beschikken heeft, uitsluitend voor vrouwen werdou opengesteld. Wij zien b. v. niet in, waarom men sommigo bedieningen als posterijen en telegrafie, kortom al diegene
waarvoor geen phijsieko of buitengewone geestkracht wordt veroischt en waarbij do vrouw in 't kantoor van 't publiek blijft
afgescheiden, zoodat haar geen gewold kan worden aangedaan,
niet uitsluitend door haar. zou kunnen rosorvoeren. Geen vooroordoelon, geen overgeleverde begrippen moeten ons hierbij in
don weg staan. Opgeruimd moeten zij worden en hun een plaats
gegeven in de rommelkast, cf, als dit nog to gevaarlijk is, om.dat zij daaruit b jj gelegenheden wel eens worden opgerakeld, worp
hen dan op dio plaats,"waaruit, zonder dat er een luchtje aan
is, geen verlossing mogelijk is. Do gelijkheid van man en
vrouw, dio door geen beschaafd niehsch moer wordt ontkend,
zij niet langer theorie, maar trede in do feiten aan -'t licht;
hare erkenning doe ons niet langer voor de vrouw do wierookvaten
zwaaien, waaraan zij niets heeft en dat haar slechts benevelt,
haar ijdel en oppervlakkig maakt, maar zij bróngo er ons toe
om haar in staat te stellen te toonen wat zij kan en vermag,
over hoevelo kostelijke schatten zij heeft to beschikken, dio tot
nog toe ongebruikt werden .gelaten on welk voordcel zij in
menige betrekking door de diepte on rijkdom van haar genioeds'leyen der maatschappij .aanbrengen kan. Zoo worden haro- belangen en do onzo gelijktijdig behartigd.
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•wille VUIL ecu drietal huisgezinnen, tle Gemeente te bezwahen ingezonden verordening op de heffing van cenen
Hoofdelijken Omslag in deze Gemeente.
reu met de lust van 't bouwen eener seliool met onderwijNa deliberatie wordt besloten:
zerswoning, 't salarieeren van eeu onderwijzer enz., terwijl
l
Het
artikel 2 luidende:
de gelegenheid bestaat om onderwijs te ontvangen — waar»Aan
deze belasting zijn onderworpen do in de Gemeente
lijk 't klinkt nog al dwaas. Dat zou de schromelijkste
»huu
hoofdverblijf houdende of minstens drio maanden
onrechtvaardigheid zijn jegens de andere burgers, die zoo»van het dienstjaar verblijvende povsonetf, die geacht
doende verplicht zouden worden verreweg 't grootste ge> worden een jaarlijksch zuiver inkomen to hebben van f 500
deelte ie bekostigen van 't onderwijs van de kinderen van
»of meer, alles met inachtneming der bepalingen van
«en drietal hunner, medeburgers, terwijl er door hunne eigene
»art. 245 der Gemeentewet;"
kinderen geen gebruik van werd gemaakt. Dat zoude zijn
te wijzigen overeenkomstig het verlangen van HJ H. Gedeputeerde .Staten en alzoo vast to stollen als volgt:
met één vermeerderen de ergerlijke gevallen, die te Wons
Art. 2.
en Schraard en Lollum zich voordoen, dat daar openbare
Aan
deze
belasting
zijn onderworpen zij die in de
scholen bestaan, die door geen enkel kind bezocht worden;
gemeente hun hoofdverblijf houden, en zij dio er vorluxe artikelen, die, raet hunne onderwijzers op non-activibhjvoa en geacht worden een jaarlijksch zuiver inkomen
teit, der Gemeente jaarlijks groote sommen kosten. En
te hebben van f 500 of meer alles met inachtneming
indien dat dan geen onderdrukking mag heeten van de minder bepalingen van art. 245 der Gemeentewet.
derheid door de meerderheid wat moet dan dien naam dra2. Het artikel 9 to behouden maar nog ter verduidelijking
gen? Inderdaad zoo schijnt 't. Maar bezien wjj nu eens
achter de woorden »ingevolge art. 264 der Gemeentewet"
de zaak van den anderen kant. Zijn de adressanten in
to voegen, do woorden »door Burgemeester cu Wethouders."
hun recht of niet? Zijn ook zij niet in de eerste plaats
3. Al. 8 van art. 12 niet to veranderen.
burgers van 't Koningrijk der Nederlanden, die leven on4.
Aan Burgemeester en Wethouders op to dragen bij de
der dezelfde wetten waaronder hunne medeburgers leven,
terugzonding
der Verordening aan H. H. Gedeputeerde
de lasten moeten holpen dragen door die wetten ons opgeStaten
de
redenen
mcdo to clcclen waarom do bestreden
legd, maar ook gerechtigd 'derhalve om de lasten en voorbepalingen in do artt. 9 on 12 niet zijn veranderd.
deden, die die wetten ons schenken, met de hunnen te
4. 5. G. 7. Bij de/o besluiten zijn ten govolgc van periodieke
genieten? Daar staat art. 194 in de Grondwet. Zij vraaftredingen herbenoemd:
gen toepassing van dit artikel voor hunne kinderen.
tot regent vaü liet Weeshuis, do heer K. Bierstekcr;
Zij vragen er niet naar, en behoeven er ook niet naar
tot regentes van'; hef. Weeshuis, Mej D. Blaauboer
geb. Dekker.
te vragen, of'hunne medeingezeteuen van Spannum, door
tot regent der Algemeene Armen, de hcor Jb. Zeewat dan ook gedreven, zich de weelde willen veroorloven
man; on
van een bizóndere school; dat is hunne zaak; ook deze
tot lid der Plaatselijke Schoolcommissie, do heer
kunnen van de openbare school gebruik maken. Maar een
A. Zijp Sr.
een openbare school vragen /ij, en mogen zij vragen als
8.
Wordt gelezen een adres van den hoer Boorsma, hulpburgers van den Staat, voor de plaats hunner inwoning,
onderwijzer aan het Zand, houdende verzoek om eeue
en als er van onderdrukking gesproken wordt — zooals
gratificatie to mogen ontvangen van f50,— onder aandat bij de toepassing van de schoolwetgeviug van antirebod om bij gunstige beschikking in het eerstvolgend jaar
volutiouaire zijde zoo dikwijls geschiedt — dan wordt hier
naar geen audoro hnlpouderwijzcrs-betrcklriug to zullen
sollicitcercn.
de plaatselijke minderheid, die de landswet en nog wel de
Do heer Nobel /.egt in beginsel een tegenstander te
Grondwet aan hare zijde heeft, door de plaatselijke meerzijn
van 't verlcenon van gratificatien en zoonoodig liederheid onderdrukt. Wij houden 't er dan ook voor, dat
ver
do
jaarwedde wil verhoogcu
in den exoptioneelen toestand van de Friesche gemeenten,
Het Dagclijksch Bestuur verklaart tegen verhooging
zijnde doorgaans vele dorpen in een gemeente verband,
van zijne jaarwedde te zijn, maar dat er wol eenigo terde reden te vinden of misschien wel gezocht is voor de
men bestaan aan hem ecno kleine gratificatie to geven;
gevallen beslissing. Dit is zeker, zich plaatsende op 't
voor het vorlecucn eoner gratifiicatio van f50,— bestaat
standpunt van de wet kan daar gehandeld worden op een
huns inzio7is gccne voldoende roden.
wijze, als elders onmogelijk is, zonder terstond in den
Het verzoek daarna in stemminggobragt zijnde, wordt
met
algemceno stemmen gcwozon van do hand.
kijker te loopen, en de gemeente-inrichting zou den MiDoor
het Dagclijksch Bestuur wordt daarna voorgesteld
"nister een schild aan de hand kunnen doen, om zich veiaan
hem
eene gratificatie to vcrlcenen van f 25,— onder
lig achter te verschuilen. In elk geval, de tjjd moet loeren,
voorwaarden dat hij zich verbindt nog een jaar in deze
.of, .de Minister werkelijk de man is, voor wie n hij door vele
gemeente als hulponderwijzer werkzaam te blijven indien
liberalen, vooral ook op grond van zijn >bemoedigende
hij niet als hoofdonderwijzer wordt benoemd.
rede'' aan 't einde der algemeene beraadslagingen, gehouDit voorstel wordt niet algumeone stemmen aangenomen.
den wordt. Behartigenswaardig blijft zeker altijd 't Avoord 9
Do voorzittter stelt do vraag of do raad Aveder even als
van Thorbecke: wacht op onze daden.
vorige Jaren het zoogenaamde nieuwjaarwenschen zal verbieden en voor clo armen ecno nieuwjaars-collecte zal
Maar nu dit. Is er dan toch niet iets belachelijk», of,
doen houden.
wil men anders, iets ergerlijks in een toestand, als in do
Hij meent er op te moeten wijzen dat 't Bestuur in
drie genoemde Friesche plaatsen wordt aangetroffen, iets
sommige
wijkeu niet die medewerking ondervindt als
wat wenschon doet, dat daarin kon worden voor/ieu? O
waarop
het
voor zulk eene uuttigo zaak moet kunnen
zeker. En als er iemand opstond, die hierin op deugderekenen, aangezien er velen zijn wolko voor cone belijke wijze verbetering kon brengen, mits de algmncene renoeming als C'ollectaut bedanken.
geling op 't onderwijs en 't schoolwezen behouden bleef,
Na wisseling van vgedaehtcn waaruit blijkt 'dat men
men zou hem zeker toejuichen. Maar onbillijk is ,.,'t, om
't algemeen eens is dut do in do laatste jaren gevolgde
de.3 wegens zijn gal over die regeling uittestorten. Nog
handelwijze in het belang is van de gohcelo burgerij,
wordt met algcmecao stemmen besloten het zoogenaamde
nooit is een wet van cenige beteekenis ontworpen en. aannieiiwjaarwenschen weder te verbieden en do- gewono
genomen, die, al was zij ook 't werk van de scherpzinColecto te doen plaats hebben.
nigste», en diepzinnigstén, in de toepassing geen leemten
10,
Wordt gelezen een adres van don Heer J'. Peetoom
deed kennen, waaruit dikwerf aller belachelijkste toestanBoekhandelaar alhier, houdende verzoek om weder in
den geboren worden. En men moge er zich gerust van
1880 met do leverantie der Schoolbehoeften to worden
overtuigd houden dat, als sommigen hun zin .kregen en
belast.
't hun gelukte in ons land een schoolorganisatie in 't leven
Do Heer .Kruijer zegt dat hij even als vroeger een
te roepen, als b. v. in Engeland bestaat, waar 't geven
voorstander' is van aanbesteding; dat dit ook. in andere
van onderwijs vrij is 'en de Staat aanvult als 't particugemeenten geschiedt en gunstige resultaten oplevert.
Ma eenige deliberatie" n hierover wordt echter het
liere initiatief te kort schiet, nog vrij wat zonderlinger
verzoek
inet algemeono stommen toegestaan.
tosstanden zouden aanschouwd worden, 't Is reeds zoo
11
De voorzitter stolt daarna do vraag of hot. dagelijksch
dikwerf gebeurd, dat raon hoog wegliep met een regeling,
bestuur
zich voor gemagtigd kan houden om weder op
die men, van verre staande, slechts oppervlakkig had kundon ouden voet met Geneeskundigen to Contracteeron
nen overzien, maar die nauwkeuriger bekend geworden,
omtrent do waarneming der Arinenpractijk.
in de schaduw der gewraakte niet staan kon.
Met algemeono stemmen wordt deze vraag toestemmend
Trouwens aan wie de schuld, dat 't hier en daar zoo
beantwoord.
geworden is? Aan de antirevolutionairen zelveu. Vanden 12
Door het Dagelijks Bestuur wordt voorgesteld aan ieder
der Hulponderwijzers to Schagorbrug, de Heeron Schornanvang af hebben zeer uitstekende manuoii hunner partij,
iüer en Bleeksma eeno gratificatie te yerleenen van ƒ 25,—
,als Beets, Bronsveld, de tegenwoordige premier van Lijnvoor do meerdere werkzaamheden gedurende don tijd, dat
den, gewaarschuwd voor de agitatie tegen de neutrale
in do school aldaar, geen Hoofdonderwijzer aanwezig
school en verklaard hunne medestanders op dien weg niet
was.
te kannen volgen, al was ook in hunne oogen de Wet
Dit voorstel wordt met algomeeno stemmen aangenomen.
van 57 in zijn beginsel een gansch verkeerde wet. Ea terVerder niets to behandelen zijnde en niemand moor 't
wijl die wet zelve 't werk was van een man, die, wat
woord verlangende sluit do voorzitter do vergadering.
y.ijn kerkelijke richting aangaat, geacht werd tot de Orthodoxe te behooren, verklaart dezer dagen een Minister van
Verslag van de Vergadering van de AfdeeBiiinenlandsche Zaken van dezelfde kerkelijke richting, dat
ling Zijpe der Vereeniging tot ontwikkeling
z. i. de openbare lagere school, zooals deze thans is ingevan het Volksonderwijs in Nederland, geriffit,
in ons vaderland als regel de eenig mogelijke is
houden aan de Schagerbrüg den Isten Deen hij '< betreurt,, dat men geld verzamelt om christelijke
cember 1879.
,
scholen te stichten^ Wel vult hij de laatste zinsnede aldus
aan: ook op plaatsen, dié er geen de minste .behoefte aan : Nadat do vergadering door don voorzitter geopend was, mot
hebben, maar van die toevoeging begrijpen,wij in zijn re- eon opwekkend woord c/ver de beginselen van Volksonderwijs,
en hij de dames zijn dank li ad gebracht voor hare zeer gewaarde verband niets; Immers een Minister, die van de open- deerde
tegenwoordigheid, werd door hem 't woord gegeven aan
bare school zegt, dat zij is: e«n volkomen rerironwbare den Heer do Vries van Oudórp, tot 't houden zijner aangekonopleidingplaats voor kinderen wier ouders gehecht zijn aan digde lezing, waartoe hy door 't Hoofdbestuur herwaarts was
'£ christelijk beginsel, kan niet van meening zjjn i dat er afgevaardigd.
ergens aan „een bizóndere school behoefte is.
Do Heer de Vries na een korte inleiding over do reden van
'. Zoodat wij maar zeggen willen, dat zij, die zoo jam- bestaan van Volksonderwijs, ook nu nog na de aanneming van
meren en klagen over ergerlijke toestanden, beginnen moe- do wet van 1878, heeft tot onderworp gekozen: do sehoolspaarten met de hand in eigen boezem te steken, alvorens hun baukon en toonde met zeldzame welsprekendheid hot nut daarvan aan en noemde eenigo voorbeelden op, waaruit hot nut
oordeel de tegenpartij treft.
van 't sparen duidelijk bleek.
Vooral bepaalde hij de aandacht der vergadering bij oon geGremeenteraacl.
sprek tusschen een Engelsch werkman en zijn patroon, welke
Vergadering van 2 December 1879.
eerste tot gewoonte had niet op do kleintjes te letten, en.steeds
to zeggen „'t is maar".
Afwezig de heer Rampen.
Ook de inrichting der Haagscho Spaarbank werd om do een1.
Do Notulen der vorige vergadering worden door den
voudige
inrichting en de weinig uoodigo Controle van den onSecretaris voorgelezen en gearresteerd.
derwijzer
tot voorbeeld gesteld.
2.
Wordt door den Voorzitter medegedeeld:
Krachtig spoorde hij aan tot oprigtiug van zulke spaarbanken
1. dat op de geplaatste advertentie zich geen Geneesheer
voor Burgerbrug heeft aangemeld, doch dat Dr. Jaars- ook in deze gemeente on gaf ten slotte een versje ten beste
*
veld van Huizen heeft bericht zich aldaar als Geneesheer getiteld: Staat op den uitkijk!
Met onverdeeld genoegen werd deze op uitstekende wijze
te zullen vestigen;
2. dat de benoemde hoofdonderwijzer voor Schagerbrug voorgedragen lezing' aangehoord en zeker was het algemeoen
applaus der vergadering wel verdiend.
op gisteren zijne betrekking heeft aanvaard.
De voorzitter gaf daarna gelegenheid om over 't gesprokene
S.
"Wordt gelezen oen' brief van H. II. Gedeputeerde Staten dezer Provincie van den 19 November 11. No. 89, door den Heer de Vries van gedachten te wisselen.
Allereerst stond daarna de Heer Greiclanus op om to verklahoudende enkelo bedenkingen tegen do ontworpen en aan

ren dat hij tot nog toe ecu tegenstander was geweest van schoolspaarbanken en na de lezing van den Heer do Vries daarin
nog weinig verandering is gekomen.
Vooral vreesde hij dat do kinderen meer centen van hunne
ouders zouden krijgen met 't doel zo in do spaarbus te storten
doch dat 't kind alsdan do verleiding niet zou kunnen weerstaan om van dio centen oenige to versnoepen.
Ook werd door hem gewezen op het meerdere werk dat daardoor van don onderwijzer welke reeds met zooveel is belast,
zou worden gevorderd.
Ook do Heer Morra had ernstige bezwaren indien de Üontrolo moest berusten bij don onderwijzer.
Do Heeren Boorsma, Begemann, Hulst, Witte en Nobel
verklaarden groote voorstanders te zijn van schoolspaarbankcn
on toonden hot nut daarvan aan; de Heer Begeinaun i nsonderhcid met- het oog op de Hygiëne.
De Heer d eVries weerlegde zooveel mogelijk do opgenoemde
bezwaren en toonde aan dat ook zonder Controle van den onderwijzer do zaak gemakkolyk was tot stand to brengen indien
maar eenige ingezetenen do behulpzame hand wilden bieden.
Do drie tegenwoordig zijnde leden der Schoolcommissie do
Hoeren Zijp, Nobel en do Beus verklaarden zich bereid do
zaak zooveel mogelijk to stounen en nadat ter sprake was gebracht de kostenvan de inrichting der bussen verklaarde do
Heer Hulsit dat hij als voorzitter van den Gemeenteraad, gaarno
dien raad zou willen voorstellen do genoemde kosten voor
rekening der gemeente to nemen en hij twijfelde er niet aan
of't gemeentebestuur zou deze kleine uitgave wel willen doen.
Met applaus werden dcxe woorden begroet,
Nadat nog vele sprekers waren opgestaan om 't ncmon van
een proef aan te bevelen werd ten slotte 't volgende, door
don Heer de Vries geformuleerd, aan do beslissing der vergadering voorgelegd.
Is de afdeeling er vóór dat in deze gemeento oon proef wordo genomen met de oprigting van schoolspaarbankon ?
Met algemeeno stemmen wordt deze vraag bevestigend beantwoord.
D aarna wordt mede met algcmoene stemmen 't volgende door het
boftuur gedane voorstel aangenomen.
Do afdeeling noodigd het bestuur uit zich to wonden tot het
Gemeentebestuur mot verzoek deze zaak zoo veel niogelyk to
steunen en do kosten van do Spaarbnssen op zich to nemen.
Thans is aan do orde do behandeling van het oiiderwerp
„Schoolbibliotheken" doch met het oog op den tijd wordt door
den voorzitter voorgesteld dit onderworp in oeno volgende vergadering te behandelen.
De Heer do Vries doet echter 't verzoek hierover een enkel
woord to mogen spreken 't welk door den voorzitter wordt
toegestaan.
Hij meent, dat, nu wij zoo talrijk bijeen zijn, 't juist 't geschikte oogoublik is om daarover nog eens van gedachten to
wisselen.
Met ontzaggelijk veel genoegen had hij bemerkt dat dezo
zaak ook alhier op de agenda was geplaatst.
Na 't nut ook van Schoolbibliotheken to hebben aangetoond,
waarbij hij zeide dat, indien hij had to kiezen tusscheu spaarbanken en bibliotheken, hij nog 't laatste zou kiezen, spoorde
hij krachtig aan om nog heden avond in beginsel tot do oprigting to besluiten.
Eenigo leden bragton daarna nog eenigo bedenkingen in het
midden vooral mot het oog op do kosten aangezien do afdeeling
daarvoor geen geld disponibel had.
Do Heer do- Vries meont dat als dan bij do burgerij ecuo
gavo kun worden gevraagd.
Do Heer Nobel is daar tegen nm reden reeds zooveel van
de ingezetenen wordt gevergd. Liever zou hjj ocuigo bijdrage
uit do gemeentekas ontvangen.
Na nog eenigo deliberatiün, ook over de voor Schoolbibliotheken geschikto hoekeu, wordt door den voorzitter do vraag
gesteld: Is do vergadering voor of tegen de oprigtiug vau
Schoolbibliothoken ? Met algemeene stommen verklaard men
zich vóór de" oprichting.
Daarna wordt door den voorzitter gevraagd of de leden 't
bestuur magtigen om middelen to beramen ten einde tot do
oprigting van Schoolbibliotheken te geraken.
Ook deze vraag wordt met algomoene - stemmen toestemmend
beantwoord.
Do Heer de Bous verklaarde nog dat hij als lid der plaatselijke Schoolcommissie gaarne zijne medewerking wil vprleenen.
Alsnu wordt besloten do volgende vergadering to houden in
do maand Januarij a. s.
De voorzitter bedankt daarna nog don Heer de Vries voor
do uitmuntende wijze waarop hij zich van 'zijne taak heeft gekweten alsmede do leden en vooral de dames en gasten voor
hunne tegenwoordigheid on de betoonde belangstelling, waarna
de vergadering wordt gesloten.
Staande do vergadering traden nog eenigen als loden dezer
afdeeling toe.

Politiek Nieuws*
Gedurende de afgeioopen week is in de zittingen der
Tweede kamer opnieuw strijd gevoerd over de invoering der
nieuwe wet op het Lager Onderwijs. Nadat de niotiën van
de Heeren Keuchenius eu Heidenrijk, beide strekkende tot
verdaging der wet, waren verworpen, heeft men bij de behandeling van hoofdstuk V der staats-begrooting op nieuw
den strijd hervat "/"en nog eens alle vroegere bezwaren opgesomd. De min. Six heeft daarentegen ook thans herhaald,
dat van intrekking der wet geen sprake kon zijn.
Ofschoon hij invoering voor l Jan. 1881 zeer onwaarschijnlijk achtte, zou hij, zoo de mogelijkheid daartoe bestond,
zich door meerderen arbeid niet laten weerhouden';;; de 'wet
reeds vroeger in werking te stellen, terwijl hjj tevens' een
streug afkeurend oordeel over het bekende volks-petitionnement uitsprak.
Ook in Frankrijk is thans weder het onderwijs aan de
orde. De nieuwe wet, die in dat rijk door den minister
Ferrij is ingediend, werd in het rapport van den heer Jules Siniou ongunstig beoordeeld. Overigens heerseht in
Frankrijk als gewoonlijk, tamelijk veel verdeeldheid. De
republikeinen doen hun best zich zooveel mogelijk aaneen
te sluiten, doch van eene innige vereeniging is geen sprake. Ook de aanhangers der Bonapartes zijn in twee partijen verdeeld.
In Spanje beleeft men, tegelijk "niet de huwelijksfeesten
des Konings, eene ministerieel? crisis en de samenstelling
van een nieuw kabinet schijnt nog al bezwaren op te : levereu. Toch waren de feesten schitterend en vooral' de
illuniinatiën moeten prachtig geweest zijn.
j
In Italië is eeu nieuw ministerie opgetreden, doch ^niet
zeer hartelijk ontvangen. Ook de Vesuvius komt nog altijd niet tot rust, maar is deze week opnieuw begonnen
te werken.
In Zwitserland heeft men eveneens te kampen met de
elementen. Niet slechts sneeuw, maar ook regen en hagel,
en zelfs schokken van aardbeving hebben de bewoners verontrust.
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Met de regeling der grenzen tusschen Griekenland en
Turkije gaat het- al vrij wel als met onze onderwijswet.
Uitstel eu nog eens uitstel is ook daar de gewone tijding
en de Turken schijnen het er op toe te leggen eens te beproeven hoelang zij het geduld der groote mogendheden
op de proef kunnen stellen, voor deze tusschen beide konicn.
In Rusland zoekt men nog steeds vergeefs naar de aanleggen» van het plan tot vermoording van den C/aar. Hoewel verscheidene |;ersonen, waaronder vooral spoorwegbeambten, sqjn gevat, weet men nog steeds niet wie de
ware schuldigen '/ij n en het schijnt, dat men weder met
eene uitgebreide samenzwering te doen heeft. De Cswiur
evenwel verklaart, dat hij zal voortgaan op den ingeslagen
weg om Rusland te zuiveren van de oproermakers , die het
geluk en de welvaart van het rijk bedreigen. Voor.il in
verbetering der huiselijke opvoeding ziet de vorst heil.
In Engeland is de/.e week weinig belangrijks voorgevallen. Men bericht, dat in eene van de kralen der kaffers de uniform van Louis Napoleon is gevonden, geheel
doorboord van ossegaai-ateken. Eugenie, de moeder van
den prins gaat op rei» naar de plaats, waar haar zoon is
gevallen.
In /uid-Amerika wordt een hardnekkige strijd gevoerd
tusschen de republieken Peru en Bolivia tegen Chili. Hoewel niet afwisselend geluk gestreden wordt, schijnen de
huitsten toch de overhand te hebben.
En zoo verneemt men uit alle oorden wel nieuws , maar
weinig goeds. Daarom doet het ons genoegen te kunnen
meidon, dat de slavenhandel op de kust van Zanzibar
(Oost- Afrika) , ten gevolge van de maatregelen der Engel. thans., zoo . goed , als onderdrukt schijnt. -Hiermee
legt Engeland nieer eer in dan met al hare annexaties.
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Tot Notaris biunneh het Arrondissement Alkmaar, ter
standplaats Uitgeest, is benoemd de Heer J. van Leeuwen Az.
candidaat Notaris te Leiden.
Verleden week, kon men in onderscheidene dagbladen
't volgende lezen, dat, aanvankelijk den indruk van een
canard makende, nogthans niet tegen gesproken is. 'tWas
overgenomen uit 't Buxtehuder Wochenblatt.
Een net heer verscheen bij de onderwijzers in die streek
met de mededeeling dat hij van 't koninklijk consistori
den last had ontvangen de kiezen en tanden van de schoolmeesters na te zien, en als hij zieke kiezen en tanden
vond, die te trekken, omdat zieke tanden beletten, dat
iemand duidelijk spreekt en mooi zingt. Bij de meeste onderwijzers vond hij slechte kiezen of tanden en trok hij
die, — natuurlijk tegen behoorlijke betaling.
Tot zoover 't bericht. Dat de onderwijzers in die streek
op zulk een wijze konden opgelicht worden, bewijst wel
voor de landsvaderlijke zorg der regeering, Wie weet of
er niet nu en dan iemand komt om ook een onderzoekiutestellen naar de pauden der jassen of rokken van de onderwijzers, of deze wel van dien aard zijn, dat zij zich
met gezwindheid door de school kunnen bewegen, iets dat
in inrichtingen, ('t zal daar wel zijn: tout comme chez
nous) niet veel kinderen en weinig personeel, in 't belang
der goede orde, op landsvadsrlijke wijzo gehandhaafd, dringend noodzakelijk is.
Kwam er echter nu ook maar eens van tijd tot tijd een
heer van wege 't consistori informeereu naar de opgewektheid en levenslust van de onderwijzers, die, met 't oog op
de schrale tractementen, wel wat te wenschen zullen overlaten en toch voor een vruchtbaar onderwijs zoo onmisbaar
zijn, zulk een zouden zij zeker 't liefst zien komen, raaar
helaas! dergelijke controleurs blijven ;aii
Bij de aanbesteding der schoolbehoeften voorde scholen
No. l en No. 2 te Anna Paulowna heeft voor de minste
som ingeschreven de Heer J. Vlieger te Amsterdam.
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MËÏSJjT~~~
A. MELCHIOH-VISSER.

OUDESLUIS ,
8 Dec. 1879.

te koop.
Te KOOP aangeboden p. ai. 1O,OOO beste roode
"\Vaalmoppen. , voor /l 2,50 per duizend.
Gelegen aan het NÖOED-HOLLANDSCH KANAAL gemeente Callantsoog.
Te bevragen bij JT. Fransen9
Timmerman te Call&ntsoog.

Publieke Verkooping
op Vrijdag- 1O jDecemï>ei»
des voormiddags ten 10 uur, aan de ST. MAARTENS
VLOTBRUG van het gesloopte V a a r t T i i g ,
voorheen dienstdoende bij het herstellen van Bruggen.

Openbare Verkooping
op "Woensdag- S4 I>ecember
vcormiddags 11 ure in het locaal van de Wed. Jb. Hagen,
aan de Schagferbroigr , in de Zijpe ,
van:
.,.,..

een HUIS, ERF, TUIN

en BOSCH

alwaar de „WARMOj)ZIERDERIJ" sedert vele
jaren met goed succes is en nog wordt uitgeuitgeoefend, aan de ZIJPERVAART, naby de SCHAGÉRBRUG in de Zijpe, Sectie D, No. 801 tot en met
811 , ter grootte van 1.62.80.
,.
( Tuin eu Bosch terstond.
A
Aanvaarding:
j Huig en Erf l m m^

Men schrijft ons uit Barsingerhorn dd. 6 Dec.
Als een bijzonderheid kn.u van hier gemeld worden, dat
Telegrafisch. ÏVieuws».
heden morgen in de zoogenaamde Kromme Gouw een otter
is geschoten door den heer S. Spaans, die steeds toont
MADRID, 10 Dec. Er is een nieuw ministerie opgeeen waardig zoon van Nimrod te zijn.
treden onder voorzitterschap van Canovasdel Castillo.
Het dier had een gewicht van p. m. 15 K. G. bij eene
MOSKOU, 10 Dec. Als hoofdaanlegger van den moordlengte (de staart buiten rekening gelaten) van 6 a 7 dceiaanslag
op den Czaar wordt genoemd een misdadiger, die
meter.
1
De heer S. Spaans heci^i voorzeker dcor deze daad der uit Siberië is ontsnapt.
- en Zadelmaker
vischvangst een gewichtigeu dienst bewezen, daar reeds
te 't ZAND, maakt en repareert alle soorten van
menig vischuet door het sluwe dier vernietigd was.
Kerlielyke Ï3ericliten.
RIJTUIGEN en levert ze naar verkiezing kant en klaar;
Men bericht ons uit Petten , dd. 10 December 1879 :
oude. Rijtuigen worden op verlangea ingeruild.
Ds C. G. Bach, beroepen Predikant te den Helder, zal
Gisteren avond omstreeks half elf ure strandde op do
Hondsbossche zeewering tegenover den Droornerdijk , een den 21 dezer aldaar z^jue intree rede houden.
Engelsch risscheravaartuig genaamd Kate, gezagvoerder
Ds. H. v. .d--Hoeven, Predikant te Briels-Nieuwland,
Wilson, komende van Huil en bestemd naar Nieuwediep. heeft het beroep mtar Schermerhorn aangenomen.
In allerijl werden, niettegenstaande duisternis en gladNaar wij vernemen ligt de reden van 't bedanken voor
heid, met het vuurpijltoestel pogingen aangewend om de Z. Zijpe in de slechte toestand van de Pastorie aldaar.
Ruime keuze in ZWARTE GOEDEREN , als : Paraschipbreukelingea te redden, die niet hun vaartuig tegen
mats,
Thibdts, Herinos, enz. enz.
Indien deze inlichting juist is, is het seker meer dan
de dammen waren geslagen en hevig om ïmlp riepen.
tijd dat in dien toestand verbetering worde gebragt.
KCOOJPJE.
s
Aan dé lijn der tweede pijl, die werd afgeschoten , werd
Het Polderbestuur — 't welk volgens vroegere contracten Een partij / ZWART MERINOS a 12 Cta. per
4
door de schepelingen eene tros verbonden, welke het vaar- verpligt is voor eene predikantswonmg te zorgen — mocht
tuig in gemeenschap bracht met den wal. Op het voor- dunkt ons, dan wel eens ernstig worden aangespoord, om 69 Centimeter.
beeld van den Burgemeester dezer Gemeente waagden zich die verplichting beter na te komen.
nu eeuigèn in zee, en had men het geluk de redding der
Ds K. Gorter zal in,plaats van;Woensdag-, Donderdagschipbreukelingen , 3 in getal , zoo spoedig aan te brengen ,
avond
a. s. te Oudesluis optreden; 's 'avonds ten half dat de WITTE SUIKER (eerste soort gemalen melis) bij
dat reeds om half één ure ieder in veiligheid was.
25 eu 50 kilo's, tot den prijs der Amsterdamsche fazeven.
.
.
- .
- •
.ons uit Schagen, 9 December 1879:
brieksnotering verkrijgbaar is a contant'bij
Heden had alhier ten huize van den Heer A. Knikker
e Stand.»
eene vergadeiïug plaats van de „Vereeniging ter bevordering van de belangen van het Openbaar Onderwijs te SchaGemeente ZIJPE.
te SCHAGERBRÜG.
gen'", waarin. besloten werd dingsdag 16 dezer schoolfeest
—11
Decornbèr
1879.
te houden. De kinderen zullen onthaald worden op choGEBOREN: Arie, zoon van Jan Eriks on Dieuwertje
colade en krentebroodjes, terwijl de beste schoolbezoekers
Schoorl.—
Maria Wilholmüïa, dochter van Pioter Egbertus
zullen deelnemen aan een tombola zonder nieten. Het GeCornelis
Melchior
en Adriana Visser. K
meentebestuur heeft voor dit feest f 150. beschikbaar geOVERLEDEN: Willem, zoon van Hendrik Jiimnink en bied zich aan tot hefc KOOPEN en VERKOOPEN van
steld.
Maartje Stam 9 d. — Ariaantje, dochter vaa Jacobus Adriamis Thomasz en Ariaantje Ossen 5 m. — Uda Sieuwers. wed. tegen redelijke provisie.
Men schrijft ons uit Anna Paulowna d.d. 7 Dec.:
van
Pieter Boom 70 j. — Jan Smit, echtgenoot» ran Maartjo
Even als vorige jaren heeft deafdeelingvan»Volksonderwijs", gesteund door milde bijdragen van de bewoners dezer Kuis 59 j.
ONDERTROUWD en GETROUWD: Geene,
Uit d.e hand. te Icoop
plaats, .met Sint Nicolaas den schoolkinderen een feest be:;'reid. Eeuigë kindervrienden hadden school Nó. l smaakGemeente St. MAARTEN.
vier vette Varkensvol venderd en de prijzen geëtaleerd. Alle kinderen werden
Ingeschreven van 7 November tot 11 December 1879.
onthaald en kregen een prijsje.
GEBOREN: 7 Nov. .Öu-ortje, dochter van Jaeob Hillegonds en Te bevragen bij den eigenaar Wb. VAN DER OORD aan
De belangrijkheid der prysjes hing af van het meer of Gunrtje Eriks. — 9 jcl. Elisaboth Petronella Frederica 'T ZAND in de Zijpe,
minder getrouw schoolbezoek in het i verloopen jaar. Vijf Caroline, dochter van JBarend Dirk van Starckenborg van Strakinderen van school No. l ontvingen nog een extra ge- ten en van Francpisè Amóldieue Caroline van Bijlevelt. —
schenk, omdat zij het geheele jaar geen enkelen schooltyd 12 id. Pieter, zoon van Abraham van der Steen en van Maartje Stoffel. — 25 id. Jantje, dochter van Gerrit Schoorl en
hadden verzuimd.
'
Jantje .Slotemaker.— 27 id. Aaltje, dochter van Pieter Bjjvoet
een groote zrwarto HOND met lederen halsband.
Cretukldg de gemeente, waar er,nojr zoorclcn zijn, die, ea van Trijntje Hoogvorst. .
,,
Die hem terecht brengt, of kan aanwijzen, zal goed behoewel zij ouder worden in jaren, hun hart niet laten verONDERTROUWD: )
loond worden.
ouderen en daardoor nog kinderlijk kunnen gevoelen met
GEHUWD:
(.Geene.
.G. SHIT.
de kinderen.
„,j: ,-,-•OVERLEDEN:
)
;.; , " BT7RGERBRU&
^^{'/•'••--V;

. VAK, OS ïïotaris.

A. van der Linden,

Manufacturen.

A. ZIJP Jr.

.

SCHAQEEBBUa.

Niet te geloovsn en toch is het WAAR
C. J. PRUIJSSEN

A. SMIT te Dirkshorn,
- GRANEN

Weggeloopen,

v-r.-,-w
^^

,„•• -.., ; - :

,

>

.

T

i

Door de Rederijkerskamer
„KUNST KWEEKT KENNIS" zal op

Zondag 21 December 1879,
op de zaal van den Heer S. THOES te
' S C H A G E R B R U G , ten Tooneelc worden gevoerd:

Een
EankbUlet van Duizend Gulden.
Oorspronkelijk Blijspel met Zang in twee Bedrijven,
door A. RUIJSCH.
Entree 49 Cent de persoon.
Aanvang 7'/ 2 ^urPlaatsen zijn te bespreken bij den Heer II. W.
ijsSvjn, a 10 Cent extra,

VERLOREN,

\

Bij ciezen ï>ericht i Is lnet geachte piibliels: clat van. cl i t "Weekblad, vier proeft
nTimmei-s iii i'iiimen lering en Gr3£&A.TIS zullen \vorden versi>reid.
Die gading- lieeft om te ad verteeren s malie van deze gunstige gelegenheid

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.

een WIT SCHAAP, gemerkt met eenblaau\ve stip op 't kruis en een hoek uit 't regteroor.
«£•„-=•
Die het terug bezorgt bij den eigenaar S. Tlioes
te SCHAGERBRUG, kan op goede belooniug rekenen.

DK UITGEVER.

Algemeen Meisjes- Vrouwen- en "Weduwfonds
Opgericht in 1823.

Prima kwalilcil

Maatschappij van Levensverzekering

(Blaauw fust)
per vat verkrijgbaar tot den prys der Amsterdamsche
markt-notering.

Opgericht in 1835.

per liter a 10 Cents ïi coulant bij

igl te

C. J. PRUIJSSEN
te

ic J, P, i

on B, è UT,

Goedgekeurd bij Koninklijke Besluiten, laatst van 31 Mei 1875 No. 10, en 10 Augustus 1875 No. 57.
Verzekering van WEDUWEPENSIOENEN en KAPITALEN bij overlijden of op vooraf bepaalden leeftijd. Het Wedmvfouds bezit een wiskunstig berekende reserve van ƒ 440,709,97 en een onverplichte buitengewone
reserve van ƒ 88,141,99.
De Leden ontvingen over het boekjaar 12°/0 van hun jaarlijkscho premie terug; de Weduwen een geljjk bedrag boheliben te ALKMAAR, SCHAGEN en te ANNA PAIJ- ven de som waarvoor zij zijn verzekerd. De gelden zijn uitsluitend belegd in Inschrijvingen op het Grootboek tot een
LOWNA, Puike AARDAPPELEN op de Win- bedragvan ƒ 536,000 2 | //„ nominaal, en in 1ste hypotheken op gebouwde eigendommen bedragende / 208,150.
terlaag.
Vooral H. H. .Ambtenaren, Predikanten en Onderwijzers wordt dit fonds aanbevolen.
Prijzen 5, 6 en 7 gulden per mud.
Informatiën t3 bekomen bij den Heer M. BOSSEN, Agent l te Zjjpe, door wien Onder- Agenten kunnen worden
Monsters te bekomen van een halvezak bij
aangesteld.
Prospectussen en Tarieven gratis.
\
Jh. HONING
te Schagen,
in de CERES
«n, bij Coma. BORST
nn
.bij G. .vuiï der POL, breedstraat te Alkmaar en in de
VLAS en KORENBEURS te Anna Paulowna.
Een KET (vos) met witte manen en staart. Te bevragen
,
ONDER DE FIRMA
uet franco brieven onder letter K H a*iii het Bureel van
Bezorgen te Schagenen Omstreken,
dit blad.

Winter-Aardappelen.

B L A A ü ¥ B O ï B m Co., ra'T XABD

TE KOOP:

WESTFRIE8CHE BANK
•Timmerman , Blaauboer & Co.

7,

puike

P. Engelsman

Si één gulden per mud franco aan huis, waarop wjj
zelven en Cs. BORST te Schagen, de bestellingen aannemen.
Houden ons voor leverantie, va u gezaagd, ongezaagd, e/a van klaargemaakt HOUT, minzaam aan- voorhanden alle soorten van fijn en grof MANDEN"
WERK.
bevolen.

hoek Appelsleeg O B te ALKMAAR,

te

kapitaal f400000
Directeuren:
P. TIMMERMAN Dz.
J. M. KOELMAN
J. BLAAUBOER Jbz.
K. E. NUMAN
Aansprakelijk

i*oor liet geheel.

De VCD nootschap „WESTFRIESCHE BANK" onder de firma TIMMERMAN, BLAAUBOER & Co. te
SCHAGEN, neemt geld in depóib tegen eene rente van 4,
De agentuur voor de VLEESCHMEST van Chouf- Plaats ver vansrerts en TVrmimer ver \vis- 4'/ 2 en 4 s / 4 pCt. , verschillende naar mate van den tijden
frue & 00, isgev&tigtil bg
de voorwaarden bij de overeenkomst vast te stellen.
selaars gevraagd door
J. "W. Holtorman St. Maartensbrug-.
Plaatst geld onder borgtogfc, hypothecair verband enz.,
belast zich niet den in- en verkoop van effecten en in het
algemeen niet die werkzaamheden , welke tot het baukierseii kassiers vak, kunnen gerekend worden te behooren.
30 JAreix o 'LU , verscheidene jaren een BOERDERIJ geDe Directie.
drevsN \d}\'bende, zoekt verplaatsing; liefst bij eene weduwe
^^^"Het Kantoor wordt gehouden aan de mvrkt fe Scha*)f 'bi,j bejiVu-ue menschen. De beste getuigschriften staan
v
gen , en is geopend iedcrcn werkdag van 9 —12 uren.
hcrn v .en- dienste.
te
"WlaVKEILj»
bevelen
zich
bij
hunne
geachte
cliê'n-*
u
f
Brieven drauco onder letter K, ar.n het Bureel v/d Blad.
telle bjj voortduring aan.

Iemand

S.

De firma A. en &. 0. Slocs,
WIJNHANDELAAB S

•

• i j«i

De< Plattelandsche Bankvereeniging

gevestigd te BARSINGE11HORN, onder de firma SPAANS &: Co. neemt voortdurend gelden in deposito teg<?n
4, 4'/ 2 en 4'/4 pCt. rente 's JAARS
al naar gelang der voorwaarden welke bij het Depóneeren
-der gelden worden overeengekomen.
, Zij belast aich ook voortdurend met het koopen en verkoopen van BINNEN- en BÜITENLANDSCHE effecten,
coupons, enz., het disconteren van handelspapier, het
verschaften vaut voorschotten, enz.
Jg^T Het Kantoor wordt gehouden te BAESINOEIUIOHN ,
eiken werkdag van 10 tot 12 uur, en op denwefeelijkschen marktdag te SCHAGEN ten huize van den heer
A. KNIKKER van 10 tot 12 uur.

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

Gouda
Zürniukn,
Micnt Wijk B No. 25.

P. Witlok te Dirkshorn,
MAAKT en REPAREERT alle soorten van

K IJ T U I G E N;
ook worden oude Rijtuigen in RUIL aangenomen.

Dr. N. A. COHEN
Chirurgien Macanicien-

D E 1T T I-S T,

Laat 9 A. 4-8» , te A.TJJLZ.'MLA^AJEl

TE KOOP

WINKELHUIS,

Terug te bekomen tegen kosten der Advertentie bij
S. THOES te Schagerbrug.

Hiindsl in Tabak en Sigaren.
Tevens verkrijgb'aar :
alle soorten van Kruideniers- en Grutterswaren ,
tegen zeer billijke pryzen. Bezorging franco aan huis.

St. Maartensbrug.
—n— —

- - 1 — .. --------- ._ . - ^ -•----------•

------

. ---- — j--- __ -

____

__

„__^__^^,

Bij den ondergeteekende zjjn voorhanden:

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

Winterkleedingstukken etc.

9
1
recommandeert zich aan tot liet genezen van:
J. FOÏfcTUIIV.
Kanker, Pitsels, Rumathiek y Seorbuut in den Kaasmarkt.
ALKMAAR.
mond en verricht verder alle operatiën aan den
mond, zonder de lijders de minste pijn te verNiettegenstaande de laatste veilingen do prijzen
oorzaken.
van alle soorten KOFPIJ enorm verhoogd 74]n,
Zet KUNSTÏANDEN en GEBITTEN in.
gaan we steeds voort, Zuiversmakendö JAVA KOF»

De vooruitgang in het vak der tanden is heden op eene
zoo groote echaal, dat meu met de grootste oplettendheid
niet kan onderscheiden, kunsttanden van natuurlijke tanden.
Bedorven tanden worden door hem gevuld, ten einde
een Broodwinning voor ƒ7500,— genaamd het deineetingen de kiespijn te voorkomen.
Alles betreffende het vak, wordt door hem met vrijwa„Pettemer Veerhuis'l en het daaraan verbonden
ring gedaan.
BOVENHUIS, vap alle gemakken voorzien.
Uitvinder van een mastte, verzachtende op het oogenTe bevragen bij J. M. VERKOZEN te ALKMAAR.
blik
de hevigste kiespijn. Van een Amerikaansch mastic,
Te KOOP een groot en ruim
de meeting te voorkomen en de tanden zeer natuurlijk nabootsende.
'
Tanden en gebitten door andere tanden-docters niet naar
geschikt voor alle flinke zaken, staande op eene der beste
genoegen
gemaakt, worden door hem verbeterd en in goestanden te .Alkmaar.
den staat afgeleverd.
Te bevragen bij J. M. VERKOZEN aldaar.
HERSTELLING DER KINDSRTANDEN.
ABONNEERT PAM1LIBN.
GEVONDEN een

G-ouden Medaillon.

E. Holterman.

Tandpijnstillend elixer, opiat, elixer en poeder
voor het onderhoud der tanden.
Donderdags te Sc/utf/en te spreken lij den Heer
SP1EHS in „den Buitf' (boven.)

PIJ (onze gewone winkelsoort) voor den prjjs van 60
Cents per '/ s kilo. te verkoopen.
Mede verkrijgbaar:

Zuiversmakende AFRIKA KOFPIJ (klein boon)
a 55 Cents per '/, kilo.
Puike JAVA
a 65 Cent per '/, ulo.
SURINAAMSCHE a 7O „ „ „ „
bjj C. J, I*RTJIJSSEÏST
te SCHAGERBRUG.

Sigaren-fabriek
EN

Tabaks-handel

/
'

VAN

'

,T. V-AIST IXEÏfc JP.AJVT.

fit.

H

.

ALKMAAR.^

,

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

