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To Zijdewind »

: Donderdugs
Maandags de

.do trein die 6.20 on 8. 5 van Helder cu 11.28 van Alkmaar vertrekt. Vrijdags cu Zaterdags de trein die 8. 5 van Helder-GO. 2.50 van Alkmaar vertrekt,
trein dio 6.20 van Helder en 6.10 van Alkmaar, Donderdags die 1. 8 van Helder en 8.35 van Alkmaar, Vrijdags en Zaterdags die 8. 5 van Helder en 2.50 van Alkmaar vortr.

le-, KennisarevinsrVlXfe V> V' AJLJ.I» ff

Nationale Militie.
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ZIJPE.
Gezien art. 19 der wet van 19 Augustus 1861 (Staatsblad

No. 72).
Roepen bij deze op:
Alle mannelijke ingezetenen, die op l Januarij 1880 hun ne-

gentiende jaar zijn ingetreden (mit&dien alle mannelijke gebo-
renen van 1861), om zich, in gevolge art. 15 en 20 dor aan-
gehaalde wet, in het daartoe gereed gemaakte registor voor do
Nationale Militie te doen inschrijven.

Do inschrijving begint op l Januanj 1880 on moot afgeloopen
zijn den Sisten dier maand, behoudens do uitzondering bij art.
2U der gemsldo wet omschreven.

De inschrijving geschiedt in een der vertrekken van het raadhuis
aViier, oj> Vrijdag-den 16 Januarij eerstkomende > van des voor-
iniddags 9 tot des namiddags 2 ure.

De'verplichting tot hot'doen der aangifte berust op den mi-
lltieplichtige zelven; bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstente-
nis op zijn vader; is deze overleden, op do moeder, en, zijn
"beido overleden, op -den voogd.

Biirg-omeestor en Wethouders maken, tot regt verstand van
het voorgaande, de ingezetenen opmerkzaam op do volgende bij
genoemde wet gemaakte bepalingen, als:

Voor ingezetenen wordt gehouden :
lo. hij wiens vader, of is deze overleden, wiens moeder, of

zijn beide overleden, wiens voogd ingezeten is volgons de
wet van 28 Julij 1850 (Staatsblad No. 44);

2o. hij/, die geen ouders of voogd hebbende, gedurende de laat-
ste 18 maanden voor l». Januarij 1880 binnen Nederland
verblijf hield;

3o. hij, van wiens ouders do langstlevende ingezeten was, al
is zijn voogd geen ingezeten, mits hij binnen het Rijk

• verblijf houcle.
Voor ingezeten wordt niet gehouden do vreemdeling, behoo-

rende tot een Staat, waar de Nederlander niet aan dever-
pligto krijgsdienst is onderworpen, of, waar ten aanzien
der dicnstplichtigheid, hot beginsel van woderkeerigheid is
aangenomen.

De inschrijving geschiedt f
lo. van een ongehuwde in do gemeente, waar de vader, of is

deze overleden, do moeder, of, zijn beide overleden, de
voogd woont;

2o. van een gehuwde en van eon weduwnaar in do gemeente

F e u i l l e t o n .

waar hij woont;
3o. van hem, dio geen vader, moeder of voogd heeft of door

deze is achtergelaten, of wiens voogd buiten 's lands ge-
v: stigd is, in de gemeente waar hij woont;

4». v.m den buiten 's lands wouenden ZOOTA van oen Nederlan-
der , die, ter zako van 'a landsdienst, in eon vreemd land
woont, in do gemeente waar zijn vader of voogd hot laatst
in Nederland gewoond heeft.

Voor de Militie wordt, niet ingeschreven :
lo. do in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een inge-

zeten, dio geen Nederlander is;
2°. do in een vreemd Rijk verblijf houdende ouderloozo zoon

van eon vreemdeling, al is x.ijn voogd ingezeten;
3<>. de zoen van een Nederlander, dio, tor zako van 's lands

dienst, in 's Rijks overzeescho bezittingen of koloniën woont.
En vermanen al do ingezetenen dezer gemeente, wien dit

inogt aangaan, zoo mogelijk in eigen persoon do aangifte to doen
en daarmede niet tot hot einde van Januarij to wachten, ter-
wijl zij voorts herinneren aan do" sföaT, waarmede de nalatigen
tor inschrijving bij do art. 183 en 188 der wet bedreigd worden.

Zijpo den 19 December 1879.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,

G. C. HULST.
Do Secretaris,

M. BOSSEN.

Kinderarbeid

3.
over Je stellii van le Trow iitó

W.
(Vervolg.)

Er zullen zeker meisjes genoeg zijn, die een dergelijke her-
vorming geenszins wenschen. En geen wonder, want met 't
zalige niets doen, dat velen harer zoo bij uitstek bevalt, is 't
dan gedaan. De tijd, die er verloopt tusschen 't 15de, 16de
of 17de jaar, waarop zij gewoonlijk de school verlaten en den
tijd, waarop sommigen harer in 't huweljjk treden, zal dan an-
ders moeten worden besteed. Lang slapen, prullige romautjes
lezen, zich Meeden voor 't déjeuner, voor de promenade en nog
eens voor de theetafel, Grasieusetjep. bekijken, strikjes leggen
en verleggen, op de canapé droomen van officieren en studen-
ten, die . . . . . toch niet komen, enz. 't wordt alles contra-
bande. Er zal móeten gewerkt worden, met, inspanning en
kracht. Maar zij. zullen 't zieh in 't verloop des tijds niét be-
klagen. Immers 't bïeek-zuchtigev kleurtje zal plaats maken
vqpr een, frisch, en gezond rood, hare gesprekken zullen aan de-
gólijkhbid en onderhoudendheid winnen, levenslust on veerkracht
zich aan haar mededeelen, geldverspilling steeds miuder worden
en — last not least — door dat alles de waarschijnlijkheid groo-
terworden, dat nog eens de ware Jozef komt.

Wantj ;en laat ons dit vooral niet vergeten, wat .in dit op-
siicht gewerkt wordt, is geenszins verloren, 't Is er zoo mede
gesteld, dat do wijziging der okonomische toestanden thans
vooral .tot die hervorming drijft' Maai' ook zonder deze, af-
gescheiden van de toekomst der ongehuwde vrouw, ware een
.hervorming dringend noodzakelijk. Verstandige ouders hebben
dan ook reeds lang do waarheid • hie^pn ~vi>or hunne dochters

.ingeziëfi.^ Dwaasheid is' 't te moenea, aat als eea meisje huwt,
de aangeleerde kundigheden tamelijk overbodig worden. ,Wij
erkennen, de belachelijke figuur, die menige blauwkous in 't

Dat kinderarbeid een kwaad is, 't welk nog geenszins
overwonnen mag heeten, niettegenstaande de goede vruch-
ten, die de invoering van de Wet van Houten van 19 Sept.
1874 gedragen heeft — daarvan kunnen wij ons in onze
omgeving voortdurend overtuigen. Trouwens wij bevinden
ons in een streek, die, arm aan fabrieken, ja misschien
zoo goed als geheel er van ontbloot, daarentegen voor een
toepassing van de uitzondering ip genoemde wet voor den
veldarbeid gemaakt, in ruime mate de gelegenheid aan-
biedt. De veldarbeid is vóór verreweg 't grootste deel der
behoeftigen in 't ^oorderkwartier 't middel van bestaan.
Duizenden winnen daarmede hun brood, 't zij in dienst
van den aanzienlijken landbouwer, 't zij dat men op ge-
ringen schaal voor zich zelven bouwt of warmoeziert.

leven maakt, heeft aan dio incoaing voedsel gegeven. Maar 't is
niot oni blauwkouson, 't is om degelijk ontwikkelde vrouwen
te doen. Vertoon van geleerdheid met averechtscho levcnsprak-
tijk • is bespottelijk. Kamergeleerden zijn onuitstaanbaar ; do
maatschappij trekt er geen of weinig voordeel van. Wat geldt
voor don man, geldt in verhoogde mate voor do vrouw. Me-
nige satyre op vrouwelijke pedanterie wordt dan ook geenszins
door ons gewraakt.. Een vrouw, die zelve haar huishouden ver-
waarloost^ maar op partijen -als anderszins door haar geleerdhdd-
vortoon flinke huismoeders haro meerderheid wil doen gevoelen,
verdient eenvoudig . . . . . in 't zonnetje to worden gezet.
Maar — vergeeft do gemeenplaats,.wij gebruiken haar duide-
lijkshalve —evenmin jils - men 't gebruik van messen nalaat,
omdat soms een onhandige zich belangrijk verwondt, evenmin
kan om bovongenoem le^redon een degelijker opvoeding van 't
meisje worden afgokerrd. Wie eon goede huisvrouw wil zijn
moet een ontwikkelde, verstandige vrouw zijn. 't Is feon klacht,
dio behartiging verdient, als er gezegd wordt, dat 'er aan de
administratieve kundigheden' der vrouw zooveel ontbreekt. De
huishouding is een
jdie toch dezelfdo eisi
'meer uitgebreide. D
nis, noch begrip yai

administratie, wel in 't klein o ja, maar
tien stolt in beperkter afmeting als eono
meeste vrouwen hebben nock waren ken-
do waarde van 't geld. Van daar dan

En wat moet 't bordeel over don
ook, dat zelfs bij zui uige huisvrouwen, nog zooveel geldverspil-
ling .valt optemerken
tuinman, dio niet be
grond toevertrouwd,;
Zoo moet ook de vro
len, waaruit haaf falj
mengesteld.

-'t Zelfde geldt'voor
zeer uitvoerig kunnen

ordeelen kan of 't zaad, dat hij aan j den
verjaard ia 'dan of 't nog Memkracht' bezit,
iw de kracht en do waarde kennen der doe-
rikaat, 't zij voedsel of deksel wordt sa-

de vrouw als m'oeder. Wij .zouden hier
worden, 't Gebied der opvoeding, der

opvoeding van 't Mndl door de moeder vooral is een terrein,
dat znon in vele rieLüugien kan doorkruisen én toch blijvon er be-
langrijke plekjes, dio d. >or u niet worderi^opgemerkt Maar, om er
maar weinig van te'zoggjen, 't zal zeker*door niemand worden weer-
sproken-, dat tot 't geven eener goedo opvoeding noodig zijn:

Nu is er v:cker geen arbeid zoo verleidelijk,' om èiPook
't kind aan ie laten deelnemen, als de veldarbeid. Im-
mers 't groole bezwaar, dat den kinderarbeid in de fabrie-
ken drukt, nl. 't nadeel dat er door aan de gezondheid
wordt toegebracht, door 't verblijf in ongezonde lokalen,
't inademen van schadelijke bestanddeelen enz., oneindig
gevaarlijker voor 't zich ontwikkelende kind', dan voor 't
gevestigd gestel van den volwassene — dit bezwaar wordt
hier niet gevonden. En ter anderer zijde: 't geringe loon,
aan den veldarbeid verbonden, dat gemeenlijk bij 't fa-
brieksloon verre achterstaat, maakt in vele huisgezinnen
zoo gewenscht, dat ook de kiuderhandjes zoo spoedig mo-
gelijk een penningske bijdragen, tot voorziening in de
behoeften van 't geheel. Wel zullen er zijn die nieenen,
dat in t zooveel hoogere fabrieksloon door de .ouders een
grooter aantrekjangskraclit ligt door deu, .̂ aiBeldJ jan 't
kind — en tot op zekere hoogte is liet waar — maar toch:
't noodige is krachtiger prikkel dan 't bekorende en ....
honger is een scherp zwaard. Neemt men hierbij in aan-
merking dat vele gegoeden , die zelfs hunne eigene kinderen
op te jeugdigen leeftijd in sommige tijden van 't jaar aan
't werk laten deelnemen, niet schromen te profiteeren van
de zooveel goedkoopere arbeidskracht van 't kind, dat tot
enkele werkzaamheden b.ijna even goed als de volwassene
in staat is, — dan begrijpt men, dat van de vrijheid,
dat kinderen beneden de 12 jaren wel veldarbeid mogen
verrichten, door velen helaas! gebruik wordt gemaakt.

Helaas ! — Men zegt: de ouderdom heeft recht op rust;
welnu , 't kind heeft evenveel recht op onbezorgde vroo-
lijkheid te midden zijner, kornuiten, 't Is genoeg te be-
jammeren , dat 't kind van den behoeftige haar niet langer
genieten kan. Maar op dat weinige nu nog af te dingen
staat velen leelijk en pleit niet voor hun hart. 't Kind is
er te bewegelijk , te lustig voor oni 'a morgens te worden
ingespannen. eu 's avonds na een langen, vervelenden,
door eentonigheid, vermoeienden dag uit 't gareel te wor-
den losgemaakt, 't Bevindt zich daar op 't land vaak
eenzaam. De volwassenen, door wie 't omringd is , bewa-
ren't stilzwijgen, vervuld van goede of leelijke, van nij-
dige of hoopvolle gedachten, maar in ieder geval zij zijn
in zich 'zelven gekeerd, 't Kind heeft niets aan hen. 't Ont-

2 elf opofferende liefde j mensclion- d. w. z» karaktarkennis
en een tact, die tor juister tijd weet te prijzen on to straffen.
Hoe zal de vrouw voor die taak geschikt zijn, wanneer haar
meisjesloven is voorbijgegaan, zonder dat kaar kracht om zich
zelve te verloochenen op eenigszins beteekonende proef is gesteld,
zonder dat zij tot zelfkennis, die do bron is van alle menschen-
kennis, is aangespoord on in breideling van eigen lust do tact
om ter rechter tijd te geven en te onthouden niot geleerd hooft.
Immers goveii en onthouden vertegenwoordigen voor 't kind
belooning en straf. Slechts door haar tot studie en nadenken
te prikkelen on haar 't hoofddoel haars levens voortdurend voor
oogou to houden, kan zij- voor dio zeer moeiolijko taak wordon
gevormd. •

't Is dan ook een door *on door ijdele vrees, dat zoogenaam-
de geleerdheid de vrouw voor haro huishoudelijke en moeder-
lijke plichten ongeschikt zou maken, omdat geleerdheid in den
Biechten zin van 't woord niet bedoeld wordt, maar een oplei-
ding, dio tot de .waarneming van zekere betrekkingen in staat
stolt, benevens een algemeeno keunis on ontwikkeling als bij
den jongeling door 't middelbaar onderwijs wordt beoogd. Voorts
kan 't niet anders of do$r eon degelijke opvoeding moeten
ernst on plichtbosef bij de vrouw worden aangekweekt en nu
zijn 't juist haar wufthöid on oppervlakkigheid \dio velen harer
haro plichten doet verzaken. Van zulk een opleiding behooft
dus voor hare toewijding aan huishoudelijke en moederlijke
plichten niets te worden gevreesd; integendeel deze zullen er-
door gebaat worden. Slechts de oppervlakkige, tot niets dego-
lijks gevormde vrouw ziet op haar werkkring in huis mot min-
achting neder; zij veracht de kleine plichten van .'t gezin,juittt
uit gebrek aan inzicht j dat 't kleine do oiimisbare , voorwaarde
voor 't grootéis; en omdat zjj als jong meisje aan geen ge-
regelden, moeite «n inspanning kostèndèn arbeid gewend is,
maakt do kleinste, inspanning haar korzelig en gemelijk.

(Wordt vervolgd.}
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vangt vau hen niets en ?t kan zich aan niemand raedc»
deelen. Of als zij spreken , dan geschiedt 't over onder-
werpen , die 't kind niet verstaat, die 't geen belang
inboezemen en waarvan 't dikwerf maar gelukkig is, dat
't niets begrijpt, 't Kind is er niet op zijn plaats. Ont-
rukt aan de waereld waartoe 't behoort, laat 't vaak de
handjes rusten en ziet droomend, gedachteloos om. zich
heen of ook wel met stil verlangen naar de knapen en
meisjes , die - stoeiend en. • dartelend langs den weg van de
school huiswaarts keeren, ia wier midden 't wenscht te
zijn. 't Heeft verdriet, misschien oubeAVust verdriet-, maar
toch 't gevoelt iete , dat 't treurig, droevig maakt.

Er 74)15. er die dit lezende, zullen zeggen: gekheid, mallig-
heid. Nuchtere lui , die reeds lang vergeten zijn , dat zij zelve
eenmaal jong waren, die hun nuchterheid' mogelijk wel
te danken hebben aan hunne eigene vroolijke (?) jeugd. "Wij
7Aillen hen niet antwoorden. Maar er is meer. Of hebt gij
nooit eens uwe gedachten laten gaan over de weinige jaren,
die 't kind van den behoeftige geschonken worden, om
zich van de noodigste, onontbeerlijkste kundigheden voor
*t gansche leven te voorzien ? Zes jaartjes schoolgaan is
toch waarlijk niet veel. Moeten er daar nu nog eeiiige
op beknibbeld worden? Of als gij hun geen volle jaren
onthouden wilt — wij kennen u als rooiaal — vindt ge
den boom dan zoo vol geladen, dat eenige verzuimde
maanden niet afdoen op 't geheel? Of mogelijk legt gij
hier wederom u zelvt?n tpt maatstaf aan. Maar hebt gij
dan wel eens nagedacht hierover, hoe 't toch komt dat
men u nooit een plaats onder »de degelijken" gegeven heeft?
Als 't u ooit invalt de vraag te stellen, waarom men u
bij zekere gelegenheden nooit heeft kunnen gebruiken, wijt
't dan aan uw eigen verwaarloosde jeugd. Zal er iets groeien
van 't kind, Jat eenigsins gelijkt op een dragelijk lid der
maatschappij , dan mogen de weinige schooljaren ten min-
ste wel goed worden besteed. Dan moeten de ouders gie-
rig zijn op eiken schooltijd, gieriger als op eenig ander
ding, dat in hunne oogen voor de kinderen waarde heeft.

Maar wij hooren u. Gij zegt er is tegenspraak in 't
eerste en 't laatste. Schaadt de arbeid aan de onbezorgde
vroolijkheid der jeugd, dan niet minder, dat men 't kind
dwingt op de schoolbanken plaats te -nemen. Heeft een
geestig schrijver den Hollandschen jongen niet gekarakti-
seerd als „met Prinsens leerwijze oneindig minder ingeno-
men dan zijn meester", als een, „die altijd een boterham
minder en een les meer leert, dan waar hij trek toe heeft?"

.Rekende hij ook de school niet tot de kinderlijke smarten ?
'U zeker, dat deed hij en daar is waarheid in. Maar toch,
welk een hemelsbreed verschil tusschen de school en dien
ingespannen arbeid! De school roept hen slechts voor wei-
nige oogenblikken en dan ontsluit zij hare deuren weder
voor de pret. Zij legt beslag op slechts een derde van
den langen dag en in die uren wordt maar weinig gedaan
of vernomen, wat geheel vreemd is aan 't kinderhart. En
dan — zij bevinden zich daar te midden van huns gelijken,
't Voldoet hen zich te midden hunner makkers te zien.
Slechts een paar uurtjes en — zij kunnen zich weder uit-
spreken en mededeelen; zij kunnen hunne plannen vormen
en de gevormde ten uitvoer leggen; zij kunnen praten en
lachen, stoeien en vliegen; ja zelfs de verontwaardiging
en den overmoed lucht geven, die als de saam geperste
storm dé ketel dreigde te doen springen — zij kunnen
vechten naar hartelust. De school verbindt 't nuttige, met
't aangename; en al ware 't laatste in veel mindere mate
't geval,'t nuttige , dat van beduidenden invloed is voor 't
gansche leven , moet zwaarder wegen , dan de weinige"stui-
vers die door 't kind worden verdiend.

En meent nu niet, dat wij niet begrijpen, dat die
stuivers, hoe weinige dan ook, voor velen groote waarde
hebben. O, wij weten 't zeer goed, hoe moeielijk 't velen
valt in de behoeften van hun gezin te voorzien. Maar
houdt ge 't er niet voor met ons, dat, als behoeftige ouders
besloten hunne kinderen geregeld de school te laten bezoe-
ken , zoodat niemand in de gelegenheid was een gegronde
aanmerking te maken — en op schoolbezoek een aanmer-
king maken, wie zou 't durven ? denkt er om, de pu-
blieke opinie is ook een macht — en voorts weigerden
aan wien er om vroeg hunne kinderen te werk te zenden,
dat dan van zelf door de meerdere vraag 't arbeidsloon
stijgen zou ? 't Is droevig genoeg, dat, nu de kwestie
van den. kinderarbeid reeds zoolang aan de orde is, '-bnog
niet zoo geworden is in de maatschappij, dat men T don
gegoede tot een schande aanrekent, als hij kinderen bij zich
aan 't werk heeft. Maar als déze dan niet willenen de

'toekomst van de kinderen hunner medeburgers blijven op-
offeren aan 't voordeel van een enkelen gulden , dan moet
<le werkman 't zelf doen. Houd uw kind van den .arbeid
terug, geef 't 't eenige wat gij 't nalaten kunt, stuur 't.
geregeld naar • de school en — -er is nifcuiand, die er tv.
met een zwart gezicht om aankijken durft.

IPólitieli Nieuws.

In de. afgeloopen week zijn in de Tweede, kamer de de-
batten over de'• begrooting voortgezet. Bij de behandeling
van het hoofdstuk „Onderwijs" brachten -de anti-revolution-
nairen op nieuw hunne grieven ter sprake, terwijl van libe-
rale zijde, door de heeren,. J/oens,. Wijbenga, de Vos van-
Steenwijk , van Eek en Humalda van "Eijjsinya.). eeue motie
werd voorgesteld om dé nieuwe wet op het L. O. in den
loop van het volgende jaar in te voeren. t)eze motie :werd
door de anti-revolutionnairen bi] inonde van den Heer

.Xeuchenius bestreden; als ijdel, onrechtvaardig en, revolüti-
onnair. Na deze bestrijding trok de heer Moens zijn voor-
stel in als-bewijs, van vertrouwen in de goede gezindheid
van het ministerie, terwijl hij daarbij constateerde dat de
mogelijkheid der invoering vóór' den Isteu Jan. 1881 door

; niemand was bestreden. Dit bewijs van vertrouwen, door
. de liberalen aan de ministers geschonken, is voor deze een
belangrijke steun en heeft aan den staatkundigen toestand
meer klaarheid gegeven. Na de begrooting van Binnen-
landscheZaken werden achtereenvolgens die van Marine,
van Financiën en van Oorlog goedgekeurd, die van Finan-

-ciën niet 50 tegen l stem, die van den heer van Houten.
Bij de behandeling dezer begrooting werd o. a. door den

heer de JBruijnkops aanbevoïon om niuntbilletten van f 50
uit te geven , doch • de - minister de heer Vissering, noemde
•dezen maatregel onnoodig.

In eene der zittingen deelde de heer yan Tienhoven me-
de, dat hij,, tengevolge. zijner benoeming tot burgemeester

van Amsterdam, zich genoopt zag voor zijn lidmaatschap
der Tweede Kanier te bedanken.

Bij de zitting van Maandag deed zich het opmerkelijke,
doch minder prijzenswaardige verschijnsel voor, dat van de
84 kamerleden 46 afwezig waren, waaronder ook de beide
Alkmaarsche afgevaardigden, de heeren de Bruijn Kops
en van der Kaaij.

Bij de behandeling der begrooting van Oorlog heeft zich
de nieuwe minister, de heer Heutlier, doen kennen als een
talentvol redenaar niet alleen, maar tevens als iemand, die
omtrent de landsverdediging vaste denkbeelden heeft en die

ook met uitnemendheid weet te verdedigen, zelfs tegen
weigerichte aanvallen als die van den heer Kool. Over
het geheel blijkt dus ons ministerie uitstekende talenten te
bezitten.

In Engeland zijn verontrustende tijdingen ontvangen uit
Afghanistan. De Afghanen, die vroeger zoo spoedig wa-
ren onderworpen, toonen thans veel meer vastberadenheid
en eensgezindheid. In groote menigte hebben zij zich ge-
legerd op de hoogten in de nabijheid der hoofdstad Kaboel
en ofschoon een nachtelijke aanslag op het Engelsche leger
in de stad werd verijdeld, is het aan de Britsche generaals
nog niet 'gelukt hen uit een te drijven. Bij de gevechten
die geleverd werden, veroverden de opstandelingen 4 ka-
nonnen, die echter vooraf' door de Engelsclien vernageld
en later hernomen werden; de hiatsten verloren daarbij 119
man aan dooden en gekwetsten, Avaaronder 16 officieren.

Latere berichten melden'zelfs dat eene legerafdeeling on-
der generaal Roberts, die tot ondersteuning der Engel-
schen naar Kaboel oprukte, door de Afghanen van het gros
des legers is afgesneden.

Op den onderkoning van Engelsch Indië, Lord Lijtton,
is een revolverschot gelost door een oud-ambtenaar, die
echter later krankzinnig bleek te zijn. Theebau, de bloed-
dorstige koning van Birma, heeft van de Engelsche'regee-
ring de kennisgeving ontvangen, dat hem de oorlog zou
worden verklaard, als hij niet spoedig voldoening voor
zijne misdaden en zijne buitensporige handelingen tegenover
Engeland wilde geven.

Jakub Khan, de geweren Emir van Afganistan zal waar-
schijnlijk naar Londen worden, gezonden. Hij schijnt deze
reis echter als een pleiziertochtje te beschouwen en moet
te kennen gegeven hebben, dat hij veel van vechten en
paardrijden hield, eene uitspanning waaraan hij zeker in
Engeland wel denkt te kunnen voldoen.

In Rusland nemen de woelingen en de oproerige hande-
lingen tegenover het gouvernement eer toe dan dan af,
tengevolge waarvan vele aanzienlijken de wijk nemen naar
Berlijn of Weenen. De vereeniging der omWentelingsge-
zinden heeft den Czaar doen weten, dat men hem slechts
dan met rust zou laten, als hij zijne waardigheid wilde
neerleggen. Als een der hoofdschuldigen aan den gepleeg-
den aanslag wordt thans genoemd zekere Tscheiken, pri-
vaat-onderwijzer van beroep, in wiens woning de vergade-
ringen van vele oproermakers uit Petersburg en de om-
streken werden gehouden. Reeds verscheidene dezer lieden
zijn in hechtenis genomen op aanwijzing der huurkoetsiers,
die hen naar de plaats hunner nachtelijke bijeenkomsten
hadden vervoerd.

In het genoemde huis vond men' verscheidene geweren',
revolvers, ontplofbare .stoffen en proclamatiën van het ge-
heime verbond.

Onder de maatregelen, door generaal Gourko, den gou-
verneur van St Petersburg in het belang van veiligheid en
orde voorgeschreven, behoort ook dat ieder inwoner een
lantaarn aan zijne woning moet hangen, zoodat het. huis-
nomnier wordt verlicht. :

Door de kamer van afgevaardigden in Frankrijk is eene
som van 5 millioen francs uitgetrokken tot leniging van
den nood der bevolking, veroorzaakt door mislukking van
den oogst en do.or den vroeg ingevallen winter. Volgens
sommige bladen zullen na het einde der kamerzitting ge-
wichtige veranderingen in het ministerie plaats hebben;
varj. andere zijde evenwel worden deze geruchten tegenge-
sproken. Zeker is het echter dat vele republikeinen onte-
•/reden zijn, omdat de ministers niet krachtig genoeg op-
treden tegen'de ambtenaren, in. dienst des rijks, die als
tegenstanders der republiek bekend staan.
. In Turkije ondervindt men nog moeielijkheden bij de uit-

voering der voorschriften vau den vrede van 'Berlijn. De
stadjes Gusinje en Plava, die daarbij .aan Montenegro zijn
toegewezen, wil de Sultan wel afstaan doch de bevolking
van Albanië, -de landstreek, waartoe de genoemde plaatsen
behooreh, verzet zich hier- tegen en wil de Montenegrijnen
met geweld weren. Deze daarentegen staan gereed het
aandeel, hun toegewezen, door kracht van wapenen in be-
zit te nemen. Inmiddels heeft de Ozaar van Rusland er
bij' de andere mogendheden op '.aangedrongen om gezamenlijk
stappen te doen ten einde deze zaak in der minne te
schikken.

GS-eiïien-d ÜViexvws.

Gelijk alles, zoo heeft ópk de winter zijn licht- en zijn
.schaduwkant. Zie ik onze Hollandsche jongens elkaar be-
legeren met sneeuwen kogels, of luid tierend dansen om
een sneeuwpop ; aanschouw ik, hoe knapen en meisjes, in
lange of breede rijen, met roode gezichten en blijde lach-
jes , de gladde ijsbaan op en neer zwieren; geniet ik het
gezellig knappend haardvuur in den huisselijken kring; of
wel slijt ik een beerlijken avond te midden van vrienden
en bekenden bij geestigen kout of onschuldig spel, dan
denk ik , als onwillekeurig : »Genotrijke winter !" ..•:•'

Doch pas heb ik het gezegd, of daar ratelt de hagel
tegeA de glasruiten;, daar snuift de wind door de zich
openende deur en laat dienstmaagd binnen, die — in naam
van een armen slokker — een aalmoes komt vragen; daar
valt mijn oog m de courant, welke mij van aanranding,
diefstal en inbraak spreekt. Brrl-nu kijkt de winter mij
op eens gansch anders aaü. JNu zie ik. gladde, met een
dikken sneeuwkoek bedekte, schier onbegaanbare straten.
Nu hoor ik eindeloos neusgesnuit en legio van hoestbuien.
Nu verschijnen.voor mijn blik handen, welke de grauwe
winteryorst werkeloos , huisgezinnen , welke hij arm-., hoof-
den , welke <njn dwingelandij 'half .waanzinnig heeft ge-
maakt. Brr! barre winter !

Doch — en daar hebben wij weder een lichtkant — ook

dit kwade werkt weer het goede. Hoc vreemd het mis-
schien, klinke: de winter is het jaargetij der liefde. Geen
saizoen kan zich er op beroemen, dat het zoovele -werken
der liefdadigheid, dat het zoovele weldoende handen en tot
helpen rappe voeten ziet, als het grijze wintergetij. Ver-
halen de nieuwsbladen ons niet, hoe men nu weder —
ja nu vooral — bij het norsch gezicht, dat de Winterko-
ning , al aanstonds bij zijn intocht, zette , zich én hier én
elders heeft gehaast om den armoede ter hulp te snellen,
om den nood te lenigen! Wat zwartgallige geesten ook
mogen praten, waar is dat de broederschap — het zich-broe-
ders-gevoelen — waarnaar alree voor eeuwen , groote man-
nen zoo smachtend hebben uitgezien , en waarover war-
hoofden . voorheen en thuns,. zoo jammerlijk hebben ge-
schetterd , dat die broederschap feitelijk hoe langer des te
meer komt. Getuige de winter met zijn menigte van me-
delijdende harten en barmhartige handen!

Ook Alkmaar is niet achtergebleven. Niet slechts dat
soepkokerijen, diakoniën en dergelijken hunne gewone —
neen! veel meer dan hunne gewone! — diensten bewijzen;
niet maar , dat eenige partikulieren zich hebben vereenigd
om , geholpen door de burgerij, de behoeftigen kloek bij
te staan; niet alleen, dat de Rederijkerskamer JBitderdijk
terstond een uitnemend bezochte en flink geslaagde uitvoe-
ring gaf, ten bate der armen , welk uitnemend voorbeeld
straks door onze afdeeling van » Toonkunst" en door het
muziekkorps onzer schutterij staat gevolgd te worden,
neen! meer dan dit, ook de kinderen- zijn er op bedacht
den nood der armen te helpen dragen. De leerlingen der
meisjesschool zuïlen door haar vervaardigde haudwerkjes.,
ten voordeele der algemeene armen, verloten. Een flink
plan, dat ieder weldenkende gaarne zal steunen !

Ook ons •»Nut" is niet in gebreke gebleven het zijne te
doen. Even als vroeger zorgt het voor volksvoorlezingen,
nu en dan afgewisseld door een voorstelling der Rederij-
kers of door een uitvoering van zangstukjes door de leer-
lingen van armen- of tusschen-school. In de afgeloopen
week hield de heer P. C. Bakker, onderwijzer alhier, de
derde volksvoordracht, en vergastte zijn gehoor op een
aardige St. Nicolaasavond-vertelliug,

Zoekt men aldus den winter voor behoeftigen zoo dra-
gelijk mogelijk te maken, ook zich zelf vergeten de meer
gegoeden niet. Daar zijn tooneelvoorstellingen , uitvoerin-
gen , lezingen enz. bij de vleet. Donderdag 11. voerde het
tooneelgp.zelscliap van den Amsterdamschen Schouwburg
»De dochters van Haseman" op. Denzelfden avond las de
hoer K. A. Gonlag van Beverwijk in de .Alkmaarsche Af-
deeling van den Protestantenbond, terwijl de heer Smit
Kleine uit den Haag (Piet Kluchtig) den voiïgen avond
als spreker in onze Nutsvergadering was opgetreden.

Wilde ik van een en ander een — zij het dan ook
maar klein — verslag geven, ik zou meer ruimte moeten
vragen , dan mij kan toegestaan worden. Misschien komen
wij de volgende week op een en ander terug. Tevens
wenschen wij dan van een paar waarlijk nuttige Nutsplari-
nen meldiiig te maken.

Omtrent den vlecsclimest vanChouffrue & Co., leest men iu
een Belgisch Weekblad (L^avemr Populaire) het volgende:

s» De beetwoiiül-teelt wordt in België op groote schaal
* gedreven, en is . voor veel landbouwers, van groot vopr-
»deel. De beetwortel is een z;eer nuttige plant; hij ver-
»öischt weinig zorg, gedijt in bijna alle soorten van bouw-
»grond, terwijl hij de moeite van den landbouwer rijkelijk
s> beloont. Wij meenen den landbouwers een dienst l te be-
»wijzen, door hun een brief'ter kennis te brengen, waarin
»wij wetenswaardige bizonderheden aangaande dien voor
>den beetwortel het meest geschikte mest vermeld, vinden."

Na veel ondervinding en nauwkeurige waarnemingen
heeft de heer Ad. Steveuart, landbouwer en Suikerfabrikaut
te Chambloux geconstateerd, dat de beste mest die vau
den heer Chouffrue & Co. is. Op 60 hectaren bouwland
heeft de heer Stevenart, door het aanwenden van dezen
mest een belangrijk voordeel verkregen, en wat meer zegtr
met dezen mest heeft het sap opgeleverd" ƒ procent suiker,
terwijl het sap zonder dezen' "/J? procent afwierp.
Hieruit kunnen we besluiten dat de heer Stevenart, door
zich van dezen mest te bedienen op 60 hectaren land,een
voordeel heeft verkregen van meer dan 5000 francs.

»Wij voegen er bij dat de heeren Chouffrue & Co. voer
•»hunnen mest op de tentoonstelling te Parijs in 1878, de
gouden medailje hebben bekomen."

Voor het adres van dezen niest verwijzen we naar-de in
dit nummer door den agent J. W. Holkrman geplaatste
annonce.

„Ys kost mensschenvleesch",; is een gezegde, dat al sinds
jaar en dag in den mond 'vanille voorzichtigen voortleeft,
en dikwijls door hen op waarschuwenden toon den meer
roekeloozën in/-herinnering wordt gebracht.
. Wij werden in deze week bijna wederom van de waar-

heid er van overtuigd. Arie Keizer, bakkersknecht teOu-
desluis, begaf zich Woensdag 1. 1. op schaatsen naar 't
Zand, teneinde zijne moeder, die stervende was, nog een
laatst bezoek te brengen. Hij zökte. evenwel -onder ee&e
brug door 't ijs, en zou er misschien het leven gelaten
hebben indien niet J. Slot tijdig genoeg ter hulpe ware
gesneld. Keizer werd gered, doch zijne moeder was reeds
gestorven, toen hij,in hare woning aankwam.

Wij kunnen niet nalaten, naar aanleiding van dit, iedereD
schaatsenrijder tot bizondere voorzichtigheid aan te manen, -
vooral wanneer hij in de nabijheid van sluizen of -brug-
gen komt. .

Naar wij yernemem is in de laatste bijeenkomst der Le- •
den van de Zangschoor Euphonia aan 't Zand indeZijpe,
het besluit genomen, om, zoo mogelijk, in het laatst der
maand Januari a. s., aldaar eene zang- en muziekuitvoe-
riog te geven, ten behoeve van de diakonie Armen der
verschilelnde Godsdienstige gezindten in die wijk ' der ge-
meente. • j

Wij juichen dit plan, ook niet het oog op den barren ,.
Winter, luide toe, en verwachten dat , komt -h4twer-
kelijk tot uitvoering.- d">mear gegoeden aan 't/Zana zich
niet onbetuigd zullen laten, maar dat doel niet al'• hi;nne
kracht z-vllen ondersteunen.

Tevens wordt ons van daar medegedeeld, dat voor de
stichting eener R. C^School in dat deel onzer gemeente,
eene som; van f2100u.— aanwezig is en dat die'School in
de niaand Julij van 't volgend jaar gereed zal zijn.

.--'l
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Van 15 — 19 Dec.

ARTIKELEN.

Paarden . . • .
Melkkoeien ' .
'Kalfkoeien .
Vette Koeien
Kalveren
Schapen . . .
Lamineren .
Vette Varkens
Magere Varkens .
Biggen •
Kip-Eieren . .
Eend-Eieren
Kaas . . . .
Boter .
Tarwe . . . .
Rogge . . . • .
Gerst . . . .
Haver . . .

Amsterdam.

Aan-
voer.

[
178
l: 50
BOS
50
1
—
122
—
—

—— *_

—
—
—
——

.

Prijs.

ƒ
» 170,00
» 235-
» 75,00
» 0,07
>
»
» 0,46
»
»
»
»
»
»

. »
»

1 5>

»
i

Purmerend.

Aanv.

25
85

81
758
—
70

• —
91
—
—146
—
—

—
—
—

Prijs.

ƒ
»
»•
»
» 15
»
»
» 0.45
»
» 4,00
»
»
» 34,00
» 0,95
»
»
»
»

Hoorn.

Aanv.

16

—
—
20
170
—
15
50
2CO
—
—
183
1426

—. —

——

Prijs.

ƒ95.00
»
»
»
» 16,00
» 24,00
»
» 0,48
» 13,00
» 0,00
»
»
3 * K

0,5

» 1,00
» 11,25
»5.25
»5,75
» 5,37

Medemblik.

Aanv.

—
—
—
—
—
——
—
—
—
—
—
32
—
. —
—
—
— • '

Prijs.

ƒ
»
» "
»
\\

»
\v

» '
»
»
» -.
»
» 33,00
» 1,17
»
»
»

• »
. _ , - - ,

Edarn.

Aanv.

—
—
—
—
—

;

11

•

•

, Prijs/

ƒ
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» 33,5
»
»
»
»
»

Leiden.

Aanv.

—
25
7
88
26

5 20
—
—
6

10i. u

—
•

i

Prijs.

/
» 197,50
» 227,50
» 0,78
» 0,85

» 0,60
»
»
» 18,50
» 7,25
»
»
»
»
»
»
»
»

Alkmaar.

Aanv.

—
—
—

—
—

• —
—
— •

——
800
. —
189
60
112
561

/

Prijs. .

ƒ ->
"'$*
»
»
»
»
»
»
»
»
» .
»
» 34,50
»
» 8,75
» 6,79"
» 6,12
» 4,12

• - •.•:.*

Schagen.

Aanv.

6 •
— •

—16
12

Prijs.

ƒ 70,00"
»
»
» 220
» 15,0.0

1142 » 28,00
— »
— »
7 » 15,00
23
1000
—40
1,50

•> *
s —

—
—

» 6,00
»6.,5.0
»
> 0,37

.»0 ,90
»
»
J»

»

Men meldt ons uit B>arsingerhorn dd. 15 Dec.
Heden avond, omstreeks kwartier voor tien. werden de

zenuwen van verscheidene inwoners dezer plaats hevig ge-
schokt, daar midden iu het dorp een vrij ernstige brand
ontstond in een onbewoond perceel, toebehoorende aan
den heer Gr. Kater, tapper.

De wind was uiterst gunstig en hulp spoedig bij de
hand. Hieraan is het dan ook toe te schrijven, dat de
brand bij genoemd perceel bepaald bleef. De oorzaak is-
tot heden niet met zekerheid bekend. Negen schapen zijn
een prooi der vlammen geworden.

Alles (?) was verzekerd.

In de gemeente Winkel zal gedurende dezen winter eene
spijskokerij worden opgericht, ten behoeve van arme inge-
zetenen. In eene vergadering van gegoede ingezetenen,
door den Heer K. B. daartoe opgeroepen, werd deze zaak
in het breede besproken en vond algemeene toejuiching,
zoodat reeds terstond voor £450 werd ingeteekend, en nog
meerdere bijdragen werden toegezegd. Het ware te wen-
schen dat op meerdere dorpen, zoo niet op allen, eeuige flinke
mannen opstonden, ten einde gelden bijeen te zamelen om
hunne arme plaatsgenooten in dit barre jaargetijde ter hulp
te komen.

Op Dingsdayj den loden dezer, den feestdag voor
Schagens schooljeugd, had aldaar des morgens ten 9 ure
ook nog een ongeluk plaats. Het zoontje van den heer
J. M. geraakte onder de Melissenbrug door het ijs en zou
gewis zijn verdronken, indien niet het zoontje van den
heer de Reus ter zijner redding was komen toesnellen.

Niettegenstaande deze zijn feestkleed aan had, heeft hij
zich niet ontzien een paar natte beenen te halen, en door
middel zijner prikken, met veel moeite den drenkeling te
helpen. Bravo Marius! gij hebt het leven van een uwer
kameraden gered en zijt dus een goed voorbeeld geweest,
zoowel voor groot als klein, om hen, die in nood of ge-
vaar verkeeren, zonder aarzelen ter hulp te snellen.

Maandag avond werd te Wieringerwaard een Us-club
opgericht, die zich ten doel stelt, om door het wegruimen
van sneeuw op de ijsbanen alhier, het ijsvermaak te ver-
hoogen. Vijftig leden traden reeds toe tegen contributie
van een gulden.

't Is wenschelijk, dat i n nabijgelegen gemeenten ook be-
sloten worde tot het oprichten van zulk een vereeniging om
nlzoo de communicatie langs het ijs bij eventueele gevallen
te bevorderen.

Het aantal ganzen, dat aan de Nieuwesluis te Wierin-
gerwaard wordt gevangen, is groot. Zondag en Maandag
\verden er ongeveer 500 stuks gesnapt, wat voor de behoef-
tigen aldaar een aardig voordeel geeft. '

We wenschen hun sterke beenen om de weelde te kun-
nen dragen.

Verleden Dingsdagfflorgen ten half een ure, brak
een feilen brand uit in de schuur, behoorende en verbon-
den aan het huis van den landbouwer Mathijs Burger, aan
den Achter- of Koningsweg te Beverwijk. Daar zich in
gezegde Schuur het hooi, vee, en den oogst van dit jaar
bevond, werden, door het spoedig toenemen der vlammen
de koeijen, 13 in getal met moeite gered. Drie schoone
paarden en drie vette kalveren kwamen in den brand om.

Van den oogst is niets gered kunnen worden. Het woon-
huis en belendende perceelen bleven behouden. De oorzaak

''--van den brand is alsnog onbekend. Alleen het huis was
tegen brandschade verzekerd, zoodat de eigenaar door dit
onheil eeiie' belangrijke'schade lijdt die gemiddeld op f8000,-
wordt geschat. De brand was men eerst ten 8 ure's mor?
gens meester. ; .;

J. Bakker. — Jan Marees 64 j. wed. vaii Ac. van der Oort
eerder van T. Borst.

ONDERTROUWD en GETROUWD Goono.

Gemeente HARING-CAKSPEL,
Ingeschreven van l—15 Dec. 1879.

GEBOREN: 5 Dec. Johan, zoon van Mn. Blankendaal en
Cornolia Groot. — 6 id. Cornelia, dochter van Jan Weel en
Marijtje Hof. — 13 id. Engeltje, dochter van P. de Vries on
Oukje Mantel.

ONDERTROUWD on GEHUWD: Geeno.
OVERLEDEN: 5 Dec. Een als levenloos aangegeven kind van

C. Bakker en Vrouwtje Witsmeor. — 6 id. Simon Martinus,
oud 3 weken, kind van P. Tesselaar en Trijntje Wageniakor.

CORRESPONDENTIE.

Door plaatsgebrek kan een en ander, van verschillende
zijden ingezonden, niet worden 'opgenomen.

Kerlzeljjlze Berichten.

Ds Th van Berkum te'Kolhorn komt voor' op het zes-
tal te Lutkewierum." "

ike Stand.

Gemeente ZIJPE.
' ' • Van. 12 tot 19 Docemoer 1879.

GEBOREN: Tado', dochtervaii J. Joiigejan en I. Spierdijk.—
Cornelis, zoon*van' C: van Vrede en K. Conijn. -

' OVERLEDEN: Nicolaas, 18 m. zoon i van P. Heertjes en M.
Meijer. — Johannès- Schouten 56 j. wed. van J. van Twuiver.
— Dirk Mul 52 j. Echtgen. van E. 0. Meijer. — Jannetje, 8
m. dochter Aan J. H. Schurgers en D. Sphotvangor. — Maartje
Prins 66 j.^Wed. 'van J. Mpijlis. — 'Maria, 6 jV 'dochter' van
P. de Njjs en J../Müijs! --^f-"Maartje Zander- 46 "jr (Echtg. van

EN.
Te KOOP een sierlijke A.rr-esled.e, (Prik)

Te zien bij den Eigenaar D. BEST te SCHAGERBRUG.

A D Y R R f Ï H T l f i H .

dezer courant.

In een klein gezin wordt tegen l Februari een
flinke JOienstbode gevraagd.
Franco brieven onder letter H aan den uitgever

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

VVERKEN , bestaande in: Broches , E!angers, Kët-
tingS, Armbanden, enz., waarvan bij hem teekenin-
s;en ter inzage liggen.

„Toli. XXEIVIJS. Schagren.

Hiet ts geloovsn en toch is het WAAR
dat de WITTE 'SUIKER (eerste 'soort gemalen melis) bij
25 en 50 kilo's, tot den prijs der Amsl'erdamsche fa-
brieksnotering verkrijgbaar is a contant bij

C. J- PRUIJSSEN
te SCHAGERBRUG-.

Binnen "Vader en Moeder
in het Alg-emeen Armenhuis

te ZIJPE.
Wegens sterfgeval vaceert de betrekking van BINNEN-
VADER en MOEDER in het ALGEMEEN ARMEN-
HUIS te Zijpe.

Gegadigden kunnen zich aanmelden bij Burgemeester en
Wethouders der Gemeente. ?

t . • * . ; - • • • - . • . • ! * • • - • '-'

Die mrnog~een GÖIDEOOPE en SOLIDE

WIMÏERJAS .cf MAMTEL
benoodigd is, kome te
MagaziJD. van

..
SchLa*eia. in het ELeêren-

S. Dz.
Bericht uit de .,Kleme Winkel" van •

;G. KOSTER fa. Schagen.
Goeden raad is duur; ik geèï ze echter voor niet.

Die zijn gezondheid op 'prijs 4tteïiiV''die'kookt en braadt
voortaan in giftvrije' blaauwe PANNEN,, die» verkrgg-
baar zijn in de „Kleine Winkel".,.,, ,

Verder maak' ik liefhebbers van .ijsvermaak attent op
mijn AMERffiAAN&GEE SCHAlTSEN, die men nimmer
behoeft te slijpen ; -H

 x-^ •
mede verkrggbaar:

BUSKRUID en HAGEL, altijd in voorraad geijkt GE-
WIGT en MATEN.

N. B. Ten gemakke van de buitenmenschen, wordt in
de „Kleine Winkel" des Zondags ook verkocht.

T 'Q T •l ö l •

ALKMAAR. Houllilstraat.
Opruiming van de nog voorhanden zijnde ""Winter-

en .Tfceg-enmantels 9 beneden inkoopsprijs.

Manufacturen.
A. ZIJP Jr. SOHAGiïHBRUG.
Ruime keuze in ZWARTE GOEDEREN, als: Para-
raats, Thibets, Merinos, enz. enz.

KOCHPJTE.
Een partij s/4 ZWART MERINOS fi 12 Cis. per
69 Centimeter.

A. van der Linden,
- en Xladelmalzer

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

oude Rijtuigen worden op verlangen ingeruild.

Openbare Verkooping
op "Woen.sd.ag- 34 December 18 *7 9,
voormiddags 11 ure in het locaal van de Wed. Jb. Hagen,

aan de Scliag-erbrag-, in de Zijpe",
van:

een HUIS, ERF, TUIN en BOSCH,
genaamd : » Paamo eng eest", alwaar de ,,WAR-
MOEZIERDERIJ" sedert vele 'jaren met goed

succes is en nog wordt uitgeoefend, aan de ZIJPER*
VAART, nabij de SCHAGERBRUG in de Zijpe, Sec-
tie D, No. 801 tot en niet 811, ter grootte van 1.62.80.

Tuin en Bosch terstond.A««Won^-««.Aanvaarding :

GL YAH OS, ïïotaris.

? te Dirkshorii,
bied zich aan tot Jiet KOOPEN en VERKOOPEN van

tegen redelijke provisie.

Niettegenstaande de laatste, veilingen de prijzen
van alle soorten KOFPIJ enorm verhoogd, zijn,

gaan we steeds voort, Zuiversmakende JAVA KOF-
ÏPIJ (onze gewone winkelsoort) voor den prijs van 60
Cents per lt kilo, te verkoopen.

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

Puike JAVA " a 65 Cent per '/,
MSpHE * 70 „ „

bij O^ J. ]PK,tjI^riS .
te SCHAGERBRUG.

.„, „"

T^vee jonge WITTE SCHAPEN, gemerkt:
schuine roode streep over het kruis.

_ _ Die aanwijizing kan doen bij den Eigenaar
G. W*. JIMMINK te ZIJPE ,. zal goed beloond worden.

Dacter .G. J. Jaarsyeld, -Arts,
heeft zich gevestigd in de gènleente ZIJPE te

Xijpersltiis- ;

TE KOOP:
Een ZWART MERRIEPAARD.

Te bevragen onder letters A. N. aan het Bureel v. d. blad.

Handel .h Leder
en

Gemaakt- en Leestklaar SOHOENWERK, aïs : Laarzen,
Schoenön, Bottines, enz. enz. tegen de minst moge-
lijke prijzen, verkrijgbaar bij

P. GRIN te BURGERBRUG.

Te koop aangeboden:
Een in. goeden staat zijnde Driewielslsar

lemoeu, te bezichtigen aan de SCHAGERBRUG en te
vragen bij den uitgever van dit Blad.

!
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Door de Roderijkerskaraer
„KUNST KWEEKT KENNIS" zal op

Zondag 21 December 1879,
op de zaal van den Heer S. THOES te

SCHAG-ERBRUGr, ten Tooneele worden gevoerd:

Een
Eankbïllet van Duizend Gulden.

Oorspronkelijk Blijspel met Zang in twee Bedrijven,
door A. RUIJSCH.

Entree 49 Cent de persoon. Aanvang 7'/2 Uur.
iPfT" Plaatsen zijn te bespreken bij den Heer

H. W. Pruijssen, ïi 1-0 Cent extra.
Na afloop BAL.

Tooneeï Voorstelling
door het Gezelschap: „ONDERLINGE OEFENING"

TE

ST. MAARTEN,
ep Donderdag 25 December 1879,
in de Kolfbaan bij den Heer C. KRIJT.

PROGRAMMA :

Zoo werd hij rijk.
Oorspronkelijk Tooneelspel in 4 Bedrijven , door A. Ruuscir.

. Plaatsen te bespreken bij den Heer P. BLAAUW
tegen 10 Cent extra.

Aanvang 7'/2 Uur.
Na afloop BAL.

Buitengewone Vergadering
der Kederjjkerakamer: „EENSGEZINDHEID",

BUEGERBRÜG,
op Vrijdag 26 December 1879

in de Kolfbaan bij J. GOVERS.
Op te voeren stukken:

Oorspronkelijk Drama in 5 bedrijven.
DAARNA:

•SERGEANT KWELGEEST.
Oorspronkelijk Blijspel in 'ién bedrijf.

Entree 49 Cent. Na afloop BAL.

IV0. A van den Tooneeiwedstrijd
op Dingsdag 30 December a. s.,

door de
Rederijkerskamer: „KUNST KWEEKT KENNIS"

van

SCHAGERBEUG.

Blijspel met Zang, door A. Ruuscir.
Entree / 0,99. Aanvang 7'/2 Uur.

IVa' afloop B .A. L.

SCHAQEK A. KHIKKRR.

TE KOOP,:
Een vos-bles IPaarcl" (ruin) mak in alle tui-

f gen, 6 l / a jaar oud.
Te bevragen bij den Heer P. OVERTOOM Pz.

te SCHAGEN.

G. D. CLAUSIÏVG, '
inaakt en verkoopt alle soorten van

M' en Zitato,
Mient Wijk B No. 25.

Johs, D E F U S, ïïoogsijde Schagen.
Handel in GpUD, ZILVER, JÜWEELEN, KORALEN, HORLOGIËN, KLOKKEN en PENDU-

LES, enz. enz.

Reparatiën van bovengenoemde artikelen worden spoedig en net uitgevoerd.

Bij dezen Tbei'iclit ik liet g-eaclite }yul>liel£ clat van dit "Weeliblatl viei' pr«

nTTiiimers in. ruimen. ls:i»ing- en <3-U.̂ \.rJ7IS ziillen worden verspreid.

X>ie gading heeffc om te aclverteeren ? make van deze §riinsti«fe g-eleg*en-

lieid g-ebrxiilc.

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. DK UITGEVER.

De irma A. en E. C. Sloos,
IJNHANDELAABS

te
telle bij voortduring aan.

y bevelen zicli bij liunne geachte cliën-

Winter-Aardappelen.
B L A A U W B O E R i Co., van 'T ZA1

hebben te ALKMAAR, SCHAGEN en te ANNA PAU
LO WNA, Puike AARDAPPELEN op de -\Vin

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

Jh. HONING
in de CERES
en bij Gorus. BORST

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

te Schagen,

Bezorgen te Schagen en Omstreken,
Fpuike

a één gulclan 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.

Ka«r MCTO&RAFEN
waarmede iedereen, in weinige oog'eublikkon 100 fraaie,
volkomen aan het origineel gelijkende afdrukken kan
vervaardigen, a f 1,75 , f3,25, f 4,75 en f7,50.

Prospectus en proeven van bewerking gratis.
T. Kommei'S te

WESTFRIESCHE BANK
ONDER DB FIRMA \

Timmerman 1 Blaa.uboer & Co,
te

Prima kwaliteit PETROLEUM,
(Blaauw fust)

per vat verkrijgbaar tot den prijs der Amsterdamsche
markt-notering.

per liter a 11 Cents a contant bij

C. J. PRUIJSSIH
te

VLEESCHMEST.
De agentuur voor den VLEESCHMEST van CüOUf-

frue & Co. is gevestigd bij

«T. "W« Holterman St. jMa,ai»ten.gOt>riig-.

De Plattelandsche Bankvereeniging
gevestigd te BARSINGERHORN, onder de fir-

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

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

Zij belast zich ook voortdurend met het koopen eti ver-
koopen van BINNEN- en B ÜITENLANDSCHE effecten,
Coupons, enz., het disconteren van handelspapier, het
verschaffen van voorschotten, enz.
jjgSgf?"' Het Kantoor wordt .gehouden te BARSINOEUIIOIIN,

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

80.

ïïationale Militie.
^Plaatsvervangers en
selaars gevraagd door

S. Brem St.
Sigaren-fabriek

' • EN

VAN
J

Ere ALKMAAK.
P. Engelsman

hoek ippelstssg C" 6 te ALKMAAR^
'veorlianden alle soorten van fyn en grof MA.WDEN-
WERK.

kapitaal f400000
D i r e c t e u r e n :

P. TIMMERMAN Dz.
J. BLAAUBOER Jbz.

J. M. KOELMAN
K. E. NUMAN

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

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

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

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

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

Zes en dertig verschillende wenschen in poësie.
Ze 7-ijn 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 , p&r enkele 3 Cent , bij een geheel pakje , bevat-
tende 36 verschillende wenschen 75 Cent.

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

BERKHOUT & Co.
Nieuwediep.

Dr. N..A.-COHE'N
CMrurgien Macanicien-

D E F T I S T,

Handel in Tabak en Sigaren*
Tevens verkrijgbaar:

alle soorten van Kruideniers- en Grutterswaren ,
tegen zeer billijke prijzen. Bezorging franco aan Huis.
St. Maartensbmg.

Bij den ondergeteekende zijn voorhanden:

Pöolsche -RU JASSEN
van ƒ 18,— en hooger, benevens alle soorten van

Winterkleeding jstukken ^ etc.

Kaasmarkt. ALKMAAR.

Laat y .A. 480 , te
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 KOTSTTANDEN en GEBITTEN in.
De vooruitgang in het vak der tanden is heden op eene

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

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

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

Uitvinder van een mastic, verzachtende op het oogen-
blik de hevigste kiespyn. Van een Amerikaanech mastic,
deineetingte voorkomen en de tanden zeer natuurlek na-
bootsende. ,

Tanden en gebitten door andere tanden-docters niet naar
genoegen gemaakt, wórden door hem verbeterd en in goe- -
den staat afgeleverd. ; | """ '-*:

HERSTELLINa DER KDÏDERTANDEN. ''
ABONNEERT FAMILIENf /

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

^^*" Donderdags ie l Schagen te spreken lij den Heer
SPIERS in „den Burg" (boven.)

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

'< "V. ... •
- «•!o~'è'*1-*'1"- i

• • i, ,.
*p.

' A i '• ••• ; ^ r ii,
»f«ft.,tf;<-

- t,


