
U  — Zondag 27 r  1874. 

! Ameterdam. 33 : de vernieuwingen en 
herstellingen uan het koloniaal etablissement: 
minste inschr. was J. C. van der , aldaar, 
voor  f 1352 pel jaar. 

, 33 : den onderbouw van een 
blok pakhuizen nan de noordzijde van de entrepot-
haven op Fyenoord; ingek. 17 bilj. , alc: 
J. v. d. Velde. te Papendrecht ,ƒ 015,000. 
J. v. d. Griendt , i 'i-Bosch, 
B. Voordendag Az , i> Strijen , 
J. Zaaijer  , " . 

. J. , » idem 
F. . Ozinga . . 
J. de Brey, » . 

. v. WijngaardenlJz., 
en W. . Schram,  Sliedrecht, 

G. , » . 
G. A. van m en 

. Seret,  Sliedrecht, 
E. S. n , » , 
A. B. van Tienhoven, » Werkendam, 

T e e k e n a a r s. 

J. Verkoren, u Voorschoten, 
. Broekman , » , 
. J. van den Steen-
hoven en Co., » , 
. Cramer , « , 

J . F. Engel en . van 
n . » idem 

van „balt Jozua  , getiteld : 

Twee E S kunnen 
voor  geruimen tij d en tegen goed salaris te Nij -
megea geplaatst worden. 

n zenden hunne aanvragen franco 
onder s J. N uan den Boekhandelaar . C. A. 

. te Nijmegen. 

509,900. 
507,900. 
497,000. 
496,000. 
489,000. 
484,250. 

477,000. 
474,800. 

i 467,000. 
459,300. 
457,800 

i 456,000. 
i 452,000. 

i 448,700. 
i 435,900. 

 429,999..99 

Vervolg der Herirhten en Medeileelinseii. 

's-Gravenhage. Bij  ministerieele beschikking 
is overgeschreven op naam van . A. e , 
te , de aan dezen en aan J. e Bruyn 
verleende concessie voor  een schroefstoomboot-
dienst tot vervoer  van reizigers, goederen en vee 
tusschen Amsterdam en . 

. n den Gemeenteraad is bet voor-
stel gedaan om den prij s van het gas van 14 cent 
te brengen op 10 cent per  meter, 't t zich 
verwachten, dat dooi dezen maatregel te nemen 
het gasverbruik in onze gemeente zeer  zal toe-
nemen. 

Eist. n de zittin g vun den Gemeenteraad van 
19 dezer  is benoemd tot opzichter  over  de ge-
meentewerken, de heer  F. J. van den , 
aldaar. 

Correspondentie. 

t ingezonden stuk van den ingenieur  P. sal 
in een volgend nommer worden opgenomen. 

Advertentiëa. 

E . 
e  der  gemeentewei ken te -

drecht berigt, dat in 1875 aldaar  vermoedelijk 
eene groote hoeveelheid één-, twee- en drie-
gats E , (voor 
buitenmuren) zal benoodigd zijn en vei langt toe-
zending van monsters daarvan, met opgaaf vau 
piijs , hoeveelheid en tij d van levering. e dikte 
der  steenen moet zijn 9, de lengte 31 centime-
ter; de breedte is voor  de eenguts 11, de twee-
gats 13 en de driegats 21 centimeter. 

 voornoemd, 
J. A. VA N . 

T E  T E : in een of twee ge-
deelten een Perceel , groot 
rui m 3/4 e , gelegen in een zeer  ge-

zocht en reeds sedert eenige jaren nieuw gebouwd 
gedeelte van 's Gravenhage, uitsluitend bestemd 
om te wordeu gebezigd tot dimrstellin g van één 
of hoogstens twee Villa's . 

Te bevragen ten e van de Notarissen 
W J.  en . C. VA N
in het Noordeinde, N*\ 38, te 's Gravenhage. 

B e r l o U t 

Zi j  die zich voor  het volgend kwartaal op t 
Vaderland abonneeren, ontvangen de tot 1 Ja-
nuari verschijnende nommers gratis. 

t hel oog op het voortdurend gebrek aan 
ruimte , bij  de vele medeweiking die ons iu toe-
nemende mate te beurt valt, zal met dien datum 
het formaat worden vergroot. e abonnements-
prij s wordt echter  niet verhoogd, eu blijft/"4.9 0 
per  3 maanden, franco per  post. 

Tevens kunnen wij  onzen Abonnes mededeelen 
dat wij , u i t s l u i t e n d voor  hen, ter  perse 
zullen leggen, om hun in het volgend kwartaal 
als premie toe te zenden, de vertaling eener 
nieuwe novelle van E. N N , schrijfslt 

A . 
Aanvankelijk was zy voor  ons feuilleton be-

stemd , doch nu het ons mocht gelukken den 
nieuwen roman van E , The law 
and the lady, voor  ons blud te verkrijgen , zul-
len wij  dezen ua  denkelijk te-
gen Februari , laten volgen. Bij  de aanstaande 
uitbreiding , is er  voortaan minder  bezwaar  dan 
in den laatsten tijd , om dagelijks een feuilleton 
op te nemen. 

E WW' l VAN T ' . 

 en S van s-Gra-
venhage zijn voornemens, op  29 -
cember  1874, des namiddags ten één ure, op het 

, in bet openbaar  AA N T E : 
het leveren van eene parti j  Waal-

Straatsteen. 
e Bestekken en Voorwaarden van Aun beste-

ding zijn , tegen betaling van / 0 . 4 0, verkrijg -
baar  ter  Plaatselijke Secretarie, 2e Afdeeling-

g 
o|> G 29  187*. 

in het Timmerhal l te  neer 

de l e v e r i n g v a n: 
Tegels, , , 

, Snuit van Vlas. Tras, Port 
landsche Cement, Pleister, Touw-
werk, Teer, , 8trookdwijlen , 
Brui n werk, , Blokmakerswerk. 
Borstelmakerswerk, Sponzen, Groen 

. Tochtvriesch, Grij s , 
, Wollen- en -

nen n Afneemdoeken, Grond-
papier. Singel. u belkoord. Band, 
Gasbranders Glazen Ballons. -
penglazen, , Zeemvellen. 

, Patentolie Petroleum. Groene 
Zeep. , Amerikaansche -
zel, Vet . Poetskatoen, -
penkatoen, Turt . . Be-
zems. Boenders , . Staal, 
Zink . . - en Compositie-
buizen . Spijkers. . -
bakken. Brugornamenten. Verfwaren 
en Vensterglas, 

lie roorwaarden liggen, op e gewone dagen 
en uren , in tiet Timmerhal l ter  lezing en zijn, 
voor  den prij s vau 25cent. verkrijgbaa r  bij  Wed. 
P, VA N  & Z O O N . Boekdrukker*  in 
den n , o". 73 , alwaar tevens de in te vul-
len gezegelde inschtïjvings-liiljettei i , voor  den prij s 
van 21 cent per  -stuk, tc bekomen zijn. 

e v a n J u s t i t i e . 

. 
Op g den 5 Januarij  1874, des namid-

dags ten één ure, zal aan het e van 
Justitie te 's Grarenhage. bij  enkele inschrijving , 
worden aanbesteed: 

t onderhouden van- en het uit-
voeren van vernieuwingen en herstel-
lingen aan de gevangenissen te -
lem , Alkmaar  en Goes en aan het s 
van verbetering en opvoeding voor  jon-
gens te Alkmaar , gedurende 1875 en 
1876; aan gevangenissen en regtsgebou-
wen in de provinciën Friesland, Over-
ijssel, Groningen en , gedu-
rende 1875, 1876 en 1877. 

e bestekken liggen ter  lezing: te 's Graven-
hage in het lokaal van het e van Justitie; 
te , Alkmaar , Goes en Winschoten, in 
de gevangenif; te , Sneek, -
veen , Zwolle, , Almelo, Groningen. 
Appingedam en Assen, in het regtsgebouw. 

Zij  zijn voorts op franco aanvrage te bekomen 
aan het e vun Justitie; bovendien voor 

m en Alkmaar , bij  deu opzigter  J . -
F le Amsterdam; voor  Goes, bij  den opzig-

ter  J. 11.  aldaar; voor , 
Sneek en  leei enveen, by den hoofdopzichter 

. . J. JENN1SSEN te n ; voor  Zwolle, 
bij  den opzigter  B. S aldaar  ; voor -
ter , bij  den opzigter  W. C.  aldaar; 
voor  Almelo, by den opzigter  B.  al-
daar; voor  Groningen en Winschoten, bij  den 
opzigter  N. W. T te Groningen; voor  Appinge-
dam, bij  den opzigter  A. J. P aldaar; voor 
Assen, bij  den opzigter . C. S aldaar. 

n worden gegeven door  den -
nieur-Architec t voor  de gevangenissen en regtsge-
bouwen J. F. , le 's Gravenhage. 
en door  de opzigters voornoemd. 

Aanwijzin g zal worden gedaan: te . 
Goes, , Zwolle, , Almelo, 
Groningen, Appingedam en Assen, g 28 

r  1874, des middags ten 12 ure, te 
Alkmaar , Sneek eu Winschoten, g 29 

r  1874, des middags ten 12 ure; te 
lleereiiveen , Woensdag 30 r  1874. des 
middags ten 12 ure. 

's Gravenhage, den 19 r  1874. 
Voor  den , 
 Secretaris-Generaal, 

. 

i n s c ï i r i j v i n s 
op g 29 r  1874, 

in hel Timmerhui s te  naar 

de l e v e r i ng van: 

Getrokken en Vlakk e Waalklinkers. 
Waal-Boerengrauwen. e Waal 
Gevel , e Waal 

, Usel Straat- en On-
dersteen , Eecaussijnsch steenen 
Trottoirbanden , . 
Bazalt, Q uen ast- ofFauconvalkeien, 
Eiken-, Grenen-, - en Vuren 
Timmerhout , Gegoten n Straat 
berrieranden en Straatsyphona. 

e voorwaarden liggen, op de gewone dagen 
en uren, in hot Timmerhui s ter  lezing en zyn, 
voor  den prys van 25 Cent, verkrijgbaar  by Wed. 
P. VAN E A ZOON, Boekdrukkers in 
den Houttuin n" . 73, alwaar tevens de in te vul-
len gezegelde iiischryvings-biljelien. voor  den prij s 
van 21 cent per  stuk, te bekomen zyn. 

e v an . l i i s t i l l e , 

. 

Gegadigden worden verwittigd , dat de beste-
ding van de werken , uitmakende het derde per-
ceel vuu de verbouwing van hel s vuu opslui-
ting en tuchtiging te . wegens te 
hooge aannemitig>som is afgekeurd 

Eene herbesteding van die werken, aan 
het e van Justitie, is bepaald op 

g 39 r  1874, des namid-
dags ten een ure. 

e herbesteding geschiedt hg enkele inschrij -
ving. 

Eeue nadeie aanwijzing zal niet plaatshebben. 
Uit dien hoofde vervult het 4e lid van art. 20 
van het be»tek. 

e kosten der  eerste be-teding komen mede 
ten biste van den aannemer. 

n worden dagelijks gegeven : te 's Gra-
oenhage, do"r  den t voor  de 
gevangenissen en regtsgebouwen, J. F. -

: p het bouwterrein te , dooi-
den r .  .1. JESNTSSEN. 

'*  Gravenhage, 22  1874. 

Voor  den r  , 
 Si'erctarin-Grneraut. 

. 

S &  V A N . 
s van Zuilen- en Talelbauill-urueven 

in , 
s in n en Belgischen Steen. 

Straatkeijen, Portland-Cement, 
. , E STEENES, ENZ 

Sieuweharen S.xijde 55, . 

. B * T  er hl. 
k vuu Torenuurwerken, Telegraaf-

toestellen, Physische en -
sche . 

E S 

. 
Oouden medaille en groote gonden medaille 1872. 

E VAN , 
«ge tijk staan de met de groote gouden medaille) 

op de algemeene tentoonstelling te Weenen 187:. 
vervoerbaar, vnst ca loco 
mobiles vun 1 tol 20 paai 
dekraciiten. r  luiii n 
constructie le verkiezen , 
ziju zij  alleeu met de hoor-
ns ouderscheidingen be-
kroond op de tentoonstel-
lingen en hebben bij  elke 
mededinging ile gnudeii 
medaille behaald. 

Goedkooper  dan elk -
iler  systeem, nemen
weinig plaats iu en ziju 
gemakkelijk op t- stellen; 
gr! cel gemonteerd cn ge-
reed om te werken wor-
den ze afgeleverd; men 
kan elke braudstof gebrui-
ken en elkeen mei deze 
mucliines laten omgaan; zij 
kenmerken zich door  de 
regel matigheid vau haar 
loop en zijn geschikt vour 
elke industrie, zoowel wut 
handel als landbouw lie-
treft . 

 i , N l 
E  en Co., Civ. . te Oudewater 

l in vertikal e en horizontale STOO
. . ' 

. . enz. 

. uit cle Fabriek 
A. ,  verkrijgbaar  bij  C. (j.jj j 

. Agentuur. Commissie en Exp o r 

tatle handel A r n h e m . 

e gedetailleerde 
Prospectus wordt 
franco toegezonden. 

144, Hue du  te

N o g i e t s o v er  d e B r o c h u r e g e t i t e ld 

s o v er e T r a s . " 

t zal wel geene ernstige wederlegging
hoeven, dat het onder  bovenstaanden titel ver 
schenen boekske, blijkbaa r  alleen in het belang 
vun eenige eigenaren van Tufsteengroeven 
Tiasmolenaars in llaidt en Omstreken , i 
Tufsteen en Tras uit Andernach verscheept, 
schreven en verspreid wordt. 

e ondergeteekenden, eigenuren van Tufsti 
groeven en Trasuiolenaars in firohl  en Onislre 
ken, achten hel dan ook voor  geheel overbodig 
de redenen nader  le ontwikkelen, waarom, hei 
Tras gemalen in Pluidt en Omstreken, zoovee. 
duurder, en iu hoedanigheid zooveel b> ter zouili 
moeten ziju , dan gelijk l gemalen in l'» | 
en Ons treken ; evenmin zullen zij  naar  de oorzaal 
uitzien, waarom dooi die Heeren Groevenbezitter, 
een lans voor  een tak eener e in Neder-
tand wordt gebroken. 

Zi j  willen zich uitsluitend bepalen aan o 
, Architecten en verdere Waterbouw 

kundigen kennis te geven, dat zij  blijven voort-
gaan met het leveren van Tuf&teen en Tras *\% 
goede kwaliteit , en dat zij  zich verzekerd houden, 
dut hunne tot nu toe geleverde kwaliteit in gen 
enkel opzigt voor  het gemalen Tras uit Ander 
nach, dat zóó voortreffelijk wordt genoemd, bi 
hoeft onder  te doen. 

t zelfs deskundigen in d de ter 
neêrgeschrevene meening van die enkele groe 
venbezitters geenszins deelen, kan uit een bij 
bun voorliggend Attest blijken . waarvan i 
Nutarieele Afchrif t aan den voet dezes is vermeld 

Brohl , den 1 r  1874. 
J. NONN. 
A. , firma  S.

Au den Steinbruchbesitzer n  No> 
Wohlgebohren zu Brohl . 

Auf das an uns gerichtete Ersuchen, erwiedtn 
wir  Euei Wohlgebohren dass die Vulkanisch. 
Tuff aus den Steinbruchen von Weibern, naci 
fruher  damit eingestellten praktischen Versüchm 
sin vorztJiilichen Tuffstein ist, welchen gemalil« 
oder  zerstamplt, den nesten Trass liefert , 
sich ausgezeichnet zum hydrauliseben l eignei 
Es kann nur  auf Vururtheile n oder  irrige n An>icl. 
ten beruhen, wen' dieses nicht anerkunnt werden 
möchte. 

Bonn, 30 Junij  1U00. 
Gei. . .  , l 

Wirklich e Geheimrath und 
Ober-Berghauptmann , 

Gez. . N
. Berghauptiiiann und ord. Professor 

der e und der  Bergwerkwissen-
schaften der  Universitat Bonn. 

t dem Original gleichlautend Stenig 
reservirend; ist beigeklebt. 

n Blirgernieister  von Brohl 
gez. Ess

, .  en Z O O N , 
S 

A J V C . 

Uitgave van  .*  VAN , te . 

* V 
Fraaie letteren. - GeBOhledenia. - - en Volkenkunde. - s der  Natuur. — Staatswetenaanap. 

Staathuishoudkunde. - l en Nijverheid Gezondheidsleer. — Opvoeding. - . - Tooneel. 
O n d er e v an . . . 

t la bekend op hoeveel vieres buiteiilandsche geïllustreerde Weekhlaileu zich mogen beroemen. e Frauscbc 
e en Engelsche Bladen in dit genre tellen hunne lezer, bij  tienduizenden. Waar iets dergelijks verschijn*0 

zal, vsn geheel Nederlaudüch karakter , doch dat, «at inhoud en uitvoering betreft, de vergelijking met buiten land »ch< 
illustratiei i niet behoeft te rreesen, daar  mag meu veilig op den steun van het geheele Nederlandsche publiek rekeiieu 

e Abonnementsprijs van dit Blad bedraagt per  3 m. f2,—. Franco per post /2.2b 
Advertentien per l 20 Cents. 

sasjssjr̂  , i//,' fin, khandetaren nemen bestellingen aan. 

E T 

V # » i d o T r a v v o r a . 
e j  beiast zich met het leggen 

van gecomprimeerde wegen en tuastiekvloeren. 
ook buiten Amsterdam 

n geelt de r  G. . VAN O 11N 
uan de k W.W . 107/*, te Amsterdam. 

e ondergeteekenden bevelen zich aau tot dc 
levering van: , E 
NEN en N van de beste kwa-
litei t uit eene nieuw geopende groef a/d . 
Verder Schotsche vuurvaste STEENEN. 

e ZWE  STE ENEN , Triersche GE 
E , enz. Alles tot de langste 

prijzen. 

Glashaven n". 1 , Botterdam. 

S. J . . 
Portland-Cement-fabrikant , 
T E . Prv. N , 

levert tegen lagen prij s prim a Portland-Cement 
en monsters op verlangen. 

Adressen. 

pi ij * voor  achtereenvolgende plaatsingen 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels . , 15.— 
dri e regels «  20.— 

C. , Appingedam 
8toomtimmerfabrie k en l 

Zagerij  en Jalousienfabriek. 
r  A . Amsterdam. Alle hotiwurp*-

111 j11.  i. in cement, gins, «i l . l a /T.2.Ï * 

reker  A . Arnhem. WaterpC 
, balansen, bascule' 

Bouwterreinen te Velp te koop, »U* 
gunstigst gelegen. Adres deu r  VAN' t* 

 U , te Arnhem. . 

. Fleyaler, te Schevenintjen, fabrika 111 

van cement-riolen. waterbakken , vloeren, e' 

Bouwterreinen te koop nabij  ilo , l , : l ; ' : 

aan den Singel, de Oosterstruat enz. e Vtrreht. . 
bevragen bij  den architect  aldaar. 

Prlu i » Portland Cement 
van de lirin a T & , te /« ' / : 9' 

Agent F. . , Uroninyen. 

Gedrukt bij  0. W. VAN  &  C u Arnhem. — Alle stukken en advertentien te adresseeren san deu r  F. W. VAN T JUsn. te Arnhem. — Uitgave van 1). A. . 

T i e n d e j a a r g a n g 5 » . 1. - ..'S''  ,>i 

vil» : 61? t :.w. 

iv i ru i l i i i n'-ï ,iu* h n-li'rtitnJj i 
ï i. wusltrrtr i . 

/ « V s '  t 

Z o n d a g 3 J a n u a r i 1875. 

OPMERKER. 
, , , S en . 

' ; * V t' -**'*'  v T 

: F. W. VA N T JQz. te Arnhem. 
iliil l 11 u i ' , uii n « 

: 
t Zi.n.tau- 1'ri.i - per  .'  iniuiuduu ƒ t.05. u ubouucert sicli voor 

een junrgaug. Afzonderlijk e nonimer. bij  .....ruit!>.-.l*lt[ - . ccuts. 
5 C 

te adresseeren a u : 

Vau 1—5 regel*  J' 1. -, 
uitmmer van het blad. 

ertlur  vour  elktiu m̂ . 1 2U eeuta  10 Oantl vuur  ueu 
fïroote letter» worden naar  plaataruhiitc berekend. 

E N N . 
],w. *>>.-'ri i v l i < : . 

Voor  uitbreidin g der  maatregelen tot verbete-
rin g onzer  rivieren in het algemeen worden jaar-
lijk s beduidende sommen besteed eu op de ont-
werpen der  rivierverheteringen, zoowel als op 
de /..'  van uitvoering daarvan, is meer  dan 
vroeger  de aandacht gevestigd. e zienswijze der 
technici loopen op dit punt uiteen. Enkele inge-
nieurs trachten, in het belang van de scheep-
vaart of den afvoer  van ijs en water, den toe-
stand te verbeteren door  den aanleg van kribben, 
loodrecht of onder  kleinen hoek op de stroom-
richting ; anderen daarentegen geven de voorkeur 
uan strekdammen, evenwijdig aan de stroomlijn : 
terwij l weder  anderen de toevlucht nemen tot 
liet wegnemen der  droge of hinderlijk e plaatsen 
door  uitbaggering. f tracht men het al-
gemeen rivierbelang le bevorderen door  het aan-
tal rivieren te verminderen of de eene rivier  te 
verbeteren ten koste van eene andere, vvaarvjin 
het nut minder  belangrijk wordt geacht. 

e plaatselijke gesteldheid van den rivierbo -
dem, de richtin g en de diepte der  rivier , de lij n 
en de kracht van deu stroom, het minder  of 
meerder  algemeen en direct belang voor  scheep-
vaart en afvoer  van water  en ijs, zoo ook de be-
schikbare geldmiddelen, zijn van overwegenden 
invloed om aan het een of ander  der  opgenoemde 

. middelen tot verbetering de voorkeur  te verleenen. 
g moet uiet worden uitgevoerd, 

tenzij  de bestaande toestand werkelij k nadeel doet 
san de betrokken belaugen eu de achteruitgang 
te wijten is aan voortdurend nudeclige oorzaken; 
buitengewone omstandigheden, die slechts tijde-
lij k haar  invloed doen gelden, komen daarbij  niet 
iu aanmerking. t gemakkelijkste en direct 
werkend middel, waarbij  men verzekerd is den 
beoogden en verbeterden tuestand te verkrijgen , 
moet gekozen worden; de keuze moet vallen op 
de uitvoering, die niet alleen de minste kosten 
f U aanleg, maar  ook van blijvend onderhoud 
vordert. 

n getaakt met den werkeneden toestand eener 
rivier  geheel bekend door  opnamen van de lich-
ting en het profiel , waarnemingen vuu de snel-
heid en de lij n van den regeerenden stroomdraad, 
alsmede door  vergelijkin g der  verschillende plaat-
selijke waterhoogten op gelijke ol overeenkomstige 
lyden en onder  gelijke omstandigheden vun we-
der  eu wind. e voortdurende zor^  om met alles 
bekend te worden, wat voor  eene rivier  van be-
lang kan geacht worden, heeft len gevolge dat 
uien tot eene bepaalde keuze geleid wordt der 
middelen, die in elk voorkomend ^eval in toe-
passing moeten worden gebracht. 

e bekendheid met de uitkottuten , door  den 
aanleg van bepaalde werken verkregen, heeft 
voor  den zaakkundige nog meer  belang dau de 
opnamen en peilingen. f toch wordt de 
verwachting van den ontwerper door  de uitvoe-
rin g in meerdere of mindere mate bevredigd, 
maar  in vele gevallen zal het primitie f goede 
oordeel over  het welslagen vau een goed door-
dacht plan teleurstelling ondervinden.  mar-
chant, on avance, getuige het gunstige en meer 
verzekerd succes, dan den imiileg van kleine en 
groote verbeteringswerken ten deel viel en dat 
ui strij d met de vele en ongunstige mededeelin-
gen, waaraan de ontwerpers blootstonden, t 
welslagen van elk plan van i iiierverbeterin g is 
afhankelijk van oorzaken, die zich bij  de uit-
voering voordoen, zoodal een grooter  of kleiner 
'lecl van het ontwerp gewijzigd moet worden, en 
hiervan is het natuurlijk e gevolg, dat de geraamde 
kosten verminderd of vermeerderd moeten wor-
den. e ondervinding bewast, dut gewoonlijk 
vermeerdering van uitgaven gevorderd wordt . 
daar  het eene ongemotiveerde gewoonte is de 
ontwerp-begrooting tot een minimum terug tc 
brengen, wellicht om het project meei aanbeve-
lenswaardig te maken en in de hoop, dat de 
scherpe mededinging der  aannemers ter  hulpe 
*al komen. 

t ware echter  te wenschen , dat bij  het be-
rekenen der  kosten van eenig ontwerp rekening 
werd gehouden met mogelijke tegenspoeden onder 
de uitvoering, teneinde daardoor  de gelegenheid 
te hebben om de kosten van noodige voorzienin-
gen tc bestrijden. het werk zal daardoor  gebaat 
worden, daar  hel steeds kostbaarder  zal zijn om 
verbeteringen te maken, als het primitie f ont-
werp voltooid is, en toch is men daartoe genood-
zaakt, uls er  voor  het oogenblik geene fondsen 
beschikbaar  zijn. 

e Nederland voortdurend te worstelen heb-

ben tegen de willekeurige en onbegrensde kracht 
van het water, waarvoor  wij  steeds op onze 
hoede moeten zijn , niettemin blijf t dat belang-
rijk e element een der  voornaamste bronnen van 
ons bestaan. e noodzakelijkheid tot zelfbehoud 
drong reeds onze eerste voorouders zich kunst-
matig te beveiligen voor  de schadelijke en ongun-
stige werkingen vnn de kracht des waters. l 
de eerste bewoners van ons land zich veilig 
waanden op de hoogst gelegen punten. bleek 
alras dat op dy) beveiliging geen staat te maken 
was, zoodra er  buitengewone en onvoorziene wa-
terstanden plaats vonden; de aanleg van beka-
dingeu was het noodzakelijk gevolg van de zucht 
om zich voor  liet water  te beveiligen. r  het 
onttrekken der  bewoonde oppervlakten aau het 
stroomvt'l d der  opper- en vloedwateren, werd het 
water  in de overgebleven rivierbeddingen meer 
opgestuwd dan vóór den aanleg der  hekadingen, 
en de vorhooging der  laatsten werd een natuurlij k 

, kwaad. 

e steeds voortdurende ophooging eu verzwa-
rin g der  dijken, welke thans vele uitgaven en 
werkzaamheden vorderen, hebben geene andere 
beteekenis dan het voortzetten der  vroegere zor-
gen, en aan de behandeling daarvan worden be-
langrijk e eischen gesteld. n vooronderstelt dat 
de beddingen der  rivieren in ons land ongeveer 
1 . per  jaar  worden verhoogd door  bezinking 
der  ingrediënten, die door  de opper  wateren wor-
den afgevoerd; de verhooging der  dijken moet 
in dezelfde evenredigheid plaats vinden, teneinde 
te voorkomen dat de toestand van ons land, ten 
opzichte van de onafhankelijkheid van het water, 
minder  gunstig en minder  veilig wordt. 

n 1V21 heeft de beruchte St.-Eliznbethsvloed, 
door  de vereende krachten van opper- en vloed-
water, eene groote en zeer  vruchtbare oppervlakte 
van het zuidelijk deel van ons land aan de wil -
lekeur  der  watereu prij s gegeven. m vieren 
een halve eeuw waren noodig om een groot deel 
der  door  dien vloed bedolven lauden in vrucht-
bare polders te herscheppen; luttele krachten on-
dersteunden daarbij  de werking der  natuur  op 
de gesteldheid van ons land. 

e oorzaak en werking der  natuur  , waar-
aan ons land zijn aanwezen te danken heeft, be-
werkten ile herrijzin g vuu de verdronken Zuid-
twllandschen Waard. 

e voortdurende natuurlijk e verhooging van 
ons territoi r  is hieruit blijkbaar  bewezen. -
den de lauden van den llieshosch hun hernieuwd 
aanzijn als vruchtbare eu bewoonbare vlakten 
aau eene algemeene daling van den waterspiegel 
le danken, dau zou de hetlendaagsche verhooging 
der  rivierdijke n geen void «ende reden hebben, en 
zou er  minder  ilau vroeger  gevaar  zyn voor  over-

g door  dijkbreuk ; sinds de jongste ge-
beurtenissen in deu winter  van 1 bestaat voor 
die laatste vooronderstelling hoegenaamd geen 
grond. liet meereudeel der  buitengronden of 
uiterwaarden, die nu door  inpoldering aan het 
riviervel d omtrokken worden, liggen hooger  dan 

e aangelegen, vroeger  bedijkte lauden. 

lu alle bedijkingen van polderlanden worden . 
wanneer  daartegen geen aldoend be/waar  bestaat, 
zoogenaamde overlaten gemaakt, om van de na-
tuurlijk e opsllbbing der  rivierwateren parti j  te 
trekken; deze worden in den landbouvvt(jd op 
dijkskruinhougt e gesloten en gedurende den win-
ter  geopend, om 'iet rivierwater  door  te laten en 
hei medegevoerde slib te doen bezinken. 

t het slib zich, door  bezinking van het 
water, op het land gezet, dan wordt di l water 
door  siluutiesluizen of duikers verwijderd en het 
land is met eeue truchthaariuakende massa ver-
hoogd. Was ditzelfde middel bij  den oorspron-
kelijke! ) aanleg van rivierkeeringcu toegepast, 
dan zou het ongunstig hoogteverschil van onze 
bedijkt e lauden ten opzichte vau deu rivierbodem 
uiet bestaan, waardoor  de algemeene gesteldheid 
van ons land aanzienlijk zou bevoordeeld wordeu. 

(Wordt vervolgd). 

Berichten en meüedeeliageo. 

. 

— n - isten dezur  heeft in Engeland weder 
een ontzettend spoorwegongeluk plaats gehad. e 
sneltrein die des morgens te 11 u. 40 ui. van Ox-
ford naar  het Nuordeu vertrok was zwaar  geladen 
eu bestond uit zestien wagens, die door  twee 
locomotieven werden getrokken. Vlak luj  Sbipton, 
even voordat de trein de brug over  het l 
zou overriden < brak de aa vuu een der  voorste 

I'  lis, of sprong de hand van een der  wielen, 
wap door  de wagen van de rail s geworpen werd. 

e poorwegdijk is ongeveer  30 voet hoog, en de 
eers e wagen werd in"d e diepte geslingerd. e 
kabelkettingen brakc;i , zoodat de twee locomo-
tie-et op de rail s blejyn, doch de andere wagens, 
plotsding gestuit terwyl zij met een snelheid van 
35. nrijlen per  uur  ove.- de rail s vlogen, stortten een 
vofr  een over  den spoorwegtujk naar  beneden. e 
of'vit r  wagens stortten aan «le zijde van het water 
oinla.y.'  eu men vreest, dat een paar  rijtuige n vol 
passagiers in de diepte verzonken zijn. 

hen rijtui g ging dwars door  de leuning van 
de brug in het water. 

e twee allerachterste wagens bleven op de 
mils, hetgeen allermerkwaardigst is, wanneer 
uien aan den grooten spoed denkt, waarmede de 
trein voorwaarts snelde. e reizigers in deze 
wagens klommen in de grootste ontzetting er  uit , 
doch een hunner  had de tegenwoordigheid van 
geënt om een grooten roeden spoorwegdeken , dien 
hij  bij  zich had, op te nemen eu er  mede over 
de brug naar  de zijde van Woodstock te loopen. 
om een trein , dien hij  wist dat binnen enkele 
minuten van die zijde moest voorbijkomen, te 
waarschuwen. t sein weid juist bijtijd s bespeurd , 
zoodit een tweede ramp voorkomen werd. 

lii j  dit ongeluk waren onmiddellij k '25 do oden, 
terwij l er  nog 7 bezweken voordat er  genees-
kundige hulp kwam. Verder waren tusschen de 
100 eu '200 personen meer  of minder  ernstig 
gewond. 

Volgens een bericht iu de Times, zou het on-
gp.'**J< het gevolg zijn van de misdadige -
nighei l van spoorwegbeambten te Oxford. John 

, een werkman, die in een wagen der  derde 
klasse teed, waarvan de as of het wiel gebroken 
is en die zwaar  gewond uit den verbrijzelden wagen 
gered werd, verklaart , dat de wagen, welke het 
ongeluk veroorzaakte, le Oxford op een dood spoor 
gebracht was, teneinde te worden gerepareerd, 
doch < iu.l,n er  gebrek aan wagens derde klasse 
was, dien dag weder  in gebruik was gesteld en 
vooraan deu trein geplaatst was. 

n dag had te Wigan, op den n 
and North-Western-spoorweg een botsing plaats 
tusschen een steciikolcntrein en eeu sneltrein, 
waarbij n persoon omkwam en twinti g ernstig 
werden gekwetst. 

— e stad Whittlesey, in Groot-Britannie , 
is sinds korten tij d verlicht met petroleum, in 
plaats vau gas. 

t driejari g contract tusschen de gemeente 
eu de gasfabriek was verstreken en de fabriek 
weigerde de lantaarns vour  minder  dan 2 £ 15 
sh. per  jaar  van gas te voorzien, un zulks zunder 
eenige reparatie, terwij l de oude prij s ook '2 £ 
15 sh. per  lantaarn was, doch met inbegrip van 
reparatiën. e gemeente heelt zich petroleum-
lampen aangeschaft, personen aangesteld om die 
te jntsteken en is nu geheel met petroleum ver-
licht . 

— n de vorige maand is te l bijeen 
cuncert in de Christ Church s de 
guandeiij  bezweken, waarop '250 kinderen hadden 
plaats genomen. t ongeval is buitengewoon 
goed ufgeloopen . slechts één jongen had zijn dij 
gebroken en verder  waren eenige licht bezeerd. 

— e n is door  'AO'A'.i  kooplieden eu ne-
Tingit"";:';" j  eeu adres uan den Gemeenteraad 
ingediend om ue n Bridge te verbreeden. 

— n n r  is het nieuwe opera-
gebouw te s geopend. bij  welke gelegenheid 
den architect, den heer  Charles tlarnier , door  het 
publiek eene welverdiende ovatie werd gebracht. 

— lu de laatste dagen is belangrijke schade 
toegebracht aan de Siciliaansche spoorwegen. Op 
de lij n (tirgeuti-l'orto-Eiiipedocl e zal de dienst 
gedurende eeuigen tij d gestaakt moeten worden, 
tengevolge vuu belangrijke afscliuiviugen iu de 
nabijheid van Caos, waar  de weg eene hoogte 
heeft van 24 meter. 

t N . 
. Z. . heeft J. . E. J. Bur-

gers, thans landmeter  van het kadaster  der  2de 
klasse, bevorderd tot landmeter  dor  tste klasse. 

— '/.. . heeft den eersten teekenuur  bij  s llijk s 
werf te Amsterdam A. 0. Van , met ingang 
van deu eersten dezer  benoemd tot adjunct-bouw-
kundige bij  den dienst van het loodswezen, de 
kust- sn oevcrverlichting, zeewerken, enz. 

's-Gravenhago r  den Gouverneur-Gene-
raal vau Ned. üost- lnd ié zijn de volgende be-
schikkingen genomen bij  het korps van deu Water-

staat en 's s burgerlijk e openbare werken 
daar  te lande, als: 

Benoemd: tot opzichters der  le klasse, de op-
zichters der  2e klasse A. V. de Calonne, A. G. 
de r  en J. W. Volmering; tot opzichters der 
2e klasse, den ambtenaar  op wachtgeld . A. 
von Neidsehtttl en de opzichters der  3e klasse 

. dc Schrijver  eu . P. F. i del Castel-
letto; tot opzichter  der  3e klasse den gewezen 
commies op het voormalig hui eau van den eerst-
aanwezend ingenieur, chef der  3e waterstaats-
afdeeling, C. E. de Jonker. 

Verleend: een tweejarig verlof naar  Nederland, 
wegens ziekte, aan den opzichter  der  3c klasse 
A. Esink. 

 op verzoek, het aan den opzichter 
der  2e klasse A. G. de Pisser  verleend tweejarig 
verlof naar  Nederland. 

Amsterdam. n 38sten r j l . is de 
S uphati commissie in het  voor Volksvlijt 
vergaderd geweest, .'i i do.>i haar  besloten dat het 
gedenkteeken ter  eere van wijlen dr . Samuel Sar-
phatisal bestaan uiteen monumentale watergevende 
fontein, Sarphati en zijne werken plastisch voor-
stellende. e wensch weid daarbij  geuit, dat 
deze fontein geplaatst zou worden tusschen de beide 
Sarphatistraten, het Weesperplein en de brug, 
die naar  den  lij n spoor  weg leidt. Ten slotte werd 
besloten een wedstrijd uit te schrijven, tot het 
inzenden van plannen voor  een munuineut. 

. Voor de vacature van gemeéntebonw-
meester  alhier  werd uit de 2S sollicitanten het 
navolgende zestal opgemaakt: 

1. . Arnold , Gemeente-architect te Woerden, 
2. F. A. U. s , Opzichter  bij  de 

St stsspoorwegen te Amsterdam. 
3. .1. F. , Opzichter  bij  de u 

te Velsen. 
4. N. J. , Opzichter  vau maritieme werken 

te . 
5. J Vogelenzang, Bouwkundige te , 
ü. . Westra Jr. , lïijk s hoofdopzichter  te 's-Gra-

venhage. 
n de g van 24 dezer  werd de 

heer r  benoemd met elf stemmen , terwij l de 
heeren s , Vogelenzangen Westra 
elk ééne stem op zich vereenigden. 

Opsterland r den Gemeenteraad is beslo-
ten tot het uitschrijven eener  prijsvraag ter  be-
koming van een plan voor  eeu post- en telegraaf-
kantoor  met boter  waag, te Gorredjjk , 

Zuidwolde. Naar  men verneemt, is er  sprake 
vau een spoorwegplan vun Almelo over  Ommen 
langs deze gemeente naar u en vau Om-
men naar  het station t 

— t Vaderland meldt, dat de g aan 
het consortium van bankiers heelt doen toekomen 
haar  antwoord op de bekende aanvrage voor  deu 
aanleg van binnenland sein- spoorwegen, behel-
zende de voorwaarden, waarop zij  de concessie 
wil verleenen, zoodat nu spoedig iu deze belang-
rijk e zaak eene beslissing kan worden legeinoet-
gezien. 

J TOT G
. 

Q . 
Vergadering van 18  187 4. 

e heer U trad iu eenige besprekingen 
over  den inhoud der  brochure: lets over -
sche tras; Waarschuwend woord, enz. Aangezien 
het daaromtrent gesprokene volledig ter  opname 
iu dit weekblad s toegezegd , onthouden wij  ons 
daarvan een bekuupt verslag te leveren. 

Aan de orde worden gesteld de navolgende 
vragen: 

1". u hoeverre men gerechtigd is, bij  ijzer-
constructie, uls zijnde een uitvloeisel dezer  eeuw, 
zich te bedienen van vormen en versieringen der 
Grieksche steenconstructie / 

en 2°. Vun welke beginselen moet men uit-
gaan om de constructieve vormen van een ijzeren 
bouw op gepaste wyze te proiileeren en versieren, 
of met andere woorden, het aesthelisch uiterlij k 
daarvan te verhoogen.' 

e heer t is van meening, dat we te 
dien opzichte niet te streng te werk moeten gaan 
en ons met vrucht van bestaande vormen kunnen 
bedienen. 

e heer  Van Goor treedt in eeue uitvoerige 
behandeling; hij  begint met op te merken dut 
de gestelde vragen reeds vroeger  geopperd zijn. 

e moesten van hen, welke daarover  hun ge-
voelen kenbuar  maakten, klampten zich vast aau 
het woord waarheid. e bouwstoffen moeten 
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haar  onvervalscht aanzien vertoonen. t of 
ijzer  mogen niet als steen bewerkt worden of er 
het aanzien van hebben, enz. n hot afgetrokkene 
zal zeker  ieder  dit erkennen; het is echter  zeer 
de vraag of die theorie in de practij k altyd kan 
toegepast worden. Wanneer  we b. v. een kerk 
in deu zoogenaamdeu Gothischcn stijl , in onze dagen 
opgetrokken, aanschouwen, dan vinden we daar-
van wel den hoof 1 vorm, maar  niet de ondcrdee-

n van den oorspronkelyken stijl terug. n 
we slechts aan de siuakelooze contreforten zonder 
versiering, het bepleisteren der  muren, het uit 
hout en steen samengestelde gewelf enz. Gebrek 
aan geld is oorzaak dat men bier  niet consequent 
kan zijn. 

Wij  weten het, de Grieken bouwden in steen 
en we) in natuurlijken , in marmer, dat in groote 
hoeveelheid in hun land gevonden werd, dus ge-
makkelij k te verkrijgen en onkostbaar. e vraag 
is echter  gerechtigd, of het een noodwendig ver-
eischte van Grieksche vormen eu versieringen is, 
dat ze in natuurlijke n steen uitgevoerd worden. 
Stel eens dat de Grieksche bodem arm aun steen 
maar  lij k aau hout ware geweest i zouden ze dau 
hun schoonheidsgevoel in andere vormen geopen-
baard hebben/ Wi j  gelooven dit te mogen be-
twijfelen , omdat bout zich evengoed voor  die 
vormen leent als steen, ja soms nog beter  met 
het oog op de samenstellenden deelen. t schijnt 
ons toe dat wij  ons meer  op ons gemak zullen 
gevoelen, wanneer  de zoldering boven ons hoofd 
gedragen wordt door  houten balken, dan wan-
neer  die uit steen is samengesteld, zooals dc 
Grieken dit bewerkstelligden. Wanneer  de Griek-
sche kroonlijs t met onverbreekbare banden aan 
natuurlijke n steen gekluisterd is, dan zou het 
ons ter  will e van de waarheid ook uiet geoor-
loofd zijn houten kroonlijsten te maken, die wij 
toch ook van de Grieken hebben afgezien. -
baar  is het dus, dat de Grieken hunne vormen, 
die nu in steen zijn vereeuwigd, evengoed in hout 
hadden kunnen maken zonder  die vormen te wij -
zigen, 't s waar  dat de steen meer  weerstand 
biedt aan deu knagenden tand des tijds, maar  wie 
zegt ons dat, wanneer  de Grieken naar  middelen 
hadden gezocht om het hout te verduurzamen, 
zij  die niet gevonden hadden? Voorheelden zijn 
voorhanden dat hout nog al lang weerstand kan 
bieden. Om slechts één voorbeeld te noemen: 
Amsterdam bezit eeu kerk , die reeds een bestaan 
van twee ecuwen achter  de rug heeft. e Grie-
ken kenden trouwens reeds de kunst van schilde-
ren, uit het oogpunt der  onkreukbare waarheid 
een gruwel. zij  beschilderden wel eens hun kost-
baar  marmer, ja het werd zelfs wel eens met 
een pleisterlaag bedekt. Wij  herinneren ook 
nog met een enkel woord aan hunne versie-
ringen van gebakkeu aarde. Een zaak die wij 
bij  de behandeling der  gestelde vraag niet uit 
het oog mogen verliezen is, dat niet alles wat 
de Grieken gebouwd hebben ter  onzer  kennisse 
kwam; wij  bezitten alleen meer  of minder  be-
langrijke  overblijfselen hunner  tempels en enkele 
andere openbare inrichtingen. Van den gewonen 
burgerbouw, woonhuizen enz. geen spoor, en nu 
mag men vragen: waren die laatsten ook geheel 
van natuurlijke n steen, of werd daartoe ook hout, 
terr a cotta, ijzer  of brons gebezigd? t is met 
eenigen grond van waarschijnlijkhei d te vermoe-
den , dat de uiet rui m van middelen bedeelde 
Griek , in weerwil van dc minkosthaarheid van 
natuurlijke n steen, iu een houten huis woonde, 
dat waarschijnlij k niet den vorm van een tempel 
gehad zal hebben, maar  waarop dc Grieksche 
geest zijn stempel heeft gedrukt. 

s het nu waar, dat de Grieken evengoed in 
hout als in steen hadden kunnen bouwen, dau 
wordt daardoor  reeds aan het afgetrokken denk-
beeld »Grieksche steenconstructie"  iets van hel 
gewicht, wal dat denkbeeld heeft, ontnomen. 
Zonder  dan in doodzonden te vervallen, mogen 
wij  houten kolommen eu lijsten maken , omdat, 
hoewel de Grieken daarvoor  steen bezigden, dit 
vuu de toevallige omstandigheid heeft afgehangen, 
dat zij  meer  van steen dan van hout voorzien 
waren. Een en ander  geldt echter  het hout, zegt 
men, en dat i.s hier  de vraag niet; liet is het 
ijzer  waarmede wij  rekening moeten houden. 

Vooraf de vruug: n de Grieken het 
ijzer  gekend op die wijze, als wij  het hebben 
leeren waardeeren? Zeker  niet. e kennis be-
hoort uitsluitend aun onze eeuw. n nu de 
Grieken dit materiaal en de ruim e toepassingen 
er  van niet gekend, dan vloeit daaruit voort, 
dat ze niet iu verzoeking gebracht zijn om ijzeren 
kolommen, lijsten enz. te vervaardigen. Wij , 
daarentegen, hebben het ijzer  in allerlei vormen 
zien gieten en smeden: waarom zouden we het 
aan onze gebouwen buitensluiten iu vormen, 
welke ons de Grieksche bouwkunst in herinnering 
brengt.'  Spieker  schaart zich uiet aan de zijde 
van hen, die hut ijzer  in Grieksche vormen on-
voorwaardelijk als eeu bouwkundige ketterij  be-
schouwen. Vóór hij  echter  zijn gevoelen uitspreekt, 
hetwelk misschien in strij d is met dat van de mees-
ten die in deze quaestie recht van spreken hebben, 
wenseht hij  nog iets in het midden te brengen 
omtrent de oude . Ook aun hen was 
het ijzer  niet zou hekend als bij  ons; veel van 
hetgeen wij  uit ijzer  maken werd door  hen uit 
brons vervaardigd. Terloops wenseht hij  op te 
merken, dat er  hij  den bouw van den koepel 
van het Pantheon brons is gebezigd enz. 

r  vestigen wij  de aandacht op de Cêila 
Soliaris in de badplaatsen van t'aracella, welk 
plafond uit een netwerk van brons bestond. r 
vinden wij  dus de steenen plafondbuiken der  Grie-
ken , door  de n in metnlen omgewerkt. 
Zoover  spreker  bekend is, wordt dit den -
nen nog niet als een grief aan gerekend, en inder-
daad hebben zij  daar  de Grieksche steenconstructie 
in eeu van metaal heischapen. 

lu de kerk St.-Jan van  te , 
rust de overdekking van een altaar  op vier  an-

tieke bronzen kolommen , naar  men zegt afkan «tig 
van den tempel van Jupiter Capitolinus, >f de 

n ook daarover  ooit lastig werden geullen, 
wij  weten het niet. 

Wel weten wij , dat den ouden i ver-
weten wordt dnt zij , het gewelf uitgezorderd. 
geen eigen kunstprincip e hadden, maar  door  dat 
der  Grieken geïnspireerd werden ot hen kojieer-
den. r  mag onze tyd in de hnnivkundi dan 
roem dragen op een kunslpriucip . di be-
heerscht: zeker  evenmin. 

Op grond nu van deze gelijkheid van toe.'tand, 
zouden we bijna durven zeggen V:n - .  u t 
kolommen en lijsten van ijzer  e 
hoop, dat het nageslacht omtrent u i 
zal zijn , als wij  omtrent de n n j 
kolommen en lijstwerken van bron i > 
vervaardigden. 

e stof, waaruit een werkstu 
maakt dit niet uitsluitend tot een kunststuk; wel 
vermeerdert of vermindert het .1ikw<»rf de kosj
baarheid. n beeld van heu' got 
sneden, heeft veel meer  kunstwa de dat: : 
slecht uitgevoerd beeld van het kostbaarste lai 
mer. e Grieken maakten hui i ; 
alleen van marmer, maar  ook van orpnju/ i xdl 
mogen aannemen, dut de laats in iveel BS 
waarde hadden als de eersten e fresco.: \c 

l zijn niet van minder  lc: . twaarde
beste in olieverf op doek of paneel geschilderde 
stukken, omdat de eersten op de natte kalk ge-
schilderd zijn. , en daarin ;i , i kers 
antwoord op het eerste ded der  «raag: laten '\i j 
ons uiet door  de stof beheerscl n .  !  r  n 
wij  die in vormen, zoo $<;ho-  mogelijk. Waar 
zyne meening staat niets net toepassen dei ror -
men, die door  de Grieken in <. :ij n voortge-
bracht, het ijzer  in den weg. l::iej*'-'i' J.<-il,
wy er  ons over  verheugen ( dal bet ij  zei ene 
niet kostbare bouwstof, er  zien toe leent n: n 
vorm gebruikt te kunnen worden , ook voor  de 
burgerlijk e bouwkunst. 

En nu het tweede gedeelte der  vraag. 
n wij  hij  het eerste gedeelte slechts op 

enkele samenstellende deelen van eer  bouwwerk 
het oog te vestigen, hier  geldt het den geheelen 
houw en wel in het bijzondei'de stol, den daaruit 
voortvloeienden vorm, dien men er  :ian behoort te 
geven. t die zeer  verschillend is, ondervinden 
we allen. Spreker  treedt in eene uitvoerige be-
schouwing over  den indruk , door  goud, zilver, 
koper, staal, marmer, graniet, kunststeen, ge-
bakken steen enz. teweeggebracht, en het denk-
beeld van meer  of minder  wuarde en kracht, dat 
er  als 't ware onmiddellij k aan verbonden is. 

r  komt hij  tot de gevolgtrekking, dat in 
gewone gevallen stolTen , die een indru k van rijk -
dom voortbrengen , spaarzamer behooren tc wor-
den toegepast, dan sterkere van weinig kostbaar-
heid. r  het gebruik daarvan bewegen we ons 
op ons gemak, zijn we gerust in een daaruit 
samengesteld huis, enz. 

Sterke stoffen vereischen minder  besch<i iriurg 
dan minder  sterke. e kroon- en andere lijsten 
nu zijn , behalve dat zij  tot versiering dienen, 
een krachti g beschennmiddel voor  onze van ge-
bakken steen gebouwde huizen; zij  beschermen 
onze muren tegen den invloed van den regen. 

U/ei heeft, naar  sprekers meening, die be-
scherming in mindere mate noodig en luj  leidt daar-
uit af, dat het overstek van ijzeren lijsten aan 
een ijzeren gebouw minder  sterksprekend behoeft 
te zijn d m die van een houten ol' gebakken-steenen 
gebouw. 

s het alleeu geoorloofd bij  ijzerconstruclie de 
rechte lij n toe te passen, of mogen we ook ge-
bogen lijnen bezigen ? Spreker  meent, dal tegen 
het laatste geen bezwaar bestaat. Eene afwisse-
ling iu den vorm van lijnen verhoogt de schoon-
heid, is dus niet alleen geoorloofd, maar  nood-
zakelijk. 

t hoeveel bewondering wij  ook onze groote 
spoorwegbruggen of bekappingen aan onze spoor-
wegstations mogen beschouwen, met het oog op 
de vormen, zal men die niet in de ware betee-
kenis van het woord schoon kunnen noemen. 
Zeker  bezitten ze eene zekere schoonheid, maar 
die wordt in onze vraag niet bedoeld. Zij  be-
zitten de schoonheid van juist voor  het doel, 
wuurvoor  ze bestemd zijn, berekend te wezen , niet 
alleen als geheel beschouwd, maar  ook in ieder 
li.i i er  deelen. En aan die schoonheid hebben ze 
genoeg. Oiu die door  lijsten of krulle n te ver-
hoogen, zou zeker  al zeer  ongepast zijn. Nog eeu 
enkel woord over  de bekleediug en versiering. 

n behoeft zich, naar  sprekers oordeel, niet aan 
een vorm te binden; wel meent hij , dat zij 
minder  sprekend moeten zijn dau die van hout 
cn steen. 

e heer e Vries is het in vele opziclfteh eens 
met den heer  Van Goor, maar  meent toch, dat 
de Grieksche vormen wel degelijk uit steen af-
geleid zyn. 

e heer r  treedt in eene beschouwing der 
verschillende bouwstoffen en gelooft, dat de toe-
passing van het ijzer  tot andere vormen zal en 
moet leiden, omdat bij  alle hoofdstijleu de vor-
men uit de constructieve deelen afgeleid zijn. 

Nu eene discussie van de heeren c Vries eu 
Van der  Tak , over  het draagvermogen en de 
elasticiteit, voornamelijk vun het gegoten yzer, 
werd de vergadering gesloten. 

. 

Aan de liedactie! 

Vergun mij  een paar  opmerkingen naar  aan-
leiding van het hoofdartikel van denbeer . f. E, 
in uw vorig nommer. 

Ofschoon ik het met deu schryver  eens ben, 
dat vele ondernemingen beter  zijn toevertrouwd 
aau particulier e krachten dun aau den Staat, ver-
meen ik loch dat de t>. deze stelling te veel wil 
generaliseeren. 

k geloof toch dnt vri j  algemeen zal worden 
toegestemd, dat het onderwijs het best aan den 
Staat is toevertrouwd, zoowel lager, als middel-
baai'  en hooger, dus ouk de opleiding van -
nieurs. 

e S. haalt Engeland aan , en citeert met lof, 
en te recht, de scholen voor -
schap, door  particulier e krachten opgericht, ja 
in sommige gevallen door  één persoon (zie de 

. ' larship, al is dit geen bepaalde 
school), 

 li  .hter  hierbij  niet uit het oog ver-
i n toestand van Engeland , 

nat het vasteland, wat betreft de 
fortui)  i - t o t nog toe steeds op den oudsten 
zoon overgaan, en dus niet verbrokkeld worden. 

t i tt de, voor  bet continent schijnbaar  enor-
 if klaarbaar, die soms door  één per-

tan ! eene of andere instelling worden 
geschonken 

t stuk van deu heer  tl . v. . is naar  het 
BigeUch bewerkt; het schijnt echter  dat de S. 
w-ti letterlij k heeft gevolgd, de vergelijking tus-
s '  che- en coufiueutui'-lngcnieurs. 

 ' is hetgeen wordt gezegd omtrent de 
e i ' . . .wegen op het vasteland, welke meest 

. i engelsche ingenieurs zyn aangelegd 
(ten  echter  niet). 

k icbat over  't algemeen de Engelschen hoog, 
t l van het spoorwegwezen en de werk-
tuigkunde, om ons tot dexe punten te bepalen; 
doch ieder! ik eenige keeren in Engeland ben 

en ingenieurs en machine-fabrikanten 
meer  van nabij  heb leeren kennen, is het bij  mij 
niet meer  enthusiasmc, zooals het geval wasvoor 
die kennismaking. e Engelschen teren wat te 
veel op hun oude reputatie iu het machinevak, 

 i<  de meeste fabrieken nog te veel ge-
regeerd door  wat zij  zelven aoenien; »the rule of 

n Engelschman zal niet licht de vlag willen 
strijke n voor  hei vasteland. wat betreft eenig 
onderdeel der  metaal-industrie; doch wanneer  in 
het bekende tijdschrif t  a propj s 
van de Weener  tentoonstelling, wordt gewezen 
op de groote vlucht die de metaal-industrie, voor-
namelijk iu , genomen heeft, en er-
kend wordt dat sells bij  locomotieven, voor  een 
Engelschman in de e fabrieken nog wat 
te leeren valt, geloof ik , dat mijne stelling wel 
opgaat. 

e laatste bestelling voor  een aantal locomo-
tieven, door  de e Spoorwegmaatschappij 
gedaan, ten behoeve van den Oosterspuorweg, 
betreft alleen locomotieven van ltorsig tc Berlijn . 

t is tot nog toe eene zeldzaamheid, wanneer 
een fabriekant ol'  ingenieur  in Engeland goed 
theoretisch onderwijs heeft genoten. Gemeenlijk 
bepaalt het zich voor  deu ingenieur, tot een appren-
tice-ship van eenige jaren, bij  eene bekende lirina . 

Bezwaarlijk zou men zich hier  te lande, of bij 
onze naburen, een meeting van ingenieurs kun-
nen vooi stellen waarop , ii propos van de toepas-
sing vau het , door  een ingenieur 
van naam bezwaar  wordt gemaakt tegen de mid-
dellij n der  buizen, — «waarom die uiet de helft 
kleiner  gemaakt/ en eeu vacuum van tiveeatmos-
feren gebezigd f"  — 

Ofschoon geen oor- en ooggetuige vau deze 
meeting, werd mij  het feit verhaald door  een 
zeer  betrouwbaar  persoon. 

k ga verder, en beweer  dat de reden van het 
bovenstaande gelegen is in de weinige zorg, die 
in Engeland vanwege den Staat besteed wordt 
voor  ingenieurs-opleiding. 

n particulier e instelling mist bovendien meestal 
het prestige van ecu Staatsinstelling : dit mag een 
vooroordeel ziju , doch het is zoo. 

Ten slotte de noot van den heer . v. . »dut 
sedert de oprichtin g der  Polytechnische school 
onze ingenieurs minder  gezocht worden in het 
buitenland." 

Eilieve, welke gronden heeft de S. hiervoor/ 
Bedoelt hij  hiermede dat de jonge ingenieurs 

minder  dan vroeger  naar  het buitenland gaan, 
het/ij  iu betrekking, hetzij  lijdelijk , om wat meer 
ondervinding op te doen, dan zou ik hem een 
aantal vau mijne tijdgeiiuoten uit t kunnen 
opnoemen in Engeland, , België, tot 
in Japan en Egypte toe, waarvan verscheidene 
in gevestigde betrekking. 

k vermeen zelfs dat dit than- veel meer  liet 
geval is dau vroeger. 

Bjedoelt de S. hiermede, dal uil het buitenland 
onze ingenieurs minder  geconsulteerd worden bij 
belangrijk e projecten dun vroeger, dan is mijne 
repliek deze: 

Adviezen worden in den regel, en dit vind ik 
vii j  natuurlijk , gevraagd aan mannen van veel 
ondervinding, en vun eenige positie in de maat-
schappij; daar  nu de Polytechnische school in 
1864 is opgericht en de promotie vau diegenen, 
die den eersten, geheelen cursus op de Polytech-
nische school hebben afgemaakt, iu 1808 heeft 
plaats gehad, kunnen deze person«fU hoogstens 
zes jaren in dc practij k ziju , en hebben net dus, 
voor  zoover  ik weet, nog niet tol deu rang van 

r  ol dergelijke gebracht. 
 de S. mei du vermelde noot eeu blaam 

heelt willen werpen op de Polytechnische school, 
dun doet mij  zulks denken aan eeue andere zaak, 
onlangs in de dagbladen a lui d re du jour , t. vv. 
de spiritistische séances te Arnhem; en is het 
argument van den heer . v. . tegen de Poly-
technische school al even treuri g uls dat vuu 
den heer a van , le 's-Gravenhage, 
tegen het verslag van deu heer  Cat tie eu zijne 
mede-ontmaskeraars. 

Amsterdam, 22 . '74. r  P. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Zondag;, 3 Jan. 

Wommels , bij  J. Th. : het verven 
en behangen van .het nieuwgebouwde logement 
met doorreed en stalling. 

g 4 Jan. 

Venhuizen , te 19 uren, door  het gemeente-
bestuur  van Venhuizen en , ten raadhuize
het afbreken en in steen vernieuwen van den 
houten toren by de . kerk te Venhuizen. 

Apeldoorn, te 1 uur , door  het gemeentebe-
stuur: het onderhoud der  kunstwegen binnen de 
gemeente over  '75 en '7ü\ 

Wagenlngen. te 3 uren, door  burg. en 
weth.: het driejari g onderhoud der  stadsporapen. 

Assen, te 7 uren, in het : het 
afbreken van een huis in de t en het 
daar  ter  plaatse bouwen van een nieuw huis. 

Zwolle,  het  der  Chr . geref. 
gemeente: het maken van ameublement in het 
nieuwe kerkgebouw. 

, 6 Jan. 

Charlois, te 12 uren, door  het bestuur  van 
den polder  Charlois, bij  A. van : liet drie-
jari g onderhoud der  3 watermolens des polders, 
met inbegrip der  bijbehoorende werken. Aanw. 
op deu bestedingsdag, te 9 uren, te beginnen 
bij  deu . 

, te 1 uur , door  het ministerie van 
justitie : het onderhouden van- en het doen van 
vernieuwingen en herstellingen aan : a, de gevan-
genissen te , Alkmaar en Goes en hel 
huis van verbetering en opvoeding voor  jongens 
te Alkmaar , ged. '75/76; h. gevangenissen en 
reehtsgebouwen iu Friesland , Overijscl, Groningen 
eu , ged. '75—-'77. 

Parmer ende, te 4 uren, door  A. . l -
hof!, ten kantore van den architect  P. v. d. 
Aardwegh: het bouwen van een gemetselde schuur 
met woning, lang 18.75 . en breed 8.45 , 
op geheide fundeering in deu r  bij 

. 

Woensdag, 6 Jan. 

Oen Bommel , te U uren, door 
het gemeentebestuur: de levering van p. m. 500 

* gehorde grint . 

, te 1 uur , door  burg. cn weth.: 
het onderhoud der  straat-, grint - en schelpwegen 
ged. '75. 

Borselen, te 11 uren, door  het gemeentebest.: 
het herstel, de vernieuwing cn het onderhoud, 
tot 'Ai . '79, van de havenwerken aan den 
zeedijk van deu polder  Borselen. Aanw, 4 Jan., 
te 9 uren. 

, 7 Jan. 

, tc 2' , uren. «looi- hel ministerie 
van f inanciën, aan het gebouw van hel prov. 
best.: het driejari g onderhoud van het uitwendige 
van het - en telegraafkantoor  te Am-
sterdam , zoomede de lokalen hij  den dienst dei 
telegrafie in gebruik. 

Vrijdag , 8 Jan. 

, te 10 uren, door  het prov. be-
stuur: lu . het verbeteren van een gedeelte des 
prov. wegs van Venlo naar , nabij  het 
gehucht Castenraij: 2o. het maken eener  nieuwe 
bestrating in bekapte keien, en in de traverse 
des prov. weg» van Venlo naar s te . 
Aanw. van beide 4, 5. 0 en 7 Jan. 

, te 10 uren, door  het ministerie 
van ftnaneién, aan het «gebouw van het prov. 
bestuur  : het onderhoud ged. '75 van -
graatlijnc n iu Zeeland. Aanw. den Oen en 4en 
dag vóór de besteding, 

Amsterdam, te 11'; uren, door  de Vereeni-
ging ten behoeve der  arbeidende klasse, in e 

e w : het onderhuud enz. ged. '75 aan 
de onderscheidene door  die Vereeniging gebouwde 
woningen. Aanw. door  den architect W. . 

Arnhem, te 12 uren, door  het ministerie 
vau binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur  : hel vierjari g onderhoud vuu het 
Apeldooinsche kanaal. g ƒ 19,075 per  jaar. 

Zwolle, te 12 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het verplaatsen der  beide -
lichten van den linker - naar  den rechteroever  vuu 
den Usel, met bijbehoorende werken, onder 

. s J 1845. 

. te 12 uren, door  het gemeen te-
: de levering van de benoodigde materia-

len tot onderhoud  gebouwen en verdere ge-
meente-eigendommen, als: hout, leien, kalk, 
cement, ijzerwerk , tras, brikken , enz. ged. '75. 
Bilj . inzenden uiterlij k vóór 11 uren. 

Bolsward , te 12 uren , in den e : liet 
verbouwen van een huis. Aanw. 7 Jan. door  den 
architect , van Sou, aldaar. 

t door  hei gemeentebest.: lo. de 
levering ged. '75;'77 vau 200,000 straatsteeiieii 
leaves retail lés), 3e staal van 10/18, en 0001' 
borduursteeuen (pevèfl  10/20; idem, 
vóór 1 Apri l '75, van 300 str. .
voor  tiottoirs . 

Zaterdag, 9 Jan. 

Bolsward, te 11 uren, door  het gemeente-
bestuur, iu t e : het doen van eenig'' 
herstellingen aan- en vernieuwingen van binnen 
en buiten de kom der  gemeente gelegen eigen-
dommen en tot de gemeente in onderhoud be-
hoorende werken, in '75, benevens het éénjarig 
onderhoud van die over  dat jaar , in 7 perc. 

, te 19 uren, door  dykgraaf en hoog-
heemraden van , in het gemeenelands-

i,ur - het onderhoud, ged. '75, van de sluizen, 
bruggen en wachterswoningen langs den . 

. inzenden uiterlij k te 11 uren. 

n bij  het bouwen van eene ka-
pitale boerenstelphuiziuge. Bestek ligt in e 

, aldaar. 

, door  het . . parochiaal kerk-
bestuur  van den . Wnlburgis : het herstellen en 
vergrooten der  parochiekerk.; 

, 11 Jan. 

, te 11'/, uren, door  het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het aanleggen van den dijk langs 
den linkeroever  der  Nieuwe e bij  den 
llardenhock, onder  Werkendam. Aanw. 4 Jan. 

g ƒ 8 0 6 0. 

, te 1 uur , door  buig. eu weth.: 
Je levering van a. houtwaren , b. kalk , tras, 
teer, , kantsteen en ijzerwaren; c. ge-
goten-ijzeren kolken, enz.; d. 10 ijzeren urinoir s 
niet toebehooren. 

n (prov. , by den ufdeelings-
bouwmeester r  : het doen van aardewerken 
aan het Eems-Vechtkanaal, in 2 perc. (Zie ver-
der no. 52.) 

Oltorterp , bij  F. dc Jong ; het afbreken en 
wederopbouwen van 2 schuren met stallen te 
Uoornbergum. Bestek en teekening bij  G. Vrij -
burg, te Bcetsterzwaag. 

Woensdag. 13 Jan. 

, door  het dyksbestuur  van Zeven-
Urieterrijeri-cn-Stad-Slouten, ter  secretarie: lo. 
liet uitvoeren van 8 perc. aardwerk. ten oosten 
van de : 2o. het onderhoud voor'75 van 
de wegen, in 2 perc; 3o. het herstellen van de 
boerenstelphuiziuge aan den Slaperdijk, ten wes-
ten van de . 

, 14 Jan. 

, te 10 uren, door  het dijksbestuur 
van Zcven-Grietenijen-en-Stad-Slooten, bij  A. P, 
llielkema: de levering van 290 stère riviergrint , 
(JO stère verbijzelde keien, 120 stère kalkkeizel, 
411 stère zeegrint en 40 stère harde brik , in on-
derscheidene perceelen. 

. te 12 uien, door  de comm. van be-
heer  en toezicht over  de droogmaking der  plas-
sen in Schieland, in het gebouw van het prov. 
bestuur  : het maken van een houten ophaalbrug 
over  den n Boezem van Schieland, in den 
uitweg van den polder  Prins-Alexander  naar -
terdam. . bij  den eerstaanwezend ingenieur 

, te . Aanw. 5 en 7 Jan., te 
11 uren. . 

Arnhem, te 1 uur , door  den burgemeester: 
lo. maken en leveren van smidswerken; 2o. on-
derhoud der  schoolgebouwen, in 3 perc; 3o. on-
derhoud der  openbare pompen met annexe wer-
ken : 4o. levering van materialen, in 2 perc; 

 levering van 93,000 behakte Fuuconvalkeieu; 
Oo. het vernieuwen eu onderhouden der  hestra-

, in 3 perc. Aanw. van no. 0, 7 Jan., 
van no. 2, 10 Jan., telkens to 10 uren. 

Vrijdag , 16 Jan. 
's-Bosoh, te 10' , uren, door  het ministerie 

van financien, aan het gebouw van het prov. 
bestuur  : het onderhouden der  grenskantoren te 
Goirle, , Bergeycksche barrière , Wertihout 
en Nispen. Aanw, den 8en en 4en dag vóór de 
besteding. 

Zwolle, te 12 uren, door  het prov. best.: lo. 
het maken van eeue houten brug in het jaagpad 
langs den linkeroever  van het Zwarlewater  over 
den mond der  Strang, tegenover ; 2o. het 
ged. '75 onderhouden van- cn het doen van her-
stellingen aan de gebouwen van het prov. bestuur 
en het huis bewoond door  den commissaris des 

s aldaar. Aanw. 7 Jan. 

Gallantsoog, te 19 uren, door  burg. cn 
weth., bij . : bet bouwen van een raad-
huis in het dorp. . bij  den architect Wee-
buizen, te Alkmaar . 

Amsterdam, iu het Vosje: het bouwen van 
eeue vill a met bergplaats aan de n te Baarn. 

. bij  deu ingenieur-architect A. . van Gendt, 
le Amsterdam. 

Ternaard, bij  .1. W. : het buuwen 
eener  huizing, schuur  eu lijlshuis. Bestek ligt 
hij  O. , aldaar. 

, bij . . . A. : delevering 
van 050 stuks wilgen poten, lang p. m. 7 t 

zwaar  voor  de borst op 2 . van het stameind, 
0.17 . 

Zaterdag. 16 Jan. 

Utreoht, te 9 uren, door  burg. en weth. van 
Woudenberg, aan het gebouw van het prov. be-
stuur: het bouwen vnn eene school voor  lager 
onderwijs te Woudenberg. . by den hoofdin-
genieur  en den ingenieur  iu het Se district , ter 
secretarie te Woudenberg en by den opzichter 

. te Utrecht. Aanw. 11 Jan., te 10 uren. 

, 19 Jan. 

Burgh. te 11 uren, door  het geuicentebest.: 
lo. het maken van 1250 - straatklinkerweg; 
2o. de levering van 200 3 schelpen. 

, 21 Jan 

Utreoht, te 2 uren, door  de maatschappij 
tot expl. van Staatsspoorwegen, aan hot Centraal-
bureau: het leggen van een zyspoor, het maken 
eener  keibestrating en van eenige verdere wer-
ken op het station . Aanwijz. 5 Jan. 

g ƒ 0 0 0 0. 

, 1 Febr. 

Binsumageest. dooi- het gemeentebestuur 
van : de levering van 400 stère 
macadam. 

Op later  te bepalen datum. 

n het afbreken van de huizen 
. F , nos. 15 en 16, aldaar  en het terzelfde 

plaats bouwen van eene heerenhuizing. . hij 
den architect . . Stoelt Jz. Aanw. 4 Jan. 

Winneweer. bij . Germs, het afbreken en 
wederopbouwen eener  boerderij  onder . 

Alloop van Aanbestedingen. 

Borculo. 17 : het vernieuwen van 3 on-
derwijzerswoningen; minste inschr. waren: le 
perc, woning te Borculo, . . Elbrink , aldaar, 
voor  ƒ 1 7 3 0; 2e perc, woning te Geestereu, de-
zelfde, voor/38o'0: 3e perc, woning te lluarlo , 
B. , te Eibergen, voor  /3058. 

Amsterdam, 17 : de levering van 2500 
. i hennep; geg:ind aan de eenige 

inschrijver s Uoll en Co., aldaar, u / 56 en a 
/ 54.50 per  100 . 

Stiens. 17 : hei bouwen eener  pastorie 
voor  de . gemeente; ingek. 9 bilj. ; a, met 
de 10 kolommen gemetseld, b. van Udelfanger 
stcen geleverd : 

a. 6. 
S. . Wiering , te Ureterp, f 18,400 J 19,120 
E. . , te , ' 17,888 18,888 
Joh. Jansmu, idem, 17,770 18,776 
G. Jansen, te , 10,993 17,328 
. . , idem, 10,929 17,093 

J. Piekstra, te Eestrum, 15,000 16,766 
Joh. Pijnakker , te . 14,985 15,470 

. Brouwer, te Stiens, 14,550 0 
. , te , 13,474 14,274 

gegund met levering van Udelfanger  steen. 

Formerend, 18 : het onderhoud der 
stedelijke werken ged. '75; gegund, niet inbe-
grip van het wieden der  straten, aan . F. Wcs-
terveld, aldaar, voor  /4G30. 

Brielle . 19 : de opbouw van een woning 
en schuur  op de plaats genaamd de Nolle: minste 
inschr. was P. de , te Vier-Polders, voor 
ƒ 3 5 3 2; gegund. 

Amerafoort , 91 : de levering van 130,000 
Waal-straatklinkers : ingekomen 5 biljetten, als: 
A. Schadee, te Tiel , a ƒ 17.59 
T. van , > » 17.39 
G. B. (lijsbertsen, » t 17.27 
Gebr. e , o Amerongen, »  17.18 
A. , .> i 16.75 
per 1000; overigen aldaar. 

Winsnm, 91 : het aanleggen en bepuiuen 
van een terrein en het daarop plaatsen van ge-
houwen voor  eene gemeentelijke mestverzameling; 
minste inschr. was .1. J. Timmer , te Obergum, 
voor  ƒ 1533. 

. 23 : het met 450 . zeewaarts 
verlengen van den zuidelijken dam op den k 
van ; ingek. 11 bilj. , als: 

. A. van . te Sliedrecht, / 799,800 
.1. J. Bekker, » , > 759,000 

. s , » Sliedrecht, » 756,000 
. v. Wijngaarden Uz. 
en W. . Schram, . idem » 744,000 

B. Swets Az., t . » 734,290 
. Seret en 
G. A. van , » Sliedrecht.  731,000 

.1. Blokland en 
C. v. d. Plas, B , » 715,000 

P. A. Bos, » , » 705,000 
J. v. d. Velde, » Papendrecht, i 098,700 
W. J. Schram, » Sliedrecht en 

C. Bosman, » , » 097,000 
A. Volker , » Sliedrecht cn 

. Volker , » , » 595,000 
Finsterwolde. 23 : het éénjarig onder-

houd der  kerkelijk e gebouwen: a. school en on-
derwijzerswoning te Ekamp en idem te Finster-
wolde ; b. pastorie te Finsterwolde en school en 
onderwijzerswoning te Ganzedijk : minste inschr. 
voor  beide was W. Timuier , resp, voor  ƒ 384 en 
ƒ 3 2 7; gegund; — c. kerk , toren, armhuis cn 
brandspnithuisje te Finsterwolde: minste inschrij -
ver  was . Jonker, voor  ƒ 1 7 1; gegund; — 
>l. bouwen van een schuurtje bij  de school te 

: minste inschrijver  was E. Abba, voor 
ƒ 4 5 3; allen aldaar. 

Bedum, 33 - het aanleggen eener  nieuwe 
begiaafplaats te Zuidwolde; gegund aan

, te Warfhuizen, voor  ƒ 1 2 4 0. 

Arnhem, 34 : lo. het doen van vernieu-
vvingswerken in hel inwendige der  prov. woon-
gebouwen ; minste inschrijver  was T. Putman, 
voor  ƒ 398. 

2o. het van buiten verven der  idem; minste 
inschr. was P. de . voor  f 248.25; heiden 
aldaar. 

, 34 : lo. het herstellen van 
hoorden langs het kanaal door  Zuid-Beveland; 
minste inschr. Wil l J. Filis, te Vlissingen, voor 
ƒ 13,407. 

2o. het verdiepen der  geul in de oostelijke 
haven en in den oostelijken arm van het kanaal 
van Neuzen; minste . was . Volker , tc 

, voor  / 0900. 

3o. het  :t.j.i i ig onderhoud der  havenwerken te 
Breskens; minste inschrijver  was . van , te 
Breskens, voor  ƒ 2 2 , 8 4 5. 

. 34 : de levering aan het 
polderbestuur  van Walcheren van lo. eiken palen, 
eikenhout en gording; ingek. 8 bilj. , als: 
B. . te Baarn, ƒ 3950. 
P. , u Valkenswaart, » 2583. 
J . . v. , « Boxtel, » 2490. 
C. J. v. Amersfoort, » Tilburg , » 2290.50 
B. . Clerqx, » Boxtel, » 2142. 
C. ,  Breda,  2125. 
J. A. v. d. Eerden. > Boxtel, » 2034. 
G. , » Silvoldea, > 1884. 

2o. idem 3000 . staaf- en 200 . plaat-
yzer; minste inschr. waren J. C. e en Zn., 
te Goes, voor  ƒ 3 6 5. 

's-Bosoh, 38 : het doen van vernieuwin-
gen en herstellingen nan de Zuid-Willemsvaart , 
met het driejari g onderhoud; minste inschr. was 
J. Vullings, telleezc, voor  f 147,000; de hoogste 
was J. W. van der  Putten, te , voor 
ƒ 1 6 9 , 7 7 0. g ƒ 1 5 0 , 0 0 0. 

. 38 : het leveren , bereiden tegen 
bederf, vervoeren en opslaan van palen en schoor-
palen voor  de f iu 1875; minste 
inschr. was J. . van , te Boxtel, 
voor  ƒ 1 7 . 99 beneden tariefsprys. 

, 98 : dc levering aan de ge-
meente van Waalstruatklinker s ; minste inschr. 
waren ; voor  halfgetrokken steenen , Van -
uingen , te Gorinchem , voor  ƒ 1 5 . 5 0; voorvlakke 
steenen, . van Wijk , te , voor  f 16.39, 
alles per  1000 stuks, 

Amsterdam, 98 : lo. het maken van 
gebouwen en eenige andere werken op het halte-
station , te ; minste inschr. was . 

, te Zwolle, voor  /"53,470. 

2o. het maken van 37 enkele- en 3 dubbele 
wachterswoningen, en eene verhoogde los- en 
ladingplaats en houtwnl te Asselt, op het ge-
deelte Amersfoort—Zutfen van den Oosterspoor-
weg , in 5 perc; minste inschr. waren : perc. 
1, A.Franken, te Vught, voor  /'18,600; perc. 2, 

. , te Utrecht, voor  f 19,860; 
perc. 3,  J.llaytink , te Zutfen, voor  /"19,890; 
perc 4, .1. Wegcrif en .1. van den Braak, te 
Apeldoorn, voor  ƒ 15,741 ; perc. 5, G. Schurink, 
te Zutfen, voor  /22,490; massa . Vlasman, te 
Weesp, voor/"95,885; gunning voorbehouden. 

, 38 : lo. het verhouwen 
van de schoollokalen op den Wal : ingekomen 8 
bilj. , als: 
P. J. van PufTelen, f 12,750 
C. . van Sorge, » 11,998 
W. van Uije,  11,493 

. P. van de . » 11,442 
A . , te Vlissingen, » 11,140 

. . Jeras en Zonen, i 10,875 
i. . van t mars, i 10,580 
A . Flipse. » 10,571 

2o. het driejari g onderhoud der  binnen de ge-
meente gelegen wandelplaatsen en wegen enz.; 
minste inschr. was . Te vernier, voor  ƒ 0 5 0. 

3o. het vernieuwen eu het vijfjari g onderhoud 
der straatwerken; minste inschr. was A. , 
ü 12 ct. met- en 11 ct. zonder  verplicht onder-
houd , per . 

4o. de levering ged. '75 van bouwstoffen: 
minste inschr. waren: plaatzand: W. van Ouwer-
kerk , voor  ƒ 0 . 69 per ; houtwaren: aange-
houden ; verfstoffen idem; kalk , tras en cement: 
J. , , ƒ 1.20, Portland-cement, 
ƒ 4 . 6 7; Gebr. Boudewijnse, e kalk, ƒ 0 . 4 4. 

, 38 : de leverantien aan- en 
onderhoudswerken der  gemeente ged '75; minste 
inschr. waren: eikenhout, beslagen en hezaagd , 
A. dc Groot |en Zonen en C. Gips en Zonen, a 
ƒ 60 en ƒ 1 1 0; grenenhout, bezaagd, Van -
ser  en Co., ü ƒ 5 3 . 5 0, idem a idem, dezelf-
den, ii /79, balken, dezelfden, a / 4 9; dennen-
en vurenhout, l en Van Gijn , a ƒ 4 3 . 8 5, alles 
per  stère; — iepen schrootcn, A. de Groot en 
Zonen, h ƒ 0 . 43 per : — Engelscli putentijzer 
en Zveedsch ijzer , G. Schuld en Zonen, k f 31.60 
en ƒ 31 per  1O0 ; — 40 gegoten-ijzeren sy-
phons, . A. Schretlen en Co., tc , a 
f 81.64 per  stuk: — e kalk , A. . -
pers en Co., a / 7 0; Brohler  tras, dezelfden, 
a ƒ 1 , 52 per ; — onderhoud openbare pom-
pen, massa Jan t en Zn., ƒ 8 8 0. 

Alkmaar , 38 : de verschillende onder-
houds- cn vernieuwiugswerken, benevens de le-
vering van materialen, in 5 perc; iu massa ge-
gund aan F. Vester, aldaar, voor  ƒ 2 0 , 2 5 0. 

. 39 : hel 3e perceel der  verbou-
wing van het huis van opsluiting en tuchtiging 
te n : minste inschr. waren weder  Th. 
G. s en . , te , nu 
voor  ƒ 8 9 , 3 0 0. 

Amsterdam, 39 : het bouwen van eene 
vill a met koetshuis en stalling nabij  het station 
te Baarn, volgens het ontwerp van den ingenieur-
architect A. . van Gendt, te Amsterdam: inge-
komen 11 bilj. , als : 
J. J. Boekholtz, ƒ 34,800 
J. . Wolff , te Utrecht. » 33,900 
.1. 11. de Vos en 

C. van Zeeland. i> idem  33,725 
. Andriessen en Zn., ,  33,000 

C. 0. v. d. , » 32,777 
A. , » , » 31,990 
J. W. . van Staa,  31,838 
C. ,  30,973 

. 11. van ,  30,402 
W. van , < Baarn, » 29,75" 

. ,  idem  28,988 
overigen aldaar. Gegund. 

Utreoht, 99 : het maken van 625 ' 
keibestrating up het station , ten be-
hoeve van den spoorweg : inge-
komen 10 bilj. , als : 

. Ummels, f 3147 
J. Weusten , » 3125 
F. Wittelings, » 3115 
J. ,  2835 
J. Gozé , » 2827 

. J- Schappen, te ,  2760 
J. , » 2078 
 Beaulen,  2568 

J. , 2548 
. van Gaal. » Gcldrop, » 2418 

overigen te . 

Arnhem. : bet verrichten van eenige 
grond- en graafwerken en bet egaliseeren van 

terreinen voor  de nieuwe algemeene begraafplaats 
bij ; ingek. 9 bilj. , als: 
O, van Berkum, ƒ 10,923 
A. Peters, i 7,474 

. van de Sand , » 6,869 
W. van der ,  6,800 
F. Terwindt , te ,  6,560 
1). , > 5,900 
W. . Nijenes, » 5,372 
A. Vale,  4,244 

. Brouwer,  Gouda, . 4,040 
overigen aldaar. 

. 30 : het onderhouden van school-
gebouwen en andere  ged. '75; 
minste inschr. voor  de massa: perc. 1, J . van 

, voor  ƒ 14,500, perc 2 en 3, W. P. Teeu-
wisse, voor  ƒ 7 3 00 cn ƒ lüUO; — voor  Scheve-
ningen, J. van h , voor  ƒ 2 9 0 0: heiden aldaar. 

, 31 : het maken van 7 pijler s 
voor  de brug over  de Waal beneden Nijmegen: 
ingekomen 13 biljetten, als: 

. van der  Wegt en 
. Brand , te , f 1,025,000 

J. van de Velde,  Papendrecht,  1,014,000 
. v. Wijngaarden Ut. 
eu W. . Schram, « Sliedrecht, » 909,000 
. J. de Borst Verdoorn  Ameide cn 
J. J. , » , » 958,800 

J. y . l Amsterdam en 
E. S. , » , » 945,200 

B. A. Wiegerink en 
.1. B. Weenink, » Groenlo, » 929,000 
. Volker , » t en 
A. Volker . > Sliedrecht, <> 928,700 

F. . Ozinga, i , » 918,800 
J. C. van , » Sliedrecht en 

W. Arntz , , » 895,000 
(i. , , » 888.78G 
.1. van der  Griendt , i 's-Bosch, l 879,000 
A. G. , » l , » 852,000 
W. P. de Vries en 

. de Vries, » , » 844,354 

J TOT G VA N 
. 

G . 

Vergadering ra» 24  1874. 

t bestuurslid , de heer . z Pimeutcl, 
hield een boeiende voordracht , waarin luj  hoofd-
zakelijk de vragen behandelde: Wat is schoonheid? 
Wat is waarheid? Vervolgens deed hij  op duide-
lijk e wijze het nut uitkomen van liet onderwijs 
in de uesthetica als een liet hart  en 
veredelend element van onderricht , en toonde in 
verhand hiermede voorts de wenschelijkheid aan, 
dat jongedochters in de beginselen der  aesthetica 
onderwijs ontvangen. 

t de kennis daarvan toegerust, kunnen zij 
ook daardoor  later  als moeders, als de eigenlijke 
opvoedsters van het kind , weldaden aan de maat-
schappij  helpen bewijzen. 

Vervolgens hield de heer  llenriquez Pimentel. 
zooals hij  het noemde, niet een voor-, maar  eeu 
nalezing van het bij  de beraadslaging over -
stu k V der  Staatshegrooting voor  1875 in de Tweede 

r  der  Staten-Generaal verhandelde over -
sche tras, in verband met de brochure van den 
heer  Terneden over  dit onderwerp, onlangs in 
het licht verschenen. 

n betrekking tot de trnsquaestie werd een hoogst 
belangrijk e brief voorgelezen, die hierover  van 
den architect Van den Brin k was ingekomen. Er 
ontstond daarop een uitvoerige en belangrijke 
discussie over  trasonderzoek, waaraan deelnamen 
de heeren Saraber, Singels en e Wijs. 

e heer  llenriquez Pimentel vestigde eindelijk 
de aandacht der  Vergadering op een artikel iu 
een Fransch blad over  den heer  Violet le , 
den beroemden schrijver  van s entretiens su:-
l'architecture "  en meerdere classieke werken, die 
een Europeeschen naam verkregen hebben. 

Vervolgens had een kunstbeschouwing plaats 
van afbeeldingen van verschillende bouwwerken 
le Florence, welwillend afgestaan door  den heer 
N. r  Bisdom, architect te Amsterdam, 
alsmede van afbeeldingen van een concertzaal te 
Weenen. door  Th. n ontworpen en door 
den heer  Saraber  ter  bezichtiging gesteld. 

Vervolg der Berichten en Mededeeliiigeii. 

A N . 

e heer , eigenaar  der  klokkengieterij 
te Franken thai , heeft aau de Bouwcommissie voor 
den dom te n doen weten , dat de thans 
voor  de derde maal gegoten keizerkluk iu zijne 
werkplaats is opgehangen en dat het gieten dit -
maal naar  zijn oordeel, ook wat den toon betreft, 
volkomen geslaagd is. Eene commissie van des-
kundigen zal eerstdaags gaan zien, of zij  dit oor-
deel onderschrijven kan. 

. 

's-Gravenhage. n 29sten r  is de 
door  den g bij  besluit van 8 . . be-
noemde e voor  de wereldtentoon-
stelling te Philadelphia door  den r  van 

e /aken in zijn departement plech-
ti g geïnstalleerd , eu heeft ua alloop daarvan te 
1 uren haar  eerste bijeenkomst gehouden. s 
avonds is door  den r  van Binnenlandsche 
Zaken aan de leden der  Commissie een luisterry' k 
diner  aangeboden. n wij  ons niet vergissen, 
is dit de eerste maal dat in Nederland aan een 
Wereldtontoonstellings-conirni-sic oen dergelijke 
uflicieele installatie te beurt valt. 

— Naar  wij  vernemen , is de heer  J. . Col-
lette, inspecteur, chef van het technisch beheer 
van de , te 's-Gravenhage, benoemd 
tot Eere-secretaris van de «Society of Telegraph 
Engineers", gevestigd te . 

Amsterdam. n de buitengewone algemeene 
vergadering van aandeelhouders in de -
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schappij  tot exploitatie van Staatsspoorwegen, ge-
houden op 30 r  in het lokaal de Eens-
gezindheid te Amsterdam, waren vertegenwoor-
digd 2010 aandeelen. 

t algemeene  temmen besloot de vergade-
rin g het bestuur  der j  te machtigen : 

1* e exploitatie vau de sectie — 
1 >: "ii.n i over  te nemen op nader  te discussieereu 
voorwaarden. 

2". Op dc voorwaarden der  concessie der 
Staatsspoorwegen |de exploitatie te aanvaarden 
der sectic Zevenbergen - Zwaluwe. 

3o. e 2J<"  serie groot ƒ 3 , 5 0 0 0 , 0 00 der  lee-
ning 1872, naarmate der  behoeften, uit te geven. 

— r  het r  der  Vereeniging voor  het 
Nederlandsen t e , gevestigd 
te Amsterdam, is een schrijven van den vol-
gende inhoud gericht aan de Nedcrlandsche -
commissie tot het geven van advies aau deu -
nister  van Binnenlandsche Zaken betreffende de 
behartiging van de belangen der  Ned. s 
bij  de Nationale Tentoonstelling van voortbreng-
selen van nijverheid, kunst enz., die ïn 1870 
te Philadelphia sal worden gehouden, 

dat het Technologisch bureau gemachtigd is 
een collectieve tentoonstelling te organiseeren ; 

dat het bureau voornoemd de tusschenkomst 
heeft verkregen van gewestelijke commissien tot 
evenredige verdeeling van de voor  onze admini-
stratie te Philadelphia beschikbaar  gestelde plaats-
ruimte : 

dat genoemde administrati e Z. E. den r 
van Binnenlandsche Zaken heelt verzocht om 
ƒ 5 0 00 subsidie, onder  aanbod de te verzenden 
voorwerpen vooraf aan een voorloopige keuring 
te doen onderwerpen; 

onder  mededeeling van den stand der  zaken 
verzoekt zij  de medewerking van de Ned. d
commissie en doet U het volgende verzoek : 

A. Onze vereeniging ap te teekenen under  de 
inzenders op de tentoonstelling te Philadelphia: 

B. Aan onzen voorzitter  mededeeling te doen 
of Uwe commissie: 

lo. het Technologisch Bureau vergunnen wil , 
het op onze nationale tentoonstelling betrekking 
hebbende , U ter  beoordeeling 
in te zenden: en in afwachting van de beslissing 
van Z.E. den r  van Binnenlandsche Zaken 
op het verzoek om subsidie: 

2o. al vast uwe medewerking le verleenen iu 
het behartigen der  belangen van de leden onzer 
Vereeniging, die hunne vuur  Philadelphia bestemde 
inzendingen onder  de administrati e vun het Tech-
nologisch Bureau stelden. 

Bovenstaande missive is ge teekend door: e Ver-
eeniging voor  bet Ned. t e , 
de commissie van Bijstand, leden van den d 
van Toezicht en van den Algemeenen . 

Amersfoort. r  eene commissie, uit den 
Gemeenteraad benoemd . ten einde het beste stelsel 
voor  afvoer  van faecale stollen in die gemeente 
te onderzueken, is aan den d het voorstel 
gedaan om het tonnenstelsel in te voeren. 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor  Opmerker gelieve men, ter  voor-
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

n. e d a o t l e 

van genoemd Weekblad. 

X o t Vi- i i< l i i | , r -»voi i< l ii<"tr«'i i u r en 
worden advertentien voor  het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

Advertentien . 

. 
Te Hilversum wordt gevraagd een Opzichter 

voor  de Openbare werken, op eene jaarwedde 
van ƒ 400. Sollicitanten gelieven zich in persoon 
of met portvrij e brieven aan te melden hij  den 
Burgemeester  aldaar, vóór den 15 Januarij  e. k. 

e  der  Gemeente Arnhem 
zal g l i .lauuarij  1875, 's namiddags 
1 ure, in het openbaar  ten , aanbe-
steden : 

lo. n en leveren van Smidswerken, 
2o. Onderhoud der  Schoolgebouwen, in 

dri e perceelen. 
3o. Onderhoud der  openbare Pompen, 

en het verrigten van , 
- en Zinkwerken. 

4o. g van , in twee 
perceelen. 

5o. g van 93000 behakte Fau* 
convalkeijen. 

t vernieuwen en onderhouden van 
bestratingen, in dri e perceelen. 

Aanwijzin g van N" . 2 up to Januarij , voor-
middags 10 ure (beginnende e Burgerschool) 
en van N" . 0 op 7 Januarij , voorniiddugs 10 ure 
(beginnende Groote ) 

Bestekken tegen betaling ter  Secretarie ver-
krijgbaar . 

Aanbesteding. 
Up Vrijda g 15 Januarij  1875 iu hel Vosje, te 

Amsterdam: 
t bouwen van eene A met 

S aan de  E  A AN te 
. voor  den WelEdelen r 

S. . S te Amsterdam. 
t bestek is  1 Jan.: ad f 1 verkrijgbaa r 

bij  den Beekhandeluar  C. . , -
ten straat , te Amsterdam. 

n geeft de t A. . 
VA N , te Amsterdam. 

S & VAN . 
Eigenaars van Zuilen- cn n 

in , 

Straatkoijen. Portland-Cement, 

. , E STEENES, ESZ 
Nieuwihavm -V.zijde 55, . 

F. W. A AT te , 

beveelt zich voortdurend aan tut dekking van 

, Goten, Platten enz., met zink, lood of 
leycn, en verder  voor  de levering vnn alle moge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken zink of koper, alsmede Gae- en Waterleidingen. 

k „de e " 
 &

t e " 

n of vervaardigen en berst 
ten van - en andere W E * N 

E in vij f kwaliteit 

VOO . 
Vuor ül» procent van den inkoopsprij s te Haaf. 

len, te koop, bij  den r  J. E, VA N N 
, Opzigter  over  de stedelijke werken en 

gebouwen . te bevragen : 
2 N , afkomstig 

uit de fabriek van . , 
te , Engeland. 

2 F . 
2 N niet metalen .tukken. 
4 N . 
2 GEGOTE N N , elk lang 

1.48 „  wijd binnenwerks in diam.  centimeter. 
12 N , elk lang 80, 

breed tilt . dik '2 centimeter. 
2 N , „amen luns 

90.80 . 

Alles xoo goed a l l nieuw 
Aanbiedingen vrachtvri j  aan den -

TE  van . 

 ''' '  v i l l : '  B E A . 
' - T gelegen te Arnhem, aan 

'- » Velpsrhen weg . tegenover  den i 
*«g. Te bevragen bij  de Architecten VA N . 
te Arnhem. 

N S van '.«dra-
venhage fijn  voornemens op G 11 Jan 
1875, 

uarij 
des namiddags ten één ure. op bet . 

huis aan te besteden r het leveren van 
a. ; 
b Verschillende , als: k 

Tras. Teer, , n 
en ; 

c Gegoten n , enz. enz. 
d Tien n Urinoir s met toebehooren. 

e u en Voorwaarden dezer  leveringen 
liggen ter  lezing aan de llemeentcwerf en zijn, 
legen betaling van ƒ 0 . 10 voor  elk bestek, ver-
krijghaa r  ter  l'laalselijk e Secretarie, 2e Afdeeling. 

e  der  gemeentewei ken tc . 
drecht berigt, dal in 187.". aldaar  vermoedelijk 
eene groote hoeveelheid één-, twee- en drie 
gats E , (voor 
buitenmuren) zal benoodigd zijn en verlangt toe-
zending van monsters daarvan , met opgaaf van 
piij» , hoeveelheid en tij d van levering. e dikte 

r  steenen moet zijn 9. de lengte 31 centime-
ter  : de breedte is voor  de eengats 11 , de twee-
gat» l: i en de driegats 21 centimeter. 

 voornoemd, 
J. A. VA N . 

. A. , te 'sGravenhage, geelt ui l . 

li  11
lo 

TE N E VA N 

, , ENZ. 

T3.

 aan de  School. 

T T W E E T G . 

E U . 
s voor  het hijachen van lasten en h^ opvoeren van 

water. 

l 8vo. Prij s / 2.75. 

. 

S TE . 
T E P de solide en nieuw gebouwde Villa' s 

ANNE . E eu , gelegen aan den 
Utrechtschen Straatweg, op 10 minuien afstand 
van Arnhem, hebbende uilen een prachtig uit-
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E N N . (') 

. 

(Vervolg van N'\ 1.) 

All e wijzigingen, door  de uitvoering van kunst-
werken of andere hulpmiddelen aan de stroom-
richting , of het stroomprofiel gemaakt, hebben 
somwijlen belangrijker  gevolgen dan men kan ver-
wachten, en kunnen in hel voor- of nadeel uitvallen. 

Al verkrijg t men op de plaat-s der  uitvoering 
ook volkomen, wat niet den aanleg of de uitvoering 
beoogd werd, kan niettemin die uitvoering oor-

k worden dat de boven- of benedenwaarts ge-
legen riviervakke n in ongunstiger  tuestnnd gera-
ken, dan vóór de uitvoering het geval was. 

t in ontegenzeggelijk teer  moeilijk vooruit 
met zekerheid te beoor  deelen, welk effect, builen 
het doel der  uitvoering, zal worden teweegge-
bracht. m is het aanbevelenswaardig uiet 
spoedig te besluiten tot de uitvoering van een 
werk, waarmede meu een bepaald rivierdeel wil 
verbeteren, tonder  te hebben nagedacht over  de 
gevolgen van dat werk op de aangelegen gedeel-
ten der  rivier , waarvan de toestand nog bevre-
digend is. 

t komt mij  voor  , dat de rechte lij n zooveel 
mogelijk voor  den regeerenden stroomdraad moest 
worden gekozen, zoowel in het belang van ge-
regelden afvoer, als onttrekkin g der  waterkeeringen 
aan menig gevaar. 

r  den rivierloop de kortste richtin g te geven, 
wordt de stroom, door  vermeerdering van het 
verhang, op zijn maximum van snelheid en kracht 
gebracht. e snelheid bevordert den spoed van 
afvoer, en de kracht werkt mede tot den ver-
langden afvoer  van de ingrediënten, die vanbo-
ven komen. 

Ue werking van den vloed zal zich op de beneden-
rivieren meer  stroomopwaarts doen gevoelen, waar-
door  de belangen van de scheepvaart worden 
bevorderd. 

r  de rechte richtin g voor  den rivierstrooin 
sterk wordt aanbevolen, moet rekening gehouden 
worden met andere rivierbelangen, die daarmede 
iu verband staan. 

r  het wegnemen van een hoek aan den 
eenen rivieroever  wordt somwijlen de soliditeit 
der waterkeering aan den anderen oever  bena-
deeld of bedreigd, eu dit bezwaar  kan niet altij d 
door  kunstmatige voorziening worden weggenomen. 
Uuk de waterkeering is een voornaam rivier  belang; 
geregelde afvoer  van ijs en water  eu goede wa-
terkeeringen beheerscheu, in. i., als hoofdmomenten 
tiet algemeen rivierbelang, terwij l dat dor  scheep-
vaart daaraan ondergeschikt moei zijn. 

t kan geen belangrijken invloed o|i het al-
gemeen handelsbelang hebben, of op eenige on-
gunstige plaats, bij  zeer  lagen waterstand, een of 
meerdere vaartuigen moeten lichten, of wel dat 
die schepen daar  eenige urcu moeten wachten 
totdat de gelegenheid zich verbeterd heeft. 

Volgens mijne persoonlijke opvatting hebben 
de geregelde afvoer  van ijs en water  en de be-
trouwbaarheid der  waterkeeringen meer  invloed 
"p het lokaal- en algemeen belang van Nederland. 

Eeuwen geleden, toen de bewoners van ons 
land de lusten noch lasten van een technisch en on-
misbaar  beheer  der  algemeene rivierbelangen on-
dervonden , werden door  oevereigenuars rivier * 
werken op- of buiten de oevers aangelegd, zeer 
dienstig voor  hun bijzonder  belang, doch zeer  ten 
nudeele van dat van het algemeen. 

e overblijfselen van dergelijke willekeur  zijn 
UP sommige plautseu iu de rivieren gevonden. 

e particulier e uitvoeringen hebben, buiten 
'le bedoeling der  ontwerpers om, zooveel invloed 
up den stroom gehad, dut deze zich geheel naar 
'len tegenovergestelde!! oever  verplaatste. Vandaar 
worden middenin het tegenwoordige stroombed 
"' i rivier  nog fondamenten gevonden van oude 

gebouwen, die vroeger  op den oever  waren ge-
sticht. 

/ulke voorwerpen zyn zeer  nadeehg voor  de 
verlangde gunstige werking van den rivierstrooin , 
'u de spoedige opruimin g is zeer  gewenscht, 
u ' neemt men het belang van de scheepvaart 
J*wrbi j  niet in aaniuerking. 

Achter  zulke vaste voorwerpen vormen zich 
droogten, die zich over  onbepaalde lengte, naar 
localen toestand, stroomafwaarts uitstrekken en 

1 1 , 1 steeds van invloed blyven op den stroom. 
e dtoogten worden gevormd door  den zoo-

(*;  het vorig uouiiucr  in iu dit artikel ecu storeudi-
t iugeidopen. Up uladz. 1, kolom 2, regel 7ö v. b., 

: , . luatiesiuUfH. 

genaamden neerstroom, waarvan de werking steeds 
tot op eenige meters diepte zichtbaar  is. 

j  de hulpmiddelen van onzen tijd , als stoom-
baggermolens, lithofracteur . dynamiet, enz. kan de 
opruimin g van deze voorwerpen geen beswaar  zijn. 

e gunstigste torst in  van den rivierbodem i-; 
die, waarbij  het profiel eenigszins hol is, en de 
opruimin g van bestaande klei- of veenbauken is 
eeu eerste vereischte, «laar uitstekende voorwer-
pen den stroomgang bonadeelen. 

e - i i . n i i n . hoe krachti g ook, is niet in staat 
die opruimin g tot stand te brengen, terwij l die 
alleen door  baggeren is te verkrijgen . 

Bij  ongelijke verdeeling der  afkomende water* 
massa op een of meer  rivieren , kan het
zijn den eenen rivierar m meer  water  te doen op-
nemen dan den anderen. 

e wetenschap heeft in dit opzicht een voor-
beeldig succes gehad in een onzer  zuidelijke pro-
vinciën bij  de vorming der  Nieuwe . 

t afsluiten der , in  'ri l door  over-
stroomiug van de Zuidlmllandsche Waard ge-
vormd, was een stout plan van onze ingenieurs, 
en dit werk is, niettegenstaande de ongunstige 
beuordeeling van de betrokken bestuien en par-
ticulieren, goed geslaagd. 

e Nieuwe e heeft dan ook met eere 
de overwinning behaald op de vooroordeelen der 
belanghebbenden. 

(Wordt vervolgd). 

B EN . 

heer  toch ! 
. 

e r . schijnt mij  niel te hebbea be-
grepen. k zal zijne beoordeeling vau mijn op-
stel op den voet volgen. 

j tgelooft", dat svrij algemeen zat worden 
toegestemd, dat het S het best aan den 
Staat ia toevertrouwd" enz. Wat bewijst dit.' 
E ke dwaling wordt een tijdlan g vri j  algemeen 
toegestemd. Vóór dertig jaren stemde men vri j 
algemeen toe, dat de Staat zware rechten moest 
hellen, en vóór honderd jaren, dat hij  een gods-
dienst moest hebben. u nu ! 

Zoo de fortuinen in Nederland niet groot ge-
noeg zijn om eene ingenieurs-school door  eVn 
mensen te doen oprichten, kan dit geschieden 
door  samenwerking van gegoeden, en nog gemak-
kelijker  door  de zorg voor  den geldelijken toe-
stand der  school over  te laten aau de ouders der 
leerlingen of aanstaande ingenieurs. — Ook doen 
de staatsburgers altij d meer, naarmate de Staat 
minder  doet. s vóór acht jaren
ik , dut de patriciër s meer  ten koste legden aan de 
verfraaiin g van e naarmate de Staat er  min-
der geld voor  besteedde. n ziet ook nu bij 
de sekte-schoten iets dergelijks. 

k ben niet blind voor  de gebreken der  En-
gelschen, maar  vraag slechts, welke ingenieurs 
het meest gewild zijn : de hunne of die van an-
dere landen. Een praclïsch vj k kan aan de the-
orie niet vreemd ziju, want goede praclijk  is niets 
anders dan de toepassing van goede theorie. Wat 
practisch voldoet, is theoretisch onberispelijk ge-
dacht. Een goed practicus moge niet veel op 
school geleerd hebben van theorie, hij  heeft er 
niettemin goede begrippen van. Om een enkel 
voorbeeld te noemen: de smid George Stephen-
son, de uitvinder  der  locomotief, wiens juiste 
uitdrukkin g over  de iu n verzamelde zon-
newarmte ik vroeger  hier  mededeelde, had be-
grip van thermo-dynamica. Engeland kan wij -
zen op theoretici als , Newton, , 
Polingbroke, Adam Smith, Blackstone, l , 

l , Bentham, de , , Sir 
W. . , lloyle, Young (over  het licht) , 

, , Wells, Wollaston, Nicholson, 
Carlisle (electrolysis) Faraday, , , 

d , , Sir  Thomson, , Tyn-
dall , , Williamson, Frankland, Andrews, 
Fait , Brodie, Urahaiu, Wright , , Proetor, 

, Willia m Smith, , , , 
, Urown, , Sir  Charles , , 

, Wallace, , , , Stewart, 
l Bain, , , Spencer, Car-

penter, Bagchot, Jevons, n en anderen. 
tOebrek aan oorspronkelijkheid", schreef -

tatuli , tis een der gevolgen van het schoolgaan." 
k heb er  in dit Weekblad op gewezen , dat, vol-

gens de beraadslagingen van het l'.ongres voor Oc-
trooien te Weenen, de Nederlanders eu Zwitsers, 
die zooveel oiïers brengen voor  het staatsonder-
wijs, zich ouder  de beschautde volken hel ongun-
stigst onderscheiden duor  het getal uitvindingen, 
waarop zij  jaatlyk s kunnen wyzen. 

s er  iets oorspronkelijk s te vinden in onze 
Staatsspoorwegen ? 

Eveneens heb ik hier  eene vergelijkin g geleverd 
tussehen het vindingrijk e Engeland, waarde «pa-
troon"  tot den gezel legt: >ik heb geen tij d om 
je te lieren : zoek zelf" , en het minder  vinding-
rijk e , waar  de studenten tot hun 
vij f en twintigste jaar  op Professor  blijven leunen. 

t enkele voorbeeld van een h ingenieur, 
die s buizen dc hellt kleiner  verlangt 
en een vacuum van twee dampkringsdrukkingen 
wil beaigen, beduidt niets. e majoor , 
die op de  school te Semarang geweest 
was, kan daartegenover  worden gesteld. n nog 
vóór weinige jaren riep een h 
spoorweg-ingenieur  op Java, die tang verwijl d 
had in de sferen der  hoogere wiskunde, bij  de 
ontscheping van de eerste spoorstaven uit : a l l é! 
zijn die dingetjes nou rails.'". t is nog zoo 
lang niet geleden, dat een onzer  moederlandsche 

s van den Waterstaat met verbazing 
het bestaan van oscilleerende stoomtuigen vernam. 

t kpmmende der  woorden : sEen particulier e 
instelling mist bovendien het prestige van een 
staatsinstelling: dit mag een vooroordeel zijn , 
maar  het is zoo"  — , verklaar  ik uiet te vatten. 
Vroeg n aan Conrad, of hij  aan eene 
staatsschool was afgericht geworden/ Eischle men 
ooit van Brassey, van , van t 
Stephenson, van Fair  bairn , van Fowler, van 
l i 'u i im . van t en anderen een diploma, af-
gegeven door eene staatsinstelling/ 

En nu mijne noot. Wie lezen kan, ziet in , 
dat ik or, de Polytechnische School te t in 't 
bijzonder evenmin een ablaam"  wierp als op 
eenige andere. k sprak van staatsscholen in 't 
algemeen. Een ruiterlij k man, die mij  verdenkt 
van leelijke bijbedoelingen, zal met open vizier 
strijden. En het is bovendien een zoeken vau 
spijkers op laag water, als P. beweert, dat onze 
Polytechnische School eerst sinds 1864 bestaat. 

Zi j  bestond, ul is 't ook onder  eeu anderen naam, 
reeds iu 1842. En vóór dien tij d hadden wij  een 
Blanken, een Brunings, een Van der , een 
Conrad. Thans wordt ons de loei afgestoken door 
de , de Brassey's, de Fowler's enz. 
k klaagde dat wij  tegenwoirdig minder  kory-

r  hebben, die in het buitenland agezocht wor-
den." V. troost ons door  te vertellen dut vele 

e jongelui iu het buitenland hun brood 
i) zoeken" en vinden, en verwij t mij  dan ttreurigen" 
betoogtrant. r  toch lezen. 

e vergelijking met mijn broeder  is er  met 
de haren bygesleept. e immers antwoordde 
den heer  Cattle: o (li j  zeg  dit en dat gezien te 
hebben, maar  gij  verbeeldt u dit slechts."  Wat 
heeft dit nu te maken met mijne noot over  den 
minderen opgang onzer  ingenieurs sinds hunne 
vorming te ? 

, die lezen kan, zal begrepen hebben, 
dat ik slechts ijverde tegen staatszorg voor  on-
derwijs. e iSociologische Beschouwingen" hebben 
dit ten overvloede builen twijfe l gesteld. Onderwijs, 
vau staatswege gegeven, blijf t jarenlang gukneld 
in eeu zelfde programma, vastgesteld door wet-
gevers, die, gelijk t Spencer  te recht zegt, 
slechts de gemiddelde domheid van het volk ver-
tegenwoordigen. e grootste mautieii werden niet 
geknot en verwrongen op eeue staatsschool: Con-
fucius. Boeddha, , Spinoza, Adam Smith, 
George Stephenson, , i en zooveel 
anderen. Spinoza was geen doctor  in dc godge-
leerdheid eu versloeg toch de godkenners. Adam 
Smith doorreisde Europa zonder  doctorale buien 
ontwierp daarna eeu goed belastingstelsel, waartoe 
ulle vroegere gestudeerde en gegradueerde -
ters van Financiën onbekwaam waren geweest. -
tatul i weid op ziju zeventiende jaar  ambtenaar, eu 
doorzag de kwalen van Nederland eu u oneindig 
betet dan de geschoolde eu verboekte meesters 
in de rechten Tborbeoke, r  van Twist, 
Sloet van de Beele, , enz., en wordt zelfs 
door  de naijverige Britte n goruemd als een der 
grootste wysgeereu, vry wat grooter  dan onze 
gepromoveerde professoren. 

t moge «algemeen aangenonwn" zyn, dat 
de Staat het beste onderwys geeft, ik neem het 
niet aan. s nu worden de klachten bij  ons 
levendiger, üroote denkers, gelijk t Spen-
cer, verlangen dat men van het concrete tot het 
abstracte zal opklimmen. r  by ons daalt men 
af van het abstracte tot het concrete. En de tver-
teyenwoordigers van de gemiddelde domheid des 
volks" zullen zich niet spoedig verhellen tot het 
peil van üen Spencer. 

n begint op de slaatsscholeu met bepalingen 

of delinities, regels, enz. in de handboeken voor 
wiskunde, werktuigkunde, spraakkunst, krijgs -
kunst enz. e natuur  daarentegen bandelt anders. 

e ontogenie of geschiedenis van deu individ u is 
op kleinere schaal de phglogcnic of geschiedenis 
van den stam. Welnu, de geschiedenis van de 
meiisi-liheid leert ons, dat zij  eeuwenlang gere-
deneerd, gesproken, gedicht en landen opgemeten 
heeft, zonder  te wachten op handboeken voor  re-
deneerkunde, spraakkunst, dichtkunde en meet-
kunst. Ook onie kinderen leeren op huu vierde 
jaar  hunne moedertaal zonder  spraakkunst. Waarom 
niet later  op gelijke wijze te werk gegaan voor 
de andere talen, de wiskunde, enz.7 

s vroeger  heb ik gewaarschuwd, dat de 
zoons van e werklieden, om de voorrechten 
der  tèénjnrigen" te genieten, te lang op de 
school blijven en daardoor  later  met de handen 
verlegen staan. — Zou 't niet wenschelijk zyn 
voortaan te beginnen met toegepaste wetenschap 
of practiik , en eerst een paar  jaren later  over  te 
gaan tot de zuivere wetenschap of de theorie? 

e natuur  toch is de beste leermeesteres. (") Zulk e 
verbeteringen echter  zijn eerder  te verwachten 
van den voordeel-bejagenden particulier  dan vau 
den loggen Staat. 

Grappig klink t in elk geval het pleidooi voor 
de staatsschool in den mond van den r 
P., want hij  heeft er  zelfs niet eens leeren lezen. 

B. , 4 Jan., '75. li . v. E. 

Berichte n en mededeelingen . 

: 

n Engeland heeft de Vereeniging, welke zich 
ten doel stelt goede arbeiderswoningen te doen 
bouwen, het besluit genomen in 't westelijk ge-
deelte van n woningen te doen bouwen voor 
ongeveer  10,000 werklieden. e arbeidersstad zal 
Queens Bark genoemd worden en grootendeels inge-
rich t worden naar  't model vau het bekende Shaftes-

 Zij  zal verdeeld worden in zes hoofd-
straten, over  hare geheele lengte met boomen be-
plant. Elke hoofdstraat zal twinti g zijstraten heb-
ben, mede met hoornen beplant. e huizen zullen in 
verschillenden stijl worden gebouwd, om de doo-
dende eenvormigheid der  zoogenaamde blokken 
te vermijden. 

n heeft 80 acres land voor  deze stad beschik-
baar  gesteld, die eeu eigen park , badinrichting , 
eigen koleiimagazijneu, bibliotheken en scholen 
zal hebben. n 't geheel sullen 2000 huizen wor-
den gebouwd, welke iu vier  klassen verdeeld 
worden. s kunnen na zeker  tijdsverloop 
eigenaars worden. 

s hebben zich '2000 huurders aangemeld. 
e n zal waarschijnlij k den eersten steen 

der nieuwe stad komen legden. 

— e kap van de overdekte markt te Angers, 
in Frankrijk , is den lüden der  vorige maand in-
gestort, tengevolge van de buitengewone hoeveel-
heid sneeuw die daarop w.is gevallen eu bij  dit 
ongeval werden verscheidene personen gedood ol' 
verwon d. 

— e bekende e architect n -
fitcn Goraostaiëv, professor  iu de bouwkunst aan 
de e Academie vuu Schoone , is 
den n r  jl . overleden 

— n is ijveri g bezig met liet maken vau 
toebereidselen voor  de tentoonstelling van wer-
ken op het gebied van nijverheid, die in t 
vau dit jaar  te r  zal worden gehouden. 

Er zijn reeds vele toezeggingen van inzenders 
ingekomen, zoodat er  een gebouw wordt opge-
rich t vun de dubbele grootte van dat, waarin 
in hei begin van het vorige jaar  eene tentoon-
stelling werd gehouden. 

— r  den n r  is, ter  gelegen-
heid van de groote academische tentoonstelling 
te , de groote gouden medaille toegekend 
aauden Nederlaudsclieu kunstschilder  AlmaTadema, 
te . 

B  N N E N  A N . 

's-Qraveahage. Bij  beschikking van < -

ber  j l . , lm. , 3de afdeeling, heeft de r 

van Biunenlandsohe Zakeu goedgevonden te be-

palen, dat, met ingang van  Januari 1875, bij 

(*) Bugeluiid i iu Btiuitkutid e ri i ) altajd 
met liet , unit lu-i letteu o[i feiten eu tuestundeu, 
in, i inductie*, iu vuurt er  wtl hg. 1'ruukigk begou ultgd 
wet aliitrueties, met deducties, nut grondwetten , verklarin -
gen vuu de reeliteu vau Jeu BSSSSh. rcuutilikeiiisdi c theo-
rieeu, leazeu, pbalaUBteriuuu, enz. eu leed telkvua ackipbreuk 
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E  — Zondag 10 Januari 1875. E  — Zondag lü Januari 1875. 

het rivierbeheer  zullen dienst doen de navolgen-
de vaste opzichters: 

J. . Wieys, 2de klasse, en W. C. van Veen, 
2de klasse, thans in het 4de district : 

,1. , 2de klasse, Th. , 
2de klasse, . J. Weehuizen, 3de klasse, C. J . E. 

a Fontyn, 3de klasse, J. P. van Balgooy, 3de 
klasse, . Boeréc, 4de klasse, eo . de , 
4de klasse, thans in het 5de district ; 

J. Verdoorn , lste klasse, . llaerents, 3de 
klasse, J. A. van der . 3de klasse, thans 
in het Gde district ; 

J. , -1de klasse, thans in het 7de dis-
tric t ; 

J. van der , 2de klasse, thans in het Sste 
district ; 

O. A. , 4de klasse, thans in het 10de 
district . 

— r den Gouverneur-Generaal van Ned. 
ë zijn benorutd lot adspirant-ingenieurs 

bij  den Waterstaat en 's s burgerlijk e open-
bare werken . . E. A. s Pijpen en 

. . Verdam. 

— r  den r  der  burgerlijk e openbare 
werken in Ned. e zijn gedurende de 
maand October  jl . de volgende beschikkingen ge-
nomen :  de overplaatsing van den 
ingenieur  2de klasse J. ! 11. d'Arnau d Gerkens, 
van r  (Celebes) naar . 

Overgeplaatst  Van Fort de k (Sum. West-
kust) naai , de ingenieur2deklas.se \V. 
G. Unlock van der  Vlies; van Poerwakarta (  ra-
wang) naar  Fort de k (Sum. Westkust;, de 
opzichter  2de klasse G. ; van Priaman 
naar  Padang (Sum- Westkust), de opzichter  2de 

klssse . J. N. Poth: ran Probolingo naar d jo -
kerto (Soerabaia). de opzichter  3de klasse J. J. 
i .ii van i naar n in de afdeeling 

Trengalek, de opzichter  3de klasse P. ; 
van Fort de k naar o (Sum. West-
kust), de opzichter  3de klasse A. Scheers. 

Geplaatst : te , de benoemde adspirant-
ingenieur  F. . ScheriuB. 

Gedetacheerd: bij  het t vau , 
de ingenieur  3de klasse J. W. Groenemeijer, met 
bepaling dat hij  bij  zijn korps zal worden gevoerd 
va la suite". 

—. Aan de Tweede r der  Staten-Generaal is 
eene onteigeningswet voorgesteld ten behoeve van 
den aanleg en de verbetering van waterleidingen, 
enz. in het waterschap . e aankoop 
van de daarvoor  noodige gronden heeft niet in 
der minne kunnen geschieden. 

— Wegens het overlijden van den spoorweg-
opziener  J. . van Banning, aan wien was op-
gedragen het dagelijksch toezicht op den spoorweg 

, de e en 
e spoorwegen , is in dat toe-

licht tijdelij k voorzien door  opdracht aan den 
spoorwegopziener  J. A. A. .loukergouw, te Venlo. 

Amsterdam. e s van Binnenlandsche 
Zaken en van Financiën hebben de volgende mis-
sive aan B. en W. van Amsterdam gezonden: 

\>'s~Gravcnhage, 23 r  1874 

. . 
«Nadat wij  hei schrijven dd. 4 r , 

no. 12Q30, van den d hebben ontvangen, is 
het voorloopig verslag van de Tweede r dei 
Staten-Generaal over  de daar  aanhangige wets-
voorstellen betrekkelij k de Amsterdamsche -
maatschappij  beantwoord bij  de memorie, waarvan 
een afdruk met bijlagen hier  bij  wordt gevoegd. 

e Tweede r heeft, in hare zittin g van 
17 dezer, besloten dc behandeling dier  wetsont-
werpen uit te stellen. Uit de daarbij  gevoerde 
discussién, welke u zoovet nog noodig kenbaar 
worden uit bijgaand Hijblad van de Staats-courant, 
blijk t dat het uitstel vooral een gevolg is van de 
houding, door  het bestuur  der  hoofstad in deze 
zaak aangenomen. 

i is thans noodig dat de d van Amster-
dam zich nader  cu duidelij k over  de nitkeering 
van de subsidie, ingeval van latere voltooiing 
der werken dan 1 Augustus 1876, verklare. 

t de eischen der  Commissie uit den d 
betreft, waarbij  deze , niettegenstaande breedvoe-
rige bespreking, en tonder  als het ware achtte 
slaan op ons schrijven van 27 November  11., litt . 
J . , heeft volhard, en die de d tot de zijne 
gemaakt heeft, kunnen wij  niet anders doen , dau 
ons aan het zone ven aangehaalde schrijven te 

gedragen. 
sliet slot van den jongsten brief van den d 

geeft te kennen, dat hij  ook in eene latere beta-
ling van de subsidie zou willen bewilligen, in-
dien de voltooiing en bruikbaarhei d van het l 
als scheepvaart kanaal duor  den Staat werd ge-
waarborgd, in dien / iu , dat de Staat de -
schappij  kun laten vuortwerken en alleen zou 
hebben te voorzien in hetgeen, desnoods ter 
beslissing van arbiters, op 31 r  1877 of, 
zoo noodig, 1878, aan die voltooiing eu bruik -
baarheid voor  elkander  passeerende schepen van 
72 decimeter  diepgang mocht blijken te ontbreken. 

nWi j  moeten hieromtrent herhalen hetgeen iu 
den aanhef van ons schrijven aan de -
missie is tc kennen gegeven, namelijk dut er 
nimmer sprake van cen contractucele verbinding 
der g kan zijn , terwij l het evenmin met 
de waardigheid van den Staat zou strooken, zich, 
ten aanzien van hetgeen in regeeringszaken te 
doen of te laten is, aan de uitspraak van arbiter s 
te onderwerpen. 

n is, blijkens het slot van s 
missive van 4 r , in beginsel handha-
ving van de subsidie met verschuiving vun den 
termij n aangenomen. 

r  ontbreekt aan dat stuk de uitdrukke -
lijk e vermelding, dat de d de meergemelde 
premie van  3,000,000 uitlooft voor  de voltooiing 
van het l en daartoe behoorende werken, 
overeenkomstig de concessie, zooals deze volgens 
het aanhangige wetsontwerp zou zijn gewijzigd. 

»üe meerdere diepte en breedte, thans voor 
bet eerst uwerzijds geéischt, mogen als wensche-
lij k erkend worden, thans is het te doen om de 
voltooiing en openstelling van het , die 
gevaar  loopen, te verzekeren. 

Voor  zouter  de d voor  het passeeren van 
schepen met 72 decimeter  diepgang ook verbree-
ding van het l noodig acht, willen wij  reeds 
nu aan dit verlangen toegeven voor  het gedeelte 
tussehen de Noordzeesluizen en de . 
gelijk ook aan de e door  ons te ken-
nen is gegeven; bezwaarlijk echter  is spoedige 
verbrecding van het verder  gedeelte van het -
naal toe te zeggen, omdat , zuouls mede in den 
brief aan die Commissie medegedeeld is, het niet 
raadzaam is de dijken door  versmalling van de 
blinde bermen (binnen een zoo kort tijdsbestek 
na den aanleg) aan het gevaar  van afschuiving 
bloot te stellen; zoowel de hoofdingenieurs van 
den Waterstaat in d uls de ingenieurs 
der j  zijn hiervoor  bezorgd. 

n is het te verwachten, dat de blinde 
bermen vanzelf iets zullen wegzakken, waardoor 
verbrecding zal ontstaan, terwijl , nadat de dijken 
langer  zullen hebben bestaan, ook eene afgraving 
dier  bermen aan minder  bezwaren dan than« on-
derhevig ware. 

«Wi j  vleien ons dat de , met ons tegen-
woordig schrijven bekendgemaakt, zich met bo-
venstaande verklaringen tevreden zal stellen . zon-
der nieuwe toezeggingen, thans voor  de g 
onaannemelijk , te verlangen. 

t het Bestuur  der  hoofdstad , in gelijke 
mate als haar  handel en scheepvaart, aan eene 
vervroegde openstelling van het l voor  sche-
pen met beperkten diepgang. die evenwel de 
groote meerderheid der  handelsvaartuigen uitma-
ken, dan zal eene spoedige beslissing noodig zijn. 

 Nu de d zich niet vóór 1 r  jl . on-
voorwaardelijk tot latere uitkeering van dé sub-
sidie heeft verbonden, zag de e der -
maatschappij  zich reeds genoopt uitstel der  vroe-
gere opening met beperkten dl ingang, van 1 
Augustus 1875 tot 1 Apri l 1870 te bedingen ; doch 
ook om dan gereed te zijn , is spoedig handelen 
een vereischte. 

t zal overigens aan uw College bij  inzage 
der gewijzigde overeenkomst met de j  , 
die bij  de e van Antwoord is gevoegd, niet 
ontgaan. — en op hl. 8 dier e worden de 
gronden daarvoor  medegedeeld, — dat de vroe-
gere opening van het l en de oplevering 
met 1 Augustus 1870 van de geul tot de volle 
diepte vervallen , wanneer  de hoofdstad zich on 
verhoopt tot betaling der  bijdrage bij  uitgestelde 
oplevering ongenegen mocht verklaren. 

 Uit het schrijven , dat de e 14 -
ber!874, no. 355, aan de e richtte, 
blijkt , dat zij  genegen blijf t de aanbiedingen on-
der dagteekening van 30 November, uo. 340, ge-
daan , gestand te doen, indien de wetsvoordrach-
ten worden aangenomen cn de d alsnog tot 
de latere uitkeering besluit. 

 Wat dit punt betreft, stellen wij  ons geen 
partij , maar  doen opmerken, dat uwerzijds aan 
die aanbiedingen der j  toch waarde 
woidt gehecht. 

t hoofddoel van dit ons schrijven is echter, 
aan den d van Amsterdam op ernstige wiĵ e 
en met volkomen overtuiging tc herinneren , dat 
het lot van den sedert zoolang begeerden water-
weg thans voor  een zeer  groot aandeel afhangt 
van zijne nadere beslissing. 

e r  van e Zaken, 

. 

e r  van Financiën, 

"  J . V. n. ' 

e Gemeenteraad van Amsterdam wordt alzoo 
door  de g in mora gesteld om da-
delijk en onvoorwaardelijk toezegging te geven 
tot eene verdere subside van 3 miilioen aan de 

j  op den voet, zooals zulks 
door  de g wordt verlangd. t Nieuws 
ran den  deelt mede, dat het concept-ant-
woord op die missive van de e van 4 
Nov.1^74 aan den Gemeenteraad is medegedeeld. 

t stuk is te uitvoerig om in zijn geheel in onze 
kolommen op te nemen, 'tgeen ons te meer  leed 
doet, omdat uit dit antwoord duidelij k schijnt te 
blijken , dat de s van e Za-
ken en van Financien een vooi stelling aan de zaak 
geven, die lijnrech t tegenover  de feiten staat. 

Op ons maakt een en ander  den indruk , dat 
het bedoelde antwoord tot geen resultaat zal lei-
den , omdat de g blijkbaar  niet gezind 
is tot overeenstemming te komen en de verant-
woordelijkheid daarvan — zij  het ook on ze*>r 
onhandige wijze -— tracht te laden op dc schou-
ders van het Gemeentebestuur  van Amsterdam. 

A l dadelijk toont de Commissie door  de data 
der gewisselde stukken aan, dat uiet zij , maar 
de g nalatig is gebleven in het te be-
kwamer tij d beantwoorden van haar  gezonden 
missives, zoodat de schuld der  vertraging bij  de 
betrokken s is te zoeken. 

e , zegt de Commissie , o heeft bij 
de voorstelling der  subsidie-qiiucslic de geschie 
denïs der  zaak uit hel oog verloren. 

e tweede bijdrage van dri e miilioen, waar-
toe de d aanvankelijk alleen besloot om der 

g te bewegen tot overneming van bet 
werk , is later  , op sterken aandrang der g , 
van karakter  veranderd, doordien zij  ook beschik-
baar  werd gesteld, indien een and^r  het werk 
voltooide. 

t geschiedde echter  slechts onder  de uit-
drukkelijk e voorwaarde, dat de bijdrage zou ver-
vallen, indien het l op 1 Augustus 1870 
niet zou zijn opgeleverd, en uit du toen gehou-
den beraadslaging blijkt , dat de d die voor-
waarde ten strengste wenschte te handhaven. 

t door  eene vroegere opening voorschepen 
met beperkten diepgang geenszins die voorwaarde 

wordt vervuld , behoeft geen betoog. Uwe Etc. 
erkennen dan ook zelven, dat aan die voorwaarde 
niet kan worden voldaan. t vervallen van de 
tweede bijdrage is dus zeker. 

t is thans derhalve de vraag, ol'  opnieuw 
een zware last ep de schouders der  ingezetenen 
zal worden gelegd. Wanneer  daarvoor  slechts zal 
worden verkregen een kanaal, dat eenige jaren 
geleden wel geschikt werd geacht, doch thans 
door  bijna alle deskundigen, eu zelfs door  een 

, eenstemmig onvoldoende wordt ge-
rekend, dan zal het antwoord wel ontkennend 
moeten ziju. Wij  vinden te minder  vrijhei d in 
anderen zin te beslissen, omdat de noodig geachte 
verbeteringen thans met betrekkelij k geringe'up-
offering kunnen tot stand komen. 

"hoor  Uwe Esc*  wordt evenwel aangevoerd, dat 
die opofferingen vri j  aanzienlijk ziju. 

i' Wij  moeten opkomen tegen de door  Uwe Exc. 
gegeven voorstelling, alsof Amsterdam vraagt 
werken ten bedrage van 11'/, miilioen. 

»ln de berekening worden, om tot dit bedrag 
te komen, voor  de kosten der  verhooging van het 
peil gesteld 5 miilioen, als gevraagd door  de 
waterschappen. 

»Wi j  weten niet welke sommen dooi de water-
schappen zijn gevraagd; wij  meenden, dat een 
der belangrijkste waterschappen vooralsnog geen 
geldelijken eisch had gedaan , doch wat wij  weten 
is, dat Uwe 'Exc. onder  dat bedrag opnemen de 
vordering van Arnsterdini . waarvan dezerzijds 
reeds afstand is gedaan, en dat Uwe e ge-
grondheid dei- overige vorderingen — voor  zoo-
ver  zij  gedaan zijn — ontkennen. 

t daarvoor  gestelde cijfer  beteekent dus 
eigenlijk weinig. 

»Wat meer beteekent is, dat de Staatscom-
missie — de technici der g en der -
naalmaatschappij  — heeft berekend, dat, om het 
peil der  concessie te handhaven, nog stoomwerk-
tuigen van 1539 paardek rachten dienden te wor-
den in werking gebracht, en dat diezelfde technici 
de gevorderde stoomwerktuigen voor  het over-
brengen «lei afwatering naar  elders, tot een min-
der bedrag van paaidekrachten berekenen , zoo-
dat ile kosten dier  overbrenging, met verhooging 
van het peil, hoogst waarschijnlij k minder  behoe-
ven te bedragen dan de kosten der  handhaving 
vau art . 2 der  concessie, namelijk sliet aanwen-
den van voldoende stoomkracht tot behoud van 
het kanaalpeil" . 

Voorts gaat dc Commissie de berekening van de 
, om tot een bedrag van 11mi i l i oen 

te komen, in de onderdeelen na, en dan blijkt , 
dat Amsterdam vraagt, in plaats van l i ' / , miili -
oen, de som van ƒ 1,417,500 als maximum niel 
uitsluitend voor  de gemeente. maar  voor  de 
scheepvaart, voor  het . 

Wat betreft het niet met de waardigheid van 
den Staat strooken om zich aan de uitspraak van 
arbiter s te onderwerpen . dit kan de Commissie 
alleen toegeveu, indien de regeeringszaken uit-
sluitend regeeringszaken blijven en de Staat niet 
zijne onafhankelijkheid prij s geeft, door  de hulp 
van anderen in tc roepen en aan te nemen. Ove-
rigens ziet de Commissie geen verschil tussehen 
de waardigheid van den Staat eu die van de 

. 

t maken van do geul, die met 1 Oct. 1870 
gereed zou zijn , vordert minder  verplaatsing van 
grond dan de werken , die de aannemer anders 
op hetzelfde tijdsti p zou moeten hebben voltooid. 

e baggermachines enz. waren dus in elk geval 
noodig. Waarom moet dan de bestelling daar-
van wachten op de regeling met Amsterdam? Of 
zou de aannemer er  tegen opzien , die geul kort 
voor  den aanvang van het slechte seizoen op te 
leveren, en uit dien hoofde de gelegenheid heb-
ben aangegrepen om zes maanden uitstel te er-
langen? k is de zaak niet. 

Ten slotte zegt de Commissie: 
»Uwe Exc. herhalen thans in de missive van 

23 . den wensch, dat Amsterdam de premie 
opnieuw uitluve voor  de voltooiing van het -
naal overeenkomstig de tegenwoordige concessie, 
gewijzigd volgens het aanhangig wetsvoorstel. 

p de vroeger  uitvoerig ontwikkelde gronden 
kunnen wij  ook nu aan dien aandrang geen ge-
hoor  geven. 

. Wij  willen echter  hel uiterste beproeven, om 
tot overeenstemming te geraken, eu zijn, in weer-
wil dat de opening van het l thans zes 
maanden wordt uitgesteld, nu nog bereid de vroe-
ger  toegezegde nadere bijdrage van dri e uiillioeu 
ten tijde, als in het slot van ons vorig schrijven 
dd. 3 r  vermeld, uit te keeren, onder 
deze voorwaarde: 

t de Staat de voltooiing en bruikbaarhei d 
van het l waarborgt, iu dien zin, dat hij 
voorziet in hetgeen, desnoods ter  beslissing van 
arbiters, op 31 r  1877 of 1878 mocht 
blijke n noodig te zijn. om het l geschikt te 
maken voor  elkander  passeerende schepen vau 
zoo grooten diepgang , als de Noordzeesluizen toe-
laten , en het te brengen op het hoogste peil, 
waarbij  de vrij e gemeenschap tussehen kanaal- en 
stadswuter, ten behoeve der  handelsbeweging eu 
kleine vaart, wordt behouden. 

» Wij  achten ons evenwel aau deze voorwaarde-
lijk e uitlovin g alleen gehouden, indien de slot-
alinea van art .  der  gewijzigde overeenkomst, 
tussehen de g en de j 
op 14 r  jl . gesloten, vervalt, die over-
eenkomst, door  de wet bekrachtigd, wordt uit-
gevoerd, en de regeling der  tussehen de -
maatschappij  en dc Gemeente hangende vraug-
stukken tot stand komt op de grondslagen, vervat 
in de vroeger  aan Uwe Exc. in afschrift toege-
zonden missive dezer j  dd. 30 Nov. jl. " 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

, 11 Jan. 

. te 11'., uren, door  het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het aanl :*?en van den dijk langs 
den linkeroever  der  Nleuwt e bij  den 

n boek, onder  W-vkcndam. g ƒ 8060 

Amsterdam, te 'r:t  uren door  bel gemeente-
bestuur, het uitwisschen der  op de perceeler. 
die gemeente geplaatste notnmers en het op die 
perceelen schilderen van nieuwe nummers. 

Franeker, te 19 uren, door  bet gemeentebe-
stuur  van Franekeradeeli eenige herstellingen 
vernieuwingen aan de onderwijzerswoning en 
school met meublement te Zweins. 

, te 13 uren, door  burg. en weth.: lu. 
het onderhouden van onderscheidene werken aan 
den Zijldij k en langs den n Wi 
2o. idem van Spanjaardsbrug met de pachters, 
woning; So. idem van het e jaagpad. 

, te 1 uur , door  burg. en weth.: 
de levering van a. houtwaren , b. kalk , tras, 
teer, Uselsteen , kantsteen en ijzerwaren; c. ge-
goten-ijzeren kolken, enz.; d. 10 ijzeren urinoir s 
met toebehooren. 

Winschoten te 4 uren. door  het kerkbest. 
der . . gemeente, in e Nederlanden : het 
bouwen eener  nieuwe pastorie. 

n (prov. , bij  den aldeelings. 
bouwmeester r  : het doen van aardewerken 
aan het Eems-Vechtkanaal, in 2 perc. (Zie ver-
der no. 52.) 

Olterterp , bij  F. de Jong: het afbreken en 
wederopbouwen van 2 schuren met stallen te 
Boornbergum. Bestek en ^teekening bij  G. Vrij -
burg, te lieetsterzwaag. 

Woensdag, 13 Jan. 

. te 11 uren, door  het gemeente-
bestuur: het aanleggen van een grintweg langs 
de , loopende van dc grens 
der gemeente Slochteren naar  den grintweg langt 
den stadsweg. 

. te 1 uur , door  burg. eu weth.: 
het door  aanbouwing vergrooten van de openbare 
school voor  lager  onderwijs op Fijenoord. . 
aan het Timmerhuis. 

m , te 7 uren , door  den burgeuieestei : 
het vertimmeren van het gebouw thans gebruikt 
wordende als e school, aan de Veemarkt, 
en het inrichten daarvan tot telegraafkantoor. 
Aanw.  Jan., te 10 uren. 

, door  het dijksbestuur  van Zeven-
Grieten ijeu-en-Stad-Slooten , ter  secretarie : lo. 
het uitvoeren van 8 pere. aardwerk, ten oosten 
van de : 2o. het onderhoud voor  '75 van 
de wegen, in 8 perc; 3o. het herstellen van de 
boeienstelphuisinge aan den Slaperdijk, ten wes-
ten van de . 

. 14 Jan. 

. te 10 uren, door  het dijksbestuur 
van Zeven-Grietenijcii-eii-Stad-Slooten, bij  A. P. 

: de levering van 200 stère riviergriiit , 
00 stère verbijzelde keien, 120 stère kalkkeizel, 
40 stère zeegrint en 40 stère harde brik , in on-
derscheidene perceelen. 

Slochteren , te 11 uren, door  het gemeente-
bestuur: het aanleggen van wegen, als: lo. een 
grintweg langs den Schildwolder  meenteweg: 
2o. een grintweg van de grens der  gemeenten 
Ten Boer  en , langs den Grauwedijk 
tot de Wirdumer laan. Bil j  inzenden  uur  vóór 
de besteding. 

. te 12 uren, door  de comm. van be-
heer  en toezicht over  de droogmaking der  plas-
sen in Sehieland. iu het gebouw van het prov. 
bestuur  : het maken van een houten ophaalbrug 
over  den n Boezem van Sehieland, in den 
uitweg van den polder  Prins-Alexander  naar -
terdam. . bij  den eerstaanwezend ingenieur 

, te . g ƒ 7025. 

Arnhem, te 1 uur , door  den burgemeester: 
lo. maken en leveren van smidswerken; So. on-
derhoud der  schoolgebouwen, in 3 perc; 3o. on-
derhoud der  openbare pompen met annexe wer-
ken : iu. levering vau materialen, in 2 perc; 
5o. levering van i>3,000 be hak te Faucon valkeien; 
Oo. bel vernieuwen en onderhouden der  bestra-
tingen , in 3 perc. 

, te 1 uur , door  het polderbest. 
van Walcheren: de leverantie van 6300 . 
wormnagels, zoogenaamde 20ponders , ten behoeve 
van de Noordwuleriug van den polder  Walcheren. 

W l er  lager  waard, te 3 uren, door  burg. en 
weth.: het vervoeren, slechten en ophoogeu van 
grond voor  de achter  het polderhuis aldaar  nieuw 
aan te leggen algemeene begraafplaats. Aanw. 
op den bestedingsdag, te 12 uren. 

Vrijdag , 15 Jan. 

a-Bosch, te lO'/a uren, door  het ministerie 
van linancien, aan het gebouw van het prov. 
bestuur  : het onderhouden der  greuskantoren te 
Goirle, , e barrière , VVernhoul 
en Nispen. Aanw. den 4eu dag vóór de besteding' 

Zwolle, te 13 uren, door  het prov. best.: * 
het maken van eene houten brug in het jaagp-"l 
langs den linkeroever  van het Zwartewater  OVif 
den mond der  Strang, tegenover  tlusselt. g 
j 2340; 2o. hel ged. '75 onderhouden van- en 
het doen van herstellingen aan de gebouwen van 
het prov. bestuur  en het huis bewoond door  den 
commissaris des s aldaar. 

Callantsoog. te 18 uren, door  burg. 
weth., bij . : bet bouwen van een raad* 
huis in het dorp. . bij  den architect Wee-
huizen , te Alkmaar . 

, te 13 uren, in het gemeente-
huis: lo. het herstellen o( vernieuwen van wal-
beschoeiingen: 2o. het maken van 2 gedeelten 
steenen wal, alsmede het herstellen of opmetse-
len van een gedeelte oude steenen wal  'e 
zoogenaamde e Oever. Aan»"  ! ' 
10 uren, te beginnen bij  d< üeerebrug, 

Amsterdam, 
eene vill a ro bergpls aai te an te baarn. 

. bij  den ingenieur-architect -v  van Gendt, 
<< Amsterdam. 

To rnaard , tv W. : het bouwen 
:: schuur  en lijtshuis. Bestek ligt 

bij  G. Jveuning, aldaar'. 

, bij . . . A. : delevering 
van 650 stuks wilgen poten, lang p, m. 7 , 
zwaar  voor  de borst op 2 . van het stameind, 
0.17 . 

Gorredij k bij  J. . . t ma: het van 
binnen en buiten verven der e kerk. 

Gorredij k bij  den notaris Gatsooides: het 
bouwen van een woonhuis op eeu onbebouwd 
terrein aldaar. . bij  den ontwerper s . 
te 't . 

Zaterdag, 16 Jan. 
-Gravenland, te 13 uren, door . van -

teren , bij  W. Boeschoten: het maken van een 

woonhuis met boerderij  onder n hof. 

Workum . te 13 uren, door  burg. eu weth.: 
hel opruimen van de oude ophaalbrug over  de 
zeesluis en het maken van eene draaibru g aldaar, 
Aanw. 15 Jan., van 10— 12 uren. 

Utreoht, te 1 uur , door  burg. en weth.: 
het aanleggen van een voetpad langs den Oos-
terspoorweg, van de Zonsteeg naar  het Absteder 
zandpad. Aanw. 11 Jan., te 10'/ ; i uren. 

Utreoht, le 3 uren, door  burg. en weth. van 
Woudenberg, aan het gebouw van het prov. be-
stuur: het bouwen van eene school voor  lager 
onderwijs te Woudenberg. . bij  den hoofdin-
genieur  en den ingenieur  in hot Se district , ter 
secretarie te Woudenberg en bij  den opzichter 

, te Utrecht. Aanw. 11 Jan., te 10 uren. 

, te 3 uren. bij  E. U. Veen-
land : het doen van eene belangrijke restauratie 
aan de kerk der  doopsgezinde gemeente. Aunw. 
op den dag der  besteding, te  uren. 

m te 6 uren. bij  Y. de Jough: het 
bouwen van een huis met 2 woningen e, a., oost 
van en bij  de school bij  de Pomp, aldaar. 

Assen, te 7 uren. in het : het 
bouwen van een dubbel woonhuis aan den Stations-
weg aldaar. . bij  Stel en Joh. . 

Stiens, bij . VV. Sannes: het bouwen van 
een burgerhuis aldaar. Bestek en teekening lig-
gen bij . 

, 18 Jan. 

Amsterdam, te 13 uren , door  burg. en weth.: 
het maken in het afgesloten , benoorden den 
Westerdoksdijk, van eene houthaven met hout-
dokken en ligplaatsen voor  bezaagd hout. . 
aan de afdeeling Publieke Werken , op bet raad-
huis en bij  deu ingenieur  Van Niftrik , iu het 
gebouw Zeerecht. 

, te 13 uren, door  het ministerie van 
linancien: het leveren van , ijzer , zink-
en koperwerk, papierrollen, gereedschappen enz , 
ten behoeve van de f ged. '75. . 
bij  den inspecteur, chef van liet technisch be-
heer, te . 

Berlikum , bij  Wed.  Palama; het bouwen 
van een burgerhuis. Bestek en teekening bij  den 
logementhouder . Osenga. 

, 19 Jan. 
Burgh. te 11 uren, door  tiet gemeentebest.: 

lo. het maken van 0 1 straatklinkerweg; 
So. de levering van 200 1 schelpen. 

, iu het Timmerhuis; de levering 
van e steenkolen voor  de oostelijke en 
westelijke stoomgemalen. 

Woensdag, 30 Jan 

Oldeboorn, bij  Wed. J. J. : het af-
breken eener  oude- en liet bouwen eener  nieuwe 
boerenhuizing. Bestek en teekening ter  inzage 
bij  den logementhouder e , aldaar. 

, 31 Jan. 

Utreoht. te 3 uren, door  de maatschappij 
tot expl. van Staatsspoorwegen, aan het Centraal-
bureau : het leggen van een zijspoor, het maken 
eener  keibestrating en van eenige verdere wer-
ken op het station . g ƒ 0000. 

Vrijdag , 32 Jan. 

, te 12 uren. doorliet prov. best.: 
het uitdiepen van «enige kanalen en vaarwaters 
der provincie in '75, in 4 perc. . bij  den 
hoofdingenieur  en de ingenieurs te . 
Aanw. den 4en dag vóór de besteding. 

, 36 Jan. 
, tc l l ' / 3 uren, door  het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 

prov. bestuur: het bouwen eener  ijzeren draai-

brug met steenen landhoofden en bijkomende 

werken, ter  vervanging van de vlotbru g over  het 

Zederikkanaal in den Biezenweg onder  Vinnen. 

, 38 Jan 

Znldzande, te 10 uren, door  het bestuur 
van de watering Cadzand, bij  Wed. A. . van 
de Plasschc : het bouwen van eene nieuwe wo-
ning voor  den dijk baas op den Noorddij k onder 
Cadzand. Aanw. 14 Jan., te 10 uren. 

Vrijdag , 9» Jan. 

Amsterdam, te 11 uren, door  het ministerie 
van koloniën, aan het koloniaal etablissement: 

de levering, in 24 perc, van: Newcastle steen-
kolen; aanbeelden, bankschroeven en koevoeten; 
slijpsleenen, verlmolens en verfsteenen; kwasten 
en borstelwerk; patjuls. schoppen en pikhouwee-
len; kalmink , grauw linnen en sakkenband; 
signaalhoorns , trompetten , tromketels, snaren 
en vellen; verfwaren, oliën enz.; gereedschappen; 
divers ijzer  en staal; draadnagels en spijkers; 
pakliunen: papier; touwwerk; algemeene be-
hoeften. 

, 1 Febr. 

, door  het gemeentebestuur' 
van : de levering van 400 stère 
macadam. 

, 0 Febr. 

Amsterdam, te 1 uur , door  de Nuamlooze 
Vennootschap lot expl. van Sociëtei tsgebouwen op 
Planciu', in het gebouw van dc j  van 
den Werk. Stand; het maken der  onderheide 
hm li'i' i ,ii  eu metselwerken , benevens de op-
bouw van eeu sociëteitsgebouw in de Plantage-

, in 2 perceelen. Aanw. 25 en 20 Jan.. 
telkens te 12 uren. 

\ Hoop van Aanbestedingen. 

Oorlnohem, 33 . \ de levering van 45,000 
kubiek vormig bekakte keien, 1500 dito halve 
keien en 800 dito kantkeicn, lang 0.44 . tw. 
15/10 ; ingeschreven door: s Gotïin , k \ 
grèskeijen 14/10 a ƒ 9 1, halve a / 55 per  1000; 
idem 8 oblongs 10/10 a / 7 5, halve ü ƒ 45 per 
1000, kantsteenen petit garnit a ƒ 0.70 per  stuk 
gebouchardeei d; levering franco op den wal; — 

s en v. , te : grèskeijen 
14/10 a ƒ 1 0 5 . 2 5, halve ii /07.50 p. 1 0 0 0; kant-
keien id. 0.30 a 0.45 lang, r\ ƒ 1 . 35 per ; 
Quenastkeien 10/16 hoog 0.12 a ƒ 9 0; halve 
a ƒ 4 4 . 75 per  1 0 0 0; boutisses idem i\ kei lang 
0.24, a ƒ 1 35 per  1000; kantkci idem 0.30 
a 0.45 lang, a ƒ 1.20 per ; (Juenastkeien 
10/12 a ƒ 5 7 . 05 per  1000; boutisses idem 14 
kei lang 0.18, a f86.78 per  1000; levering 
franco op den wal: Fauconval 14/16 a ƒ 1 2 0 . 8 0, 
halve a ƒ 9 0 . 50 per  1000; Stenzelbeiger  14/10 
a ƒ 9 3 . 8 6, halve a ƒ 64.50 per  1 0 0 0; kantkeien 

a 0 . 4 4, s / l 6 u /"0.41 per  stuk; — Erven . 
Trip , Utrecht: grèskeijen 14/10 a ƒ 9 2, idem 
10/16, a /"75.87, halve a ƒ 5 2 . 5 0, kantkeien 
0.44 15/16, per  stuk ƒ0.72-'-. Attische keijen 
10/16, ƒ 9 5 . 3 7, franco op den wal. 

Ouddorp, 23 : de levering aan den pol-
der Oudeland van 500 stère onderhoudsgrint: 
gegund aan T. . Thomassen, te Nijmegen, 
a ƒ 2 . 0 78 per  s tè re; gegund. 

Bergen op-Zoom, 24 : het maken eener 
overdekking voor  gymnastische oefeningen bij  de 
nieuwgebouwde school; minste inschr. was 11 J. 
Geers, aldaar, voor  / 785. 

Zaandam. 34 c : lo. het vernieuwen, her-
stellen eu onderhouden der  straat- en grintwe-
gen ged. 1875/77: minste inschr. was J. Vens, 
voor  ƒ 1 9 , 8 2 5. 

2o. de vernieuwingen aan- en het onderhoud 
van 3 sluizen; minste inschr. was J. t Jr . , 
voor  ƒ 3 4 6 8. 

3o. idem idem der  kachels in eenige gemeen-
iegehouwen ; minste inschr. was B. , 
voor  /103.50: allen aldaar. 

Sneek, 34 : de levering van: lo. 800 
secreettonnen, iu perc. vuu één of meer  hon-
derdtallen: J. Steenstra, te Jutrijp , 200 tonnen 
ƒ 6 0 0; S. Steenstra, tc Tirns , 100 idem ; 

. de Groot, te , 300 idem ƒ 9 5 4; 
J. Nauta, te Sneek, 100 idem ƒ 3 5 0; P. . 
Ueitsma, tc , 100 ideu ƒ 3 5 0. 

2o. 600 stuks zinken deksels eu trechters daarbij 
behoorende: s en Co. te Sneek, ƒ 5 6 4; 
gegund. 

Breda, 38 : het maken en leveren van 
6 yzeren pompen. minste inschr. was A. . de 

, aldaar, voor  / 519.75. 

. 38 : het onderhoud a. van het 
raadhuis, b. van eenige openbare gebouwen en 
verhuurde huizen, e. der  gebouwen en het ameu-
blement der  openbare scholen; minste inschr. 
was 11. Curlier , aldaar, resp. voor  ƒ 7 4 0 ./ 1650 
en ƒ 3 7 0 0. 

Vlissingen, 38 : bet eenjarig onderhoud 
der gemeentegebouwen, in 16 perc; minste 
ius„hr . waren: perc 1, S, 3, 8, resp. voor 
ƒ 5 8 0, ƒ 1 0 2 5, ƒ 399, ƒ 50; perc 4(baggerwerk), 
A. , te , a ƒ 0 . 30 per 3 ; perc. 
5, A. , voor  f 850; perc 6, J. e 
J Jz , voor  ƒ 4 0 5; perc 7, 9, A. , resp. 
voor  /705 en ƒ 8 0; perc. 10 ƒ 2 0 , 0 00 (mach. 
Waal-straatklinkers) , P. , te Breskens, 

ƒ 1 6 . 74 per  1000; perc 11 (plaatzand), A. F. 
, a / 0.89:'  per ; perc. 12 (verleggen 

5000 1 kei- en klinkerstraat) , J. , a 
ƒ 0.09*  per ; perc 13. J. . voor  /50; 
perc. 16, Gebr. Tromp , voor  ƒ 1 2 8; overigen 
allen aldaar. 

Uithulzermeeden, 38 c \ het afbreken 
eener  bestaande en het bouwen eener  nieuwe 
schuur  met hut enz.; ingek. 8 bilj. , als: 
A. Teninga, te Grootegast, ƒ 8858 
T. . Westerdijk, u Uithuizen, i 8555 
G. n hol". o idem i 8280 
J. s , » Uithuizermeeden, i 8000 
S. . » Bedum , » 7980 
T. , > Uithuiten , > 7913 
P. , » idem > 7720 

. Bos, [  Uithuizermeeden,  7345 
gegund. 

Fijnaart , 39 : het bouwen eener  nood-
kerk voor  de herv. gemeente van Fijnaar t eu 

n ; ingek. 10 bilj. , als. 

te Zevenbergen . 
i idem 

idem 
idem 

ƒ 1600 
i 1594 
. 1423 
i 1400 
» 1365 
 1345 

i 1100 
i 1085 
 1075 

» 1057 

A . . , 
A . van . 
W. . Segboei -, 
 Oostdijck, 

J. van Tetering, 
A. , 
A . Nyhofl, 
Ari e NyholT, 
Abr . Nyhofl, 

. van s . 
overigen aldaar. 

Nijmegen, 39 : de onderhoudswerken 
der gemeente; minste inschr. waren: voor  lo. 
het onderhoud der  kaden, straten, gebouwen en 
verhuurde huizen: A. Beuming, ƒ 3 5 1 0; 2o. idem 
der pompen: T. . Thomassen, /774; 3o. idem 
van verfwerken: . Everts, voor  ƒ 6 7 8; 4o. de 
levering van 300 . bandsteen en 40 duizend 
keien van Niedermendiger  steen: . Servats Sohne, 
te n , voor  ƒ 3 5 9 0. 

5o. idem van 47,000 e teien: J. (lillen, 
te Grave, voor  ƒ 4 4 9 0; overigen aldaar. 

't e Sohonw, 39 : het bouwen 
van eene woning met koestalling; ingekomen 7 
bilj, , als: 
F. van , te Aarlanderveen, ƒ 9757. 
A. Turion , u Voorschoten, i> 9280. 
W. P. Teeuwisse, , ,  9150. 
C. Alkemade,  Noord wijk ,  7650. 
C. van , > ,  7600. 

. F. S. e en 
. , , « , > 7555.55 

G. . vnn , » Voorschoten, » 7444. 
gegund. 

Nienwlekkerland, 39 : het bouwen van 
een schoollokaal en aanhooren; ingekomen 14 
biljetten , als: 
P. van Schagen Cz„  te Alblassetdam, ƒ 44,800. 

. C. v. d. Perk, » idem » 44,432.55 

. van Breuiiiiigen , n ,  88,530, 
J . Streellund. » , « 38,520. 
A . Veth, - , » 37,900. 
C. Pas, f Nieuwlekkerl,  34,600. 
A . den Boer  ,  ( idem » 34,459. 
J. Brocre , u idem * 34,409. 
J. Smit Az.,  idem » 34,068. 
N. J. van Netten, i Charlois, o 33,999. 
J. van dei- Vlugt , > ,  33,679. 
J. de Bruine, , * 32,905. 
P. A. d vau 

, i a s 32,495. 
J. Staat, > idem » 32,394. 

, 39 : het maken van een school-
gebouw bij  de kazerne en het aanbrengen van 
gasverlichting iu die kazerne: ingekomen 6 bil -
jetten, als: 

A. Feberwee, te , / 72,000. 
Gebr. . » idem » 60,900. 
A. , , f 63,300. 
P. J. . » , » 62,600. 

. ,  Zwolle, » 61,370. 
Jac. v. d. , » , » 61,302.61 

Gouda, 29 : de levering van: a. hout-
waren: A. dc Jong en Zn , a j  pet. ben. ta-
rief : b. yzerwerk: Van Berkel en Gitte, a 16 
perc. ben. tarief; c. spijkers enz,: J. J. Verdries, 
a 25 pet. ben. tarief ; d. lood, zink en soldeer-
dezelfden, u 22 pet. ben. tarief ; e. kalk: Wed. 
Wernink en Zn., te Alfen, a 5 pet. boven tarief; 
ƒ . grint : . Broere, tarief : ;/. zand: dezelfden, 
tarief ; h. : A. C. van -
ninge, te Uouderak, a ƒ 7 . 38 per  1000; i . -
metselplavei: Wed. P. van , te Gouderak, 
a ƒ 6 . 99 per  1000; k. Veehtsehe straatklinkers, 
Waalvorm: Van den Bergh en Co., te Willeskop, 
ii ƒ 1 9 . 25 per  1000: . idem gewone vorm: de-
zelfden, ƒ 1 7 . 50 per  1000: m. vlakke Veehtsehe 
klinkers : C. G. . s Beyne, te Willes-
kop , a / 18.05 per  1000 ; . e straatkeien : 
T . J. Smits, te , a ƒ 9 0 . 99 per  1000. 

, 39 : de leveling aan de ge-
meente van bouwmaterialen ged. '75; ingeschre-
ven voor: perc. 1, getrokken Waalklinker s per 
ÏOOO: minste J. van t en Zn., te Tiel, 
a ƒ 1 5 . 0 5, hoogste . Terwindt , te West-Panner-
den, a  16.17. 

Perc. 2, vlakke Waalklinkers : minste N. van 
, te Nijmegen, a ƒ 1 5 . 2 0, hoogste J. 

Verwaaijen . en Zn., te Arnhem, a ƒ 1 6 . 2 5. 
Perc 3, kleurige Waal-gevelhardgrauw: minste 

J. van t en Zu., a ƒ 1 6 . 0 5, hoogste Van 
Noorden en Schwerzel, te , a ƒ 18.19. 

Perc 4, kleurige Waal-hardgrauw: minste C. 
Peters, te , k ƒ 14.85, hoogste Van den 
Berg en Willebrand , te , a ƒ 16.70. 

Perc. 5, Waal-boerengrauw: J. van t 
en Zn., a ƒ 1 3 . 0 5, hoogste J. W. van den Eist, 
te , ii ƒ 13.99. 

Perc. 6, Usel-straatsteen: minste W. -
burg, te , a ƒ 5 . 8 0, hoogste 
Van Noorden en Schwerzel. a ƒ7 44. 

. 7, Usel-ondersteen: minste W. -
burg, a ƒ 5.80, hoogste Van Noorden en Schwer-
zel, 1 /6.83. 

Perc- 8, trottoirbanden , per : minste 1'. J. 
Smits St., te , ?t ƒ 3 , 3 0, hoogste s 
cn Van , te , it ƒ 4 . 6 3. 

Perc. 9, e kluitkal k , per : minste 
J. F. de Vogel, ii ƒ0.86- ' ', hoogste s en Van 

, a ƒ 0 . 9 9, beiden te . 
Perc. 10, bazoltkeien, per  1000 stuks: minste 

T. Smits Jz.,  ƒ 6 0 . 5 5, hoogste . J. van den 
Steenhoven, te , ü /63,40. 

Perc. 11, Quenast- of Fauconval-keien: minste 
. van Wijk , aldaar, a ƒ 86.98, hoogste Erven 
. T r i p , te Utrecht, fi  ƒ 89 89, beiden voor 

Quenast. 
Perc. 12, eiken delen, in massa: J. A. van 

Vollenhoven, f 1886.62, A. van Stolk en Zn., 
ƒ 1 8 5 2 . 9 6, beiden te ; W. Giesen, te 

, ƒ 1 7 6 8 . 7 8. 
Perc. 13, eiken roeden, per 5 : A. van Stolk 

en Zn. en J. A. van Vollenhoven, beiden ii ƒ 46. 

Perc 14, grenenhout, in massa: . s en 
Zn., te Blokzijl , ƒ 5503 20; A. van Stolk cn Zn., 
ƒ 5 2 9 3 . 9 5; S. A. van Vollenhoven, ƒ 4 2 5 9 . 9 0. 

Perc. 15, dennenhout: A. van Stolk en Zn., 
ƒ 4 5 9 7 . 1 0; J. A. van Vollenhoven, /4589.30; B. 

s en Zn., ƒ 429tï. 
Perc 16, vurenhout enz.- \ . van Stolk en Zn., 

 J. A. van Vollenhoven, ƒ 6 7 51 ; B. s 
en Zn., ƒ 6704.20. 

Perc. 17, Noordschc bulsems: A. van Stolk en 
Zn., ƒ 1 3 0 0; B. s en Zn., ƒ 1 2 0 0. 

Perc.  S , gegoten-ijzeren straat syphons cn dito 
berrietanden: minste j e Prins vau 
Oranj e , voor  f 3926 ; hoogste Van Oppen en Co., 
te , voor  ƒ 6 4 5 0. 

Waterloo, 30 : hel bouwen van eene 
woonhuis; minste inschrijver  was J. , te 
Groningen, voor  ƒ 7 8 8 7; gegund. 

's Bosch. 31 : 1o. het leveren en leggen 
van rui m 400 . hardsteenen trottoirbanden ; 
minste inschrijver  was G. Neefs Ga., W ƒ 4 . 6 7* 
per . 

2o. de levering van 70,000 Athsche keien; 
minste inschr. was T. J. Smits Jz., te , 
voor  ƒ 6 1 . 41 per  1000. 

3o. idem van 50,000 Quenastkeien; minste 
inschr. was dezelfde, voor  ƒ 1 0 5 . 95 per  1000. 

Beverwijk , 31 : het onderhoud ged. '75 
der gemeentewerken; aangenomen: perc 1 en 2, 
door . van der  Sluis, voor  ƒ 1370; perc. 3, 
door  A. Vendel, voor  ƒ 224; perc 4, door  B. 
van , voor  ƒ '1300. 

Utreoht. 3 Jan : het materieel benoodigd voor 
de stedelijke gasfabriek in '75; minste inschr. 
waren: getrokken-ijzeren pijpen, fittings enz.: 
Van den Bergh eu Co., te Amsterdam, voor 
ƒ 1 1 3 1 . 0 2; smeedijzer  enz.: . S. Stokvis en Zn., 
te , voor  ƒ 1209.75 ; gietijzer: Van Op-
pen en Co., te , voor  ƒ 1687: kalk , 
tras enz.: Erven l l . Trip , voor  ƒ 3 4 0 5; verfwaren: 

. W. Stern, voor  ƒ 3 6 1 . 0 0; leder; Wessels en 
Zn., voor  ƒ 2 9 5; poets ka toe n i . , voor 
ƒ 60; saveraard: Corn. Schnell, voor  ƒ 5 0 2 . 5 0; 
hout: . t en Zr.. , ƒ 5 3 0; overigen aldaar. 

Venhuizen 4 Jan.: het afbreken en in steen 
vernieuwen van den houten toren bij  de . 
kerk te Venhuizen: ingek. 5 bilj. , als: 
J. van Petten, tc , f 8249 
J. N. Vlaming, ,  7888 
Z. , » , i 7588 
J. Boos, » Grootebroek, » 7445 
P. Groot, » Wijdenes, » 7100 
gegund. 

g > 7200 

Wagenlngen, 4 Jan.: het driejari g onderhoud 
der stadspompen; minste inschr. was G. . -
daal. aldaar, voor  / 118.75 per  jaar : gegund. 

, 6 Jan.: het onderhouden en het doen 
van vernieuwingen en herstellingen aan de gevan-
genissen te , Alkmaar en Goes en aan 
het huis van verbetering en opvoeding voor  jon-
gens te Alkmaar , ged. '75/76; aan gevange-
nissen en rechtsgebouwen in Friesland , Overijsel  v 

Groningen en , ged. '75—^77; minste 
inschr. waren: gevang. : J. Creemets, te 

, ƒ 1 8 9 0; Alkmaar , a. huis van arrest, 
b. huis van verbetering en opvoeding: J. z 
Burkink , te Alkmaar , resp. ƒ 2 4 00 en ƒ 2 6 0 0; 
gevang. Goes: W. de Beste, te Goes, ƒ 3 7 0 0; 

, a. paleis v. just., b. gevang.: A. 
Ooyman , te , resp. ƒ 5850 en ƒ 0900; 

n , a. arrond.-rechtb,, b. gevang.: P. 
Wink , te , resp. ƒ 1 7 00 en ƒ 1100; 
Sneek, u, arrond.-rechtb., b. gevang.: A, G. Vis-
ser, te Sneek, resp. ƒ 1 5 15 en ƒ 1 3 0 4; Zwolle, 

a. pal. v. just., b. gevang.: G. Schutte, le Zwolle, 
resp. ƒ 2 8 63 en / 2265; , a. arrond.-
rechtb., b. gevang.: G. , te , resp. 
ƒ 1 6 40 en ƒ 1680; Almelo, n. arrond.-rechtb, b. 
gevang.: J . . Vos, te Almelo, resp. ƒ 3 7 73 en 
ƒ 2852; Groningen, a. prov. gerechtshof, />. ge-
vangenis, .1. Poelman, tc Groningen, resp. ƒ 1 0 75 
en ƒ 6 8 0; gevang. Winschoten: . , te Win -
schoten, ƒ 6600 ; Appingedam, a. arrond.-rechtb., 

b. gevang.: J. Bolmeijer, te Appingedam, resp. 
ƒ 1 1 86 en ƒ 1 7 3 5; Assen, a. pal. van just.. 
gevang.: . Winters, te Assen, resp. f 1993 en 
ƒ 3 1 5 4. 

Groningen, 6 Jan.: lo. liet driejari g onder-
houd van het kanaal van Groningen naar  Stroobos, 
met annexe kunstwerken enz.; ingekomen 4 bil -
jetten, als: 

T. de Jong, te Groningen, ƒ 11,000 
C. . , » idem o 10,790 
J. van der  Veen, » Zoutkamp, » 9,750 
E. , » Sappemeer, » 0,095 

2o. het tweejarig onderhoud der  dijkgnten en 
veerdammen van het veer  te Wierum, met de 
veerpont, enz.; slechts 1 bilj . ingek. van J. v. d. 
Veen, voor  ƒ 5 7 0. 

, 8 Jan.: het onderhouden dei- straat-, 
grint - en schelpwegen van de gemeente ged. *75; 
minste inschr. was . J. van Zanten, aldaar, 
voor  ƒ 3 0 , 1 5 0. 

, 7 Jan.: het driejari g onderhoud van 
het uitwendige van het post- eu telegraafkantoor 
te Amsterdam; minste iusehr. was . Verney, 
te Amsterdam , voor  ƒ 0930. 

Arnhem, 8 Jan.: het vierjari g onderhoud van 
het Apeldoornsche ; minste inschr. was 
G. t Gz.. te Utrecht, voor  ƒ 1 9 , 1 0 0. 

Vervol"; der Berichten en MedeileeliiiiEeii. 

— e Commissie, welke zich belast beeft mei 
het inzamelen van gelden, bestemd om dc nage-
dachtenis van . . S. P. m te vereeuwigen, 
is thans zoover  met hare taak gereed, dat aan 
het plan reeds een begin van uitvoering is gege-
ven en de teekening van het monument aan een 
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deskundige is opgedragen. Naar  men verneemt, 
is voor  het beoogde doel circa f 1300 bijeenge-
bracht. 

Zierikzee. e hoofdingelanden van het wa-
terschap Schouwen hebben in hunne vergadering 
van 20 r  jl . besloten, om een bij  bedoeld 
waterschap beschikbaar  kapitaal van p m. ƒ 18,000, 
verkregen door  vervreemding van poldereigendom, 
te bpzigen tot gedeeltelijke bestrijding der  kosten 
van een eventueel stoomgemaal;—met bepaling, 
dat zoolang niet tot de oprichtin g van 't stoom-
gemaal is besloten, tot de opheffing van 't gezegd 
fonds kan worden beslist om dit aan te wenden 
tot andere doeleinden. Nog is besloten een geld-
leening aan te gaan van f 30,000, om de zeewe-
ringen van 't waterschap over  een oppervlakte 
van 10175 1 van een steenglooiing te voorzien 
in de plaats van het oude rijsheslag. 

Groningen. e heer , concessiona-
ri s voor  de r  spoorwegen, bericht 
in de Groninger Courant, dat hij  uit n 
een schrijven heeft medegebracht, waarbij  de firma 

n Vignolles en Co. de 242 kilom. spoor-
wegen in de beide noordelijke provinciën wi 
bouwen tegen een subsidie van 't k van 3 mil -
lioen, terwij l in Nederland 6 millioen aandeelen 
moeten worden genomen, 't s n Vignol-
les en Co. neemt dan de overige vereischte 9 
millioen 5 pet. obligation. e richtin g der  lijnen, 
die dan zullen worden gelegd, zal zijn : 

1. Groningen, met halte aan de westzijde der 
stad, Adorp , Sao werd, Winsum, Onderdendam. 

m . Westeremden, , Eenum, 
Appingedam, . — Winsum, Baflo, Warf -
fum, Usqueit. Uithuizen, Uithuistermeeden, e 
School. — Winsum, Eenrum, Wehe, , Ul-
r i i i u , Zoutkamp. 

2. Groningen, t of Oostwolde, de , 
Niebert, . de Compagnie en Friesche pa-
len , , Beetsterzwaag, Gorredij k , Bene-
denknijpe, n , Joure, St.-Nicolaasga, 

. 
3. , Opeinde, Nijega, Bergum, Veen-

wouden, Akkerwoude, , , Ter-
naard , l werd , Bliju , Ferwerd , , -
lum, Stiens, . — -
wier, , Anjum—Ooslmahorn. met 52 sta-
tions en 1 halte. 

Zutfen. n dc zittin g van den Gemeenteraad 
van 4 dezer  werd overgegaan tot de benoeming van 
een directeur  der  gemeentelijke gasfabriek. Van 
de 13 stemmen, vereenigden zich 12 op den heer 
J. van Poelgeest, thans te . 

Breda. Aan den opzichter  der  4d'  klasse van 
's s waterstaat J. . van l is, op zijn 
daartoe gedaan verzoek, eervol ontslag uit die 
betrekking verleend. 

Thorn . n 28sten r  jl . had alhier 
de onthullin g plaats van het gedenkteeken ter 
eere van wijlen den heer  P. 11. B. , in le-
ven l der  belastingen in Ned.-

. 
Op het midden van het plein voor  de prach-

tige kerk van het aloude vorstelijke Stift staat 
een gebroken zuil , omstrengeld met klimop en 
dragende een krans van rozen, als het beeld van 
trouwe vriendschap en erkentelijkheid. Tot een 
hoogte van ongeveer  zes meter  oprijzende uit een 
voetstuk van graniet, bevat de voorkant der  zuil 
en médaillon de keurig bewerkte buste (halve 
grootte en haut relief), van dc hand des -
mondschen beeldhouwers . . Op het pië-
destal staat met gulden letters: aan P. . B. 

, zijn e v r i e n d e n, terwyl het geheel 
door  een ijzeren hek omringd is. 

Nadat het gedenkteeken was onthuld, werd het 
aan het Gemeentebestuur  overgedragen. 

. 

S OVE E . 
n  Opmerker van 27 . jl . komt een 

artike l voor, dat tot opschrift draagt: r>Nog iets 
over  de Brochure, getiteld: Jets over
Tra»." 

Blijken s het opschrift vermeenden wij  , óf meer-
der licht over  de trasquaestie te zien versprei-
den, óf den inhoud van ons schrijven ernstig te 
zien wederleggen. Noch bet een, noch het andei 
is de strekking van dit artikel , zoodat wij  ons 
in onze rechtmatige verwachting deerlijk zagen 
bedrogen. 

s kw.un dit schrijven in het Advertentie-
blad van 13 . voor, maar  vonden wij  in liet 
artike l 9Over het Brohler tras" in  Opmer-
ker van dienzelfden datum voorkomende, een al-
leszins waardigen tegenhanger  op het eerstge-
noemde epistel. 

Niet alzoo schy'nen de heeren Nonn en , 
wier  namen als onderteekenaars daarvan voorko-
men, er  over  te denkeu en pogen zij, door  herha-
lin g van het artikel , eenig antwoord uit te 
lokken, waaraan wij , hoe ongaarne ook, bij  deze 
zullen voldoen. 

Al . 1 is slechts een omslachtiger  reproductie 
van regel 13 en 14, pag. 13, mijner  brochure, 
waarin voorkomt: e regels zijn geschreven 
in het belang vau de bezitters der  groeven van 
Haidt en omstreken, enz."  en valt dus niet ou-
der de rubriek : »Aoy iets." 

Al . 2. n den tweeden zin wordt door  de 
schrijvers gezegd, dat zij  het geheel overbodig 
achten de redenen nuder  te ontwikkelen, waurom 
het gemalen trus uit  en omstreken zoo-
veel duurder  eu in hoedanigheid zooveel beter is 
dan dut uit Brohl . 

Ons komt het echter  voor  dat zy het belang-
hebbend publiek, hetzij  door  dit aau te toonen, 
hetïi j  door  dil op ernstige wyze te wederleggen, 
daarmede een grooten dienst zouden bewyzen. Wy 
rekenen vooiulsnog op dit betoog, hun vooraf 

verzekerende, dat die arbeid nt'cf geheet overbodig 
te achten is. 

Zi j  zullen, wordt verder  gezegd, evenmin uit-
zien naar  de oorzaak, waarom door  die Heeren 
Groevenbezittcrs een lans voor  een tak eener -
dustrie in Nederland wordt gebroken. 

Als dit echter  tot opheldering van de quaestie 
kun dienen, zouden wij  den schrijvers bescheiden 
aanraden, zich ook daarin te verdiepen; maar 
mochten zij  de vrucht van dat onderzoek slechts 
iu even vage bewoordingen kunnen weergeven 
als het voor  ons liggende artikel , dan zal het 
lezend publiek er  zeker  niet het minst door  ge-
baat worden. 

Of in het cursief drukken van de woorden: 
*  Heeren Groevenbezitters" eenige ironi e gelegen 
iB, is ons onbekend; toch zullen het zeker  wel 
geen commune mannen zijn. die van hettnein en 
dein geen begrip hebben. 

Al . 3. t de heeren Nonn en e blyven 
doorgaan met het leveren van goed tras is ons 
aangenaam. Toch komt bet ons voor. dat zy dan 
zeer zeker uiterst weinig zullen afleveren, daar 
op pag. 9 mijner  brochure vooi komt: »dat het 
goede materiaal dat in Brohl nog gevonden wordt, 
tot zulk een minimum is gereduceerd, dat de op-
brengst in een geheel jaar  nog geen 1000 [fist 
bedraagt." 

Wi j  beweerden dan ook niet dat in Brohl geen 
goed tras te vinden is, maar slechts van de te 
geringe hoeveelheid om voor  de groote consum-
tie in Nederland te kunnen dienen. Of hebben 
deze heeren nooit gehoord dat zelfs de rijkst e ko-
lenmijn voor  uitputtin g vatbaar  is? 

Al . 4. e strekking van dezen zin, die de spil 
van de redeneering schijnt te moeten uitmaken, is 
ons al het minst duidelij k van alle anderen! 

e uit een attest, waarin de waarde vau een 
monster  Brohler tras wordt besproken , ook al is 
er  een notarieel afschrift van gemaakt, moet 
blijke n dat deskundigen ut d de meening 
niet deelen van enkele groevenbezitters , dat hel 

 tras voortreffelijk is, verklaren wij  niet 
te kunnen vatten! 

r  ook de waarde vun bet attest betwisten 
wij  op de volgende gronden: le. Zou het moge-
lij k kunnen zijn — zonder  in het minst de goede 
trouw van de heeren Nonn en e in twijfe l te 
willen trekken — dat door  een onvoorzien toe-
val een monster  tras uit , in plaats van 
uit Brohl, ter  keuring was aangeboden. 

r  ook van hunne verzekering, dat zulks 
onmogelijk was, bij  voorbaat afziende: hoe dan 
nog, mijne heeren! zoudt gij  kunnen beweren 
dat een zaak, in Juni 1869 goed zijnde, dit in 
1875 nog moet zy'n? 

n hebben wy minder  met kleine hoe-
veelheden te maken, maar  wel met de groote 
quantiteiten die hier  te lande worden ingevoerd 
cn gebruikt. Een daarmede verkregen resultaat 
is in  Opmerker van 13 . vermeld, waar-
naar  wij  bij  deze verwijzen. 

Uit een en ander  blijkt , hoe weinig waarde dit 
artike l voor  bet publiek bezit. Toch bezit het 
de eigenschap van in veel woorden niets te zeg-
gen, en heeft deze en dergelijke amphigurie slechts 
waarde om als advertentie de keiommen der  dag-
bladen te vullen. Wij  veroorloven ons dus de 
vrijhei d den heeren Nonn en e aan te raden, 
wanneer  zij  nogmaals als onderteekenaars van 
artikelen willen optreden, de verdediging hun-
ner  zaken aan meer  bekwame penvoerders te 
willen opdragen. 

 27 . 1874. 

JAN . TEBNEOEN . 

Weldr a zal Algerie overdekt zijn met een uit -
gebreid meteorologisch net van waarnemingsta-
tions. , ten getale van dri e en dertig en 
van den eersten rang, zullen voorzien worden van 
goede instrumenten. n aanzienlijk getal stations 
van minderen rang, eenige voorzien van thermo-
meters , zullen den staat van het weder  en de 
groote bewegingen in den dampkrin g aanteekenen. 
Onder  de dri e en dertig voornaamste zyn reeds 
acht en twinti g geheel of bijna uitgerust, dank 
zij  de ondersteuning van de departementale com-
missiën. n hoopt dat de meteorologische dienst 
bij  den aanvang van 1875 reeds in vollen gang 
zal zijn. Vergelijk dit eens met ë , 
waaruit Nederland sinds veertig jaren op zijn 
minst duizend millioen gulden weghaalde, terwij l 
Frankrij k in hetzelfde tijdsverloop twee duizend 
millioen gulden aan Algerie wegschonk! En be-
denk daarbij , dat ë veel grooter 
uitkomsten aan de meteorologische wetenschap 
belooft dan Algerie! § 

Correspondent ie. 

e inzender  van een ingezonden stuk over  het 
rappor t der  deskundigen , in zake de prys vraag 
voor  een beursgebouw te , wordt 
verzocht zich bij  de e bekend te maken , 
zoo hij  op de opname daarvan in dit weekblad 
prij s stelt. 

Advertentien. 

Nassausche Phosphoriet. 
Prijsopgave voor  hoeveelheden van minstens één 

waggon zijn onder r  A. B. aan het Bureau 
van het Weekblad de Opmerker tc bekomen. 

T E
1  gelegen te Arnhem, aan 

den Velpschen weg, tegenover  den n 
weg. Te bevrugen by de Architecten VA N , 
te Arnhem. 

E 

G 

 B S van
 zijn voornemens op Woensdag den 13 

Januarij 1875, des namiddags ten  ure, ten 
e aldaar  aantebesteden: 

t door G -
T E N van de E
voor  lager  onderwijs op Pijonoord. 

alles nader  omschreven in het bestek en de voor-
waarden die, op de gewone dagen en uren, ter 
lezing liggen op de  Secretarie cn het 
Stads Timmerhuis te  , »n ook voor  den 
prij s van 20 Cents verkrijgbaa r  zijn hij  Wed. P. 
VA N E en ZOON, Boekdrukkers iu 
den Houttuin, n°. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan ge-
meld Timmerhuis.  aanwijzing in loco zal 
plaats hebben op  den  Januarij 1875, 
des namiddags ten 1 ' / a ure. 

. 
e  der  Gemeente Arnhem 

zal g 14 January 1875, 's namiddags 1 ure, 
in het openhaar  ten e aanbesteden: 

lo. e levering van 93000 behakte Fau-
convalkeijen; 

2o. t vernieuwen en onderhouden 
van de bestratingen, in dri e percee-
len , bedragende te zamen eene op-
pervlakte van 37556 centiaren be-
strating, met de bijlevering van 
1177500 nieuwe Straatklinkers. 

Bestekken tegen betaling ter  Secretarie ver-
krijgbaar . 

. 
 EN S van

 zullen op g 18 Januarij 
1875, ten 12 ure des middags, in het openbaar, 
op het , bij  enkele inschrijvin g doen aan-
besteden * 

t maken in het afgesloten J bo-
noorden den Westerdoksdijk van eene 
houthaven met n en -
plaatsen voor  bezaagd hout. 

e voorwaarden met byhehoorende teekening 
zyn uitsluitend te verkrijgen ter j  der  ge-
meente, tegen betaling van /"0.50, en liggen voorts 
ter  lezing in een der  lokalen van dc Secretarie (af-
deeling  Werken) op het . 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan genoemde afdeeling, alsmede aan het Bureau 
van den r r  J. G. VA N , in 
het gebouw vroeger  genaamd Zceregt, aan de 
Oude Teertuinen, van 10—12 ure des voormiddags. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

Amsterdam. 
31 r  1874. 

N TEX . 
 Secretaris, 

E . 

, 
25 jaar  oud, sedert dri e jaar  werkzaam als 

r  in bet vak van E 
, zag zich guarne als zoodanig 

bij  een voornaam Architect geplaatst. 
Brieven franco onder  het motto Bouwkunde , 

bij  G. J . , Boek-, Courant- en Steen-
drukker  te Arnhem. 

S TE . 
T E P de solide en nieuw gebouwde Villa' s 

A N N E , E E en , gelegen aan den 
Utrechtsclien Straatweg, op 10 minuten afstand 
van Arnhem, hebbende allen een prachtig uit-
zicht over  de rivier  de . 

Te bevragen met franco brieven bij  den r 
VA N  EN BAC , r  te Arnhem 

op g 19 Januari 1875, 
in het Timmerhui s te  naai-

de l e v e r i ng van: 
E N voor  de 

oostelijke en westelijke Stoomgema-
len. 

e voorwaarden liggen, op de gewone dagen 
| en uren, ter  lezing op het bureau voor  de

selijke werken, enz., in het Timmerhui s en zijn, 
voor  den prij s van 5 cent, verkrijgbaar  bij  Wed. 
P. VA N E &  ZOON, Boekdrukkers in 
den Houttuin , n'\ 73. 

E N . " 
T en . 

N N . 
n in n en Belgischen Straatkeuen, 

Portland-Cement, Tra», , Vuur.aBte Steenen, eu*. 

.  k T Utrecht. 
k vnn Torenuurwerken, Telegraaf-

toestellen, Physische en -
sche . 

B.  te Arnhem. 
 en N van n 

voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten van 
Baro- en Thermometers. Veld-, - en 
Theaterkijkers , Briefbalansen, enz. enz. 

. . & > Z O O N , 

S T O O M K E T E L M A K E R S te A M S T E R D A M , 

hebben nienwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

Uitgave van  &  VA N , te . 

Fraaie letteren. —Geschiedenis. — - en Volkenkunde. — s der  Natuur. - staatswetenschap. — 
Staatshuishoudkunde. — l en Nijverheid. — Gezondheidsleer. — Opvoeding, — . — Tooneel. 

O n d er e v an . . . 
t is bekend op hoeveel succes buitenlatidschu geïllustreerde Weekbladen zich mogen beroemeu. e Fransche, 
e ca Engelsche Blaileu in dil genre tellen hunne lezers bij  tienduizenden. Waar iets dergelijks verschijnen 

zal, van geheel Nederlandsch karakter , doch dat, wat inhoud en uitvoering betreft, de vergelijking met buitenlandsche 
illustratie u niet behoeft te vreesea, duar  mag men veilig op den steun van het geheele Netterlaiidsche publiek rekenen. 

e Abonnementsprijs van dit Blad bedraagt per  3 m / 2,—. Franco per  post f 2 25, 
Advertentien per l 20 Cents. 

 Boekhandelaren nemen bestellingen aan. 

S &  VAN . 
Eigenaars van Zuilen- en Taléltiazall-jiroeven 

in , 

, , E STEENES, ENZ 
Sieuwehaeen X.zijde 5 5, . 

VOO . 
Voor 50 procent van den  te Haar-

lem  bij  den r  E. VA N UEN 
, Opzigter  over  de stedelijke werken en 

gebouwen , te bevragen : 
2 N , afkomstig 

uit de fabriek van , , 
te , Engeland. 

2 F N 
2 N met metalen stukken. 
4 N . 
2 GEGOTE N N , elk lang 

1.18 , 1 binnenwerks in diam. 3u' rentimeter. 
12 N , elk lang 60, 

breed 60, dik 2 centimeter. 
2 N , zamen lang 

30.80 . 
Alle s zoo goed als nieuw. 

Aanbiedingen vrachtvri j  aan den -
TE  van . 

k „de e " 

te . 
Vervaardigen verbeterde STEEN- en -

, voor  paarde- en stoom-
kracht . 

E T 
VAN 

Val do Travors. 

e j  belast zich met het leggen 
van gecomprimeerde wegen en tuastiekvlueren, 
ook buiten Amsterdam 

n geeft de lieer  G. . VA N N 
aan de k W.W. 107/i, te Amsterdam. 

Adressen. 

s voor  5'J achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels . . 15.— 
dri e regels . > 20.— 

C. it » < ;u . Appingedam. 
Stoomtimmerfabriek en . 

Zagerij  en Jalousiënfabriek. 
Pleysler  A , Amsterdam. All., bouworna-

meniën in ceineiil, gips, enz. l a ƒ7.25 per  vat 

ecker  ov Buddinsib. Arnhem. Waterpas-
, balansen, bascules. 

Bouwterreinen te Velp te koop, aller-
gunstigsl gelegen. Adres den r  VA N -

E , te Arnhem. 

. P l e y i i l e r . te Scheveningen, fabrikan t 
van cemeut-riolen, waterbakken , vloeren. enz. 

Bouwterreinen te koop nabij  de n 
aan den Singel, de Oosterstraut enz. te Utrecht, le 
bevragen b(j  den architect  aldaar. 

Priini , Portland Cement 
van de lirin a T & , tc llel/zat. 

Agent F. . , Groningen. 
U. T . . Arnhem. StOomhOUt-

sagerij, Fabriek van Polderwagens, Steenfa-
briek-Gereedschappen eu Pakkisten. 

Gedrukt bij  G. W. VAN'  &  t « t« Arnhem. — All e stukken en advertentien te adresseeren aan den r  F. W. VA N T JGm. te Arnhem. Uitgave van 1). A. . 

Tiende g F. 3. Zondag 17 i 1875. 

E . 
VOO

, , , S eu . 
: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. \ 

: 

Veracbyut Zoud.trs. » per  .1 meeneem f . u alumari zich voor 
een jaarfaflg. Afzonderlijk e aonmen bij  v.mruitbe.t.aungflB cents. 

All e stukken en advertentien te adresseeren aan 

de e te Arnhem. 

: 

Van 1—6 regela ƒ 1,—, verder  voor  elkeu regel 20 cent» eu 10 oenta voor  eet 
iiummer vau het blad. Ctrootr  lettors worden iinnr  plaatsruimte berekend. 

T E VA N E -
. 

n n°. 41 van den vorigen jaargang van dit 
weekblad is onder  ahuitenland" een artikel op-
genomen over  het vraagstuk der  doorboring van 
den Simplon; daarbij  werden het vlugschrift van 
den oud-liotd'dingenieur . Vauthier  en de werken 
van den heer m mei besproken. 

Wi j  vermeen en den lezer  in herinnering te 
moeten brengen, dat het slot van bovengenoemd 
artikel gewijd was aan de bespreking van de 
stelling des heeren s de meerdere kosten 
i-oor het stijgen met tien meters staan gelijk met 
het verlengen met duizend meters, t onder-

e moet als een vervolg op dat artikel he-
rbouwd worden. 

e mensenhuid gelijkt nog altij d op den boer 
, die na van de ééne zijde vau 

i ezel gevallen en weder  in deu zade! te zijn 
geholpen, er  aan de andere zijde afrolde. Zoo 
is het ook gegaan met de ontwerpeis van spoor-
wegen. Aanvankelijk was men doodhang voor 
bellingen, steiler  dan één honderdste. Toen dit 
te kostbare ingruvingen en ophoogingen veroor-
zaakte , verviel men in een ander  uiterste en 
stapte luchtharti g heen over  klimmingen vaneen 
veertigste, een dertigste, ja zelfs een twintigste. 

r  kwam de exploitatie-rekening, le quart 
d'heure de . Nu er  in e weder  spoor-
wegaanleg vour  de deur  staat en men op Suma-
tra te recht geneigd schijnt hier  en daar  aan tun-
nels de voorkeur  te geven boven steile hellingen, 
wenschen wij , tot aanmoediging in die richting , 
iets te ontleenen aan de ondervinding van inge-
nieurs, die in berglanden spoorwegen hebben 
aangelegd 

Vóór tien jaren bestond er  bij  enkele ingenieurs 
in e tunnclvrecs, eene vrees, zeer  rechtma-
tig, omdat toen de kunst der  tunnelboring nog 
in hare kindsheid verkeerde. r  zij  heelt zich 
sedert ontwikkeld eu zal dit blijven doen , gelijk 
elke andere kunst of wetenschap. t bewoog 
dan ook vóór meer  dan tien jaren Ch. Jutiuemhi, 
voor  het overtrekken van tien Simplon, in zijn 
ontwerp te steile stijgingen te vermijden en de 
voorkeur  te geven uan een betrekkelij k laag te 
boren tunnel. j  werd later  gesteund door  het 
zoo bevoegde ooideel van Tony Fontenay. 

n zijn werk Simplon, St.-Gothard et l.ukma-
nier  1805) zegt de heer l 
(bladz. 12): 

e hooge traceerstelsels zijn wel sneller  uit te 
voeren, maar  zij  geven aanleiding lot eene zeer 
kostbare exploitatie, en te dezen opzichte is er 
weinig ol geen vooruitgang te verwachten, want 
men verandert de grondwetten der  kruchtkuiid e 
niet. e meer  een spoorweg stijgt, hoe meer 
mechanische arbeid er  te volbrengen valt, en 
hoe meer  arbeid er  is, des te meer  stijgen de 
kosten. Wat de lage tracés betreft, is de voor-
uitgang in de werktuiglijk e boring bijna onbe-
perkt. t komt er  slechts op aan, een prac-
tisch middel te vinden, dat met geene eukele 
grond- of natuurwet iu tegenspraak is. e voor-
uitgang is reeds up bescheidene schaal zichtbaar 
eu gestadig. y kan zich eiken dag openbaren 
in eene gewichtige uitkomst. 

. 227. j  den s is men gedu-
rende het jaar  1804 uiet minder  dun 1088 ellen 
vooruitgegaan, dus dertig ten honderd meer  dun 
in 1863, toen men 802, en vyf en zeventig ten 
honderd meer  dan in 1802, toen men 023 ellen 
boorde. 

n 1864 wendde men aan het zuidelyk uileinde 
i,Bardonnèche) een beteren boortoestel aan, eeue 
toepassing, die eerst luier  by het noordelijk uit-
einde in werking kwam. Ziehier  het verschil in 
uitkomsten: 

. 
Juli 1864 46,t»U m. geboord 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 

. 
''an. 
rVbi 

ÏO.45 , 
1-5,05 , 
50.SU , 
oy.40 , 
40,85 , 

1865 38,00 , 
55,00 , 147,00 

Uardonuècbe. 
60,80 m. \ 
56,60 „  J 
57,10 „  {...-. 
6i,75 „  r 0 0 -
60,75 ,,
60,10 , 
65,00 , 
56,00 , 
67,00 , 

188,00 

u 
t 64,00 

e berichten luidden nog gunstiger, 
kun dus wel op 1500 m. 's jaars rekenen. 

. 27. t tracé van den heer  Jaqucmin be-
vat, volgens ons, een juist denkbeeld. Zoo wij  te 
dezen aanzien een ander  voorstel hebben uitge-
brucht en nog uitbrengen , namelijk dat vau een 
onderaardschen gung, die nog lager  geboord is 
en zich niet hooger  dan 700 tut 750 ellen boven 
dun zeespiegel verheft, iu de vlakte uitkomende, 

na 17 kilometers te hebben afgelegd, ziju wij  tot 
ernstige verklarin g daarvan verplicht. 

Naar  ons inzien is het snelle boren van lange 
tunnels een vraagstuk, vatbaar  voor  zeer  groote 
uitkomsten en veel grooter  dan de nog zedige, 
maar  toch altij d zeer  gewichtige, verkregen bij 
den . 

Wi j  hebben de overtuiging, dat men binnen-
kor t en, uitgaande vau de verworvene en reeds 
aan gednchteiiwisseling onderworpene gegevens, 
verbeteringen bereiken zal, die den (egenwoor-
digen dagelijkschen vooruitgang van den -
Cenis verdubbelen en verdrievoudigen , en bijge-
volg den duur  der  werken en de rente der  in 
dergelijke ondernemingen gestoken kapitalen ver-
minderen zullen. Zoo deze verwachting als billij k 
wordt erkend, moet men zich slechts met de 
grootste schroomvalligheid in tracés met steile, lan-
ge hellingen wagen. 

e dagelijksche ondervinding doet het levendig 
gevoeld  kennen van lijnen, die bezwaard 
zijn met eene groote trekkracht . Op het oogenblik , 
waarop uien het in Zwitserland bijna betreurt 
over  den Jura te zijn gegaan (bij  l lauensteïn, 
tusschen Bazel eu Bern, met hellingen van 17 tut 
2ti\ i millimeter  op duizend), waarop men den Som-
mering vermijd t en hem verbetert door  een om-
w e S i O / u " v '''' N oogenblik moet men geen 
schadelijk tracé toepassen, zonder  rij p onderzoek 
en zonder  alle proeven in eeue andere richtin g 
te hebben uitgeput. 

t is voldoende twee feiten iu het oog te 
houden: aan den eenen kant een blijvend, onver-
mijdelijk bezwuar, ondanks den verwachten voor-
uitgang , wattt altyd zat de arbeid tot voortbe-
weging op een spoorweg geévenredigd zijn aan 
de helling, en de kosten zullen geévenredigd zijn 
aan den arbeid. t is eeue wet, het is bijna 
eeu axioma. 

Aan den anderen kant zien wij  een vraagstuk, 
ternauwernood iu toepassing gebracht, langzame 
maar gestadige vorderingen maken. e proeven 
met den s hebben niet beantwoord aan 
de voorspellingen. Toch hebben zij  ulle vroe-
gere werkwijzen verre achter  zich gelaten. n 
plaats van dagelijks in elke gaanderij  één voet 
vooruit te schrijden, snelt meu vij f voeten vuor-
uit . En reeds geelt de arbeid slof tot critiek . 

u oordeelkundige ontleding dei*  misslagen muet 
ons bevestigen iu onze verwachtingen van eene 
groote verbetering. 

Wi j  kunnen te dezen opzichte geen bemoedi-
gender  voorbeeld aanvoeren dau dat van de ont-
wikkelin g dei sp.-orwegen. Zoo men een der-
tigtal jaren teruggaat; zoo men ecu blik werpt 
op de eei'ste pi oefneuiingen, zoo gebrekkig en 
toch zoo verwonderingwekkend, gedaan met de 
locomotieven van George Stephenson en ande-
ren ; zoo uien met de proeven van toen de uit-
komsten van heden vergelijkt , moet men vervuld 
zyn van bewondering voor  hel geduldig genie der 
uitvinder s eu van vertrouwen op de toekomst. 

Voor  ons is hei snelle boren van lange tunnels 
eeu vraagstuk, gedeeltelijk reeds opgelost eu op 
het punt binnenkort geheel opgelost le worden. 

n ga nu uit van eene betrekkelij k bescheidene 
hoop; men oliderslulle, dat uien, na de uitkom-
sten van vroeger  vervijfvoudigd te hebben, dour 
een gelukkig denkbeeld, het dubbele der  thans 
vers,regens uitwerkin g bereikt eu dagulyks uit 
elk aanvalspunt dri e meters vordert, in plaats 
van anderhal ven, zoo zoude de jourlijksch e voor-
uitgang aau buide einden te zamen 2200 ellen be-
dragen t,fj  en eeue meerdere lengte dei'  tunnel 
van 1 kilometers zou ternauwernood twee jaren 
vertraging in den aanleg van de spoorbaan geven. 

n vergelijke aan den anderen kant de verkre-
gene uitkomsten in goedkooper  exploitatie, ende 
keuze zal uiet meer  twijfelachti g zijn. 

. 68. t is tegenwoordig uitgemaakt, dat 
het lengte-protiel van eene lij n evenzeer  op hare 
economische waarde invloed uitoefent als haar 
tracé en hare lengte-ontwikkeling. t wordt 
erkend, dat men op eene vlaktebaan goedkooper 
(uit het oogpunt dei'  exploitatie) een honderdtal 
(un zells honderd veertig) kilometers kan alluggen 
dan veertig kilometers op eeu spoorweg . die eene 
helling heeft van vyf en twinti g op duizend ufeen 
veertigste. t volgt een ander  onloochenbaar 
feit, namelijk, dat eene maatschappij, die het voor-
deel heeft eener  zuinige exploiiatie, goedkooper  kan 
vervoeren met het doel haar  verkeer  uit te breiden. 

> n omweg vau honderd veertiy kilom., tot vuruiij -
iliug vau eeu bergweg vau -dei-bti twee eu veertig kilom. 

(f n uitkomst, iu 4 reed» bereikt bij  de» St.-Go-
tuurd. . v. E 

Om de stelling, in dit opzicht, gelijk tc doen 
zijn tusschen twee wedijverende maatschappijen, 
zou men moeten onderstellen, niet dat de twee 
maatschappijen hetzelfde tarief toepassen, maar 
dat beide zich vergenoegen met dezelfde winst 
per eenheid van gewicht en van afgelegden af-
stand eener  zelfde koopwaar, eu dat dus de 
maatschappij, die in den gunstigsten toestand 
geplaatst is, hare tarieven verlaagt in verhou-
ding tot de besparing op hare e.vploitatie-uittjaven. 
n dit geval zou zij  , bij  lijken prij s voor  den 
handel, op grootereu afstand kunnen vervoeren , 
terwij l zij , ondanks het verschil in brutoont -
vangst per  eenheid, dezelfde netto-winst zoude 
maken per  ton en per  kilometer, of per  ton, die 
over  hare spoorstaven loopt. 

t beginsel schijnt onmiskenbaarenjuist, eu om 
het in toepassing te brengen , zoude het er  slechts 
op aankomen een vergelijkingsterm te vinden , 
die in sliat stelde eene meerdere hoogte uit tc 
drukken in eene meerdere lengte. 

n hun werk:  St.-Gothard uit het han-
delsoogpunt", hebben de heeren , Schrald-
li n en Stoll getracht de toeneming in exploita-
tie-kosten vast te stellen, die voort moet vloeien 
uit eene meerdere stijging (hl. 123). r  eene 
vergelijkin g te maken tusschen het beneden-
tracé van den St.-Gothard, dat eeu tunnel van 
15400 meters eischt eu de hoogte van 1346 me-
ters boven de zee zou bereiken , en het boven-
tracé, waarvan de hoogte ontworpen is op 1515 
meters, komen de schrijvers tot het besluit, dat 
het beneden-tracé verkieslijk is, en zij  gronden 
zich daai in op eene uitvoerige berekening, vol-
gens welke het boven-tracé eene meerdere jaar-
lijksche uitgaaf zou na zich sleepen van nage-
noeg tweehonderd duizend franken voor elke 
honderd meters meerdere hoogte, en voor  een 
verkeer, dat geschat wordt op 180000 reizigers 
en 270000 tonnen goederen, die de geheele lij n 
doorloupen. 

t gegeven komt vrijwe l overeen met de uit-
komst eener  soortgelijke becijfering, die wij  ge-
maakt hebben in het werk:  critique des 
divers sgstèmes proposés pour le passage des Al-
pes suisses par un chemin de fer (1864). 

To  wjj  iu dit werk het tracé van de heeren 
r  en e voor  het overtrekken van 

den Simplon vergeleken met het andere t racé, 
dat een tunnel op de basis van den/elfden berg-
pas eischt. hebben wij  een verschil van beste-
gene hoogten, in de twee ouderstellingen, ge-
vonden van 1732 — 750 = 082 meters en een 
verschil in de uitgaven van 1,013,160 —246,874 = 
1,866,'280 franken. Als men dit laatste cijfer 
deelt door  vindt men ongeveer  170,000 
franken meer  exploitatie-uitgaaf voor  elke hon-
derd meters meerdere stijging. n onze bereke-
ning hebben wij  een gemiddeld verkeer  van C50 
tonnen daags aangenomen, dat is van 237,250 
tonnen 's jaars. 

t cijfer  is iets lager  dan dat van het getal 
tonnen, dat voor  den St.-Gothard aangenomen 
wordt (270,000), eu hel verklaart , waarom wij 
in onze raming van de exploitatie-kosten een 
weinig beneden het cijfer  vuu de heeren , 
Schmidlin en Stoll bleven (170,000 franken, in-
stede van 200,000). 

t gering verschil, waarvan de reden duide-
lij k is, terzijde latende, gelooven wij  het cijfer 
vun '200,000 fr . als gemoedelijk en nauwkeurig 
te moeten aannemen. 

Oui uit dit cijfer  een besluit te trekken, komt 
het er  hoven alles op aan , ziju invloed te bepa-
len op de kosten van eene ton, vervoerd over 
een kilometer  afstauds, gelet op deu hellings-
coctliciéut vun den weg. 

r  de som vau tweehonderd duizend franken 
per honderd meters beklouiiueue hoogte toepas-
selijk is op de gezamenlijke beweging van per-
sonen en goederen, is het in de eerste plaats 
noodzakelijk een geiueenschappelijken term tot 
vergelyking te vinden. t eerste middel, dat 
zich aanbiedt, zou bestaan iu eene schatting van 
het gewicht der  reizigers. Voor  ieder  hunner 
gemiddeld 70 kilogrammen rekenende, krijg t uien 
vour 180,000 personen 12,600 tonnen. e me-
thode zou niet juist zijn, want zoo men binnen 
zekere grens en behoudens geringe beperkingen 
kan aannemen, dut de exploitatie-kosten op eene 
zelfde lyu eu ouder  dezelfde prollels-voorwaarden 
geëveureüigd zyn aan deu gesleepten biuto-tust, 
moet uien dit belaugiyk punt uiet over  liet hoofd 
zien, dal een reiziger  voor  zy'u eigen gewicht een 
veel giootur  dood gewicht van de voertuigen noo-
dig uiaukl. Om de denkbeelden te bepalen, ver-

melden wij , dat het vervoer  van eene ton goe-
deren gemiddeld het voortsleepen van anderhalve 
ton dood gewicht der  wagens (de locomotief er 
niet onder  begrepen) ten gevolge heeft, terwij l 
de enkele reiziger  tol het sleepen van zes tien-
den eener  ton bruto gewicht dwingt. r  de 
180,000 reizigers gelijk te stellen aan 45,000 
tonnen, houdt men rekening van de verhouding 
van deu totalen bruto-last. 

45,000 tonnen netto zouden, volgens den coëf-
ficiënt 2}, 112,500 tonnen bruto-last vertegen-
woordigen, terwij l 180,000 reizigers, ieder  ge-
rekend op zes tienden (0,6) eener  ton, nagenoeg 
hetzelfde cijfer  zouden geven, te weten 108,000 
tonnen. e coefficient 0,6 per  reiziger  wordt 
gemakkelijk gevonden, als uien den geheelen af-
stamt , door  de wagens eener  lij n doorloopen, 
met het gemiddeld gewicht van een personen-
wagen vurinenigvuldigt , en dit product deelt door 
deu geheelen afstand, dour  de personen afgelegd. 

n verkrijg t op die wijze: 

voor  de Fransche lijnen 0,54 tonnen, 
i> i» Pruisische B 0,58 u 

 Zwitserscbe Centraalbaan 0,56 u 
» i) i Noordoostbaau 0,52 » 

dood gewicht per  reiziger. 
r  bij  deze cijfers de standvastige grootheid 

van 70 kilogrammen voor  den reiziger  /elven te 
voegen, bereikt men nagenoeg het gemiddelde 
of 0,6 ton totalen bruto-last, voor  eiken reiziger 
te sleepen. 

n zou, op grond vuu het bovenstaande , kun-
nen aannemen, dat het vervoer  van 180,000 rei-
zigers en van 270,000 tonnen gelijkstaat met 
een vervoer  van 270,000 -(- 45,000 ~ 315,000 
tonnen. 

, om dezen nuttigen last van 315,000 ton-
nen honderd meters te doen stijgen, zou men 
200,000 franken meer  moeten uitgeven, bij  gu-

« l g ÏÏÜSÜi . = ü . ° ' 3 5 f r a , l k o f 

631 centimes per  ton voor  100 meters klimming , 
ö j >  10 s

t cijfer  van O 1 / , centimes per  ton voor  tien 
meters stijging schijnt ons echter  niet de meer-
dere uitgaaf te vertegenwoordigen , voortgebracht 
door  de zwaartekracht alleen of door  de beste-
gene steilte. 

Op de wegen in de vlakte wisselen de kosten 
van een trein per  kilometer  uf tusschen 1 frank 
70 centimes en 2.50 . voor  de personentreinen, 
tusschen 2 fr . en 2.70 fr . voor  de goederentrei-
nen. Op de Zwitsersche Wcstbaan waren in 
1863 de gemiddelde onkosten per  trein-kilo -
meter  of asiuijl 1.70 fr. , namelijk ongeveer  2 fr . 
vuor  de goederentreinen en 1.70 fr . voor  de per-
sonentreinen ; op de Zwitsersche Centraalbaan 
de gemiddelde onkosten 2.45 fr. , daaronder  be-
grepen het overtrekken van deu , op 
welken de goederentreinen bezwaard zyu met eeue 
meerdere betaling van 1.50 fr . voor  de dubbele 
trukkin g op de helling van 25 tot 26 op 1000. 

e gemiddelde tonneninhoud vau de goederen-
treinen in de vlakte is niet minder  dan 120 ton-
nen nuttigen last, wat ongeveer  12 wagens voor-
stelt, geladen tot de grens van het gewicht, dat 
zij  kunnen verdragen (10 tonnen last, per  wagen 
vuu twee assen, die gemiddeld 5 tonnen weegtj. 

e gemiddelde onkosten per  tonen kilometer  zyn 
dus 2.40 fr . 

—^2Ö" — — 2 centimes. 

t cyfer  zou veel lager  wezen, als men alle 
voertuigen onderstelde geladen te zijn tot hun 
maximum, als men het sluepen van de ledige 
wagens buiten rekening liet, en ais men aannam 
dat de treinen zou saamgesteld zyn. dat de lo-
comotieven altij d het maximum arbeid hebben te 
volbrengen, waartoe zy in staat ziju. Zoo men 
van deze laatste onderstelling uitging, zou men 
geraken tot een ctjl'er , weinig hooger  dan twee 
derden vun een centime, die de tun, vervoerd 
over  een kilometer, aan de j  zou 
kosten. 

e goederenlocomotieven van de Zwitsersche 
Wcstbaan, die ongeveer  35 tonnen wegen, moe-
ten in deu normalen toestand twinti g wagens trek-
ken, teder  geladen uiet 10 tonnen, dus 300 ton-
nen bruto last, waaronder  200 netto. d 
kunnen ' deze stoomwagens bij  droog weder  veel 
zwaarder  vrachten sleepeu, en doen dit dan ook 
soms. t de adherentie of auuklemining van 
15 ten honderd, zou de locomotief ongeveer500 
tonnen bruto kunnen voorttrekken, dat is 340 ton-
nen netto op eene helling van 5 op 1000 of eeu 
tweehonderdste. e uitgaaf zou slechts stijgen 
voor  de brandstof en nagenoeg standvastig blyven 
voor  andere onkosten. u  brand-
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stof ten hoogste 5 tot 0 kilogrammen zijnde en 
overeenkomende met eene meerdere uitgaaf van 
15 tot 20 centimes per  kilometer, zou men , onder 
deze voorwaarden de onkosten per  ton nuttigen 
last kunnen stellen 2.85 fr . 

— - = 0.8 of l centime. 

Wi j  willen ons echter  houden aan het hier-
boven aangegevene cijfer  van twee centimes. e 
meest.*  Fransche spoorwegmaatschappijen hebben 
werkelij k beperkte tarieven, die tot 2% centime 
per ton en kilometer  dalen voor  goederen als 
steenkolen, kalk , natuurlijk e steenen, zand, zout, 
ijzer  enz. 

 Oostbaan: Zout, afstand 450 k.m. fr . 0,03 
, kolen, meer  dan 300 » i 0,04 

Brandhout, »  550 » t 0,026 
,  » 3 0 0»  0,035 

 zee. 
Cement, »  100 »  0,035 
Natuurt , steen, 
Zand  200 . 0,035 
Steenkolen 0,03 

n  150  i 0,03 
 Noorderbaan: , 327 » i 0,026 

Natuuil . steen, zand 0,035 
n 320  » 0,027 

n zijn werk over  de exploitatie van spoorwegen 
zegt Proudhon , dat dit laatste tarief de grens 
vormt , waarbij  de maatschappijen nog met winst 
ver  vu. .i en. 

r  de genoemde goederen voor  eenige der 
grooti'  Fransche lijnen het voornaamste bestand-
deel der  ontvangsten uitmaken, moet men niet 
gelooven, dat zij  bij  die beperkte tarieven verliezen, 
want dan zou haar  toestand betreurenswaard zijn 
in plaats van bloeiend, gelijk hij  is. 

t ons nu eens nagaan, wat de onkosten 
voor  het trekken zijn bij  treinen op steile hel-
lingen. Op den Semmering, die klimmingen heeft 
van 20 tot 25 op duizend, kost de asmijl of trein 
per kilometer  gemiddeld, dus voor  reizigers 
en goederen te zamen, fr . 4.90. Wi j  weten niet, 
hoeveel de goederentrein op zich zelven kost, maar 
door  zyn grooter  gewicht moet dit meer  bedragen 
dan het gemiddelde, gelijk de personentreinen er 
beneden blijven. Wij  blyven dus beneden de 
waarheid, als wij  de uitgaaf per  kilometer  voor 
een goederentrein stellen op fr . 4.00. 

Wat den nuttigen last betreft, aldaar  door  eene 
goederen-locomotief gesleept, weten wij , dat de 
tender-locomotieven, volgens het stelsel van En-
gerth, die voor  de exploitatie op den Semmering 
gebezigd worden, een gewicht hebben van 1000 
quintalen of centenaars, dat is 50 tonnen, de 
gemiddelde voorraad water  en kolen er  onder 
begrepen. Tal van proeven, door  Oostenrijksche 
ingenieurs genomen, hebben uitgemaakt, dat 
deze locomotieven, onder  de gunstigste weersom-
standigheden , niet meer  trekken dan 150 tonnen 
brut o last. Zoo men het gunstigste geval van 
volle lading onderstelt, wat de practij k op verre 
na nooit bereikt, verkrijg t men voor  150 tonnen 
totalen last 100 tonnen nuttigen last, dat is 
3 : 2 of i ' / r 

e coëfficiënt is: 
op de Zwitsersche banen 3 
» » Fransche » 2,3 
> t Pruisische B 2,8 

e werkelijk e uitkomsten op den Semmering 
moeten natuurlij k geringer  zijn dan het maximum, 
dat wij  hebben aangenomen. e nuttige last op 
de Oostenrijksche Zuidcrbaan, waarvan de berg-
spoor  weg op den Semmering een deel uitmaakt , 
is in 1861 gemiddeld voor  elke locomotief geweest 
76 tonnen. n mag aannemen, dat de gemid-
delde last op de berghelling dit cijfer  niet be-
reik t heeft. Wy blijven dus boven de waarheid 
door  ook daar  75 tonnen nuttigen last te reke-
nen, want wij  onderstellen dan een geval, dat 
zich nog bij  geene enkele lij n heeft voorgedaan, 
namelijk dat de werkelijk e lading (75 tonnen) 
stijgt tot dri e vierden van het theoretische ma-
ximum van den nuttigen lust n tonnen). 

n verkrijg t dus voor  de onkosten per  ton 
en per  kilometer  4,00 fr . 

—=rj= = 0,5 centimes, 
75 

op de spoorwegen met eene helling van 20 tot 
25 op 1000, of een veertigste. e prij s zal 
natuurlij k hooger  zijn bij  het klimmen , want wij 
hebben het gemiddelde genomen voor  klimmin g 
en daling beide. 

t overtrekken van een berg, die eene hel-
lin g heeft van , ' ö , vordert ongeveer  800 meters 
afstands voor  10 meters meerdere styging, -
melijk 400 voor  het opgaan en 400 voor  het af-
gaan. t doorloopen van die 800 meters zou 
dus kosten per  ton 6,5 X A

0

0

0

f f = 5J centime. 
t doorloopen van 800 meters in de vlakte 

kost per  ton 2 X -ffö = 1 ,0 centime. 
l)e steile helling van X maakt dus eene meer-

dere uitgaaf per ton noodig van 3,6 centime, 
wat gelijkstaat mei het afleggen van ruim twee 
kilometers in de vlakte. 

n zoude hieruit dus mogen besluiten, dat 
een spoorweg, door N meters te stijgen, aan 
de exploiteerende  eene even zware 
uitgaaf oplegt, alsof die  aan hare 
goederen T W E E S meer deed afleggen 
op een spoorweg in de vlakte. 

Zoo men bedenkt, dat onze cijfers overal mi-
nima schynen, en dat wij  overal, ingeval van 
twijfel , de voor  de berglijnen minst ongunstige 
gegevens hebben aangenomen, hetzij  voor  de on-
kosten van goederentreinen per  kilometer, hetzy 
voor  hunnen gemiddelden tonneninhoud, moet 
men vertrouwen stellen in unzc gevolgtrekking, 
zonder  dat wij  noodig hebben ons te beroepen 
op het gezag van de bevoegdste ingenieurs (zoo-
als den üeneraal , en op liet practi -
sche, nog meer  afdoende bewijs, dat de -
schappij  der  Oustenrijksche Zuidcrbaan tegenwoor-
dig door een groot deel harer treinen een om-
weg van o S tusschen 
Weenen en Triest doet afleggen, om een berg-

spoorweg van T W E E EN O S te 

vermijden U 
e Generaal der  Genie , r 

dei- Openbare Werken in , gaf in eene re-
devoering, in het Parlement uitgesproken , op de 
volgende wijze de voorkeur  aan een lage tunnel 
door  den s boven een hooger  tracé, 
aanbevolen door  Engelsche ingenieurs en die van 
de Victor-Ëinantie l n : 

«Weet gij  wel, myne heeren! wat het zeggen 
wil zich boven de bergen te verheffen / t is, 
zich in de verplichtin g brengen eene kracht te 
overwinnen, die men niet vernietigen kan: de 
zwaartekracht. Wil t gij  nu weten, mijne heeren! 
wat de zwaartekracht beduidt bij  dezen spoorweg.' 

t wil zeggen, dat men, om vijf meters te stij-
gen , denzelfden arbeid moet aanwenden als om 
horizontaal één kilometer te doorloopen, of, met 
andere woorden, dut men, tut eene hoogte van 
honderd meters stijgende, hetzelfde doet, alsof 
men twintig kilometers doorliep. , daar  de 
weg over  don s twee duizend meters 
boven den zeespiegel ligt , stellen zij , die liever 
over  den top gaan dan door  een tunnel op 1300 
ellen hoogte , niets minder  voor  dan een omweg 
van honderd veertig kilometers." 

(Ter will e der  onpartijdigheid  zij  vermeld, dat 
wijlen de heer . J. , onder  vele ketterijen 
in het Batuviaasch Handelsblad , vóór elf of twaalf 
jaren ook de gezonde taul van a heeft 
aangehaald). 

. v. E. {Wordt vervolgd). 

A EEN G VOO E 
G VAN N POST- EN -

, T -
W A A G , T E . 

§ 1. Terrein . 
t terrein bestemd voor  de plaatsing van be-

doeld gebouw, i-s het huis en erf thans door  E. 
. van der  Veer  bewoond, breed langs de dub-

bele straat 8.30 el, en diep langs den kerkewal 
35.35 el. 

Van den voorgevel aan de dubbele straat, tot 
aan het einde van het bouwterrein, daalt de be-
strating langs het bestaande huis en erf  0.50 el. 

e vaste grond ligt op ongeveer  2.12 el onder 
de klinkerbestratin g der  dubbele straat , welke 
straat nagenoeg 2.22 el boven zomerpeil i-.. 

!> 2.  van het gebouw. 

a. Aan de dubbele straat: 
Beneden een rui m post- en telegraafkantoor 

met de noodige bijlokalen, en.boven eene woning 
voor  den directeur  van den vereenigden dienst, 
alles ingericht overeenkomstig de eischen die des-
wege door  de g worden gesteld. 

b. Aan den kerkewal: 
Een rui m waaglokaal, waarin kantoortj e voor 

den waagmeester, en waarboven een rui m ver-
trek waarin koopers en verkoopers afrekening 
kunnen houden, alles met de noodige hijzaken 
en gerieflijkheden, zonder  evenwel verplicht te 
zijn zich geheel letterlij k daaraan te houden, in-
dien de ontwerper  dit beter  acht. 

n hoofdzaak is echter  verlangd de waag aun 
dc vaart, en het post- en telegraafkantoor  aan 
de dubbele straat te hebben. 

| 3. Uitwendig aanzien van het gebouw. 

Ofschoon dit aan den ontwerper  wordt overge-
laten, wordt herinnerd dat, ofschoon de voorge-
vel aan de dubbele straat heet te staan, toch 
ook het geheel langs den kerkewal als front be-
schouwd moet worden. 

t materiaal zooveel doenlijk van gebakken 
steen, met vermijdin g van al te veel uit- en in-
springende gedeelten en pleisterwerk, daar  soli-
diteit hoofdvoorwaarde is. 

tj  4. hosten van den bouw. 

e daar  te stellen gebouwen van post- en te-
legraafkantoor  met directeurswoning, benevens 
waaggebouw met aanbehooren, mogen, geheel ge-
reed, de som van f 15,000 niet te boven gaan. 

£ 5, Vereischten van het plan. 

t plan moet bestaan in : 
a. n plattegrond van de fondamenten, kel-

ders, regenbak en putten. 
Plattegrond van de gelijkvloers- en bovenver-

dieping, balklagen en kap, —met duidelijk e aan-
wijzin g der  distributi e van water- en rookleidin-
gen , privaten enz. 

6. e gevels langs de dubbele straat en den 
kerkewal. 

c. e doorsneden over  de lengte en breedte 
over  een of meer  lynen, zooveel tot duidelij k 
begrip en beoordeeling noodig  alles op een 
schaal van een duim op de el. 

d. Eenige détails van de voornaamste construc-
tiën , op de schaal van 5 duim per  el. 

c. Eene specifieke begrooting van kosten. 
f. Eene memorie van toelichting. 
A l de teekeningen moeten zoowel in aantal als 

aard zoodanig zyn, dat het geheele ontwerp daar-
door  in al zijn deelen kan worden verklaard, en 
daarnaar  kau worden uitgevoerd. 

c bekroonde is verplicht , binnen twee maan-
den na daartoe gedane uansehrijving van het Ge-
meentebestuur, een volledig bestek te leveren, 
waarnaar  de aanbesteding van het gebouw kan 
geschieden. 

n hy daaraan binnen of op den bepaalden 
tyd , en naar  het oordeel van beoordeelaren van 
de plannen op voldoende wijze voldoet, ontvangt 
hij  daarvoor  boven den bekroningsprij s ƒ 50; zoo 
niet, dan wordt hem deze som van den bekro-
ningsprys gekort. 

En wanneer  het Gemeentebestuur  hem binnen 
eene maand na de bekendmaking der  bekroning 
niet uitnuodigt het bedoelde bestek te maken , is 
hij  v u de verplichtin g daartoe ontslagen. 

§ 6. Bewerking van het plan. 

e teekeningen moeten alle in lynen van zwar-

ten Oostindisrhen inkt geteekend, en mogen niet 
gekleurd, noch 'gewusschen, noch gearceerd zijn-

Op de plattegronden kunnen evenwel de met 
selwerken van gebakken steen rood of geel. en 
de hardsteen blauw gekleurd worden . ieder  naar 
zijnen aard. 

e lokalen moeten op de plattegronden door 
letters woideu aangewezen: die letters wordeu 
op de teekeningen als renvooi herhaald , eu door 
omschrijving verduidelijkt . 

e begrooüng, de memorie van toelichtingen 
het schrift op de teekeningen, adres bij  de in-
zending en op den naambrief mogen niet van de 
hand des inzenders zijn. 

r  in tc zenden stuk moet zijn gemerkt met 
een spreuk of motto, cn voorzien van een naam-
brief waarop van buiten dat motto is herhaald , 
benevens een geheim teeken ter  terugvordering, 
eu vnn binnen vermeldende den naam, voornaam, 
de betrekking en woonplaats van den inzender. 

By niet behoorlijke nakoming dezer  bepaling, 
ot bijaldien du vervaardiger  zich op deze of gene 
wijze kenbaar  maakt, blijf t zijn ontwerp , al mocht 
dit ter  bekroning zijn voorgedragen, builen aan-
merking voor  eenige onderscheiding. 

ij  7. Wijze van inzending en terugzending 
der stukken. 

All e stukken ter  beantwoording dezer  prijsvraa g 
moeten franco worden ingezonden aan het adres 
van den Burgemeester  van Opsterland, vóór of op 
den 15 t 1875. 

Na den alloop der  beoordeeling, waarvan de uit-
slag in de  Courant zal worden be-
kendgemaakt, zullen bij  die gelegenheid de in-
zenders winden uitgenoodigd, om. met opgave van 
het geheime teeken op deu naambrief, een adres 
op te geven, waaraan de met dat teeken gemerk-
te stukken terug moeten worden gezonden, waar-
aan dan franco door  bet Gemeentebestuur l WOl
den voldaan. 

t bekroonde plan blijf t de eigendom der  Ge-
meente. 

e bekroning sluit niet in de verplichtin g tot 
de stichting van het gebouw volgens het be-
kroonde plan. 

jj  8. Commissie eau beoordeeling der plannen. 

e zal bestaan uit dri e personen , namelijk 
twee acbitecten buiten de Gemeente en den Burge-
meester. 

Bij  de beoordeeling der  ingekomen plannen zal 
zoowel op het kosten-bedrag, dat voor  de uit-
voering noodig zal zijn , als op de degelijkheid 
en doelmatigheid worden gelet, terwij l een be-
vallig en karaktermati g aanzien volstrekt niet 
buitengesloten wordt. 

§ 9. P r ». 

e vervaardiger  van het bekroonde ontwerp 
ontvangt tot prij s j 150, behoudens het bepaalde 
in de twee laatste alinea's van £ 5, indien de 
teekeningen en begrooting van kosten worden 
goedgekeurd. 

En wanneer  het gebouw volgens hel bestek van 
den vervaardiger  van het ontwerp wordt aanbe-
steed en de laagste inschrijvin g niet boven de 
door  hem begroete som is, onverschillig of hel 
werk al of niet wordt uitgevoerd,/ 100, en alzoo 
iu het geheel te zamen f 300. 

t 10. Tijd van betaling van den prijs. 

e betaling van den prij s geschiedt: 
lo. Bij  enkele bekroning van het ingezonden 

plan, binnen eene maand na de bekendmaking 
van den uitslag ƒ 100. 

2o. Wordt den bekroonde het opmaken van 
het bestek volgens § 5 opgedragen, dan de daar-
voor  bepaalde ƒ 5 0 bij  de inzending en daarop* 
gevolgde goedkeuring van dat bestek, en de in-
gehouden f 50 van den prijs . 

oo. Wordt het werk volgens de laatste alinea 
van  9 niet boven des inzenders begrooting 
aanbesteed, dan ontvangt hij  de daarvoor  meer 
gestelde som van f 100, binnen acht dagen na 
de gehouden aanbesteding. 

B U  T E N  A N . 

— e jur y voor  de beoordeeling der  ingeko-
men ontwerpen np de uitgeschreven prysvraag 
voor  een schouwburg in Posen heeft bet proto-
col der  beoordeeling bekend gemaakt. e jur y 
bestond uit de heeren Gottfried  Semper, e 
en

Van de dertien ingekomen ontwerpen, werd 
de eerste prij s toegewezen aan dat onder  hel motto 
Thali a , en de tweede prys verwierf het ontwerp 
onder  de letters E. B. Vervaardigers van eerst-
genoemd ontwerp waren de architecten r 
St e Vos te , en van het laatste de archi-
tecten Ebe &  Beoda, te Berlijn . 

— e e beeldhouwer Gaetuno Bar-
zaghi is bezig niet het modelleuren van een ruiter -
standbeeld van wijlen Napoleon , dat te n 
zul worden geplaatst. t stelt den r  voor 
tijdens zijn bezoek aan , waar  hij  met zoo-
veel enthusiasuie werd ontvangen , en wordt ter 
herinnering aan dat bezoek door  de st.td opgericht. 

t beeld is levensgroot en zal van brons wor-
den gegoten, terwij l het op een marmeren voetstuk , 
voorzien van bas-reliefs, zal worden geplaatst. 

— e maarschalk n heeft 2000 kilo-
grammen brons, van oude kanonnen, bestemd tot het 
gieten van een kolossale groep , die te -
Tour zal worden opgelicht, ter  herinnering aan 
de gevallen Fransche soldaten in de slagen bij 
Gravelotte, Saint-Privut , r  en Sainte-

, op den 1 Oden en 18den Augus-
tus 1870. 

e groep zal den 20sten Februari met groote 
plechtigheid worden onthuld. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

, 18 Jan. 

Amsterdam , te 12 uren , door  burg. en weth.: 
het maken in het afgesloten , benoorden den 
Wcsterdoksdijk, van eene houthaven met hout-
dokken en ligplaatsen voor  bczaagd hout. 

s , le 12 uien, door  het ministerie van 
financiën: het leveren van ijzerdruud , ijzer , zink-
en koperwerk , papierrollen , gereedschappen enz , 
ten behoeve van de f ged, '75. 

Groningen, te 12',, uren, door  burg. eu 
weth.: het leveren en plaatsen eener  kast in het 
raadhuis. 

, te 2' , uren, door  de comm. 
van adm. der  gevangenissen, in het huis vun 
burg. en mil . verzekering : de levering van ma 
chinaal-gesponueii linnen-, katoenen-, wollen- en 
bieden weefgarens ten behoeve van den arbeid 
iler  gevangenen ged. '75. 

B o r l i k u m . bij  Wed. J. Palsma: het bouwen 
van een burgerhuis. 

, 10 Jan. 

Bargh, te 11 uren, door  het gemeentebest.: 
lo. het maken van 1250 - straatklinkerweg; 
So. de levering van 200  '  schelpen. 

, iu het Timmerhuis: de levering 
van e steenkolen voor  de oostelijke en 
westelijke stoomgemalen. 

m . door  J. van der : het weder-
opbouwen van het door  brand vernielde huis aan 
de - of , no. 12, aldaar. 

Woensdag, 20 Jan. 

s . voor  W. d Jr.: het 
verbouwen van zijn boerenwoonhuis met schuur. 
Bestek en teekening bij  VV. d Sr. . bij 
G. t Jr. 

Oldeboorn, hij  Wed. J. J. : het al-
breken eener  oude- en het bouwen eener  nieuwe 
boerenhuizing. Bestek en teekening ter  inzage 
bij  deu logementhouder e s , aldaar. 

, 21 Jan. 

, te 1 uur , door  het ministerie van 
justiti e : het doen van vernieuwingen en herstel-
lingen aan gevangenissen en rechtsgebouwen te 

n en Zwolle ged. *ï5/ '77. -
ding. e kosten der  eerste besteding komen 
mede ten laste van den aannemer.) 

Utrecht, te 2 uren, door  de maatschappij 
tot expl. van Staatsspoorwegen, aan het Centraal-
bureau: het leggen van een zijspoor, het maken 
eener  keibestrating en van eenige verdere wer-
ken op het station . g ƒ 6600. 

, door . A. , bij  11. : het 
houwen van eene boerenhuizing, in het gehucht 
Eemster  (gem. . 

Vrijdag , 22 Jan 

Noord wij k a Zee, te 12 uren: het bouwen 
van een badhuis aldaar. Bestek en teekening 
liggen bij  VV. . van , aldaar. . 
bij  den architect J. G, van Parijs, te . 

, le 12 uren, door  het prov. best., 
het uitdiepen van eenige kanalen en vaarwaters 
der provincie in '75, in 4 perc. . bij  den 
hoofdingenieur  en de ingenieurs te . 
Aanw. deu 4en dag vóór dc besteding. 

Zaterdag, 23 Jan. 

Vlissingen. te 2 uren , door  burg. eu weth.: 
het ontmantelen en opnieuw bekleeden van een 
gasstolp. Bestek ter  secretarie eu bij  de directie 
der gasfabriek. 

Surhulsterveen, bij  Fopma: het bouwen 
eener  boerenhuizing en schuur. 

, 25 Jan. 

's-Bosch, te 11 uren, door  den commandant 
der genie, in het café-restaurant by J. . Vol-
laers: hel inrichten van een gedeelte van bet 
groot arsenaal aldaar  tot kleedjugmagazijn. . 
bij  den commandant voornoemd. 

, te 11' , uren, door  het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het bouwen eener  ijzeren draai* 
brng met steenen landhoofden en bijkomende 
werken, ter  vervanging van de vlotbru g over  hel 
Zederikkanaal in den lliezeuweg onder  Vianen. 
Aanw. 18 Jan. g ƒ 2 0 , 8 5 0. 

, te 12 uren, door  burg. en weth.: 
het vernieuwen der  dubbele ophaalbrug op de 
Oude Vest in de richtin g der , genaamd 
Oude , door  een draaibru g voor 
dubbelspoor  met trottoirs ; 2o. het vernieuwen 
der dubbele ophaalbrug over  den n bij  het 

e hek in ijzer-constructie. . bij 
den gemeente-architect. Aanw. 21 Jan., te 11 
uren aan de Oude g en te 1 uur 
aan het e hek. 

Goor. te 12 uren, door  de directie der  Twent-
sche stooiuhleekerij  , in het : het 
bouwen van een drogerij  niet annexe kalander  en 
machinekamer. Teekening en bestek ter  inzag** 
iu genoemd hotel. . bij  den architect J. C 

. 

Onderdendam, te 6 uren, bij  J. Ploegh 
het bouwen van eene hoerenbehuizing met koets-
huis en tuinmanswoning , aan den grintweg en 
het Boterdiep aldaar  en het amoveeren van be-
staande gebouwen. . by den architect
Wind . 

. bij . . van : het 
bouwen van eene stelphuizinge aldaar. Teekening 
ligl bij e , aldaar. . bij . * 
sier, te Warrega. 

, 20 Jan. 

Forward , te 10 uren, door  burg. en welb-

van Fer werd e rad eel: het maken en leveren van 
een grintweg naar  llogebeintum . ter  lengte van 
525 . Bestek en voorwaarden ter  secretarie. 
Bilj . inzenden uiterlij k 25 Jan. 

, te 11 uren, in e Zon: het afbreken 
en wederopbouwen van eene kulfbaan in het kof-
fiehuis e Zon. Aanw. 19 Jan., te 11 uren. 

, te 12 uren , ter  secretarie : het 
maken eener  houten veerpont, ten dienste der 
gemeente. Aanw. 23 Jan., te 2 uren. 

, in het Timmerhuis: het leveren 
van 15 ijzeren scheepsboeien, elk wegende onge-
veer  1150 . Voorwaarden liggen in het Tim -
merhuis. 

, bij  S. G. Wiersma: het bouwen 
eener  woouhuizing met schuur. Bestek en tee-
kening ter  inzage hij . T. de , aldaar. 
Aanw. 23 Jan., te 11 uren. 

Woensdag, 27 Jan. 
, te 1 uur , door  burg. en weth.: 

het maken van een gebouw en andere werken in 
de e Torenstraat, tot vergrooting der  school 
uan de c he vaart. Aanw. 18 Jan., te 1 , 
uren. 

, 28 Jan. 
Zuldzande, te 10 uren, dooi het bestuur 

van de watering Cadzand, bij  Wed. A. . van 
de Plassche : het bouwen van eene nieuwe wo-
ning vooi'  den dijkbaas op den Nuorddij k onder 
Cadzand. 

Vrijdag . 29 Jan. 
Amsterdam, te 11 uren, door  hel ministerie 

van koloniën, aau het koloniaal etablissement: 
de levering van verschillende benoodigdheden, in 
24 perc. (Zie verder  no. 2.) 

Ooeterheseelen , te 11 uren, door  bet ge-
meentebestuur  : eene belangrijke vergrooting van 
dc school aldaar. 

Blauwhuis, te 12 uren, bij  S. Aalstna: het 
houwen van eene huizing en herberg. . bij 
S. van der  Schuit, te Oudega. Aanw. op den 
bestedingsdag, te 10 uren. 

Arnhem, te 1 uur , door  den burgemeester: 
tiet leveren, leggen eu in richtin g brengen van 
banden voor  voetpaden, het metselen vau rolla -
gen enz. Aanw. 22 Jan., te 10 uren. 

Zaterdag, 30 Jan. 
Nieuwerkerk a , te 12 uren, by G. van 

: hut stichten eener  bouwman!woning, 
korenschuur, bergen en verder  bijbehooren. in 
den Prins-Alexauderpolder, aan de lluistnaiiskade. 
Aunw. 26 Jan., te 12 uren. 

, ter  secretarie van -
deel: het ufbreken eener  huizing te Birdaar d eu 
het bouwen daar  ter  plaatse van eene school. 
Aanw. 25 Jan., te 11 uren. Bilj . inzenden uiter-
29 Jan. 

, 1 Febr. 
, door  het gemeentebestuur 

van : de levering van 400 stère 
macadam. 

Yerseke , door  het gemeentebestuur: de leve-
rin g van 120 stère grove ondertioudsgrint. 

n (in Gaasterland), bij  Jhr. . J. 
. F. . van Swinderen ! het bouwen eener 

nieuwe boerenhofstede. Bestek en teekening
 bij  den kastelein J.  Boersma, te . 

, 2 Febr. 

Assen, te 12 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: de uitvoering vun vernieuwingen, her-
stellingen en leveringen ten dienste van de stoom-
gemalen langs het Noord-VVillemskanaal in , 
met het onderhoud daarvan en van al de bijbe-
hoorende werken, van den dag der  goedkeuring 
van de besteding tot 31 . '75. 

, 9 Febr. 

Amsterdam, te 1 uur , door  de Naamlooze 
Vennootschap tot expl. van Sociëteitsgebouwen op 
Planciu», in het gebouw van de j  van 
den Werk. Stand: het maken der  onderheide 
fundeering- en metselwerken, benevens de op-
houw van een sociëteitsgebouw in de Plantage-

, in 2 perceelen. Aanw. 25 en 26 Jan.. 
telkens te 12 uren. 

, 11 Febr. 

Bolsward door  het dyksbestuur  van Wonse-
radeels Zuiderzeedijken, ten gemeentehuize : de 
levering van 400 stuk6 grenen palen 62 , 
400 stuks palen 53 , 470 stuks idem 35'/, 
d , 20 zware, 20 lichte en 30 ondermaatse he 
eiken gordingen; 100 stuks eiken in tangen : 120 
stère grove gewusschen riviergrint . Bilj . inzenden 
uiterlij k 10 Febr. 

Alloop van Aanbestedingen. 

t maken uu stellen van deu bovenbouw eener 
ijzeren draaibru g over  de westelijke doorvaart iu 
het open-havunfrunt tc Amsterdum, door  het 
ministerie van binnenl. zaken aanbesteed op 10 

. jl. , is gegund aan de firma . A. Schretlen 
en Co., te . 

Aan de firm a s en Van , te -
terdam, is, bij  de op 29 c jl . gehouden be-
steding van leveringen ten behoeve der  gemeente 

, toegewezen het leveren: a. van 
400,000 bazaltkeiuu 14/16, ad f 60.98; b. van 
200,000 Quenastkeien 14/16, ad / 87.34, beide 
per 1000 stuks. 

t maken van de pylers voor  de brug over 
de Waal beneden Nijmegen, aanbesteed op 31 

. jl. , is gegund aan de minste inschryvers, 
W. p. en . de Vries, te . 

Breda, 30 : de herstellingen aan den 
grooten toren, als: lo. levering van vlak-bewerk-

ten steen, uit de groeven van Jodoigne: C. P. 
Petit, a ƒ 32 per 1 , niet gegund; 2o. idem 
van onbewerkte» steen, uit de groeven van -
chefort: W. van Glabbeek. ii /  per
So. het bewerken van steen ) a. met 
lijstwer k eu ornamenten. . Créton , a / 65 per 

; b. met enkel lijstwerk : dezelfde, a / 45 
per 3 ; 4o. het vlak-bekappcn van -
steen: C. P. Petit, a ƒ 8 per 1 5o. het idem 
van ouden gehouwen steen, afkomstig van de 
afbraak : T. J. Pels, ü f 6 per 1 : allen aldaar. 

, 2 Jan.: het beschoelen en uit-
diepen van de bokhaven op het etablissement te 
Fyenoord; ingekomen 7 bilj, , als 
Corn, de Jong Jz , te , ƒ 26,500 

. ,  Capelle ,  19,747 
E. S. r  , » , > 17,350 
T. Volker , *> , > 17,100 

. Geverding, » , » 16,500 
J. v. d. Vlugt Jr. , » , . 16,490 
J. de Bruijne , i , * 15,710 
gegund. 

Wommels, 4 Jan. het verven cn behangen 
van een nieuw logement met doorreed en stal-
ling , aldaar: minste inschr. was B. van , 
te Nijlanden , voor  ƒ 623. 

Purmerend, 5 Jan.: het bouwen van een ge-
metselde schuur  met woning in den -
polder, nabij ; ingek. 8 bilj. , als: 
P. van Essen, te , f 8700 
B. , . , » 4789 
J. Boots, » Grootebroek, » 4688 

. Worp ,  Purmerend, i 4680 

. de Groot, i ,  4543 
A. Pet,  Purmerend,  4540 
A. d en 

11. , , o 4370 
J. Plas en . van Zon,  Purmerend, p 4293 

Borselen, 6 Jan.: het herstel, de vernieuwing 
en het onderhoud der  havenwerken te Borselen, 
met bij  levering van al het daartoe benoodigde, 
ged. '75, '76, '77, '78 en '79; ingekomen 5 bil -
jetten , als : 
P. J. Visser. te , ƒ 3500 
P. J. van , - , » 3190 
J. , » ,  2800 
J. de Jonge,  Borselen, » 2768 

. de Vriend , o idem » 2746 

Zwo l le . 7 Jan.: de levering van het ameu-
blement (zonder  stoelen) der  in aanbouw zijnde 
kerk van de Chr . afgesch. gemeente : minste in-
schrijver  was G. Schutte, aldaar, voor  ƒ 2 6 4 5. 

Amsterdam, 8 Jan.: het onderhoud ged. '75 
van- alsmede het doen van herstellingen en ver-
nieuwingen aan de onderscheidene woningen der 
Vereeniging ten behoeve der  arbeidende klasse, 
allen staande te Amsterdam; ingek. 5 bilj. , als: 

P. A. Buningh, / 8100 
E. Slaap,  6401 
T . A. Colenbrander, .  5700 

. Vuurber g en VV. F. , > 5349 
. E. W. , » 4888 

allen aldaar. 

Zwolle, 8 Jan.: het verplaatsen der  beide 
n van den linker - naar  den rechteroever 

van den Usel, met de bijbehoorende werken, 
onder ; minste inschrijver  was F. E. 
Terwindt , te Pannerden, voor  ƒ 1749. 

Bolsward, 8 Jan.: het verbouwen van een 
huis voor  S. ; minste inschrijver  was A. 

. aldaar, voor  ƒ 1 7 7 0; gegund. 

g , 8 Jan.: het éénjarig onderhoud 
der n in Zeeland , in 8 perc.; 
minste inschr'. waren; perc. 1, Wed. , 
te Vlissingen, voor  ƒ 1 6 9 . 9 0; perc. 2, P. J. van 
Puffelcn, te , voor  ƒ 3 1 2; perc. 3, W. 
Philipse, te , voor  ƒ 5 4 5; perc. 4t P. 
den Boer, te Zierikzee, voor  ƒ 222 ; perc. 5, C. 
Bolier  Cz., te Bruinisse, vour  /297; perc. 6, . 
J. Visser  Pi., te , voor  /"500; perc. 7, 
P. , te Breskens, voor  ƒ 4 3 6; perc. 8, VV. 

, te , voor  ƒ 643. 

, 8 Jan.: het afbreken van de 
kleine Sasbrug, bij  het huis van verzekering; 
gemijnd door  P. , aldaar, voor  ƒ 3 0. 

, 9 Jan.; het herstellen en ver-
grooten der . . parochiale kerk van de . 
Walburgis; minste inschr. was E. , aldaar, 
voor  ƒ 32,850 ; gegund. 

, 11 Jan.: de levering aan de gemeente 
van verschillende materialen, waarvoor  minste 
inschr. waren: «. houtwaren (éénige inschrijvers), 
A. van Gogh en Zn., voor  ƒ 4 9 6 7; b. schelpkalk, 
J. W. Clant, te Oudshoorn, voor  ƒ 0 . 70 per ; 
c. tras, . ven Wijk , te , voor  J 1.09 
per ; d. Uselsteen, Schaly en Becker, te 
Schoonhoven, voor  ƒ 6.38 per  1000 stuks; e. kant-
steen , met inbegrip Van het leggen, . Philips, 
voor  ƒ 4 . 6 9; /. ijzerwaren, J. van Santen en Co., 
voor  /1046.52t ' ; y. de levering van urinoirs , C. 

C. Berendes, voor  ƒ 1 1 9 5; overigen aldaar. 

, 11 Jan.: het aanleggen van den dijk 
langs den linkeroever  der  Nieuwe e bij 
deu , ouder  Werkendam; minste in-
schrijver  was C. Bot Cz., te Sliedrecht, voor 
f 5075. 

, 11 Jan.: lo. het onderhoud van on-
derscheidene werken aau den Zijldy k en langs den 

n weg, 2o. van de Spanjaardsbrug 
met de pachterswoning; minste inschr. was P. 
kuptcyn den Bouwmeester, te , resp. 
u / 630 voor  3 jaren en ƒ 363 per  jaar. 

3o. het vijfjari g onderhoud van een gedeelte van 
het c jaagpad; minste inschr. was VV. A. 

, te Oegstgeest, voor  ƒ 2 79 per  jaar. 

Winschoten, 11 Jan.: het bouwen eener  pas-
tori e voor  dc , . gemeente; ingekomen 6 
bilj. , uls: 
G. F. . te Oude-Pekela, 7364 

. , » Nieuwe-Pekela,  7235 
J. N. , » Blyhani, » 7188 

T . , te Nieuwe-Pekela, ƒ 7000 
E. van der  Voort ,  0984 

. ,  6738 
overigen aldaar  ; gegund. 

Amsterdam, 12 Jan.: het uitwisscben der 
oude- en het schilderen van nieuwe nommers op 
perceelen in de buurten A — V V ; ingeschreven 
door  verschillenden tot een gezamenlijk bedrag 
van ƒ 2 0 6 9 . 9 1 ' -. 

m , 13 Jan.: het vergrooten der  open-
bare school voor  lager  onderwijs op Fijenoord; 
ingek. 11 hilj. , als : 
P. P. , ƒ 6450 
J van der  Vlugt Jr. , te , o 5890 
E. ,  Vlaardingen, » 5555 
N. J. Netten, » Charlois, o 5549 
J. de Bruyne, » , » 5517 
J. van der , » Uselmonde, i> 5480 
A. de k Jr. , » 5388 

. van de , » . » 4950 
VV. , » 4900 
J. , o Charlois, u 4560 
P. Sliedrecht,  Uselmonde, i 4358 

, 14 Jan.: het maken van eene houten 
Ophaalbrug over  den n Boezem van Schieland, 
in den uitweg van den polder  Prins-Alexander 
naar m : minste inschr. was . Verheul, 
te , voor  ƒ 6 6 8 1. 

Arnhem, 14 Jan.: lo. maken en leveren van 
smidswerken ; ingekomen 2 bilj. , al-
P. Noppen, 16 pet. beneden tarief 
P. Singendonk, 18 s »

2o. onderhoud van de schoolgebouwen , in 3 
perc; ingek. voor  het 

l e perc. 2e perc. 3e perc. 
12 bilj . 10 bilj . 7 bilj . 

VV. v. d. , f 7410 ƒ 3882 
Firm a E. J. v. , 7379 5144 0797. 
J. , 7374 5156 6777.77 
G. . v. d. , 6863 4022 
ii.  van Berkuin, 6450 

. , 0290 5290 7820. 
Joh. Amersfoort, 5877 4444 
E. J. Weijmarshuusen, 5840 3840 6840. 
G. , 5839 3839 6S39. 
A . Peters, 5198 

. van de Sand, 4964 3580 5940. 
Th. Eibers, 4820 3360 5770. 

3o. onderhoud der  openbare pompen en het 
verrichten van loodgieters-, leidekkers- en zink-
werken; ingekomen 3 biljetten, als: 
A. Pitlo, ƒ 5.75 en 1 pet. boven tariel 
A. , o 5.70 en 3  n i 
J. Onck, B 5.50 en volgens s 

4o. levering van materialen: G. .1. Verborgt, 
l e perc, 2 pet. boven tarief; Gebr. Prins, 2e 
perc, 2 pet. boven tarief. 

5o. levering van 93,000 behukte Faucon val-
keien; 1 biljet ingekomen van 
G. J. s es., 91,000 stuks ?i ƒ 122 p. 1000 st. 

te , 2,000 »  .  10  1000 . 

Oo. het vernieuwen en onderhouden van de be-
stratingen , in 3 perc; ingek. voor  het 

1e perc. 2e perc 3e perc. 
11 bilj . 10 bilj . 7 bilj . 

. Janssen, ƒ 15,111 ƒ 18,511 

. , 13,892 16,770 ƒ 7676. 
VV. v. d. , 12,900 16,750 
F. Terwindt , te 

, 12,099 15,520 7660. 
A. Beuming, te 

Nijmegen, 12,500 15,330 9875. 
. VV. , 12,349 15,900 

G.  v. d. , 19,200 16,610 9885. 
A. W. , 12,170 16,420 9845. 
Th. Eibers, 11,660 15,550 

. van de Sand, 11,587 15,487 
. B. Boudery, 10,976 12,977 

. Gerritsen, 8,640 
overigen aldaar. 

Vervolg der Berichten en Mededelingen. 

N A N . 

e kerk te Branham, bij , is in de 
laatste dagen van r  grootendeels door 
brand vernield. t ongeval werd veroorzaakt 
door  het vermarmingstoestel eu gedurende den 
brand viel het klokkenspel. 

— e nieuwe t Bessemer he;ft dezer 
dagen langs de kust nabij l zeer  bevredigende 
proeven afgelegd. e snelheid was 18 a 19 Eng. 
mijlen per  uur. 't e van het schip, met 
het balanceerendc salon, is nog niet voltooid. 

e 't vaartuig aan zyn hoofddoel ('t voorkomen 
van zeeziekte op 't traject tusschen r  en Ca-
lais) beantwoorden zal, is dus nog onbekend. 

A N . 

's-Gravenhage e r  van Binnenland-
sche Zaken brengt ter  kennis van belanghebbenden, 
dat in de tweede helft van de maand t a. s., 
ter  benoeming der s van den water-
staat 4de klasse eeu vergelijkend onderzoek zal 
plaats hebben. Adres vóór 1 , aan het 

t van Binnenlandsche Zaken. 
Aan de betrekking van r  van den 

waterstaat van dc 4de klasse, is eene jaarwedde 
verbonden van ƒ 900. 

— e r  van Binnenlandsche Zaken heeft 
het werk van de draaibru g te Amsterdam, waar-
van den lOden r . de aanbesteding plaats 
had, gegund aan de firm a , A. Schretlen &  C" . 
te . t minst was ingeschreven voor 
ƒ 11,761 door eene Belgische lirma . 

— r  den heer , te , is concessie 
aangevraagd voor  den aanleg en de exploitatie 
van een spoorweg, van het station t 
over  Ommen naar  Almelo, en van Ommen naar 

. 

— n de zittin g van den Gemeenteraad van 12 
dezer  werd eene vri j  breedvoerige discussie ge-
voerd omtrent het voorgestelde tracts ment van 
f 4500 voor  de betrekking van Architect-directeur 
der gemeentewerken., welke som de heer e Cu-
sembroot voorloopig op ƒ 5 0 00 wilde brengen, 
met het oogmerk meerdere sollicitanten, dan thans 
aan de oproeping gehoor  hadden gegeven, uitt e 
lokken, en derhalve nog eenigen tij d over  de 
keuze van een geschikt persoon na te denken. 

Zij n voorstel, door  den voorzitter  als weinig 
afdoende bestreden, werd verworpen; insgelijks 
leed schipbreuk een voorstel van den heer u 
Tour , dat uitstel van benoeming beoogde, alleen 
omdat de heer  Stam, volgens diens mededeelingen, 
den eersten door  B. en W. aanbevolen candidaat 

. Van l te ) omtrent zijne be-
ginselen ten aanzien van het rioolstelsel — een 
eerste vereischte van het programma van den 
titulari s — had gepolst, en van hem de zeker-
heid had gekregen een verklaard tegenstander  van 
het spoelstelsel te zijn. e voorsteller  wilde dus 
geen man met een imperatief mandaat, of beter 
gezegd, geen voorstander  van het z. t. zoo ver-
derfelijk e , niet iemand die (ende 
heer  Fijnj e sloot zich hierbij  aan) bovendien, bij 
zijne onbekendheid met deze stad , geene bepaalde 
opinie aangaande de rioleering kon voorstaan. 

t voorstel van B. en W. tot bepaling der 
wedde op ƒ 4500 aangenomen zijnde, werd on-
middelïj k tot de benoeming overgegaan. 

e gedrukte lijst van aanbeveling was den raads-
leden eerst op het einde der  vorige week toege-
zonden en daarop kwamen voor  de heeren: 

lo. r  E. F. van , r  bij 
de Staatsspoorwegen, te , en 

2o. B. , Gemeente-architect te Zwolle. 
e 35 uitgebrachte stemmen waren aldus ver-

deeld: 17 op den heer , 13opden heer 
Van l en 5 in blanco, zoodat de heer -
ders is benoemd op eene  wedde van ƒ 4500. 

Ue d vereenigde zich vervolgens met het 
voorstel om het eventueelc saldo van de opbrengst 
der kunsttentoonstellingen aan te wenden tot aan-
koop van schilderyen van den gelauwcrden kun-
stenaar. 

's-Gravenhage. Blijkens het zeer  uitvoerig 
afdeeliugs-verslag der  Tweede r over  den 
aanleg van spoorwegen op Java, was een aan-
tal leden voor  Staatsaanleg, terwij l vele leden 
daartegen bezwaar  hadden en voor  aanleg bij  con-
cessie waren. Gelijk verschil van gevoelen be-
stond over  de vraag  pens de exploitatie van 
Staatswege, waar  velen tegen en een aanmerke-
lij k getal vóór waren. 

r  de Commissie van rapporteurs zijn een 
aantal vragen tot den r  gericht, ook naar 
het algemeene plan, waarvan dit ontwerp slechts 
de voorlooper  is. e r  heeft breedvoerig 
op het verslag en de gedane vragen geantwoord, 
en hij  verheugt zich over  deu steun dien het voor-
stel gevonden heeft. j  verdedigt nader  het be-
ginsel van Staatsaanleg sn Staatsexploitatie. Geld-
leening beoogt de g niet. e heer  Stiel-
tjes heeft een critiseerendc nota overgelegd. 

— t maken van dc pijler s voor  de brug over 
de Waal beneden Nijmegen, waarvan de aanbe-
steding heeft plaats gehad op 31 r , is 
toegewezen aan W. P. e Vries en . Ue Vries 
te , 

Amsterdam. e Gemeenteraadszitting van 
13 dezer  was zeer  belangrijk ; 38 van de 39 leden 
waren tegenwoordig, alleen dc heer  Tindal was 
afwezig. Een talrij k publiek was op de tribune. 
Aan de orde toch was het bekende concept-schrij-
ven van de e uit den , waar-
bij  een aantal opmerkingen van den r  van 
Binnenlandsche Zaken tegen de houding van het 
Gemeentebestuur  der  hoofdstad iu zake het Noord-
zeekanaal worden wederlegd en ten slotte is voor-
gesteld , de premie van dri e millioen gulden te 
blijven afhankelijk stellen o. a. van de voorwaarde, 
dat op 31 r  1877 een bruikbaar  kanaal 
door  de Amsterdamsche j  worde 
Opgeleverd, die bruikbaarhei d des noods te be-
oordeelen door  arbiters. , in de tegenwoor* 
dige omstandigheden, zeer  gewichtige voorstel, 
is, na eene levendige discussie, ten slotte aan-
genomen met 31 tegen 7 stemmen. Tegenstem-
den de heeren Van Vloten, Van , Beeloo, 

, , Corver t en Jitta. t 
werd voornamelijk en herhaaldelijk bestreden 
door  laatstgeraeldc, tevens President-directeur 
der Amsterdamsche , die zelfs 
eeu voorstel deed om den brief aan de Com-
missie te renvoieeren met verzoek om een 
ander  meer  conciliunt concept; ecu voorstel, dat 
echter  uiet voldoende werd ondersteund. Een 
voorstel van den beer , om de e -
geeriug voor  de beoordeeling der  bruikbaarhei d 
de keus te laten tusschen arbiter s en de rech-
terlijk e macht werd met 36 tegen 3 stemmen 
aangenomen, nadat eerst met 27 tegen 11 stem-
men was verworpen eeu voorstel van deu heei 
Feith, om dc arbiter s uit het concept weg te 
laten, blyvende dau vanzelf het oordeel aan de 
rechterlijk e macht overgelaten. 

e groote meerderheid was echter  bevreesd 
dat het Gouvernement, bij  geheele weglating der 
zinsnede, zich zelf als de bcoordeelaar  der  bruik -
baarheid zou beschouwen , iets wat natuurlij k niet 
iu de bedoeling van Amsterdam kan liggen. Een 
voorstel van . Boas, om bij  het aanbod alleeu 
te spiekeu van de rechterlijk e macht, was met 
29 tegen 9 stemmen verworpen. e brief werd 
tegen de opmerkingen en bedreigingen van den 
heer  Jitt a verdedigd door  de heeren Veiling -
nesz , Van Nierop, lleynsius en . 

Na deze helangryke beslissing volgde een ge-
heim comité eu daarna de inderdaad gewichtige 
demonstratie, dat de d van Amsterdam met 
algemeene stemmen min één (die van . Corver 

; aannam een voorstel van Burgemeester  en 
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Wethouders, om aan de e voor  het 
Thorbecke-monument Amsterdam aan te bieden 
als plaats voor  het standbeeld , indien men bet 
na het gebeurde niet te 's-Gravenhage zou willen 
plaatsen. 

Amsterdam. r de e van de -
spoorwegmaatschappij  zijn onderhandelingen geo-
pend over  de aansluiting aan het Centraal-station 
te Amsterdam. 

. t l is hier  sedert 
eenige dagen inwerking . Zooals men weet, wordt 
dit systeem aanvankelijk slechts toegepast in een 
gedeelte de>- stad. t eerst is men begonnen 
met twee grachtjes, die zoogoed als open stinkende 
riolen waren, te dempen, en alle privaten die 
daarop uitliepen naar s systeem in te 
richten. Evenals te , geschiedt de lediging 
voorloopig met een locomobile. Wel werd dade-
lij k tot het bouwen van een tapgebouw besloten, 
zooveel mogelijk in het centrum van het terrein, 
dat geëxploiteerd zal worden, maar  dit gebouw 
kon niet zoo spoedig gereed zijn. Toch wilde 
men — en te recht — niet wachten op het tap-
gebouw, en had men reeds van 't begin af be-
sloten een locomobile aan te schaffen. n kon 
men aanstonds die twee grachten exptoiteeren en 
ook de woningen, die bij  eenige nieuwe aanbou-
wingen naar  't m werden ingericht, 
maar  die in een geheel ander  gedeelte der  stad 
liggen dan't tapgebouw, en dus ook voor't vervolg 
een locomobile noodig maken. 

t zal nog wel eenige maanden duren, voor-
dat het tapgebouw met al zyne machines iu wer-
kin g is. t moet voor  een veel grooter  terrein 
dienst doen ; dat terrein is reeds opgenomen en 
misschien zal reeds in dit jaar  de toepassing van 
het l worden uitgebreid. 

n die gedeelten der  stad, waar  vooreerst van 
het l geen sprake kan zyn, wordt 
het tonnenstelsel toegepast en ook alle publieke 
privaten zijn van tonnen voorzien. n ongeveer 
150 woningen zijn op verzoek tonnen geplaatst. 
By elke bouwaanvraag wordt voorgeschreven, dat 
in het huis de privaten moeten worden ingericht 
naar  het - of naar  het tonnenstelsel. e 
inrichtin g komt voor  rekening der  eigenaars. 

. r  'le 9 Vereeniging van Burgerlijk e 
"  is aan de Tweede r het volgende 

adres ingediend: 
e Vereeniging van Burgerlijk e s heeft 

de eer, zich tot Uwe Vergadering te wenden met 
het verzoek dat, bij  de behandeling van de wet 
op het r  Onderwijs, dit ontwerp zoodanig 
worde gewijzigd, dat de wet toelaat, ook de op-
leiding van ingenieurs onder  het universitair 
onderwijs op te nemen. 

e Vereeniging is overtuigd , dat de opleiding 
aan een universiteit, ook voor  den beoefenaar 
der technische wetenschappen, de beste waarbor-
gen oplevert voor  grondige en veelzijdige ont-
wikkeling . 

»Zij  acht het daarom wenschelijk, dat de wet 
aan de g de vrijhei d verleent, deze re-
geling in het leven te roepen, als zij  daartoe 
de tij d gekomen acht." 

Schiedam. Er  zijn hier  in den laatsten tij d 
een of meer  geheime raadszittingen gehouden. 

t wordt iu verband gebracht met een plan van 
de Nederl. llijnspoorweg-maats:happij  om namelijk 
een spoorweg te leggen lungs den nieuwen wa-
terweg naar  den k van . e lij n zou 
loopen over , over  Vlaardingen naar 
Schiedatu, van daar  zich naar  het noorden bui-
gen om zich bij  de lij n Gouda—'t e aan te 
sluiten. Ten noorden vau onze stad zou dun een 
centraal goederenstatiou komen. Op zoodanige 
wyze zou de k van d met het Euro-
peesche spoorwegnet in verbinding gebracht wor-
den zonder m aan te doen. 

Amersfoort. t prachtige kasteel Stouten-
burg, onder , hetwelk . Woensdag 
in het openbaar  voor  afbraak weid geveild, is 
op / 24,000 opgehouden, en zal thans onder  de 
hand wurdim verkocht. e stalling, koetsierswo-
ning en bloemenkas brachten / 500!) op. n 
schat dat het geheel meer  dau 5 ton bij  aanbouw 
heeft gekost. 

. e n der  gemeenten Stad- eu 
n hebben in eene dezer  dagen gehouden 

vergadering met algemeene stemmen besloten, 
het door  deu d der  gemeente Zwolle aan den 

r  vun Binnenlandsche Zaken gericht ver-
zoekschrift, om den aanleg van een spoorweg 
Zwolle—Almelo van Staatswege aan de bevoeg-
de macht voor  te dragen, ten krachtigste by een 
adres te ondersteunen. 

. 

Aan de

OnjuUtheid vsu uitdrukkini : 
baart -mjii . 

. 

Vergun mij  nog een kleine plaats, naar  aan-
leiding van het artikel des heeren . v. E. in 
uw laatste nommer. 

Werkelij k heb ik het stuk van den beer . v. E., 
voorkomende in uw nommer van 20 , 
beter  leeren lezen, na den naderen uitleg, dien 
hij  thans zelf daaraan geeft. Thans weet ik b. v. 
dat hij  met de Polytechnische School óók de vroe-
gere e Academie bedoelde (de beoordee-
ling of de Polytechnische School hetzelfde is als 
de e Academie, zy 't dan ook onder  een 
anderen naam, laat ik aan personen over  die 
beide gekend hebben); en dat hij  met de bewuste 
noot het oog had op mijne tweede onderstelling, 
namelyk hst consulteeren van onze ingenieurs door 
het buitenland. 

t bracht my lot het bovengestelde motto. 

Groote mannen , al» waarvan de heer . v. E. 
een aantal uit Engeland vermeldt, zyn te allen 
tijd e in alle landen opgestaan, ik zie echter  in 
deze naamlijst nog geen be wij - voor  de Engelsche 
superioriteit . 

t denkbeeld van goed onderwys , geheel uit 
particulier e krachten samengesteld , is zeer  fraai 
in theorie, doch ik geloof dat het als eene utopie 
beschouwd moet worden zoolang het in onze 
groote steden nog wemelt van , die 
geld verdienen eu vegeteeren op een kantoor  als 
het hoogste belang beschouwen. 

Goede practij k is niets anders dan de toepas-
sing van goede theorie, zegt de heer  v. £. 

Aangenomen. doch het eene kan goed zijn, bet 
andere beter, lie eene fabrikan t zal een werk-
tuig afleveren volgens den urul c of thumb"  , dat 
in de practij k goed voldoet; de ander  maakt bet 
evengoed, doch de theorie leert hem dat hij  de 
afmetingen eenigszins lichter  kan nemen, dus 
materiaal sparen, eu levert nog beter werk. 

t ons thans dc loef wordt afgestoken door 
de llawkshaw's en anderen, moge gedeeltelijk 
waar  zijn . doch zou dat ook een gevolg ziju van 
een dier  talrijk e — "dwalingen die een tijdlan g 
vri j  algemeen worden toegestemd''  ? — 

e dikwijl s toch hooit men uiet dat het een 
of ander  noodzakelijk uit het buitenland moet ko-
men, zonder  dat zelfs de moeite wordt genomen 
te informeeien, of men niet evengoed hier  te lande 
te recht kan? 

k moet evenwel bekennen, dat vele onzer  fa-
brikanten op het punt van reclame nog wat kun-
nen leeren van hunne, in dat opzicht meer  prac-
tische , Engelsche collega's. 

t «onderwijs van staatswege gegeven, jaren-
lang gekneld moet blijven in een zelfde program-
ma"  zie ik nog niet in , wanneer  men namelijk 
te doen heeft met eene ontwikkelde . 

e heer . v. E. strijd t tegen wanbegrippen ; 
welnu, het al te veel ophemelen van Engelsche 
practyk is in mijne oogen ook een wanbegrip, en 
het hoofddoel van mijn vorig schrijven was daar-
tegen op te komen. 

A. 12 Jan. '75. P. 

Correspondentie . 

B. te A. Aan uw verzoek zal in den loop de-
zer  maand worden voldaan. 

. te . e e kan uw stuk niet plaat-
sen, tenzij  zij  met uwen naam bekend is. 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor  Opmerker gelieve men, ter  voor-
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

JFt. o d a o t l o 
van genoemd Weekblad. 

T o t V i - yda ig -avond n e g en u r e n 

worden advertentien voor  het eerstvolgend num-
mer aangenomen. 

Advertentien . 

. 
Te koop diverse uitmuntende perceelen Bouw-

terrein gelegen aan den Singel, de Ooster-
straat, enz., in de onmiddellijk e nabijheid van 
de n en het station van den Oosterspoor-
weg, tegen den prij s van f 4.50 tot f 12 per 
vierkante meter. 

Nadere inforrnatië n zijn op franco aanvrage te 
bekomen bij  den architect . , e 
Nieuwe gracht te Utrecht. 

Verwarmin g en V e n t ü e r i n g 
VAN GEBOUWEN. 

e Ondergeteekenden bevelen zich aan voor 
het leveren van G 

N door  middel van warme lucht, warm 

water of stoom. 

Boompjes, nieuw nommer 54, 
. 

de vill a A , 
gelegen te Arnhem, aan 

den Velpscheu weg . tegenover  den u 
weg. Te bevragen by de Architecten VA N T , 
te Arnhem. 

Nassauscke Phosphoriet. 
Prijsopgave voor  hoeveelheden van minstens één 

waggon zijn onder r  A. B. aan het Bureau 
van het Weekblad de Opmerker te Arnhem, te 
bekomen. 

By . A. E te 's Gravenhage is voor-
handen en bij  de Boekhandelaars in Friesland 
verkrijgbaa r  gesteld : 

UU1 U U , 

B 

.  JST S , 

Civiel-ingenieur. 

(Overgedrukt uit bel weekblad e Opmerker"). 

Prys ƒ 0.40. 

. 
Een practisch ervaren , sinds 

een zest; 1 jaren by verschillende uitvoeringen ge-
, zoekt plaatsing bij  een Architect als 

Teekenaar  of h Opzichter. Franco 
brieven worden ingewacht onder  letter  aan het 
bureau van  Opmerker te Arnhem. 

g 
op G 26  1875, 

in het Timmerhui s te , voor 

bet l e v e r en v a n: 

N N -
, elk wegende ongeveer 

1150 kilogrammen. 

e voorwaarden liggen, op de gewone dagen 
en uren, ter  lezing op bet bureau voor  de P 1 a a t-
se lyke W e r k en enz., in het Timmerhui s en 
zyn, voor  den prij s van 5 cent, verkrygbaar  by' Wed. 
P. VA N E &  ZOON, Boekdrukkersin 
den , n" . 73. 

. 
e  der  Gemeente Arnhem 

zal Vrijda g 20 January 1875, 'snamiddags lure, 
in het openhaar  ten e aanbesteden: 

t leveren, leggen, en in rigtin g bren-
gen van banden voor  voetpaden, het 
metselen van rollagen enz. 

Aanwijzin g Vrijda g 22 Januarij  a. s., voormid-
dags 10 ure. 

Bestekken tegen betaling ter  Secretarie ver-
krijgbaar . 

Openbare Aanbesteding. 
E A 

SWAAN ES VAN
te Bergen-up-Zooro, zal op g deu 25 Janu-

ari j  1875, des namiddags ten één ure, aldaar  aan-
besteden : 

t verrigten van de Aardewerken voor 
den aanleg van Oesterputten met 
aanhooren. 

e voorwaarden met bijbehoorende teekening 
liggen ter  inzage bij  den architect . J. OOST-

, te liergen-op-Zoom , bij  wien ook nadere 
inlichtingen zijn te bekomen. Aanwijzing in loco 
op g den 10 Januarij  1875, des namid-
dags ten twee ure. 

A a n b e s t e d i n g . 

Op g den 25 Januari 1875, ties middags 
te twaalf uren , zal door  Burgemeester  en Wet-
houders der  gemtente  , op het s 
aldaar  AANBESTEE  worden: 

lo. t vernieuwen der  dubbele ophaal-
brug op de Oude Veat, in de richtin g 
der , genaamd Oude e 
poortsbrug, door  een n draai-
brug voor  dubbel spoor  met trottoirs . 

20. t vernieuwen der  dubbele Op-
haalbrug, over  den , bij  het 

e hek in ijzer-con-
structie. 

e bestekken en teekeningen liggen ter  inzage 
enz. aan de Stadstimmerwerf, op eiken werkdag 
de besteding voorafgaande, van 's morgens te 
10 uren tot 's namiddags te 4 uren, en zyn de 
eersten aldaar  ad f -,25 verkrijgbaar . 

Verlangde ophelderingen enz. zijn by den Ge-
meente-architect te bekomen, door  wien aanwijzing 
in loco gegeven zal worden, op g de 
besteding voorafgaande, des vooriniddags te elf uren 
aan de Oude g en te één uur 
aan het e hek. 

MMtsehappü tot Bevordering der Bouwkunst. 

WETSHERZIENING. 
T BESTUU  heeft de eer n n te 

herinneren , dat in  vun het jaar  1875 eene 
wetsherziening kan plaats hebben, volgens art. tio 
der wet; 

dat ieder  lid het recht heeft voorstellen te doen, 
die hiertoe betrekking hebben, volgens art . 01; 

en verder, dat hetgeen daarbij  in acht genomen 
moet worden en hetgeen op wetsherziening be-
trekkin g heeft, te vinden is in art . 60—05. 

Nament het Bestuur , 

J. . , Voorzitter. 

. W. , le Sekretaris. 

E 

. 
 en S van

 zijn voornemens op Woensdag den 27 
Jannarij  1875, des namiddags ten 1 ure, ten 

e aldaar  aan te besteden: 

T N van een GEBOUW en 
E N in de e 

Torenstraat, tot vergrooting der 
school aan de . 

Alles nader  omschreven in het bestek en de voor-
waarden die, op de gewone dagen en uren, ter 
lezing liggen op de  Secretarie en het 
Slads Timmerhuis tc  en ook voor  den 
prij s van 30 cents verkrijgbaa r  zijn bij  Wed. P, 
VAN" E cn ZOON, Boekdrukkers in 
den Houttuin , n°. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan ge-
meld Timmerhuis.  aanwijzing in loco znl 
plaats hebben op g den 18 Januarij  1875, 
des voormiddagi ten 11 Vi are. 

S TE " 
T E P de solide en nieuw gebouwde Villa' s 

A N N E , E E en , gelegen aan deu 
Utrechtschen Straatweg, op 10 minuten afstand 
van Arnhem, hebbende allen een prachtig uit-
zicht over  de rivier  de . 

Te bevragen met franco brieven bij  den r 
VA N N BAC E , r  te Arnhem 

S &  VAN . 
£i:imr > vau Zuilen- en n 

in , 

S t raa tke ien, Por t lan d Cement, 

, , E STEENES, ESZ 
Sieuwehaeen S.zijde 55. . 

S. J. . 
Portland-Cemeüt-l'itbi'ikitiit , 

T E P A , Prv . N . 

levert tegen lagen (.rij s prim a Port land-Cement 

en monsters op verlangen. 

k „de e " 
DE JüX«H & Co, t i v . Ing. 

t e O U E W A T . 
Bevelen zich aan tot het inrigten van Fabrie-

ken en het geven van Consulten, voor  inrig -
tingen tot uitvoering van Publieke Werken enz. 

.  & . Z O O N , 

8 T Ü Ü M K E T E L M A K E R S te A M 8 T K B D A M , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

F. W. A AT te , 

beveelt zich voortdurend aan tol dekking van 
, Goten, Platten enz., met zink. lood ol 

leijen, en verder  voor  de levering \nn alle moge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken tink of koper, alsmede Gas- en Waterleidingen. 

,  A T Utrecht. 
Fabriek van Torenuurwerken, Telegraaf-
toestellen, Physiache en -

sche . 

.  te . 
 en N van Waterpas- en 

, alle soorten van 
Equerres, Bakens, gerikte , 
Teekengereedschap, enz. enz. 

E T 

VAN 

Val cao Traver». 

e j  belust zich met het leggen 
van gecomprimeerde wegen en mastiek vloeren, 
ook buiten Amsterdam. 

n geeft de r  G. . VA N N 
aan de Fabriek W.W . 107*, te Amsterdam. 

\\w. S EN . 
Verbeterde e Waalvorm, de beste 

handvorm steenen in alle deelen ver  overtreffende, 
zyn in alle soorten rui m voorhanden op de Fabriek 
van J». S te

E N . . 
T mn . 

 Tufsteen
N N . 

n ia n en Belgischen Straatkeuen, 

Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenen, ent. 

A dr es sen . 

Prij s voor  52 achtereenvolgende plaatsingen 
een regel ad ƒ 10.— 
twee regels  15.— 
dri e regels i » 20.— 

C. , Appingedam. 
Stoomtimmerfabriek en . 

Zagerij  en Jalousiënfabriek. 

Pleynier  A Zoon, Amsterdam. -
 i» cement, gips, enz. fortlaiiil  a ƒ7.25 per  vat 

reker  A Buddlnajb. Arnhem. Waterpas-
, balansen, bascules. 

Bouwterreinen te Velp te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VA N l 

E , te Arnhem. 

JAC" . Pleyaler, te Scheveningen, fabrikant 

van eement-riolen, waterbakken , vloeren. enz. 

Bouwterreinen te koop nabij  de n 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij  den architect  aldaar. 

F r hint Portland Cement 
van de firma T & , te

Agent F. . , Groningen. 

« . T . , Arnhesn, S t o o m h ó ut 
zagerij. Fabriek van Polder  wagens, Steenfa-
briek-Gereedschappen en Pakkisten. 

Gedrukt by G. W, VAN  &  Ct t te Arnhem. — Alle stukken en advertentien te adresseeren aan dun r F. W. VAN T JGsn. te Arnhem. — Uitgave van 1). A, . 

Tiende g F. 4. Zondag 24 i 1875. 

E . 
, , , S en . 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Venchijnt Zondig.. Prys por  3 unutndcu f l.fiü. u ..boimeert zich vour 
.en jurgmnjt . Afzonderlijk e noinm.r. bij  vooruitbe.ttllin g 15 ruit. . 

 A

: 

Van,.1—6 tegels ƒ 1.—, 

r  run het blad. 
erder  voor elkna regel UO cents eu 10 ccnti voor  ceo 
Oruotc letten wurtlr n unar  plaatsruimte berekend. 

S VOO E . . S 
T E . 

t het oog op de aanstaande verplaatsing der 
. . begraafplaats te Utrecht naar  het voorma-

lige landgoed oCompostel", was sedert eenigen 
tij d aldaar  een uitgestrekt terrein opgehoogd , en 
hoewel het doelmatiger  en voordeeliger  zou ge-
weest zijn , die ophooging te voltooien in ver-
band met de gebouwen die op hetzelfde terrein 
moesten verrijzen , had men haar  reeds uitgestrekt 
over  de gansche oppervlakte, zoodat voor  den 
bouw der  voorloopige localiteiten de pas aange-
voerde grond wedsiom moest worden weggeruimd. 

e reden van dezen zonderlingen gang van za-
ken knn wel voornamelijk daarin gelegen geweest 
zijn , dat men, ter  benoeming van een bouwmees-
ter  voor  de toekomstige gebouwen, een Concours 
bad geopend onder e te Utrecht gevestigde . . 
bouwmeesters, aangezien de llouwcommissie uiet 
geheel en al instemde met het monopolie, dat 
het Utrechtsche e handhaaft, om 
nl. alle bouwwerken, die onderzijn bereik vallen, 
aan één en denzelfden bouwmeester  op te dragen. 
Voldoende aun dien wensch. werden dun ook ge-
noemde bouwmeesters uitgenoodigd ter  vervaar-
diging van een kerkhofplan, met opgaveder  ver-
langde localiteiten en approximatieve grootten, ten-
einde daaruit te kunnen opmaken, welk bouw-
plan het meest geschikt was, om bij  den toekom-
stigen bouw te kunnen worden toegepast. Van 
de dri e . . bouwmeesters, behalve de bouw-
meester  van het St.-Bernulfus-gilde te Utrecht 
woonachtig, werd slechts duoi één aan de uit-
noodiging gevulg gegeven, die zyn ontwerp, be-
staande uit een kerkhofplan, kapel, directeurswo-
ning, lijkenhuis, wachtkamer voor  familien, graf-
kelders enz., enz., met behoorlijke inachtneming 
der bij  een concours gebruikelijk e formaliteiten , 
op den bepaalden tij d inzond. 

Ter benoeming van eeu deGnitieven bouwmees-
ter  werd nu, omstreeks één jaar  daarna, eeu 
vergadering bijeengeroepen, waarop genoemd ont-
werp namens het Utrechtsche St-liernulfus-gilde 
als ongeschikt werd verklaard, zijnde het niet in 
den Gothischen stijl vervaardigd, en een mede 
ter  tafel aanwezig onbeduidend schetsje, waarop 
clechts de punten waren aangegeven waar  de 
toekomstige gehouwen zouden komen te staan, 
benevens eenige bijgebouwtjes, en ingediend door 
den bouwmeester  van het St.-Uernullus-gilde, ter 
sten-ming werd voorgedragen. r  aangezien 
niet ulle aanwezigen hiermede instemden, zoo werd 
deze vergadering zonder  een bepaalde besli-sing 
gescheiden. 

Gezegd ontwerp, daarop door  eeu Commissie 
van bevoegde deskundigen verklaard zijnde als 
zuiver  in den Gothischen stijl , en onberispelijk 
ingericht, alsook de verontwaardiging die de 
loop van dit concours by velen wekte, waren 
misschien wel oorzaken, dat den vervaardiger 
toen een geldelykc toelage weid aangeboden, welke 
echter, getrouw aan de leus: adat dc kunst niet 
bedelt" , beleefd werd van de hand gewezen. 

t Utrechtsche St.-Bernulfus-gilde is inmiddels 
van zijn eenmaal aangenomen beginsel niet afge-
weken , en eerstdaags zul volgens de plans van 
den bouwmeester  van genoemd gilde voorloopig 
worden aanbesteed : , lijkenhuis, 
haarhuis ens. 

By de inzage der  plans is ons gebleken, dat 
het gilde hier  zijn roem op hel gebied van oud-
heidkunde weer  uitstekend gchaudhuafd heeft. 
Eeu trapgevel aan den eenen kant, en een 
puntgevel aan den anderen kunt; ramen die hal-
verwege met luikjes gesloten worden, enz., mees-
terlijk e typen uit de voorwereld, die thans nog 
menige achterbuurt opvullen, maar  die men, als 
'i j  eenmaal gesloopt zijn , liefst uiet meer  in den-
delfden vorm opbouwt; eeu muur , die beide ge-
vels verbindt , en eeu puurt iu het midden heelt, 
kortom, een geheel dut geen sterveling, zoo hy 
het niet weet, ooit voor  kerkhotgebouwen zal 
aanzien. Ziedaar  het front , dut aan den Biltschen 
"tiaulwe g zal verrijzen, een van Utrecht's schoon-
ste wandeldreven. 

En was nu het geld dat verbouwd wordt pri-
vaat-eigendom van het gilde, zoo zou ons pro-
test alleen de kunst gelden. r  hier  bestaat 
hul kapitaal uit bydrugen van alle . . ingeze-
tenen, en is er  bovendien nog stads-subsidie aan 
toegevoegd: daarom verdient de wyze waarop 
het wordt besteed dubbele afkeuring, daargela-
ten, dut de aanstelling van den bouwmeester 
een ongeoorloofde zauk is. 

Wy' hebben er  reeds voor  eeuigeu tyd in
Opmerker op gewezen, dut het Utrechtsche St.-

Bernulfns-gilde bij  de uitoefening der  kerkelijk e 
bouwkunst * oudheidkunde en nog eenmaal oud-
heidkunde op den voorgrond stelt, al het nieu-
were als niet deugend verwerpt, en zelfs in de 
inrichtin g van gebouwen de meest eigendunkelijke 
zienswijze laat botvieren. t is stellig onbegrij-
pelijk , hoe zelfs leeken , kunstliefhebbers die hier 
het gezag in handen hebben, zoo lijnrech t in 
strij d met alles kunnen te werk gaan, en dat 
wel, onder  voorgeven van kunst te willen bevor-
deren. En dat bovendien, op welke wijze dan 
ook, elk ander  kunstenaar  moet geweerd worden, 
kan onzen tij d onmogelijk tot eer  strekken. 

 die niet eigenzinnig zijn, kun-
nen in hun ledige uren de t vau veel dienst 
zijn , maar  wanneer  ter  volvoering van hun on-
zinnige plannen zóó veel geweld moet worden 
gebruikt , eu hun eigen landgenooten, dojr  hun 
 dl-'- te ontnemen, wat onder  hun bereik valt, 
zou ontzaglijk veel worden benadeeld, ware het 
inderdaad zeer  te wenschen, dat zij  al hun be-
moeiingen met de uiloefening onzer  hedendaag-
sche kunst staakten, en binnen de grens en ble-
ven, die leeken zijn aangewezen. 

Om op bet gebied der t te kunnen oor-
deelen, moet men kunnen tien, eu men leert 
zien, d. w. z. het goede vau het niet-goede on-
derscheiden , door  zelf te arbeiden, zelf te stu-
deeren, en wel onder  leiding van bekwame man-
nen. En zoo de kunst kon worden aangeleerd 
enkel door  kunstvoortbrengselen te bezichtigen, 
zou hij  die schilder, bouwmeester  of beeldhouwer 
wilde worden, slechts kunstreizen behoeven te 
maken en boeken te koopen, ware men met geld 
reeds gered, en kon men alle kunstacademiën 
gerustelyk sluiten. i aangezien zulks nu niet 
zóó is, zoo is het een groote ongerijmdheid, dat 
leeken, die nooit eenige speciale leiding in het 
vak genoten, uanwijzing doen en directie voe-
ren, wanneer  kunst in practij k wordt gebracht, 
eu bovendien anderen, die gedurende een reeks 
van jaren van den morgen tot den avond in het 
vak hebben gearbeid, en wier  werk door  bevoegds 
deskundigen als deugdelijk en goed wordt gepro-
clameerd, onbekwaam noemen, en als zoodanig 
uitsluiten. r  zulke prat.tijke n wordt de t 
verlamd en gedood, en geraken haar  beoefenaars 
ten slotte geheel eu al iu vergetelheid. 

Zooals gen. egsaani bekend is , hadden de mid-
deleeuwsche gilden de bescherming van t 
en e ten doel, en werden zij , die geen 
genoegzame bekwaamheid in hun vak konden too-
nen , niet opgenomen. e beoordeelaars zullen 
echter  wel degelijk als zoodanig bevoegd geweest 
zyn, anders zouden onderscheidene lakken van 

t eu e destijds niet zoon hooge 
vlucht hebben genomen. 

n het Utrechtsche i ech-
ter  het omgekeerde plaats.  lee-
ken die het vak uit louter  tijdverdrijj  en lief-
hebberij aangrepen, treden daar  als rechters op, 
en keuren af, wat bevoegde deskundigen deug-
delijk en goed noemen. 

En wat hun bemoeiingen op het gebied der 
kerkelijk e bouwkunst uitwerken, leert men ge-
noegzaam uil de bouwgewrochten die onder  hun 
leiding tot stand komen. Slechts zij  die door 
het gildo financieel welvaren, prijzen ze. Elk an-
der, hij  moge van het vak ziju uf niet, vindt ze 
afzichtetijk leelijk, en bovendien on practisch en 
ondoelmatig. 

Utrecht, Januari 1875. X. 

berichte n en mededeelingen . 

B U  T E N  A N . 

— Er  is eene prijsvraag uitgeschreven vooreen 
gebouw voor  de afgevaardigden der e , 
dat iu p moet worden gebouwd. 

t programma, met de daartoe behoorende 
situatie-teekeniug, is op franco aanvrage te be-
komen. 

Volgens het programma worden geene verdere 
teekeningen verlat, gd dan die, welke noodig zijn 
om het plan, alsmede de constructie, duidelij k te 
maken, zoodat daarnaar  de dilinitiev e plannen ge-
regeld kunnen worden uitgewerkt. 

Wal de schaal betreft, is alleen bepaald dat 
de plattegronden op 1 it 100 en de gevels en 
doorsneden op 1 ü 75 moeten worden geteokend. 

Voor  de 3 beste ontwerpen worden prijzen van 
1200, 500 en 300 Thaler  uitgeloofd. e termij n 
vuu inzending is vóór of op 31 t aanstaande 
bepaald. 

—+ Te Gelsenkirchen is men voornemens een ge-
denkteeken op te richten ter  herinnering aan de 
uit dat Ami gesneuvelden in den oorlog van 1870/71. 

t plein daartoe bestemd is 103 meters lang 
en 62 meters breed, cn omgeven door  hui/en vau 
dri e verdiepingen. t gedenkteeken moet in een-
voudiger] en waurdigen vorm uit zandsteen , mar-
mer of gegoten ijzer  worden uitgevoerd en mag 
niet meer  dau 3000 Thaler  kosten. 

e ontwerpen worden tot 15 Februari bij  den 
Amtiuan ingewacht, bij  wien ook nadere inlich-
tingen  te bekomen. 

— e onderaardsche spoorweg van Galats naar 
Pera is geopend. e weg, eenig in zijn noort, 
is 672 el lang en brengt de reizigers van de 
vlakte van den llosphoius tot het hoogste punt 
van Pera; eene hoogte van 200 voet. 

—  Van de 4S5,000 vierkante voeten beschikbare 
ruimt e op bet terrein der  wereld-tentoonstelling 
le Philadelphia in 1870 zijn toegekend: aan Siam 
3046. Per/ie 7770, Egypte, 7770, Turkij e 7770, 

d 10,041. Zweden en Noorwegen 10,044, 
Oostenrijk 23,328, het k 27,204, 
Nederland en n 7770, Zwitserland 0150, 

ë 11,004, Spanje en zijne n 15,552, 
Frankrijk , Algerie en n 27,204, Groot-

, , Br i tsch- lndiê , Australi ë en 
undere n 46,748, o 11,644, -
ras 3888, Guatemala 5508, San Salvador  4586, 
Nicaragua 45 0, Venezuela 5508 , Ecuador 3888, 
Columbia 7770, Peru 11,004, Chil i 0744, Bra-
zili ë 17,520. Argentijnsche k 15,552, de 
Sandwich-eilanden 3888, i 3888, a 
22uS, Japan 7200, China 7290; de Vereenigde 
Staten van Noord-Amerik a behouden voor  zich 
183,160, zoodat nog te verdoelen zijn 21,408 
vierk. roeten, Onder  de nog ontbrekende Staten 
bevinden zich België en Portugal. 

. 

's-Oravenhage. Bij k besluit van 15 
dezer, is, rnet ingang van  Juli 1875, aan den 

r  van den Waterstaat, Jhr. J. Ort t van 
Schonauwen, op het daartoe door  hem gedaan 
verzoek , eervol ontslag verleend, met dankbetui-
ging voor  de vele diensten «len lande bewezen. 

— j k besluit is benoemd tot secre-
tari s en architect der e voor  de 
wereldtentoonstelling, in 1876 te Philadelphia te 
houden, de heer  C. n , ingenieur  te . 

— Z. . heeft benoemd tot spoorwegopziener 
der 3de klasse . du Croix , thans opzichter  der 
3de klasse bij  de Staatsspoorwegen te . 

— e r  van Binnenlandsche Zaken beeft 
benoemd tot leden der  Commissie voor  het afne-
men van het examen voor  de betrekking vau op-
zichter  van den Waterstaat der  4**  klasse, de 
heeren: Jhr . J. . T . Ortt , inspecteur  van den 
Waterstaat, als voorzitter; de hoofdingenieurs F. 
W. . van Opstall en J, van der  Toorn , en de 
ingenieurs J. . F. Wellau , W. li . t en 
B. ; dc laatste tevens secretaris. 

t examen zal iu de tweede helft van de maand 
t worden afgenomen. 

— e r van Financien brengt ter  ken-
nis van belanghebbenden, dat deu lOn Apri l e. k. 
en vulgende dagen te 's-Gravenhage een onderzoek 
zal plaats hebben van candidaten naar  de betrek-
king van landmeter  der  3e klasse bij  het kadaster. 
Verdere conditiën staan in tie Staatscourant, 

vermeld. 
— Voor den dienst van den Waterstaat ende 

burgerlijk e openbare werken in e zyn 
benoodigd 29 practisch ervaren opzichters der  3de 
klasse, die deu leeftijd van dertig jaren niet sul-
len hebben overschreden. 

n kan zich tot en met 20 Februari a. s. tot het 
deelnemen aan een vergelijkend examen by ge-
zegeld request tot bet t van n 
wenden , onder  overlegging van de vereischte stuk-
ken. Verdere bijzonderheden vermeldt dc Staats-
courant vun 10 dezer. 

'S-Gravenhage. Aan den Gemeenteraad werd 
in zijne zitting van g , keunis gegeven 
dat de heer  B. s de benoeming tot archi-
tect-directeur  te dezer  stede had aangenomen. 
Nadat het jaargeld voor  den gemeente-architect 
bepaald is op / 2200 met genot van vry'e wo-
ning , wordt de heer  P. Tiriou , thans onder-
archilect, tot die betrekking gekozen. 

e zittin g werd verder  voor  een groot deel 
gewyd aan dicussien over  de verlaging van den 

prij s van het gas, dat sinds 1 Januari door  de 
gemeente voor  ƒ 0 , 18 per  stère geleverd wordt. 
Voorstellen om dien prij s te verlagen, leden schip-
breuk , en terwij l wij  den laatsten tij d met inge-
nomenheid op de houding van den Gemeenteraad 
tier  hoofdstad kunnen wijzen, steken de hande-
lingen vnn den d der  hofstad daarbij  onge-
lukkigerwijz e ten sterkste af. 

— e e Spoorwegmaatschappij 
heeft aan den . van n een adres ge-
rich t in zake den spoorweg-aanleg op Java. Zij 
is van meening, dat het mislukken van een vroe-
ger  gedane poging om dien aanleg door  het ver-
teenen van concessiën te verkrijgen , te wijten is 
aan de voorwaarden door  de g toen gesteld. 

e j  doet daarom andere grondslagen 
aan de band en is zoozeer  overtuigd, dat met 
deze ernstige concessie-aanvragen te verkrijgen 
zijn , dat, indien dit onverhoopt niet dadelijk het 
geval mocht zijn, de j  aanbiedt met 
den . in onderhandeling te treden omtrent 
concessiën voor  den aanleg en de exploitatie van 
de spoorwegen die ontworpen zijn tusschen Pas-
saroean en Tjilatjup . e concessie-aanvrage voor 
de lijnen n en n houdt 
de j  tevens uun. 

— Voor het gedeelte groot f 1,000,000 van de 
2e serie ad. ƒ 3 , 5 0 0 , 0 00 der  leeniug 1873 -
schappij  tot exploitatie van Staatsspoorwegen, 
waarvoor  de inschrijvin g op den 10 Jan. jl , bij 
de Associatie Cassa te Amsterdam plaats had, 
was voor  meer  dan het viervoudig bedrag inge-
schreven. n overeenstemming met de bepalingen 
der statuten, kon den preforenten aandeelhouder* 
slechts ongeveer  23°/,,, en den overigen inschrij -
vers 13°/,, hunner  inschrijvin g toegewezen wor-
den. (U.

Amsterdam. Naar  men verneemt, zal het 
standbeeld van , thans staande op de 

, nadat de laatste kermis alhier  zal 
zijn gehouden, verplaatst worden naar  het midden 
van de Botermarkt . 

— Nog dit jaar  zul met de droogmaking der 
n onder  de gemeenten Aalsmeer, 

Ouder-Amstel , en Nieuwer-Arastel een aanvang 
gemaakt worden. (U. ) 

. r  Gedeputeerde Sta-
ten van Noord-Brabant zijn met ingang van 8 
Januari . op eene bezoldiging van f 800 benoemd 
tot opzichters 3de klasse van den Provincialen 
Waterstaat de heeren . vun k te -
bosch en W. C. A. p te . e laatst-
genoemde heeft voor  de benoeming bedankt. Voor 
de twee varante plaatsen bad in het laatst van 

r  een examen van 15 sollicitanten plaats, 
zoodat in de vacature waarschijnlyk zal worden 
voorzien, tonder eene nieuwe oproeping te doen, 

Groningen. Tot leeraar  aan de teekcnschool 
 is benoemd de r  W. Smit, amanu-

ensis by het museum voor  natuurlijk e historie 
alhier. 

. e Senaat der  hoogeschool heeft, ter 
gelegenheid van het aanstaande derde eeuwfeest, 
aan een aantal binnen- en buitenlandsche geleer-
den den graad van doctor  iu verschillende facul-
teiten eershui ve opgedragen. Onder de namen 
der Nederlanders zyn die van de heeren T. J. 
Stieltjes, ingenieur  en lid van de Tweede r 
der Staten-Gene raai te m en B. J. Tide-
man, hoofdingenieur  van de e te Amster-
dam, die den graad vau doctor  in de wis- en 
natuurkund e hebben verkregen, 

Enschede. Uit Burgsteinfurt wordt ons van 
goed onderrichte zyde medegedeeld, dat in eeue 
zittin g van het comité voor  den aanleg der  spoor-
weglijn , jl . d g opening 
van den stand van zaken is gedaan. t blijkt , 
dat er  een tekort is, doch het bedrag van dit 
tekort hoogstwaarschijnlijk langs particulieren weg 
gevonden zal worden. Verder  dat de zaken met 
de meeste nauwgezetheid behandeld zijn en de re-
den van een tekort is, dal de aaulegkosten te laag 
geraamd en eenige werken afgekeurd zyn. Voorts 
wordt nog door  de directie de stellige verzekering 
gegeven, dat de lij n i voor  het publiek 
verkeer  opengesteld zal worden.  Ct.) 

. l er  in verschillende dag-
bladen reeds vroeger  werd medegedeeld, dat de 
overeenkomst tusschen de gemeente en het Bestuur 
der n gesloten was iu zake de overname 
van het onderhoud vau verschillende werken, in-
v er  band met een algemeen plan van aanleg van 
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wegen, zijn eerst dezer  dagen de hoofdpunten 
dier  overeenkomst door  den Gemeenteraad, en 
wel in de zittin g van Vrijda g 16 dezer, goedge-
keurd. Volgens deze hoofdpunten , die na goed-
keuring van het raadsbesluit door  Gedeputeerde-
Statcn van , aan de s der  Staten-
Generaal ter  bekrachtiging zullen worden aange-
boden, zal de gemeente eene toelage van/10.000, 
bekomen, overeenkomende met het gekapitaliseerde 
bedrag der  kosten van onderhoud en zal eene 
draaibru g over  de hoofdgracht aan het einde der 
Bentheimerstraat gebouwd worden. 

Aan A. te Z. Aan uw verzoek zal voldaan 

worden, zoodra daartoe gelegenheid bestaat. 

Aan A. te . t toegezonden stuk is voor 

het weekblad ten eenenmalc ongesrhikt. 

J TOT G

. 

Ar i>i i i,iN<; . 

Vergadering van 15 Januari 1875. 

n de bus wordt de volgende vraag gevonden : 
sBestaat er  geen behoefte om de bibliotheek 

der Afdeeling meer  uit te breiden, en hoe zal 
men het gebruik er  van het meest bevorderen?" 

t Bestuur  zal deze vraag overwegen, om haar 
in de volgende vergadering te behandelen. 

e heer . de Vries wenscht het in de vorige 
vergadering in het algemeen gezegde omtrent 
de buigbaarheid van steen en ijzer  nader  door 
cijfer s toe te lichten, overgenomen uit de door 
Tredgold genomen proeven. Een staaf wit marmer, 
dik 1.075 X 1.075 Eng. duimen, met afstand tus-
sehen de steunpunten van 30 Eng. duim. boog door  bij 
eene belasting van 20 Eng. ponden 0.045 Eng. duim 

t fi  e i "  0.08 « fi 

s >  50 i o gebroken. 
£en staaf yzer, dik 0.9 X 0.9 Eng. duim , met 
afstand tussehen de steunpunten van 3 Eng. voe-
ten, boog door  bij 

eene belasting van 20 Eng. ponden 0,02 Eng. duim 
i « fi  40 ii B 0.04 i 
 » » 180 B > 0.183 i> 

met eene bljjvende doorbuiging van 0.02
e grens der  doorbuiging van een ijzeren staaf 

mag het  tlu der  lengte tussehen de steunpunten 
niet overtrellen. Voor bovengenoemde staaf zou 
dit dus niet meer  dan 0.075 Eng duim mogen 
zijn. Bij  die doorbuiging is de elasticiteitsgrens 
van het ijzer  niet overschreden en herstelt de 
staaf zich weder  geheel in rechten toestand. 

Na eenige discussie over  de elasticiteit van ijzer  en 
steen, wordt het denkbeeld uitgesproken, dit on-
derwerp later  meer gezet te behandelen. 

e heer  J. Gosschalk, van Amsterdam, houdt 
eene voordracht over  eenige algemeene beginse-
len bij  het meubelen en versieren van onze woon-
huizen. 

Spreker  begint met te doen opmerken, hoezeer 
de vroegere eigenaardigheden, die zoo ruimschoots 
bij  de menschen werden aangetrollen, meer  en 
meer  verdwijnen. t is niet alleen met hunne 
gewoonten en gebruiken het geval, maar  ook 
met de kleeding. Nu steekt iedereen zich in het-
zelfde gewaad , wat b. v. in de middeleeuwen en 
nog daarna niet het geval was. e zucht tot 
nivelleeren druk t zich ook in onze huizen uit. 
Vroeger  was dit zoo niet; toen bouwde ieder, 
die kon, zijn eigen huis, waarin de eigenaardig-
heden van den stichter, ook in zijn beroep of 
bedrijf , uitkwamen. t is daardoor, dat wij  nog 
zooveel karakteristiek e gevolsteenen met beeld of 
schrift aantreffen. 

t uniforme trekt spreker  niet aan. j  zou 
gaarne zien dat in den huizenbouw een zekere 
richtin g gekozen werd, welke, naar  zijn oordeel, die 
der 17de eeuw moest zijn. r  om daartoe te 
geraken, diende de g voor  te gaan, want 
de architecten zullen uit zich zelf niet licht aan-
leiding daartoe vinden en dit te minder, dewijl 
zij  uit de tegenwoordige voortbrengselen der  nij -
verheid hunne keuze moeten doen. Allen zijn 
daarin echter  niet even gelukkig, want blijkbaar 
zal de keuze der  ontwikkelden beter  zyn, dau 
die van hen, die een minder  ontwikkeld stand-
punt in de bouwkunst innemen. 

Alvorens tot het eigenlyke onderwerp zijner 
rede over  te gaan, zal spreker  eerst een vluch-
ti g overzicht der  verschillende perioden van de 
inrichtin g der  woonhuizen geven. n de middel-
eeuwen werd wel veel pracht in kleeding ten 
toon gespreid, doch niet in de huizen; eerst in 
de 14de eeuw werd dit beter: men kende toen 
nog geen schoorsteenen en het glas kwam eerst 
in de 15de eeuw in gebruik; de lichtopeningen, 
in den regel klein, werden met hoorn of andere 
weinig of niet doorschijnende stolTen gesloten. 

e muien waren kaal en zonder eenige houten 
betimmering; deze kwam eerst na de kruistoch-
ten in gebruik ; men had de sierlijk e muurbe-
kledingen in het Oosten gezien en dit vond in 
het Westen navolging. t die wandversieringen 
soms prachtig waren, toont spreker  uan, meteen 
beschrijving te geven van een nog bestaand wand-
tapij t in het museum te Nancy. Ook nog andere 
wandbekleedingen , en wel voornamelijk in hout, 
worden door  hem genoemd. 

Eigenlyke stoelen vond men in de adellijke wo-
ningen niet, alleen een soort van troon, bestaande 
uit een fittin g met rondom wanden en van bo-
ven ged kt ; die overdekking wordt zelfs nog tot 
in de 17de eeuw aangetroffen. e inrichtin g 
der zetels was noodig, want de middeleeuwsche 
kasteelen moeten zeer  tochtig geweest zijn. e 
beschutting had dus het doel, dut wij  tegenwoor-
dig met onze kamerschutten bereiken. Overigens 
waren de middeleeuwsche meubelen overdreven 
versierd met snywerk, kolommen, contreforten 

enz. Bij  feesten kan het geheel er  echter  beter 
hebben uitgezien, wanneer  de feestzaal met wand-
tapijten was voorzien; maar, hoewel de groote 
sclioorteen, met handvatten voorzien, om zich 
daaraan gedurende het warmen vast te houden, 
aanwezig kon zijn , was toch de zaal vol rook. 
Na de kruistochten vinden wij  eerst eene afzon-
derlijk e kamer voor  de burchtvrouw . t waren 
eigenlijk groote bedden, zooals die later  nog bij 
de aanzienlijken werden aangetroffen, en waarop 
liggende wel eens audiëntie verleend werd. 

n ë was het korten tyd daarna veel beter 
gesteld; daar  was de kunst niet van het hand-
werk gescheiden, wat blijk t uit dc omstandigheid 
dat dc grootste kunstenaars zich niet alleen met 
groote kunstwerken bezighielden, maar  het niet 
beneden zich achtten, aan de kleinste, zelfs voor 
dagelijksch gebruik bestemde, voorwerpen huu 
kunsttalent ten beste te geven. t moet zeker 
van onberekenbaren invloed zoowel op de huizen 
als op de meubelen geweest zijn. e rijkdo m der 
Venetiaansche huizen en die in andere oorden 
is nog daar, om dit te bewijzen. e fuyence 
kachel werd ook toen geboren. 

n de 17de eeuw zijn de huizen niet meer  zoo 
donker; de houten betimmering der  wanden hail 
eene groote uitbreidin g gekregen: luerdoo. ver-
kregen de kamers het aanzien eener  groote doos. 

r  de zucht naar  sprekende kleuren wijkt , zij 
zjjn mat en over  het geheel licht. 

e papieren behangsels, uit China afkomstig, 
komen in den tij d van e wijk V iu zwang. 

e meubelen verkrijgen een ander  aanzien. Een 
menigte dezer  karakteristiek e voorwerpen uit den 
tij d van k XV en XV  zijn nog aanwezig. e 
tij d van k XV  begint meer  de antieke 
lijnen aan te nemen, maar zeer  dikwijl s niet in het 
voordeel van den vorm. Onder  het k 
ontstaat de zucht naar  het e brui n en 
zwart, maar  de vorm, in overeenstemming met 
het doel, geraakt op den achtergrond; kachels 
in den vorm van kolommen, tafeltjes als drie-
voeten enz. zijn op verre na geen zeldzaamheden; 
zeer  veel neemt zelf den caricatuurvor m aan. e 

e bracht de rococo weder  in herinnering. 
Zoo zijn wij  tot onze dagen voortgesukkeld, maar 
men begint nu ook de meubelen aan critiek te 
onderwerpen cn dat is een gelukkig verschijnsel. 

Na deze zeer  vluchtige behandeling van het 
onderwerp, zal spreker  op dit gebied, tot een 
acsthetischen grondslag waarop gewerkt moet wor-
den, trachten tc komen. 

Onze woning moet eeu rui m kleed zijn , waarin 
wij  ons gemakkelijk kunnen bewegen; maar  men 
ga te rade met het klimaat , waarom in het 
Noorden anders gebouwd moet worden dan in het 
Zuiden. u het Noorden moeten de vertrekken 
minder  groot en meer  met hout betimmerd wor-
den , terwij l het Zuiden minder  het onaangename 
van den steen zal doen gevoelen n moet er 
verschil van inrichtin g van een woning in de stad 
en een op het land zijn. 

Veel is geschreven over  dc harmonie tussehen 
het uit- en inwendige eener  woning, doch die 
behoeft volgens spreker  niet zoo direct te bestaan; 
die eenheid zal wel onbereikbaar  zijn , daartegen 
verzet zich de verschillende landaard. e Fran-
schen brengen alles naar  bulten, de Engelschen 
en ook wij  meer  naar  binnen; wilde men die 
eenheid vasthouden, dan zouden wij  zeker  tot 
dwaasheden vervallen. t aanzien onzer  ver-
trekken moet met onzen tij d in overeenstemming 
zijn , want liet is zeker  een anachronisme om met 
ons costuum in eene 17de-eeuwsche kamer te leven. 

t verzamelen van meubelen uit dien tyd 
noemt spreker  een onschuldige liefhebberij , maar 
zeker  zal het wel zijn , dat veel, wat als uit dien 
tij d afkomstig gekocht wordt , slechts in onzen 
tij d nagemaakt is. 

Spreker  wijst op de verschillende indrukke n 
die hooge en lage vertrekken doen ontstaan; ook 
op die der  kleuren; het is daarom voor  b. v. 
een goede studeerkamer noodig, dat zij  ook in 
stille kleuren is, want is de kleur  niet goedge-
kozen voor  het doel waartoe het vertrek moet 
dienen, dan verliest het daardoor  alleen reeds veel 
van zijn waarde voor  het gebruik. 

e kleur  is nu wel veel, maar  de vorm is 
meer. Om goede vormen te scheppen is meer  ont-
wikkelin g noodig, want daarbij  heeft men direct 
met styl te doen. Er  is veel over  stij l geschreven : 
eene eenvoudige diliuiti e er  van zal wel die wezen , 
dat, als men aan het voorwerp dadelijk kun zien 
waartoe het dient, er  dan stijl in is. 

Een meubel, tot zelfs deeeuvoudigsle zaak, kan 
dus stijl bezitten ; daarentegen bezit een tabakspot 
in den vorm van een negerkop, of een sigaren-
standaard in den vorm van een tulp , geen stijl . 

e Ouden leeren ons hoe ver  men kan ga^n met 
het s'ylereu der  voorwerpen. Om dit duidelij k 
te maken wyst spreker  op den Uentaurus, ruiter 
en paard in één liguur ; het is een dwaasheid eu 
toch is het schoon. Zoo bezit ook een Turksche 
divan stijl . Zoo ook kan in eene woning styl zyn, 
zonder  dut zy zich direct aau de eene of andere 
kunstrichtin g aansluit. n gebruike daarom de 
oude stijlvormen als formulen, en vrage daarbij 
niet wat de Ouden maakten, maar  hóe zij  het 
maakten. n zy ook indachtig dat smaak geen 
mode is. 

Alsnu gaat spreker  over  tot de beschouwing 
van de samenstellende deelen onzer  woningen. 

t eerst komt daarbij  de vloer  in aanmerking: 
deze moet rustig cn vlak zijn , zoodat men niet 
bevreesd behoeft te zijn er  den voet op te zetten; 
wat wel het geval zal zijn uls hy uit met de punten 
naar  boven gekeerde kubussen bestaat. m 
ook geen bloemen of dieren in onze tapijten, want 
die zijn niet geschapen om er  over  te loopen. 

n zal zeggen dat de Ouden toch ook wel eens 
zoo iets gemaakt hebben, getuige het k af-
beeldende den stryd tussehen de Perzen en Grieken. 

r  spreker  gelooft niet dat de plaats, waar 
deze voorstelling was, een woonvertrek is ge-

weest , waarom men er  niet over-, maar  omhenen 
zal geloopen hebben. 

Wanneer  wij  naar  eene wet zoeken voor  de 
behandeling onzer  vloeren, dan wordt die ons 
door  haar  grenzen, de wanden, aan dc hand ge-
daan. n geve ze, in overeenstemming daar-
mede, een krachtigen rand en vuile dien omtrek, 
hetzy geheel vlak of met vlakke figuren. e 
Oostersche tapijten geven ons daarvoor  goede 
voorbeelden; zelfs al zijn daar  bloemen in , dan 
werken die door  hare eigenaardige toepassing 
niet storend: het zijn dan ook niet getrouw de 
natuur  nagebootste rozen. Een groote fout is 
het ook de lijnen en afdeelingen van het plafond 
op den vloer  over  le brengen. 

e moeten de wanden wezen? r waar geen 
pilasters te vermijden zijn, moeten zij  duidelij k 
doen zien, dat zij  er  niet zijn om iets te dragen, 
maar  alleen om tn versieren. Prachtige voor-
beelden vinden wij  hiervan in den Pompejaanschen 
stijl . n en pilasters komen daar  voor  op 
een wijze, zooals zij  eigenlijk niet gebouwd kun-
nen w  en wuartusschen zeer  dikwijl s zwe-
vende figuren zijn aangebracht. e wand moet 
een goede achtergrond zijn voor  de schilderijen 
eu andere voorwerpen, die wij  et tegen hangen. 

n kan den wand ook wel tot een kunstwerk 
maken, zooals b. v, in de Alhambr a is geschied, 
maar  spreker  zou daarin niet gaarne willen wonen. 

Een andere vraag is het, of de wanden licht 
of donker  moeten zijn. u de vorige eeuw wer-
den zij  mat behandeld, maar  een eentoonige 
wand vermoeit het oog ; er  moet afwisseling in 
zijn en punten waaraan wij  ons kunnen vasthouden. 

n make daarom een krachtige afscheiding tus-
sehen den voet, het lichaam van den wand en 
de lijst . e laatste versiere men waardig, niet 
met linten, guirlandes en dergelijke». Vooral 
vermijd e men het behangselpapier. e soms 
zeer  dure vermenigvuldiging van in deu regel ka-
rakterlooss patronen, geëncadreerd door  gouden 
lijstjes of'  andere banden, beschouwt spreker  als 
een der  smakelooste zoogenaamde versieringen. 

t plafond. e oudheid geeft ons daarvoor 
bruikbare  motieven, in haar  balkwerk en caïsons. 
Een spiegelgewctl'  is zeker  het dankbaarste om 
zich als decoratie te laten behandelen, maar  men 
doe het niet met het vlakke middeldeel als een 
open ruimt e te behandelen, waardoor  men lucht 
en wolken ziet en die omgeven is met een balu-
strade . waai overheen buigende menschen op ons 
neer  zien. Wij  willen niet zóó bespied worden 
en ons klimaat is er  niet toe geschikt, om altij d 
onder  den blooten hemel tc zijn. n volge lie-
ver  de constructieve samenstelling van balken enz. 
of geve er  het aanzien van een tentdak aan. 

Vermeden dient te worden cr  bloemen op te 
schilderen : bij  een feestelijke gelegenheid zou dit 
wel niet onpasselijk zijn , maar  voor  dag-lijksch 
gebruik is het toch minder  geschikt. 

e deuren. n ga cr  nooit toe over  die te 
beplakken; een allerongenaamsten indru k moet 
het toch veroorzaken , wanneer  men zich in een 
vertrek , zonder  bepaald aangetoonden uitgang be-
vindt ; het denkbeeld van gevangenis moet zich 
onwillekeurig aan ons opdringen. n 
moeten zij  in harmonie met haar  omgeving en 
de kleur  der  wanden zyn. Spreker  besluit met 
te zeggen, dat het onderwerp van zeer  uitgebreiden 
aard is, waarom hij  met groote schreden er 
overheen is moeten gaan. n handele steeds 
met gezond oordeel en volgens aesthetische re-
gelen en, zoo gehandeld, zullen de uitkomsten 
goed zijn. 

Platte, - en Fransche dakpannen. e 
Voorzitter  zegt, dat, naar  aanleiding van de 
7e algemeene bijeenkomst van de leden der -
schappij, dit jaar  te Amsterdam te houden, den 
heer . a , te , om monsters 
is verzocht van iu zijn fabriek vervaardigde pan-
nen | aan welk verzoek welwillend is beantwoord. 

e ontvangen monsters zijn ter  vergadering 
ten toon gesteld. 

Volgens de bijgevoegde inlichtingen bevelen de 
platte pannen zich aan door  vastheid, netheid en 
dichtheid; er  kunnen dus geen vogels onder  nes-
telen. Zij  maken in het noorden van ons land 
sedert 1859 veel opgang. Er  gaan 15 stuks in 
den vierkanten meter; de prij s der  geglazuurde is 
/ 6 0, die der  blauw gesmoorde / *0 per  1000 
stuks vry aau boord. n het gebruik geven de 
verglaasden een verschil van slechts 4 cents per 
vierkanten meter  meerder  kosten boven de gewone 
pannen, die hoewel nie  zoo duur , echter  20 sluks 
voor  den vierkanten meter  vorderen. 

e n (gegolfde; pannen dagteekenen van 
1871, en worden iu het noorden veel voor  bouw-
woningen gebruikt. Prijs , hoeveelheid enz. zijn 
gelyk aan die der  platte. 

e Fransche pannen dagteekenen van 1873. e 
dekken iu verband eu liggen daardoor  zeer  vast; 
zij  dekken zeer  dicht en zijn, zells op het vlakste dak, 
waterdicht. Benoodigde hoeveelheid is dezelfde, 
de prij s is vun de vergluasde ƒ 8 0, en van de 
blauw gesmoorde ƒ 0 0 per  1000 stuks. 

Na deze mededeeling zegt een der  leden, de 
beide eerstgenoemde soorten in toepassing gezien 
te hebben. Uit het oogpunt van fraaiheid prefe-
reert hy echter  onze gewone pannen boven deze. 

e platte pannen geven het dak een onbehaag-
lyk plat. de n pannen een even onbehaaglijk 
beweeglijk aanzien. 

e Voorzitter  steil ter  bezichtiging eenige mon-
sters n kalksteen. Nadere mede-
deelingen dienaangaande verwacht hij  spoedig te 
zullen kunnen geven. Voorloopig kan gezegd wor-
den, dat deze steen reeds door  de , on-
der andere te Trie r  aan nog bestaande bouw-
werken , gebruikt is, waaruit is op te maken, dat 
het een zeer  deugdzame steen is. e prys in blok-
ken wisselt aau de groeven af vun 35 tot 50 
franken deu kubiek-tueter. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

, 25 Jan. 
Ten Boer, te 10 uren, ten gemeentehuize: 

lo. het aanleggen van een grintweg , van de 
g by Woltersum naar  en langs den 

Grauwendijk tot aan den molen vun Wolthuis; 
2o. idem van een grintweg van Wittewieru m naar 
den Grauwendijk . 

Sohtnnen , te 10 uren, door  het ge-
meentebestuur: het bouwen eener  onderwijzers-
woning. 

s-Bosch , tc 11 uren , door  den commandant 
der genie, in het café-restaurant by J. . Vol-
laers: het inrichten van een gedeelte van het 
groot arsenaal aldaar  tot kledingmagazijn. 

, te 11V, uren, door  het ministerie 
vun binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het bouwen eener  yzeren draai-
brag met steenen landhoofden en bijkomende 
werken, ter  vervanging van de vlotbru g over  het 
Zedcrikkanaal in den Biezenweg onder  Vianen. 

g ƒ 2 0 , 8 5 0. 

, te 12 uren, door  burg. en weth.. 
het vernieuwen der  dubbele ophaalbrug op de 
Oude Vest in de richtin g der , genaamd 
Oude , door  eeu draaibru g voor 
dubbelspoor  met trottoirs ; 2o. het vernieuwen 
der dubbele ophaalbrug over  den n bij  het 

e hek in ijzer-constructie. 

G o o r . te 12 uren, door  de directie der  Twent-
Bche stoomhleekerij, in het : het 
bouwen van een drogerij  met annexe kalander  en 
machinekamer. 

Groningen, te 12' , uren. door  het gemeente-
bestuur  : de levering van 820 . lengte hard-
steencn trottoirbanden . 

Bergen-op Zoom . te 1 uur , door  de firm a 
Swnan en Van : het verrichten der 
aardewerken voor  den aanleg van oesterputten 
met san hooren. 

N i jmegen, te 1 uur , door  het gemeentebe-
stuur: het verlagen van de:i grintweg en hetop-
hoogen der  voetpaden onder  Neerbosch , van de 
brug bij  den bouwhof de Bloemberg af tot aan 
den n Boom bij  de , over  eene 
lengte van 2440 . 

Onderdendam, te 5 uren, bij  J. Ploegh 
het bouwen van eene boerenbehuizing met koets-
huis en tuinmanswoning , aan den grintweg en 
het Boterdiep aldaar  en het amoveeren van be-
staande gebouwen. 

, bij . . van : het 
bouwen van eene stelphuizinge aldaar. 

, 26 Jan. 
Ferwerd , te 10 uren, door  burg. en weth. 

van Ferwerderadeel: het maken en leveren van 
een grintweg naar . ter  lengte van 
525 . Bilj . inzenden uiterlij k 25 Jan. 

, tc U uren, in e Zon: het afbreken 
en wederopbouwen van eene kolfbaan in het kof-
fiehuis e Zon. 

, te 11 uren, door  het water-
schapsbestuur, aan den Tolakker : het gedeeltelijk 
vernieuwen van de brug aun den . 

, te 12 uren, ter  secretarie: het 
maken eener  houten veerpont, ten dienste der 
gemeente. 

, in het Timmerhuis: het leveren 
van 15 ijzeren schcepsboeien, elk wegende onge-
veer  1150 . Voorwaarden liggen in het Tim -
merhuis. 

s urn, by S. G. Wiersmu: het bouwen 
eener  woonhuizing met schuur. Bestek cn tee-
kening ter  inzage hy . T. de Boer, aldaar. 

Woensdag, 27 Jan. 
, tc 1 uur , door  burg. en weth.: 

het maken van een gebouw en andere werken in 
de e Torenstraat, tot vergrooting der  school 
uan de . 

, te 7 uren, door  den burgemeester: 
het maken van de gebouwen en getimmerten voor 
eene in die gemeente op te richten fecalienver-
zameling. . bij  den gemeente-architect. 

, 28 Jan. 
Zuidzaade, te 10 uren, door  het bestuur 

van de watering Cadzand, hij  Wed. A. U. van 
de Plasschc : het bouwen van eene nieuwe wo-
ning voor  den dijkbuas op den Noorddyk onder 
Cud zand. 

, te 11 uren, door  de comm. van ad-
ministrati e over  de gevangenissen, in het huis 
van militair e detentie: de levering vun hennep, 
vlas, paardenliaar, alpengras, leder, papier, di-
verse confectieiniddelen, ijzer  en bouwmaterialen, 
benoodigd voor  den arbeid der  gevangenen in 
dit huis ged. 1875. 

n , te 11 uren, door  burg. en 
weth.: het gedeeltelijk beklinkeren en gedeeltelijk 
begrinten van een gemeenteweg, strekkende van 
de kom dier  gemeente in de richtin g op Schijndel, 
ter  lengte van 3388 . Aanw. op den bestedings-
dag, te 9 uren, te beginnen aan den grintweg 
Vught-Schijndel. 

, te 12 uren, door  burg. en weth., 
aan het e Veer: het bybouwen van eeiu' 
kamer en het maken van eenige veranderingen 
ain het huis bewoond door  den gemeentege-
neesheer. 

Vrijdag , 29 Jan. 
Amsterdam, te 11 uren, door  hetministerie 

van koloniën, aan het koloniaal etablissement: 
de levering van verschillende benoodigdheden, 
24 perc. (Zie verder  no. 2.) 

Oosterhesselen . te 11 uren, door  het ge-
meentebestuur: eene belangrijke vergrooting van 
de school aldaar. 

B lauwhu is, te 12 uren, by S. Aalsma : het 
bouwen van eene huizing en herberg. . bij 
S. van der  Schuit, te Oudegu. Aanw. op den 
bestedingsdag, te 10 uren. 

Arnhem, te 1 uur , door  den burgemeester: 
het leveren, leggen en in richtin g brengen van 
banden voor  voetpaden, bet metselen van rolla-
gen enz. 

, by Jac. Zeper  en Zoon: het 
graven van 2400 3 klei en het opbrengen naar 
san te wijzen losplaats, in 2 perc. Aanw. 26 
jan., te 11 uren, te . Bilj . inzenden 
uiterly k 28 Jan. 

Zaterdag, 30 Jan. 
Vleuwerkerk a , te 13 uren, bij  G. van 

k : het stichten eener  bouwmanswoning, 
korenschuur, bergen en verder bijbehooren, in 
den Prins-Alezanderpolder, aan de . 
Aanw. 26 Jan., te 12 uren. 

, te 13 uren, door  burg. en 
weth.: het doen van verfwerken aan de gemeen-
teschool no. 4. Bilj . inzenden uitetlij k 29 Jan. 

Zwolle, te 1 uur , door  burg. en weth.: het 
vernieuwen van de valbrug over  de sluis in de 
Nieuwe Vecht, het Nieuwe Verlaat genoemd, in 
de gemeente Zwollerkerspel. , bij  den opzich-
ter  der  gemeentewerken. 

Baarn , in het s : het bouwen van 
eene dubbele vill a aan den straatweg van Buurn 
naar  Eemnes. . bij  den ingenieur-architect A. 

. van Gendt, te Amsterdam. 

Brantgum, bij  S. T. Olivier : het bouwen 
van eene nieuwe schuur, lang 10, wijd 15 . 
Aanw. 20 Jan , te 10 uren. 

, ter  secretarie van -
deel : het afbreken eener  huizing te Birdaar d en 
het bouwen daar  ter  plaatse van eene school. 
Aanw. 25 Jan., te 11 uren. Bilj . inzenden uiter-
lij k 20 Jan. 

Zondag, 31 Jan. 
, door  het gemeentebestuur: 

de levering van 150 a grove machinegrint, vri j 
op de losplaats aan de haven te . 
en 50 - dito op die te Baarland. 

, 1 Febr. 
e g (bij , te 10 uren, 

door  de comm. van administratie: de levering van 
artikelen, benoodigd voor  den huishoudelijken 
dienst en voor  den arbeid ged. '75, 

, te 11 uren, door  directeuren van den 
n kunstweg: de levering 

der in '75 voor  gezegden weg benoodigde, circa 
1050 stère onderhoudsgrint. 

, door  het gemeentebestuur 
van : de levering van 400 stère 
macadam. 

Yerseke. door  het gemeentebestuur: de leve-
rin g van 120 stère grove onderhoudsgrint. 

n (in Gaaster  land), bij  Jhr . . J. 
. F. . van Swinderen : het bouwen eener 

nieuwe boerenhofstede. Bestek en teekening lig-
gen bij  den kastelein J. . Boersraa, te . 

, bij  S. S. de Jong: het bouwen 
eener  stelphuizinge op een nieuw terrein te Schil -
laard. Aanw. door  J. . Boorsma, 30 Jan. 

Vronwen-paroohie, bij  G. de Boer  i het 
verven van een vertimmerd logement. 

, 3 Febr. 
a , to 11 uren, door  hetministerie van 

marine: het maken van eene woning voor  den 
opzichter  va.i 's s kustverlichtin g op Goede-
reede, alles met den aankleve van dien. . bij 
den bouwkundige bij  den dienst van het loods-
wezen, alsook bij  den opzichter  te Goedereede, 
ged. 3 dagen vóór de besteding. 

Assen, te 13 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: de uitvoering van vernieuwingen, her-
stellingen en leveringen ten dienste van de stoom-
gemalen langs het Noord-Willemskanaal in , 
met het onderhoud daarvan en van al de bybe-
hoorende werken, van den dag der  goedkeuring 
van de besteding tot 31 . / 5300. 

, in het Timmerhuis: de levering 
van 60,000 kleurige Waal-hardgrauwen en 80,000 
Waal-boerengrauw. Voorwaarden liggen in het 
Timmerhuis. 

Woensdag, 3 Febr. 
, te 3 uren, door  het gemeente-

best.: het maken van een straatweg en bijkomende 
werken beneden Schielands hoogen Zeedyk in de 
gemeente . 

Eelde, te 3 uren, door  kerkvoogden der . 
gemeente, bij  A. Nij d am : het afnemen der  oude-
en het opbrengen eener  nieuwe kap op de kerk 
aldaar, mitsgaders het maken van een plafond in 
de kerk. Bestek en teekening liggen bij  Nijdam 
voornoemd, bij  wien de biljetten uiterlij k 1 uur 
te bezorgen. Aanw. 27 Jan. en 3 Febr., telkens 
van 10—11 uren. 

, 4 Febr. 
, te 9'/, uren, door  den burgem. 

van n , aan het gebouw van het prov. be-
stuur  : het maken van den bovenbouw van eene 
school en ondcrwyzerswouing op het eiland -
ken. . bij  deu burgemeester  voornoemd , en 
bij  den prov. opzichter  van den waterstaat F. C. 
van der  Sterr, te . Aanw. 30 Jan. 

Stiens, te 6 uren , bij  S. S. van der  We ij  : 
het bouwen eener  gardeniers-stelphuizinge. . 
bij  den architect , aldaar. 

Vrijdag , A Febr. 
Zwolle, te 13 uren, door  het ministerie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. be-
stuur: het doen van klinkerbestratingen op den 
grooten g le klasse, no. 1, gedeelte -
venter—Zwolle, prov. Overijsel. . by den hoofd-
ingenieur  en den ingenieur g , beiden 
tc Zwolle. Aanw. 28 Jan. 

Zaterdag, 6 Febr. 
Genemuiden, te 13 uren, door  burg. en 

weth., in e Pauw: het bouwen van eene petro-
leumbewaarplaats aldaar. Bestek en teekening 
liggen in genoemd logement. Aanw. op den be-
stedingsdag, van 10—11 uren. 

, O Febr. 
Amaterdam, te 1 uur , door  de Naamlooze 

Vennootschap tot expl. van Sociëteitsgebouwen op 
Plancius, in e : het maken der 

onderheide fundeering- en metselwerken, bene-
vens dc opbouw van een sociëteitsgebouw in de 

k laan, in 2 perceelen. Aanw. 25 en 
26 Jan., telkens te 12 uren. 

Woensdag, 10 Febr. 
, door  burg. en weth.: lo., te 

13 uren: de levering ven 61,400 bekapte -
sche keien; 2o., te 12',., uren: het gedeeltelijk 
vernieuwen van de fluizumeibrug. Voorwaarden 
bij  den directeur  der  gemeentewei ken. Bil j  in-
zenden uiterlij k 9 Febr. 

, 11 Febr. 
, te 13 uren, door  het ministerie van 

binnenl. zaken: het fundecren en opbouwen van 2 
pijler s en het maken van eenige verdere werken 
binnen , ten dienste der  Staatstpoor-
wegen. Aanw. 4 en 6 Febr., telkens t e i l uren. 

B o l a w a r d . door  het dijksbestuur  van Wonse-
radeels Zuiderzeedijken, ten gemeentehuize: de 
levering van 400 stuks grenen palen 02 , 
400 stuks palen 53 , 470 stuks idem 35V, 
d ; 20 zware, 20 lichte en 30 onderuiaatsche 
eiken gordingen; 100 stuks eiken intangen; 120 
stère grove gewasschen riviergrint . Bilj . inzenden 
uiterlij k 10 Febr. 

Woensdag, 17 Febr 
, te 13 uren, door  het ministerie van 

binnenl. zaken : het afgraven van grond aan de 

noordzijde van den bovenmond der  doorgraving 

aan den k van . g ƒ 155,000. 

, 18 Febr. 
Spijk , te 3 uren, door  het gemeentebestuur 

van Bierum, bij  J. van dcr|Ploeg: het aanleggen 
van cn straat- en grintweg langs den Oudendijk 
en zoogenaamden Boterweg te Spijk , resp. lang 
580 en 840 . Aunw. op den bestedingsdag. 
te 10 uren. 

Zaterdag, 37 . 
Utreoht, te 1 uur , door  het gemeentebest.: 

de levering van 200,000 . Engelsche gaskolen, 
ten dienste der  stedelijke gasfabriek in '75. 

Op later  te bepalen datum. 

Amsterdam, in e Griekentuin : het bouwen 
van een stal cn wagenhuis aan den Overtoom 
voorde Amsterdamsche Omnibusmaatschappij. . 
bij  den architect G. B. Salm. 

Sneek het bouwen van 12 woningen. Bestek 
t bij  den kastelein J.  van der n , al-

daar. . bij  den architect F. Swart, aldaar. 

Afloop van Aanbestedingen. 

, 7 Jan.: het bouwen eener  nieuwe 
stelphuizinge; ingek. 9 bilj. , als: 

. J. Zijlstra , te Ee, ƒ 27,286 
G. . Boorsma, s 26,750 
J. Boersma, > idem > 26,600 
J. van der  Veen, > Augustinusga,  25,937 

. v. ,  Buitenpost, » 25,749 
P. J. Schaafsma, o Veenklooster, > 25,177 
G. Jelgerhuis, > , t 24,974 
J. Pijnakker , »> 24,725 
B. , » 24,690 
overigen aldaar; gegund. 

, 8 Jan.: de levering van: lo. 
200,000 stuks straatsteen en, in 2 loten : T. J. 
Smits, te , a ƒ 1 0 7 . 4 0; Theod. C.Peeters, 
te , le lot ii fr . 230, 2e lot a fr . 250; . 
Goffin en Co., idem, le lot a fr . 209, 2e lot a 
fr . 219; . Bonmariage, Ed. Burlio n en Co.„  te 
Con.blain-au-Pont, a fr . 192. 

2o. 6000 burduursteenen, in 2 loten: T. J. 
Smits, a ƒ 1 6 0 . 6 0; . Goffin en Co., le lot a fr . 
365.75, 2e lot a fr . 383.25; Th. C. Peeters, le 
lot a fr . 330, 2e lot a fr . 360; . Bonmariage, 
Ed. Burlio n en Co., ïi fr . 288, alles per  duizend 
stuks. 

3o. 300 str. . kantsteenen voor  trottoirs : . 
Franck, te , a fr . 7.50 ; . Goflin en Co., a 
fr . 7.40; . Wenraaekers, te , a ƒ 3 . 61 per 
str. . 

, 8 Jan.: lo. het maken eener 
nieuwe bestrating in bekapte keien in de traverse 
des prov. wegs van Venlo naar s te , 
2o. het onderhoud van cen gedeelte des prov. 
wegs vun Venlo naar s nabij  het gehucht 
Castenraij; minste inschrijver  voor  beide was 
P. A. Gtubben, te Blerick , resp. voor  ƒ 1375 
en ƒ 1377. 

, 9 Jan.: het éénjarig onderhoud van 
dc sluizen, bruggen en wachterswoningen, van 
het hoogheemraadschap van , langs den 

; aangenomen als volgt: lo. , door 
W. A. van , te Zoetcrwoude, voor  ƒ 9 9 . 9 0; 
2o. sluizen, door  Verver, te n , voor  ƒ 50; 
3o. Gouwesluis, 4o. bruggen onder  Alten, 5o. 
brug over  deu , door  A. Vlasman, te Bode-
graven, resp. voor  ƒ 492, ƒ 2 17 en ƒ 5 6 5; 6o. 

, door . Pannevis, te Ouds-
hoorn, voor  ƒ 6 4 0; 7o. Zwammerdarasche brug 

 A. de Borst, te Zwammcrdam, voor  ƒ 3 1 4. 

Bolsward, 9 Jan.: het onderhoud van ge-
ineentegebouwen over  '75 ; aangenomen als volgt: 
lo. jaagpad van Bolsward naar  Pijphorne, met 
24 bruggen, 33 rolpalen , 4 duikers cn een tol-
hek, door  F. . Fcenstra, voor  ƒ 9 8 5; 2o. de aan 
dit jaagpad staande gebouwen, door . -
mertsma, voor  ƒ 7 2 5; 3o, straten, wallen en rio-
len in en om de kom der  gemeente, 4o. 35 brug-
gen met aanhooren, 5o, huis en herberg de 
Exmorrazyl , door . . Veenstra, resp. voor 
ƒ 1 4 0 0, t 1 n en ƒ 7 8; 6o. de gebouwen binnen 
de gemeente, door . , voor  ƒ 7 4 4; 7o. huis 
en herberg de NyezyJ, door  S. , voor 
ƒ 3 9 7; allen aldaar. 

, 11 Jan.: het aanleggen van den dyk 
langs den linkeroever  der  Nieuwe e hij 
den , onder  Werkendam; ingekomen 
14 bilj. , sis: 

P. d , te Sliedrecht, ƒ 8349 
G. J. , ,  8122 
W . s , . Sliedrecht, i 7980 

. J. v. d. Steenhoven 
en Co.. . i 7960 

P. , » Giesendam, - 7800 
C. de Jong, , i 7799 
J. v. d. Plas Jz.,  idem » 7569 

. v. Wijngaarden Us., . Sliedrecht, - 7500 
W. den Breejen, ,  7380 
C. Sterk , ,  7380 
G. de , B Gorinchem, > 7150 
J. van 't Verlaat, » , » 6975 
C. v. d. , » Werkendam,  6769 
C. Bot Cz.,  Sliedrecht, » 5975 

Assen. 11 Jan.: het afbreken en wederopbou-
wen van een huis ; minste inschr. was . Naber, 
aldaar, voor  ƒ 7 4 7 0. 

, 13 Jan.: het vertimmeren van de 
tegenwoordige c school en het inrichten 
daarvan tot telegraafkantoor: minste inschr. was 

. de Vries, aldaar, voor  ƒ 7 2 3. 

, 13 Jan.: de aanleg van een 
grintweg langs de Wirdumermeedelaan, lang 
2562 ; ingekomen 0 biljetten, als: 
J. , te , ƒ 10,740 
P. . , « Groningen, » 10,600 
T. de Jong,  idem  10,460 
W. B. ,  Warfhuizen, > 10,329 
J. Veldkamp, B Bedum, o 10,300 
J. , » Zuidwolde, B 9,954 

Sloohteren. 14 Jan.: lo. het aanleggen van 
een grintweg langs den Schildwolder-meenteweg; 
ingekomen 9 biljetten, als: 
A. Benninga, te Bedum, ƒ 2 4 , 1 00 
J. Vellkamp, > idem i 24,000 
J. , B Zuidwolde,  24,000 
J. , B , > 23,450 
P. , i Warfhuizen, » 22,778 
W . Bos. Zuidbroek,  22,440 
G. ,  Beerta, » 22,150 
T. de Jong. B Groningen, i 22,100 
J. , i Beerta, i 21,990 

2o. het leggen van een grintweg van de grens 
der gemeenten Ten Boer  en , langs 
den Grauwendijk tot de Wirdumerlaan : ingek. 9 
bilj. , als: 

J. Veltkamp, ƒ 15,000 
P. , B 14,378 
J. . a 14,350 
T . de Jong, » 14,300 
G. , i 14,200 
J. , o 14,100 
A Benninga, B 14,100 
J. , » 14,000 
W. Bos, B 13,469 

, 14 Jan,: de levering aan den 
polder  Walcheren van 6300 . wormnagels; 
ingek. 9 bilj. , als : 
Van Noorden en 

Schwerzel, te m , ƒ 2 1 7 9 . 80 
J. C. de n (firm a 

, o , B 1764. 
. J. Cohen, s Alkmaar , » 1749.48 
. S. Stokvis en Zonen, s , B 1710.45 

Van den Broccke en 
Jutting , » 1707. 

Gebr. Polak en Co., B Vlissingen, B 1697.85 
A.Jacobse Boudewijnse, B 1079. 
Gebr. Boudewynse, » 1650. 
Wed.J.C. , B Goes, i 1037.49 
overigen aldaar. 

. 14 Jan.: lo. de levering van 550 
stère gtint , kalkketzel en keien; aangenomen 
voor  ƒ 2 0 5 2 . 5 0. 

2o. het herstellen eener  boerenhuizing ten wes-
ten ; minste inschr, was . . van Noord, 
aldaar, voor  ƒ .3484. 

3o. de werkzaamheden aan dijken en kaden, 
4o. het onderhoud der  rijwegen ten oostenen ten 
westen r  en Zandvoorderhoek ; aangenomen 
resp. voor  ƒ 3 6 6 5 . 40 en ƒ 4 0 8. 

Amsterdam, 1ft Jan.: het bouwen van eene 
vill a met bergplaats, aan de n , te Buurn, 
onder  beheer  van den ingenieur-architect A. . 
van Gendt, ingek. 9 bilj. , als: 

. Andriessen, te . ƒ 27,079. 
A. , > idem i 26,983.21 
W. van ,  Baarn, B 26,900. 
C. C. v. d. ,  Amsterdam, » 25,989. 
C. , s idem B 25,750. 

. , » Baarn, B 25,333. 
J. W. . van Staa, » Amsterdam, » 25,293. 

. . van ,  idem » 23,320. 
J. , » Baarn,  21,840. 
gegund aan . . van

Zwolle, 15 Jan.: lo. het maken vaneen hou-
ten brug in het jaagpad langs den linkeroever 
vnn het Zwartewater, over  den mond der  Strang 
tegunover ; minste inschr. was . Bode, 
tc , voor  ƒ 2 3 2 2. 

 het onderhouden ged. '75 van- en het doen 
van eenige herstellingen aan de gebouwen van 
het prov. bestuur  ; minste ïsschr. was 11. Greveu, 
tc Zwolle, voor  ƒ 1 0 0 7. 

3o. het onderhoud, ged. '75, van het huis be-
woond door  den Commissaris des ; minste 
inschr. was G. Schutte, te Zwolle, voor  ƒ 4 7 0. 

Noordhorn, 15 Jan.: het bouwen eener  be-
waarschool voor  het Nut van 't Algemeen ; minste 
inschr. waren P. Westerbaan en G. Vogelzang, 
te Oldehove, voor  ƒ 1 4 1 4; gegund. 

Utreoht, 18 Jan.: lo. het leggen van een 
voetpad langs den Oosterspoorweg, van de Zon-
steeg naar  het Abstedcr  zandpad; minste inschr. 
was P. , aldaar, voor  /1033. 

'Jo, het bouwen vun eene school in de ge-
meente Woudenberg; minste inschr. was . -
tenberg, te Amersfoort, voor  / 11,874. 

Amsterdam, 18 Jan.: bet maken in het af-

gesloten , benoorden den Westerdoksdijk, van 
eene houthaven enz.; minste inschr. was . Vol-
ker , te , voor  / 219,800. 

's . 18 Jan.: de levering van benoodigd-
heden voor  de f ged. '75; minste 
inschr. waren : 

J. , te : no , a f 0.20ffo. 
Feite &  Guillcume, te n : no. 2, a / 0 . 2 7 ». 
Gebr. , te : no. 3, a ƒ 0.25; 

no. 8, a ƒ 8 . 8 4. 
Gebr. F ïgée, te : no, 4, a /0 .47. 

. , te : no. 5, ft f 0.45, ƒ 0 . 18 
en ƒ 0 . 1 2; no. 10, a /0 .259 ; no. 11, a / 9.7 ft 
no. *12, ft /44.80; no. 13, ft ƒ 1 8 ; no. 14,0; 
ƒ 14 40; no. 15, ü ƒ 9 . 6 0; no. 16, ft  ƒ 7 . 2 0; no. 
17, ft  ƒ 4 . 5 0. 

W. n &  Zn., te : no. 6, ftƒ6.14; 
no. 9, n ƒ 0 . 0 89 : no. 26, ft  ƒ 0 . 1 69 . 

. n &  Co., te : no. 7, 
ft  ƒ 1 . 9 8. 

. S. Stokvis &  Zn., te : nos. 18—22, 
 i ƒ 1 . 2 0; no. 23, a ƒ 1 . 2 5. 

A. W. Groote, te Amsterdam > no. 24, a ƒ 0.29; 
no. 25, ft  ƒ 0 . 7 18 . 

G. . van Baarn, te Utrecht: no. 27, ft ƒ 0.11; 
no. 28, ft  ƒ 0 . 0 9. 

G. A. Schilte, te : no. 29, a ƒ 0.08. 
. F. de t'l,.u 11. &  Zn., te e : no. 30, ft 

/ ° - 1 7 i V V i "0. 31, a ƒ 0 . 1 5 ^. 

, 18 Jan.: de levering van ma-
chlnaal-gesponnen linnen-, katoenen-, wollen- en 
bieden weefgarens, voor  den arbeid der  gevange-
nen ged. '75; ingeschreven werd als volgt: 

Almelosche stoomspinnerij, te Ambt-Almelo: 
ruw-katoenen kettinggaren no. 11, prim a mule, 
a J 1.101 1; P. van , te Tilburg : wollen 
inslaggaren voor  dekens, ft ƒ 1.63, voor  karsaai, 
lï ƒ 1 . 58 en voor  ti ren tijn , ii ƒ 1 . 5 2; J. Ellas, te 
Strijp : ruw werkgaren no. 10 droog, a ƒ 0 . 8 0, 
no. 12 droog, ft  ƒ0.90,1-; ruw vlassengaren no. 
20 droog, ft ƒ0 901, half-gebleekt vlassengaren 
no 20 droog, ii ƒ 1 . 6 4 1; G. Bonnike en Zonen, 
te Amsterdam: hiedegareu van vlas, ft  ƒ 0 . 7 6, 
dito van hennep, ft  ƒ 0 . 7 8, ruw werkgaren no. 
12 nat, ii ƒ 0 . 8 2, ruw vlassengaren no. 18 droog, 
:'t ƒ 1 . 2 4, creamed vlassengasen no. 8 droog, ft 
ƒ 1 . 3 8, half-gebleekt vlassengaren no. 10 droog, 
ft  ƒ 1 . 5 4; Terkuil e en Stroinck, te Enschedé: ruw 
katoenen kettinggaren no. 10, coconkatoen, ii 
ƒ 1.15)-, ruw-katoenen inslaggaren no. 6, cocon-
katoen, ft  ƒ 1 . 0 4; Gebr, Van Wij k en Co., te 

: wollen ketlinggaren voor  dekens, ft ƒ 1.60J-; 
Van k en Co.. te Enschedé: ruw-kutoencn in-
slaggaren nu. 6, good fair  dolleruh, ii ƒ 0 . 9 9 ' ' \ 
no. 16 dito, ii ƒ1 .11 ; s en Co., te Almelo: 
ruw-katoenen kettinggaren no. 14, medio garen, 
ft  ƒ 1 . 1 2, ruw-katoenen inslaggaren no. 14, fair 
dollerah, ft ƒ 1.06; e e vlasspinnerij, te 
Groningen : ruw vlassengaren no. 14 nat, a ƒ 1.05, 
no. 28 nat, ft  ƒ 1 . 3 0, creamed vlasscngaren no. 
14 nat, ft  ƒ 1 . 2 8, no. 20 nat, ft  ƒ 1 . 4 5, half-ge-
bleekt vlassengaren no. 12 nat, ft  ƒ 1 . 3 4, no 18 
nat, ft  ƒ 1 . 4 6. no. 28, a ƒ 1 . 7 8; Goudsche ma-
chinale garenspinnerij, te Gouda: creamed vlas-
sengaren no. 7 droog, a f 1.39J-; Terhorst en Co., 
te n : hiedegaren van jute, a ƒ 0 . 4 3; alles 
per . 

m , 19 Jan.: herbcsteding van het bou-
wen eener  school en de vernieuwingen aan de 
ondcrwijzerswoning in het zuideinde der  gemeente 
Assendelft; ingezet op ƒ 14,000; gemijnd op 
ƒ 1 5 , 3 00 door  W. . , te Alkmaar . 

, 19 Jan.: de levering aan de ge-
meente van e steenkolen: ingekomen 14 
bilj. , als: 
F. n en Co., ƒ 9.85 

. Graswinckel en Co., te , » 8.98 
VV. van , B 8.97 
S. Bingham, B 8.89T

9

f f 

. G. Bingham, B 8.85 
J. van , i 8.84 
A. Zellekens, » Venlo, » 8.80 
G. . de Sain, B 8.74 
A. v. d. w en Zn en Co., » 8.61 
Van Nievelt en Co., B 8,50 
Van Barth en Co., B 8.49 
C. p v. Velthoven, B Breda, B 8 .48 /̂  

h en Bultcrman. » 8.44 
P. W. , B 8.38 
overigen aldaar; alles per  10OO . 

. 

Op Zaterdag 26 r  11. werd te -
dam de tweede algemeene vergadering van de 
n Vereeniging van leeraren en onderwijzers aan- en 
voorstanders van ambachtsscholen"  gehouden. 

t eerste gedeelte der  vergadering werd ge-
wij d aan de bespreking van huishoudelijke aan-
gelegenheden; het lezen der  notulen; het doen van 
rekening en verantwoording: het benoemen van 
eene Commissie tot nazien van die rekening en 
verantwoording: de heeren Jb. Olie Jbzn. en P. . 
van der  Bilt , die, onder  dankzegging aan het 
Bestuur  voor  het zuinig beheer  der  gelden, hun 
rapport uitbrachten; het doen van mededeelingen 
door  het Bestuur, als: waarom de vergadering 
niet volgens het besluit der  vorige algemeene 
vergadering op 24 , maar  op den 2den 

g was aangeschreven. t Bestuur  had eene 
wyziging in het besluit der  Vergadering moeten 
brengen, omdat vele leden practici later  hadden 
medegedeeld, dat het hun om beroepsbezigheden 
onmogelijk zou ziju op den dag vóór  de 
vergadering bij  te wonen. Na goedkeuring der 
Vergadering van den maatregel, thans door  het 
Bestuur  genomen, werd evenwel besloten, dat er 
in het vervolg op algemeen erkende christelijk e 
feestdagen dooi'  de Vereeniging geen vergadering 
zou worden gehouden. Ook deelde het Bestuur 
mede, dat het gemeend had, geene introducti e 
te moeten verleenen, omdat de Vereeniging. die 
nog zoo jong is, behoefte heeft aan onderlinge 
kennismaking harer  leden en uun organiseeren. 



vnn huishoudelijke zaken. Algemeen werd deze 
zienswijze goedgekeurd. 

Nog deelde het Bestuur  mede, dal door  een 
zijner  leden, den heer . . , verscheiden 
dagbladen en tijdschriftartikelen , benevens een 
boekwerk over  vakonderwijs in 't algemeen en 
ambachtsonderwijs in 't bijzonder, aan de Vereeni-
ging waren ten geschenke gegeven; welk voor-
beeld, zoo wenscht het Bestuur, navolging zal 
vinden. 

Op voorstel van het Bestuur  trad de Vergade-
rin g toe tot het lidmaatschap van de Vereeniging 
van een Nedertandsch , ten-
gevolge waarvan zij  het Tijdschrif t voor e 

t en Volksvlij t verkreeg. 
Als plaats voor  dc zomervergadering werd ge-

kozen Amsterdam, terwij l aau het Bestuur  werd 
overgelaten den tij d te bepalen, altij d met inacht-
neming vnn dc opmerkingen door  sommige leden 
gemaakt, die ook ten gevolge hadden, dat aan 
bet Bestuur  der  Vereeniging werd opgedragen om, 
voor  zooverre dit noodig mocht zijn , aan de Be-
sturen der  verschillende ambachtsscholen te ver-
zoeken : het onderwijzend personeel hunner  scholen 
gelegenheid te geven , de algemeene vergaderingen 
by te wonen. 

t tweede gedeelte der  vergadering werd in-
genomen door  de bespreking van de volgende 
twee punten van den Beschrijvingsbrief. t 
eerste, ingeleid door  den heer  A. C. de Graaf, 
luidde: »Op welke wijze kunnen wij  benamingen, 
die in de practij k in strij d met de wetenschap 
gebruikt worden, te keer  gaan?" 

Spreker  betoogde, dat het theoretisch onder-
wys ten nauwste verbonden moest zijn met het 
practische; dat er  echter  bijna onoverkomelijke 
moeilijkheden te overwinnen zijn, vooral met het 
oog op de verkeerde benamingen, die de practijk , 
in strij d met de wetenschap, bezigt. 

Spreker  bracht als voorbeelden bij : de verwar-
ringen van ellips, met ovaal en omgekeerd: de 
benamingen: touwtjes-oraal; ovaal met een ovaal-
passer geconstrueerd: puntovaal, eirond enz. Spreekt 
men over  de constructie van genoemde lijnen, 
zegt spreker, dan krijg t men voor  enkele van die 
fijnen tot antwoord: 

n ellips ontstaat door  de snijding (hoe, wordt 
er  niet bijgevoegd) van een cilinder  met een 
plat vlak."  Eer. eirond, »door de snijding van 
een kegel met een plat vlak" , — antwoorden 
dus, die kant noch wal raken. Toch geeft de 
practyk zulke definition. 

e leerling op de ambachtsschool behoeft niet 
zoodanig ervaren te zijn in de hoogere meetkun-
de, dat hij  het wetenschappelijk onderscheid kent 
tussehen de velschillende kromme lijnen; over 
het algemeen is hij  daarvoor  te jong en te wei-
nig ontwikkeld; hij  moet gelooven op gezag, d. i. 
op den invloed van den onderwijzer. e weten-
schap is vrij ; de benamingen, door  haar  gegeven, 
zyn geldig voor  de geheele wereld. Spr. wil , 
dat, waar  de practyk bij  het onderwys den ver-
keerden naam noemt, zij  den wetenschappelijken 
niet stilzwijgend voorbijga. j  gelooft, dnt, als 
practici en theoretici verschillende benamingen 
voor  dezelfde zaken bezigen, het vertrouwen van 
den leerling in zijne onderwijzers wordt geschokt, 
omdat de leerling niet zal weten aan wien der 
onderwijzers hij  zich zal te houden hebben. Spr. 
meent, dat het op den weg der  Vereeniging ï'mt, 
iets te doen, om aan onze ambachtsscholen het 
uivoeren van gelijke namen voor  dezelfde zaken tc 
bevorderen. j  wenscht: 1o. dat dooi- de Ver-
gadering eene Commissie benoemd worde, be-
staande uit heeren theoretici en practici , die door 
onderlinge samenwerking iets in dien zin tot stand 
brengt; 2o, dat op nieuwe modellen, die de oude 
van tij d tot tij d vervangen, dc juiste benamingen 
gebruikt worden. 

Warme discussién volgden op die bespreking. 
r  enkele leden werd het wetenschappelijke 

meer  op den achtergrond geschoven. Anderen 
wilden, dal de leerling het hoe en waurom zou 
weten. t meerendeel beweerde , dat de weten-
schap wel den Oon moest aangeven, doch dat 
langzaam en met beleid het verkeerde moest wor-
den geweerd. 

Nog werd er  gewezen op het plaatselijk ge-
brui k van namen voor  dezelfde gereedschappen en 
materialen, waardoor  de werkman, en de onder-
wijzer  nog meer, zooveel moeilijkheden ondervindt. 

t gebruik van verouderde namen voor  opme-
tingen werd algemeen afgekeurd. 

t resultaat der  besprekingen was: lo. dat 
de leden een naamlijst zouden samenstellen van 
voorwerpen by den handwerksstand in gebruik , 
met opgave van de verkeerde en de rechte be-
naming ; 2o. dut hetzelfde gedaan zou worden 
voor  materialen en gereedschappen, met bijvoe-
ging van locale benamingen. 

e heer  Jb. Olie Jbz. deelde der  Vergadering 
mede, dut hij  reeds een dergelijke lijst voor  eigen 
gebruik had vervaardigd, waarmede hy de Ver-
eeniging wel wilde dienen. 

t tweede punt werd ingeleid door  den heer 
P. . van der  Bilt , over  de vraag: n de Ver-
eeniging ook iets doen, om de toekomst der  on-
derwijzers aau ambachtsscholen te verzekeren, hetzy 
door  de oprichtin g van een fonds, of door  andere 
middelen ?" 

Spr. zegt, dat, oppervlakkig beschouwd, dit 
punt uiet te huis behoort in deze Vergadering, 
omdat in het reglement der  Vereeniging met geen 
enkel woord gesproken wordt over  het lot der 
ambachtsuiiderwijzers. 

Spr. beweert, dat als meu inderdaad het am-
bachtsonderwijs wilde bevorderen, het in de eer-
ste plaats noodig zou zijn vour  den ambachtson-
derwijzer  een toekomst te scheppen. Gebeurt dat 
niet, zegt li ij . dan zullen weinigen lustgevoelen, 
hun leven aan dat onderwys toe te wydeu. t 
xal een komen eu gaan blijven, waaruit de na-
deeligste gevolgen voor  dut onderwys zullen 
voortvloeien. Spr. staaft zyn bewering met voor-

beelden uit hel lager  onderwijs. j  hoopt, dat 
er  middelen zullen beraamd worden voor  de toe-
komst van den ambachtsondcrwijzer, eer  het te 
laat is. 

e Vereeniging, zegt spr., bezit geene middelen 
om voor  de toekomst van den ainbachtsonderwy-
zer  iets ie doen. t getal harer  leden is nog 
klein. Om een fonds voor  den afgewerkten on-
derwijzer  op te richten is er  een kapitaal noodig. 
Zulk een kapitaal kan niet verkregen worden uit 
de opbrengsten der  onderwijzers zelf, daartoe zijn 
hunne traktementen te gering. j  wenscht daarom, 
bij  zelfhulp, ook die van de verschillende bestu-
ren der  ambachtsscholen ingeroepen te zien. j 
stelt voor, dat door  de Vergadering eene Com-
missie worde benoemd, die, zoo goed mogelijk, 
iets in dien zin zoekt te bewerken. e besturen 
der  scholen, zegt spr., zullen zich niet onttrek-
ken, wanneer  zij  zien, dat door  getrouwe plichts-
betrachting en on vermoeiden arbeid van de zijde 
der  onderwijzers, hunne plannen tot bloei van 
het ambachtsonderwijs worden bevorderd. 

Enkele leden der  vergadering meenden, daler 
gewacht moest worden, iets in dien geest te 
doen , totdat het ambachtsonderwijs en dus ook 
de toekomst van den ambachtsonderwijzer  zou zijn 
geregeld bij  de wet. 

Anderen meenden, dat de besprekingen dan 
zouden komen ten bate van een volgend geslacht. 

Allen verklaarden zich tegen het inroepen van 
publieke liefdadigheid. Sommigen maakten be-
zwaar tegen het inroepen van de hulp van be-
sturen, omdat wegens locale omstandigheden die 
hulp niet kon worden verwacht. 

t gevolg der  besprekingen was, dat aan het 
Bestuur  werd opgedragen in zijne vergadering 
het punt in quaestie le overwegen, en in de vol-
gende algemeene vergadering het resultaat dier 
overwegingen mede te deelen. 

r  de Veigadering werd een voorstel van 
den heer  Olie toegejuicht, om het batig saldo, zijnde 
/ 35.40, uls eersten inleg voor  een fonds te schen-
ken , doch later  werd dit voorstel ingetrokken, 
omdat het Bestuur  meende , daardoor  gebonden 
te zijn in zijne beraadslagingen. 

Uj i Zaterdag 30 Januari 5 in het l 
Veelaars te Baarn : 

t bestek is na den 21 Januari ad ƒ 1.— ver-
krijgbaa r  bij  den lioekhandelaa r C. . , 
llartenstraat , te Amsterdam. 

n geeft de t A. . 
VA N , tc Amsterdam. 

te l'l i ik dd pli in 1876. 
e bij k besluit van 8 r  1874 

n" . 9 e ter  behartiging 
van de belangen der  Nederlandsche inzenders bij 
de  van voort-
brengselen van kunst en nijverheid, en van de 
produktcn van den landbouw en der  mijnen , in 
1876 te  te houden, heeft de eer 
de aandacht der  kunstenaars, nijveren en land-
bouwers van Nederland en van zijn Overzeesche 
bezittingen op deze Tentoonstelling te vestigen 
en hen aan te sporen duor eene algemeene deel-
neming de eer  van het Vaderland wat kunst, nij -
verheid en land bouw betreft, ook iu Amerik a 
waardiglij k te handhaven. 

e Nederlandsche e zal , zoodra 
zij  van dc Amerikaanschc Eeuwfeest-commissie de 
noodige inlichtingen heeft verkregen , die ter  ken-
nis van de belanghebbenden brengen. Zij  ver-
zoekt intusschen allen die aun deze Tentoonstel-
ling wenschen deel te nemen vóór 15
1875 daarvan nan de e kennis tc 
geven, opdat hun later  dc lijsten ter  invullin g 
der  noodige plaatsruimte enz. kunnen worden toe-
gezonden. 

e Nederlandsche e zal alleen 
acht sluan op de aanvragen van de industrieelen, 
landbouwers en kunstenaars zelven, doch niet op 
die van zich noemende agenten of vertegenwoor-
digers van inzenders. 

All e brieven, betrekking hebbende op de
ladelphia  Tentoonstelling, moeten 
gezonden worden aan het adres van den Voorzit-
ter  der  Nederlandsche e te . 

's Gravenhage, 19 January 1875. 
 Nederlandsche Hoofdcommissie voornoemd: 

. E. . VON , Haarlem, Voorzitter. 
Jhr. F. , '» Gravenhage. 
A. 11. , leiden. 
Jhr. P. , Amsterdam. 

Jhr. J. E, VAN  VAN B  EST, 'tGravenhage. 
 C. VAN t N VAN , lieerde. 
. W. J. A. , '*  Gravenhage, 

li . VAN N Jr., Amtterdam. 
. C. VAN , '» Gravenhage. 
. . E ,
. J. Til . , 'tGravenhage. 

C. J. VAN , 's Gravenhage. 
 C.  . Newïork. 

U A A ,

G. W. . 

t tegen concureerende prijzen alle soorten 
van  in alle afmetingen 
en lengten. 

J v i n g 

in het Timmerhui s te  naar 

de l e v e r i n g van: 

e voorwaarden liggen, op de gewone dagen 
cn uren, ter  lezing op hei bureau voor  da final, 
setijke werken, enz., in het Timmerhui s en zyn, 
voor  den prij s van 5 cent, verkrijgbaa r  bij  Wed. 
P. VA N E ft  ZOON , Boekdrukkers in 
den Houttuin , n".  73. 

Aanbesteding. 
Op g den '2."> Januari 187.",, des middags 

te twaalf uren , zal door  Burgemeester  en Wet-
houders dei- gemeente  , op het llaudhuis 
aldaar  AANBESTEE  worden: 

l o t vern ieuwen der  dubbele ophaal-
bru g op de Oude Ves t, i n de r icht in g 
der , genaamd Oude e 
poor tsbrug, door  een ijzeren draai -
bru g voor  dubbel spoor  met trottoirs , 

ao. t vern ieuwen der  dubbele Op-
haa lbrug, over  den . bij  het 

e hek i n ijzer-con 
. t ruot i e 

e bestekken en teekeningen liggen ter  inzage 
enz. aan e Slndstimmerwerf, op eiken werkdag 

voorafgaande, van 's morgens te 
namiddags te 4 uren, en zyn de 
ad ƒ -,25 verkrijgbaar . 

: en S VAN
 zullen op g 111 February e. k. 

'.namiddags ten  uur . ter  Secretarie in het 

openbaa aanbesteden: 

t bestek met bijbelioorende algemeene voor-
waarden is, op  tegen / 1.—, verkrijgbaar 
ter  Secretarie, en de calque der  planteekening 
tegen ƒ 3.— bij  den Gemeente-Architect. 

Aanwijzingen geschieden g 9 February 
's middags ten één ure en op den dag der  aan-
besteding, 's voormidd. ten 9 ure. 

E T 

Val do Tin-

j  belast zich met het
 mastiekvloeren, van gecomprimeerde wegen 

n geelt de r 
aan de Fabriek W.W . 107/*, 

. VA N N 
Amsterdam, 

aan 
tie besteding 
10 uren tot ' 
eersten aldaar 

Verlangde ophelderingen enz. zijn hij  den Ge-
meente-architect te bekomen, door  wien aanwijzing 
in loco gegeven zal worden, op g de 
besteding voorafgaande, des voormiddags te elf uren 
aan de Oude g en le één uur 
aan het e hek. 

g 
op G 26 U 1875, 

in het Timmerhui s te  voor 
het l e v e r en v a n: 

e voorwaarden liggen, op de gewone dagen 
en uren , ter  lezing op het bureau voor  de P  a a t-
scl i jk e W e r k en enz., in het Timmerhui s en 
zijn, voor  den prij s van 5 cent, verkrijgbaa r  bij  Wed. 
P. VA N E &  ZOON, Boekdrukkers in 
den , n". 73. 

 ES S VAN
 zullen op Woensdag den 10

1875, des namiddays te 12Va uur, tenGemeen-
tehuize aldaar 

volgens voorwaarden die na den 20 dezer  te be-
komen zijn hij  den r  der  Gemeentewerken. 

e inschrijvingshilletten moeten uiterlijk  den 

9 February e. k., vóór ' s avonds acht uur , worden 
bezorgd ter  Secretarie dezer  Gemeente. 

, den 18 Januarij  1875. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

i. A OOSTiNG. 
 Secretaris, P. A. . 

Aan een j 
kan een  geplaatst worden, 
bekwaam en eethjk van inborst, salaris plusmi-
nus ƒ  naar  gelang van bekwaamheid en 
behartiging der  zaak. 

p rellecteerende adresseere men zich 
met franco brieven onder  motto Steenhouwerij , 
met opgave waar  informatien te bekomen zijn , 
bij  de boekhandelaars .  ZN. , 
Beurssteeg E 188 le Amsterdam. 

S &  V A N . 
in , 

Sieuuiehaven S.zijde 55, . 

E T  te Anthem." 
 cn N van

voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten van 
 en

 enz. enz. 

. \ E \ S ffl . 
Verbeterde  de beste 

handrorm steenen in alle deelen ver  overtreffende , 
zijn in alle soorten rui m voorhanden op de Fabriek 
van J' . S te

k „de e " 
DE JONGB & Co, ('iv . Ing. 

t e . 
Vervaardigen  tevens voor 
stoomkracht ingerigt,

 voor  het onder  water  afzagen van palen, enz. 

E N . . 
" ' ' ' " « ' ' « ' . 

X UUN . 
n ia n en n straatkeijen, 

Portland-Cement, Tra. , , Vuurvaste Steenen. enz. 

.  & , Z O O N , 

8 T O Ü M K E Ï E L M A K H R 8 te ^ M S T K I i D A M , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

len dienste van het  , heeft uitgegeven 

e v i j f u w o r d e n . 

volgens . 

Up  in  j 1.50. 
. . zonder étui 1.25. 

 0.75. 

. 
n komt van de pers Aflev. t —10 van 

e Bouwkundige Vraagbaak en , 
g tot het maken van berekeningen voor 

Timmer- , , Aard- , Stukadoor-, Steenhou-
wers-, Ververs-, Smids-, Glazenmakers-, -
gieters- , , k enz. enz., be-
vattende eene alphabctische omschrijving van de 
meest gebruikelijk e materialen in de burgerlijk e 
en waterbouwkunde, met hunne afmetingen, ver-
werking, prijzen per  meter, per  100 of per 1000; 
gevolgd door  aanteekeningen en opmerkingen over 
de waarde, deugd en het gebruik der  materialen; 
een en ander  verduidelijk t door  steendrukplaten. 
Couipl. in ongeveer  12 aflev., elk van 48 pag. 
post 8o. 45 cents per  allev. e uitslaande pla-
ten worden berekend a 15 cent. 

J. PromnitS, e Practische Tiiniiierniun . -
boek voor  Architecten , Timmerlieden , Opzichters 

, door . E. C. Plemp. 410 pag. 
druk s en 47 groote steendrukplaten ƒ 11.10 

C. Sebwatlo, e Practische . -
boek voor  Architecten, , Opzichters 
n , bewerkt naar  het . door 
. . . 448 pag. dr. en 32 groote steen-

drukpl . ƒ 8.85. 

. N VA N -

,  & T Utrecht. 
Fabriek van

Te koop aangeboden: 

Te bevragen by deu lioekhandelaar  F. . J. 
, Vijzelstraat, X 579, to Amsterdam. 

Adressen . 

,

r i e j  «icr  J. Zoon. Amsterdam, Alleboowoma-
i in wninil , gins, uit. l s ƒ7.15 por  vat 

reker  Buddlngn, Arnhem.

Bouwterreinen te Velp te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VA N -

 UE , te Arnhem. 

J»e*. Ple ja ler, te Schecenimjen, fabrikan t 
van cement-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 

Bouwterreinen te koop rmby de n 
aan den Singel, de Oostcrstraut enz. te Utrecht, te 
bevragen bij  den architect  aldaar. 

Prim a Portland lenient 
van dc li l &  te

Agent F. . , Groningen. 

U. T . < O i ; i l > . Arnhem
 Fabriek van

 en

Tiende g F. 5. Zondag 31 i 1875. 

E . 
VOO

, , , S en . 
: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

» 

: 

t Zondag.. *  per  maanden f 1.65. u iibounccrt zich voor 
cen jaargang. Afzonderlijk e nommer*  bij  vooruitbesttlling 15 cent*. 

All e « t a k k en en advertentien te adresseeren aan 

de e te Arnhem. 

: 

Vau 1—6 regel» ƒ , verder  voor  eiken regel O cents eu 10 cents voor  een 
nommer van het blad. Groote letters worden naar  plaaUruiitit c berekend. 

NOG S OVE E E VA N N 
 T E . 

Al s vervolg op het vroeger  medegedeelde lezen 
wij  in de Bauzeitung van 10 r  1874 on-
geveer  het volgende: 

e restauralie-quaestie van het oostelijk koor 
van den m te z schijnt volgens een ont-
vangen schrijven, dut wij  hieronder  mededeelen, 
in dier  voege opgelost te zijn , dat het door  den 
dombouwmeester  Cuypers gemaakte ontwerp met 
eenige wijzigingen (waarvan het hieronder  voor-
komende bericht eene korte omschrijving beval) 
ter  uitvoering is aangenomen. Tot goed begrip 
van een en ander  nemen wij  uit het begeleidend 
schrijven hierbij  de bemerking over: 

t in dit bericht de afloop van de zich in 
uruiuieien krin g uitgebreid hebbende bespreking 
ider  vraag ter  kennis wordt gebracht van de 
«lezers der  Bauzeitung, eu dat Prof. 
 Wagner  in t vroeger  tot de bestrijders 

n Cuypers' ontwerp behoord heeft". 
t bericht zelf, dat voor  het grootste gedeelte 

ook in de officieele  Zeitung open-
baar  gemaakt is, luidt als volgt: 

Ter vergadering van het Genootschap voor t 
U- , waarin de heer  dotubouwtneester 
Cuypers, uit , op den 28en November  over 
de door  hem geleid wordende restauratie van 
den m le z zou spreken, werd een groot 
aantal leden en gasten aangetroffen, waaronder 
de m nts-directeur  bij  het e -

; Vryheer  Von Starck; de pro-
fessoren voor  kunst, de bouwkundige- en inge-
nieurs-wetenschappen van dc Groothert . Poly-
technische school; de leden van de -
directie (Oberbaudircction) en nog vele andere 
vakmannen en kunstvrienden. 

m tegen de wanden van het lokaal, waarin 
de vergadering gehouden werd (de tuinzaal iu 
het r , waren alle plans en 
opmetingen ten toon gesteld, die tot e n juist 
begrip van het restauratieplan noodig zijn, waar-
onder  vier  door  den vervaardiger  zelf ingetrok-
ken plans van den vroegeren dombouwmeester 
Wessicken ; vervolgens aanzicht- en doorsnede-tee-
keningen van den vroegeren. thans afgebroken Oost-
koepel , de plattegronden zooals zij  zich nu de 
restauratie vertoonden, eene groote schets in 
kleuren van het afgewerkte geheel en ten slotte 
de délai l teekeningen van de te restaureeren -
riakapel. 

Eene nauwkeurige bezichtiging van de ten toon 
gestelde plans en eene discussie onder  de man-
nen van het vak , besloot de voordracht van den 
heer  Cuypers. 

Professor  Wagner  trad namelijk in eene in-
stemmende vergelijkende beschouwing tusscluti 
het vroegere ontwerp (voor  zoover  hem dit dooi-
de onvoldoende schets in i\a  Bauzeitung 
bekend geworden was) en het tegenwoordige pro-
ject, dat ten aan tien van de vorming van het 
helmdak en door  het aanbrengen vau groote lu-
carnen (dakvensters) aan den voet daarvan, ge-
lukkig e veranderingen duet uitkomen. 

Eene bemerking tegen de dwursgalerij  werd 
door  den heer  Cuypers weerlegd, en hofbouw-
meester  VVeyhuid ondersteunde deze veranderingen 
op grond van analogieii met deu m te Speier. 

Algemeen werd het plan vau den heer  Cuypers 
ten zeerste gewaardeerd. 

Al s resumé sprak Prof. . Von n van 
Giessen, het gevoelen der  vergadering uit , terwyl 
bij , gelijk hij  zeide, zich sedert vij f en twinti g 
jaar  met de e kunst onledig houdende, 
het plan als in de hoogste mate aun den stijl 
beantwoordende cn tevens als zeer  schoon ken-
schetste, en den meester  met warme woorden 
gelukwcnschte. e r  by 
het e ) Vrijheer  Von 
Starck wendde zich daarop tot den dombouw-
meester  en gaf hem eveneens zijne volledige goed-
keuring le kennen, terwyl hij  opmerkte, dat hem, 
als hoofdambtenaar, de zaak niet vreemd is ge-
bleven en hij  zich gelukkig achtte daarvan nu 
van directe zyde opheldeiiug te hebben gekregen. 

Uit naam vuu de leden van het uGenuotschap" 
sprak hun president . Schidler, Professor  aan 
de Groothert. Polytechnische school, den dunk 
uit voor  de voordracht, zoowel als voor  de uit-
gebreide tentoonstelling. 

e heer  Prof. Noach bracht op den aanwezigen 
, Vryheer  Von Starck, een 

toast uit , welke door  laatstgenoemde met een 
dito op den bloei van hel >Genootschap"  beant-
woord werd. 

Naar  aanleiding van het bovenstaande bericht 
schrijf t professor  Wagner  in t den vol-
genden brief in no. 1 van dc Bauzeitung van 
dit jaar : 

e  Bauzeitung van 16 r  bevat 
mededeelingen uit een schrijven over  de restauralie-
quaestie van den r  dom, waarin beweerd 
wordt , dat prof. Wagner  uit t vroeger 
tot de bestrijders van het project-Cuvpers be-
hoorde; vervolgens, en als 't ware als tegen-
stelling, dat hij  eene welwillende vergelijking 
maakte, tussehen het vroeger  ontwerp van den 
heer  Cuypers (voor  zooverre hem dit door  de on-
volledige schetsen in de  Buuzeitung bekend 
was), en het tegenwoordige. 

«Veroorloof mij , schrijf t [trof . Wagner, voor 
zooverre deze mededeelingen mij  persoonlijk aan-
gaan, op te merken: dat wegens mijne vroegere 
onvolkomen bekendheid met het oorspronkelijk 
ontwerp des heeren Ci'ypers , van geen bestrij-
ding sprake kan zijn; dat echter  onlangs door 
de e leden van het
Archïtekten- und  — en vooral 
ook door  mij  — voorgesteld werd, de overleg-
ging en het onderzoek der  plans-, door  het 
Groothertogelijk h , te bewerken. 

n stelde de heer  Cuypers deze ter 
bezichtiging in de vergadering van het Genoot-
schap voor t alhier  en wel op den 28sten 
der  vorige maand, nadat de uitvoering reeds tot 
de kroonlijs t gevorderd was. e besprekingen 

 rullen slechts in hoofdzaak dc beschouwing, 
dat dc voorafgegane korte bezichtiging der  plans 
geen grondige bcoordeeling toeliet; dat ech-
ter  moest worden erkend dat zij , vergeleken met 
de vroeger  door  de Hauzeitnng medegedeelde 
schetsen van Cuypers, gelukkige veranderingen — 
hoofdzakelijk in den vorm van den toren helm — 
vertoonden. 

t blijkt , dat mij , geheel afgezien vun 
de gerezen bedenkingen, noch eene onvoorwaar-
delijk e tegeniiigenomenheid, noch eene later  in-
getreden volkomen overeenstemming met het pro-
leet kun worden verweten . zooals dit uit het 
bovenaangehaalde scliiijven zou kunnen worden 
afgeleid. 

l ik u verzoek het bovenstaande in de 
 Bauzeitung te willen opnemen, kan ik nog 

daarbij  voegen dat de heer  prof Von , die 
u misschien ten opzicht.'  dezer  zaak zelf geschre-
ven heeft, in geeneu deele de meening der  Ver-
gadering, maar  — zooals hij  herhaaldelijk te 
kennen gaf — slechts zijn persoonlijk gevoelen 
uitdrukte. " 

i U J moeten opmerken (zegt de lie  van de 
 B.) dat de mededeeling, waarop zich gene 

beschouwing grondde — en die wij  met vertrou-
wen op hare werkelijkheid opnamen, zonder  van 
onzen kant eenige bemerking daaraan toe te voe-
gen  ons door  den heer t -r . 
Schneider, tc , is toegezonden, terwyl wij 
van deu heer  Von n betrekkelij k deze zaak 
geen schrijven hebben ontvangen. Na de boven-
staande mededeelingen van deu heer  Wagner
ieder  oubevooroordeelde volkomen de strekking 
der  manoeuvre begrijpen, welke op 2H November 
in het Genootschap vour t le , 
vaardig ten tooneele is gevoerd. Voor  't overige 
is als resultaat der  critiek , waaraan het oorspron-
kelij k ontwerp van tien heer  Cuypers ouderwor-
pen was, altij d op te merken, dat deze aanlei-
ding gevonden heelt den voet vau zijn torenhelm met 
lucarnen (dakvensters) te voorzien eu de silhouet 
van den toren daardoor  die van het ontwerp 
Wessicken eenigszins meer  nabij  te brengen. t 
dit voor  het schilderachtige te-vourschijn-treden 
van het bouwwerk eeue verbetering is, zul wel 
ieder  architect toegeven. n is het, met 
het oog op de inzichten over  strenge monumen-
tale en geschiedkundige trouw, welke de heeren 
Cuypers en Schneider  tol nu toe hebben ontwik-
keld, opmerkenswaardig, dat zy' zulke onderge-
schikte en weinig monumentale motieven uls lu-
carnen, thans eene zoo gewichtige beteekenis 
aan den oostclyken hoofdtoren vau den r 
dom toekennen. 01 heeft een «kenner"  der -
sche e kunst onlangs vastgesteld , dat 
dit — voorzooverre wij  weten meer  iu de latere 
middeleeuwen en (in d ten minste) — 
voornamelijk bij  den prolaan-bouw gezochte motief 
voor  de e kathedralen der n 
geschiedkundig burgerrecht verkregen en karak-
teristiek isi" ' 

Wi j  hebben door  mededeeling van het boven-
staande onze belofte vervuld, in het vorige stuk 

ten aanzien van de r  domquaestie gedaan. 
Wi j  vertrouwen dat hiermede de strij d voorloopig 
als geëindigd is te beschouwen. 

Zooals wij  vroeger  betrekkelij k deze zaak in 
het midden brachten, rekenen wij  ons onbevoegd 
in deze eenig oordeel uit te spreken, en het is 
ons thans nog even moeilijk tot eenige conclusie 
te dien opzichte te geraken. 

t zal wel geen betoog behoeven, dat bij  res-
tauratie-werken van eenig aanbelang, onder  de 
deskundigen min of meer  verschil van gevoelen 
zal ontstaan, voortvloeiende uit het bepalen der 
basis waarop men het restauratie-werk wil onder-
nemen. e kunstenaar  aan wien zulk werk wordt 
toevertrouwd, tal trachten naar  waarheid, en dat 
trachten brengt als vanzelf mede. dat hij  te 
aanschouwen geeft wat hg' als waarheid gevoelt, 
als gevolg van zijn studie en zijne zienswijze.
waarheid zal, als in vele andere zaken , ook hier 
wel tot de  wenschen blijven behooren. 

n wenschen wij  den heer  Cuypers 
toe, dat, wanneer  zijn werk eenmaal geheel ge-
reed zal zijn , zijne studiën ten opzichte van den 

r  dom aanleiding mogen geven tot billijke 
beoordeeling en juiste waardeering. 

Utrecht, Januari 1875. A. W. V. . 

Berichten ea mededeeliageD. 

 T E N . A N . 

Te g worden proeven genomen met straat-
plaveisel van gegoten ijzer , dat te Warschau reeds 

d is en goed schynt te voldoen. Als voor-
deden van dit plaveisel wordt opgegeven: 1. dat 
het spoedig gereed is; 2. dat het uiterst geschikt 
voor  rijtuige n is; 3. dat het's zomers noch's win-
ters glad wordt ; 4. dat het zelfs bij  druk ver-
keer  waterpas blijf t liggen ; 5. dat het na vorst 
gemakkelijk ontdooit; Ü. dat het weinig kosten 
van onderhoud medebrengt. e kosten van aan-
leg zijn ƒ 17,50 per  vierk. meter. 

— t maken van een definitief ontwerp voor 
de e te , alsmede de uit-
voering daarvan, is opgedragen aan professor 
Godfried Neureuther, die tevens tot opper-bouw-
raad is benoemd. 

— t 't begin van Februari zal uit Engeland 
eene expeditie vertrekken ter  waarneming van de 
zonsverduistering, die deu 6en Apri l a. s. zal plaats 
hebben. Aan 't hoofd staat de heer . 

, Frankrij k en ë worden vertegen-
woordigd respectievelijk door  de heeren Vogel, 
Janssen en Tucchini. 

—  Eene belangrijke onderneming is de ver-
bouwing vau het station te Anhalt , die melden 
daarbij  vereischten aanleg ongeveer  zes
Thalers zal kosten. e baan heeft gedurende een 
reeks van jaren hooge dividenden uitgekeerd , en 
thans is de toestand der  meeste stations van dien 
aard, dat zij  omvangrijke verbeteringen noodig 
nebben. 

— t het maken van eeu spoorwegtunnel 
tot verbinding van Frankrij k en Engeland schijnt 
hit langzamerhand ernst te worden, n Engeland 
heeft zich reeds een y gevormd om 
den voorbereidenden arbeid aan tc vangen; 
eu in Frankrij k heeft de r  van Openbare 
Werken aan de Vergadering een wetsontwerp 
voorgelegd, strekkende om cen Fransche -
scliappy te machtigen tot samenwerking met de 
Engelsche. e ingenieurs der  beide n 
ziju Sir  John llawkshaw , de heer s en de 
heer  Thoiué de Gamond. 

y een kaartje, waarop de  News 't plan 
in teekening bracht, voegt 't blad een korte be-
si'tiryving. e diepte van de zee tussehen r 
en Calais is nergens méér dan 180 voet. e bo-
dem der  zee tussehen beide plaatsen bestaat, voor 
zoover  uit proefnemingen tot heden gebleken is , 
uit een onafgebroken krijtbid , dat oveial een 
dikt e heeft van minstens 300 voet. r  dat krijt -
bed zou de tunnel geboord moeten worden, eu 
wei met een nieuwe boormachine van den werk-
tuigkundige n Urunton , welke per  uur 
een Engelsche yard uitboren zou. e tunnel zou 
200 voet onder  deu zeebodem loopeu, en naar 
beide uiteinden opwaarts rijzen met ueu helling 
vun 1 : 2ü40. e boring met de machine van -
ton zou iu twee jaren voltooid kunnen ziju ; dan 
zouden nog vier  jaren noodig zijn lot 't wyder 
maken van den geboorden koker, zoodat er  ruimt e 
in zou wezen voor  een dubbel spoor. 

Sinds lSUO zyn aan de Fransche en aan de 
Engelsche kust boringen gedaan , die de voldoende 

diepte van de krij t laag aldaar  hebben aangetoond. 
n nu slechts verder  onderzoek de zekerheid 

geeft dat er  geen kloven of scheuren bestaan in 
deze krij t hag onder  de zee , dan zal er  weinig 
bezwaar  bij  de uitvoering zijn. 

 N N E N  A N . 

's- r  den Gouverneur-Gene-
raal van ë is een tweejarig verlof ver-
leend naar  Nederland, wegens ziekte, aan den 
ingenieur  der  lste klasse hij  den Waterstaat en 

s burgerlijk e openbare werken . J. d 
en aan den ingenieur  der  2de klasse bij  denzelf-
den tak van dienst J. . . . d'Arnau d Gerken». 

e Gouverneur-Generaal heelt toegevoegd aan 
den ingenieur  J. , Cluysettaer, belast met een 
onderzoek naar  de beste gelegenheid Om op Sumatra 
spoorwegen aan te leggen, als opzichter, de tee-
kenaar  J. B. . J. Whitton . 

— j  resolutie van den r  van Finan-
ciën zijn benoemd tot landmeter  2de klasse bij 
het kadaster  B. J. C. , Schrcgardus te Zutfen 
en N. F. Perk te , thans landmeters 3*' 
klasse; tot landmeter  3de klasse bij  het kadaster 
P. J. U. n te 's-Gravenhage , F. G. Stucki, 
thans te Winschoten; P. Sillevis te 's-Gravenhage; 
S. A. Spaarwater  te Amsterdam; J. T. . , 
thans te ; F. P. . Beetens te Gorinchem 
en C. J. . van Eek, te 's-Gravenhage. 

— e opzichter  van fortificatië n der  le kl . 
W . F. 11. , tc , is door  den 

r  van Oorlog benoemd tot hoofdopzichter 
van fortificatiën . 

— t ingang van 1 Februari a. s. is den 
spoorwegopziener  3de klasse . u Croix opge-
dragen het dagelijksch toezicht op den dienst van 
den Staatsspoorweg van t naar  Venlo en 
der  spoorwegen van t naar  de Grenzen 
in de richtingen van , k en Aken, ter 
standplaats . 

— Van g 10 i tot Zondag 27 Juni 
zal alhier  eene tentoonstelling plaats hebben van 
kunstwerken van levende meestsrs, in de zalen 
dei Teekcn-academie. 

All e kunstwerken zullen van g 15 Apri l 
tot Zaterdag 1 i 's nachts te 12 uren, de 
schilderijen , teekeningen en gravures van behoor-
lijk e lijsten voorzien, moeten bexorgd worden aan 
't voormelde gebouw, geadresseerd aan de Com-
missie van Beheer  over  de Tentoonstelling. 

— Tot commissaris voot Nederland bij  de ten-
toonstelling, verbonden aan het in 1875 te Parij s 
te houden l Aardrijkskundi g Congres 
fsie Staatse, van 24/25 Januari j l.) , is benoemd 
de heer  W. F. Versteeg, gepensioneerd luitenant' 
kolonel der  genie van het leger  in Nederlandsch-
lud ië , te Amsterdam. 

e ingezonden voorwerpen worden vau 1 i 
tot en met 20 Juni 5 in ontvang genomen 
aan het tentoonstellingsgebouw te Parijs. 

e aanvragen tot g , waarvan, op franco 
verzoek , gedrukte modellen bij  den Nederlandschen 
commissaris voornoemd zijn te bekomen , moeten 
vóór 15 Apri l 1875, ingevuld, bij  hein zijn in-
gekomen, opdat hy de gelegenheid hebbe de noo-
dige stappen te doen om in tijd s aun de inzenders 
hei adres en orden om uier  hunner  inzendingen te 
doen toekomen. 

Belanghebbenden kunnen zich voorts om verdere 
inlichtingen, ook wat betreft de unluukking , be-
waring der  emballage gedurende de tentoonstel-
ling, wederinpakking en terugzending der  voor-
werpen, tot genoemden commissaris wenden. 

— r het Gemeentebestuur  ziju , overeen-
komstig het voorstel der  commissie vau bijstand 
voor  de phatselijkc werken eu eigendommen, 
met ingang van den lsteu dezer  tot hoofdopzich-
ters der  gemeentewerken bevorderd dc heeren 
J. . n en J. . van Essen , beiden thans 
de betrekking van opzichter  bekleedeude. Aan 
elk hunner  is een jaarlyksch traclement van ƒ 1 5 00 
met vrye woning of eene toelage wegens gemis 
daarvan toegestaan. 

— Tengevolge van de uitbreidin g der  werken 
van ontmanteling der  opgeheven vestingen is door 
den r  van Financiën tut de aanstelling van 
hoofdopzichters besloten, en zijn als zoodanig aan-
gesteld de opzichters P. van de Erve Jz. te Breda 
eu A. r  te n , beiden op een 
tracteuuuii van ƒ' 1200 eu vergoeding van reis-
kosten volgens de derde klasse vau het tarief. 
Aan den eerstgenoemde is hut toezicht over  de 
werken te Breda, Bergeu-op-Zooiu eu 's -
genbosch , eu aau den laatste dat over  de slech-
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tingswerken te Groningen, , Nieuweschans 
en n opgedragen. 

— r den heer . Neville Goldsmid, die tol 
1 Januari jl . aan het hoofd van de directie over 
de gasfabriek alhier  stond, zijn bij  zijn aftreden 
aan alle beambten, aan het etablissement werk-
zaam, gratificatiën , bolooningen of dubbel week-
geld geschonken. Bovendien heeft hij  afbeeldingen 
laten vervaardigen van de fabriek en hare werk-
plaatsen, benevens de portretten van al hare 
beambten en werklieden, die hij  als aandenken 
aan zijn veeljarig bestuur  dezer  onderneming 
wenseht te behouden. n zal de heer 
Goldsmid aan elk der  beambten zijn photogra-
phisch portret ter  gedachtenis aanbieden. 

— n verneemt, dnt dc spoorwegdijk, welke 
door  den Staat ten behoeve van den spoorweg 
tusschen Amsterdam en Zaandam wordt aange-
legd, door  de jongste stormen beschadigd en 
grootendeels weggeslagen is. e dijk , die aan 
de krui n eene breedte had van 8 meters, is op 
verschillende plaatsen daardoor  verminderd tot 
1 nieter. 

Amsterdam. e heer  J. Gosschulk heeft den 
21sten dezer  in het Amsterdamsche Werkmans-
bond een voordracht gehouden over  arbeiders-
woningen en als conclusie doen uitkomen, dat hij 
voor  den bouw van die woningen — in Amster-
dam na het beruchte kelderrapport zoo allernood-
zakelijkst gebleken — wcnschle geen rechtstreck-
sche hulp van Staat of Gemeente, wel indirecte 
hulp ; van den Staat door  toezicht op den bouw, 
goede communicatie-middelen voor  den aanvoer 
van materialen en vergemakkelijking van de pro-
ductie daarvan ; van de Gemeente door  het in 
erfpacht uitgeven of verkoopen van goede gronden 
en het bij  voorbaat aanleggen van (linke straten. 

e enkele woningen van twee verdiepingen 
werden door  hem aanbevolen boven gecombineerde 
en kazerne-woningen. Particulier  initiatie f moet, 
zijns inziens, en zal dit ook bij  medewerking en 
tegemoetkoming, het meeste tot stand brengen, 
al kunnen ook n en n aan 
solidair  aansprakelijke werklieden-vereenigingen 
daartoe vee) bijdragen. 

. e ingekomen ontwerpen op 
de prijsvraa g voor  een handelsbeurs zijn, ingevolge 
vroeger  besluit, niet goedkeuring der  inzenders, 
op het gemeentehuis ten toon gesteld. e expo-
sitie is tot en met 7 Februari , dagelijks van 
12—3 uur , geopend tegen eene betaling van 
25 cent, ten voordeele der  algemeene armen. 

Amersfoort . t bestuur  der  afd. Amersfoort 
van het Genootschap voor w eu e 
te Utrecht, bijgestaan door  de Commissie dei-
tentoonstelling te Uaarn, is voornemens op Woens-
dag, g en Vrijdag , den 14, 15 en 1G 
lul i a. s. te Baarn eene tentoonstelling van Bloe-
men, Vruchten, Groenten, Tuin-ameublementen, 
Sieraden en Gereedschappen tc houden. 

. n den zittin g van den Gemeen-
teraad van 20 dezer  zyn in behandeling gekomen 
de voorstellen van Burgemeester  en Wethouders, 
betreffende den bouw eener  nieuwe inrichtin g tot 
ziekenverpleging. t 12 tegen 7 stemmen werd 
aangenomen het voorstel om het nieuwe gesticht 
te bouwen. e kosten zijn geraamd op ƒ 172,505, 
buiten de kosten van toezicht op den houw, van 
den aanleg van wegen en plantsoen, van de gas-
leiding, van de verwarmingstoestellen en van het 
ameublement. 

A rnhem . e tentoonstelling van kunstwerken 
van levtnde meesters, door  de vereeniging Arti -
bus Sacrum te houden, zal den n Augustus 
geopend en den 2Üsten dier  maand gesloten wor-
den. Op deze tentoonstelling worden werken van 
schilder-, teeken-, bouw-, beeldhouw- eu graveer-
kunst toegelaten en de programma's zullen binnen 
korten tij d verzonden worden. 

Groningen. n S6sten dezer  heeft de bui-
tengewone vergadering van de Staten dezer  pro-
cie plaatsgehad, hoofdzakelijk gewijd aan water-
staatsbelangen. Aan de orde waren een voor-
dracht van Gedeputeerde Staten omtrent de ver-
binding van het Boterdiep met het p 
en van het groot scheepvaart- en afwateringska-
naal van Groningen naar l met de havens 
der stad. Beide voordrachten werden verzonden 
naar  de afdeelingen, rubriek : dijken en wegen, 
zoo ook het voorstel nopens de verbetering van het 
Winschoterdjep tusschen Zuidbroek en het -
selverlaat. t laatste deel dezer  buitengewone 
vergadering had betrekking op de staking der 
weikzaamheden aan de afsluiting van liet * 
diep by Zuntkainp en van het groot scheepvaart-
en afwateringskanaal van Groningen naar -
zijl , door  den aannemer . Schram de Jong te 
Sli-drccht. 

Wi j  ontleenen daaraan, dat genoemde aan-
nemer aan Gedeputeerde Staten in hunne ver-
gadering van den 5 November . de vertrouwe-
lijk e mededeeling deed, dat de buitengewone ram-
pen en tegenspoeden, waarmede zijne sociëteit 
in den laatsten tij d bij  de provinciale werken te 
Groningen had te worstelen gehad, de oorzaak 
van groote tinantieele ongelegenheid waren ge-
worden, zoodat de werken uiet dau met buiten-
gewonen hulp konden worden voortgezet. e 
immer oploopende boeten wegens te late op-
levering van de werken van afsluiting bij  de 
Zoutkamp benamen alle uitzicht om hulp van 
derden te bekomen. Op grond van een eu under 
vei zocht de aannemer verlenging der  bij  bestek 
bepaalde termijnen en eeu aanzienlijk voorschot 
uit de provinciale kas. r  er  spoed bij  de 
zaak was, moest spoedig eenig besluit genomen 
worden. r  er  geen bezwaar  was de termij n 
van oplevciing te verlengen, werd deze één 
jaar  later  en al/uo op 1 i 1870 gesteld, maar 
Ged. Staten vonden geen vrijhei d een geldelyk 
voorschot te doen; alleenlijk werd den aannemer 
de tiende termij n ad f 35000 uilbetuald vjor  bet 
werk te Zoutkamp. Weinige dagen daarna trok -

ken eenige deelgenoten, van e socië-
teiten van aannemers zich de zaken aan; zij 
namen de werken in oogenschouw, onderzochten 
den finantieelen toestand des aannemers en wer-
den op hun verlangen den 19 November  in de 
vergadering van Gedeputeerde Staten toegelaten. 

t onderhoud leidde tot niets en de overkomst 
der deelgenoten had nadecligcn invloed op de 
voortzetting der  werkzaamheden, die kort daarna 
gestaakt werden. 

Zoodra dit plaats vond, werd de borg . C. 
Schram de Jong te Sliedrecht aangeschreven, zijnde 
de andere borg .1. r  te d in den 
loop van het jaar  overleden; eene gelijke aan-
schrijvin g werd gericht tot de heeien C. g 
en . C. Schram de Jong, in hunne kwaliteit 
van borgen van den aannemer van het groot 
scheepvaart- en afwateringskanaal van Groningen 
naar . c borgen verontschuldigden zich 
en uit het overige der  mededeeling blijkt , dat 
Ged. Staten de verspreide materialen verzameld 
hebben, dat de stand van het werk geconstateerd 
werd en dat het voorstel strekt om de voortzet-
tin g en voltooiing der  werken voor  provinciale 
rekening te nemen. t voorstel wordt zonder 
hoofdelijke stemming aangenomen. 

Standdaarbuiten. e lage prijzen der  suiker 
en gebrek nan bedrijfskapitaal hebbende vennoo-
ten der  Noordbrabantsche Beetwortel-suikerfabriek 
alhier  doen besluiten de fabriek publiek te ver-
koopen. c inzet zal plaats hebben op 18 Febru-
ari en de veiling op 4 t aanstaande. 

. 

 de  t 

Zottdt ge aan het onderstaande een plaatsje wil-
len inruimen in uw blad  Opmerker? — Ja-
wel! — Welnu, het is ook eene onschuldige na-
lezing op het t van beoordeeling der  deskun-
digen in zake de r  beurs-prijsvraag en 
schaadt niemand. 

k heb onder  het geschrift mijn naam niet gezet, 
want waarvoor  is dat voor  dit onderwerp ook noo-
dig? Stelt u er  evenwel belang in , om welke reden 
dan ook, uit beginsel of uit geen beginsel, dan 
zal ik mijne naamsverzwijging opheffen. Wil t ge 
echter  weten, waarde heer! waarom ik prij s stel 
op die anonimiteit? Omdat ik mij  een beetje te 
zwak gevoel het ding zóó te bekijken als'teigcn-
lij k moet; — omdat ik geen zeggenskracht genoeg 
bezit er  van te zeggen, wat er  naar  mijn beschei-
den oordeel van te zeggen valt, en ik begrijp dat 
mij n naam daarom verzwegen moet worden, dewijl 
ik een beetje bang ben geworden voor  recensie, 
adres aan \" . 121 

Wellicht heeft men mij  reeds begrepen ; — is dat 
echter  niet het gevat, dan zal ik in het vervolg 
wel duidelij k genoeg zijn voor  de belangstellen-
den en belanghebbenden, om te kunnen weten 
van welke beurs de noteering is. 

En nu, mijnbeer  de ! gaan we over 
tot de zaak. 

Wanneer  men het programma voor  het heko-
men van plannen voor  de stichting van een -
delsbeurs te n gelezen heeft, dan is 
men op de hoogte van het verlangen, van den 
wil van het bestuur  dier  stad en heeft men te 
dien opzichte een zeer  bepaalden indru k verkre-
gen; het programma zelf geeft den indru k dat 
de maker  daarvan een practisch oordeel heeft en 
een hoofd, dat weet wat het doet. 

e geheel anders is die van het rapport van 
de heeren , . . .! alias technische beoordeelaren. 

n werk verraadt: prulligheid , lang geen mon-
digheid, willekeurigheid, weet ik het wat niet al! 

Zie eens i n wilde een beurs met 
eenige bijlokalen voor  ƒ 150,000 bouwen. 

Neen, zegt de Commissie, dat kan nooit, dat is 
letterlij k onmogelijk: 300 a 350 duizend gulden 
en de rest gaan er  mede heen. 

Nu vroeg , naar  het algemeen ge-
voelen , wel wat veel voor  dat geld, en voor  de 
hand lag dus dat . zuinig—-de tij d zou hoogst-
waarschijnlij k leeren, te zuinig —was, maar  wat 
ook voor de hand lag is, dat de beantwoorders 
der prijsvraag de grootste spaarzaamheid moesten 
in acht nemen en zich geen weelde konden ver-
oorlooven; want dat was in elk geval duidelijk , 
tenzij  men den d der  stad voor  een onmondig 
kind aanzag, dat niet weet wat het doet. —- -
warden wilde voor  het geld, dat ze voor  de beurs 
moest afzonderen, kennelijk de meest reéele 
waarde hebben; ze wilde daarom een beurs zoo-
danig ingericht, dat het gebouw, daaronder  de 
beurslokalen begrepen ook voor  andere doelein-
den ingericht was cn alzoo winstgevend en nutti g 
in uitgebreider  zin kon zijn. 

Zóó althans was, en zoo is nog myne lezing 
en zóó is inderdaad de strekking der  prysvraag. 

r  niet zoo begrepen, of wilden de heeren 
deskundigen het begrypen. 

n plaats toch dat zij  in deze zaak te rade gin-
gen met hetgeen duidelij k was, of de onduidelijk -
heid trachtten weg te nemen dat de 150 duizend 
gulden een maximum was, en de meerdere of min-
dere grootschheid van het gebouw, en vooral de 
grootfe enz. der  bijlokalen, geheel afhankelyk 
was van die som, maakten ze van het wezen een 
tweeslachtig iets en verschoten op deze, naar  het 
mij  voorkomt, betrekkelij k onschuldige (de hoofd-
zaak niet rakende) geldquaestie, hun kruit . -
schien is het verschil van zienswijze voortgespro-
ten uit de waarde-vermeerdering der  bouwmate-
rialen in het tijdvak , dat verliep tusschen het 
stellen en uilschryven der  prysvraug, en uit het, 
waarschijnlij k niet genoeg doordachte voorschrift, 
dat alle lijstwerken van hardsteen moesten zyn . 
de Commissie rukt e alles uit elkander, streefde 

s doel en practyk voorby of doet, als 
dut niet waar  is, van deu d der  stad met 
zyne deskundigen eene voorstelling opvatten, die 
verre van degelyk is; genoemde Commissie be-
schuldigt de beantwoorde» der  vraag, die reke-

ning hebben willen houden, van kleingeestigheid 
en kwade trouw. 

k kan mij  niet voorstellen boe het moge-
lij k is geweest, dat de d der  gemeente -
warden het rapport van beoordeeling, zooals het 
daar  ligt , in ontvangst beeft willen nemen. 

n wat ik hierboven ontwikkelde, zou 
de hatelijke toon, wanrin het stuk is geschreven, 
het terugzenden daarvan reeds wettigen, want 
mijns inziens was s d verplicht 
geweest, de beantwoorders hunner  prysvraag in 
bescherming te nemen voor  de woeste aanvallen 
der beoordeelaars. 

r  ook die verplichtin g daargelaten, -
dens d had met verontwaardiging het stuk 
moeten afwijzen, met het oog op de recensie van 
het programma der  prijsvraa g : 1°. omdat het 
beoordeelen daarvan niet isgevraagd, en 2o. om-
dat daarin schuilt eene despotisme, dat het maken 
van brave vergelijkingen onmogelijk maakt. 

k kom nu tot het bewijs, dat eigendunkelijk-
heid ongeschikt is om onpartijdi g te oordeelen 
en steekhoudende vergelijkingen te maken. 

Zie eens, Agorasoo'i beunplan wijkt , naar  de 
verklarin g van beoordeelaars, geheel van het pro-
gramma af, en om overtuigd te worden dat het 
inderdaad zoo is. behoeft men slechts de korte 
omschrijving van het ontwerp, in net rapport 
get. , in te zien. k heb hierboven gezegd, 
dat ik de geldqnaestie in mijn hypothese buiten 
beschouwing laat, maar  dat de d van -
warden het rapport niet in ontvang had moeten 
nemen. Ofschoon die quaestie belangrijk genoeg 
is cn voor  mijn betoog goede diensten zou kun-
nen bewijzen, wijs ik echter  alleen op § 2 van 
het prijs-prograiuma , bepalende de indeeling van 
het gebouw, want de gegevens in die paragraaf 
zijn voorschriften, waarvan in gecu geval mocht 
worden afgeweken, — ik wijs hier  alleen, zeg 
ik , up het plan, — op het plan van Agorazoo 
die, in strij d met het plan van , zijn 
gebouw op kelders ontwerpt — die beurslokalen 
levert zoo als n ze niet wil hebben. 
En wat zegt de Commissie van dat alles? Ze 
neemt er  blijkbaar  nauwelijks notiti e van, want 
hoor! Zij  zegt: sal leidt het plan door  het te koogê 

cijfer niet tot de algeheele of uitsluitende be-
kroning , het kan"  — en wat daar  verder  volgt. 

! ik vraag het u , is de vergelijking van 
het plan van Agorazoo met het programma be-
staande, en tot de Commissie van beoordeeling 
rich t ik met de hand op het hart , de vraag — 
welke uitdrukkin g ook door  haar  gebezigd werd — 
zijn niet de motieven, waarop aan Agorazoo eene 
onderscheiding is toegekend, eenzijdig, valsch en 
onrechtvaardig tegenover  al de andere beant-
woorders der  prijsvraag, die bet programma beter 
hebben bestudeerd.'  Eu wat dwaze willekeur  is 
er  niet aan den dag gelegd in het eind-oordeel 
over  spreuk (!) Acht, e schoon dat ontwerp 
ook moge zijn , het is voor n onbruik -
baar, omdat de stad voor  dat gebouw geen ruimt e 
heeft of ten minste bij  het programma geen 
ruimt e daarvoor  heeft beschikbaar  gesteld. 

r  is het teekenwerk de beweegreden tot het 
toekennen van een premie of eervolle vermelding 
en komt de eer  waarschijnlij k toe aan den tee-
kenaar; elders moet men die weer  zoeken in eeu 
soort van menschlie vend beid. Nergens vindt men 
een motief dat opgaat of steekhoudt. Terwij l men 
in de laatste categorie tot vervelens toe wijst op 
min zorgvuldig of schoon teekenen, o p het ge-
mis van een opstand of van de details en de 
waarschijnlij k juistere opvatting vau het programma 
kleingeestigheid cn narigheid noemt, gaat men 
in de eerste categorie meteen enkele aanwijzing 
de te grootsche opvatting voorbij  of brengt die 
den betrokken man ten goede en verwaarloost 
hut programma op overmoedige wijze. 

k steek bij  mijn beloog een stokje, overtuigd 
als ik ben dat de aangehaalde feiten mijn ziens-
wijze bevestigen. 

Aan hen, die zich niet geheel bevredigd gevoe-
len , geef ik den raad bet programma der  prijs -
vraag op te slaan en dit zelf eens ua te lezen iu 
verband met het rapport van beoordeeling. k 
veronderstel mijne belangstellende lezers natuur-
lij k in het bezit van beide stukken. 

Uit mijn eerste schooljaren, herinner  ik mij 
nog altoos soo'n aardig spelletje. Wij  hadden 
nl, hier  en daar  tusschen de bladen van onze 
lesboekjes mooie en minder  mooie prentjes ver-
borgen. n soo'n gemeubeleerd en gesloten boek-
sken mocht ieder  tegen een zekeren inzet een 
speldeprik doen. Tro l men een plaats, waar iets 
verborgen lag, dan was wat gewonnen; mikte 
men mis, dau prikt e men met verlies van den 
inzet. 

t spel, dal iets vau een kansspel had, 
viel over  het algemeen in den siuauk, en had 
eeue eigenaardigheid, die het dol beminnelijk 
maakte. e eentonigheid, die de rechte weg op-
levert, werd weggenomen door  de nieuwsgierig-
heid om tot de wetenschap te komen, wat er  in 
lOO'n hoekje verbolgen was. n moest langs 
slingerpaden eu sluipwegen, als het ware by ver-
rassing, de verborgenheden van het ding leeren 
kennen. t bereiken van het doel stond vast, 
evenals by mij  op het oogenblik de wensch om 
de opmerkzaamheid te vestigen op de kwakzalve-
rije n r geneeskundigen in zake de r 
beu is-prys vraag. e klip , waarop men wel ver-
zeilt en die men eentonigheid noemt, wil ik 
daarbij  zooveel mogelyk vermijden en daarom voor 
afwisseling eens gaan speldepi ikken. e specu-
latie op winst was by' onze kinderspelen bytaak, 
en die is voor  ons ook buiten spel, zelfs voor 
het geval dat het boekske verborgen waarde 
mocht htbbun, want wy willen ons niet ten koste 
van anderen verrijken . 

n een volgend stuk deelen wy den uitslag der 
speldeprikken mede. 

(Wordt vervolgd). 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Zondag, 31 Jan. 
, door  het gemeentebestuur  < 

de levering van 150 - grove machinegrint, vri j 
op de losplaats aan de haven te , 
en 50 3 dito op die te Baarland. 

, 1 Febr. 
e g (bij , tc 10 uren, 

door  de comm. van administratie: de levering van 
artikelen, benoodigd voor  den huishoudelijken 
dienst en voor  den arbeid ged. '75. 

, te 10 uien, bij  A. m : het ver-
bouwen van een huis aun de Groote Poot , aldaar. 

, te 11 uren, door  directeuren van den 
n kunstvveg: de levering 

der in '75 voor  gezegden weg benoodigde, circa 
1050 stère onderhoudsgrint. 

, te 12 uren, door  burg. en weth..- het 
leveren van bouwmaterialen enz., in 5 perc: a. 
vuren-, grenen-, eiken- en iepenhout, b. spijkers 
en klein ijzerwerk , c. kalk , tras en Portland-
cement, (/.verfwaren, kwasten en glas , e. bezems, 

, tv 12 uren, ter  secretarie: lo. 
het inrichten van het voormalige klapwakerhuisje 
in e t tot liulpschoollokaal; 2o. het 
maken en leveren in dat lokaal van 9 stel school-
tafels mei banken voor  42 zitplaatsen. 

Groningen te 12' , uren, door  burg. en 
weth.: het maken en plaatsen van een houten 
weeghuisje tot weging van granen. 

, door  het gemeentebestuur 
van ; de levering van 400 stère 
macadam. 

Yerseke, door  het gemeentebestuur: de leve-
rin g van 120 stère grove onderhoudsgrint. 

n (in Oaasterland), bij  Jhr . . J. 
. F. . van Swindercn: het bouwen eener 

nieuwe boerenhofstede. 
, bij  S. S. de Jong: het bouwen 

eener  stelphuizinge op een nieuw terrein te Schii-
laard. 

Vrouwen parochie, bij  G. de Boer  : het 
verven van een vertimmerd logement. 

Wijnjeterp , hij  W. G. Sijtsema: het verven 
van eene nieuwe boerenbehuizing. 

Sohoondtjke , bij  P, van Bottel: het bouwen 
van een woonhuis en het afbreken van eene 
schuur  op een perceel buiten het Noordperk aan 
den weg naar . 

, 2 Febr. 
, te 11 uren, door  het ministerie van 

marine: het maken van eene woning voor  den 
opzichter  van 's s kustverlichtin g op Goede-
rcede, alles met den aankleve van dien. . bij 
den bouwkundige bij  den dienst van het loods-
wezen , alsook bij  den opzichter  te Goedereede, 
ged. 3 dagen vóór de besteding. 

Zutfen, te 11 uren, in Bellevue : het maken 
van een winkelpui met winkelopstand, in het 
huis bewoond door . 

Assen, te 12 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov, 
bestuur: de uitvoering van vernieuwingen, her-
stellingen en leveringen ten dienste van de stoom-
gemalen langs het Noord-Willemskanaal in , 
met het onderhoud daarvan en vnn al de bijbe-
hoorende werken, van den dag der  goedkeuring 
van de besteding tot 31 . . 

, in het Timmerhuis: de levering 
van OO.OUO kleurige Waal-hardgrauwen en 80,000 
Waal-boerengrauw. Voorwaarden liggen in het 
Timmerhuis. 

, bij  Van der  Zaag en : 
het verven van 5 burgervvoonhuizen. 

Woensdag, 3 Febr. 
, te 2 uren, duor  het gemeente-

best.: het maken van een straatweg cn bijkomende 
werken beneden Schielands hoogen Zeedijk in de 
gemeente . 

Eelde, te 2 uren, door  kerkvoogden der . 
gemeente, bij  A. Nijd am: het afnemen der  oude-
en het opbrengen eener  nieuwe kap op de kerk 
aldaar, mitsgaders het maken van een plafond in 
de kerk. Bestek en teekening liggen bij  Nijdam 
voornoemd, bij  wien de biljetten uiterlij k 1 uur 
te bezorgen. Aanw. 3 Febr., van 10—11 uren. 

, 4 Febr. 

Amsterdam , tc 12 uren . door  dc directie 
der marine: de levering van lo. 60,000 . 
Noordschen hennep, 2o. 40,000 . afgeslagen 

n schilhenuep, 3o. 300 tun e 
teer. Bilj . inleveren ter  griffi e der  directie. 

, tc 12 uren, door  burg. en weth.: 
het verrichten van onderscheidene werkzaamheden 
aan het gebouw op de Oude Vest, genaamd 
Nosocoraium. Aanw. 2 Febr., te 11 uren. 

, te 12 uren; door  burg. en weth-
lo. het dempen a. der  Cellebroeders- en 6. der 

. Aanw. 1 Febr., van 10— 
11 uren; So. ) het vernieuwen der 
dubbele ophaalbrug op de Oude Vest, in de rich-
tin g der . Aanw. 2 Febr, 

, te 2'/a uren, door  den burgem-
van n , aan het gebouw van het prov. bi-
stuur  : het maken vau den bovenbouw van eene 
school en onderwijzerswoning op liet eiland -
ken. . bij  den burgemeester  voornoemd , SB 
bij  den prov. opzichter  van den waterstaat F. C 
van der  Sterr, te . 

Stiens. te 6 uren, bij  S. S. van der  Wcij 
het bouwen eener  gardeniers-stelphuizinge. 
by deu architect , aldaar. 

, te 7 uren , door  protectoren vnn 
het Ei weeshuis, in dit gesticht: eenige timmer* 
werken. . by den gemeente-architect . Sil-
levis en den rentmeester. 

Vrijdag , ft Febr. 
's-Bosoh, te lO' / j  uren, door  het prov. best.: 

lo. het uitvoeren vau vernieuwingen en herstel-
lingen aan den weg van Oirschot over  Uil varen-
beek naar  Tilburg , uitmakende het 16e perceel 

der prov. wegen in Noord-Brabant met de daartoe 
behoorende kunstwerken, beplantingen enz.; 2o. 
idem aan den weg van n over n 
naar  Werkendam met den zijtak -
gelen, uitmakende het 20e perceel der  prov. 
wegen in Noord-Brabant met de daartoe behoo-
rende kunstwerken, beplantingen enz.; beide wer-
ken met bet onderhoud van 1 Jan. 1875—31 

. '76. 

Zwolle, te 12 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. be-
stuur: het doen van klinkerbestratingen op den 
grooten g le klasse, no. 1, gedeelte -
venter—Zwolle, prov. Overysel. . bij  den hoofd-
ingenieur  cn den ingenieur g , beiden 
te Zwolle. g ƒ 2 2 4 0. 

Groningen, te 12 uren, door  het prov. 
bestuur: de voltooiing van de afsluiting van het 

p bij  Wetsinge cn byhehoorende werken. 
. bij  den prov. ingenieur  en den opzichter  J. 

\V. Sips, beiden aldaar. ) 
, tc 2 uren, door  burg. en weth. 

van : de levering, binnen 14 dagen na 
de toewijzing, van 140 scheepston Vilvoordschen 
steen. Bi l j , met bet opschrift: Aanbesteding, 
uiterlij k 4 Febr., aan den burgemeester. 

Zaterdag, O Febr. 
Oenemniden, te 12 uren, door  burg. en 

weth., in e Pauw: het bouwen van eene petro-
leumbewaarplaats aldaar. Bestek en teekening 
liggen in genoemd logement. Aanw. op den be-
stedingsdag, van 10—11 uren. 

, te 12 uren, door  dijkgraa f en hoog-
heemraden van , d en Schieland, 
in het gemeenelandshuis: het maken van grep-
pels in de verhuurde dyken en landen, in eigen-
dom bij  genoemde colleges en gelegen langs de 
enkele Wierike. , hy' den opzichter  A. Zaal, 
te Bodegraven. 

Utreoht, te 1 uur , door  burg. en weth.: 
het leveren van eene parti j  boomen en bloem-
struiken ten dienste van het stads-plantsoen. 

Oaastmeer, te ft uren, bij  A. Nijdam: het 
bouwen eener  burgerhuizing. Bestek en teeke-
ning ter  inzage bij  den besteder. 

Amsterdam, door  de Amsterd. Omnibusmaat-
schappij  : het bouwen vun een stalgebouw en wa-
genhuis. 

, 8 Febr. 
Amsterdam , te 12 uren , door  burg. cn weth.: 

het bouwen a. van een schoolgebouw met lokaal 
voor  de gymnastiek en onderwijzerswoning, b. van 
eene openbare burgerschool 2e klasse voor  meisjes, 
mst gymnastiek- en teekenlokaal en woning voor 
de hoofdonderwijzeres. 

, tc 12 uren, door  burg. en 
weth. van , bij  F. Sleenhuizen: het 
met voorhanden steen, doch met bijlevering van 
zand, bestraten van: 220 3 te Warga, 1 

te i -!. i i r - - i . 954 - tc . 

, te 1 uur , door  het gemeente-
bestuur: lo. het leveren van 20,000 stuks eerste 
soort Waal-straatklinkers; 2o. van 37,000 of 
40,000 stuks dubbel  Fauconval-keien. 

, te 1 uur . op het raadhuis: de le-
vering van dijkhoutinateriulen , in 0 perc, . 
bij  den directeur  van stadswaterwerken, 

Adorp , door  het gemeentebestuur: de ver-
grooting van het schoolgebouw le Wetsinge. 

, O Febr. 
Ferwerd, tc 11 uren, door  burg. en weth. 

van Ferwerderadeel: het bouwen van lo. eene 
nieuwe school te , 2o. eene idem met 
onderwijzerswoning tc . Aanw. 4 
Febr., te m te 9 uren, en te m 
te 11 uren. 

, te 19 uren, duor  dijkgraa f en 
hoogheemraden van Schieland, in het gemeene-
landshuis: de levering van 2000 elzen heipalen 
voor  de - en Schermhoofden. . bij  den 
fabiiek-landmeter  en den opzichter  J. Oudijk , te 
Nieuwerkerk n.'d. Usel. 

Amsterdam, te 1 uur , door  de Naamlooze 
Vennootschap tot expl. van Sociëteitsgebouwen op 
Planclua, in e : het maken der 
onderheide fundeering- cn metselwerken, bene-
vens dc opbouw van een sociëteitsgebouw in de 

k laan, in 2 perceelen. 
Woensdag, 10 Febr. 
, te 10 uren, door  burg. en weth.: 

de levering van 290,000 straatklinkers. 

Vienwenhoorn, te 11 uren, door  burg en 
weth.: de uitvoering van eenige aardewerken tot 
den aanleg eener  begraafplaats. Bestekken ter 
secretarie. . bij  den architect B, J. Stans, 
aldaar. Aanw. 9 Febr., te 2 uren. 

Oversohle, te 12 uren, door  de besturen van 
den bovenpolder  Zestienhoven-en-Oudendijk en 
van de drooggemaakte polders Zestienhoven en 
Oudendijk , genaamd , in e Vergulde 

; lo. het maken, met de leverantie, 
van een gebouw, enz., tot plaatsing van een 
stoomwerktuig, aan de e Schie, na-
bij  den hoogen of baliemolen van genoemde pol-
ders; 2o. het leveren, stellen en in goede wer-
king opleveren van een stoomwerktuig, in boven-
genoemd gebouw, dryvendc een scheprad , met 
den aankleve van dien. Teekening ligt in ge-
noemd logement. 

, te 121 , uren, door  buig. en 
weth.: de levering van 50,400 e keienen 
van 800 . Escuuzijnsche kantsteenen. 

, te 12 uren, door  burg. en 
weth.: lo., de levering vnn 61,400 bekapte -
sche keien; 2o., bet gedeeltelijk vernieuwen van 
de  u  tu' 11 brug. Voorwaarden by den direc-
teur  der  gemeentewerken. Bilj . inzenden uiter-
lij k 9 Febr. 

, tc 4 uren, by G. Andriesse : het 
bouwen van eene burgerhuizing, tevens ingericht 
voor  linnen wasscherij  en drogerij . Aanw. 6 Febr, 
van 11—1 uur. 

, by S. : [hei bouwen van 
eene boerenhuizing en schuur, op de Zathe te 
Pietersburum. Aanw. 6 Febr., te 10 uren. 

, 11 Febr. 
, te U ' / 3 uren, door  burg. en weth., 

by e Graaf: het bouwen van eene school aldaar. 
. by den architect . .1. Wennekers, te Am-

sterdam. 
. te 12 uren, door  het ministerie van 

binnenl. zaken: het fundeeren en opbouwen van 2 
pylers en het maken van eenige verdere werken 
binnen , ten dienste der  Staatsspoor-
wegen. Aanw. 4 en 6 Febr., telkens t e i l uren. 

Weesp, te 12 uren, ten raadhuize: het on-
derhoud en der  onderhoudsherstcllingen van de 
gebouwen, bruggen, straten en verdere werken 
der gemeente Weesp ged. 1875/77 , in 2 perc. 

. bij  den gemeente-opzichter  N. . 

Bolsward. door  het dyksbestuur  van Wonse* 
radeels Zuiderzeedijkeii, ten gemeentehuize : de 
levering van 400 stuks grenen palen 02 , 
400 stuks palen 53 , 470 stuks idem 35'/, 
d ; 20 zware, 20 lichte en 30 ondermaatsche 
eiken gordingen; 100 stuks eiken intangen; 120 
stère grove gewusschen riviergrint . Bilj . inzenden 
uiterlij k 10 Febr. 

Vrijdag , 12 Febr 
, te 12 uren, door  het prov. best.: 

het uitdiepen van eenige kanalen en vaarwaters 
der prov. Friesland in '75, in 4 perc. . by 
den hoofdingenieur  llayward en de iugenieurs 
Jhr . Van den Santheuvel en Brevet, allen te 

. ) 

, te 2', uren, door  burg. en weth.: de 
vervanging r  vaste brug buiten de Oostpoort, 
over  de 1'ynackcrsche Vaart , door  eene ijzeren 
ophaalbrug. . bij  den gemeente-architect. 

, 10 Febr. 

, tc V/3 uren, door  het gemeente-
bestuur  : het bouwen eener  duikersluis tusschen 
den Ouden Usel en het Broekhuizerwater. Aanw. 
9 Febr., te 1 uur  en 16 Febr., te 9 uren. 

Woensdag, 17 Febr. 

, te 12 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken : 1o. het afgraven van grond aan de 
noordzijde van den boven mond der  doorgraving 
aan den k van . Aanw. 17 Febr. 

g ƒ 1 5 5 , 0 0 0. 

2o. het leveren van voorwerpen van gegoten 
en gesmeed ijzer, staal, koper  en metaal, be-
uevens het bezorgen van smeden en werklieden, 
tot het doen van herstellingen aan de -
en andere vaartuigen, in gebruik bij  het bagger* 
werk ten behoeve van de e en n in 

d en Noord-Brabant, van 1 Apri l '75 
tot en met 31 t '76. 

3o. het verrichten van baggerwerk in het bed 
der Nieuwe e in de gemeenten Werken-
dam, Sliedrecht en , door  middel van 

, met de bediening 
en het onderhoud dier  vaartuigen tot en met 31 

t '76. Aanw. 10 Febr. 

4o. de uitvoering van werken tot voortzetting 
der normaliseering van dc Waal te Vari k en 

, tusschen de kilometerraaien no. 
54 en 56. Aanw. 0 en 8 Febr. g ƒ 72,000. 

5u. het leveren en aanbrengen van duinwater-
leidingen in de landsgebouwen te , in 5 
perceelen en in massa. Aanw. 12 en 13 Febr. 

: perc. 1 , ƒ 0 4 0 0, perc. 2, /7000, perc. 
3, /6000, perc. 4, f 0500, perc. 5, ƒ 6100, 
massa f 32,000. 

, le 12 uren, door  burg. en 
weth : het vernieuwen van de Ayttabrug . Bilj . 
inzenden uiterlij k 16 Febr., vóór ' s avonds 8 uren. 

, 18 Febr. 
Utreoht, te 9 uren, door  de maatschappij  tot 

expl. van Staatsspoorwegen, aan het centraal-
bureau : het leggen van sporen eu wissels, het 
maken eener  keibestrating en van eenige verdere 
werken op het stutionsempluceiiient te . 

. bij  den sectie-ingenieur  te Venlo. Aanw. 
2 Febr. 

S p i j k , te 2 uren, door  het gemeentebestuur 
van Bi e rum , bij  J. van der  Ploeg: het aanleggen 
van cn straat- en grintweg langs den Oudendijk 
en EOOgen aamden Boter  weg te Spijk , reep, lang 
580 en 840 . Aanw, op den bestedingsdag, 
te 10 uren. 

Vrijdag , 19 Febr. 
, te 10 uren, door  het ministerie 

van binnenl. zaken, aan bet gebouw van het prov. 
bestuur: lo. het maken cn inhangen van een 
paar  sluisdeuren op het kanaal van Neuzen. -
ming ƒ 5 3 4 0; So, het bouwen van een bazalt-
miiur  te Neuzen aan het kanaal naar  Gent. -
ming ƒ12 ,100. Aanw. van beide 13 en 15 Febr. 

, 22 Febr. 
. te l l l / a uren, door  het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het uitdiepen van den -
schen Usel, ter  weerszijden van de s 
onder  Gouda. g ƒ 1 0 1 0. 

Amsterdam, te 1% uren, door  de . 
j  , in het stationsge-

bouw : het maken van gebouwen en eenige an-
dere werken op het stationsterrein te Apeldoorn, 
ten dienste van den Oosterspoorweg. . bij 
den eerstaanw. ingenieur  te . Aanw. 
9 en 11 Febr., telkens te 11 uren. g 
ƒ 115,000. 

, 25 Febr. 
, te 12 uren, door  het ministerie van 

binnenl. zaken: het maken en stellen van den 
metalen bovenbouw voor  3 bruggen, 1 over  de 
Stadsvest en 2 over  het n te , 
ten dienste der  Staatsspoorwegen. Aanw. 17 en 
19 Febr., telkens te 11 uren. 

Schiedam, te 19 uren, door  burg. en weth.; 
de levering van 50,000 stuks Stenselberger  of 

e keien, 300,000 stuks vlakke straat-
klinkermoppen, 250 3 gewasschen grint , 500 
str. . trottoirbanden , 1000—2000 3 zuiver 
scherp rivierzand, houtwaren en metscln.aterialen. 

. 1 . 
Brouwershaven, door  het gemeentebestuur: 

de levering van 33,000 stuks straatklinkers, te 
leveren vóór 1 April . 

Zaterdag, 27 . 
Utreoht, te 1 uur , door  het gemeentebest.: 

de levering van 200,000 . Engelsche gaskolen, 
ten dienste der  stedelijke gasfabriek in '75. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Obbicht, 11 Jan.: het bouwen eener  raadzaal 
met secretarie, brandspuithok en bergplaats, enz.; 
ingek. 4 bilj. , als : 

. Sauveur, te , ƒ 1680 
. , * Beek, P 1659 

W. ,  Grovenbicht, P 1629 
A. Corvers, , Obbicht, » 1479 
gegund. 

. 15 Jan.: 1o. het herstellen en ver-
nieuwen van wal beschoeiingen; ingekomen 6 bil -
jetten , als: 

. Timmer , f 8000 
J. , » 7909.60 
S. . van der  Veen, » 7674 
J. , > 7595 
J. van , » 7219 
J. Otten, j'  6800 

gegund. 

2o. het maken van 2 gedeelten voor  den stee-
nen wnl; minste inschrijver  was J. Otten, voor 
ƒ 1 2 3 9; gegund; allen aldaar. 

, 18 Jan.: het bouwen van een 
tabaksfabriek en pakhuis; ingek. 4 bilj, , als: 
B. Gieskes, te Azewijn, ƒ 2800 
A . Sikkens, .. 2259 

. J . Vinkenborg,  2193 

. J. , i 1989 
overigen aldaar; gegund. 

. 16 Jan.: het onderhoud der  ge-
wezen marinegebouwen aldaar  over  '75 ; ingek. 
4 bilj, , als: 

J. Abels, ƒ 1120 
J. , » 1114 
J. Smit,  1088 

. Oortgijsen, » 1057 
allen aldaar. 

's-Graveland. 16 Jan.: het bouwen van een 
woonhuis met boerdery naar  het plan van den 
bouwkundige J. n . minste inschr. waren 
C. Baar, te m en P. G. , te Bus-
sum, voor  ƒ 3 2 9 5; gegund. 

Scheemda. 18 Jan.: lo. het leggen eener 
keibestrating te Eexta voor  de los- en laadplaats 
van het station, lang 125  : minste inschr. 
was . , te Eexta, voor  ƒ 1089. 

2o. het onderhoud der  school te Westerlce en 
school en onderwijzerswoning te ; 
minste inschr. was A. , te Westerlee, 
voor  ƒ 170. 

3o. idem van de school en onderwijzerswoning 
te 't Waar en tolgaardcrswoning te ; 
minste inschr. was . , te Eexta, voor 
/ 244. 

4o. idem van school, burgerlij k arm- en werk-
huis te Scheemda; minste inschr. was dezelfde, 
voor  ƒ 270. 

, 16 Jan.: het doen van her-
stellingen aan de doopsgezinde kerk ; ingek. 9 
bilj. , als: 
J . v. d. Sluis, te Gorredij k , ƒ 2670 

. v. d. Wijk , » idem  2597 
J. Wibbeling, . , > 2495 

. Tolman, » Boornbergum, P 2250 
F. v. d. Schaaf, , » 2222 
C. Schiere, p Boornbergum,  2195 
J. Eizinga, s Gorredijk , » 2109 
E. Beek, > , » 2085 
F. van Eijk , , ,  2077 

Workum , 16 Jan.: het opruimen der  oude 
brug over  de zeesluis en in de plaats daarvan 
maken van eene draaibrug: gegund aan S. 
Bestien, voor  ƒ 2 4 0 0. 

Assen, 16 Jan.: het bouwen van een dubbel 
woonhuis aan den stationsweg te Assen ; ingek. 
12 bilj. , als: 

. Wessels, ƒ 10,248 

. Winters, » 9,300 
J. v. ,  8,614 

. Naber, > 8,600 
G. v. d. Grampel, » 8,554 
W. de Vries,  8,450 
W. Bijzeit , » 8,449 

. B. Wiering , P 7,990 

. , P 7,965 
G. Stel,  7,813 
C. Winters,  7,700 

o Winters, » 7,317 
allen aldaar. 

Amsterdam, 18 Jan.: het maken in het af-
gesloten , benoorden den Westerdoksdijk, van 
eene houthaven enz.; ingek. 17 biljetten, als: 
A . S. Schaafsma, te , ƒ 208,900 

. J . Schram, o Sliedrecht, - 298,500 
. v. Wijngaarden Uzn., P idem p 265,000 

. v. d. Velde, P Papendrecht,» 262,000 
J. v. d. Velde, » idem P 259,000 
J. , p Amsterd. en 

E. S. i . P , p 252,000 
J. Zuiderhoek li/..,  Sliedrecht, p 250,000 
Schep en Arabagtsheer, > Amsterdam, > 240,000 

, > . en 
, » Amsterdam,  245,000 

J. J. , * ,  233,800 
J. C. van ,  Sliedrecht, * 232,*500 

. m en 
W. Goedkoop , - Amsterdam, i 232,000 

m en 
W. Goedkoop ,  idem » 229,500 

. Blokland, t , » 229,900 

B. Jan se, te Arasterdam, ƒ 228,000 
. v. d. Wegt,  idem en 
C. v. d. Plas, P » 223,000 

. Volker , o , » 219.S00 
Groningen. 18 Jan.: het leveren en plaatsen 

eener  kast in het raadhuis; minste inschr. was 
. T. , aldaar, voor  ƒ 5 8. 

, 21 Jan.: herbesteding van het on-
derhouden van- en het uitvoeren van vernieu-
wingen en herstellingen aan gevangenissen en 
reehtsgebouwen te n en Zwolle ged. 
1875/77: 

a. : 
A. Ooiman, te , le perc. ƒ 5 8 5 0; 

2e perc. ƒ 6900 ; 
b. Zwolle: l e perc. 2e perc. 

. A. v. d. Berg, ƒ 3300 ƒ 2410 
G. Schutte. 2974 2352 
J. J. , 2946 2557 
J. . van Osch, 3095 2175 
J. G. Stelte, 2832 2256 
allen te Zwolle. 

Utreoht, 21 Jan.: het leggen van een zij-
spoor, het maken eener  keibestrating en van 
eenige verdere werken op het station ; 
ingek. 8 bilj. , als: 
F. van Wylick , te , f 6340 
W. Pauli, i , P 6258 
J . , i idem » 6200 
J. Gozé, p Wijk , > 6116 
A . F. van Seters , - Vught, > 5980 
G. Straotman, p , » 5920 

. van Gaal,  Geldrop, » 5880 
J. ,  Sittard , » 5799 

Almelo, 21 Jan.: het verbouwen van een ge-
deelte der  beurs te Almelo tot woon- en winkel-
huis: minste inschrijver  was . Ziegeler, aldaar, 
voor  ƒ 7892. 

, 22 Jan.: het uitdiepen van 
eenige kanalen en vaarwaters der  provincie, in 
4 perc; perc 1 , minste inschr. was . . Pal-
stra, te Franeker, voor  ƒ 1 3 , 3 40 (raming 
ƒ 9355); perc. 2 (raming ƒ 3 0 7 0 ); perc 3 (ra-
ming ƒ 2 9 3 0 ); perc. 4 (raming ƒ 1 0 0 0 ); voor  de 
laatste .3 perc. geen inschrijvers. 

Amsterdam, 23 Jan.: het houwen van een 
stal en wagenhuis aan den Overtoom, ten dienste 
der Amsterdamsche Omnibusmaatschappij  ; minste 
inschrijver  was . , aldaar, voor 
ƒ 8080. 

Utreoht, 23 Jan.: het bouwen van eene di-
recteurswoning, met lijk - en haarhuis, op de in 
aanleg zijnde . . begraafplaats; ingekomen 14 
bilj. , als: 

Giesen , ƒ 14,100 
Van ,  13,310 
Wolff , p 13.100 
Van Elten, i 12,998 
Tielens, i 12,980 
Van der  Wielen, » 12,950 
Van Baaren, » 12,900 
Wiegman , v 12,800 

e Vos en Van Zeeland, » 12,480 
Vermeulen, P 12,135 
Scholbroek, » 11,792 
Van Straaten, P 11,380 
J. de Vos , p 11,115 
C. A. v. Steijn, » 11,097 

allen aldaar; gegund. 
Vlissingen, 23 Jan.: het ontmantelen en 

opnieuw bekleeden van een gasstolp voor  de gas-
fabriek : (i. de afkomende materialen aar. de ge-
meente, b, die aan den aannemer verblijvende; 
ingeschreven door: 

a. b. 
Enthoven en Co., , ƒ 2879 
Vnn der , te Slikkerveer, 2736 ƒ 2 6 5 3. 
A. , te Vlissingen, 1974.50 1899.50 
Gebr. Tromp, idem 1560 1460. 
gegund. 

, 25 Jan.: lo. het vervangen der  op-
haalbrug aan de e door  eene draaibru g voor 
dubbelspoor  met trottoirs , 2o. het vernieuwen 
der ophaalbrug bij  het e hek in 
yzerconstructie; minste inschrijver  voor  beide wa-
ren . A. Schretlen eu Co., aldaar, resp. voor 
ƒ 2 4 , 9 90 cn ƒ 5 6 0 0. 

, 25 Jan.: het bouwen eener  ijzeren 
draaibrn g met steenen landhoofden, ter  vervan-
ging van de vlotbru g over  het Zederikkanaal in 
den Biezenwcg onder  Vinnen ; minste inschr. was 
J . . de Jong, te Ameide, voor  ƒ 1 8 , 8 4 0. 

's-Bosoh, 25 Jan.; het inrichten van een ge-
deelte van het groot arsenaal tot kleedingmagazijn; 
ingek. 5 bilj. , als: 

J. van . , ƒ 3300 
. A. , P 2760 
. ,  2750 

J. C. Schctlekens , p 2750 
P. J. Somers, P 2745 

allen aldaar. 

Onderdendam, 25 Jan.: het amoveeren van 
eene oude- en het bouwen van eene nieuwe hee-
renhuizing voor . Van ; minste inschr. 
was A. Woldendorp, aldaar, voor  ƒ 1 8 , 4 4 9; ge-
gund. e hoogste inschrijvin g van J. , 
tc Bedum, bedioeg ƒ 23,5ü0. g ƒ 2 0 , 0 0 0. 

Bergen op Zoom, 2A Jan.: het verrichten 
van aardewerken voor  den aanleg van oesterput-
ten, met aanhooren; ingek. 5 bilj. , als: 
P. J. Visser  Pz., te , ƒ 4190 
P. J. van l Vz., , » 3879 
A . , » Wouw, » 3680 
C. . , i Verseke, » 3525 
J. d ,  Sliedrecht, > 2899 

Ten Boer, 26 Jan.: het maken van een 
grintweg van Wottersum naar  en langs den Grau-
wendyk, lang 4365 ; minste inschr. was P. . 

, te Groningen , voor  ƒ 2 2 , 1 0 0; hoogste 
inschr. J. Veldkamp, te Bedum, voor  ƒ 24,300. 

g ƒ 10,900. 
2o. idem van idem van Witt e wierum naar  den 

Grauwendijk , lang 1880  . minste inschr. was 
P. . , voor  ƒ 9 3 0 0; hoogste inschr. 
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A. , te Bedum en J. . , te 
, beiden voor  /"1O.000. g ƒ 7 9 5 0. 

Botterdam, 26 Jan.: de levering van 15 ijze-
ren scheepsboeien , elk wegende ongeveer  1150 

; ingek. 12 bilj. , als: 
J . Vermaas en Co-, / 12,950 

. J . v. d. Brink , te Amsterdam,  9,300 
Ned. -

schappij, < 8,6Ü0 
. Nering Bogel&C*., » , » 8,005 

. v. d. , » Slikkerveer, » 7,800 
. Ncd. Grofsmederij, » , » 7,065 

Gebr. , » , » 7,474 
Van n Ter , , » 0,255 
N. T en Co., » Zierikzee, » C.199 

. S. Stokvis cn Zn., » 5,970 
Penn en Bauduin, » , « 5,895 

j e Atlas,  Amsterdam, > 5,375 
overigen aldaar. 

Botterdam, 27 Jan.: dc vergrooting dei-
openbare meisjesschool aan de ; 
ingek. 11 bilj. , als : 
G. A. J. Goeverneur, / 14,999 
W . A. Vervloei, » 14,582 
A. Gijsberts, » 14,459 

. Wicnhoven, te Schiedam, » ]3,800 
P. Verbruggen , B 13,398 

. Oosthoek, » 13,175 
11 Stelwagen, » 13,111 
C. Wat naar, » 12,985 
A. de k Jr., » 11.580 

. J. , » 11,500 
J. C. Tom, » , » 11,196 
overigen aldaar. 

Arnhem, 29 Jan.: het leveren, leggen rn 
in richtin g brengen van banden voor  voetpaden, 
het metselen van rollagen enz.; ingeschreven door 
de volgenden, alles beneden tarief : . s 
1 A  pet.; Th. Eibers 2 pet.; . Jansen S| pet.; 
J. Teunissen 5| pet.; . van de Sand 6J pet.: 

. G. s C.Oz. 8̂  pet.; \V. van der n 
8-J- pjt. ; T. Putman 9 pet.; Nicola en Co. 10-,̂  
pet.; allen aldaar. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 

. 

'S-Gravenhage. Z. . heeft benoemd tot land-
meter  der  lste klasse van het kadaster, den 
landmeter  der  2de klasse T. J. Bucker. 

— Voor  dit jaar  zijn door  Z. . den g 
subsidien verleend aau de volgende kunstenaars: 
de heeren E. van der r  , P .P. Windt , . Boks, 
Fred. J. du Chaste), P. n en . , van 
der , te ; P. A. Schipperus, te -
terdam; . Boss, te Groningen; N, , W. 
J. Oppcnoorth, N. Steffelaar, S. , W. Stee-
link , . B. , J. . Wijsmuller  en . 

. C. van der , te Amsterdam. 

Arnhem. Wi j  ontvingen dezer  dagen het eer-
ste bulletin betrekkelij k de  ten-
toonstelling van Tuinbouw, welke in het jaar 
1870 in het Paleis voor  Volksvlij t te Amsterdam 
zal gehouden worden. Van tij d tot tij d zullen 
dergelijke bulletins veischijnen en zooveel moge-
lij k verspreid worden, teneinde de plannen en 
maatregelen der  regelingscommissie zoo rui m mo-
gelijk bekend te maken. Uit dit bulletin blijkt , 
dat dc commissie blijkbaa r  overal de meeste me-
dewerking ondervonden heelt. Zij  ontving o. a. 
een zeer  welwillend schrijven van den President 
der tentoonstellingscommissie en van het congres, 
in i 1874 le Florence gehouden, in antwoord 
op een schrijven der  voorbereidende commissie, 
waarin zij  van haar  voornemen kennis gaf. Toe-
valli g was die kennisgeving reeds door  het con-
gres ontvangen, toen het een telegram van de 

. Engelsche Tuiiibuuwmaatschappij  ontving met 
het voorstel om ook te n in 1876 een in-
ternationale tentoonstelling te houden, doch vol-
gens de Engelsche Tuinbouwjournalen schijnt te 
blijken , dat men van de tentoonstelling te -
den heeft afgezien. 

Eerlang ve zendt de commissie het voorloopig 
programma. Aan de tentoonstelling zal een con-
gres verbonden zyn. 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor  Opmerker gelieve men, ter  voor-
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

van genoemd Weekblad. 

T o t V i - i j < l u , ^ - : i V O i i »  u e g en u r o t k 

worden advertentien voor  het eerstvolgend nom-

mer aangenomen. 

Advertentien. 

J E N . 

F
voor  de levering van pl. rn. 28,000 Q U E N A S T -

. groot op bovenvlak 14 X 10 centi-
meter, te leveren franco groot scheepsvaaiwater 
te , vóór of in de maand  e. k. 

Opgaaf van prij s benevens toesend ing van 2 
steenen lot monster, worden ingewacht vóór of 
op 15 February a. s. bij  de aannemers 

 e%

J 
e . 

e ondergeteekoriden bevelen zicb aan tot bet 
leveren van diverse 

T , 
tegen billijk e prijzen. 

N tc VA N . 

Hollanilsche IJzeren SpoorweiE-.Maatscha|ipij. 

. 

AANBESTEDING . 
Op g den 22sten Februari 1875, des 

namiddags te half twee ure, zal in het Stations-
gebouw buiten de Willemspoort te Amsterdam 
worden aanbesteed : 

t maken van Gebouwen en eenige 
andere werken op het Stationsterrein 
te Apeldoorn. 

g /115,000. 
Bestekken en teekeningen zijn van den 5en 

Februari , tegen betaling van ƒ 3 . -, te verkrij -
gen op het u der j  te Am-
sterdam. 

n zijn te bekomen bij  den Eerstaan-
wezend r  van den Oosterspoorweg te HH-
versu nta 

Aanwijzin g op het terrein geschiedt op -
dag 9 en g 11 Februari 1875, des 
morgens te elf ure. 

s , 
. 

S VAN -
N maken bij  deze bekend. dat de bij 

hunne publicatie van den 30 November  j.1. be-
doelde Tentoonstelling van verschillende der  daar-
bij  gemelde ontwerpen eener , 
zal plaats hebben ten Gemeen te hui ze aldaar, van 
al  den 25 Januarij tot en met Zondag 
den 7  e,k., telkens van 's middags 12 
tot 's namiddags 3 uur, tegen een entree van 
25 cents, ten voordeele der  algemeene Armen. 

, den 20 Januarij  1875. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

.1. A . 
 Secretaris, P. A. . 

. 
(\our  i'ekeiiini ï van den t der  Neilfrlanden.) 

Op  den 18den February 1875, des 
namiddags ten 2 ure , aan het Centraalbureau der 

j  tot Exploitati e van Staatsspoorwe-
gen bij  de e n tc Utrecht, van: 

Bestek no. 129. 
t leggen van sporen en wissels, het 
maken eener  keibestrating en van 
eenige verdere werken op het sta-
tionsemplacement te . 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art. 20 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 25sten Januarij  1875 
ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de e 

, en aan het bureau van deu r 
te Venlo, en is op franco aanvrage op gemelde 
plaatsen te bekomen 

n worden gegeven door  den Sectie-
r  te l'enlo. 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 2deu February 1875. 

Utrecht, den 25sten Januarij  1875. 

E . 
 EN S der ge-

meente  zullen op g 8 Fe-
bruari ] 1875, ten 12 ure des middags, op het 

, in het openbaar  en bij  enkele inschrij -
ving doen aanbesteden: 

A. t bouwen van een -
BOUW met  VOO E 

 en G VOO
N , ter 

vervanging van de bestaande Open-
bare Armenschool N .. 4, op het ter-
rein van de te sloopen perceelen 
buur t F no. 213 en 214, in de Zwa-
nenburgerstraat, en het daaraan ba-
lende terrein buurt F no. 218, in 
de e ; met de levering 
van alle daartoe noodige materialen. 

B, t bouwen van eene E 
 2e klasse voor 

meisjes, met - en T E E -
 en G voor  de 

hoofdonderwijzeres, in de Plantage 
op de , buurt V ; met 
de levering van alle daartoe noodige 
materialen. 

e voorwaarden dezer  aanbesteding zijn , met 
de daarbij  beboorendo teekeningen, uitsluitend 
te verkrijgen ter j  der  gemeente, tegen 
betaling van ƒ 1.65 voor  ieder  der  sub A en B 
genoemde werken, en liggen voorts ter  lezing in 
cen der  lokalen van de Secretarie (ufdeeling Pu-
btieke Werken) op het . 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan genoemde ufdeeling, alsmede uan het Bureau 
van den r  Architect U E F Jz. aan 
denTimmerluin , des voormiddags van 10—12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd. 
Amsterdam, N TEX . 

28 January 1875.  Secretaris, 
E . 

Opleiding. 
, reeds eeuigen tyd uls Opzichter 

werkzaam, zoekt, om zich verder  te brkwamen , 
eene plaatsing by een Architekt . OfTerlen worden 
franco ingewacht onder  letter  E aan 't adres van 
de e van dit blad. 

E  EN S van 
 zullen op het , (ingang Pol-

straat), op Woensdag den 10 February 1875, 
des voormiddags te tien uur , : 

E G 
VA N 

290000 Straatklinkers. 
P voorwaarden van aanbesteding liggen in het 

s ter  lesing, en fij n op franco aanvrage 
ter  Secretarie verkrijgbaar . 

e Burgemeester  en Wethouders voornoemd, 

. . VA N . 

e Secretaris 

A. J ,  O U C . 

 , 21 Januarij  1875. 

N S VAN
 zullen op  den 10

1875, des namiddags te S UUT, ten Gemeen-
tehuize aldaar 

N 
de levering van 61400 bekapte e 

keijen. 
volgens voorwaarden die na den 20 dezer  te be-
komen zijn bij  den r  der  Gemeentewerken. 

e inschrijvingsbilletten moeten uiterlijk  den 
9 February e. k.. vóór 's avonds acht uur , worden 
be/orgd r  Secretarie dezer  Gemeente. 

, den 1  Januarij  1875. 

Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 

.1. A . 

 Secretaris, P. A. . 

 EN S der  ge-
meente  zullen op g den llden 
Februari 1875, des voormiddags te 11'/, uur , 
bij  den n E F aldaar 

: 
t bouwen van eene  te 

. 

e bestekken liygen ter  lezing te Zwolle in de 
logementen : t e Posthuis en de Zon; 
te  bij  E. W. ; te Zutphen bij 
C. . ; te  bij , te Wijhe bij 

; te  bij  van ; te llcino bij 
ile F en met de teekeningen op de ge-
meente Secretarie. 

e bestekken zijn :i ƒ 0 . 50 verkrijgbaar  bij  den 
boekhandelaar  J. . W. WA S te Zwolle. 

n geeft de Architect 11. J. WENNE-
S te Amsterdam. 

Op den Cden Februari 1875 zal door  de Am. 
sterdamsebe j  worder. aan-
besteed : 

t bauwen van een S T U W 
en S op een terrein Plan 
tage . 

Bestekken zijn te verkrijgen bij  de n 
,  cn VA N . n . 

lichtingen geeft de (leer  G. B.  , Architect 

g en g 

e Ondergetcekcnden bevelen zich aan voor 
het leveren van . 

N door  middel van warme lucht, warm 
water of sfoom. 

Boompjes, nieuw nommer 54, 

. 

S & VAN . 
Eigenaars vau Zuilen- eo Talèlliazall-nriieven 

in , 

Straatkeijen, Portland-Cement, 

, , E STEENES, ESZ 
iïieuiceliaeen S.zijde 55, . 

F. ¥. A AT te , 

beveelt zich voortdurend aan tot dekking van 
, Goten, Flatten enz., met zink, lood of 

leijen, en verder  voor  dc levering van alle moge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken zink of koper, alsmede (las- cu Waterleidingen. 

S. J. . 
Portland-Cement-fabrikant, 
T E , Prv. , 

levert tegen lagen prij s prim a Port land-Cement 
en monsters op verlangen. 

E N . T 

N N . 
n in n cn Belgischen Straatkeien, 

Portland-Cement. Tras, , Vuurvaste Steenen, cnr. 

.  &  Z O O N , 

S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

E E Y . 

T E 

. 
t leggen van gecomprimeerde Asphaltwegen en . 

liet hygen van Asphalt k vooi , Wijnkelders, Trottoin , 
Fabrieken, enz. 
t leveren van Asphalt . 

Contracten worden door  geheel Nederland tot vooraf te bepalen prijzen gesloten, niet garantie tegen
schcuron, bersten of andere gebreken. 

Opgaven worden kosteloos verstrekt door  den lieer  G. . VA N , aan de Fabriek, Buiten-
singel tussehen de Willenispoorl en Zaag-Barrière, WW . 107/i. 

B e v o e lt 

z i c h a au 

t o t : 

.  A , Vtrecht. 
Fabriek von Torenuurwerken, Telegraaf-
toestellen, Physische en -

sche . 

. 
 en N van Waterpas- en 

, alle .norten van 
Equerres. Bakens, geijkte , 
Teekengereedschap, enz. enz. 

. 
Verbeterde e Waalvorm, de beste 

handvorm steenen in alle deelen ver  overtreffende , 
zijn in alle soorten rui m voorhanden op de Fabriek 
van J' . S te

k „de e " 
 A-

t e . 
Vervaardigen zeer  pruciisch ingerigte -

on N volgens eigene con-
structie. 

T U , 
vol 38 N" . 940—901, vol 39 N°. 992—994 zijnde 
een completen jaargang 1874 en de maand Janu-
ari 1875. 

t Ex. is zoo goed als nieuw en wordt tegen 
matigen prij s te koop aangeboden. n adres-
seere zich met franco brieven onder  het motto 

 uun den Ouden en Nieuwen Boek-
handel van J. .  te

EEN JONG , van goeden huize, 
bekend met vreemde talen en over  et 
kupitnal kunnende beschikken, zoekt e 

positie in een Fabriek of e Zaak, als | 
 of . 

Adres franco onder r  .1. bij  den heer | 
. A. , te ' j  Gravenhage. 

Prys voor  52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
dri e regels  .  20.— 

C. t t n r , AppingedarnT" 
Stoomtimmerfabriek en l | 

Zagerij  en Jaloasiënfabriek. 

r  4> Z o o n, Amsterdam. Alle bouwomi' | 
menten in cement, gips, fin. l'nrtUml-Ct'mi'ti t a ƒ7.25 per 

' erker  A Budding!., Arnh,im. Waterpa»'
, balansen, bascule» f 

llniiv » terreinen te Velp te koop, all>' r'| 
gunstigst gelegen. Adres don r  VAN t : ' 

E , te Arnhem. 

. r i « ' , N l « ' r , te Scheveninyen, fabrikü" 11 
van eenient-riolen, waterbakken , vloeren, enz-

Bouwterreinen te koop naby de 11 
aan den Singel, do Oosteistraat enz. te Utrecht, »
bevingen bij  den ardiitcc t  aldaar. 

Prim a Portland Cl'inent 
van de S m» T & , te VelfvH 

Agent F. . , Groningen. 

41. T . . » r n he i n . Stoomhou
sagerij. Fabriek van Polderwagens, Steettf»'] 
brlek-Gereedschappen en Pakkisten. 

E . 
VOO

, , , S en . 
: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

Verwhiju t Zondags. Prijs per  % maanden f 1.05. u abouneert zich \ 
een juargauz. Afzonderlijk , nummers bij >ruitbe.tellin g  cents. 

A l l e n en adver ten t ien te adresseeren aan 

de e te A r n h e m . Vau 1—5 regels ƒ , verder  vgur  cllcen regel 20 cents en 10 cent*  vuor
nummer vau het blad. Groote letter*  worden naar  plaatsruimte berekeud. 

G OVE N
N T JAA  1874. 

\V . » &  0°. 
Algemeene Opmerkingen. 

j  den aanvang van het jaar  1874 was het 
te voorzien, dat dc navraag naar  ijzer, in al-
geneenen zin genomen , w zou zijn; men was 
van meening dat de prijzen in geruimen tij d de 
vroegere hoogte niet zouden bereiken, en dat 
alzoo eene beperkte productie om de prijzen op 
hoogte te houden, te verkiezen was boven een 
anders onvermijdelijken strij d over  loonen eu ar-
beidsuren. 

s in 't begin van het jaar  werd het dui-
delijk , dat de handel kwijnde, niettegenstaande 
het geld goedkoop was, — alleen bij  bepaalde 
behoefte, en voor  zeer  spoedige levering werden 

s gevonden, die de hooge prijzen besteed-
den, — wegens de hooge markt werden gruote 
aanbestedingen voor  levering van ijzer  uitgesteld. 

e algemeene indruk , dat de kolen- en ijzer-
prijzen opgejaagd waren, en wel kunstmatig, was 
te groot, om daaraan weerstand te kunnen bie-
den , en werkelij k was dit ooi zaak var  de prijs -
vermindering, welke in de maanden t en 
Apri l plaats vond. 

e reactie heeft over  het algemeen rustig plaats 
gevonden; de goede oogst bracht er  toe bij , dat 
eene genoegzame vraag naar  verwerkt ijzer, rail s 
uitgezonderd, kou gehandhuafd blyven, en was 
dus oorzaak dat het werkvolk, bij  gemis aan ge-
regeld werk, ontstaan  vermindering van pro-
ductie, niet tot armoede verviel. 

e daling in de prijzen van steenkolen en ruwe 
grjndstolfen heeft zóó geregeld, ofschoon vast en 
onafgebroken plaats gevonden, dat zij  weinig 
stoornis in den loop van den handel veroorzaakt 
beeft. welke bij  den niet bes taanden lust tot -pecu-
latie buitengewoon reëel if, gebleven. 

e strij d tussehen kapitaal en arbeid heeft hier 
en daar  verwarrin g gebracht tussehen koopers en 
verkoopers. r  de leiders der  Tradi s-uuious 
niet in staat waren de vermindering der  loonen 
tegen te houden, is hun invloed zeer  verminderd: 
bovendien werden in vele gevallen de beloofde 
ondersteuningen aan werklieden, die den arbeid 
gestaakt hadden, niet uitgekeerd, waardoor  de 
werkgevers gedurende dit jaar  in slaat zullen 
zijn , afgescheiden van invloed van buiten, zelf 
te bepalen, welke loonen /ij  zullen kunnen toe-
slaan , en bovendien den ouden standaard van 
werkuren, zynde 59 per  week in pliats van 54, 
weer  kunnen invoeren. 

t betrekking tot de officieel bekendgemaakte 
statistiek van deu Engelschen handel, moet op 
gemerkt worden, dat in 

Schotland de productie vau pig-ijzer  187,900 
tun en de uitvoer  150,000 ton minder  bedragen 
heeft dan het vorige jaar , terwij l in vergelijk 
met het jaar  1870. toen de opbrengst het aan-
zienlijkst , en met het jaar  1872, toen de uitvoer 
het grootst was, de daling iu aanmaak 400,000 
en in uitvoer  380,000 ton heeft beloopen. 

e locale consuintie van Schotseh pig-ijzer  voor 
gieterijen en sinee werken is verminderd tot op 
50,000 ton, terwyl '200,000 ton  pig-ijzer 
ingevoerd werd tegen 125,000 ton in het jaar 
1873. t is hoofdzakelijk voor  de mailable ijzer-
werken, ofschoon de totale productie van ver-
werkt ijzer  9,31*2 ton minder  is geweest dan in 
het jaar  1873. 

e prij s van gegarandeerd ijzer  (warrants) welke 
in Januari 109 shillings 0 d per  ton bedroeg, 
daalde in Apri l tot op 71 sh. 0 d. per  ton , 
en heeft gemiddeld gedurende dit jaar  87 shilling! 
ü d. bedragen. 

n de laatste twinti g jaren is de voorraad niet 
zoo gering geweest uls op dit oogenblik : 90,000 
ton. e uitvoer  bedroeg vóór twinti g jaar  nage-
noeg hetzelfde uls in 1874; de prijzen waren 
daarentegen rui m 20 shillings per  ton lager, en 
een mislukte >ipkomende handel iu 1875 zou 
nu waarschijnlij k aanloonen, dat bij  het tegen-
woordig zoo aanzienlijk "i i vermeerderd productief 
vermogen er  toch genoegzame gelegenheid bestaat 
voor  daling. 

e productie van pig-yzer 
heeft die van hel vorige jaar  met 1742 ton over-
trollen , en bedroeg dus eene kleinigheid meer 
dan 2,009,000 ton per  jaar , en 1,200,000 ton 
meer  dun Schotland. 

c handel is tot kort geleden goed genoeg ge-
weest om meerdere fluctuatie in de prijzen te be-
letten, doch de verminderde productie van ver-
werkt ijzer  in dit district , maakt het staande 
houden van inarktpiyzei i dagelijks moeilyker. 

e voorraden zijn stijgend, en waren op 31 
r  hooger  dan in eenig jaar  sedert 1870, 

toen de prijzen bijna 20 shillings lager  per  ton 
waren dan tegenwoordig. 

e uitvoer  uit de havens van dit district heelt 
meer  dan 120,000 ton minder  bedragen dan in 
het vorige jaar ; deze vermindering beliep: naar 

d en Nederland 72.000 ton , naar -
gie omstreeks 50,090 en naar  Frankrij k 13,000 
ton ; slechts 485 ton is direct voor  de Vereenig-
de Staten gescheept; n het Noorden van 
Europa hebben veel meer  verbruik t dan in voor-
gaande jaren. 

Zuid-Wales. e vervaardiging van smeedijzer 
beliep nog niet het liénachtste gedeelte van de 
gewone productie, en een plaatsvervanger  voor 
de Amerikaansche orders op rails, 't geen zóó 
veel werk a.in dit district verschafte, werd niet 
gevonden. Arbcidstwisten hebben het hunne er 
toe bijgedragen om den ijzerhandel te verstoren, 
en bij  de herstelling der  zaken moge het inge-
zien worden, dat het voordeeligei zal wezen, 
nieuwe ovens tc bouwen, en de werken in ' tal -
gemeen in betereu toestand te brengen , geschikt 
voor  een veranderden- en uitvoerhandel, dan 
wel de oude ovens en werken te herstellen en 
weder  in dienst te brengen. 

n vindt de steenkool, die nu niet ge-
bezigd wordt tot bet prod aceeren van ijzer, gretige 
koopers, eu langzamerhand, maar  zeker, zal de 
prys van deze brandstof lager  en tot meer  voor-
deelige conditiën geraken voor  de verbruikers. 

Blik. e handel in dit artikel had zijn aan-
deel iu de strikes ol'werkstakingen ; in de laatste 
helft van 1874 werd de navraag echter  grooter, 
't geen werk gaf voor  de wintermaanden en waar-
door  de prijzen in de hoogte gingen. e uitvoer 
van dit artikel naar  de Vereenigde Staten toont 
eene vermeerdering aan van 5000 ton boven dien 
van het vorige jaar. 

Buitenlandtoh ijzererts. e ontwikkelin g der 
minerale hulpbronnen vau Spanje door  En^elsch 
en buitenlandsch kapilaal is tegengewerkt door 
oorzaken, buiten de controle der  geldschieters 
om, en de toestand, waarin South-Wales ver-
keert, alsmede de staalhaudel, zijn niet gunstig 
voor  dezen vourtdurendeu grooten en ongestoor-
den bundel, en toch noodig om tegen de groote 
onkosten en vertraagde opbrengst op te wegen. 
Niettemin is de invoer  van ijzererts in Engeland 
sterk toegenomen. 

e productie vooi het erts in Algeri ë en de 
uitvoer  zijn toegenomen, doch klachten over  de 
vermindering in qualiteit kunnen op de navraag in 
1875 hare werking uitoefenen. 

e invoer  vau buitenlandse!) erts hangt echter 
geheel eu al vau deu staat der  vrachten af. 

Bessemer staat. e bloei van den handel to 
rail s heeft door  buitculnudsrhe mededinging veel 
geleden ; de prijzen zijn teniggeloopeti tot 30 a 40 

s per  ton, beneden den prij s van gewone 
ijzeren rails. t geleden zijn echter  eenige or-
ders voor  de n uitgegeven , 't geen voor 
eeuigen lij d weer  werk zal opleveren. l ver-
schil is uu meer  uiteenluopend ; de gewone no-
teering voor  ijzeren rail s bedraagt £ 0,15 ii 
£ 7 en voor  stalen omstreeks  10 per  ton. 

e groote navraag naar  stalen rail s is voor 
uitvoer, en de ligging en toestand van de groot1 

ijzerwerken in het district Sheffield werkt daarop 
nadeelig. Spoorvrschten op verwerkt ijzer  naar 
de havens van inscheping zijn zeer  hoog; daaren-
boven druk t het aandeel in Spaansche en vreem-
de mijnen, waardoor  de invoer  en het verbrui k 
van zulke ertsen eene noodzakelijkheid wordt, op 
de kosten van de rail-fabricage, en wel doordien 
de vrachten en onkosten op de ruwe grondstof-
fen bij  zulk een grooten afstand natuurlij k zeer 
hoog zyn. y groote leveringen in n kun-
nen buitenlandschc fabrikanten dus, voor  zooverre 
de ! ij/i't i dit toelaten, zeer  goed met de Engelsche 
concurreeren. 

Voor  staal van gewone vormen en afmetingen 
bestond nog kort geleden gretige navraag; du 
handel in wielbanden (Tyres) bleef onbeloond ; op 
't oogenblik staat dit artikel ongeveer  op £ 15 
per ton genoteerd. 

Verminderin g van arbeidsloonen en wederin-
voering vau de vroegere werk tren is door  het 
volk by verschillende gelegenheden aangenomen. 

y het opmaken van de waarschijnlijk e navraag 
naar  Engelsch ijzer  in het jaar  1875 moet de 
koopman ook den toestand nagaan, waarin bui-
tenlandsche concurrenten verkeeren; hy moet den 
staat van hun eigen markt en tevens het produc-
tief vermogen van hun ijzer-industri e leereu ken-

nen , waardoor  zy de Engelsche of wel andere 
neutrale markten zouden kunnen benadeelcn. 

Wellicht kunnen wij  eenige dwaalbegrippen 
verdrijve n : aan koopers orders weigerende enz. 
enz., door  kortelyk na te gaan, hoe de toestand 
van den handel buiten Engeland is, en hoe 
deze zich aan ons voordoet. 

Nemen wij  daartoe in de eerste plaats 
België. Uitvoer. e volgende cijfers toonen 

den uitvoer  aan van verwerkt ijzer  in elf maanden): 
rail s platen handels-ijzer 

1872 74,124 22,553 89,898 ton 
1873 01,504 17,153 74,803 
1874 84,724 24,553 95,363 » 
waaruit duidelij k blijk t , dat de uitvoer  aanmer-
kelij k is toegenomen, en wij  schatten de naar 
Engeland gescheepte hoeveelheid, 't zij  voor  con-
suuitie, 't zij  voor  verder  vervoer, op 40,000 ton. 

Op liet oogenblik moet de handel in België 
volkomen stagnant zijn; de hoop op een goed 
voorjaar  houdt alles staande. 

e handel is ; spoorwegvrach-
ten zijn voor  korte afstanden landwaarts in ver-
hoogd, op sommige banen zelfs met 15 ii 20 per-
cent; de meest gunstige handel is die, welke in 
vereeniging met uitvoer  plaats vindt. * 

Frans;he huizen kunnen, wat levering en con-
ditiën betreft, koopers in Spanje, , 't Zui -
den en de t met voordeel bedienen , zoodat 
Engeland al zeer  lage prijzen zal moeten stellen, 
wil hot betere ollertes kunnen doen. 

 Gewoonlijk worden iu dezen tij d 
van het jaar  de inschrijvingen geopend voor  de 
levering van spoorwegmaterieel; de établissemen-
ten en werken zijn echter  vooi'  zulk een groot 
debiet aangelegd, dat de orders onevenredig zijn; 
de fabrikanten sluiten contracten tot lage en zelfs 
onvoordeelige pryzen, alleen om hunne werken 
tot betere tijden aan den gang te houden. 

n n ontstaan vele klachten over 
de stagnatie in den handel; er  heerscht alge-
meene ontevredenheid ; vermindering van prijzen 
in srbeidsloonen wordt toegepast en verschillende 
verzoekschriften werden bij  de s van -
handel ingediend, aandringende op vermindering 
van spoorvi.ichten, om daardoor  den handel te 
gemoet te komen. 

Volgens eene opgave van het productiel ver-
mogen kunnen de Oostenrijksche, e en 
Zwitsersche fabrieken gezamenlijk jaarlijk s 2000 
locomotieven en 0500U spoorwegrijtuigen en wag-
gons afleveren, 't geen iets meer  is, dan noodig 
voor  de nieuwe lijnen en vernieuwing vun be-
staande. 

Oostenrijk. e hooge beschermende rechten 
hebben de industri e ontwikkeld eu tegel ijk er  tyd 
verschillende speculatieve under n in het 
leven geroepen; er  bestaat echter  gebrek aan 
werk  haar  voordeel ig te doen blijven; men 
heeft daarom alles ingespannen om afzet naar 
buiten te vinden voor  ruwe- of halfgefabriceerde 
yzer- en  taalproducten. 

e yzerhaudel is zoo weinig benijdenswaardig, 
dat  er  bij  tiet Gouvernement op aangedrongen 
beeft publieke werken aan te besteden otu werk 
te verschaffen. 

t aantal mijlen spoorbaan in Oostenrijk-lioii -
garij e in exploitatie gebruikt aks volgt, in ver-
gelijkin g niet voorgaande jaren : 
1808 1809 1870 1871̂  1872 1873 1874. 
97.il 4 2'"i.4i>"  28U.S1' 27S.U9 67.13"ïïyï, 

(Oostenrijksche maat) 
 heeft kort geleden groote orders voor 

locomotieven en spoorwegmaterieel uitgeschreven, 
en wel op voorwaarden, die het stichten van eeu 
eî en fabrieksnijverheid ten doel hebben. 

t is een schadelijk en zeer  verontrustend 
voornemen; bovendien is het voorbeeld van Oos-
tenrij k cu dat vnn de Vereenigde Staten niet be-
moedigend ; het berooft Engeland van veel werk, 
daar (wanneer  aanbestedingen voor  spoorweg-
miiterieel worden uitgeschreven) gewoonlijk, zoo-
als ie voorzien was, door  hare fabrieken gele-
verd werd. 

Verschillende e inrichtingen trachten 
onder  den invloed dezer  biniienlandsche contrauien 
in Engeland geld op tc nemen op onderpand, 
bergtocht of wel door  leaningj  alleen om slechts 
één of twee afnemers te hebben, die zooveel 
macht bezitten, dat de fabrikanten, ufhankelij k 
van hunne orders, verplicht zijn , zich geheel 
uan hen over  te geven. Aan de Engelsche geld- 1 
schieters biedt dit plan echter  weinig verleiding 
aan. 

Vereenigd- Staten. e dagbladen zijn vol van 
berichten over  de verschillende stilstaande en 

geheel gesloten rail - en ijzerfabrieken, hoogovens 
en machine-etablissementen. 

e voorraden zijn zeer  groot, en tot eene al-
gdiieene vermindering in aanmaak werd door 
fabrikanten besloten, om eenigszins te gemoet te 
komen aan de drukkende omstandigheden waarin 
zij  verkeeren. 

e bijgevoegde statistiek toont aan, dat het 
beschermend tarief den invoer  van alle hulpbron-
nen verminderd en de oorspronkelijke fabrieks-
nijverheid ontwikkeld heeft, totdat de hooge prij -
zen . zooals gewoonlijk, de comsumtie beperkten. 

e volgende vergelijkende staat van invoer, 
eindigende 30 Juni, toont de opbrengsten uan : 

Pig-ijzer s l'lant-ijzer  Ton 
r  Stasi 

1873- 240 — O 15000= 655.000. 
1874. j  20.350 0 )00= 272.350. 
Vermind. opbr. 137.000  'JOOU tot. 382.050 

Uierproducti e Vereenigde Staten. 
0 1870 18"! J . 

l O . 2.85455 » 2.8fiS278 Ton 
van 2000 u's. 

Terwij l in dezen staat weinig aanmoedigend» 
gevonden wordt voor  afzet tot hooge prijzen, be-
staan er  toch geen termen voor  vrees, di t zaken 
tot gematigde noteering niet souden kunnen ge-
daan worden. e oppermacht van den Engelschen 
handel hangt echter  grootendeels daarvan af, of 
men tot goedkuope prijzen aan de verschillende 
aanvragen zal kunnen voldoen. 

Wanneer  Engeland ophoudt goedkojp ijzer  te 
leveren, maakt de noodzakelijkheid van geheel 
met deze markt in te stemmen, het handelen in 
vele gevallen onmogelijk. 

e rapporten van alle binnenlandsche distric-
ten , alsook de opbrengsten volgens de s 
van , geven het overtuigend bewijs 
dat hooge prijzen de comsumtie vermindereu, en 
het totaal aan uitvoer  van ijzer  en staat als volgl 
vergeleken 

1871 1872 1873 1874 
J 3.:ih27«B 2,057813 2.4871*12 Ton, 

1 2C.124U4 f35.yjfil67 1 37.7312:t'.l f 31.2253S0. 
toont eene daling aan van nagenoeg cen half-
millioen tonnen in vergelijking met het jaar  1873 
en van bijna één miilioen tonnen met 1872. 

t gemis van Amerikaansche orders is ver-
goed door  de spoorwegbehoefte van , Canada 
en de Australischs , en daardoor  is de 
verscheping van ijzer  voor  spoorweggebruik slechts 
2,500 ton minder  dan iu 't vorige jaar, terwij l 
de uitvoer  van handelsijzer  in 't algemeen 00,000 
ton minder  bedraagt dau in 1873 en bijna 100,000 
ton dan in 1872. e uitvoer  van pig- en oud 
ijzer, om weer  buitenslands verwerkt tc worden, 
is 385,000 ton minder  dan in 1873 en 021,000 
ton minder  dan iu 1872. 

Ouder deze omstandigheden is het niet te ver-
wouderen, dateen vergelijking van de tegenwoor-
dige Engelsche prijzen met die welke twaalf maan-
den geleden golden , eene meer  of mindere reactie 
aantoont. t is evenwel bewezen, dat liet on-
voldoende was om deu handel aan te sporen, en 
groote verschillen moeten geregeld worden, vóór 
dat koopers vertrouwen zullen willen stellen iu 
de bestendigheid der  tegenwoordige noteeringen. 

j  vergelijking van oude rapporten zal men 
bemerken, dat voor  20 jaar  (1855j  rail s even 
hoog stonden genoteerd als thans, £ 7 per  ton 
f. o. b. terwij l liet pig-ijzer  van 10 tot 15 shil-
lings per  ton minder  gold dan thans; vóór tien 
jaar  (1805) stonden rail s evenals nu £ 7 per 
ton f. o. b. en pig-ijzer  vau 25—90 shillings lager 
dan thans. 

Aangezien eene rijzin g iu de prijzen der  rail s 
niet te voorzien is, en wel door  gebrek aau or-
ders vele van de grootste rai l fabrieken builen 
werking zijn , is het niet onwaarschijnlijk,  dat de 
prijzen van pig-ijzer  zullen moeten vallen. 

Speculaties met het oog op eene rijzin g zyn 
niet to verwachten; de binueulaiidschücomsumtie 
voor  de fabricage van rail s moet merkbaar  ver-
minderen, en voor  uitvoer  wordt de navraag hoe 
langer  hoe minder. 

Stallordshire siaafyzcr  staat £ 2 a £ 9 hooger 
genoteerd dan iu een der  bovengenoemde jaren, 
doch eeu guustigu handel kan niet te gemoet ge-
zien worden tegen prijscourant , tenzij  deze ge-
wijzigd worde. 

j  du dricmuundclijksctt c meeting, welke deu 
14dcu der  vorige maand te Birmingham gehou-
den werd, hebben de Vereenigde n 
besloten , de prijzen onvoranderd le laten. 

 &  t>. 
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Berichte n en mededeelingen . 

. 
e r  van Openbare Werken in o 

heeft, vóórdat het Congres uiteen is gegaan, twee 
ontwerp-ovcroenkonisten ingediend, die de -
rin g met maatschappijen heeft gesloten, tot aanleg 
van spoorwegen. e eene weg znl Guaymas ver-
binden niet het noorden des lands; de tweede 
zal uitgaan van de stad , in de provincie 
Guanajuato, naar  de o Bravo del Nurt c (met 
zijtakken naar  andere plaatsen), waar  de spoorweg 
zich zal aansluiten bij  die van Noord-Amerika. n 
zes jaren tijd s moeten die werken voltooid zijn. 

— n 22aten Januari 1875 heeft te Berlij n 
de uitwisseling plaats gehad der  akten van be-
krachtigin g van de dri e conventies , die den lilden 
November  1874 tusschen Nederland en -
land gesloten zijn : lo. tot regelingder  aansluiting 
aan de e grens van eenen 
spoorweg van Antwerpen naar  Gladhach ; 3o, tot 
wijzigin g der  conventie van den 18den Augustus 
1871, betreffende den aanleg van eenen spoorweg 
van Boxtel over  Gennep naar f en naar  We-
zel, en 3o. tot regeling van den aanleg van eenen 
spoorweg van Enschede naar . 

— e jur y van beoordeeling der  ingekomen 
ontwerpen voor  een museum te l'forzheim heeft 
den 18den Januari haar  rapport uitgebracht. e 
beide uitgeloofde premien zijn toegekend aan de 
architecten U. Opfermann, te z en . Stier, 
te Berlijn . 

B  N N E N  A N . 

's-Gravenhage Aan de e van Toelich-
ting op het wetsontwerp tot onteigening ten be-
hoeve van den spoorweg van Arnhem naar  Nij -
megen ontleenen wij  het volgende: 

e keuze van dc richtin g voor  den spoorweg, 
de aanleg waarvan bevolen is hij  de wet van 21 

i 1873 (Stbl. n°. 55) wordt heheerscht door  die 
voor  de overgangen van den n en de Waal. 

Voor  den overgang van den n zijn verschil-
lende richtingen opgenomen en ontwerpen onder-
zocht , uit welk onderzoek is gebleken, dat, zoo-
wel voor  de aansluiting aan de bestaande spoor» 
wegen , als voor  het rivierbelang en wegens de 
plaatselijke gesteldheid, liet, ook bij  vroegere ont-
werpen voorgestelde, punt van overgang in den 

r  zich boven elk ander  aanbeveelt. 

t riviervak bij  Oosterbeek is in alle uitzich-
ten voor  de overbrugging geschikt en vordert al-
leen de gewone werken ter  normaliseering in de 
nabijheid van de brug. 

Te Nijmegen was de keus voor  het punt van 
overbrugging van de rivier  meer  beperkt, vooral 
ook in verband met «le zorg voor  den onlielem-
merden afvoer  van water  en ijs. Er  kon geen an-
der  punt dau dat tusschen de kom der  gemeente 
en de haven in aanmerking komen. 

n verband met de punten die voor  overbrug-
ging van de rivieren het meest aannemelijk zijn 
gebleken , is de richtin g voor  den spoorweg ont-
worpen zooals die bij  het wetsontwerp is voor-
gesteld, in aansluiting met den Staatsspoorweg 
en den Nederlandschen g op het sta-
tion voor  gemeenschappelijke!! dienst te Arnhem. 

e brug over  den n is ontworpen met twee 
openingen over  de rivier , elke wijd O . en vij f 
zijdelingsche openingen, elke wijd 53.5 ; tie 
bru g over  de Waal met dri e openingen over  de 
rivier , elke wijd 127 . en vij f zijdelingsche ope-
ningen, elke wijd 50.5 . e hoogte vuur  den on-
derkant der  brugbalkcn over  de rivieren is ont-
worpen, in overeenstemming met den regel daar-
voor  iu het belang van de t aangenomen, 
en wel vau de brug over  den n up 23.3 . en 
van de Wual op 22.5 . + Al ' . 

e ontwerpen der  beide bruggen zijn met de 
gebruikelijk e bepalingen wegens vergoeding aan 
de schepen, die nog niet ingericht zijn om onder 
de vaste bruggen door  te varen, en wegens voor 
de scheep vaart noodige voorzieningen, aan het oor-
deel van de Centrale Commissie voor  de t 

onderworpen. 
Verschillende ontwerpen zijn voor  eene richtin g 

met overgang van den n ten oosten van Arn -
hem onderzocht, waaromtrent de e van 
Toelichting de bij  zonderheden meedeelt, en waarbij 
voural het rivierbelang in aanmerking komt. 

e gebleken bezwaren voor  de belangen van de 
rivier , van het dourgaand verkeer  langs de spour-
wegen en vun de gemeenten, de wensch van een 
centraal station, moesten het denkbeeld van eene 
overbrugging ten oosten van Arnhem doen op-
geven, en leiden tot het plan zooals dit wordt 
voorgesteld, met overbrugging beneden de stad, 
en waartegen alleen door  den l van het 
polderdistric t Over-Betuwe eenig bezwaar  is geop-
perd, echter  met duidelijken twijfel . 

e directie dei'  Nijmeegsche Spoorwegmaatschap-
pij  vreest, dat de communicatie van haar  hoofd-
statiun naar  de haven zal worden afgesneden. Op 
het belang der j  bij  het behoud dezer 
communicatie is acht gegeven, in dien zin dat, 
zouwel gedurende de uitvoering van het werk als 
later  , eene spoorbaan naar  de haven zal kunnen 
behouden blijven. 

e richtin g vuor  den spoorweg bij  Nijmegen is 
in overleg met den r  van O.uiog ontwor-
pen, als voor  de belangen der  militair e verdedi-
ging noodig werd geacht, cn waardoor, volgens 
de verklarin g van dien , aan het slot 
zijner e van Beantwoording van 10 -
ber  1874, de behoefte tot den bouw van een 
nieuw fort wurdt voorkomen. 

— r  den r  der  burgerlijk e openbare 
werken in Ned. e zyn de volgende beschik-
kit.gen genomen, als: 

Overgeplaatst: bij  de burgerlijk e openbare wer-
ken vau Soerabaia naar o (Soerabaia), 
de ingenieur  2de klasse J. van Velzcn ; vuu Poer-
wakaila ) naar  Tjiandjoer  (Preunger-
regen toehappen), de ingenieur  3du klasse J. . 

; van Batavia naar , de op-
zichter  lste klasse W. F. Jansen ; van o 
(Soerabaiaj  naar  Banjoemas, de opzichter  3de 
klasse J. J. ; van Poerworedjo naar -
men (Bagelen), de opzichter  3de klasse P. . 

; van o (Sumatra's West-
kust) naar  Batavia, de opzichter  3de klasse A. 
Scheers; van i naar  Tcrnate, de opzichter 
3de klasse C. F.lenbaas; van k ) naar 
Paia-combo (Sumatra's Westkust), de opzichter 
3de klasse P. ; van Tjeringi n naar  8e-
rang (Bantam), de opzichter  3de klasse A. W. 

. 

Gedetacheerd: hij  het departement der e 
(standplaats Soerabaia), de benoemde adspirant-
ingenieur . Upes, met bepaling, dat hij  gedu-
rende zijne dfttacheering hij  zijn korps zal wor-
den gevoerd a la suite. 

Geplaatst: te Batavia (voorloopig) de benoemde 
adspirant-ingenieurs . . E. A. s Pij-
pers en . J. Verdam: te Samarang, de benoem e 
adspirant-ingenieur  Crok ; te h 
(Sumatra's Westkust), de benoemde opzichter  lste 
klasse A. G. de Fisser; tc Soerabaia, de be-
noemde opzichter  2de klasse . A. von NVid-
schiitz; te , de benoemde opzichter  3de 
klasse C. E. de Jonker. -

 de overplaatsing van den opzich-
ter  2de klasse O. , van Pocrwakarta 

) naar k (Sumatra's West-
kust), met bepaling, dat hij  ter  eerstgenoemde 
plaats werkzaam zal blijven. 

Afdeeling Stoomwezen, Overgeplaatst: van Ba-
tavia naar  Soerabaia. de ingenieur  1ste klasse 
J. W. Th. Bcrtrand ; van Batavia naar  Samarang, 
de ingenieur  2de klasse J. . r . 
Geplaatst: te Batavia, de benoemde ingenieur 
3de klasse . .1. Buijsman, wordende eerstge-
noemde belast met het toezicht op het gebruik 
van stoomtoeslellen in de 3de afdeeling, de tweede 
met dat in dc 2de afdeeling en de laatste met 
dat in de lste afdeeling. 

's-Gravenhage. Op de vergadering van het 
k t van s , die op -

dag den Oden Februari 1875 zul gehouden wor-
den in het lokaal , zijn de volgende 
onderwerpen aan de orde gesteld, als: 

g van den raad van bestuur  omtrent 
het verstrekken vau overdrukken van de in de 
werken geplaatste stukken. 

Brieven van de hoofdingenieurs van den water-
staat in het Ode en 10de district , ten geleide 
van de aantcekeningen omtrent de meting van 
het strand langs de Noordzee in 1874. 

Brieven van den hoofdingenieur  van den water-
staat in , ten geleide van waarne-
mingen aan den , gedurende de maanden 
October, November  en r  1874, opgemaakt 
door  het lid VV. Pb. de . 

Brief van het lid J. Groll , ten geleide van eene 
nota over  de exploitatie-kosten van spoorwegen 
op Java. 

Nota van het lid Ph. J. Waller  over  hetzelfde on-
derwerp 

Brief van het lid P. J. . d over  een 
enduit métalUque tegen den paalworm. 

Brief van het lid A. . P. F. . van , 
ten geleide van eene teekening en beschrijving 
van eene signaalinrichting aan de spoorwegbtug 
te Weesp. 

g van het lid P. J . Neyt over  de 
grondslagen van het s te Britten . 

Circulair e der  Nederlandsche e 
voor  de wereldtentuonstelling te Philadelphia in 
1876. 

Progl anima der  internationale tentoonstelling 
van Zee- en d te Parij s in 1875. 

Circulair e en bulletin betreffende de internati -
onale tentoonstelling van Tuinbouw in 1876 te 
Amsterdam. 

Amsterdam. Ter  gemeentelijke Secretarie is 
hel antwuord van de g op den jongsten 
brief van den Gemeenteraad, in zake het Noord-
zeekanaal , nedergelegd. 

e g kan in dat schrijven , gelijk het 
ligt , niet berusten. Voor  het oogenblik acht de 

g zich niet geroepen tot wederlegging 
der  in 's s missive voorkomende stellingen. 

e voorwaarde van den Gemeenteraad, dat de 
laatste ul. van art . 1 der  overeenkomst tusschen 
de g cn de j  vervalle, 
is een groote hinderpaal urn tot overeenstemming 
te geraken. Om den d in de gelegenheid te 
stellen deze voorwaarde in nadere overweging te 
nemen, is de termij n van 1 Febr. in de slot-alinea 
van art . 1 tot 15 Febr. verlengd. 

Vervolgens wordeu in het regeeringsantwoord 
enkele punten uit don brief van den Gemeente-
raad behandeld , terwij l de s ten slotte 
zeggen : 

e ondergeteekenden, evenals de , lot 
overeenstemming wenschende te geraken , en daar-
om niet willende, dat onzekerheid of dubbelzin-
nigheid blyve bestaan in belgeen gevraagd wordt 
of toegestaan kun wordeu , hebben thans de eer 
uw college uit le noodigeu, aan den d onder 
mededeeling van hel tegenwoordig schrijven , de 
vraag voor  te leggen, of de d genegen is zich 
tot uitkceiing van de subsidie van 3 millioen te 
verbinden op deu navolgenden voet: 

 Vanwege den Slaat wordt het l ver-
breed tusschen Velzen en de Noordzeesluizen tot 
35 meter  op den bodem, en evenzoo buiten de 
Noordzeesluizen tol aan de zeehaven, lei wij l van 
zijde der g erkend wordt, dut de vol-
tooiing van hel l eerst volledig wordt ge-
acht, wanneer  de kanaalbudem 74 decimeter  on-
der  den mormalen waterspiegel komt le liggen. 

i» n besluit de d van Amsterdam 
opnieuw tot uillovin g van de subsidie van 
J 3,UO0,UO0.—, wanneer  het l en de haven 
zijn opgeleverd overeenkomstig het iu art. 2 der 
concessie, omschreven plan, eu mits de overeen-
komst tusschen de g cn de -

schappij  bij  de wet worde bekrachtigd en te" 
volle uitgevoerd. 

n dc d zich in dezen zin duidelij k 
verklaart , dan zal bij  de g en bij  de 

e der j  het bezwaar tegen 
de weglating der  slotbepaling van art . 1 van bet 
contract van 14 r . vervallen zijn , en 
znl die , naar  wij  ons overtuigd honden, 
ook genegen worden gevonden de concessiën ge-
stand te doen . bedoeld in hare brieven van 30 
Nov. cn 14 " 

n de zittin g van den Gemeenteraad 
van 27 Januari jl . was aan dc orde eene inge-
komen missive van den agent-directeur  der  gas-
fabriek , geleidende een duor  de . ('out. Gns-

Association aangeboden nieuw ontwerp-eontrsct 
voor  de gasverlichting in deze gemeente. — e 
voorzitter  stelde voor, deze stukken te stellen in 
handen vau eene Commissie uit den , bestaan-
de uit een lid van de Commissie, heiast met het 
ontwerpen vau plannen voor  de oprichtin g eu ex-
ploitati e eener  gemeentelijke gasfabriek, een lid 
der  Commissie van Financiën en een lid van de 
regtsgeleerde Commissie. 

Nadut door  verschillende leden was opgemerkt, 
dat hel aangeboden contract in vele opziglen af-
wijk t van het door  den d vastgestelde en ook 
veel minder  overeenstemt met hetgeen de d 
verlangt dau vroeger  door  de j  is inge-
willigd , achtten zij  hel onaannemelijk en meenden, 
dat eeu onderzoek door eene commissie slechts 
tijdverlie s zou veroorzaken. Ten slotte werd het 
voorstel van den voorzitter  aangenomen met 12 
tegen 10 stemmen. 

. n 30sten Januari werd alhier 
eene buitengewone algemeene vergadering gehou-
den vau het Polderbestuur  van Walcheren , en 
daarin is besloten tot eene buitengewone uitgave 
van / 38.052.01, ter  herstelling van beschadigde 
steenglooiing bij  de Noordwatering eu lot verde-
diging van de duinen voor , die door 
den stormvloed van den Oden r . zoo-
danig hebben geleden, dat eene krachtige voor-
ziening wordt vereischt. 

n de vorige week werd alhier  eene 
buitengewone algemeene vergadering gehouden 
van aandeelhouders der  Nederlandsch-West faal-
sche spoorwegmaatschappij  eu daarin werd besloten : 

lo. de door  den r  vun Binnenlandsche 
Zaken toegezegde subsidie van ƒ 900,000 voor  een 
spourweglijn van Zutfen over  Winterswij k naar 
de Pruisische grenzen, in de richtin g van

 , zoodra de voorwaarden van aansluiting met 
de Pruisische g voor  de voortzetting dier 
lij n naar  het kolenrevier  der r  zullen zijn vast-
gesteld , te aanvaarden, met machtiging van den 
directeur  om, behoudens goedkeuring van den 

d van Commissarissen, de betreffende over-
eenkomst voorwaardelijk al te sluiten ; 

2o. de aan de heeren Snellen en Willin k ver-
leende concessie op Nederlandsch gebied voor  een 
zijtak van den Nederlandsch-Westfaalschen spoor-
weg, in de richtin g van Bocbolt, voor  rekening 
der  Vennootschap onder  zekere bepalingen over 
te nemen : 

3o. den directeur  te machtigen: uitvoering te 
geven aan de in dato 9 October  1874 door  de 
Pruisische g aan de Vennootschap ver-
leende >Concession zu den Vorarbeiten"  voor  een 
spoorweglijn: a. van de Nederlandsch-Pruisische 
grenzen hij  Winterswij k over  Borken naar  het 
kolenrevier  der r  en Ernscher, b. van de Ne-
derlsndsch-Pruisische grenzen naar  Bocholt in 
aansluiting met de duor  de r  Spoor-
wegmaatschappij  geprojecteerde lij n Wezel— 
Bocholt; 

4u. den directeur  le machtigen, om de defini-
tieve concessie voor  de sub 3 genoemde spoorweg-
lijnen bij  de Pruisische g aan te vragen; 

5o. voor  rekening der  Vennootschap over  te 
 het door  de concessionarissen bij  Ne-

derlandsche g gestorte waarborgkapitaal 
van ƒ 2 2 0 , 0 0 0. 

e Gemeenteraad heelt besloten 
van elk l i . i l i ' . ui een uniform!echt van 50 cent als 
recognitie te helton. 

. u de g van den 
28sten Januari werd, behoudens eenige kleine 
wijzigingen door  de Commissie voor  de Plaatselijke 
Werken duurin noodig geacht eu waaromtrent de 
ontwerper  nader  zal worden gehuurd, aan Bur-
gemeester  en Wethouders de verdere uitvoering 
opgedragen der  plans voor  den bouw van een 
retortengebouw, hangar  en gebouw voor  kantoor 
en hoofdopzichters won ing, ten dienste van het 
in deze gemeente in te voeren kool-closetstelsel, 
welke plans zijn ontworpen door  den heer . 
Syraons, civiel-ingenieur  te . 

r  Burg. en Weth. zijn reeds stappen gedaan 
tot het verkrijgen van het terrein, waarop die 
gehouwen zullen worden gesticht. 

 Op de voordracht VOO  directeur  van 
ile gemeente-gasfabriek zijn geplaatst de heeren 

. , directeur-boekhouder  van de gasfabriek 
te : G, , technoloog te ; 
A. J. Eindhoven, te Utrecht en A. . , 
student te Groningen. 

n de sigeloopen week is een 
aanvang gemaakt met de inpoldering van gron-
den, gelegen aan den d nabij  deze ge-
meente, hebbende eeue oppervlakte  700 hes-

e gronden behooren aan de famili e 
n , te Amsterdam. 

Correspondentie . 
t vervolg vnn het artikel : Wateren in Ne-

derland , zul zoo mogelijk in een volgend nom-
mer worden opgenomen. 

t vervulg van het ingezonden stuk over  de 
prijsvraa g voor  eeue handelsbeurs te n 
kan door  omstandigheden, onafhankelijk van den 
wil der  redactie, in dit nommer niet geplaatst 
worden. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

, 8 Febr. 
Amsterdam, te la uren , door  burg. en weth.: 

het bouwen a, van een schoolgebouw met lokaal 
voor  de gymnastiek en onderwijzerswoning, b. van 

e openbare burgerschool 2e klasse voor  meisjes, 
rost gymnastiek- cn teekenlokaal en woning voor 
de hoofdonderwijzeres. 

m , te 12 uren . door  burg. en 
weth. van , bij  F. Steenhuizen: het 
met voorhanden steen , doch met bijlevering van 
zand, bestraten van: 220 *  te Warga, 270 1 

te , 054 1 te . 

, te 1 uur , door  het gemeente* 
bestuur: lo. het leveren van 20,000 stuks eerste 
soort Waal-straatklinkers; 2o. van 37,000 of 
40,000 stuks dubbel behakte Fauconval-keien. 

, te 1 uur . op het raadhuis: de le-
vering van dijkhoutmaterialeti , in 6 perc. 

Adorp , door  het gemeentebestuur: de ver-

grooting van het schoolgebouw te Wetsinge. 

, 9 Febr. 
Ferwerd, te 11 uren, door  buig. en weth. 

van Ferwerdcradeel : het bouwen van lo. eene 
nieuwe school te , 2o. eene idem met 
onderwijzerswoning te . 

, te 12 uien, door  dijkgraa f en 
hoogheemraden van Schieland, in het gemeene-
landshuis: de levering van 2000 elzen heipalen 
voor  de - en Scheiinhoofden. 

Amsterdam, te 1 uur , door  de Naamloo/e 
Vennootschap tot expl. van Sociëteitsgebouwen op 
Plancius, in e : het maken der 
onderheide fundeering- en metselwerken, bene-
vens de opbouw van een sociëteitsgebouw in de 

, in 2 perceelen. 

Woensdag, 10 Febr. 
, te 10 uren, door  burg. en weth.: 

de levering van 200,000 straatklinkers. 

, te 11 uren. dour  burg. en 
weth.: de uitvoering van eenige aardewerken tot 
den aanleg eener  begraafplaats. Bestekken ter 
secretarie. . bij  den architect B. J. Stans , 
aldaar. Aanw. 9 Febr., te 2 uren. 

Oversohie, te 12 uren, door  de besturen van 
den hovcnpolder  Zestienhoven-en-Oudendijk en 
van dc drooggemaakte polders Zestienhoven en 
Oudendijk , genaamd , iu e Vergulde 

: lo. het rnaken, met de leverantie, 
van een gebouw, enz., tot plaatsing van een 
stoomwerktuig, aan de e Schie, na-
hij  den hoogen of baliemolen van genoemde pol-
ders; 2o. het leveren, stellen en in goede wer-
king opleveren van een stoomwerktuig, in boven-
genoemd gebouw, drijvende een scheprad, met 
deu aankleve van dien. Teekening ligt in ge-
noemd logement. 

, te 12 uren, door  burg. en 
weth.: het gedeeltelijk vernieuwen van de -
merbrug. Voorwaarden bij  den directeur  derge. 
meentewerken. Bilj . inzenden uiterlij k 9 Febr-

, te 12'  a uren, door  burg. en 
weth.: de levering van 50,400 e keien en 
van SÜO . Escuuzijnsche kantsteenen. 

Wierum , te 3 uren, door  J. : de werk-
loonen wegens het bouwen eener  kapitale voor-
behuizing eu het veranderen der  schuur. Aanw. 
op den besteilingsdag, te 10 uren. 

m ti '  4 uren, bij  G. Audriesse : het 
bouwen van eene burgerhuizing, tevens ingericht 
voor  liiinenwasschcrij  en drogerij . 

Uselmonde, door  het bestuur  van den pol-
der e , bij  Wed. P. de r  Jz.: 
de levering van molenzeilen voor  de beide water-
molens , niet bet \ J | n ij - onderhoud. 

. 11 Febr. 
. te 10 uren, door  burg. en weth.: 

de benoodigde schoolmeubelen voor  de nieuwe 
school, als: banken, borden, kachels enz. 

. te 11' , uren, duor  burg. en weth., 
bij e Graaf: het bouwen vau esneschool aldaar. 

. bij  den architect  J. Weniiekcrs, te Am-
sterdam. 

, le 12 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken: het fundeeren en opbouwen van 2 
pijler s eu liet maken van eenige verdere werken 
binnen , ten dienste der  Staatsspoor-
wegen. g ƒ 3 2 , 0 0 0. 

Amsterdam, te 12 uren , dooi- den comman-
dant der  marine, aan 's s werf: de levering 
van 2800 . n hennep. 

Weesp, te 12 uien, ten raadhuize: het on-
derhoud en der  nnderhoudsherstelliugen van de 
gebouwen, bruggen, straten en verdere werken 
der  gemeente Weesp ged. 1875 77, in 2 perc. 

. bij  den gemeente-opzichter  N. . 

Tienboven ad , tc 12 uren, door  P. J. 
: het afbreken en wederopbouwen van 

bet raad- en veerhuis aldaar. . bij  den op-
zichter  W. Verney, te Ameide. 

, te 12 uren, duor  het bestuur  der 
Chr . Ger. gemeente, bij . Bakker: het houwen 
eener  nieuwe kerk te Berghuizen, gemeente 

i wold , met bijlevering van al de materialen, 
behalve de steen. 

, te 1 uur , door  dijkgraa f cn heem-
raden van den , ter  secre-
tari e : het gelijkmaken van een vak ringdyk be-
zuiden den Spaarn wouden! warsweg. Aunw. 8 
Febr., te 3 uren. 

Bolsward, duor  het dyksbestuur  van Wonse-
radeels /.uider/eedijkeii, ten geinuentehuize: de 
leveling van 400 stuks grenen palen 62 , 
400 stuks palen 53 , 470 stuks idem 35'/, 
d ; 20 zware, 20 lichte cn 30 ondermaatsche 
eiken gordingen; 100 stuks eiken intangen; 120 
stère grove gewasschen riviergrïut . Bilj . inzenden 
uiterly k 10 Febr. 

Vrijdag , 12 Febr 
, te 12 uren, door  het prov. best.: 

het uitdiepen van eenige kanalen en vaarwaters 
der  prov. Friesland iu '75, in 4 perc. . bij 
den hoofdingenieur d en de iugenieurs 
Jhr . Van den Santheuvel en Brevet, allen te 

. ) 
, te 2'/j  uren, door  burg. en weth.: de 

vervanging der  vaste brug buiten de Oostpoort, 
over  de Pijnackersche Vaart , door  eene ijzeren 
ophaalbrug. . bij  den gemeente-architect. 

Zaterdag. 13 Febr. 

Bergen op-Zoom, te 1 uur , door  de firm a 
Swaan en van : hel verrichten Jer 
aardewerken en liet maken van al de kunstwerken 
vooi den aanleg van oesterputten met aanhooren. 
Aanw. 9 Febr. te 2 uren. 

, te 2 uren, in e Engel: het 
bouwen van eene zaal, met buffet-, toilet-, be-
diendenkamer enz. . bij  den architect . . 
Smit, te , bij  wien 12 Febr. de bilj . te 
bezorgen. Aunw. 9 Febr., te 1 u r e n . 

, 16 Febr. 

Amsterdam, te 12 uren, door  burg. en weth.: 
1o. de herstellingen en vernieuwingen, benevens het 
eenjarig onderhoud aan : a. huizen, torens, poor-
ten en gebouwen op de algem. begraafplaatsen, 
b. de gebouwen voor  het onderwys, c, de ge-
bouwen en lokalen in gebruik bij  politi e en ste-
delijk e brandweer. l op het bureau van den 
architect . dc Greef. Aanw. 9 Febr., te 9 uren. 
2o. perc. 1 , de metsel-, timmer-, hardsteen-, 
lood-, zink-, schilder-, teer- en andere werken 
voor  het verlagen en verbreeden van 4 bruggen; 
perc. 2, het maken en stellen der  ijzerwerken 
voor  die bruggen, in 2 perc. en in massa. 

3o. dc levering van bezaagde en onbezaagde 
eiken, grenen, vuren en dennen houtwaren ; teer 
en pik ; smeedijzer; vijlen; spijkers: steenkolen; 
ijzerkramerijeii ; bereide en onbereide verfwaren; 

touwwerk; ichoonineakgereedsehappen; zink; ko-
per, koper- en ijzerdraad; kalfaatwerk j emmers 
en putsen: bezems: manden: olie en traan; 
reuzel; talk ; kaarsen en zeep; kurkzakkeu en 
>ti ookdwetlen, ten dienste der  gemeentewerken. 

, te 12 uren , door  hel gemeente-
bestuur  : het maken van nieuwe riolen langs het 
kanaal in de - en Zwuncnstraut en in dc 
Oapucynenstraat. Bilj . inz. vóór 11 uren. 

Amerongen. te 12 uren, door  diakenen der 
. gemeente, in e Posthoorn; het bouwen 

van een armhuis. Aanw. 10 Febr., u- lu 1 . , uren. 

Niehove (gem. Oldehove), te 3 uren, bij  T. 
Gauiketna : het afbreken der  oude- en het weder-
opbouwen eener  nieuwe voorhehuizing. Aanw. 
op den bestedingsdag, te 10 uren. 

. 18 Febr. 
, le 11 uren, door  het departement 

van marine: de levering van lo. wagenschot, 
voor  de directie der  marine te , 2o. 
grauwdoek, 3o karldoek , beide voor  die te Wil -
lemsoord. 

Amsterdam, te 111 j  uren, door  de Burger-
bouwmuatsch.ippij. in e e : het bou-
wen van 6 perceelen in de -
straat. Aanw. door  dc architecten Banier, 12 
Febr., te 11 uren, 

, te 12 uren, door  den directeur  der 
artillerie-stapel- en constructie-magazijnen : de le-
vering van: 1e perc. 90,300 . gietijzer  merk 
Gartsherry no. 1 , 2e perc. 3325 . zinkplaat 
(tot nokken aan projectielen van getrokken ge-
schut), waarvan: 2250 . in platen l. 0.50, 
br. 0.25, d. tusschen 0.015 en 0.014 ; 700 

. in pi. . 0.50. br. 0.25, d. tusschen 0.014 
en 0.013 ; 375 . in pi. . 0.50, br. 0.25, d. 
tusschen 0.013 en 0.012 . g in de 
magazijnen bij  dc ijzergieterij , gem. . 
Prijsopgave per  100 . 

, te 12 uien, door  het ministerie van 
binnenl. zaken: de levering van 8000 . druk -
letters, benoodigd voor  dc Algem. . 

, te 1' , uren, door  het gemeente-
bestuur: het bouwen eener  duikersluis tusschen 
den Ouden Usel en hel Broekhuizei water. Aanw. 
9 Febr., te 1 uur  en 16 Febr., te 9 uren. 

Stiens, bij  den sdministreerend diaken . de 
Boer: het afbreken van een oud- en wederop-
bouwen van een nieuw huis voor  de diakonie der 

. gemeente. . hij  den architect E. -
itra , aldaar. 

Woensdag, 17 Febr. 
, te 12 uren, door  het ministerie van 

binnenl. zaken : lo. het afgraven van grond aan de 
noordzijde van deu bovenmond der  doorgraving 
uan den k van . Aanw. 11 Febr. 
Bamlng ƒ 1 5 5 , 0 0 0. 

2o. het leveren van voorwerpen van gegoten 
en gesmeed ijzer, staal, koper  en metaal, be-
nevens het bezorgen van smeden en werklieden, 
tot het doen van herstellingen aan de -
en andere vaartuigen , in gebruik bij  het bagger-
Werk ten behoeve van de e cn n in 

d en Noord-Brabant, van 1 April'7 5 
tot en met 31 t '70. 

3o. bet verrichten van 250,000—350,000 hfa 

bsggerwerk in het bed dei- Nieuwe e in 
de gemeenten Werkendam, Sliedrecht en -
dam, door  middel van -
gen, niet de bediening en het onderhoud dier 
vaartuigen tot en met 31 t '76. Aanw. 10 
Febr. 

4o. de uitvoering van werken tot voortzetting 
r  normaliseering van dc Waal tc Vari k en 

, tusschen de kilnmeterruaien no. 
5 *  en 56. Aunw. S Febr. g ƒ 72,000. 

5o. het leveren en aanbrengen van duinwater-
leidingen in de landsgebouwen te , in 5 
perceelen en in massa. Aanw. 12 en 13 Febr. 

: perc. 1, ƒ 6 4 0 0, perc. 2, /7000, perc. 
3, ^ 6000, perc. 4, /0500, perc. 5, ƒ 6 1 0 0, 
massa ƒ 3 2 , 0 0 0. 

, te 12 uren, door  burg. en 

weth : het vernieuwen van de Ayttabrug . Bilj . 
inzenden uiterlij k 16 Febr., vóór 's avonds 8 uren. 

, te 12 uren. door  het kerkbestuur  der 
. gemeente, in het Veerhuis: het bouwen 

eener  predikuntswoning. lui . bij  den architect 
Verbragh, te Ticl . Aanw. op den bestedingsdag, 
van 10—12 uren. 

, bij  S.  piet houwen vun 
eene boerenhuizing en schuur, op de Zathe te 
Pu Ü  Aanw. 13 Febr. 

Sohagerbrug, in t Wapen van de Zijp e : 

de levering van ongeveer  600 a 700 3 grint 

voor  het waterschap de Zijpe-en . 

, 18 Febr. 
, te 12 uren, door  burg en weth. 

van Ooststelliugwerf: het leveren van een ijzeren 
hekwerk om het gemeentehuis te . 

, te 1 uur . door  het polderbest. 
van Walcheren , iu de Abdij  : het maken eener 
duinsverdediging, tusschen de struiidpalen 39 en 
35, op het  i i  'i  11  i -1 [ ,i  . 1 der  Noord watering van 
den poldei- Walcheren. Bestek ter  inzage ten 
bureele van den oppercommies, 15 en 16 Febr., 
van 10—12 uren, Aanw. 15 en 16 Febr., van 
1—4 uren. 

Utrecht, te 2 uren, door  de maatschappij  tot 
expl. van Staatsspoorwegen, aan het centraal-
bureau : het leggen van sporen en wissels, het 
maken eener  kei bestrating en van eenige verdere 
werken op bet stationsemplacement te . 

. bij  den sectie-ingenieur  te Venlo. g 
ƒ 1 8 , 5 5 0. 

Spijk , te 2 uren, door  het gemeentebestuur 
van Bierum , bij  .1. van der  Ploeg: het aanleggen 
van cn straat- en grintweg langs den Oudendijk 
cn zoogenaamden Botei weg te Spijk , resp. lang 
580 cn 840 . Aanw. op den bestedingsdag. 
te 10 uren. 

, door  P. T, Prévinaire: het ma-
ken van eene boerenwoning in den Oostwijker-
meerpolder  en 2 boerenwoningen in den Spaain-
damschenpolder. . bij  den architect J. . 

n aldaar. 

Oosthuizen. door . Peereboom: het maken 
van eeu woonhuis aldaar. 

Vrijdag , 10 Febr. 
, te 10 uren, door  het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: lo. het maken en inhangen van een 
paar  sluisdeuren op het kanaal van Neuzen. -
ming ƒ 5 3 4 0; 2o. het bouwen van een bazalt-
muur  te Neuzen aan het kanaal naar  Gent. -
ming /"12.100. Aanw. van beide 13 en 15 Febr. 

Zaterdag, 20 Febr. 
, te 11 uren, door  het gemeentebe-

stuur: het maken en aanbrengen van een blik -
sernalleider  op een der  bergtorens. 

E d a m, te 12 uren, duur  burg. en weth.: het 
bouwen van eene in 4 lokalen verdeelde school. 

. bij  den opzichter  van den prov. waterstaat 
T. C. van der  Sterr, te . Aanw. 17 Febr, 
te  uren. Bilj . inzenden uiterlij k 19 Febr. 

Sneek, te 1 uur , door  den burgemeester: 
het bouwen eener  school voor  600 leerlingen (12 
leerkamers, ieder  voor  50), aan de Stadsgracht 
aldaar. . bij  den gemeente-architect. 

Buitenpost, te 1 uur , in het gemeentehuis: 
het vergrooten van de school te Surhuisterveen. 
Aanw. 17 Febr., van 11—1 uur . 

, door  regenten van het St.-Jorisgaslhuis \ 
het verven van de gebouwen van het gesticht, 
benevens eenig binnenwerk. Aar.w. 18 Febr., 
te 2 uren. 

's-Gravenpolder. door  het genieentebestum : 
de levering van p. m. 100 s grint , volgens 
monsters, franco op de wegen dier  gemeente. 

, 22 Febr. 

, te 11' , uren, door  het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het uitdiepen van den llollaud-
schen Usel, ter  weerszijden van de s 
onder  Gouda. g ƒ 1010. 

Amersfoort, te 11V] uren. door  burg. en 
weth.: het bouwen eener  tusschenschool, alsmede 
van eeu ufsluitingsinuur  voor  de speelplaats. . 
by den gemeente-architect. Aanw. 18 Febr., te 
1 u r e n . 

. te 12 uren, door  het gemeentebest. 
van d en Nicuwkruisland , ten ge-
meentehuize ! het leveren van 580 3 grint en 
100 s verbrijzelde veldkeien. 

Amsterdam, te 1' , uren, door  de . 
j  , in bet stationsge-

bouw: het maken van gebouwen en eenige an-
dere werken op het stationsterrein te Apeldoorn, 
ten dienste van den Oosterspoorweg, lui . bij 
den eerstaanw. ingenieur  te . Annw. 
9 en i 1 Febr., telkens te 11 uren. g 
ƒ 115,000. 

g 23 Febr. 
Sohaesberg, na 10 uren, door  burg. en 

weth.: bet bauwen van een nieuw schoollokaal 
met onderwijzerswoning, en van een nieuw ge-
meentehuis. Besteken teekening liggen ter  secre-
tarie. Aanw. op den bestedingsdag, te 10 uren. 

Weesp, te 11 uren, door  den eerstaanw. in-
genieur, ten gemeentehuize; het verbeteren vnn 
het fort Uitermeer, 2e gedeelte. . by den 
ingenieur  voornoemd , bij  wien de bilj . in te zen-
den uiterlij k 20 Febr. 

, 25 Febr. 
. te 12 uren, door  het ministerie van 

binnenl. zaken: het maken en stellen van den 
metalen bovenbouw voor  3 bruggen, 1 over  de 
Stadsvest en 2 over  bet n te , 
ten dienste der  Stautsspoorwcgen. Aanw. 17 en 
19 Febr., telkens te 11 uren. 

. te 12 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken: het maken en stellen van dsn 
metalen bovenbouw voor  de bruggen tusschen de 

Wijnstraa t en de Boompjes te . Aunw. 
16 en 18 Febr., te 11 uren. 

Schiedam, te 12 uren. door  burg. en weth.: 
de levering van 50,000 stuks Stenselberger  of 

e keien, 300,000 stuks vlakke straat-
klinkerinoppen , 250 3 gewasschen giint , 500 
str. . trottoirbanden , 1000—2000 "  zuiver 
scherp rivierzand, houtwaren en metscln.aterialen. 

Vrijdag , 26 Febr. 

, te 10 uren, door  het ministerie 
van binnenl. zaken, aau het gebouw van het 
prov. bestuur: het bouwen van een kaaimuur 
langs het kanaal van Neuzen en van een beklee-
dingsmuur langs de linker-waterleidin g te Sas-
van-Gent. Aunw. 20 en 22 Febr. "  24,650. 

Groningen, te 12 uren, door  het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het onderhouden van-en het doen 
van eenige werkzaamheden aan den k 
en aan de landpunt , behoorende tot de 
toewerken in Groningen, van 1  1875—30 
Apri l '78. Aanw. 19 Febr. g ƒ 14,500 in 
de 3 jaren. 

, 1 . 
Brouwershaven, door  het gemeentebestuur: 

de levering vun 33,000 stuks straatklinkers, te 
leveren vóór 1 April . 

, 2 . 
Grauw (Zeeland), te 2 uren, door  het ge-

meentpbest.: 1e perc. het op de losplaats te Paal 
leveren van ongeveer  450 3 plaat/and; 2e perc. 
idem 94,000 stuks keien 14/10 en 2310 str. . 
kantsteenen, beiden uit de groeven van Feluv; 
3e perc. het met voorhanden keien bestraten van 
2900 . oppervlakte, met het onderhouden dier 
bestrating ged. 6 maanden na eerste opneming. 

Vrijdag , 5 . 
Oud-Beierland, te 10 uren, ten raadhuize: 

het bouwen eener  school en onderwijzerswoning 
aan den Zlnkweg onder  die gemeente, alsmede 
belangrijk e herstellingen aan de scholen en onder-
wijzers woningen aldaar. Bestek en teekening ter 
inzage in het politiebureel. . bij  den burge-
meester  en den architect Fop Smit. Aanwijzin g 
4 . 

Zaterdag, 27 . 
Utreoht, te 1 uur , door  het gemeentebest.: 

de levering van 200,000 . Engelsche gaskolen, 
ten dienste der  stedelijke gasfabriek in '75. 

Op later  te bepalen datum. 
: het verven van 10 arbeiders-

woningen voor  de Vereeniging p u Zelven. 

. bij  den architect J. . Bruns , aldaar. 

Alloop van Aanbestedingen. 

, 22 Jan.: de levering van 27,000 
pUveisteenen, 12/12, 4000 halve idem, 2000 
plaveisteenen 14 16: ingek. 5 bilj. , als: 
G. A. , te Zelhem, ƒ 2662.50 
B. . Smects , .. Grevenbicht, > 2089. 

. Janssen Stoffels. ,» , - 1899.90 
, n en Co., , > 1845.32 

J. Stienon, , > 1625.23 

, 23 Jan.: de levering van onge-
veer  300 1 reservegrint; minste iaschr. was 

C. Bakker, aldaar, voor  /*2.34 per * ; niet 
gegund. 

e 23 Jan.: de levering van 150 
' reservegrint; minste inschr. was . -

horst, aldaar, a ƒ 2 . 40 per 3 . 

Bergen op Zoom, 25 Jan.: het verrichten 
van de aardewerken voor  den aanleg van oester-
putten met aanhooren; ingek. 5 bilj. , als: 
P. J. Visser  Pz., te , ƒ 4190 
P. J. van e mortel Nz., i , » 3879 
A. d , » Wouw, « 3680 
E. , , B Yerseke, 3525 
P. d , > Sliedrecht,  2899 

Goor  , 25 Jan.: het maken eener  drogerij  rnet 
annexe kalander  en machinekamer aan de Twent-
sche Stoombleekerij  ; ingek. 5 bilj. , als: 
11. Eggink, te Enschedé, / 23,960. 
F. , > n hei iu ,  20,250.50 
J. , » 20,100. 
A. Jalink, „  19,260. 

. . van , i 19,221. 
overigen aldaar; gegund. 

Veendam, 2ft Jan.: het doen van eenige re-
paratien aan het tolhuis by de g 
onder ; minste inschryver  was G. j . 
Prins, te , voor  ƒ 1 6 5. 

, 26 Jan.: de levering van 3000 . 
gruis teu behoeve van het stoomgemaal te -
mel ; ingekomen 8 bilj. , als: 
J. A. v. Wij k Pistoor, te Tiel , ƒ 73.75 
J. van Ooijen, » , B 72.90 
Van Berth en Co., , » 72.80 
W. ,  Wamel,  71.80 
J. Vermaal, * idem  69.90 
A. Zellekens,  Venlo, » 69.00 
P. Vink , i , » 67.75 
F. v. d. Weidt, , > 67.75 
per  1000 . 

Ferwerd, 28 Jan.: liet maken van een grint -
weg te m , lang 525 ; ingekomen 
6 bilj. , als: 

. E  Palstra, te Franeker, ƒ 2644 
J. . Posthuma, » , > 2450 
J. . van der  Wal , ,  2180 
P. Plukkel, i- ,  2045 
T. . , » Oudehildtzyl, » 1944 

. J. Boetzer,  idem  1857 

Ootmarsum, 27 Jan.: het afbreken van een 
gebouw tot opruimin g van het terrein voor  de 
nieuwe school; minste inschr. was J. A. Pahlplatz, 
aldaar, voor  ƒ 7 7 . 3 0. 

d , 28 Jan.: het maken vaneendoor-

reed, keuken en kelder  en het verlengen eener 
schuur; ingek. 3 bilj , als; 

 Olthoff , te i l . ƒ 2649 
P. , i Aduard , i 2560 
A. Siekman, , o 2480 

n , 28 Jan.: het maken van een 
kunstweg tusschen die gem ente en Schijndel; 
minste inschr. was . lullen, te Grave, voor 
f 13,690. 

Oosterhesselen, 28 Jan.: het vergrooten der 
school aldaar; ingek. 4 bilj. , al-
li . , te Gees, ƒ 1450 

. Elders, » Oosterhesselen en 
P. Epping, » Gees,  1170 

. Weertman, , e 1067 
A . ,  idem » 1047 
A. J. Woltersom, > idem » 969 
gegund. 

Baarn, 30 Jan.: het bouwen van eene dubbele 
vill a aldaar, aan den straatweg naar  Eemnes, 
onder  beheer  van den ingenieur-architect A. . 
van Gendt; ingek. 7 bilj. , als : 
W. J. van Berkum, te Amsterdam, ƒ 23,286 
J.  de Vos , o Utrecht,  20,570 

. Andriessen, . , » 20,350 
. . van , i Amsterdam, » 20,340 

A. , u . > 20,300 
W. van , » Baarn, » 17,888 

. , o idem » 16,666 
gegund. 

Zwolle, 30 Jan.: het maken eener  houten op-
haalbrug over  de sluis aan het Nieuwe Verlaat; 
ingekomen 3 biljetten,

G. Schutte, ƒ 1250 
B. . Trooster, o 1146 

. . i 1140 
allen aldaar. 

, 1 Febr.: de levering aan de gemeente 
van bouwmaterialen ; minste inschr. waren : perc. 
, a. vurenhout, c, h eikenhout, d. iepen-

hout: Gebr. Van , resp, voor  ƒ 7 6 5, 
/ 378 en ƒ 2 6 0; b. grenenhout: Gebr. Van -
nek us, voor  /"894; — perc. 2, spijkers en klein 
ijzerwerk : . van , voor  f 275.38 ; — 
perc. 3, kalk , tras, Portland-cement enz.: P. 
Fontein en Zn., voor  /399; — perc. 4, verf-
waren: . C. Visser, voor  ./ 407.10 ; allen aldaar. 

Groningen. 1 Febr.: het maken en plaatsen 
van een houten giaanweeghuisje; minste inschr. 
was T. l rots, aldaar, voor  ƒ450. 

, 2 Febr.: hel maken van eene Woning 
voor  den opzichter  van 's s kustvcrlichtin g op 
Goedereede; minste inschr. was B. G. van , 
te Ouddorp, voor  /"5916. 

Assen, 2 Febr.: het doen van vernieuwingen 
enz. aan de stoomgemalen langs het Noord-Wil -
lemskanaal, met het onderhoud tot 31 ; 
ingek. 3 bilj. , als: 

. , te , ƒ 7000 
Commercie-Compagnie, » ,  0100 

m Winters,  Assen, v 5450 

Botterdam, 2 Febr.: de levering van 60,000 
kleurige Waal-hardgrauw en 80,000 Waal-boeren-
grauw; ingek. 4 bilj. , als

hardgrauw boerengrauw 
W. G. van , te 

. / 15.90 ƒ 13.73 
0. , te Alfen a/d 

, 15.32 14.07 
Van Noorden en Schwerzel, 

te . 15.08 14.07 
Gebr. e , te 

Amerongen, 13.13 
alles per  1000 stuks. 

, 2 Febr.: het amoveeren eener 
huizinge te d en het bouwen aldaar  van 
eene school met ameublement en eene onderwij-
zerswoning ; gegund aan W. de Jong, te Wans-
werd , voor  f 4349. 

, 3 Febr,: bet maken van een 
straatweg heneden Scbtelsnds hoogen zeedijk , van 

m tot Pork-lloningeu; minste inschr. 
waren . , te Capelle ad Usel en . 
van der , te Uselmonde, heiden voor 
ƒ 7580. Bij  loting gegund aan . . 

, 4 Febr.: lu . het dempen der -
broedersgracht; minste inschr. waren n 
en Filippo , voor  ƒ 1 6 2 0. 

So. idem der  Cellebroedersgracht; minste in-
schrijver  was J. J. Planjer, voo r /4 i00. 

3o. de werken aan bet Nosocomium; minste 
inschrijver  was S. van , voor  ƒ 2 1 5 0; 
allen aldaar. 

J TOT G

. 

U . 

n 25sten Januari had eeup vergadering plaats. 
Onder  de ingekomen stukken behoorde 1". eene 

circulair e van de benoemde e ter 
behartiging van de belangen der  Nederlaudsehe 
inzenders bij  de e Tentoonstelling vau 
voortbrengselen vau kunst en nijverheid, en der 
producten van den landbouw en der  mijnen , in 
1876 te Philadelphia te houden, waarbij  onder 
toezending van het algemeen reglement voor  de 
deelneming der  vreemde natiën, de aandacht op 
die tentoonstelling wordt gevestigd; — 2". eene 
missive van den heer  Jan . Terneden met een 
kistj e tufsteen en tras, onder  mededeeling van 
eenige bijzonderheden desbetreffende. 

e in eene vorige vergadering benoemde com-
missie voor  het (rasonderzoek, iu verband met 
de bekende brochure van den heer  Terneden, bracht 
by monde van den heer t een voorloopig 
verslag uit , waaruit hoofdzakelijk bleek: 1". dat 
de commissie uitvoerige proeven heeft voorbereid 
en den uitslag daarvan nog vóór het einde van 
het afdeelingsjaar  zal mededeelen; — 2". dat zy 
xich met de denkbeelden van genoemde brochure 
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wel kan vercenigen, — enS*. dat zij  nu reeds het 
denkbeeld aan de hand geeft, dat een inkomend 
recht geheven worde op alle van d in-
gevoerd gemalen tras, ?oodat geen verschil van 
prij s meer  zou bestaan tussehen inlandsen ge-
malen tras en uit het buitenland ingevoerd. 

Vervolgens werden door  de herren Bauer  en 
n verslagen uitgebracht ovei de in handen 

eener  commissie gestelde vraag: s het gebruik 
van zinksilicaat aan te bevelen uit een technisch 
en financieel oogpunt?"  Uit deze verslagen blijkt , 
dat de toepassing van silicaat zeer  is aan te be-
velen op gepleisterde of gekamde buitenmuren 
en dat dc kosten daarvan nagenoeg met het ver-
ven gelijkstaan. 

e heer e deed helangrijke mededeelingen 
over  de kathedraal tc Cordova (vroeger  cen mos-
kee, die de eerste e kali f heeft doen bou-
wen en in de 13de eeuw tot kathedraal werd 
ingericht, toen Cordova door  de Spanjaarden ondei 
Ferdinand veroverd was.) 

t geheele oppervlak van de kerk heeft eene 
afmeting van 123 . bij  123 ; men telt daarin 
850 zuilen en 3400 bogen, terwij l de geheele 
hoogte 10.50 . bedraagt. Spr. liet prachtige 
afbeeldingen zien van het plan, de gevels en het 
inwendige van dit merkwaardig gebouw, gaf daar-
van eene uitvoerige beschrijving, deelde verschil-
lende bijzonderheden betreffende den n 
stij l mede, en stelde zich voor  op eene volgende 
vergadering over  het Alhambrat e spreken. 

e heer e Wij s sprak over  de bouwkunst te-
genover  de beweging op oudheidkundig gebied. 
Na uitvoerig uiteengezet tc hebben , hoe in den 
tegenwoordigen tij d vri j  algemeen een zucht is 
ontstaan tot waardeering en instandhouding van 
oude vormen, toonde spr. dooi voorbeelden aan 
hoe in die richtin g ook dikwijl s een oud voor-
werp wordt gewaardeerd omdat het oud en niet 
altij d omdat het schoon is. Spr. bracht voorts in 
herinnering hoe dc j  tot bevordering 
der Bouwkunst reeds jarenlang had medegewerkt 
tot vereeuwiging van oude belangrijke gebouwen, 
door  daarvan afbeeldingen naar  juiste opmetingen 
uit te geven, en hoe die j  niet naar 
behooren is gesteund geworden in dut belangrijk 
en kostbaar  werk. Spr. wees verder  op de moei-
lijk e en veelom vat'en de taak, die thans aan eene 
commissie van rijksadviseur.-*  is opgedragen, tot 
instandhouding van de gedenk teekenen van onze 
vaderlandsche kunst, terwij l onder  hare leiding 
reeds met de restauratie van een gebouw is aan-
gevangen, hoewel spr. het onverklaarbaar  achtte 
hoe tot een aanvang van dien arbeid juist de Ge-
vangenpoort te 's e werd gekozen — een ge-
bouw toch zonder  eenige architectonische waarde, 
en voorzeker  wel weinig geschikt om door  de 
restauratie daarvan het kunstgevoel op te wekken. 

Naar  aanleiding hiervan had eene breedvoeiigo 
discussie plaats over  de wijzi waarop de Gevan-
genpoort gerestaureerd wordt , waaruit bleek dat 
men vri j  eenparig van gevoelen was, dut het geen 
gelukkige keus kon heeten om met de restaura-
tie van dat gebouw aan te vangen. 

Ten slotte toonde de heer  Bauer  door  voor-
beelden aan, hoe ook in betrekking tot de schil-
derkunst thans hooge waarde wordt gehecht aan 
stukken, die vroeger  weinig in aanzien waren. 

ADVERTENTIEN 
bestemd vour  Opmerker gelieve men, ter  voor-
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

e 

van genoemd Weekblad. 

T o t V r U < l U | f - i . v o i i < t n e f j en u r e n 

worden advertentien voor  het eerstvolgend nom-

 aangenomen. 

Opleiding. 
. reeds cenigen tyd als Opzichter 

werkzaam, zoekt, om zieh verder  te bekwamen, 
eene plaatsing bij  een Architekt . Offerten worden 
franco ingewacht onder  letter  E aan 't adres van 
de e van dit blad. 

 ES S VAN -
N maken bekend, dat  Woensdag den 

10 Febrnari j  e. k., 's namiddags om 12  ten 
Gemeentehuize zal wor  len aanbesteed de levering 
van

 in 
plaats van ü l , 4 00 e , zoo als in 
de Advertentie vau 18 Januarij  vermeld is. 

 den il  Januarij  1875. 

Burgemeester en Wethouders roornoemd , 

J. A . 

 Secretaris, 1'. A. . 

j . A. S &  ZOON te

ziet het licht : 

e f toegepast op het 
n van . 

Beschouwingen over  de Brochure

Voorgedragen in de vergadering van de Afdee-
lin g  van de  tot bevor-
dcrintj van houwkunst van den 18d , n r 
1874, duor  W. . r  bij  de 
Staatsspoorwegen. 

 j

 r.N S dei ge-

meente  /uilen Op g den 11 den 

Februari 1875, des vooi middags te  uur , 

bij  den n E F aldaar 

e bestekken liggen ter  lezing te Zwolle in de 
logementen : t e Posthuis en de /on: 
te  bij  E. W. : te Zutphen bij 
C. . ; te  bij , te Wijhe bij 

N j te  bij  van ; te Hcino bij 
de F en met de teekeningen op de ge-
meente Secretarie. 

c bestekken zijn u /*0.50 verkrijgbaa r  bij  den 
boekhandelaar . W. S tc Zwolle. 

n geeft de Architect . . -
S tc Amsterdam. 

. 
e WclEd. r . , te Oosthui-

zen, is voornemens op g den n Fe-
bruar i 1875, aan te besteden: 

t bestek is a f\.— verkrijgbaa r  bij  den Ar -
chitect  te  bij  wien de tee-
keningen ter  inzage liggen en op franco aan-
vrage nadere informatien te bekomen zijn. 

Openbare Aanbesteding. 
e Firm a SWAAN cn VA N N  te 

 op Zoom, zal op Zaturdag den 13 Febru-
ary 1875, des namiddags ten één ure, aldaar 
aanbesteden : 

t bestek en de teekeningen liggen ter  inzage 
van af den 8 February a. s, bij  den Architek t 

. J.  te  op Zoom, bij  wien 
ook nadere inlichtingen zijn te bekomen. 

Aanwijzin g in loco op g den 9 Februari) 
1875 des nam. ten 2 ure. 

 BN S der ge-
meente  zullen

 ten 12 ure des middags, op het 
, in het openbaar  bij  enkele inschrij -

ving doen aanbesteden: 

e aanwijzing in loco zal geschieden g 
morgen ten 0 ure, te beginnen met no. 1 van 
het eerste perceel. 

e voorwaarden dezer  aanbesteding zyn uit-
sluitend te verkrijgen ter j  der  gemeente, 
tegen betaling van f\.—, en liggen voorts ter  le-
zing in een der  lokalen van de Secretarie (afdee-
ling  Werken) op het . 

Nudere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan genoemde Aldeeling, alsmede nun het bureau 
van den r  Architect B. E l i F Jz. uan 
den Timmer t ui n, des voormiddags van 10 tot 12 ure. 

Burgemeester en Weihouders voornoemd. 
Amsterdam, , H'eth. 

2 February 1875.  Secretaris, 
E . 

.  & ( X te . 

S ) 

Produkt hetwelk, volgens versing van het -

ninklij k t van s te 's Gra-

venhage, alle aanbeveling verdient. 

Steenen van 4 Centi-
meters dikt e voor  be-
vloering van Trottoirs , 
Binnenplaatsen, Vestibu-
len, , Scholen, 
Bureau! , n , 
Fabrieken, enz. 

Steenen, dikte 5V 5

i timeters, voor  bevloei ing 
van , Porte*Co-

j  chèi es , n , 
| n , cn in het 
 algemeen voor  plaatsen 
 waarrijtuige n passeeren. 

A E , 

merk  .1'  Glasgow. 

Billijk e prijzen. Vri j  scheep . Verkrijg -

baar. Adres  O. , Nieuvven-

dijk , boven 11. ll ) Amsterdam. 

N 
v a n V v o o r 

B o u w k u n d i g e n v a n 

Th. J . DOBBE te Utrecht . 

E 

. 
l EN S VAN 

 zijn voornemens, op
 des middag, ten 12 

ure, ten e aldaar, in het openbaar  aan 
te besteden : 

de levering van: 

e bestekken zullen van heden af, dagelijks, 

met uitzondering win den Zondag, voor  de belang-

hebbenden ter  inzage liggen o]> de Stads-Tiuimer-

werf en tegen betaling v.in 15 Cents per  exem-

plaar  verkrijgbaar  zijn oji de Gemeentesecretarie. 

Schiedam, den 28 Januarij  1875. 

Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 

P. J. VA N  VA N N ESSE. 

 Secretaris, 

A. VV. . 

Openbare Aanbesteding. 
 EN' S der  ge-

meente  zullen op
 ten 12 ure des middags, op 

het , iu het openbair  bij  enkele inschrij -
ving doen aanbesteden: 

 twee perceelen en in massa. 
E , 

4

i i:i 

n met de levering van ulle duar-
toe noodige materialen. 

e voorwaarden dezer  aanbesteding met bybe-
hoorende teekeningen zijn uitsluitend te verkrij -
gen ter j  der  gemeente, tegen betaling 
van ƒ 3.25 , en liggen voorts ter  inzage in een 
der lokalen van de Secretarie (afdeeling
Werken) op het . 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan genoemde Afdeeling, alsmede op het bureau 
van den r  Architect li E F Jz., aan 
denTimmertuin , des voormiddags van 10 tot 12 me. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd. 
Amsterdam , Weth. 

3 February 1875 He Secretaris, 
E . 

Openbare Aanbesteding. 
 -n S der  ge-

meente n op
 ten 12 ure des middags, op 

het , in het openbaar  bij  enkele inschrij -
ving doen aanbesteden: 

e voorwaarden dezer  aanbesteding zyn uit-
sluitend te verkrijgen ter j  der  gemeente, 
tegen betaling van ƒ O.ü'0, cn liggen voorts ter 
inzage in een der  lokalen van de Secretarie (afdee-
ling  Herken) op het . 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan genoemde Afdeeling, alsmede op het Bureau 
van den r  Architect B. E F Jz., aan 
den  des  van 10 tot 12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd. 

Amsterdam , Weth. 

3 Februari j  1875.  Secretaris, 

E . 

. 
E N S VAX 

 zullen op g den 22 Fe-
bruar i 1875, des voormiddag! half twaalf, ten 

e in het openbaar  aanbesteden ; 

n bouw van eene Tusschenschool, 

c voorwaaiden en teekenini: liggen alle werk-
dagen, van 1U tot 1 uur , ter  inzage op de plaat-
selijke Secretarie, alwaar  een afdruk van het be-
stek voor  50 cents verkrijgbaa r  is. 

n zijn tn bekomen bij  den Gemeente-
Architect . door  wien aanwijzing up het bouwter-
rein wordt gedaan den 18 Febr., nam. half twee. 

e Secretaris van Amersfoort, 

W. . . 

| 1 E N JONG , van goeden huize, 
-4, bekend met vreemde talen en over  eenig 

lJ kapitaal kunnende beschikken, zoekt eene 
positie in een Fabriek of e Zaak, als 

 of
Adres franco onder r  .1. bij  den heer 

. A. , te 's Gravenhage. 

. . Utrecht. 
Fabriek van

.  & > Z O O N , 

Fabrikante n van Stoom- en andere Werktuige n te Amsterdam , 

i Slooinlieitiiacliiiir s van tie nieuwste constructie. 
S &  VAN . E N a . 

Sieuwehaven .S.zijde 55. . 

E T 

Val rto Traver». 

lie j  belast zich met liet
van gecomprimeerde wegen e astiekvloeren, 

n geeft de lieer  0. . VA N N 
aan de Fabriek W.W . 107n, te Amsterdam. 

e Cheavins Waterfilter s 
zuiveren met eene merkwaardige snelheid het 
slechtste en ongezondste water  volkomen van alle 
schadelijke bestanddcelen eu worden door  een 
groot aantal geneesheoren met warmte aanbevo-
len. Eene geïl lustreerde brochure niet de prij -
zen, aanbevelingen van geleerden, attesten cn 
gebruiksaanwijzing, wordt door  de n 

E &  te Groningen g r a t i s 
en franco gezonden. 

k „de e " 
 iz

t e . 
, N en N 

van verschillende Bouwwerk l , Stoomgemalen, 
Fabrieken , Bruggen, , enz. 

T , 

X N . 

n ia Unitsclien en Belgischen Straatkeuen, 

Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenen, enz. 

Adressen . 

Prij s voor  5:1 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
dri e regels u . 20.— 

C. (.<;i:\[ .

Pley.ler  A , Amsterdam. koanra. 
aienleii in eenmil, lli|is, enz. Portland-Cement ,i J ï.'ló per  vit 

erker  «V Budrilna-h , Arnhem.

Bouwterreinen le Velp te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres .len r  VA N -

 UE , te Arnhem. 

Jne". Pleynier. te Scheveningen, fabrikor. 1 
van eement-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 

Bouwterreinen te koop nabij  de n 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. le Utrecht, V 
bevragen by den architect U aldaar. 

Prlm n Portland Cement 
van ile liriii a T & , tc 1-

Agent E. . , «ra i i i i ioen . 

O. T . . Arnhem,
 van

 eu

E . 
VOO

, , , S en . 
: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

V<T-, i Zondags 1'rij » per  a rn.,,,,,], i f 1,115. » iibomicert zich voor 

eeu jaargang. Afzonderlijk e uumiiicr . biĵ vooruitbe.tcllin g 15 cents. 

A l l e s t e k k en en adver tent ien te adresseeren aan 

de e te A r n h e m . 

: 

Van 1—5 regels ƒ , verder  voor  elkeu regel J20 cent*  eu 10 cents roor  eeu 

nommer van het blad. Groote letters worden naar  plaatsruimte berekend. 

T E VA N E -
. 

[Vervolg van JV*. 3.) 
n hunne brochure:  Sl.-Gothard uit het 

handelsoogpunt zeggen de heeren , Schmid-
lin en Stoll, ingenieurs cn directeuren van de 
Zwitserscfic Centrualbaan en van de Zwitsersche 
Soordooslbaan: owut de mededinging tussehen de 

c havens en die van de Noordzee aan-
gaat, hebben de ijzeten banen, die van tie eerst-
genoemde uitgaan, grooter  moeilijkheden iu de 
exploitatie te overwinnen dan die , welke van de 
Noordzee vertrekken. t volgt natuurlijk , 
dnt dc c lijnen eerder  dan de andere 
de uiterste grens van mogelijke tariefsverlaging 
zullen bereiken, zoo wij  dezegrootere moeilijkhe-
den in dc exploitatie gelijkstellen met eene ver-
lenging met honderd kilomeiers", enz. Op bl. SS 
zeggen zij  nog: »zoo wij  aannemen, dat wegens 
Je grootere moeilijkheden in de exploitatie, die 
de uit Genua naar  het Noorden voerende banen 
lallen hebben te overwinnen , deze stad op -
seille het voordeel moet hebben van een korteren 
afstand van acht en tachtig kilometers", enz. 

Ondanks het geleverde bewijs, dat voor  een 
goederentrein eene stijging met tien ellen gelijk-
staat met eene verlenging met twee kilometers, 
neemt l in zijn pleidooi vour  lage tracés 
slechts eene verlenging met één kiiomclcr aan , 
om des te sterker  de nndeelen van steile hellingen 
te doen uitkomen. 

Op bl. 78 schrijf t hy in eene noot: n 
men honderd meters met eeue helling van een 
duizendste moest stijgen over  eene lengte van 
honderd kilometers, zou de weerstundbiedende 
werking der  zwaartekracht theoretisch dezelfde 
zijn als die over  vier  kilometers op eene lij n met 
eene helling van SB op  of X , waarbij  men 
ook honderd meters stijgt. 

r  in de practijk dragen zich de zaken an-
ders toe, want behalve dat de banen met sterke 
hellingen zwaarder  locomotieven, bedeeld met 
meer  adherentie of uanklemiuing, vereisclien voor 
geringer  gesleepte lasten , waaruit een grooter 
dood gewicht volgt, moet men hier  ook rekening 
houden met de bestaande gebruiken. Over  hon-
derd kilometers, die een duizendste hellen, zou 
men, bij  voorbeeld, niet aan deu machinist eene 
meerdere hoeveelheid brandstof toestaan, omdat 
de meerdere arbeid en uitgaaf onbeduidend zou-
den ziju in verhouding tot de doorloopen lengte-
eenheid (kilometer;, die als grondslag dient voor-
de toegift vau brandstol. r  bij  eeue klimmin g 
van "J." - op 1UU0 wordt de verbranding per  kilo-
meter  eensklaps het drie- of viervoud van die 
der vlaktelijiieu , en daar  een machinist nooit te 
groote baanvakken doorloopt en de vervanging 
van de locomotief cu van den machinist juist 
plaats heelt op dc punten waar  het lengte-proliel 
plotseling verandert, kan men niet le veel het 
stelsel der  vergoedingen invoeren. n kan tegen-
woordig aannemen, dut een weg, waarvan de 
klimmingen niet sterker  zyn dun 5 tol 10 op 
1UÜ0, onder  gelijke omstandigheden verkeert als 
de horizontule lijnen, vooral indien de stijgingen 
gevolgd worden door  dalingen , want in dit ge-
val haalt meu het grootste gedeelte vuu den bij 
liet klimmen verrichten arbeid bij  het dalen we-
der iu door  den trein vri j  eu zonder  stoom te 
laten loopen. j  steiler  hellingen dan die van 
een honderdste kan deze uitkomst uiet worden ver-
kregen, daar  men, door  den trein aau de zwaarte-
kracht over  te laten, het maximum der  geoor-
loofde snelheid zou overschrijden : incu is dus 
verplicht een gedeelte van de verkregene kracht 
te vernietigen en den weerstandbiedenden arbeid 
te vermeerderen door  rcmtoestellm, waarvan men 
zich zelden bedient op dalingen van 5 tol 10 op 
1000. 

Over  de geringere snelheid op steile hellingen 
zullen wy niets zeggen, omdat e nog in lan-
gen tyd geeue beboette heeftaan groote snelheid. 

t zal nog vele jaren tevreden zijn , zoo hut slechts 
verzekerd is van den staiidvastigen duur eener 
reis, wat met de pedatties, postkarren en reis-
wagens, vooral in het regenseizoen, nooit het 
geval is. 

Waarop wij  daarentegen dc aandacht wenschen 
te vestigen , zyn de hoogere tarieven voor reizigers, 
veroorzaakt door  steile hellingen. 

y den eersten  schijnt het, dat het 
nieer  of minder  geaccidenteerd protlcl eener  spoor* 
baan slechts een betrekkelijk geringen invloed op 
de tarieven voor  reizigers zou moeten uitoefenen, 
want too men kan aannemen, behoudens kleine

afwijkingen, dat de onkosten voor  het sleepen op 
eene zelfde helling, alle omstandigheden over 
geus gelijk zijnde, evenredig zijn aan den ge 
sleepten brotu-last, moet men aan den anderen 
kant niet uit het oog verliezen, dat de tarieven 
der reizigers zeer  veel verschillen van die der 
goederen ten opzichte van hun gewicht, en dat 
eene meerdere uitgaaf voor  eeue zelfde gesleepte 
gewichtseenheid natuurlij k veel minder  invloed 
heeft op een hoog tarief, gelijk dat voor  at 
nen, dan op een laag tarief, gelijk dat voor  goe 
deren. t tarief per  kilumoter  voor  een reizi 
ger  nu wisselt, volgens de klassen, af van ."«tot 
10 centimes ; het gemiddelde daarvan f7 '  centimes) 
overschrijdt het gemiddelde der  onkosten vooi 
eene ton goederen, zoodat de reiziger, die ge 
middeld zeventig kilogrammen weegt, evenveel 
betaalt als duitend kilogrammen koopwaar, maar 
tot eene veel mindere stijging der  sleepkosteu 
aanleiding geelt. e zeer  verschillende toestand 
vindt zijn correctief in een ander  feit, door  di 
practij k bij  de exploitatie der  spoorwegen in het 
licht gesteld. Zoo het voorttrekken van den r 
ziger  zelven wegens zijn gering gewicht slechts 
eene beduidende vermeerdering vau kosten op di 
hellingen veroorzaakt, is het anders gelegen met 
het sleepeu van het rottende materieel der  per 
sonentreinen t laatste maakt voor  personen-
treinen den voornaomstcn last uit. e statistische 
gegevens toouen aan, dat de reiziger  gemiddeld 
hel sloepen noodig maakt van 0.55 ton dood ge 
wicht der  wagens, dus ongeveer  achthonderd 
percent van zijn eigen gewicht, di t zeventig ki 
logramnien bedraagt, terwij l de goederen per  ton 
vuu duizend kilugramineu aanleiding geven tot 
het in beweging stellen van dertienhonderd kilo-
grammen dood gewicht der  wagens, dus honderd 
dertig percent van het betalende gewicht. 

Als dus du j  7J centimes ontvangt 
van een reiziger, moet zy daarvoor  sleepeu 70 
kilugiummen betalend gewicht eu 550 kilugr . 
dood gewicht, t ^ samen 020, terwij l zij  7£ cen-
times ontvangende voor  eeue tun guederen, 1000 
kilogr . betï-ienden last muel sleepen en 1300 kil o 
gramm'.i dood gewicht, le samen 2300 kilogr . 

t verschil is altij d zeer  sterk , en de verhou-
ding van den te verrichten arbeid in de twee 
onderstellingen, voor  eene zeilde ontvangst, kan 
geschat worden op 1 :3,5. 

Wi j zetten dit uiteen om te bewijzen, dat 
door  het lengteproliel eener  lij n meer  invloed op 
de trikkosteu van de reizigers wordt uitgeoefend 
dun men bij  eeue oppervlakkige beschouwing zou 
ineenen. t bewijs is echter  niet noodig om te 
rechtvaardigeni dut wij  op het vervoeren van de 
ruzigers het beginsel der  naar  de meer  of min 
groote moeilijkheden der  exploitatie verschillende 
tarieven toepassen. t is ons niet te doen om 
uit te maken, dat de besparing, verkregen op 
een geinukkelijkeu bergweg, in vergelijking met 
een moeilijker  bergweg, iu staat zou stellen een 
grooteren atstand af te leggen tegen gewoon ta-
rief voor  deze verlenging — , het is genoeg, dat 
deze bewerkte besparing de kosten guedmake, 
die zulk een grootere reis aan de j 
zuu veroorzaken, lu dit laatste opzicht nu doen 
de meer  of minder  hooge tarieven weinig ter 
zake, want dezelfde tunelstoestund bestaat ook 
op de vlakt.'lijnen . t andere woorden: zoo 
het vervoer  van een reiziger  over  een kilo-
meter  op eene lyu met hellingen van 25 op 
1000 slechts eene vermeerdering der  exploi-
tatie-kosieu met |*  centime na zich sleept (wij 
hebben 3*  centimes gevonden voor  eene ton 
goederen), zou de reis over  eeu kilometer  op 
eene vlaktelyn slechts eene betrekkelijk geringe 
uitgaaf van 1 centime meer  vereisclien, zoodat de 
verkregene oespating ultyd eene verlenging der 
reis met een tot twee kilometers zou gedoogen. 

Uit het oogpunt der  trekkosten kunnen wy 
dus besluiten, dut het vervoer  der  reizigers, even-
zeer  uls het vervoer  der  goederen, deu invloed der 
hellingen uuderguut. 

: een verstandige omweg doet noch 
tijd noch arbeid verliezen, een oud spreekwuord, 
dat opnieuw bewaarheid wordt. 

/i7. 182 en vv. Algemeene administratiekosten. 
Onderhoud en toezicht over de baan. Op de lyn 
van l naar  Olten gaan de onkosten op het flauw-
hellende gedeelte tussehen l en Sissuch de som 
van 2000 li anken per  kilometer  niet te boven, maar 
op het steile gedeelte van Olten nuar -
gen, dat over  acht kilometers hellingen heeft 
van 25 lot 2b"  op 100O, stygen zy tot 5800 fr. , 
dus hijua het drievoud. n dit baanvak zyn geene 
bijzonder  nadeelige bochten. 

t voorbeeld is betrekkelijk gunstig voor de 
spoorwegen met steile hellingen , want op de lij n 
Turijn—Genu a (hellend vlak beginnende bij  Giovi, 
tussehen Genua en ) en op den Seinmering 
is de uitganf voor  onderhoud en toezicht tiendui-
zend franken per kilometer, dus het vijfvoud. 
Op den Scmmering heeft men dan ook kleine 
bochten (180 meters straal), die de slijtin g be-
vorderen. Tussehen Turij n eu Genua zijn hellin-
gen van 28 tot 35 op 1000 en heerscht een 
buitengewoon levendig verkeer. t vak -
lingi'ii—Olte n is in 18G3 doorloopen geworden 
door  15 of 20 treinen daags, die gezamenlijk 
gesleept hebben 324,000 reizigers en 254,000 
tonnen goederen. 

Trekking en onderhoud van het materieel. e 
locomotieven van de Zwitsersche Westbaan (eene 
vlaktolijti ) vereischeu per  doorloopen kilometer 
eene uitgaaf van 0,80 fr. , aldus verdeeld : 

Personeel (machinist en stoker). 12,2 centim. 
f en preinien . . . . 35,5 o 

Smeer  en premien 2,9 » 
Voeding (water) 1,0

, licht , diversen . 27,8

80,0 centim. 
l-ransche Xoordbaan . . . . 81 i 

 Zee . . 4
 Oostbaan (1802) . . 73 n 

Zwitsersche Jura -
cle—Chaux de , met hellin-
gen van 25 tot 27 op 1000, maar 
slechts 45 tonnen bruto-last . . 175 > 

Semmering 215 > 
Olten—-Sissach (hellingen van 

25 tr t »7 op 1000) 1 locoraot. j  150 > 
2 locomot.  300 o 

e heer l rekende in 1805 vier centi-
mes vour  het kilogram brandstof, cen prijs , die 
sedert wel aanmerkelijk gestegen zal zijn. 

Trekkosten per kilometer voor reizigers. e 
kosten bedroegen in 1803 op de Zwitsersche 
Westbaan fr . 0.5-4, gesplitst uls volgt: 

Personeel. . . . fr . 0.145 
Brandstof. . . . e 0.240 

Smeer » 0.020 
Onderhoud . . . » 0.135 

Totaal . . fr . 0.54 
l schat dit voor  den Simplon op fr . 1.20. 

Wy besluiten met een enkel woord over  het 
beginsel der verschillende tarieven, afwisselende 
naar de hoogere of lagere e.cptoitatie-kosten, dat 
door  vele bevoegde rechters wordt aangenomen. 

t wekt verwondering door  anderen nog theo-
rieën te zien verkondigen, die de spoorwegen 
willen stellen buiten de eenvoudige wetten, waar-
door  alle ondernemingen beheerscht worden. Wie 
goedkoop voortbrengt, kan goedkoop leveren, en 
in plaats van vast te houden san huoge tarieven, 
die slechts eeu beperkt verbruik gedoogen, zal 
hij  liever  zijne prijzen verlagen, om eene grootere 
zone te kunnen bedienen, en om verder  verwij -
derde streken binnen zijn bereik te krijgen , zal 
hij  liever  tot de laagste grens van hel tarief gaan 
dun eene enkele bestelling, en dus eene enkele 
winst, te derven, hoe klein ook. t beheer 
van alle groote fabrieken is daar  om onze bewe-
rin g te staven. Overal zien wy hem, die goed-
koop voortbrengt, de mededingers verpletteren. 

t is het geval met tie ijzerfabrieken, de kolen-
mijnen, de zoutontginiiiiigen eu zooveel andere 
lakken van nijverheid. 

En hier  heelt dikwijl s de kleine voortbrenger 
ine hulpbron in eene bijzondere bereiding door 

hoogst zorgvuldige workwijze; dc hoedanigheid 
der koupwaar  kan binnen zekere grens deu strij d 
olhuuden met het nadeel der  huoge voortbren-

gingskusten. n ziet dit bij  het winnen van 
talen en andere bedrijven, maar  de maatschap-

pijeu tot vervoer  missen het voordeel van der-
gelijke \ergoediug. Voor  haar  ligt iu de voort-
brengingskosten alles opgesloten, en zoo het nog 
loodig is to doen uitkomen, dut het beginsel 

der prijsverlaging, om eeu gruoten krin g te be-
dienen, door  do maatschappijen wordt aangeno-
men , is het voldoende te wijzen op hare bijzondere 
tarieven, tot de uiterste grens verluagd vooralle 
vervoer  op grooten afstand. : liever  ongelijke 
tarieven en gelijke winst voor  elke y 

uf lij n per  gewichtseenheid, per  ton of centenaar 
op h.i  net, dan op het net barer  mededingster. 

Wy hebben nu genoeg uit s boek van 
1805 medegedeeld. Zoodra mogelijk zullen wij 
Vautluer' s ploitgronden vuu 1874 doen kennen 
Voor  ll . N E N l ÜE " 

(Wordt vervolgd.) . v.

 U.  VAN  &  C» Xe  — All e  V. , A .

T N VA N N EN AN -
E N TOT OPVOE  VA N 

. 
(Overgenomen uit : » The American Commercial 

Times",) 

Waarschijnlij k heeft men er  zich in de vroegste 
tijden reeds op toegelegd om werktuigen uit te 
vinden, waarmede men zich een genoegzamen aan-
voer  van water  kon verzekeren. n dc oudste 
oorkonden over  het menschdoni leest men reeds 
veel over  dit onderwerp, dat vooral van belang 
was voor  de Oostcrsche landen , waar  genoegzaam 
water  voor  huishoudelijk en k gebruik 
slechts met veel moeite te verkrijgen is. 

, waar  de grond alleen door  besproeiing 
kan bebouwd worden, is het vraagstuk over  den 
aanvoer  van water  van het grootste belang; zon-
der twijfe l heeft het dan ook dc aandacht van 
de vernuftigste mannen der  oudheid tot zich ge-
trokken. Waarschijnlij k was. de eerste toepassing 
vnn wetenschappelijke beginselen om water  op ta 
pompen de schroef of vijzel van Archimedes, den 
beroemden wiskundige van Syracuse, ongeveer 
200 jaren vóór Christus' geboorte. 

Tegenwoordig worden soortgelijke toestellen nog 
veel in Nederland gebruikt lot het droogmaken 
der laaggelegen landen. 

Een van de oudste pompsoorten is de gewone 
houten zuigpomp. Wanneer  en door  wien deze 
toestel is uitgevonden is onbekend. c zuigpomp 
beslaat uit een eenvoudige buis, waarin een zui-
ger  met een klep die zich naar  boven toe opent. 
Wordt  deze zuiger  opgelicht, dan ontstaat eene 
luchtledige luimte, waarin het water  door  de 
drukkin g der  lucht opstijgt. 

e pomp geeft geen geregelden waterstroom, 
daar  het water  niet omhoog komt, wanneer  de 
zuiger  nederdaalt. r  is deze toestel alleen 
voor  huishoudelijk gebruik geschikt. t gebrek 
werd gedeeltelijk weggenomen door  het maken 
van dubbele pompen, waarbij  de eene zuiger 
omhoog gaat terwij l de ander  naar  beneden gaat. 

e eerste belangrijke verbetering op dit gebied 
was de perspomp, die een bijna geheel onafge-
broken stroom teweegbrengt. r  middel van 
eene dubbele perspomp, in verband meteen ver-
gaarbak, verkrijg t men eeu onafgebroken stroom. 

e zuiger  van de perspomp heeft geen klep; het 
water  komt cr  ook niet boven; door  de terug-
werkende kracht van den zuiger  echter  wordt 
liet door  ecu naar  buiten opengaande klep geperst 

r  zijn ruiiddrauiiend e pompen uitgevonden, 
en door  aangebrachte verbeteringen tot velerlei 
doeleinden zeer  geschikt gemaakt. Vroeger  werden 
deze pompen van hout gemaakt, maar  het fabriek-
en mijnwezen van latere dagen eischten iets be-
ters, en zoo kwam men tot de metalen pompen, 
die tot een boogen graad van volmaaktheid ge-
komen zijn. e toepassing van stoom op deze 
toestellen verhoogde hun nut en bracht de uil -
vinders, vooral iu ons land, tot het maken van 
de meest volmaakte werktuigen tot opvoer  vau 
water. 

e beroemdste pompfubriek iu dc Vereenigde 
Staten is de vunouds gevestigde van de heeren 
W. en . , te , in Connecticut. 
Zy is, naar  wy meenen, de oudste en grootste 
in ons land. e fabriek is in 1832 opgericht door 
den heer  Willia m . n 1839 kreeg Ben-
jamin s een aandeel iu de zaak, die, na 
deu dood van den oudsten compagnon, door  hem 
geheel werd overgenomen (1858). Een jaar  later 
ging de fabriek aau eene j  over. e 
heer n s is nu President en de 
heer  John . 1 >ouglus Secretai is cn Penning-
meester; de zaak wordt echter  voortgezet ouder 
de firma  W. eu . . 

e j  werkt iu vele groote gebou-
wen, letterlij k van alles voorzien wat voor  da 
zuuk eenig gemak kau aanbrengen; ze heeft meer 
dan 200 man in 't werk. e gieterij  is de grootste 
iu hare soort in den Staat. e ovens zijn van 
de beste constructie, terwij l de vormen zeldzaam 
schoon zijn ufgewerkt. u heeft niet minder 
dau achthonderd soorten van vormen. e collec-
tie is zeer  kostbaar  . en urn tiaar  goed te bewaren 
bergt men huar  in een afzonderlijk daarvoor  ge-
bouwd brandvri j  pakhuis. e kopersmelterij  heelt 
ucht ovens waarin dagelijks eenige honderden 
ponden van het beste koper, benevens du be-
noodigde hoeveelheden zink en andere metalen, 
ter  bereiding van de compositie die voor  dezo 
pompen gebruikt wordt, gesmolten worden. e 
goede qualiteit van de materialen wordt bewezen 
door  de aluin bekende deugdelijkheid vau door 
deze fabriek afgeleverde producten. 
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e lijst van goederen, aan deze fabriek vcr-
vairdigd , omvat alle soorten van huispompen, 
tuin - en Norton-welpotnpcn, perspompen voor 
stoomketels en fabrieken, hytlrnulisc.hu rammen, 
pompen voor  groeven en mijnen, kettingpompen, 
tuin - en brandspuiten, draaipompen voor  alle 
soorten van vloeistoffen, zuren enz,, lucht- en 
gaspompen, van binnen geëmail leerde pompen, — 
kortom alle mogelijke soort pompen, zoowel van 
yzer  als brons, koper  en compositie, om door 
menschen, stoom, wind, of water  gedreven tc 
worden, in allerlei afmetingen en vermogens, cn 
bijzonder  ingericht voor  de huishouding, boerde-
rijen , fabrieken, mijnen, groeven of schepen, 
alles vindt men er. 

Ook fabriceert de j  verschillende 
andere koperwerken, als kranen, enz., benevens 
eenig fij n ijzer-gietwerk , zooals aijuariutnstan -
deu, kettingen voor  kettingpompen en andere 
fijn e zaken. 

e j  heeft het tot den hoogsten 
graad van volmaaktheid gebracht in hel fabricceren 
van hydraulische rammen, tot verschillende doel-
einden ingericht, zooals het bevloeien van lan-
derijen, en het geregeld aanvoeren van versch 
water  naar  hooggelegen woningen, fabrieken en 
tuinen, reservoirs van spoorwegstations, enz. 

Voor  huishoudelijk eu landelijk gebruik ziju de 
kettingpompen van deze fabriek zeer  doelmatig. 

e raderen enz. zijn van de bcsle i |ual i teït , ter-
wij l de ijzeren bovenstukken sierlij k rijn. 

r  wij  kunnen niet meer  opsommen; wij 
zouden anders een geheel boek kunnen vullen, 
't s voldoende te zeggen , dat deze j 
door  het toepassen van de nieuwste uitvindingen 
op haar  gebied, door  ondervinding en begeerte 
om goed werk te leveren, in staat is producten 
af te leveren die, wat verscheidenheid en deug-
delijkheid betreft, nergens kunnen worden over-
troffen. 

't s dan ook geen wonder  dat, waar  de 
j  ook hare producten ten toon stelde, 

ze overal met de hoogste bekroningen vereerd 
werd. Zoo kreeg ze op dc wereldtentoonstelling 
te Parijs, in 1807, de eerste medaille, en e 
Weenen de vooruitgangsmedaille, zijnde de hoog-
ste bekroning. r  fabrikaat wordt niet alleen 
in alle deden van dc Vereenigde Staten gevraagd, 
maar  ook in - en Zuid-Amerika , op de 
Sandwichs-eilanden, in , China, Japan en 
in Europa, en overal bevestigen zij  den roem 
van Amerika' s uitvindings- en ondernemingsgeest. 

e fabriek en 't hoofdkantoor  der j 
zijn gevestigd te n , Connecticut, terwij l 
hulpkantoren gevestigd zijn te New-York, Chicago 
en Cincinnati , waar  de magazijnen steeds van 
alles rui m voorzien zijn. e uitvoerige catalogus 
is wel een kijkj e waard voor  allen, die belang 
stellen in goede werktuigen tot opvoer  van water. 

e heeren lioeke en , landbouw* 
en werktuigkundigen, agenten te Groningen, 
voeren sedert 1808 deze pompen jaarlijk s in 
aanzienlijken getalo direct van de fabriek in ons 
land in , en hebben veel toegebracht tot de alge-
meene bekendheid en verspreiding in Nederland. 

. 

Berichte n en mededeelingen . 

. 

Ten derden male is de koninklijk e schouwburg 
te Edinburgh een prooi der  vlammen geworden. 

e brand schijnt ontstaan te zijn door  een gas-
ontploffing. 

— Ue vierde e Tclegraaf-conferen-
tie zal, naar  uit Sl.-l'etersbuig gemeld wordt, 
den n Juni aanstaande aldaar  geopend worden. 
Op de daartoe door  het e Gouvernement 
uitgevaardigde uitnoodigingen is van alle tot de 
Conventie toegetreden Staten reeds de toezegging 
van deelneming ontvangen. Van die Staten, welke 

op dc in 1871 tc e gehouden conferentie nog 
niet vertegenwoordigd waren, heeft Braziln; de 
zending van een gedelegeerde aangekondigd; ook 
de komst van een Jupauschen gemachtigde wordt 
te gemoet gezien. o zittin g der  conferentie zul, 
naar  uien verwacht, van langen duur  zijn , daar 
de bestaande Conventie aan een grondige omwer-
king onderworpen zal worden. 

— n is bezig met de toebereidselen om de be-
belangrijkste schilderijen en oudbeden, die tot 
nogtoe in de Fransche provinciale musea werden 
gevonden, naar  Parij s over  te brengen en ze in een 
tentoonstellingsgebouw tc verzamelen. 

e toegangsprijs tol deze tentoonstelling is een 
frank , ende opbrengst zal worden besteed tot ver-
betering van het teekeuoiiderwijs door  bet geheele 
land. Er  worden ongeveer  700 schilderijen ver-
wacht, waarvan er  vele te Parij s geheel onbe-
kend zijn. 

— e uitslag van de prijsvraag voor  nieuwe 
gebouwen tot uitbreidin g van de Universiteit te 
Edinburgh is, dut het ontwerp van den architect 

t Anderson, aldaar, voor  de uitvoering is 
verkozen. 

— e heer  A. llamm, te F ranken thai, die de 
groote keizersklok voor  deu n dom heeft 
gegoten, is belast met het gieten eener  klok voor 
de Sions-gemeente ie Columbus, iu deu Staat 
Ohio, waartoe de e , op verzoek 
dier  gemeente,  2 centners geschutmetaal be-
schikbaar  heult gesteld. 

. 

{Vervolg en slot van A° . a.J 
 de

e eeste pri k kotSt bij  bladzijde 7 terecht. r 
staat geschreven: tier vergadering geroepen voor 
de geheele commissie van beoordeeling 

werden de debatten dan ook voortreffelijk geleid. 
Prachtige logica! 

Bladz. 3. Ook zijn ons de honoraria in het pro-
gramma te zuinig gesteld voorgekomen, cn iets 
verder:  bepaling van het geè'ischte portiek 
is ons niet duidelijk. Omtrent de honoraria deel 
ik uwe opinie niet en deze bemerking is onge-
past, terwij l het mij  leed doet dat genietbegre-
pen hebt waarom n een portiek eischic. 

Bladz. 83, Waarom dc ontwerper een betrek-
kelijk groot deel des lerrcins onbebouwd laat (hij 
die getuigt een plan goed te kunnen indeelen) 
is ons duister. Uw zelfvertrouwen schijnt dus 
hoogmoed te zijn , waarde heer. 

Blndz. 5. Wij  vinden onder  de vragen , die de 
commissie zich bij  ieder  ontwerp gesteld heeft, 
het volgende sub 8:  het karakter uitwendig 
(dat reeds een handelsbeurs moei uitdrukken) 
goed in acht genomen? liet komt mij  voor. inijn -
heeren, dat ge, in overeenstemming met uwe 
opvatting van het programma, niet hadt moeten 
vragen; s het karakter  uitwendig (dat reeds een 
handelsbeurs moet uitdrukken ) goed in acht ge-
nomen.', maar  dat ge van uw standpunt hadt moeten 
stellen dat het gebouw het karakter  moest be-
zitten. . . . ja waarvan/ 

llladz. 09. Toch blijft  het onze gewoonte bij 
iedere beoordeeling eene conclusie of eindadvies 
tc voegen. Stel u voor, waarde lezer, dat de 
Commissie die gewoonte eens niet had gehad. 
/ ui li ge niet deuken dat n dan in den 
aap was gelogeerd geweest? 

Bladz. 70. t er  uit de dri e ontwerpen 
Agorazoo, Acht en  een geheel gefabri-
ceerd worden, dan zal het een mooie bedelde-
ken zijn. 

r  genoeg hierover, want het ipeldeprikken 
bevalt grooten menschen op deu duur  toch niet. 
k wensebte dat de Commissie van beoordeeling 

had ingezien, dat stekeit-geven minder  tehuis be-
hoort in de wereld van die lui . 

t ge voor  de aardigheid wel eens nagelezen 
welk oordeel dc Commissie uitspreekt over  het 
plan in de nieuwe blikken koker,  19 of N° ? 
Ja? — Nu, dat plan is van mij . 

d de moed zakte me een oogenblik iu 
dc beenen, toen ik die recensie las, want ze is 
niet malsch. k dacht een oogenblik niets, 
maar  de eerste gedachte die mij  weer  door  mijn 
capitolimn vloog, galeen krachügen steun en wekte 
de levensgeesten weder  op. Als het waar  is, zoo 
dacht ik , dat mijn werk prulwer k is en wel 
zóó groot als het afgeschilderd wordt , dan is 
het ook waar, dat mijne beoordeelaars de man-
nen van het vak niet zijn; waren ze het onder-
werp, dat zij  hadden te beoordeelen, machtig, 
dan zouden zij , uit liefde voor  kunst en weten-
schap , den beoefenaars daarvan op beleefde wijze 
met hunne bemerkingen in kennis hebben gestold, 
al droegen de ontwerpen ook de bewyzen van 
mindere bedrevenheid. r  niets van dat. Bent-
gen beantwoorden der  prijsvraa g werd niet on-
duidelij k te kennen gegeven, dat ze met ander-
mans voeren hebben willen pronken, en anderen 
ontvingen een wezenlijk grafschrift voor  hun werk. 

En ziedaar, mijnheeren technologen in do -
warder  prijsvraag, wat bij  mij  het vermoeden deed 
ontstaan, dat gy niet zoudt zijn: de rechte man-
nen op de rechte plaats. 

Bij  mannen, die als deskundigen in de beoor-
deeling eener  zaak optreden, moet men de noo-
dige kennis vooronderstellen. n moeten 
onpartijdi g zijn eu hebben te antwoorden op de 
vraag, die hun wordt voorgelegd. t onze des-
kundigen der  zake niet geheel kundig ziju , ol' 
van het onderwerp niet genoeg studie hebben ge-
maakt, zal ik duidelij k maken. n punt vau 
uitgang moet zijn no. 12. e onzin, de onheb-
belijkheid en de twijfe l aan goede trouw , die in 
de recensie van no. 12 doorstralen, laat ik daar. 

Op bladzijde 4 vau haar  rapport zegt de Com-
missie: sOpmcrkclijk is het verschil, dat er tus-
schen de mededingers is, ten opzichte van de 
sommen die zij voor één quudraat meter opbouw 
noodig hebben." Wal die opmerkelijkheid hier  nu 
eigenlijk te beteeketieu heeft, val ik uiet, maar 
dat is ook om 't even. C. 3, zegt zy vervolgeus, 
levert 1700 1. voor  ƒ 150,402, , 12 pl. in. 300U 1 

voor  / 151,023. e Commissie schijnt hier  uitersten 
te willen leveren, maar  niet de uitersten, want 
J. 10 levert b. v.  3000 . voor  nog minder  geld 
dan . 12. t schijnt dat de nieuwe blikken ko-
ker de Commissie halfblin d en suf heeft gemaakt. 
Zie maar eens: de Commissie zegt op blz. 4, dat 
het terrein groot is 2035 . Volgens haar  (blz. 
4 en 54) bebouwt . 12  3000 . en latei-
zegt zij  op dezelfde vier  en vijftigst e bladzijde: 

 12 vreest dat er te veel voor het terrein it 
gevraagd en laat een groot oppervlak onbebouwd." 

Op bladzyde 55 wordt gezegd, dat de voorhal 
of stoep 92 . groot is, en deze van 1700 A 
voor  de beurss zaal aftrekkende, is die reeds te 
klein. u Commissie zegt even later, dat de op-
pervlakte van de beurs bedraagt 1031.25 . 
Nu heb ik altoos gemeend, dat 1700 — 02 = 1008 
i s . . .. inderdaad, het zou meer  dun dwaasheid 
zijn lc beweren dat ge niet kunl rekenen, maar 
dat gij  niet goed gerekend hebt, is zeker. n 
beursoppervlak is intusscheu niet 1031 of 1608, 
maar, ua aftrek van de stoep met hare kolommen, 
1040 . Nu zegt het programma dat de beurs 
groot moet zijn pl. m. 1700 1 . en ik meen aan 
die bepaling ook nog met mijn 1040 . in re-
delykeu zin voldaan te hebben. 

 rez-de-chaussee is hoekig , (zie 
bladz. 55) alias scheefhoekig, zegt de Commissie, 
cn dat is ouk waar r  wijs my eens, 
heeren 1 de manier  op welke het mogelyk is in een 
 rechthoekig trapezium, waarvan de basis 70 

en de rechthoekszyden 19 en 20 meters lang zijn, 
een rechthoek te construeeren, die minstens 2300 

 -. groot is. e en twinti g honderd tiuudraat me-
ters worden toch minstens voor  den plattegrond 
rez-dc-chuussée vereischt. Een van twee is zeker, 

de Commissie heeft öf geen studie van het grond-
vlak en de omgeving gemaakt, óf begrijpt niet 
dat de beurszalen ondoelmatig zouden zyn, als de 
plattegrond rechthoekig moet wezen. 

n mijn memorie heb ik gezegd, dal ornament 
zoo min mogelijk is loegepast, en dat ornamen-
ten stofnesten zijn. 't Spreekt van zelf dat men 
voor  150 duizend gulden voor  het geheele ge-
bouw, kant en klaar , aau geen beeldhouwwerk 
behoeft tu deuken, maar  zich tevreden moet stel-
len niet gips-ulgietsels. t die ornamenten stof-
nesten zijn en op den duur  verwelkte bloemen, 
geeft dc Commissie mij  niet toe; maar weet zij 
wel dat wc hier  te doen hebben met een beurs, 
waarin het stuift eu stoft en waar  de wit- ol' 
piirtlauilkwas t één- ii tweemaal in het jaar  goede 
diensten zal hebben te bewijzen , en hoe spoedig 
dan de vorm verloren is? Zij  geeft mij  ouk niet 
toe, dat het gebouw in Griekschen stijl is ont-
worpen. Best mogelijk; maar  ik veroorloof mij 
op het oogenblik nog te gelooven dat de Com-
missie niet weet, wat men onder  dien stijl ver-
staan moet. 

n van smaak kennen en gebruiken het 
woord gezwollen niet inden zin en zoodanig, als 
waarin het op blz. 55 van het rapport van be-
oordeeling voorkomt. 

k moet toch meer  over  smaak sn stijl rede-
neeren dan ik mij  zooeven voorgenomen had. 

Wat is het karakter  van een beurs? 
e Commissie zegt er  weinig van. Zal ik be-

proeven er  meer  van te zeggen ? O neen, maar 
zooveel als zij  er  vau zegt wil ik mij  toch ook 
veroorloven. t karakter  van een handelsbeurs, 
zegt de Commissie, is anders dan het karakter 
van een . C. kerk , van eeu raadhuis, van een 
fabriek , van een visch-of groentemarkt, vaneen 
museum van oudheden, van een college-gebouw 
of gymnasium, van een villa, van een viaduct of 
spoorwegbrug, of van een hotel d'uu grand sei-
gneur; maar  een beurs . . . . en dat zeg ik er van, 
behoort ook geen gebouw te zijn op kelders en 
iu de lucht te /weven, zooals de Commissie schijnt 
te meenen. k stel mij  dat klimmen eu klaute-
ren met graanzakken en vlasbundels voor  en 
hoorde in myne verbeelding reeds een hoopje 
marktgangers de zaal van Van der  Wielen of 
de publieke straat en het koffiehuis voor  hunnen 
handel terugwenschen, terwij l ik een ander  troepje, 
met holsken aan, bedremmeld van vrees tegen die 
beun zag opkijken . . . en lachte in mijn droom. 
Breng een concertzaal, een zaal voor  tentoon-
stellingen enz. hoog in de lucht , en gij  zult het 
weten — zult een man van smaak zijn! ? Basta. 

Wi j  ziju genaderd lot de verwarming en venti-
latie. Volgens mijn plan en de memorie van toe-
lichtin g is aan kachels, " i de beurslokalcn ge-
plaatst, dc voorkeur  gegeven. Naar  mijn bescheiden 
meening konden die kachels op a jour  ijzerwerk 
geplaatst worden, waardoor  aanvoer  van frissche eu 
verwarmde lucht verzekerd wordt. 't. Spreekt van 
zelf dat ze van daarvoor  geschikte inrichtin g moe-
ten zijn. e ventilatie van het gebouw levert hoe-
genaamd geen zwarigheid op, en is door  verstan-
dig overleg en oordeel met zekerheid te verkrijgen . 

t onderwerp, hoe belangrijk het anders ook 
kan zijn , heb ik gezegd, heeft in dit geval geen 
nadere omschrijving uoodig. 

Heigrond onbeduidend, onsterk, ongekoppeld, 
zegt de Commissie. — Ongekoppeld. Welzoo! r 
wildet gij  dan, mijnheeren, de fundeering van mijn 
nourdergeveluun tuij u »al lerongelukkigsten"  zuider-
gevel gepaard hebben? Zoo! k moet u intusscheu 
zeggen, dat niets dwazer  en meer  geld verkwistend 
zoude zijn. Als men de palen goed op stuit heit, 
eeu weinig ter  steek zet en de 3.00 meters hooge 
fundamenten ter  weerszijden met de noodige zorg 
aanvult, ziju noch doorgaande kespen, noch 
schoorpaten voor  den vasten stand van het ge-
bouw noodig. n ri j  palen ouder  dun cirkelmuur 
van mijn orkest, kan best volstaan. 

Aardbogen in den npittbogenstgl, regt de Com-
missie, (zie bis. 55) O , heilige een-
voudigheid Punctum) 

Zal ik verder  gaan, — zal ik , hoe ongelooflijk 
het moge schijnen, uantoonen dat de Commissie 
mijne, anders duidelijke, teekeningen uiet be-
grepen heelt, — dat hare verklaring , als zouden 
er  geene kasten iu de kamers, waar  die noodig 
zijn, gevonden worden, eene onwaarheid 1*.'  Neen , 
en nog eens neen, ik heb er  genoeg van! 

Onze mannen zijn niet geweest de rechte man-
nen op de rechte plaats, zoo is mijn geloof; eu 
wut ik ook geloof, ook uiet de mannen die der 
zake kundigsjje, of althans van de zaak niet die 
studie hebben gemaakt, waartoe zij  vei plicht waren 
geweest. 

Nooit van mijn leven zal ik weer  trachten een 
prijsvraa g te beantwoorden, als niet by hel pro-
gramma de namen der  beoordeelaars zyn op-
gegeven. e Commissie moge dat afkeuren , ik 
hoop dat die afkeuring zonder  invloed blijft . Wij 
zien en leeren ulle dagen, dat alles wat er  blink t 
geen goud is, en altoos zul het dan ook wel niet 
bewaarheid worden, maar  in den regel is toch 
ecu kunstkenner  waarheidlievend eu braaf. 

Uitschrijver s van bouwkundige prijsvragen geven 
hij  hun programma liefst dadelijk de namen der 
beoordeelaars op, eu zyn «lat kunstkenners, dau 
zyn de overwegende redenen [bh. 3) van de hee-
ren technologen volstrekt ook geen spookgestalten. 

n gebouw zonder  duidelij k zichtbaar  dak, is 
in Nederland gelijk een meusch zonder  hoofd, 
zegt de Commissie, ik hoop dat zij  tot de ervaring 
komt, dut ecu meusch met een d zyn hoold 
moet gebruiken, om niet te zyn = een gebouw 
zonder dak. 

r  de ! ik zeg u hartelij k dank 
voor  de opname van deze regelen 

Vale! 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

, 16 Feb r . 

Ams te rdam, te 12 uren, door  burg. en weth, 
1o. de herstellingen en vernieuwingen, benevens het 
éénjarig onderhoud aan : a. huizen, torens, pour, 
ten en gebouwen op de algem. begraafplaatsen 
6. de gebouwen voor  het onderwijs, c. de g( 
bouwen en lokalen in gebruik bij  politi e en afc 
delijk e brandweer. . op het bureau van den 
architect . de Creel. 

So. perc. 1 , de metsel-, timmer-, hardsteen 
lood-, zink-, schilder-, teer- eu andere werkei 
voor  het verlagen en verbreeden van 4 bruggen 
perc. 2, het maken en stellen der  ijzerwerken 
voor  die bruggen, in 2 perc. en in massa. 

3o. de levering van verschillende material 
ten dienste der  gemeentewerken. (Zie verder 
no. G.) 

, tc 12 uren, door  het gemeente-
bestuur  : het maken van nieuwe riolen langs het 
kanaal in de - en Zwancnstraat en iu de 
Capucijnenstraat. Bilj . inz. vóór 11 uren. 

Amerongen. te 12 uren, door  diakenen der 
. gemeente, in e Posthoorn: het bouwen 

van een armhuis. 
, te 1 uur , door  het gemcentebest.: 

het metselen van een kaaimuur  langs de noord-
westzijde der  Schelpsloot. 

, te 3 uren, bij . Veltenaar: lo. 
het vertimmeren van de voormalige sociëteit de 

e en het inrichten daarvan tot twee bur-
gerwoningen; So. het vertimmeren van een woon. 
en winkelhuisje, staande op de Groote , 
beiden te . Aanw. te 10 uren, te be-
ginnen bij  de Sociëteit. 

Niehove (gein. Oldehovc), te 3 uren , by T. 
GaaikemS : het afbreken der  oude- en het weder-
opbouwen eener  nieuwe voor  behuizing. Aanw. 
op den bestedingsdag, te 10 uren. 

Veendam, te 6 uren, in het gemeentehuis: 
het herstellen en onderhouden in '75 van gebou-
wen en werken der  gemeente. 

, door  den architect F. J.Pannekock: 
het houwen «an eene vill a in bet . 
aldaar. 

, 16 Feb r . 
, te 11 uren, door  het departement 

van marine: de levering van lo. wagenschot, 
voor  de directie der  marine te , 2o, 
grauwdoek, 3o. karldoek , beide voor  die le Wil -
lemsoord. 

Amste rdam, tc 11% uren, door  dc Burger-
bouwmaatschappij, in e e w : het bou-
wen van 0 pereeelen in de -
straat. 

, te 12 uren, door  den directeur  der 
artillerie-stapel-en constructie-magazijnen : de le-
vering van: le perc. 90,300 . gietijzer  merk 
Gurtsherr y no. 1 , 2e perc. 3325 . zinkplaat 
i tot nokken aan projectielen vau getrokken ge-
schut). (Zie verder  no. 0.) 

, te 12 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken : de levering van 8000 . druk-
letters, benoodtgd voor  de Algem. . 

, te 12 uren, dor  burg. en weth.: 
het bouwen van een braudspuithuis c. a. Aanw. 
op den bestedingsdag, te 10 uren. 

, te 1' uren, door  het gemeente-
bestuur: het bouwen eener  duikersluis tusschen 
den Ouden Usel en het Broekhuizerwatcr. Aanw. 
10 Febr., te 0 uren. 

St iens, bij  den sdministreereud diaken . de 
Boer: het afbreken van een oud- en wederop-
bouwen van een nieuw huis voor  dc diukonie der 

. gemeente. . bij  den architect E. -
stra, aldaar. 

Zu t fen , door  .1. Fowarge: het maken vuu een 
nieuwen winkel, pui cn fabriek en verdere wer-
ken. (Alleen aannemers binnen de gemeente 
Zutfen kunnen coucurreeren.) 

Woensdag, 17 Febr. 
, te 12 uren, door  bet ministerie van 

binnenl. zaken : lo. het afgraven van grond aan de 
noordzijde van den boveninond der  doorgraving 
aan den k van . g /155,000. 

-" . hut leveren van voorwerpen van gegoten 
en gesmeed ijzer, staal, koper  en metaal, be-
nevens het bezorgen van smeden cn werklieden, 
tot bet doen van herstellingen aan tie -
eu andere vaartuigen , iu gebruik bij  het bagger-
werk ten behoeve van de e eu n in 

d en Noord-Brabant, van 1 April'7 5 
tot eu met 31 t '70. 

3o. het verrichten vau 850,000—350,000 ' 
bsggerwerk  bet bed der  Nieuwe e m 
tie gemeenten Werkendam, Sliedrecht eu -
dam, door  middel vau -
geu, met de bediening en bet onderhoud dier 
vaartuigen lot eu met ,31 t '70. 

4o. de uitvoering van werken tot voortzetting 
der  normaliseering van de Waal te Vari k en 

, tusschen de kimmeterrasisn
54 en 50. g / 72,000. 

5o. het leveren en aanbrengen van duinwater-
leidingen in de landsgebouweti te , in > 
perceelen en in massa. : perc. 1, f 64001 
perc. 2, /7000, perc. 3 , / 6000, perc. 4,/0500, 
perc. 5, ƒ 6 1 0 0, massa ƒ 3 2 , 0 0 0. 

, te 12 uren, door  burg. en 
weth.: het vet nieuwen van de Ayttahrug . liilj -
inzcuden uiterlij k 10 Febr., vóór ' s avonds 8 uren-

h te 12 uren, door  het keikbestuur  de* 
. gemeente, in het Veerhuis: het bouwen 

eener  predikantswoning. . bij  den architect 
Verbrugh, lc Ticl . Aanw. op den bestcdingsdujji 
van 10—\-l uren. 

Oal lantsoog, te 1 uur , door  kerkvoogden 
der . gemeente, by . j  : het bouwen 
van eene pastorie met annexe catechisatjekatuer, 
aldaar. Bilj . inzenden uiterly k te 12 uren. 

, te 3 uren , door . van Schou-
wen, te Sommelsdijk , by A. ; het bou-
wen eener  nieuwe graanschuur, te * 

. bij  den architect J. , te Sommels-
dijk . Aanw. op den bestedingsdag, te 10 uren. 

, bij  S. : Jhet bouwen van 
eene boerenhuizing en schuur, op de Zathe te 
Pietersburum. 

Sohagerbrug, in t Wapen van dc Zijpe : 
lo. delevering van ongeveer  600k700 * grint 
voor  het waterschap de Zijpe-en . 

So, het begrinten van p, m. 3928 . weg, in 
de Zijpe. 

, 18 Febr. 
, te 12 uren, door  burg en weth. 

van Ooststellingwerf: het leveren van een ijzeren 
hekwerk om het gemeentehuis te . 

Werkendam, te 12 uren, dcor  het gemcen-
tebest.: het bouwen van eene bewaarschool. 

, te 1 uur . door  het polderbest 
van Walcheren , in de Abdij  : het maken eener 
duinsverdediging, tusschen de strundpulen S9 en 
35, op het noordsrstrand der  Noord watering van 
den polder  Walcheren. Bestek ter  inzage ten 
bureele van den oppercommies, 15 en 10 Febr.. 
van 10—12 uren. Aanw. 15 cn 16 Febr., van 
1—4 uren. 

Utreoht, te 2 uren, door  de maatschappij  lot 
expl. van Staatsspoorwegen, aan het centraal-
bureau : hut leggen vun sporen en wissels, het 
maken eener  keihestrating en van eenige verdere 
werken op het stationsemplacement te . 

. bij  den sectie-ingenieur  te Venlo. g 
ƒ 1 8 , 5 5 0. 

Spijk , te 2 uren, door  het gemeentebestuur 
van Bierum, bij  .1. van der  Ploeg: het aanleggen 
van e?n straat- en grintweg langs den Oudendijk 
en zoogenaumden Boterweg te Spijk , resp. lang 
580 en 840 . Aanw. op den bestedingsdag, 
te 10 uren. 

, door . P. T. Prévinairs: het ma-
ken van eene boerenwoning in den Oostwijker-
meerpolder  en 2 boerenwoningen in den Spaarn-
damschenpolder. . bij  den architect J. . 

n aldaar. 
Oosthuizen, door . Peereboom: het maken 

van een woonhuis aldaar. 
Ee, (Friesl.) bij  B. S. Bos: het afbreken en 

wederopbouwen van een schuurtje onder  Eng-
wieruin . Aanw. 15 Febr., te 2 uren. 

Vrijdag , 19 Febr. 
, te 10 uren, door  het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: lo. het maken eu in hangen van een 
paar  sluisdeuren op het kanaal van Neuzen. -
ming ƒ 5 3 4 0; So. het bouwen van eeu basalt-
muur  te Neuzen aan het kanaal naar  Gent. -
ming ƒ 1 2 , 1 0 0. Aanw. van beide 15Febr. 

Zutfen, te 1 uui , door  het gemeentebestuur  : 
a. het bouwen vau 3 lokalen bij  de le openb. 
school; b. de levering van 50,000—70,000 straat-
klinker s ; o. idem van 0 gesmeed-ijzeren vuilnis-
bakken ; d. idem vau 100 pi ivaattonnen ; e. idem 
van 1 tonnenwagen ; ƒ. idem van het onderstel 
van een langen wagen; g. idem van een sproei-
of gierkar ; h. idem van 100 . rivier - of berg-
grint . 

Zaterdag, 20 Febr. 
, te 11 uren, door  het gemeentebe-

stuur: het maken en aanbrengen van een blik -
semalleider  op een der  bergtorens. 

Edam, te 12 uren, door  burg. en weth.: het 
bouwen van uene in 4 lokalen verdeelde school. 

, bij  dun opzichter  van deu prov. waterstaat 
T. C. van der  Stcrr , te . Aanw. 17 Febr  , 
te 11 uren. . inzenden uiterlij k 19 Febr. 

Sneek, te 1 uur , door  den burgemeester: 
het bouwen eener  school voor  600 leerlingen (12 
leerkamers, ieder  voor  50), aan de Stadsgracht 
aldaar. . bij  den gemeente-architect. 

Buitenpost, le 1 uur , in het gemeentehuis: 
het vergrooten van de school te Surhuisterveen. 
Aanw. 17 Febr., van 11—1 uur. 

, door  regenten van hetSt.-Jorisgasthuis : 
het verven van de gebouwen van het gesticht, 
benevens eenig binnenwerk. Aanw. 18 Febr., 
te 2 uren. 

's-Qravenpolder, door  het gemeentebestuur: 
de levering van p. iu. 100 ' grint , volgens 
monsters, franco op de wegen dier  gemeente. 

, 22 Febr. 
, te 11' . uren, door  het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het uitdiepen over  140 . van 
den n Usel, ter  weerszijden van de 

s onder  Gouda. g ƒ 1 0 1 0. 
Amersfoort, te l l 1 , uren, duor  burg. en 

weth.: het bouwen eener  tusschenscliool, alsmede 
van een afsluitiiigsinuur  voor  de speelplaats. . 
by den gemeente-architect. Aanw. 18 Febr., te 
1 '/j  uren. 

Amsterdam, te S uren, door  burg. en weth.: 
lo. het ged. 1875 uitvoeren van herstellingen en 
vernieuwingen, met het onderhoud, vau sluizen, 
waterkeeringen enz. enz. enz., in 2 perc. en iu 
massa; 2o. het maken eu stellen van een ver-
plaatsbaar  schoolgebouw op het -

. 
, te 12 uren, in liet : 

lo, het maken van eene nieuwe brug onder  Op-
meer  en van 5 keeruiuurtjes , op de iu het be-
stek omschreven plaatsen ; So. het begrinten van 
den weg door  den k ; 3o. hei bestraten 
van het slikkige Waiver, onder Aardswoud; 4o. 
het gewoon onderhoud vun den Braken- en 

. luforinalien bij  den opzichter  vuu 
het ambacht. 

, te 12 uren, door  het gemeentebest. 
van d en Nieuwkruislund, ten ge-
meentehuizu i het leveren vau 580  1 grint en 
100 3 verbryzelde veldkeieu. 

Amsterdam, te l ' / 3 uren, door  de . 
, in het stationsge-

bouw: het maken van gebouwen en eenige an-
dere werken op het statiousterrein te Apeldoorn, 
ten dienste van den Oosterspoorweg. . bij 
den eerstaanw. ingenieur  te . g 
f 115,000. 

g 23 Febr. 
Schaesberg, na 10 uren, door  burg. en 

weth.: het bouwen van eeu nieuw schoollokaal 
met onderwijzerswoning, en van een nieuw ge-
meentehuis. Besteken teekening liggen ter  secre-
tarie. Aanw. np den bestedingsdng, te 10 uren. 

Weesp. te 11 uren, door  don eerstaanw. in-
genieur, ten gemeentebuise: het verbeteren van 
het fort Uitenneer, 2e gedeelte. . by den 
ingenieur  voornoemd , bij  wien de bilj . in te zen-
den uiterlij k 20 Febr. 

Botterdam, in h«*t Timmerhuis: de levering 
van 20 partijen iepenhouten brugstrooken voor 
ri j  voeringen, te zatnen bevattende 3181 stuks. 

Woensdag, 24 Febr. 
Puttershoek . tc 11 uren, door  G. A. van 

, bij  J. k : het afbreken van een woon-
huis . met koetshuis en paardenstal, te Putters-
hoek eu het op dezelfde plaats opbouwen van een 
nieuw heerenhuis. Teekeningen tui bestekki-n 
liggen bij k voornoemd. Aanw. door  den 
architect Betters , 20 Febr., van 10—1 uur. 

n ad k . (e 12 uren , door  P. de 
Groot: het bouwen van een sociëteitsgebouw. 

, bij e Groot voornoemd. 
, 25 Febr. 

, te 12 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken: het maken en stellen van (hm 
metalen bovenbouw voor  3 bruggen, 1 over  de 
Stadsvest en 2 over  bet n te , 
ten dienste der  Staatsspoorwegen. Aunw. 17 en 
19 Febr., telkens te 11 uren. 

. te 12 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken: het maken en stellen van den 
metalen bovenbouw voor  de bruggen tusschen de 
Wijnstraa t en tie Boompjes te . Aanw. 
10 en 18 Febr., te 11 uren. 

Sohledam, te 12 uren, door  burg. en weth.: 
de levering van 50,000 stuks Stenselberger  of 

e keien, 300,000 stuks vlakke strnat-
klinkermoppen, 250 3 gewasschen grint , 500 
str. . trottoirhanden , 1000—2000 3 zuiver 
scherp rivierzand, houtwaren en metsel materialen. 

Wcstzaan. te 12 uren, door  burg. en weth.: 
de levering van hout voor- en het grootendeels 
vernieuwen van 3412 . walbeschoeüng langs den 
straatweg, in 4 perc. 

o . te 12 uren, door  burg. en weth.: 
het b .uwen van een schoollokaal in de buurt -
schap Stokkum. . bij  den architect J. Bosch, 
te . Aanw. op den hestedingsdag, van 
10—11 uren. 

Vrijdag , 26 Febr. 
, te 10 uren, door  het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het bouwen van een kaaimuur 
langs het kanaal van Neuzen en van een beklee-
dingsmuur  langs de linker-waterleidin g te Sas-
van-Gent. Aanw. 20 en 22 Febr. g /"24.050. 

Zwolle, te 12 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. be-
stuur  : het doen vau eenige herhestratingen aan 
de traversen der  groote n door  Enschedé 
en Goor. Aanw. 18 Febr. g ƒ 1 3 , 3 4 0. 

Groningen, te 12 uren, door  het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: hel onderhouden van- en het doen 
van eenige werkzaamheden aau den k 
en aan de landpunt , behoorende tot du 
BSO werken in Groningen, van 1  1875—30 
Apri l '78. Aanw. 19 Febr. g f 14,501*  in 
de 3 jaren. 

, te 12 uren, door  deu directeur  der 
artilleri e stapel- eu constructie magazijnen: de 
levering van 100,000 kilogram gietijzer, van het 
merk Gartsherry u°. 1. 

Arnhem, te 1 uur , door  tien burgemeester: 
het beplanten en vorder  afwerken der  nieuwe 
begraafplaats, met leveringen van boomen, pot-
en sierplanten. Aanw. 23 Febr., te 11 uren. 

Nieuw vliet, te 3 uren, iu de Stadsherberg: 
het houwen van eene lundbouwscltuur  op het 
hofstedeke, bewoond door . C. Brakman, al-
daar. . bij - en aanw. door  den timmerman . 
van e Jz., 22 Febr., te 2 uren. 

Nieuwerkerk , te 7 uren, door  den 
bouwkundige Fijan , iu het Stations-koffiehuis : het 
bouwen van 5 houwmanswoiiingen met schuren, 
burgen enz., voor  rekening vuu F. f Az. 
c. s., in don Prins-Alexandei polder, gein. Capelle 
ad Usel. 

Zondag, 28 Febr. 
. door  hei dyksbestuur  der  Vyf 

deelen Zeedijken Buitendijks, ter  secretarie van 
het waterschap : de levering van a. 1085 stuks 
Noordscli-gruueu ilijkpuleii , 71 . (te leveren : 
Apri l 020, Sept. 405); b. 975 stuks idem idem, 
62 . (Apri l 525, Sept. 450); c. 130 stuks 
eikenhouten gordingen (Apri l 8U, Sept. 50); d. 
00,001) bossen takken, half eiken, half berken 
(Apri l 40,000, Sept. 20,000). 

, 1 -
Amsterdam , te 11 , uren, door  de . 

, in het stationsge-
bouw: lo. de levering van 2000 ton gieren of 
stalen spoorstaven; 100 ton ijzeren eindverbin-
dingen ; 90 ton liaakbouten ; 2o. dc levering vau 
10,000 eikenhouten dwarsliggers; 3o. het vei rui -
men van bermslooten in den Auuu-Puulownupulder, 
tusschen de - en Zijperdyken , ter  weers-
zijden langs deu Noordhollandsclien Staatsspoor-
weg ; 4o. het bouwen van 3 enkele wuchterswo-

 in gen langs den Oosterspoorweg, tusschen de 
stations Amsterdam en Bossam. 

Brouwershaven, door  het gemeentebestuur: 
de levering van 33,000 stuks straatklinkers, te 
leveren vóór 1 April . 
2900 . oppervlakte , met het onderhoudon dier 
bestrating ged. 0 maanden na eerste opneming. 

, 2 . 
, te 11 uren, door  het ministerie van 

marine: het bouwen en leveren van een loods-
kotter  (20 , met beschieting en mastgestel. 

. bij  deu bouwkundige voor  den dienst vun het 
loodswezen, 26 en 27 Febr. en 1 . 

Grauw (Zeeland), te 2 uren, door  het ge-
meentebest.: le perc. het op de losplaats te Paal 
leveren van ongeveer  450 3 plaat/and; 2e perc. 
idem 91,000 stuks keien 14/1G en 2310 str. . 
kantsteenen, beiden uit de groeven van Feluy; 
3e perc. het met voorhanden keien bestraten van 

Vrijdag , 6 . 
Oud-Beierland, te 10 uren, ten raadhuize: 

het bouwen eener  school en onderwijzerswoning 
aan den Zinkweg onder  die gemeente, alsmede 
belangrijk e herstellingen aan de scholen en onder-
wyzerswoningen aldaar. Bestek en teekening ter 
inzage in het politiebureel. . hy' den burge-
meester  en den architect Fop Smit. Aanwijzin g 
4 . 

, 8 . 
m , te 12 (uren , door  burg. en weth. 

van d en Nieuwkruisland : het ver-
lengen der  scholen te Oudwoude cn te Wester-
geest. Aanw. 6 , te Oudwoude te 9 uren 
en tc Westergeest te 10'/ ; i uren. 

Woensdag, 10 . 
, te 12 uren, door  het ministerie 

ran binnenl. zaken : het doen van eenige herstel-
lingen en vernieuwingen aan de n en 
tie daartoe behoorende werken , met het onder-
houd en de verlichtin g daarvan van 1 Juli—31 

. '75. 
, dooi het dyksbestuur  Binnendijks, 

bij  den secretaris: de levering van 10 stuks lichte 
en 10 stuks zware eiken gordingen, 500 last 

n of Noordschen steen, noodhout enz. 
, 11 . 

, te 12 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken: het maken van viaducten, brug-
pijlers , grond- en andere werken tusschen de 
VVeeuastraat en hot station buiten de e 
poort, te . Aanw. 2 en 4 , tel-
kens te 11 uren. 

, 18 . 
Utrecht, tc 12 uren, door  de Nederl. -

spoorwegmaatschappij  , in het stationsgebouw: de 
levering van magazijusgoederen. . bij  den ad-
ministrateur  der  eigendommen en monsters ged. 
14 dagen vóór de besteding te bezichtigen aan 
het hoofdmagasijn, te Utrecht. Bilj . inzenden 
uiterlij k 17 . 

Zaterdag, 27 . 
Utreoht, te 1 uur , door  het gemeentebest.: 

de levering van 200,000 . Engelsche gaskolen, 
ten dienste der  stedelijke gasfabriek in '75. 

Op later  te bepalen datum. 
Franeker, in e Valk : het verbouwen eener 

huizinge op dc Groenmarkt aldaar. . bij  den 
architect W. A. de , te . 

Alloop van Aanbestedingen. 

, 27 Jan.: het maken der  gebouwen 
voor eene op te richten faecalien-inrichting, in 
4 perc.; minste inschr. waren: perc. 1, 2 en 4, 
G. . Vollmer , resp. voor  ƒ 1 7 2 5, ƒ 1 0 5 0, 
ƒ 1 2 5 3; perc. 3, J. van der  Werff , voor  ƒ 1 0 4 4; 
beiden aldaar. 

Zuldzande, 28 Jan.: h°t bouwen eener  wo-
ning voor  den dijkbaas onder ; ingek. 
10 bilj. , als: 
J. C. Evers, te Sluis, ƒ 6200. 

. *  » Oostburg, » 5819.50 
A. W. de Smit, o Schoondijke, i 5800. 

. Ghijzels, » , » 5701. 
A. Binders, n Breskens, » 5429. 
.1. Cuveljé, » Oostburg, » 5396. 
W. , B Breskens,  5336. 
J. , , » 5295. 
J. Cliquennoy, * idem i 5280.45 
J. van der  Sande, o Breskens, B 5210. 

, 29 Jan.: het afbreken eener  wo-
ning, en het bouwen van eene nieuwe behuizing 
eu schuur; ingek. 3 bilj, , als: 
B. Venema, te , f 3185. 
G. ,  Oostwold,  2980. 

. Buur , » Scheemda, » 2678.88 
gegund. 

, 1 Febr.: het bouwen eener  stelp-
huizinge te Schillaard; minste inschr. was S. 
Jansen, te Poppingawier, voor  ƒ 12,960; gegund. 

Terseke, 1 Febr.: de levering van 120 stère 
onderhoudsgrint; minste inschr. was A. B. A. 
Quack, te Nijmegen, a ƒ 1.84 per  stère ; gegund. 

Schoondi jke, 1 Febr.: het bouwen van een 
woonhuis; minste inschr. was A. W. de Smidt, 
ultlaur , voor  / 1550. 

Zutfen, 2 Febr.: het bouwen van een win-
kelpui en winkelopstsnd voor  T. J, Boks; minste 
inschrijver  was J. A. Garvelink, aldaar, voor 
ƒ 765. 

Eelde, 3 Febr.: het afnemen der  oude- en het 
opbrengen eener  nieuwe kap op de . kerk, 
alsmede het aanbrengen van een plafontl; ingek, 
8 bilj. , als : 

. , te Groningen, f 5973 
J. C. , > ,  5050 
J . v. d. Veen.  Zoutkamp, » 5024 
J. Offringa ,  Sappemeer, « 4840 
N. lieeihui-. i , » 4730 

. Wuandrich, » idem en 
T. , i Vries, » 4589 

B. v. d. Bergen, » Eelde, » 4469 
. , Alous, a , » 4380 

, 4 Febr.: het maken van den boven-
bouw van eene school en oinlerwijzerswoning op 

; minste inschr. was C. , te Schoor), 
voor  ƒ 1 5 , 0 0 0. 

, 4 Febr.: het maken van een 
aaulegstijger  voor  stoombooten aan het oostelijk 
boord van hel Groot-Noordhollandsch kanaal te 
Watergang; minste inschr. was A. Eisenberger, 
le Purinureude, voor  j 080 ; gegund. 

Ensohedé, 4 Febr.: het verbouwen van een 
woonhuis; minste inschr. was G, , aldaar, 
voor  ƒ 1 5 8 5; gegund. 

S l u i s, 4 Febr.: eenig metsel-, timmer- en 
schilderwerk aan het gasthuis, minste inschr. 
was T. van Gverbeeke, aldaar, voor  ƒ 8 7 3. 

Zwolle. 5 Febr.: het doen van klinkerbestra-
tingen op den g e ; minste 
inschr. was W. Arntz , te n . voor  ƒ 2 4 9 2. 

Groningen. 5 Febr.: de voltooiing van de 
afsluiting van het p bij  Wetsinge en bij -
behoorende werken; ingek. 9 bilj. , als: 
A. S. Schuafsmu, te , ƒ 169,000 

. Zwolsman, i , *  101,000 

W. B. , > Warfhuizen, » 149,000 
 Brand, » ,  148,900 

J. V. Schaafsma, » ,  143,300 
A. J. Blink , » Groningen,  143,200 
P. , » idem  142,400 
J. J . Bekker, » , » 141,SS5 
W . Arntz , i , » 140,800 

Amsterdam, 6 Febr.: het bouwen van een 
stalgebouw en wagenhuis voor  de Amsterd. Om-
nibusmaatschappij  ; minste inschr. waren 11. Scheer-
boom en G. J. Vlieken, aldaar, voor  ƒ 1 2 , 1 0 5. 

. 7 Febr.: het bouwen van eene 
onderwijzerswoning; minste inschr. was J . T i l -
busscher, aldaar, voor  /3770; gegund. 

Amsterdam. 8 Febr.: lo. het bouwen eener 
school met lokaal voor  gymnastiek en hoofdonder-
wijzerswoning, iu de Zwanenburgerstraat; minste 
inschr. was A. Aaiden, aldaar, voor  ƒ 3 8 , 6 4 0. 

2o. het bouwen eener  openbare burgerschool 
voor  meisjes, met gymnastiek- en teekenlokaal en 
woning voor  de hoofdonderwijzeres, in de Plantage; 
minste inschrijver  was A. Osinga, te , 
voor  ƒ 4 0 , 0 8 0. 

, 8 Febr.: 1o. de levering van 
20,000 stuks le soort Waalklinkers; ingek. 5 
biljetten, als : 

. J. van Pagé, ƒ 16.90 
A. , te Breskens, » 16.74 
Gebr. Boudewijnse, » 16.30 
C. . van Sorge, > 15.70 
J. , v 15.45 
alles per  1000 stuks; gegund. 

2o. idem van 37,000—40,000 stuks dubbel 
behakte Fauconval-keien ; ingek. 2 bilj. , als : 

s en Van , te , ƒ 116. 
T . J. Smits, » ,  108.80 
per  1000 stuks; gunning voorbehouden; overigen 
aldaar. 

Amsterdam, 9 Febr.: het maken der  onder-
heide fundeering- en metselwerken, benevens 
de ophouw van uen socieleitsgehouw in de Plan-

, in 2 perceelen; minste inschr. 
was . J. , aldaar, voor  /71,160. 

Botterdam, 9 Febr.: de levering aan Schie-
land van 2000 elzen heipalen; gegund aan . 
Verbaan , te Bergambacht, voor  ƒ 1550. 

, 10 Febr.: de levering van 290,000 
Waalvorm-straatklinkers ; ingi k. 4 bilj. , als: 
A. de , te , ƒ 19.75 

. C. v. -J. n 
van Oordt , » , » 16.84s 

C. Peters, » , s 14.65 
C. J. Sleyster, » Arnhem, n 14.50 
alles per  1000 stuks. 

, 11 Febr.: het fundeeren en opbouwen 
van 2 pijlers, en het maken van verdere werken 
binnen ; minste inschr. was G. , 
te , voor  ƒ 2 9 , 8 0 0. 

Vervol"; der Berichten en MerieilHiiijren. 

. 

's-Qravenhage. Bij  beschikking van den -
nister  van n van tien u Februari 1875 
is lo. ingetrokken die van den 29sten October 
1874, waarbij  de landmeter  der  1ste klasse van 
het kadaster  hier  te lande VV. F. Bruinier  is ge-
steld ter  beschikking van den Gouverneur-Gene-
raal van , om te worden be-
noemd tot bewaarder  2de klasse van het kadaster 
te Batavia; en 

Sb. de heer  J. . Schoth, landmeter  der  1ste 
klasse van het kadaster  hier  te lande, gesteld 
ter  beschikking van tien Gouverneur-Generaal van 

, orn te worden benoemd tot 
bewaarder  der  2de klasse van liet kadaster  te 
Batavia. 

— r  den Gouverneur-Generaal van Ned.» 
e zijn o. a. de volgende besluiten genomen : 

Toegevoegd; aan deu ingenieur  J. . Cluijse-
nacr, belast met een onderzoek naar  de beste 
gelegenheid om op Sumatra spoorwegen aan te 
leggen, zoo ter  verbetering van het transport-
stelsel iu het gouvernement Sumatra's Westkust 
iu het algemeen, uls iu het bijzonder  voor  den 
afvoer  van steenkolen uit de Padangsche Boven-
landen naar  tie kusten, als opzichter, de gepas-
porteerde adjudant-onderoflicier  bij  de militair e 
verkenningen C. W. Axel. 

Bij  de sluis-, kunst- en waterwerken in de 
residentie Soerabaia: ontslagen eervol, uitzij n 
betrekking, tic hoofdopzichter  .1. vuu der  Wouden. 

Benoemd tot hoofdopzichter, de gewezen schout 
voor  de politi e te Samarang J. B. Oosterweeghel. 

— Z. . heelt bepaald dat aau cïviel-ingenieurs, 
tlie, na bewij/.eu te hebben overgelegd dat zy 
minstens gedurende don tij d van één jaar , hier 
te lande of elders iu Europa, met goed gevolg 
practisch werkzaam zijn geweest, door  tien -
ter  van n worden gesteld ter  beschikking 
van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-

, om te worden benoemd tot adspirant-inge-
nieur  hij  tien Waterstaat en de burgerlijk e open-
bare werken daar  te lande, een verhoogde gra-
tificati e tot een bedrag van ƒ 3000 wordt toe-
gekend. 

— i Burg. en Weth. werd onlangs aan 
den d voorgesteld eene nieuwe gasfabriek te 
bouwen aan de Sprank, lijnde vroeger  besloten 
eerst het gevoelen van deu nieuwen r  te 
kennen. Genoemde r  keurde tie door 
Burg. en Weth. aanbevolen plaats bepaald af, en 
den 4den dezer  werd het voorstel van Burg. en 
Weth. iu eene geheime raadszitting behandeld. 
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n 6den dezer  werd weder eene raadsverga-
dering gehouden, die terstond in geheim comité 
overging en later  weder  in 't openbaar  werd ge-
houden. t resultaat was, dat tot den bouw 
van eene nieuwe fabriek besloten werd en 'lat 
de Sprank met groote meerderheid als bouwplaats 
werd verworpen. 

n de zittin g van t l dezer  werd alsnu een 
voorstel van Burgemeester  en Wethouders be-
handeld , om dc nieuwe fabriek op het terrein 
achter  de asch- cn vuilnisstaai op te richten cn 
den benoodigden grond, ad 0 hektaren grootte, 
voorwaardelijk aun tc koopen voor  ƒ 8 0 00 per 
hektare. t voorstel werd met bijna algemeene 
stemmen aangenomen. 

e heeren C. C. , notaris 
alhier, J. A. van der , directeur  der  ge-
meentewerken le t en C. Bouterse, op-
zichter  bij  de Amsterdamsche , 
sedert eenigen tij d concessionarissen voor  de droog-
making der  Workumer , Parregaiter  en -
kumer meren, gelegen in de gemeenten Worku m 
en Wonseradeel , zijn voornemens zoo spoedig 
mogelijk uitvoering aau die concessie te geven, 
en zullen daartoe eene j  trachten op 
te richten iu aandeelen van ƒ 2000 a ƒ 2500. 

t benoodigde kapitaal voor  dc droogmaking 
gevorderd is ongeveer  ƒ 000,000. e oppervlakte 
der meren is ongeveer  850 hektaren. Na aftrek 
van 50 hektaren voor  vaarten, wegen, tochten, 
slooten enz. , /al dour  die droogmaking worden 
verkregen een oppervlakte van 800 hektaren voor 
den landbouw bruikbaar  terrein. 

e uiterst gunstige ligging der  meren , de 
goede qualiteit van het omliggende land en de 
resultaten van de onder  persoonlijk toezicht der 
concessionarissen uitgevoerde boringen geven de 
beste verwachtingen voor  deze zaak. 

t plan tot droogmaking is in overleg met 
de betrokken autoriteiten reeds in hoofdzaak vast-
gesteld. 

 Tot directeur  dor  gemeentelijke gas-
fabriek is benoemd do heer , directeur-
boekhouder  van dc gasfabriek le . 

Correspondentie . 

Plaatsgebrek is oorzaak, dat het verslag der 
vergadering van het k t van -
genieurs eu verschillende andere ingekomen stuk-
ken moeten blijven liggen. 

Advertentien . 

Openbare Aanbesteding. 
 cu S der  ge-

meente  zullen up
 ten 12 ure des middags, op 

het , iu het openbaar  doen aanbesteden: 

e voorwaarden dezer  aanbesteding zijn uit -
sluitend te verkrijgen ter j  der  gemeente, 
tegen betaling van ƒ 0.40 voor  de sub u en 
ƒ 0 . 25 vuor  de sub b genoemd, en liggen voorts 
ter  inzage in ecu der  lokalen van de Secretarie( af-
deeling  ff erken) op het . 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan genoemde aldeeling, alsmede op het bureau 
van den r r  J. Q. VA N , 
in het gebouw vroeger  genaamd Zeeregt, aan 
de Oude Teertuinen, des voormiddags van 10 tot 
12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd. 
Amsterdam N TEX . 

12 Februari j  1875.  Secretaris, 
E . 

7EBNIEülüiNGSF0NDS . 
d bij  Art . 55 van de voorwaarden van 

concessie, bekrachtigd bij  de Wet van den 
3den Juli j  1863 (Staatsblad N" . 101). 

. 
Op  den 11 den t 1875, des 

namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
j  tot Exploitati e vun Staatsspoorwe-

gen bij  de e n te Utrecht, van: 
Bestek no. 18. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art . 10 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 11 den Februari j  1875 
ter  lezing aau het Centraalbureau bij  de e 

, en, op de bureaux van de s 
der j  te  cn Breda, en is al-
daar  op franco aanvraag tc bekomen. 

n worden gegeven op het Centraal-
bureau der j  en bij  de -
nieurs voornoemd. 

Utrecht, den l lden Februari j  1875. 

Bij  O. B. VAN GOO  ZONEN ziet het licht: 

E  TEAS 

Een paar  Aun teekeningen dooi- . , . 

Prij s /

Hollandsche IJzeren Spoorweg-MaAtschannij. 

AANBESTEDING . 
Op g den 1 sten t 1875, des 

nntniddngs te half twee ure, zal in het Stations-
gebouw buiten de Willemspoort te Amsterdam 
worden aanbesteed : 

en 

n worden gegeven op het Bureau 
van den r  van den Weg te Amsterdam 
(O. Z. Voorburgwal . 145), alwaar  het bestek 
en teekening voor  sub lo. a ƒ 1 , 50 en het bestek 
voor  sub 2o. a ƒ 0 , 50 is tc verkrijgen . 

 ES S der ge-
meente  zullen op

 ten 12 ure des middags, op het 
, in het openhaar  en bij  enkele inschrij -

ving doen aanbesteden: 

e voorwaarden dezer  aanbesteding zijn uit-
sluitend te verkrijgen ter j  der  gemeente, 
tegen betaling van f -.30, en liggen voorts ter  in-
zage in een der  lokalen van de Secretarie (afdee-
ling 1'ubiiekr Werken) op het . 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan genoemde Afdeeling, alsmede aan het bureau 
van den r  Architect li. E  Jz., aau 
den Timmertuin , des voormiddags van 10 tot 12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd. 
Amsterdam, N TEX . 

10 Februari j  1875.  Secretaris, 
E . 

E 

. 
 EN S VA N 

 zijn voornemens, op
 de. middags ten 12 

ure, ten e aldaar, in liet openbaar  aan 
te besteden: 

de levering van: 

Ue bestekken zullen van heden af, dagelijks, 
met uitzondering van den Zondag, voor  de belang-
hebbenden ter  inzage liggen op de Stads-Timmer-
werf en tegen betaling van 15 Cents per  exem-
plaar  verkrijgbaar  ziju op de Gemeente-Secretarie. 

Schiedam, den '28 Januarij  1875. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

1'. J . VA N  VA N . 
 Secretaris, 

A. W. . 

. 
E  BN S VAN 

 zullen op g den 22 Fe-
bruar i 1875, des voormiddugs half twaalf, ten 

e in het openbaar  aanbesteden: 

n bouw van eene Tusschenschool, 

e voorwaaiden en teekening liggen alle werk-
dagen, van 10 tot 1 uur , ter  inzage op de plaat-
selijke Secretarie, alwaar  een afdruk van het be-
stek voor  50 cents verkrijgbaa r  is. 

n zijn te bekomen bij  den Gemeente-
Architect , door  wien aanwijzing op het bouwter-
rein wordt gedaan den 18 Febr., nam. half twee. 

e Secretaris van Amersfoort, 
XV. . . 

" 
Op \rijda g den 10 Februari) e. k. des namid-

dags ten één ure, ten e der  Gemeente 
Zutphen, a a n b e s t e d i ng van 

o.

b.

e.

d.
e.

g.

h.

e Bestekken enz. liggen ter  Gemeente-Secre-
tari e ter  inzage. g geeft de Gemeente-
Architect . Aanwijzing iu loco van het werk fl-
op 18 Febr. des namiddags te een ure. 

Hollandsche IJzeren . 

. 
Op g den 1 t 1875, des namid-

dags te half twee ure, zul in het Stationsgebouw-
buiten de Willemspoort te Amsterdam worden 
aanbesteed: 

n worden gegeven op het Bureau 
van den r  van den Weg te Amsturdam 
(O. Z. Voorburgwal . 145), alwaar  bestek en 
teekening voor  ieder  werk tegen betaling van 
/ 1,00 zijn te verkrijgen . 

Aanwijzin g zal geschieden als in de bestekken 
vermeld. 

Openbare Aanbesteding. 
 EN S der  ge-

meente  zullen op
 ten 12 ure des middags, op 

het , in het openbaar  en bij  enkele in-
schrijvin g doen aanbesteden: 

 twee perceelen en in massa. 

. 

1".

E . 

2'

e voorwaarden dezer  aanbesteding zijn uitslui-
tend te verkrijgen ter j  der  gemeente, 
tegen betaling van ƒ -.45, en liggen voorts ter 
lezing in een der  lokalen van de Secretarie (af-
deeling  Werken) op het . 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan genoemde Aldeeling, alsmede aan het bureau 
van den r r  J, G. VAN , 
iu het gebouw vroeger  genaamd Zeeregt, aan de 
Oude Teertuinen, des voormiddags van 10 tot 12 
ure. 

Burgemeester eu 'ethouders voornoemd. 
Amsterdam N TEX . 

U Februari j  1875.  Secretaris, 
E . 

S &  VAN . 

.Sieuivchaeen S.zijde 55, . 

g 
op G 23  1875, 

in het Timmerhui s te Botterdam, naar 

de l e v e r i n g van: 

e voorwaarden liggen, op dc gewone dagen 
en uren, ter  lezing op het bureau voor  dc P  a a t-
seli jk e W e r k e n enz., in het Timmerhui s en 
zijn, voor  den prij s van 10 cent, verkrijgbaa r  bij 
Wed. P. VA N E &  ZOON, Boekdruk-
kers in den , n" . 73. 

J 

t e . 

e ondergeteekenden bevelen zich aan tot het 
leveren van diverse 

, 

S. J. " 
Portland-Cement-fobrikant, 

levert tegen lagen prij s prim a
en monsters op verlangen. 

 A G N 
v a n  i : l t \Bi:  \ v o o r 
i i o i i u ' k o n d i g e n v n n 

Th. J. DOBBE te Utrecht . 

Steenen van 4 Centi-
meters dikt e voor  be-
vloering van Trottoirs ! 
Binnenplaatsen, Vestibu-
len. , Scholen, 
Bureaux , n , 
Fabrieken, enz. 

.  & ( X te . 

S ) 
Produkt hetwelk, volgens versing van het -

ninklij k t vau s tc 's Gra-
venhage, alle aanbeveling verdient. 

Steenen, dikte 5'/a Cen-
timeters, voor  bevloering 
van , Porte-Co-
cheres, n , 

n , en in het 
algemeen voor  plaatsen 
waar  rijtuige n passceren. 

/ " 4 0 0 . — B e l o o i i i n g 

voor  dengene, die een Bouwkundige, in het bezit 
van de noodige bescheiden van bekwaamheid en 
goed zedelijk gedrag, eene

 bezorgt van minstens /  's jaars. 
Brieven franco onder  C. A. aan den Boek-

handelaar  C. , te . 

F. W. T te , 
r  van 2. . . Prins , 

beveelt zich voortdurend aan tot  vnn 
 enz., met zink, lood of 

leijen, en verder  voor  de levering van alle moge-
lijkc  Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken zink of koper, alsmede Gas- eu Waterleidingen. 

.  & , Z O O N , 

Fabrikante n van Stoom- en andere Werktuige n te Amsterdam , 

aardkei Slooiiilicimacliiiii' s van de nieuwste constructie. 
, T Utrecht. 

Fabriek van

k „de e " 

 le
to . 

l in vertikal c en horizontale
 enz 

g en g 
VAN UElSOUWEN. 

e Ondergeteekenden bevelen zieh aan voor 
liet leveren van -

 door  middel van u-arme tucht, warm 
water ol sloom. 

Boompjes, nieuw nommer 54, 

T T E  A . 

fi. E te Anmem. 
 en N van

voor wetenschappelijk gebruik. All e soorten van 
 cn  eu 

 . enz. enz. 

E N . . 
' U . 

N N . 
n ïn n eu Belgiscliou Straatkeijen, 

Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenen, ene. 

E T 
VAN 

d o T r n v e r s . 

e j  belast zich met het
van gecomprimeerde wegen en mastiekvloeren, 

inlichtingen geeft de r  G. . VA N N 
aan de Fabriek W.W . , te Amsterdam, 

Adressen . 
Prij s voor  5'2 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels  15.— 
dri e regels  20.— 

,

r ley nier  mW Zoon, Amsterdam. Alle touworna-
meuten in cement, gjg, enz. Portland-Cement a ƒ 7/25 per  vat 

erker  A Buddlnpjb . Arnhem.

Bou<> terreinen te Velp te koop, aller-
gunstigst gelegen. Allies den r  VA N -

1 , te Arnhem. 

. , te Schereningen, fabrikan t 
van cenient-riolen, wnterbakken , vioeren. enz. 

Bouwterreinen te koop nabij  de n 
aan den Singel, de Ooslcrstraat enz. te Utrecht, le 
bevragen bij  den architect  aldaar. 

n Portland (i'ml'ii l 
van dc lirm a T & , te
_ Agent r . . , Groningen. 

t l . T . , A r n h r i n . Stoomhout-
zagerij. Fabriek van Polderwagens, Steenfa-
briek-Gereedschappen en Pakkisten. 

Gedrukt by U. W. VA N U  &  C» t . Arnhem. — A U . stukken an advertentien t . adresseeren aan den ll.da.teur . W. VA N T JGm. le Arnhem. — Uitgave van . A. . 

Tiende g ï°. 8. Zondag 21 i 1875. 

E . 
VOO

, , , S en . 
: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Vembrjut Boadap. PrO< 1>"  3 maoujeii f 1.65. a abonneert zich voor 
ecu jaargang. Afzonderlijk e nommer* j  vu'iruitue.u-llin g 15 rent.. 

A l l e s t e k k en en adver ten t ien te adresseeren aan 

de e te A r n h e m . 

: 

Vao l—5 regels ƒ 1.—, 
nommer van het blad. 

eerder  vour  eiken regel 20 cents cn 10 cents voor  een 
Groute letter*  wurden na.ir  jilaaUriiimt e berekend. 

E N ' . 
. 

f Vervolg en slot van no, 2.) 

Wanneer  voor  eene algemeene rivierverbetering , 
de waterannvoer  van den eenen riviertu k geheel 
of gedeeltelijk opeen anderen wordt overgebracht, 
is eene geleidelijke uitvoering der  werken zeer 
verkieslijk en een nauwkeurig ondersoek naar  den 
aard van de grondstof, waaruit de bodem van 
het te behouden rivierva k bestaat, zal nader  aan-
geven hoe die uitvoering moet worden geregeld. 

Een bezinking met rij/e n grondstukken op den 
te verlaten rivierbodem tal op den blijvendeu tak 
dadelijk een krachtiger  stroom brengen en deze 
versterkte stroom werkt mede tot vergrooting van 
bet stroomprofiel. Blijk t het dat de invloed van 
den vermeerderden stroom , wegens de vastheid 
van den bodem, geene genoegzame uitschuring 
veroorzaakt, dan moet daaraan door  kunstmatige 
uitbaggering worden tegemoet gekomen; wordt 
hierin niet voorzien, dan zal de waterspiegel door 
opstopping stijgen en deze stijging zal iu de meeste 
gevallen uiet gi heel dooi'  meerdere stroomsnelheid 
worden vergoed; hierdoor  vet krijg t men dan eene 
nadeeligc werking op de waterkeering der  dijken. 

t eenig aanbevelenswaardig middel voor 
deze wijze van algemeene rivierverbeterin g is dan 
ook de gelijktijdig e uitvoeting van de afsluiting 
van den te verlaten rivierta k en van dc verrui -
ming van het stroomprofiel van de te behouden 
rivier . 

Tot verbetering van den toestand der  rivieren, 
wordt sinds langen tij d een ander  middel toege-
past bestaande in de versmalling vun de strooin-
breedte door  aanleg van dammen of kribben. Vele 
rivieren , die voor  de geregelde scheepvaart en 
voor  afvoer  van ijs en water  in een zeer  ongunstigen 
toestand verkeerden, werden duor  beperking van 
het stroombed in goeden staat gebracht. 

r  den aanleg van dwarskribben , loodrecht 
of onder  eenen hoek op de as van het te vormen 
nieuwe stroombed, of van strekdammen evenwij.lig 
aan die hartlijn , werd aan de rivier  eene kleinere 

e gelaten , vormende de zoogenaamde 
imriiiuairuiml e bij  zekeren gemiddelden water-
stand ; deze is afgeleid en bepaald raar  de nauw-
keurigste opnemingen omtrent den vorm en de 
grootte vun het stroomprofiel, de stroomsnelheid, 
de richtin g van den regeerenden stroomdraad en 
de massa van het noodzakelijk af te voeren water 
en ijs. 

e hoogte vnn deze kribben en dammen werd 
voor  verhoogde waterstanden naar  dergelijke ge-
gevens geregeld ; voor  het zoogenaamde winter-
rivierbed bekwam men eene ruimerestroombreedte, 
dikwer f zeer  onbepaald duor  het groote verschil ïn 
afstand der  wutei keerende dijken. Bij  d  bepaling 
der richtin g van de genormaliseerde stroombreedte 
werd zooveel mogelijk getracht de reeds vroeger 
aanbevolen rechte hjn te bekomen , voor  zooverre 
dit strookte met de betrokken iieveubelangen vau 
havenmonden, uitwatering van polders, los- en 
laadplaatsen cn de linancieele belangen , daar  het 
onteigenen van uiterwaarden of buitengorsen en 
het omleggen vun bekadingen niet dan met groote 
kosten kon geschieden. 

l met den aanleg van dwarskribben het-
zelfde duel wordt beoogd als niet het maken van 
Strekdammen, is de werking op den rivierbodem, 
zeer  verschillend cn blijf t bet eene moeilijkheid 
om te bepalen aan welk middel de voorkeur  moet 
worden gegeven voor  het nortualiseeren der  ri -
vieren. Enkele technici bezigen een gecombineerd 
middel door  een strekdam te verbinden aan den 
kiij i van de kwarskrib . 

s cen dwarskri b aangelegd, dan wordt de ge-
regelde werking van den stroom daardoor  tegen-
gehouden en aan den kop der  kri b heelt eene op-
hooping van water  plaats, terwij l de meestentijds 
overmatige snelheid des strooms eene kui l of diepte 
maakt in deu vlak voor  deu kop liggenden rivier -
bodem i de diepte cn uitgebreidheid daarvan zijn 
afhankelijk vun de massa afgesloten water, de 
bewegelijkheid van de grondstof des rivierbodems 
en de aanvallende of afleidende richtin g van de 
bovenwaartsche stroomlijn . 

e uanwezigheid van dergelijke diepten voor 
den kop der  kribben werkt nudeelig op het overige 
deel vuu den rivierbodem en de groote stroom-
snelheid te dier  plaatse geeft ongerief aan de 
scheepvaart. Bij  den aanleg dezer  werken wordt 
voorzichtigheidshalve cen flauw beloop aan de 
helling gegeven; hierdoor  wordt de ongunstige 
werking voor  een groot deel tegengegaan , want 
de eerste stroomlij n langs den kop gaal over  die 
helling heen, waardoor  voedsel uan stroomkracht 

en massa ontnomen wordt om nudeelig op deu 
rivierbodem te werken. 

e vorming van dergelijke ongunstige scherp 
geteekende diepten wordt voorkomen doo»* het 
maken van eene bedekte verlenging van de krib , 
die naar  gelang de breedte der  rivier  van 30 
tot 40 meter: lengte heeft eu waarvan de boven-
kant op zoodanig peil ligt . dat de schepen daar-
over  bij  de langste rivierstanden kunnen passee-
ren. r  dit middel, il.i t iu vele gevallen kan 
worden aanbevolen, wordt de felle stroom ge-
leid eu verspreid naar  het midden van het ge» 
normaliseerde rivierbed. 

Zoodra dc afvoer  van water  iu enger  breedte 
plaats vindt, ontstaat er  door  den krachtï^e n stroom 
meer  schuring op den rivierbodem. e afko-
mende en los gewoelde ingrediënten worden ge-
makkelijker  medegesleept en zetten zich gedeelte-
lij k in de bestaande diepten achter  de dwars-
kribben neder, waardoor  langzamerhand de zoo-
genaamde aanwassen of kunstmatig veroorzaakte 
droogten ontstaan. Volgens artikel 0 der  vigec-
rendc wet van 1800, houdende een algemeen 
rivier - of waterrecht over  de rivieren en stroo-
men , komen deze aanspoelingen van terrein ten 
voordecle van den oevereigenaar  of den Staat, en 
wel van hem, die de uitgevoerde werken bekos-
tigd heeft. 

Als eigendom van de aangelegen oe vergronden 
worden volgens artikel 051 van het Burgerlij k 
Wetboek alle nunwussen beschouwd, door  de 
natuurlijk e werking der  rivier  en niet door  deu 
aanleg van kunstwerken gevormd. 

e dwarskribben hebben een bepaald en niet 
onbelangrijk voordeel boven de strekdammen, 
daarin bestaande dat een deel der  door  den 
stroom afgevoerde stoffen achter  de dwarskrib -
ben wordt geborgen, zonder  dat daartoe eenig 
kunstmiddel of eenige uitgave behoeft gebezigd 
te worden. 

Neemt men in aanmerking dat het hoofdzaak 
blijf t om de regeerende stroomkracht zooveel moge-
lij k naar  het midden vnn de genormaliseerde 
stoombreedte te brengen , dan komt het ten goede 
om het wortel- of landeiiide der  kri b hooger  aan 
den kop te liggen ; de hoogteligging van den nun-
sluiteuden oever  en dc lengte der  kri b zelve zul-
len de beste handleiding voor  het bepalen vau 
het verschil in hoogte kunnen geven. 

t gevaar  voor  het ontstaan van diepten iu 
den rivierbodem wordt door  den aanleg vuu strek-
dammen voorkomen; deze veroorzaken over  de 
vuile lengte van het werk, cn over  onbepaalde 
breedte eene verdieping van den bodem : de stroom 
werkt meer  geregeld en gelijkmati g en uit dien 
bo >fde moeten strekdammen worden aanbevolen. 
Bij  de laatste blijf t de stroom steeds tussehen 
het normaulbed ingesloten , om het even of de 
richtin g door  eene rechte dan wel door  eene ge-
bogen lij n bepaald wordt , terwij l de stroom bij 
dwarskribben immer gelegenheid heeft zich eenig* 
zins i i . i . n den oever  te richten, waardoor  het nor-
male profiel benadeel  wordt. 

Bij  strekdammen is geen sprake van kostelooze 
berging vun afgevoerde stollen; de ruimte, dour 
die dammen afgesloten, kan alleen dienen voor 
opname vau specie, door  uitbaggering verkregen, 
zoodat uit een finautieel oogpunt, de voorkeur 
aan dwarskribben moet gegeven wurden. 

Bij  de bepaling der  hoogte voor  Strekdammen 
kan het gemiddeld verhang van de rivier  tut 
grondslag dienen; voor  uivoer  van ijs hebben 
strekdammen eeu groot voordeel, daar  het oor* 
spronkelyk profiel behouden blijft . t afkomend 
ij s zal zich over  de volle lengte op de krui n van 
den strekdam als tijdelij k verhoogde waterkeering 
opstapelen en den stroom dwingen steeds binnen 
het normaulbed te werken. Bij  een dwarskri b 
daarentegen wordt hel ijs meestal op de kop Op" 
eengeschoven, terwij l het water  over  de overige 
lengte den vrijen loop heeft, waardoor  dik wei f 
eene ongunstige werking buiten het normaaibed 
plaats vindt. 

E E . .  T E JUTFAAS. 

Sedert cen tal van jaren is het bouwen van 
kerken in Nederland aanmerkelijk toegenomen, 
cn vooral het getal nieuwe . . kerkgebouwen 
is uanzietilijk vermeerderd en wordt nog telkens 
grooter. 

Ook de . . gemeente te Jutfaas is niet ach-
terwege gebleven, de benoodigde gelden bijeen 
te brengen voor  eeu nieuwen bidteinpel ; maai-
bij  het vele goode, dat op dit gebied iu do laatsto 
jaren ten onzent tot stand kwam, is het een 

treurig e gewaarwording, dat dit kerkgebouw zich 
in alle opzichten zoo ongunstig onderscheidt. 

Tot staving biervan diene het navolgende: 
e symetrie in den voorgevel is verbroken, 

doordien de doopkapel in dien geitel is uitge-
bouwd, cn door  den uitgemetselden truptoren ; 

het middelschip is veel te sin  in verhouding 
tot de zijschepen, eu de kolommen staan over  de 
lengte van bet gebouw to dicht bij  elkaar, het-
geen veroorzaakt, dat een zeer  groot deel der 
kerkbezoekers zal verstoken zijn van hot gezicht 
op het hoofdaltaar; 

het zangkoor  is in het transept gebouwd. t 
is daarbij  van zóódanige afmeting, dat wanneer 
daarop een orgel zal gebouwd zijn , ter  weers-
zijden daarvan te weinig ruimt e overblijft . t 
koor  verleent toegang langs een geheel afzonder-
lijk e trap , zoodat men naar  verkiezing kan ko-
men en gaan zonder  gezien te worden, waarvan 
nog al misbruik wordt gemaakt, gelijk de onder-
vinding genoeg heeft geleerd. Onbegrijpelij k is 
deze wijze v iu plaatsing van dit koor. Al treft 
men dit nu in sommige hoofdkerken aan, is 
dal nog geen reden, het iu een dorpskerk toe 
te passen, 

de l staat linksch van bet hoofdal-
taar. s dat haar  .symbolische bestemming? Voorts 
is door  haar  ondoelmatigen bouw de symetrie 
in het transept verbroken, en schraagt een on-
even getal kolomuien de gewelven van het tran-
sept; 

de kerk is bevloerd met roode en blauwe vloer-
bakken. e wijze van bevloering moge oor-
spro»-tlyk tot de oude kunst behooren, in onzen 
tij d vindt zij, althans in Godshuizen, geen toepas-
sing meer; 

het metselwerk is van zóódanige constructie, 
dat de invloed van het regenwater  den vroegtij-
digen ouderdom van het gebouw ongetwijfeld zeer 
in de hand zal werken. s in de vroegste tijden 
maakte men het zich tot een ernstige studie, het 
regenwater  zooveel mogelijk van de gebouwen af tc 
weren. e gebouwen die onder  de directie van het 
Utrechtsche e tot stand komen, 
zijn er  echter  alle op ingericht, om het regen-
water  zooveel mogelijk aan tc trekken ; 

de ramen zijn bezet met gewoon vensterglas. 
t is begrijpelij k dat deze beglazing tijdelijk  is, 

maar  dit belet niet, dat matgetlepen glas vee! 
doelmatiger  zoude geweest ziju. 

e kerk staat in schuine richtin g ten achter-
ste voren naar  den weg, hetgeen opzettelijk is 
geschied, om het hoofdaltaar  iu het oosten te 
hebben. 

Wol slaan de meeste oude kerkgebouwen aldus 
iu het oosten, maar  toen zij  werden gebouwd 
had men geheel en nl vri j  terrein , en werden 
er  later  huizen enz. omheen gebouwd. Wanneer 
meu echter  heden ten dage een nieuwe kerk 
bouwt, behoort men zich te regelen naar  de 
plaatselijke gesteldheid. 

c weg nu, die thans achter de nieuwe kerk 
te Jutfaas loopt, bestond daar  reeds, alvorens 
de kerk gebouwd werd, en het zal wel bezwaar-
lij k gaan, deu nakomelingschap wijs te maken, 
dat -i dc kerk werd gebouwd , en later  de 
weg aangelegd. 

Wat nu den stijl betreft, waarin de kerk ge-
bouwd is, zoo wordt deze golhiek genoemd, 
maar do beginselen die het Utrechtsche Sl.-Ber-
nulfiiï-Gild e ook in het artistieke gedeelte der 
kerkelijk e bouwkunst voorstaat, zijn hier  zóó 
streng gehandhaafd, dat wij  het niet wagen, 
iets gunstigs van den bouwstijl dei kerk te ver-
melden. Uit het vorenstaande ziet men, dat dit 
kerkgebouw ul eeu zeer  zonderling contrast vormt 
met do regelen die techniek en kunst voorschrijven. 

l smalle middelsclijp, die ondoelm.it igo 
plaatsing vau het zangkoor, die bevloering, doen, 
met zóóvele gebreken meer, er  onwillekeurig 
aan denkeu, dat hier  du meest eigendunkelijke 
zienswijzen geregeerd hebben. 

Verreweg hel grootste gedeelte van deu bouw 
is geheel misplaatst, en dat wel, tot groot on-
gerief voor  het gebruik. Voorzeker  ware het te 
wenschen, dat iedereen, die uiet op het terrein 
der bouwkunst te huis is, zich daarop niet be-
woog. r  al te dikwerf ziet men ten onzent, 
dal do bouwkunst door  onbevoegden jammerlij k 
verminkt wordt, en stellig is hel te gewaagd , 
zich onbeslagen met de uitoefening der  kerkelijke 
bouwkunst in te laten. 

t nagenoeg voltooide kerkgebouw te Jutfaas 
levert hiervan een maar  ul te sprekend voor-
beeld , en de afwijkin g der  algemeene regelen is 
hier  zóó sterk, dut menigeen geneigd zou netlij -

nen, dit model als iets geheel nieuws, iets ge-
heel eigenaardigs te beschouwen ; want het zal 
wel moeilijk ziju het elders aan te wijzen, ten-
zij  het een kerk is, die onder  het beheer  van 
het Utrechtsche St.-Bernulfus-Gilde is gebouwd. 

Blijkbaa r heeft het Gilde hier  gemeend, de 
algemeene zienswijze op het gebied van kerken-
bouw te kunnen iwroeterm, waartoe kunst-
liefhebbers, teeken echter  nimmer in staat kun-
nen geacht worden. 

Wi j  hebben een voorgaande maal medegedeeld, 
dat door  de bemoeiingen van hot Gilde Ulrecht 
verreikt werd met een oudheidkundig museum, 
dat, om een tal van hoogst belangrijke cn kost-
bare voorwerpen, de algemeene aandacht waardig 
is, en juist de oprichtin g van genoemd museum 
is wel het voornaamste effect, dat het Gilde tot 
nogtoc gemaakt heeft. Alen bedenke echter 
wel, dat de kennis dier  voorwerpen nog geen 
waarborg is voor  tie bevoegdheid, om directie te 
voeren over  kerkelijke bouwkunst.
bers, teeken, — zij  mogen al eenu wijl e in het 
buitenland vertoefd hebben, en in het bezit zijn 
van een collectie prachtige boekwerken, — kunnen 
daartoe onmogelijk geroepen zijn , om de dood-
eenvoudige reden, dat zij niet in het vak zijn 
opgeleid. 

En al de lof, dien het Gilde zich door  de stich-
ting van genoemd museum verwierf, wordt dubbel 
in de schaduw gesteld door  ziju bemoeiingen 
met de uitoefening der  kerkelijk e bouvvrtunst. 

e geheel eigendunkelijke zienswijzen, die in 
alles en overal waar  het deze kunst geldt, moeten 
verwezenlijkt worden, druischen indei daad te 
veel in tegen alles wat haar  belangen raakt , j. i 
zijn in onze dagen cen volslagen onmoyclgkhcid. 

En dat dit alles nu gepaard moet gaan met 
een monopolie waarvan de weerga moeilijk el-
ders zal worden aangetroffen, is wél geschikt, 
om «len haat en afgunst onder  eigen landgenooten 
gaande te houden, terwij l het iu onsen tij d van 
openbaring en verlichtin g wel nooit zal opgun, 
het bouwwerk, dat onder  het Utrechtsche St.-Ber-
nulfus-Gilde tot stand komt, door  opgevijzelde 
loftuitingen en hoogdravend courantengeschrijf aan 
het publiek uls deugdelijk en goed op te dringen. 

Zooals genoegzaam bekend is, oefent het Gilde 
zijn prestige uil over  de bouwwerken die in liet 
Aartsbisdom vuu Utrecht voorkomen, eu wanneer 
men uu ecus gadeslaat, hoe het iu de overige 

. . bisdommen van ons land gesteld is, komt 
uien tot de overtuiging, dat geen kunstenaar  daar 
in zijn werkkrin g wordt tegengegaan door  de tus-
schenkoinst vun onbevoegde beoordeelaars, maar 
een ieder, die uls kundig en ervaren staat aan-
geschreven, ruimschoots gelegenheid vindt unite 
arbeiden. En van daar  dau ook, dat in die bis-
dommen niet slechts een, maar  vier a vijf  bouw-
meesters werkzaam zijn. 

n het Aartsbisdom van Utrecht wordt, de ker-
kelijk e bouwkunst echter  aan banden gelegd. o 
zonderlingste bouwmodellen worden daar  door  het 
Utrechtsche s Gilde aangegeven, en 
om vun hun getrouwe navolgingen zeker  te zijn, 
is slechts één bouwmeester  aangewezen, om al 
het werk te leiden, dat ouder  het bereik van het 
Gi de vult. Eu behalve dat die modellen onmo-
gelijk onder  de goede eu deugdelijke kunnen ge-
rangschikt worden, ontstaat daardoor  bovendien 
een eentonigheid, die inderdaad zeer  hinderlij k 
moet genoemd worden. 

Werd elk kerkbestuur  in het Aartsbisdom van 
Utrecht vrijgelaten in zijne keuze van een bouw-
meester  , eu proclameerde men uiet slechts één 
bouwmeester  (n.l. die van het Gilde) als alleen iu 
stait om Gothische kunst in practij k te brengen, 
dan zou elke botsing gemeden worden, die tliuns 
ontstaat, doordien anderen, die op dit gebied vol-
doende bewijzen van capaciteit kunnen toonen, ge-
negeerd worden, en bijgevolg iu de uitoefening vau 
hun vak ernstig teleurgesteld, terwij l men boven-
dien variatie zou bekomen, dut hoogst noodza-
kelijk e vereisobte voor  de ontwikkelin g der  kunst. 

 moet vrij  zijn,"  zoodat haar  beoefenaars 
niet iu huu loopbaan mogen gehinderd worden, en al-
leen bij  onwetenden, die met de eischen der  kunst 
volslagen onbekend zijn , kun liet opkomen, haar 
aan banden te leggen, eu door  liet foicecren van 
een afschuwelijke eentonigheid haar  bloei -
dermijnen. 

t is om hot vorenstaande, dat wij  den er«i-
stigen wensch uitdrukken , dut liet Gilde zijt i be-
moeiingen met de uitoefening der kerkelijk e bouw-
kunst stake, óf zoo het ziju waarachtige hedoe-
ling is kunst tc bevorderen, dat dan bevoegde 
beoordeelaars worden aangesteld, die de kuust 
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naar u-aarheid en recht voorstaan, zoodat geen 
kunstenaars worden buitengesloten, die thans , 
blijken s uitspraak van bevoegde deskundigen, recht 
hebben op onderscheiding. 

Vooral ook, daar  met de uitoefening der 
keikelijk e bouwkunst zooveel kapitaal gemoeid is, 
behooren zij  niet onder  de directie te staan van 
onbevoegde, en behalve dat h. v. het geld voor  den 
bouw der  nieuwe li . . kerk te Jutfaas (rui m 
zestig duizend gulden) oneindig veel beter  had 
kunnen besteed worden, kunnen wij  nog andere 
voorbeelden aanhalen, hoe door  de bemoeiingen 
van het Utrechtsche St.-Bcrnulfus-Gilde gebouwen 
tot stand kwamen, die niet beantwoorden aan de 
financien, welko er  aan zijn ten koste gelegd. 

Utrecht, Januari 1875. 

Berichte n en mededeelingen . 

. 

t bestuur  van het s in de 
stad g heeft eene prijsvraa g uitgeschre-
ven voor  den bouw van een ziekenhuis voor  50 
bedden, waarvan de bouwkosten dc som van 
60,000 marken niet mogen overschrijden. 

Er worden alleen uitgewerkte schetsen ver-
langd, terwij l er  twee prijzen zijn uitgeloofd, van 
respectievelijk 300 en 200 marken. c jur y van 
beoordeeling bestaat uit den bouw-inspector -
hoff, bouwmeesters h en Wiehe en den . 

. , allen te . e termij n 
van inzending der  schetsen is vastgesteld op 15 
Apri l aanstaande. 

— n heeft besloten te Nottingham, op de 
plaats waar  zich de ruïnen van het kasteel be-
vinden, een museum voor  schoone kunsten op te 
richten. Zoo de particulier e inschrijvingen aan de 
verwachting beantwoorden, zul het Gouvernement 
alsook het gemeentebestuur  eene subsidie verlee-
nen. Op den 4l l t r i dezer  was door  particulieren 
reeds voor  ongeveer  5,500 £ (ƒ 60,000) inge-
schreven. 

. 
's-Gravenhage. Z. . heeft aan Jhr. G. J. O. 

, adviseur  voor  den aanleg van Staatsspoor-
wegen te 's-Gravenhage, vergunning verleend tot 
het aannemen en dragen der  versierselen van rid -
der 2de klasse der  orde van de n van Prui -
sen met ile ster, en van r 
der e van Oldenburg, hem respectievelijk 
geschonken door  Z. . den n , 

g van Pruisen, en Z. . . den Groothertog 
van Oldenburg. 

— Bij  beschikking van den r  van , 
van den n Febr. , is de gewezen kwecke-
lin g der  Polytechnische school . dc Jongh . , 
als adspirant-ingenieur  gesteld ter  beschikking van 
den Gouverneur-Generaal van , 
om te worden benoemd tot ingenieur  der  3de klasse 
b:j  het mijnwezen daar  te lande-, 

— n de Staats-Courant wordt door  den -
nister  van n bekend gemaakt, dat voor 
den dienst van den Waterstaat eu de burgerlyk e 
openbare werken in e benoodigd 
zijn acht practisch ervaren adspirant-ingenieurs. 

's-Gravenhage r den Gouverneur-Gene-
raal van Nederlandsch e zijn benoemd : tot 
opzichter  2de klasse bij  den Waterstaat en 's s 
burgerlijk e openbare werken J. . C. Schulmuyer  ; 
tot bouwkundige voor  den dienst der  bebakening 
en kust verlichtin g bij  het r e dc 
adjunct-bouwkundige bij  dien tak van dienst C. C. 
Jusper. Verleerd: een 2jari g verlof naar  Nederland, 
wegens ziekte, aan den bouwkundige voor  den 
dienst der  bebakening en kuslverlichlin g bij  het 

t der e in Ned. e J. G. van 
. 

Amsterdam. e Commissie, benoemd in de 
g van den 4en November  1874, 

in zake de , heeft, ua nader 
overleg met de g en de -
schappij, onderstaand voojstel aan deu Gemeen-
teraad gedaan, waardoor, wordt bet aangenomen , 
een einde aan de bestaande moeilijkheden wordt 
gemaakt: 

sbe Gemeenteraad van Amsterdam, gezien de 
brieven der s van Binnenlandsche Zaken 
en van Financiën dd. 1 en 11 Februari 1875 en 
de voordracht dd. 13 Februari 1875 der -
commissie, benoemd in de Vergadering van den 
4en November  1874; 

lOvei wegende, dat ointrcnt,*d e hierna volgende 
punten de gewenschte overeenstemming tusschen 
de g cn de Gemeente is tot stand ge-
komen ; 

^Overwegende, dat het kanaal alzoo geschikt zal 
worden gemaakt voor  schepen van 72 decimeters 
diepgang, en de g in de voormelde mis-
sive van 11 Februari 18J5 eikent, sdat op dit 
kanaal deze schepen, elkander  tegenkomende, ook 
elkander  moeten kunnen iiusseeren"; 

^Besluit: 
sBinnen zes maanden na den dag, waarop het 

Noordzeekdiiuul overeenkomstig de hierna volgende 
bepulingen zal zijn voltooid , zal dc Gemeente 
Amsterdam aan den Staat uitbetalen: 

eene som van dri e millioen gutden , vermeer-
derd met de teute ad 4 ten honderd 's jaars van die 
sorn , van den dag waarop dooi'  de Amsterdamsche 

j  — overeenkomstig het plan 
in art . 2 der  concessie, vermeerderd met de wer-
keu, genoemd in de overeenkomst tusschen de 

g cn de , gesloten dd. 
14 r  1874 — het kanaal zal zijn opgele-
verd, tot den dag der  uitbetaling toe, mits: 

lo. die oplevering door  de j 
geschiedt vóór uit. r  1878; 

2o. de regeling der  tUSSGhen de Gemeente en 
de j  hangende vraagstukken tot 
fetund komt op de grondslagen der  missive vun 
die , dd. 3ü November  1874, no. 340; 

3o. de blulbejuaJing van art. 1 der  overeenkomst 

tusschen de g en de j  . 
dd. 14 r  j l . , vervalt; 

4o. het NoorJ/ockunaal wordt verbreed tus-
schen den duinvoet en het Wijkermecr  tot 35 
meters gemeten op 7.50 meter  onder  Amsterdamsch 
peil; 

5o, het kanaal bewesten de Noordzeesluizen 
wordt verdiept tot 8.50 meter  onder  Amsterdamsch 
peil cn de Noordzeehaven tot dezelfde diepte van 
8.50 meter  onder  Amsterdamsch peil over  de ge-
heele lengte der  haven, en over  eene breedte 
van 250 metei's, namelijk 125 meters aan weers-
zijden der  as; 

Oo. het kanaal wordt verdiept tusschen de sluizen 
en Amsterdam tot 7.70 meter  onder  tien normalen 
waterspiegel, en geschikt wordt gemaakt oui sche-
pen van 72 decimeters diepgang Amsterdam le 
doen bereiken; 

7o. de sub 4o., 5o. cn 6o. bedoelde verbeteringen 
zijn tot sland gekomen vóór uit. r  18S3." 

e missive dienaangaande aan den r 
kwam in behandeling in de zittin g van 16 dezer. 

c r  Van Nierop zegt, dat de d op 4 
November heeft willen trachten tot eene oplossing 
te komen van de vele geschillen, welke tus-elien 
de j  en de gemeente bestonden, 
en eveneens om eene spoedige bruikbaarhei d van 
het kanaal te bevorderen. 

t eerste door  den d beoogde doel is vol-
komen bereikt, het tweede nog niet geheel; in 
den brief van 11 Februari is nog niet volkomen 
uitgedrukt dat het kanaal zóó zal worden ingericht, 
dat twee groote schepen elkander  zullen kunnen 
passecren. 

Op twee punten, die in de voordracht zijn toe-
gelalen, wil luj  de aandacht nog vestigen: len 
eerste de verhooging van het peil van het kanaal, 
want, blijven de waterschappen loozen op het ka-
nual, en wordt liet peil niet verhoogd, dan ont-
staat gevaar  voor  schepen bij  de tegenwoordige 
diepte van het kanaal. Bet tweede punt belieft 
de arbitrage; als uien daarvan zwijgt , dan zal 
gelden WSt altij d geldt, en clan moet hij  geschil-
len aan den gewonen rechter  de zaak worden 
voorgelegd. Voorts bespreekt hij  nog de betaling 
vnn de diio millioen, welke is uitgesteld tot na 
de geheele voltooiing, en hij  wil de rente van 
dat kapitaal zoo spoedig mogelijk amortiseeren. 

e r z verzekert, dnt geene gelden 
voor  de j  zijn uitgekeerd voor 
eene cvcntueele peilsverliooging, maar  dat de 

g voor  eene behoorlijke uitdieping zal 
zorg dragen. 

e r  Corver t zal tegen de voordracht 
stommen, omdat hij  bezwaar  ziel in de gestelde 
termijnen van 1878 en 1883, die z.  veel te 
lang zijn gesteld. 

e r s is mede van oordeel dat die 
termijnen wel een weinig lang zijn genomen, 
maar  daarin ook ccn betere waarborg voor  goede 
oplevering is gelegen. 

Op het protest van den heer s tegen 
het gezegde van den heer  Van Nierop, dat de 
peilsverhooging geheel was losgelaten, wordt 
daarop door  laatstgenoemde geantwoord. 

e heer  Jitt a zegt, dat het zelden zal voorkomen 
dat twee schepen elkander  in het kanaal zullen 
passecren; dat is iets buitengewoons, en daarom 
heeft de g ook niet gemeend dat ver-
breeding van het kanaal zoo noodzakelijk zou zijn. 

e heer z gelooft, dat de d de voor-
waarde van verbreeding van het kanaal zou laten 
vervallen, omdat de g in een barer  mis-
sives te kennen heeft gegeven dat het kanaal zal 
worden geschikt gemaakt om twee schepen elkander 
te doen passeeren. j  wil nagmaals in de oflici-
eele missive zien opgenomen , dat de d het 
kanaal niet voltooid zal achten, zoolang aan ge-
noemde bepaling niet is voldaan. 

e lieer  Tromp is mede van oordeel, dat het 
kanaal in bovenbedoelden zin zal moeten worden 
ingericht. 

e heer n zegt, dat de heer  Jitt a heeft 
gezegd dat voor  aanvaring door  een polilieregle-
rnent zal gewaakt worden. Spreker  wenschl te 
conslateeren, dat de meeste kanalen voortreffelijk e 
poliliereglementen hebben, doch, wanneer  zij  te 
nauw zijn , aanvaring onvermijdelij k is. 

e missive, in rondvraag gebracht, wordt aan-
genomen , en op voorstel van den heer n 
aun de Commissie dunkbetuigd voor  hare vele 
ben.oeiingen in deze. 

T VAN . 
Vergadering van 0  1875. 

t t hield een talrij k bezochte ver-
gadering iu het lokaal JJiligentia le 's-Graven-
huge. e notulen der  vergadering van 10 No-
vember  1874 waren gedrukt aan de leden toe-
gezonden. t lid . J. 1'. Auursfjurd t vroeg 
naar  aanleiding daarvan eeue inlichting , welke 
hem door  den president werd gegeven, en zeide 
voorts met belangstelling in de gemelde afleve-
rin g onder  de vertuiingen een overzicht te heb-
ben gevonden van den stand der  rioolquueslie in 
het buitenland, hetgeen hem aan den raad van 
bestuur  in overweging deed geven pogingen in 
het werk te stellen vau omtrent die zaak, ook 
wat het binnenland betreft, mededeelingen te 
ontvangen, voornamelijk voor  zooveel aangaat 
Amsterdam en . e president beloofde die 
zaak in de eerstvolgende vergadering van den 
raad van bestuur  ter  sprake te zullen brengen. 

a werd aankondiging gedaan vau de sedert 
de vorige vergadering omvangen geschenken. -
zelfde lui vestigde meer  bepaald de aandacht op «"en 
daaronder  voorkomend zeer  belangrijk werk vun . 
G. Scbiegel, gewezen Nederlandsch tolk in China, 
getiteld: Uranographie Chinoise en deelde daar-
omtrent eenige belangwekkende bijzonderheden 
mede, ook uit het oogpunt van typographic, 
zijnde het werk gedeeltelijk in het Chincesch ge-
drukt , waartoe men, volgens opgave van den 
heer  Aruersfoordt , alleen tc n in slaat is. 

r  verder  niemand het woord verlangde over 
of naar  aanleiding van dc notulen , werden deze 
voorgoed vastgesteld. 

r  den president werd een verzoek tot de 
leden gericht met betrekking tot het verschaffen 
van overdrukken van bjjdragen , welke niet in de 
Verhandelingen, maar  elders in de werken wor-
den opgenomen. 

Voorts deelde de president mede dat curatoren, 
rector  en senaat der e hoogeschool eene 
uitnoodiging aan don raai van bestuur  hadden 
doen toekomen om het t door  president 
en secretaris te doen vertegenwoordigen hij  ge-
legenheid vun de plechtige feestrede, den 8sten 
Februari in de. Pieterskerk te n le houden 
hij  gelegenheid van de viering van het driehon-
derd jari g bestaan der e hoogeschool. Aan 
die uitnoodiging was gevolg gegeven en de ont-
vangst te n in overeenstemming met de 
waardigheid van het t geweest. 

Van de hoofdingenieurs van den Waterstaat iu 
het Ode en 10de district waren brieven ontvan-
gen, ten geleide van dc aanteekeningen omtrent 
de meling van het strand langs de Noordzee in 
1874, waaraan de gewone bestemming zal wor-
den gegeven. 

c hoofdingenieur  van den Waterstaat in Noord-
 ili'ui' l had de gewone waarnemingen te r 

ingezonden van de maanden October, November 
eu r  1874, welke als bijlage tot de no-
tulen zullen worden afgedrukt. 

t lid J. Grol l had, naar  aanleiding vun 
vroeger  door  het raadslid J. P. de B udesgedane 
mcdedecligen, eene nota ingezonden over  de 
exploitatie-kosten van spoorwegen op Java. t 
stuk werd door  den secretaris voorgelezen en gaf 
het lid Amersfoordt aanleiding tol het vragen 
van eene inlichting , die door  het lid Grol l werd 
verstrekt. Overigens zullen de beraadslagingen 
over  dat stuk, zoomede over  eene nota van het 
lid Ph. J. Waller  over  hetzelfde onderwerp 
volgens besluit der  Vergadering plaats hebben in 
de volgende , nadat heide 
stukken als bijlagen tot de notulen der  tegen-
woordige vergadering ter  kennis van de leden 
zullen zijn gebracht. 

Van het lid P. J. . d was een brief 
ingekomen over  een metaalvernis tegen den paal-
worm. Ook van dit stuk werd voorlezing gedaan 
eu het zal mede als bijlage tot de notulen worden 
medegedeeld. 

t lid A. . P. F. . van t had eene 
tetkening en beschrijving ingezonden van een 
signaalinrichting aau de spoorwegbrug te Weesp. 

t stuk zal, ingevolge de voorschriften van het 
reglement, om advies in handen van eeue com-
missie worden gesteld. 

r  het lid P. J. Neijt was eene kleine bij -
drage ingezonden over  de grondslagen van bet 
huis te Brillen , in verband met eene verplaatsing 
van bet duin. e voorlezing van dit stuk gaf 
het lid Amersfoordt aanleiding om te wijzen op 
liet gevaarlijke van, zonder  het nemen van be-
hoorlijk e voorzorgen, belangrijke uitgravingen in 
het duin tc doen. 

Voorts was ingekomen eeue Circulair e der  Ne-
derlandsche hoofdcommissie voor  de wereldten-
toonstelling te Philadelphia in 1870. t raadslid 

. C. van , lid der  hoofdcommissie, gaf 
eenige inlichtigen waaruit bleek, dat de Neder-
landsche g welwillend voor  hare rekening 
zal nemen de heen- en terugzending der  inge-
zonden voorwerpen alsmede de verzekering tegen 
zee- en brandgevaar. t lid . A. Vroli k gaf 
de verwachting te kennen, dat de Nederlandsche 
openbare werken, vooral ook door  de bemoeiin-
gen van tiet , te Philadelphia een goed 
figuur  zouden maken. Zoowel het raadslid Van 

k als de president gaven daaromtrentseer 
bevredigende inlichtingen. 

Nog was ingekomen een programma eener  in-
ternationale tentoonstelling van zee- en rivieruij -
verheid, ïn 1875 te Parij s te houden. e pre-
sident deelde mede dat, ingevolge besluit van den 
raad, eene inzending van wege het  werd 
georganiseerd en uoodigde de leden tot krachtige 
medewerking uit. 

Eindelij k was ontvangen eene circulair e en bul-
letin betreffende de internationale tentoonstelling 
van tuinbouw in 1870 te Amsterdam te houden. 

e president merkte op, dat deze zaak buiten 
den krin g der  bemoeiingen van het t was 
gelegen, maar  dat het bestuur  was uitgenoodigd, 
ook de volgende bulletins in te zenden. 

Na de pauze werden, daar  uu de op bet pro-
gramma gestelde werkzaamheden waren afgeloo-
pen, nog onderscheidene mededeelingen gedaan. 

e leden J. . Evers en . E. F. van , 
gaven belangrijke bijdragen over  onderscheidene 
trassoorten en beproeving van tras, gedeeltelijk 
naar  aanleiding van het bekende werkje vau het 
lid J. . Terneden, die tot gedachtenwisseliiig 
aanleiding gaven, liet lid W. A. . Piepers le-
verde eenige beschouwingen naar  aanleiding van 
eene door  den Engelschen board of trade onlangs 
uitgevaardigde circulair e voor  inspecteurs van 
stoomketels, waarvan zoowel door  hem ten be-
hoeve van het t als door  het lid J. . 
Terneden een elders geplaatste vertaling was ge-
leverd. Eindelyk gaf het lid C Wagtho eeue 
bijdrag e over  de brug over  den i bij 

, door  teekeningen toegelicht. 

Nadat het Ud J. J . vuu k eenige op-
merkingen had gemaakt over  de zijns inziens met 
de voorschriften strijdig e wijze, waarop dooiden 
raad wordt gehandeld bij  benoemingeu van com-
mission ingevolge art. 43 vun het reglement, 
waarop door  deu president werd geantwoord, 
weiden een aantal nieuwe leien aangenomen en 
anderen als zoodanig voorgesteld, waarna de ver-
gadering te rui m 3 uren door  den president werd 
gesloten. 

\aiikon<liinn<r,en van Aanbestedingen. 

ntaandag, 32 Febr. 

. te li 1/] uren, door  het ministerie 
van binnenl. zaken. aan het gebouw van bei 
prov. hesluur: het uitdiepen over  140 . vag 
den llollundschen Usel , ter  weerszijden van de 

s onder  Gouda. g ƒ 1010. 

Amersfoort, te l i 1 uren , door  burg, au 
weth.: het bouwen eener  tusschenschool, alsmede 
van eeu afsluitingsmuur  voor  de speelplaats. 

Amsterdam . te 12 uien , door  burg. en weth.' 
lo. het ged. 1875 uitvoeren van herstellingen en 
vernieuwingen, met het onderhoud, van sluizen, 
waterkeeringen enz. enz. enz., in 2 perc. en in 
massa; 2o. het maken en stellen van een ver. 
plaatsbaai schoolgebouw op het -

. 

. te 12 uren, in bet ; 
1o. het maken van eene nieuwe brug onder  Op. 
meer  eu van 5 keermuurtjes , op de in het be-
stek omschreven plaatsen ; 2o. het begrinten van 
den weg door  den k ; 30. hei bestraten 
van het slikkige Wuiver  , onder  Aardswoud; in. 
het gewoon onderhoud van den Braken- en 

. 

. te 12 uren, door  het gemeentebest, 
vau d en Nieuwkruisland, ten ge-
meentehuis*: het leveren van 580 s grint sn 
100 3 verbrijzelde veldkeien. 

, te 12 men, door  het gemeentebe-
stuur  : het aanleggen van 2000 centiaren klinker -
straat, 210 idem keistraat en 275 idem grint -
weg, benevens steenen dam, ijzeren hek en lij -
kenhuisje. Aanw. te 10 uren 

, te 1 uur , door  het gemeentebest.: 
het verbreeden van de Badhuisstraat te Scheve-
ningen. 

Amsterdam, te VfJ uren, door  de . 
j  , in het stationsge-

bouw: het maken van gebouwen en eenige an-
dere werken op het stationsterrein te Apeldoorn 

g f 1 15,000. 

Groningen, te 8 uren, door  C. van Ende, 
bij  G. : het maken eener  bovenwoning. 

Tjalleberd , bij  E. Wind : het bouwen eener 
burgerhuizinge te . 

g 23 Febr. 

Sohaesberg, na 10 uren, door  burg. en 
weth.; het houwen van een nieuw schoollokaal 
met onderwijzer.swoning, en van een nieuw ge-
meentehuis. Aanw. te 10 uren. 

Weesp, te 11 uren, door  den eerstaanw. in-
genieur, ten geuieentehuizc : het verbeteren van 
het fort Uitermeer, 2e gedeelte. 

Zutfen, te 11 uren, in e Oude , in 
de : het vei bouwen van een woonhuis. 

, in het Timmerhuis: de levering 
van 20 partijen iepenbonten brugstrooken voor 
rijvocringcn , te samen bevattende 3131 stuks. 

WlJnJeterp: het bouwen eener  boorenbehui-
zing voor . Talman. 

Zwaagwestelnde, bij  W. Postma: het bou-
wen van eere burgerhuizing. 

Woensdag, 24 Febr. 

Futt?rshoek, te 11 uren, door  G. A. van 
, hij  J. k : het afbreken van een woon-

huis , ni2t koetshuis en paardenstal, te Putters-
hoek en het op dezelfde plaats opbouwen van een 
nieuw heerenhuis. 

Vught , te 11 uren, door  het gemeentebest.: 
het vernieuwen en vergrooten der  openbare school 
met bijhooren. Aanw. 23 Febr., te 10 uren. 

. te 11 uien, in het -
ment: eene aanzienlijke verbouwing vaneen huis. 

. bij  den architect Ovink. Aanw. 22 Febr., 
van 10—12 uren. 

n ad k , te 12 uren , door  P. de 
Groot: het bouwen van een sociëteitsgebouw. 

. hij e Groot voornoemd. 

, 25 Febr. 
s , te 12 uren, door  het ministerie van 

binnenl. zaken: lo. het maken eu stellen van den 
metalen bovenbouw voor  3 bruggen, 1 over  de 
Stadsvest en 2 over  het n te . 

g f 125,000. 
2o. het maken en stellen van den metalen boven-

bouw voor  de bruggen tusschen de Wijnstraa t eu 
de Boompje! te . g f 280,000. 

Schiedam, te 12 uren, door  burg. en weth.. 
de levering van 50,000 stuks Stenselberger  of 

e keien, 300,000 stuks vlakke straat-
klinkermoppen, 250 3 gewasschen grint , 500 
str. . trottoirbanden , 1000—2000 3 zuiver 
scherp rivierzand, houtwaren en melscln aterialen. 

Westzaaa, te 12 uren, door  burg. cn weth-: 
de levering van hout voor- en het grootendeels 
vernieuwen van 3112 . walheschoeüng langs den 
straatweg , in 4 perc. 

. te 12 uren, door  burg. en weth.: 
het b iuwen van een schoollokaal in de buurt -
schap Stokkum. . bij  den architect J. Bosch, 
te . Aanw. op den bcsledingsdag, van 
10 — 11 uren. 

, te 1 uur , door  dykgraaf 
cn heemraden van dien polder, in e Zwaan: 
het uitdiepen van eenige tochten en slooten, over 
eene lengte van p. m. 10,500 . 

, door  den architect Pannekoek : het 
bouwen van eene vill a in het . 

Westergeest, bij  Wed. . Beintema; bet 
bouwen van een huis met 2 woningen en het g«* 
ile li hjk herstellen vau eene ufgehrande huizing' 
Aanw. 23 Febr., te 10 uren. 

, hij  J . Blok: het vernieuwen eener 
huizing met stalling enz, aldaar. Bilj . inz. uiter-
lij k 24 Febr. 

Vrijdag , 28 Febr. 
, te 10 uren, door  bet ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het bouwen van een kaaimuur 
langs het kanaal van Neuzen en van een beklee-
dingsmour langs de linker-waterieidin g te Sas-
van-Gent. Aanw. 22 Febr. g f 24,050. 

Zwolle, te 12 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aan bet gebouw vau het prov. be-
stuur: het doen van eenige berbestratingen aan 
de traversen der  groote n door  Enschedé 
en Goor. g ƒ 1 3 , 3 4 0. 

Groningen, te 12 uren, door  hei ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het onderhouden van-en het doen 
van eenige werkzaamheden aau den k 
eu aun de landpunt , behoorende tot de 
toewerken in Groningen, van 1 i 1875—30 
Apri l '78. g / 14,500 in de 3 jaren. 

, te 12 uren, door  deu directeur  der 
artilleri e stapel- en constructie magazijnen: de 
levering van 160,000 kilogram gietijzer-, van het 
merk Gartsherry n°. 1. 

Amerongen, te 12 uren, door  burg eu weth.: 
het maken van een grondmuur  en het daarop 
plaatsen van geslagen-ijzeren hekwerk om de be-
graafplaats aldaar, alsmede hel bouwen van een 
baar- eu lijkenhuis. (Besteding voor  ijzer- eu 
metselwerk afzonderlijk) . Aanw. op den beste-
dingsdag, van 10—12 uren. 

Arnhem, te 1 uur , door  den burgemeester: 
het beplanten en verder  afwerken der  nieuwe 
begraafplaats, met leveringen van boomen, pot-
en sierplanten. Aanw. 23 Febr., te 11 uren. 

Nieuwvllet, te 3 uien, in de Stadsherberg i 
het bouwen van eene lanilbouwschuur  op het 
hofstedeke, bewoond door . C. Brakman, al-
daar. . bij - en aanw. door  deu timmerman . 
van lloute Jz., 22 Febr., te 2 uren. 

Nieuwerkerk , te 7 uren, door  den 
bouwkundige Fijan , in het Stations-koffiehuis: het 
bouwen van 5 liouwmanswoningen niet schuren, 
burgen enz., voor  rekening van F. f Az. 
c. , in don Prins-Alexandeipolder, gein. Capelle 
a/d Usel. 

Zaterdag, 27 Febr. 
Sneek, te 12 uren, door  den burgem. van 

Wijmbiitseradeel: het maken van een voetdrssi-
brug over  de Wegsloot, tot toegang naar  de be-
graafplaats te Ypecolsga, benevens den bouw van 
eeu woonhuis voor  den doodgraver. Aanw. 2ó 
Febr., te 10 uren. Bilj . inzenden uiterlij k te 
11 uren. 

Bolsward, bij  den architect . G. de Jong: 
182 . rasteistok, hoog 1  . buiten de St.-
Janspoort uldaar. 

Zondag, 28 Febr. 
, door  het dyksbestuur  der  Vij f 

doelen Zeedijken Buitendijks, ter  secretarie vun 
hot waterschap: de levering van dijksniaterialen. 
(Zie verder  no. 7.) 

Arum , bij  J. : het afbreken eener  oude 
huizing, bet bouwen eener  consistoriekamer en 
het maken van een regen waters bak bij  de school. 
Aanw. 25 Febr. 

, 1 . 
. te 11 uren, door  kerkvoog-

den der . gemeente, bij  F, Steenhuizen : bet 
bouwen van eene bewaarschool aldaar. . by 
don architect J. . , te Grouw, 

Amsterdam, te 12 uren, door  burg. en weth.: 
lo. het onder-profiel-brengen, rioleeren en be-
straten van eenige stralen iu de nieuwe stads-
wijken , met hot onderhoud tot 31 . '75; 2o. 
bet in '75 uitdiepen vau buitenwateren, van het 
J en van de dokken. 

Oosterlittens, te 12 uren, bij  den adm. 
kerkvoogd S. . v. d. : het maken en 
stellen vnn 75 . ijzeren hekwerk, met bijbe-
boorend metsel- en hard steen werk voor  de pasto-
ri e aldaar. Aanw. 27 Febr., tc 10 uren. 

Amatordam, te 1' . uren, door  de , 
, in het stationsge-

bouw: 1o. de levering van 2000 ton ij.:eren of 
stalen spoorstaven; 100 ton ijzeren eindverbin-
dingen ; 00 ton baakbouten ; 2o. de levering van 
10,000 eikenhouten dwarsliggers; 3o. het verrui -
men van bertnslooten in don Anna-Paulownspolder, 
tussch'*n e - en Zijperdijke n , ter  weers-
zijden langs deu Noordhollandschen Staatsspoor-
weg; i >. het bouwen van 3 enkele wachters wo-

n langs don Oosterspoorweg, tusschen 'Je 
stations Amsterdam eu Bussum ; 5o. de levering 
van telegraafdraad, isolatorstangen en papiotrol-
len, ten dienste van het lloofdinagazyn. . op 
het bureel van den magazijnmeester  te . 

Brouwershaven, door  het gemeentebestuur: 
de levering vun 33,000 stuks straatklinkers, te 
leveren vóór 1 April . 

, 2 . 
, te 11 uren, door  het ministerie van 

marine: het bouwen en leveren van een toods-
kotter  (20 , met beschieting en mastgestel. 

. bij  den bouwkundige voor  den dienst van hot 
loodswezen , 26 en 27 Febr. >>w 1 . 

, te 12 uren , door  het . . kerk-
bestuur  van Wilui s cn : het bouwen 
eener  kerk met toren. . bij  den architect 
'  te Utrecht. Anuw. op den bestedingsdag, 
le 10'y, uren. 

Goes, te 12 uren, door  den rentmeester  vun 
hot , rentambt Goes, in e Vriend-
schap : het afbreken van de bestaande- en het 
bouwen van een nieuwe schuur, op de hofstede 
van het , in den Frederikspoldor, 
onder  Colynsplaat, thans in pacht bij  S. . 
Aanw. 26 Febr., te 10 uren. 

Arnhem, te 1 uur , dooi den burgemeester: 
hel inrichten vuu een gebouw tot passantenhuis 
enz. nan de Bovenhoek en het bouwen van eene 
bergplauts. Aanw. 22 Febr., te 10 uren. 

G r a u w (Zeeland), te 2 uren, door  het ge-
meentebest.: le perc. het op de losplaats te Paal 
leveren van ongeveer  450 s plaatzand; 2e perc. 

idem 01,000 stuks keien 14/16 en 2310 str. . 
kantsteenen, beiden uit de groeven vau Feluy ; 
3e peic. het met voorhanden keien bestralen van 
2000 . oppervlakte, met het onderhouden dier 
bestrating ged. 0 maanden ua eerste opneming. 

Uden. te 3 uren, door  hel h kerk-
bestuur, bij . Scheepens: het houwen eener 
kerk met daaraan belendende badkamer, een 
schoollokaal met kabinet enz. Aanw. van 12 —3 
uren. 

, in het Timmerhuis: het onder-
honden van deu Gverschieschen straatweg, van de 
liemiet nabij  de brug over  de e l lot de 

. Aanw. 25 Febr., te 10 uren. 
Woensdag, 3 . 

Arnhem, te 10 uren, bij e Brui n : het om-
zetten, vnn steenen zuiveren en vervoeren van 
deze, van ongeveer  1 bunder  grond. 

Oostermeer, te 1 uur , bij  den kerkvoogd T. 
. Alsma: het houwen eener  pastorie voor  de 

. gemeente. . hij  den architect . -
sma. te  trachten. 

, 4
Zuidhorn , te 11 uren, duor  burg. en weth.: 

bet aanleggen van een klinkerbestratin g langs de 
zoogenaamde Fiaukrijkerlua u , ter  oppervlakte van 
800 . Aanw. te 0 uren. 

Zwolle, te 12 uren, door  kerkvoogden der 
Ned. . gemeente, in de Groote kerk : het 
vernieuwen van eenige kerkramen enz. in die 
kerk. . bij  den architect J. W. Bosboom. 
Anuw. 25 Febr., te 2 uren. 

Zierikzee, te 1 uur , door  de commissie voor 
de grintwegen in Schouwen, aan 's s : 
het leveren van 700 3 grint : te Zierikzee, aan 
den Sehelphoek, aan de Ossensluis en in de ha-
ven te Brouwershaven , in 1 perceel. 

, te 2'/i uren, door  het ministerie 
vun financiën , aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het driejari g onderhoud van de lokalen 
in bet post- en telegraafkantoor  te Amsterdam, 
niet de woningen van directeur, hoofdcommies en 
hoofdbesteller. Aanw. 27 Febr. 

Vrijdag . 6 . 
Oud-Beierland, te 10 uren, ten raadhuize: 

het bouwen eener  school en onderwijzerswoning 
aan den Zink weg onder  die gemeente, alsmede 
belangrijk e herstellingen aan de scholen en onder-
wijzerswoningen aldaar. Aanwijzin g 4 . 

 te 10 uren, door  burg. en 
weth. van Appeltern, hij  van Eekeren: het 
bouwen van een raadhuis te . . 
bij  den architect ('. van k , te Batenburg. 

's-Bosch, te lO'/ j  uren, door  het ministerie 
van financiën, aan liet lokaal van het prov. 
bestuur: eene gedeeltelijke veihouwing van het 

- en telegraafkantoor  te , met 
het onderhoud, van den dag der  goedkeuring van 
de besteding tot 31 . '75. Aanw. 1 . 

, te 12 uren, door  den directeur  der 
artillerie-stapel- en constructie-magazijnen: de le-
vering van 11,307 . nieuw gegoten (rood) 
koper, in blokken, en 1309 . nieuw tin , in 
blokken, tot den aanmaak van geschut, ten dienste 
der overzeesche bezittingen. Prijsopgave per  100 

, en te leveren in 's s gieterij  van bronzen 
geschut te , uiteilij k vóór 1 i a. s. 

Zaterdag, 6 . 

Sexbierum, te 12 uren, door  den burgem. 
van Barrad eel : het bouwen van eene onderwij-
ierswoning te Tzuuimaruni . Bestek ter  inzage op 
de secretarie. Aanw. 2 , te 1 uur. Bilj . 
inzenden vóór 11 uren. 

, 8 . 
, (e 12 uren, door  het gemeente-

bestuur  : het ontgraven en opnemen van 70 . 
 tland-coinentriool en 102 . ijzeren-buisleiding, 

benevens het leggen van 131 . Portland-cement-
riool . 

, te 12 uren , door  burg. en weth. 
van d en Nieuwkruisland : het ver-
longen der  scholen te Oudwoude cn te Wester-
geest. Aanw. 6 , te Oudwoude te 9 uren 
cn te Westergeest te 10' / 2 uren. 

, 8 . 
's-Bosch, te 10' , uren, door  het prov. best.: 

de bet stellingen en vernieuwingen aan de haven-
en  ivicrwciko n te Willemstad, met het onder-
houd van 1 Jan. '75—31 . '77. Aanw. 3 sn 
5 . g f 10,Ü80.| 

Woensdag, 10 . 
, te 12 uren, door  het ministerie 

ran binnenl. zaken: het doen van eenige herstel-
lingen en vernieuwingen aan de n en 
do daartoe behoorende werken, met het onder-
houd eu de verlichtin g daarvan van 1 Juli—31 

. '75. 
, door  het dyksbestuur  Binnendijks, 

bij  den secretaris: de levering vun 10 stuks lichte 
cn 10 stuks zware eiken gordingen, 500 last 

n of Noordscheu steen, noodhout enz. 
, 11 . 

, te 12 uren, door  het ministerie van 
binr.enl. zaken: hel maken van viaducten, brug-
pijlers , grond- en andere werken tusschen dc 
Wcenastraat en het station buiten de e 
poort, te . Aanw. 2 en 4 , tel-
kens te 11 uren. 

Utreoht, te 2 uren, door  de maatschappij  tot 
exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het cen-
traalbureau : de levering van 120 stalen punt-
stukken en 12 kruisharten. . bij  de sectie-
ingenieurs te l en Breda. 

Vrijdag , 12 . 
, te 10 uren, door  het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur  : de aanleg van het laatste in den Sophia-
en den Nieuwe-Pussageulenpolder  gelegen ge-
deelte van het uitwateringskanaal in het voormalig 
4e district van Zeeland. Aanw. 0 en 8 . 

g ƒ 3 9 , 9 8 0. 
, 18 . 

Utreoht, te 12' j  uren, door  de Nederl. -

spoorwegmaatschappij, in het stationsgebouw : dc 
leveling van tn.igazijnsgoedcren. . bij  den ad-
ministrateur  der  eigendommen en monsters ged. 
14 dagen vóór de besteding te bezichtigen aan 
het hoofd magazijn, te Utrecht. Bilj . inzenden 
uiterlij k 17 . 

Utrecht. te 2 uren, door  de maatschappij 
tot expl, van Staatsspoorwegen aan het centraal-
bureau : bet maken van een gebouw roer  bureau's, 
machiiiistenkamei', smederij  en magazijn, in ver-
binding met de locomotievenloods op het station 
Eindhoven, ten behoeve van den spoorweg -
tricht—Breda . . bij  den sectie-ingenieur  te 
's-Bosch. Aanw. 5 . 

Zaterdag, 20 . 
Ede, le 11 uren, door  burg. en weth.; het 

maken van een grintweg van Ede over  Otterl o 
naar  lloenderlo , met zijlij n naar p , samen 
lang ong. 25,563 . Aanw. 12 en 13 , 
te 11 uren. Bilj . inzenden uiterlij k 19 , 
ter  secretarie. 

Zaterdag, 27 . 
Utreoht, te 1 uur , door  het gemeentebest.: 

de levering van 200,000 . Engelsche gaskolen, 
ten dienste der  stedelijke gasfabriek iu '75. 

Op later  te bepalen datum. 
: het verven der  huizingc op 

perceel 4 der  bouwterreinen aan de Willemskade. 
. by den architect . . Stoelt Fz. 

Alloop van Aanbestedingen. 

Atmir r4«m . 29 Jan.: de levering van verschillende be-
nuodiplhcden aan het t vnn koloniën, in 24 
peroeèleni 

Perc. 1, Newcastle stee u kolen: A. Zellekcus, tc Venlo, 
ƒ61,260; deselfde, ƒ87,790; V u Noordss en Sebwenel, te 
Bottenl am, ƒ55.200"; . , te Amsterdam, ƒ52,800; 
J . J , te Schiedam, ƒ51,030; hevelt en Schtvie». te 
Amsterdam, /49,500; S. Bingham, tc , ƒ47,040; 
A, Bunting,'te Amsterdam, ; VY. n en Zn., tc 

, f40,784; Vnn Vkuingen en Staart, te Amiter-
duin, f46,680; Ticdeinati en , te Amsterdam, 
f 46,800; J . vim Volleahoven en Cu., tc , f46,840; 
Wurfliai n eu Uu., tc Amsterdam, ƒ45,690; li . n cn 
Zn. , idem, f 46.619. 

1'erc. 2. nanhi elileu , bankschroeven en kuevocten : s 
en , te Amsterdam, ƒ873.88; 0, . J.v.d. , 

, ƒ705; . S. Stokvis cn Zh., tc Botterdam, ƒ671.08; 
W. n cn Zn., te , f666.65;  F. n li rock, 
tc Amsterdam, f6ó0.50; . , te Vlhnte. f 640.50; 
J. van Zanten en Cu., idem, ƒ 581.18; 1). S. . , tc 
Amsterdam, f573.89. 

Perc 3. slijjisti-ene:!, vcrfmolctis en verf steenen: J. van 
Zanten eu Co., f4867.86; G. Watson cu Zn., te [{otterdam, 
ƒ«88.18; A. X. de , te , ƒ8960: G. 11. J . v. d. 

, ƒ «689.60. 
Perc. 4, idem: J. van Zanten en Co.. ƒ582.30; A. X. dc 

, f 788.35j  G. . J. v. d. , f426. 
Perc. (i, petiole en lehoppen: . 8. , ƒ4027.80; 

Berin cn , tc , r*8795; W. n en 
Zn. /':ii;:c>.:.n ; , «.„ , ; G. . J.v.d. 

, f:mr,.2T>; 11. S. Slukvis cn Zn., /*3196.25; . V. 
n broek, ƒ3137.50. 

Perc. 7. , schoppen en pikhouweilru: . S. . 
, f4087.80; Berns en , ; n 

eu Ze., ; s en , f 3616.25; G. . J. 
V. d. , ƒ8886.28; . 8. Stokvis en Zn., fldfl&SS; 

. F. , ƒ 3137.50. 
Perc. 8, idem: o en , ƒ 1861; W. n en 

Zn., ƒ 1709.51); . S Stolrru en Zn., ƒ1600; O. . J . v. d. 
, ƒ U72.50; . t. Piepenbroek, ƒ 1375. 

l'crc . 10, grnniv-iinnen zakkeuband: G. .1. lles*elfrlt en 
Cu., /' 1070; J. van i en Ca ƒ991. 

Perc. 14, geieadsehsppeai s en , ƒ21,830.35; 
J . vnn Zanten en Co., /"20.514.70; G. . J. v.'d. , 
/ 20892.50, W. n cn Zn., ƒ20,110.50. 

Perc. 15, idem: s eu , /6898.80; W. n 
en Zn., ƒ«273.03: G.  J. v. d. , ''619145; J. vau 
/anten cn Cu., '6974.99. 

1'erc. 16, stanf-, plant- en baudijzer  en ltssli Wed. J. C. 
a en Zn., tc Goes, /"S673; s en Co., tc , 

/8100; W. t eu Co., tc Amsterdam, /"S001; U.S. 
Stokvis en Zn., / 6773-86; Berns en , ƒ6806. 

Perc. 17, idem: U en Co., ƒ10,778; W. Bemeten Co-, 
: . S. Stokvis eu Zn., ƒ8497.39. 

1'erc. 18, idem: Wed. ). t\ e cn Zn., /6508.O8; 
z eu Co., /'6688; W. Bernet en Co., /"6130.40; . S. 

Stokvis cn Zu„  ƒ 5523.68; Bern* en , /5268; W. 
n cn Zn., /'4975.30. 

Perc. 19, idem: Wed.  C. Bfueee C  Zn..ƒ4992; . 
Ned. Grofsituderij , te , '4820; V. d. t en Pnut, 
ƒ4020; s en Co., ƒ3664; s en , ƒ31,00; 
G. Watson cn Zn., ƒ2869.04; . S. Stuk» is . / 2841.60; Vnn 
Noorden ea Schwerzel, ƒ2800.00; w. Bernet en Co., 
ƒ 2636.80. 

Pew. 20, draadnagels en ; A. van Ginkcii en Zn., 
te Amsterdam, / 971,58; G. . J. v. d. , r*818.70; 
.1 vin Zanten en Co., ƒ806.14; . S. . , j 773.35; 

s eu , ƒ761.36; X. C. Wiucn, tu Amsterdam, 
ƒ713.49; . S. Stokvis cn Zn„  ƒ693.36. 

1'erc. 21, klinnen; . . Gcldcrmnii en Zn., tc Oldcu-
znal, f6930. Ter t cn Co.. tc llijssen, ƒ6̂ 35; Coheu 

u , tc Oldenzaal, ƒ6570; G. ï . l feit cn 
Cu., / 6220; G. u nike en Z n , tc Amsterdam, ƒ 6216. 

1'erc. 21. algemeene behoeften: G. , J. v. d. , 
/ 946.90; s eu , ƒ884.19. 

 Bosch. 6 Febr.: dc vernieuwingen en her-
stellingen aan de prov. wegen, over  '75.''7G , in 
2 perc; gegund: le perc. (weg -
varenbeek—Tilburg) aan J. van , le Tilburg , 
voor  ƒ 1 0 , 5 8 0; 2e perc. (weg n - — 
Werkendam , met zijtak s been—  rouge len) 
aan P. J. Etoubos Jr. , te Woudiichem, voor 
ƒ 10,990. 

, 5 Febr.: het metselen van fonda-
menten onder- en het plaatsen van de hardsteenen 
borduur  voor  trottoir s in de Oliestraat; minste 

. was J. , aldaar, voor  ƒ 0 0 7. 
, 6 Febr.: de verbouwing der  be-

staande bewaarscholen en bijbouwen van naai-
en brelscbool, bij  het . . gesticht van ; 
ingek. 11 hilj. , als : 

P. van Egmond, $ 8750 
. J. ,  8042 
. , » 8000 
. van , » 8555 

A. G. Beltman , > 8552 
G. W. , » 8545 
B. van der  Worp , > 8500 
A . Feherwee, » 8439 
S. ,  S200 

. B. , » 7095 
W . J. ,  6789 

allen aldaar  ; gegund. 
Qenemulden, 6 Febr.: het houwen van eene 

bewaarplaats voor  petroleum ; minste inschr. was 
11. Pol, te Zwartsluis, voor  ƒ 2 : 1 9 0; gegund. 

, 8 Febr.: lo. de levering van 
53,400 heele e keien en 3000 halve dito; 
minste inschryvers waren Van den Steenhoven 
en Gips, te , enkel voor  heele a ƒ '90, 

2o. dc herstelling der  iluiztimcrbrug ; minste 
inschr. was P. Boersmans, aldaar, voor  ƒ 0 9 9; 
gegund. 

Ferwerd, 8 Febr.: lo. het bouwen eener 
school te , 2o. het bouwen eener  school 
met woning te : 

lo. 2o. 
W. S. de Vries, tc m , ƒ 12,750 ƒ 7350 
B. G. , te , 12,490 
E. , le . 12,152 6923 
J. . Jansma, idem, 11,923 6467 
J. . v. d. Wal , te , 6270 

. W. v. d. , te Ferwerd, 6130 
Oversohie, 10 Febr.: lo. bet rnaken vaneen 

machinegebouw; minste inschr. was A. n , 

to Schiedam, voor  ƒ 1 2 , 9 2 0; hoogste inschr. Van 
der l en , idem, voor  ƒ 1 8 , 8 8 8. 

2o. het leveren en stellen van een stoompomp-
werktuig ; minste inschr. waren G, Cosijn en Go., 
te Gouda, voor  ƒ 8 0 9 5; hoogste inschr. -
schappij e Atlas, te Amsterdam, voor  ƒ 15,300. 

Uselmonde, 10 Febr.: de levering van nieuwe 
molenzeilen, met het onderhoud, aan den polder 

, ged. 5 jaren; gegund aan P. 
Tazelaar , aldaar, voor  ƒ 1 3 2 . 40 per  jaar. 

Wierum , 10 Febr.: de werkloonen voor  het 
bouwen eener  voorbehuizing en vertimmerin g eener 
schuur; minste inschr. was 1'. , teAduard, 
voor  ƒ 2 1 8 0. 

Tienhoven a/d . 11 Febr.: het amovee-
ren en wederopbouwen van een veer- en raad-
huis aldaar; ingek. 12 bilj. , nis: 
.1. J. de , te Nieuwpoort, ƒ 5630 

, » Vianen, » 5400 
J. J. ,  5350 
J. Schouten, » idem » 5300 

. de Jongh , > 5200 
. , r. Ameide, » 5125 

A. van der  Vliet , » , » 5100 
O. den Besten , » 5000 
C. de Bruin , » Overschie, i 4999 
ï . de Bruin , B 4998 
J. , J> , » 4733 
W. van der , » Oudewater, » 4415 

Weesp, 11 Febr.: het driejari g onderhoud van 
de gei nti 'L'i'hiiiiwe n en/ mz., benevens de ver-
nieuwingen daaraan ged. '75, in 2 perc: minste 
inschr. waren: perc. 1, J. C. van Gijn , voor 
ƒ 8 9 5 3, perc, 2, O. Prent, voor  ƒ 8 5 0; beider, 
aldaar. 

. 11 Febr.: het bouwen van 32 ar-
beiderswoningen, onder  directie van den architect 
P. F. , te Amsterdam; minste inschr. 
was P. P. , te llillegom, voor  ƒ 2 2 , 0 4 4. 

Brouwershaven, 12 Febr.: de aanleg tot 
land van een afgedamd gedeelte oude vestinggracht; 
minste inschr. was J. den Boer, te Eikerzee, 
voor  ƒ 8 2 5; gegund. 

, 12 Febr.: de vervanging der  vaste brug 
buiten de Oostpoort, over  de Pijnackersche Vaart , 
door eene ijzeren ophaalbrug; minste inschr. wa-
ren G. de e en Zn., aldaar, voor  ƒ 5 1 2 4 4 0. 

, 13 Febr.: het uitdiepen van 
eenige kanalen en vaarwaters der  provincie, 
minste inschr. waren: perc. 1 , J. Cats, te Joure; 
voor  ƒ 1 1 , 7 0 0; perc. 2, . van d?r , te 
Buitenpost, voor  ƒ 3 2 1 9; perc. 3 en 4, A. J. 
von der  Werft" , te , resp. voor  ƒ 3 1 00 
en ƒ 1 1 8 0. 

, 15 Febr.: het metselen van een kaai-
muur langs de noordwestzijde der  Schelpsloot; 
minste inschrijver  was G. , te , 
voor  ƒ 11,150. 

Amsterdam, 16 Febr.: lo. de metsel-, tim-
mer-, hardsteen-, lood-, zink-, schilder-, teer-
en andere werken voor  het verlagen en verbree-
den van 4 bruggen in de t en aan 
het ; minste inschr. was B. Jause, 
voor  ƒ 2 4 , 7 0 0. 

2o. het maken en stellen der  ijzerwerken 
voor  het verlagen en verbreeden dier  bruggen; 
minste inschr. was ite . fabriek van Stoom- en 
andere werktuigen, voor  ƒ 2 1 , 0 0 0. 

3o. de herstellingen en vernieuwingen, benevens 
het gewone onderhoud ged. '75, van do huizen, 
torens, poorten, school- en politielokalen, ende 
gebouwen der  stedelijke brandweer; minste in-
schrijvers voor  de massa waren J. Vuurber g en 

F. A. Colenbrander, voor  ƒ 1 0 , 5 1 2; allen aldaar. 

Amsterdam, 16 Febr.: het bouwen van 2 
huizen met bovenhuizen en aanleg van tuinen in 
do Sarphatistrant, voor  rekening van . J. B. van 
Weerden; onderhands gegund aan . Cerlyn en 
Zn., aldaar, voor  ƒ 3 6 , 0 7 4. 

Amerongen, 19 Febr.: het bouwen van een 
armhuis; minste inschrijver  was , Ovcrcem, te 
Scherpcnzeel, voor  ƒ 5 1 9 0. 

, 18 Febr.: het bouwen eener  dui-
kersluis tusschen den Ouden Usel en het Broek-
huizei water  ; ingek. 5 bilj, , als: 
C. Eijkelen, te Nijmegen, ƒ 15,000 
B. Gasteen, , » 12,785 
G. den Boesterd, » , » 12,509 
G. . van , , » 12,350 
W. Car miggeit,  Brmnmen, » 11,956 

, 18 Febr.: dc levering van 8000 . 
drukletter s uan de ; minste inschr. 
was de lirin a Tetterode, te Amsterdam, voor 
ƒ 1.31 X per . 

, 18 Febr.: de levering aan de e 
van 1o. wagenschot; minste inschr. waren Eind* 
hoven en Zonen, te Zwolle, voor  ƒ 7 7 3 0. 

2o. grauwdoekj  minste inschr. waren Van -
den cn , te , voor  ƒ 2 7 6 0. 

3o. karldoek; minste inschr. was J. Schaap, 
te , voor  ƒ 3 5 1 3. 

. 18 Febr.: de levering aan de art.-stapel-
en constructie-inugazyuen van gietijzer  en zink-
plaat. 

i e perc. 2e perc. 
G. J. , te , ƒ 6 . 21 ƒ 39.93 
Joh. W. . , t l 

, 6.17 
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W . Bernet en Co., te 
Amsterdam, ƒ 6 . 14 

. S. Stokvis en Zn., te , 6.06 ƒ 38.90 
£. S. de Jonge, idem, 6.05* 
W . n en Zn., idem, 5.96 

. J. Enthoven en Zn., te 
, 37-60 

Van Noorden en Schwerzel, 
idem, 37.45 
Amste rdam, 18 Febr.: 1o. het bouwen van 

6 perceelen op een terrein in de , 
onder  beheer van de architecten ; minste 
inschr. was A. Paans, aldnar, voor  /72,777. 

. 17 Febr.: lo. het afgraven vangrood 
aan dc noordzijde van den bovenmond der  door-
graving aan den k van ; minste in-
schrijver  was T. Volker , tc , voor 
/139,600. 

2o. het leveren van voorwerpen van ijzer, 
staal, koper en metaal, enz. enz., voor het bag-
gerwerk in de e en ; minste in-
schrijvers waren (bij  loting) Petm en Bauduin, te 

, voor 8 pet. beneden tarief. 

3o. het baggerwerk in het bed der  Nieuwe 
e in Werkendam, Sliedrecht cn -

dam; minste inschr. was C. van der  Plas, te 
, ü ƒ 0.20,̂  met- en/0 .17 per P 

zonder vervoer. 
4o. de werken tot voortzetting der  normali -

seering van de Waal te Vari k en  eere waarden 
tussehen kilometerraaicn 54 en 56; minste in-
schrijver  was . van Wijngaarden, te Sliedrecht, 
voor / 63,173. 

5o. het aanbrengen van duinwaterleidingen in 
de landsgebouwen te , in 5 perc; minste 
inschr. voor dc massa was ü. , aldaar, 
voor  ƒ 2 4 , 7 4 9. 

Ut recht , 18 Febr.: het leggen van sporen cn 
wissels, het maken eener  keibestrating cn van 
eenige verdere werken op het stationsemplace-
ment te ; ingek. 11 bilj. , als: 
J. Gozé, te , ƒ 17.225 

W. F. Weijers, » Tilburg , » 17,225 
. Pollaurd, P Gobroek, » 10,910 

F. v. Wijlick , i ,  16,900 
. Peeters, > , » 10,750 

W. Pauli Wz., B idem i 10,490 
G. Straatman', » , i> 10,348 

. Schmitz, » , » 16,035 
J. , » Sittard, » 15,798 

. van Gaal, » Geldrop, » 14,958 
A. F. van Seeters , » Vught, » 14,775 

"Vervolg der Berichten en Medeileelingpn. 

. 

's-Gravenhage n de zittin g van dc Tweede 
r van 18 dezer is het wetsontwerp tot aan-

leg van spoorwegen op Java aangenomen met 44 
tegen 21 stemmen. 

Voorts is ingekomen eene missive van de heeren 
. Tak, de o en , ten geleide 

van een wetsvoorstel tot aanleg van spoorwegen 
voor  rekening van den Staat. Naar  men verneemt 
omvat het voorstel de navolgende lijnen : 

n ; 
Grouw—Sneek—Stavoren ; 

Zwolle—Almelo; 
Nijmegen—Venlo; 
Zwaluwe—'s-Bosch; 
Zevenbergen—Steenbergen—lïergen-op-Zoom ; 
Steenbergen—Brouwershaven; 
Breskens—Gent en Brugge; 

k van ; 
m en 

Velzen—Zaandam. 
t ontwerp zal worden gedrukt en naar de 

nfdeelingen verzonden. 

 Binnenkort zullen alhier  de fun-
damenten worden aanbesteed voor  eene belang-
rijk e stichting, wat haren vorm aangaat, voor 
zoover ons bekend is, de eerste in Nederland, 
namelijk een ziekenhuis volgens het barakken-
stelsel. 

t bestaat uit een hoofd- of dienstgebouw , 
lang ongeveer 40 en breed 12.25 . zonder de 
voorsprongen; vier  ziekenbarakken, door  gan-
gen met het hoofdgebouw vereenigd; een afzon-
derlij k gebouw voor  besmettelijke zieken met twee 
annexe verplaatsbare houten barakken, die alleen 
in tij d van epidemie zullen worden iu gebruik 
gesteld, en een houten gebuuwtje voor  lijken , voor-
zien van de noodige lokaliteiten voor  reiniging enz. 

t hoofdgebouw bevat op den bcganen grond 
de oftices, benevens twee leconvalescenteuzulen ; 
op de verdieping de operatiezaal met bijbelioo-
rende verbhjfzaal voor  geopereerden en de ver-
trekken voor de beambten van het gesticht. 

e barak bestaat, behalve uit eonc zaal 
van 12 bedden, lang 15, breed 7 , uit een 
isolecrvertrek, een dienstlokaal, eene slaapkamer 
voor den oppasser of de oppasseres, een wasch-
en badvertrek, een spoelhok en de noodige la-
trinen . 

t blijvend gedeelte van het gebouw voor de 
besmettelijke zieken bezit twee ziekenzalen, ieder 
voor 6 bedden, lang 7.70, breed 7 kt , verder 
isolecrvertrekken en een dubbel stel nevenloka-
len, als bij  de andere barakken is beschreven. 

e verplaatsbare houten barakken zijn ieder 
ingericht voor 12 bedden. 

Voor elk bed is doorgaande op ongeveer 45 . 
iuchtruimt e gerekend. 

e verwarming en ventilatie in den winter 
zullen geschieden door  ventdatie-kachels. Eene 
inrichtin g als deze leent zich moeilijk voor de 
toepassing van een centraal ver wat miugsstelsel. 

Voor des zomers bezitten de barakken uan dc 
geheele lengte der  zalen doorluopendc verhoogde 
luebtkappen. 

e uivoer der  lae^alien zal geschieden door 
middel van het . Alleen in het 
gebouw voor  besmettelijke zieken wordt het ton-

nenstelsel toegepast, zoowel wegens den grooten af-
stand waarop dit gebouw van de overige ver-
wijder d is, als met het oog op zijne gedeeltelijke 
verplaatsbaarheid. 

Tussehen dit gebouw en de andere barakken 
wordt namelijk plaats opengelaten voor nog zes 
van deze gebouwen. 

t gekozen bouwterrein is de zoogenaamde 
Schuttersweide. e uitgestrektheid van dit ter-
rein geeft ruimschoots gelegenheid tot den aan-
leg van tuinen en beplanting. 

e gebouwen worden opgetrokken iu baksteen-
bouw , zonder  aanwending van eenige bepleiste-
rin g of surrogaatwerk. e muren der  barakken 
zullen bestaan uit expresselijk daarvoor  vervaar-
digde holle steenen. 

c gezamenlijke kosten van den bouw, met in-
begrip van de ophnoging van het terrein , de 
vuilwater-rioleering , het i uur-stelsel en de aan-
sluiting aan de ontworpen versch-wuterleiding, 
doch zonder dc kosten van toezicht, aanleg van 
wegen en plantsoen, gasleiding, verwarming-
toestellen en ameublement, zijn begroot op ruim 
ƒ 1 7 2 , 5 0 0. 

Nagekomen afloop van aanbesteding . 

, 11 Feb.: het bouwen van eene ge-
meenteschool; ingekomen 3 biljetten, als: 
G. J. Averdijk . te Wijhe , voor  J 9231 

. van den Berg, » Zwolle, » » 8175 
W. ten , > , i > 79U0 
aan den minsten inschrijver  gegund. 

Advertentien . 

Aanbesteding. 
Gp Vrijdag 5  1875, des middags ten 

12 ure in het hotel de Oude Graaf iu de -
verstraat te Amsterdam, door den r W. S. 

 Jr . 

t bestek en de teekeningen liggen ter  visie 
in genoemd hotel, cn de gedrukte bestekken 
zijn a fi per  exemplaar  verkrijgbaa r ter  stoom-
drukkeri j  van C. . VA N . 

Nadere inlichtingen geeft de met de uitvoering 
belast zijnde Architect V. . Gin. , te Am-
sterdam. 

. 

. 
(Voor  rekening van den Slaal der  Nederlanden.) 

Op  den 18den t 1875, des 
namiddags ten 2 ure, min het Centntalbureau der 

j  tot Exploitati e van Staatsspoorwe-
gen bij  de e n te Utrecht, van: 

Bestek no. 130. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art . 19 van het . 

t Bestek ligt van den 18den Februari j  1875 
ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de e 

, en aan het bureau van den r 
te '.f Hertogenbosch, cn is op franco aanvraag op 
gemelde plaatsen to bekomen. 

n worden gegeven door den Sectie-
r  to 's Hertogenbosch. 

e aanwijzing op het terrein zul geschieden 
den 5den t 1875. 

Utrecht, den 18dcn Februari j  1875. 

e Burgemeester  der  Gemeente Arnhem zal 
g 2 t 1S75, 's namiddags een ure, 

in het openbaar ten , aanbesteden: 

Aanwijzin g op het terrein g 22 Febru-

arij , 's voorraiddags 10 ure. 

Bestekken tegen betaling ter  Secretarie ver-

krijgbaar . 

. 
r  Burgemeester  en Wethouders der  gemeente 

 zal worden aanbesteed; 

Bestekken zijn op franco aanvrage tegen be-
taling van ƒ 1 verkrijgbaa r ter  Gemeente-Secre-
tari e te  Aanwijzin g en inlichtingen worden 
gegeven op den 12 en 13 t u. s. telkens 
te beginne.i te  des morgens ten acht ure. 

n in te zenden vóór of op 
den 19 t 1*75 aan de Gemeente-Secretarie 
te  alwaar deu 20 t 1875 Ues morgens 
ten elf uur  de opening zal plaats hebben. 

,  A O T J P O X T , Utrecht. 
Fabriek van

t Gemeentebestuur van Arnhem e 
zekerheid, dat  aan zijde der  rivier 
deu n , door  gedeeltelijke demping of verleg-
ging daarvan , eeu belangrijk terrein kan worden 
aangewonnen en wel van 3 tot 18 hectare groot. 

c Gemeenteraad van Arnhem besloot om op 
dut punt de uitbreidin g der  gemeente te beproe-
ven en te bevorderen, de daar  ter  plaatse gelegen 
gemeentegronden beschikbaar te stellen voor het 
aanleggen van een groot

 enz., waarvoor het 
terrein zoo uitnemend gelegen is en groote waarde 
bezit. 

e Gemeente-eigendommen nldaar  hebben nu 
reeds eene grootte van 6 hectare, voor een deel 
nangelegd als Wandeling, doorsneden door een 
grooten weg naar  Oosterbeek, terwij l het overige 
terrein in den berg gelegen (bijna geheel eigen-
dom der  gemeente) de schoonste vergezigten uver 
de rivier  opleveren , welke die vun het buitenland 
evenaren. 

Al naarmate eene grootere aanwinning van 
grond plaats heeft, kan het Wandelpark grooter, 
en kunnen meerdere Villa' s gebouwd worden, en 
zouden de aangewonnen gronden, vun af deu ha-
venmond voorzien van eene basaltkade tot op eene 
lengte van 400 meter  stroomafwaarts, dienstbaar 
kunnen gemaakt worden voor  opslagplaatsen en 
terreinen voor den handel, welke, bij  dc groote 
behoefte daaraan, ook eene groote waarde zouden 
bezitten. 

t Gemeentebestuur  wenscht over  dezen uit-
leg geen vast plan te geven, maar  behalve het 
boven aangegeven denkbeeld , vast te stellen eenige 
bepalingen omtrent den aanleg en inrigtin g vuu 
den nieuwen oever en buzaltkade, van de brug 
over den havenmond , voor de wegen en wandel-
paden, welke, na voltooijing der  werken, aau de 
gemeente zullen verblijven , en wenscht de ge-
meentegronden aan dien ondernemer af te staan , 
die, naar het oordeel van den Gemeenteraad , alle 
belangen der  gemeente met de zijnen het best zal 
weten te vercenigen. 

t Gemeentebestuur  noodigt mitsdien ieder 
belangstellende uit tot het indienen van een plan, 
waarop duidelij k is aangegeven cn omschreven 
hetgeen men aanbiedt van Onderlangs te maken, 
wanneer de gemeente harerzijds van li hectare 
grond met de daarop verkregen regtcn voor  land-
aanwinning aau zijde der  rivier  gratis afstand doet. 

e kaart van het geheele terrein op eeue schaal 
van 1 ii 1250, benevens de bepalingen omtrent 
de d aars telling vuu de kunstwerken en wegen ten 
behoeve der  gemeente, liggen voor  gegadigden 
ter  inzage op het Gemeentehuis en aldaar  wor-
den verdere inlichtingen verstrekt door of van 
wege het Bestuur, terwij l de plannen met aan-
biedingen vrachtvri j  worden ingewacht vóór of 
op ultim o AugUStU  1875. 

Arnhem, 18 Februari j  1875. 
Burgemeester en Wethouders 

der gemeente Arnhem , 
F. S  EN. 

 Secretaris, 
. . . 

e  der  Gemeente Arnhem 

zal Vrijda g 20 Februari j  1875, 's namiddags 

één ure, in het openbaar  aanbesteden: 

n dri e perceelen : 

Bestekken tegen betaling ter  Secretarie ver-
krijgbaa r en aanwijzing van laatstgenoemde op 

g 23 Februarij , voormiddags 11 ure. 

.  *  ( X te . 

S ) 

Produkt hetwelk, volgens verslag van het -

ninklij k t van s te 's Gra-

venhage, ulle aanbeveling verdient. 

Steenen van 4 Centi-
meters d ikt e voor be-
vloering van Trottoirs , 
Binnenplaatsen, Veitibu-
len , n , Scholen , 
Bureaux , n , 
Fabrieken, enz. 

Steenen, dikte S'/j  Cen-
timeters, voor  bevloering 
van , Porte-Co-

chères, n , 
, en in het 

algemeen voor  plaatsen 
waar  rijtuige n passeeren. 

k „de e " 

 A
t e . 

Vervaardigen n , 

volgens eigen systeem. 

N 
v a n  l i i : \ B l l l ( > i : i V v o o r 

l l t i u w k u m l i i r e i i v a n 

Th. J. DOBBE te Utrecht . 

. 
STEEN- en MARMERHANDEL . 
T E  T E P door  bijzondere om-

standigheden eene  en goed
 waaraan een uitgebreide 

l in  en  verbonden, 
met Woonhuis, Bergplaats, Erven enz. -
kiezende kan de helft der  koopsom onder -
thecair  verband op de Gt bouwen gevestigd blij -
ven. Blieven franco onder r  S. aan den 

r J. F. , n van -
behoeften te Botterdam. 

.  & , Z O O N , 

Fabrikante n van Stoom- en andere Werktuige n te Amsterdam , 

v e r v a a r d i g en s v an tie n ie i iws le cons t ruc t ie. 

TE 

. 

! t leggen vun gecomprimeerde  eu
\ t leggen van  v..

 enz. 
( t leveren van

Contracten worden door  geheel Nederland tot vooraf tc bepalen prijzen gesloten, met garantie tegen 
icheuron, bersten of andere gebreken. 

Opgaven worden kosteloos verstrekt door den r G. . VA N , aan de Fabriek, Buiten-
ingel tussehen de Willemspoort en Zaag-Barrière, WW . 107A. 

B e v e e lt 

z i c h a an 

t o t : 

S &  VAN . 
Eigenaars van Zuilen- en Talelbazalt-groeven 

in , 

, , E STEENES, ENZ 
Sietucchaeen N.zijilr  55, l l o l t e r d n i i i . 

N . . 

l \ N V 
n in n eu Belgischen Straatkerjen, 

Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenen, enz. 

.  le Anilieiii . 
 vun
, alle «oorten van 

 gejjkt .
 enz. enz. 

Adressen . 

j  O. . VAN GOO  ZONEN ziel hel licht: 

Een paar  Aanteckeningen door . , . 

Prij s ƒ

Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
dri e regels » » '20.— 

1*1*)) wier  i i ' / . «« i .. Amsterdam. Alle bouwuni*-
uu-uten in cement, t>i|is, enz. t a ƒ7.28 per  vat 

ecker A iiiitidiiiu h Arnham,

Bonn terreinen te Velp te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres deu r  VA N * 

N BAC E , le Arnhem. 

Ja*--. Pleyttler, te Scheveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren. enz. 

Bouwterreinen te koop nabij  de n 
aan den Singel, de Oosterstraut enz. te Utrecht, te 
bevingen bij  den architect  aldaar. 

Prlm n Fort land Cement 
vun de a T & , te

Agent F. . , Groningen. 

« . T . , Arnhem,
 Fabriek van

 en

, 

Tiende g ï 0 . 9 Zondag 28 i 1875. 

E
VOO

, , , S en . 
: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Vir.rliijÈi t Zundng,. . |«r  :i nnuiiilcu f 1.65. n t «ich .oor 

mm jaarpkugc. Af/ li rlijk r . bij  vooruitbcsti-lliti g 15 cents 

A l l e s t uk l i en eu » (e . ^ ^ . . i c . ^ 

de e te A r n h e m . 

: 

V»u l 5 regels ƒ l . --, verder  voor  eiken regel 20 cent» en 10 cents voor  een 

ii'iiiniii T van het blad. O route letter*  worden naar  plaatsruimte berekend. 

. 
n het sociale vraagstuk onzer  dagen neemt 

te recht de wonlngsojuaesüe eene belangrijke 
plaats in. Voor de zoogenaamde arbeidende klassen 
is deze van bijzonder  belang. Gelukkig, dat ten 
onzent daarop dan ook meer en meer de aandacht 
wordt gevestigd. Veel wordt er  in dit opzicht 
door  vereenigingen en particulieren gedaan. Wei-
nig, te weinig naar  onze meening, door  de werk-
gevers. t ware belang hunner  arbeiders, en 
daardoor ook hel hunne, wordt in dit opzicht uiet 
altij d goed begrepen eu zooals 't behoort behar-
tigd. e opofferingen, die de werkgevers zich 
hiervoor  zouden getroosten, worden, wij  zijn er 
zeker van, dubbel vetgoed iu meer  zedelijkheid, 
meer  gezondheid en meer  tevredenheid van hunne 
onderhorigen, die uiet uitblijve n zullen gunstig 
terug te werken op het gebulte en de mate van 
arbeid, door hen geleverd. e resultaten, duor 
zulke pogingen in den vreemde (') verkregen en 
bekendgemaakt, kwamen mij  belangrijk genoeg 
voor, om voor de mededeeling daarvan eenige 
ruimt e iu dit blad te vrug**n . k wensch eenige 
bijzondei heden mede te deelen van de voornaam-
ste ai'beiderskolonien , die iu de laatste jaren duor 
bemiddeling van de werkgevers ziju tot stand ge-
komen. k zal de reeks openen met eene stich-
ting vun dien aard, welke door  haren omvang 
en hare goede resultaten in de eerste plauts de 
aandacht verdient. 

.  arbeiderskoloniën der gi'tstaatfabriek 
van  te

n 31 r 1873 bedroeg het getal vaste 
arbeiders en beambten, voor  deze fabriek werk-
zaam, een cijfer  vun omstreek.''  1200U menschen, 
waarvoor 3148 familiewoniiigen door de firm a 
gebouwd eu nog 300 in aanbouw waren. Buiten-
dien hadden 2000 ongehuwde arbeiders in de 
kosthuizen der  fabriek kost en inwoning, terwij l 
voor nog 10UO ongehuwde arbeiders eeue kaseroe-
woning n aanbouw was. e jongste oorlog tus-
sehen d en Frankrij k deed de industri e 
der tinna zoo snel toenemen, dut het aantal ar-
beiders van 1870—73 met een derde vermeer-
derde. e overbevolking, die daardoor  ontstond, 
deed de noodzakelijkheid geboren vvorden, om, 
nevens de bestaande, vier  nieuwe koloniën te 
stichten cn die vuu huizen eu andere inrichtin -
gen lot nut , vei maak en behoefte te voorzien, 
liet spreekt vanzelf, det door  dien snellen aan 
was vun bevolking uiet dadelijk in alle behoeften 
en naai' den eisch kou worden vooralen, Veel is 
dus nog in eeu vooiloopigen toestand gebracht. 
Vun de reeds voltooide koloniën '\*  de brei
den Colonic iu 1871 geslicht eu gel-gen 15 mi-
nuten vau de stad Essen , uun den straatweg en 
lo minuten gaans van de zuidzijde der  fabriek. 
'lij  is gevestigd op liet voormalig goed de -

u en heelt eene uitgcsirekheid win U 1 . 
t terrein is hoog gelegen en vooi t rull e lij k ge-

draineerd. Bij  den bouw der  woningen ziju 3 
stelsels gevolgd. Er  zijn i huizen elk voor 4 
familieii , met vier  vertrekken, en 14 huizen elk 
vuor 4 gezinnen, met dri e vertrekken. Buitendien 
behoort uun die kolonie eeu winkel, een magazijn 
eu eun biuiidweeilokuul met 3 gezinnen, zoodat 
deze kolonie 81 gezinnen telt. 

e huizen zijn zeer  soliede gebouwd, bestaan 
uit 9 verdiepingen en kelder, met afzonderlijken 
ingang- n deel der  woningen is tot stal inge-
richt . Elke woning bezit een afgesloten kelder 
en zolder, benevens een goed geventileerd pri -
vaat, op gecementeerd*?ti kui l staande, Eeu deel 
der huizen is volgens het systeem Prins Albert , 
een ander  volgens het systeem n ge-
bouwd. Zoowel de verdeeling der  woonruimte 
als de inlichtin g geven aun liet geheel een be-
haaglijk voorkomen, en voldoen in alle opzichten 
aan de eischeii der  gezondheidsleer en aau de 
wenschen der  bewoners Eene in aanbouw zijnde 
waterleiding zal de woningen van drinkwater 
voorzien. e privaatkuile u liggen builen de wo-
ningen; de lediging geschiedt op gezette tijden. 
Elke woning is vun een tuintj e omgeven. 

e hoofdstraat is 11.5 . breed; de daarop 
uitloopende straten 5 , alle stralen ïij n gemac-
adamiseerd. 

e kolonie is in 8 maanden tijd s gebouwd; 
de bouwkosten bedroegen, zonder die van d :n 
grond, 128000 Thlr . t geheel maakt eun al-
leiuangenaumsten indru k en voldoet aan de streng-
ste eischen der  gezondheidsleer. 

e*/ lit t U i l zn'li dunkin ii.i t zoodanige ook un oiueul 
besiauu, muur J zgu minder  ulgeiuciu oekeud. t mi l 
mij uuugeuuuiii ui ti ui» ili/.i - ini-ii i 'i u iui^ i  .mui i \ ii i iui i i t i u 
upwekkt-u, int. dergulgk*  omtrent ou. laud bekend te maken. 

e  ligt ten westen vun de 
fabriek , tussehen deze en het dorp Altcndorf , op 
een naar het zuiden en westen zacht stijgende, 
naar het oosten sterk dalende helling, hoog. vri j 
en luchtig, en beslaat eene ruimt e van 26.5 hekta-
ren, waarop 1308 familiewoningen voor  arbeiders 
gebouwd , behalve eene menigte woningen 
voor  beambten n de helft van 1872 werd met 
den houw aangevangen, nadat de grond eerst 
door  kostbare aardewerken daartoe geschikt was 
gemaakt. e bodem bestaat uit een  mg ulluvium -
leem van verscheidene voeten dikte, waarop eene 
broze mergellaag. Grondwater is. wegens den 
onder de kolonie gedreven bergbouw, die drai -
neering noodzakelijk mankte, niet aanwezig. 

e kolonie vormt een vri j  regelmatigen recht-
hoek, in de lengte dooi' 0, in de breedte tloor 
5 kunstmatig aangelegde straten, 10 en 8 . 
breed, doorsneden e huizen staan 0 . au 
den straatweg af cn zijn 15 tot 20 . van elkaar 
gelegen. e meeste huizen zijn van gebakkeu , 
enkele van gehouwen steen opgetrokken, van 3 
verdiepingen eu van kelders voorzien. Twee stel-
sels zijn gevolgd : het rijenstelsel, 7 aan 7 , en 
het gekoppelde stelsel, blokken van 12 wonin-
gen. Voor 3 gezinnen zijn afzonderlijke ingang 
en trappen. Op elke verdieping bevinden zich 
echter  slechts 2 (resp. 1) van elkaar  volkomen 
gescheiden woningen, elke van welke van de 
gemeenschappelijke galerij  nog door een af te 
sluiten portaal, waarop de deuren der  vertrekken 
uitkomen, is gescheiden. r  het wegnemen van 
den scheidingswand der  portalen, kunnen 2 wo-
ningen vereenigd worden, als de talrijkhei d van 
het gezin zulks vordert. e woningen bevatten 
2, 3 en 4 woonruimten, een kelder en zolder 
en een in de woning toegankelijk reukloos pri -
vaat. e ingangen dei neven elkaar  gelegen 
huizen ziju tegenover  elkander  geplaatst. e 
woonruimten zijn van voldoende grootte en hoogte. 

e privaten hebben verglaasd-narden kokers, 
die met rioolbuizen in verband staan, wier  gas-
sen boven het dak worden verwijderd . e secreet-
kuilen liggen buiten de huizen, zijn gecemen-
teei d en worden tussehen de gebouwen geventi-
leerd door  kokers, boven het duk uitstekende. 

e ruimin g geschiedt geregeld door  middel van 
pneumatische toestellen. t drinkwute r  w*ordl 
door een eigen leiding geleverd. Verwijderin g 
van buiswater en vuil heeft doelmatig plaats. 
Tussehen de huizen liggen bleeken, door  hagen 
gescheiden. 

lu het midden der  kolonie ligt een marktplaats, 
2400 1 groot. tOOUO * zijn nog beschikbaar 
voor  den bouw vuu winkels, restauratie, bewaar-
school , enz. 

Aau de oostelijke zijde der  kolonie is eeu uit-
gestrekt terrein voor  scholen afgezonderd, waar-
van eeue reeds is opgericht. Ook hier  zijn alle 
hygiënische voor  waarden iu acht genomen. t 
is een vrj j  en luchtig gebouw met steunen trap-
pen; de lokalen worden behoorlijk verwarmd en 
geventileerd; de schoolbanken zijn van zeer  goede 
constructie en alles is aangewend, om het verblij f 
daar zoo aangenaam en het onderwijs zoo vrucht-
drageiid mogelijk le maken. e straten en wo-
ningen worden door gas verlicht, van het etablis-
sement geleverd. 

Twee winkels, een uittpanningsplaats met tuin , 
kegelbanen enz., zijn ten noorden der  kolonie 
aanwezig. Eene wasch- en badinrichtin g zal wel-
dra volgen. 

e politi e eu brandweer  worden door  goed ge-
disciplineerde korpsen van de fabriek uitgeoefend. 

e bouwkosten bedroegen (zonder den grond) 
op ultimo r 1873 1,175,000 Thlr . Eene 
dubbele woning voor 12 gezinnen heeft 11,500 
Thlr . gekost. 

e huur van eene woning vun 4 vertrekken 
bedraagt gemiddeld 58, van 3 vertrekken 50 en 
vau 2 vertrekken 34 Thlr . in het jaar . 

e bevolking der  kolonie bedioeg einde 1873 
üOOO zielen, die door  verderen aanbouw tot op 
7000 zal aangroeien, waaronder  100U ongehuwde 
kostgangers. 

Als het plan vun uuubouw voltooid zal ziju , 
zul deze, evenals de eerstgenoemde kolonie, een 
modid-kolonie in suuituir  en technisch opzicht ge-
noemd kunnen worden. 

e  Schederhof is gelijktijdi g met de 
kolonie g gesticht, maar is, zoowel wat 
ligging als inrichtin g betreft, minder  gunstig te 
noemen. Ten zuiden van de fabriek gelegen, 
naar het zuiden en westen vrij , bevat zo 402 
tumiliewoiiiiigei i van 2, 3 en 4 vertrekken; 
ze zijn 3 verdiepingen hoog eu van kelders voor-

zien. e inrichtin g der  huizen is als die van de 
op rijen st-ande huizen der  kolonie . 

e dicht naast elkaar  geplaatste huizen en de 
minder  gunstige ligging geven aan het geheel 
echter  eeu niet zoo behaiglijk voorkomen als de 
kwartieren der  eerstgenoemde koloniën. 

Al s aanhangsel van deze kolonie zijn 08 ar-
beiderswoningen van 2 verdiepingen, voor 272 
gezinnen, elk met eene ruimt e van 2 vertrekken, 
voorloopig gezet. Ofschoon ze het kenmerk dra-
gen van hare voorloopige bestemming, zijn ze 
echter  zeer  goed ingericht. 

e  Sardhof. in het jaar 1871 aan de 
noordzijde der  fabriek gebouwd , ligt onmiddellij k 
aan het bij  uitstek door  arbeiders bewoonde kwar-
tier  «de heilige Geest."  Zij  bevat twee reeksen 
van huizen van 3 verdiepingen, met woningen 
van 3 en 4 vertrekken. te zamen voor 30 ge-
zinnen , welke in bojworde en inrichtin g aau die 
van de kolonie g nabijkomen; terwij l 
9 huizen met woningen vnn 2 vertrekken, voor 
12Ü gezinnen, in vakboaw in Zwitserschen stijl 
opgetrokken zijn , eu eindelijk eene groote volks-
keuken. e kolonie is in een langwerpig vier-
kant gebouwd, waardoor de toevoer van licht 
en lucht zeer  bevorderd wordt. 

e  West end, aan de zuidwestzijde der 
fabriek gelegen, bestaat uit een ouder, in het 
jaar 1803, en in een nieuwer, in 1871 , opge-
rich t gedeelte, gezamenlijk 3f7 familiewoningen 
bevattende. t oude gedeelte bevat huizen 
van( i;, '  verdiepingen met kelders; de boven-
bouw bestaat uit vakwerk. t nieuwere deel 
is samengesteld uit massief gebouwde huizen van 
3 verdiepingen, op rijen geplaatst, wier  aanleg 
en inrichtin g met die der  overige koloniën over-
eenkomt. e woningen bestaan uit 2, 3 cn 4 
vertrekken, in het oudere gedeelte in verdiepin-
gen gescheiden. e aanleg en het voorkomen 
van liet geheel zijn niet zoo gunstig als van de 
overige koloniën. 

Ten aanzien van de sanitaire eischen met be-
trekkin g tot draineering, watervoorziening, afvoer 
van buiswater, aanleg van privaten enz. enz., is 
overigens in al dc genoemde koloniën voldoende 
zorg gedragen. 

Buiten die 5 koloniën bezit de inrichtin g nog 
058 verstrooid liggende huizen voor  beambten, 
opzichters, enz. 

Ouder de leiding der  firma  werkt een uitge-
breide winkel» ereetiiging met tul ri j  *e depóts, 
waar  tegen contante betaling i llerlei goederen 
ziju te verkrijgen voor  deu inkoopsprijs. n 1873 
bedioeg de gezamenlijke ontvangst meer dan
miilioen Thaler. 

Aan de inrichtin g zijn voorts verbonden : eeu 
voortreffelij k hotel, verscheidene bier- en koffie-
huizen, een selterswaterliibiiek , een stouminoleii, 
een door  stoom gedreven bakkerij , die dagelijks 
omstreeks 1400 zesponds-roggebrooden en 1800 
tarwebrooden van 4',a pond aflevert 

t plan bestaat, om een giuute slachterij  tot 
stand te brengen, waar  goed vleesch, legen bil -
lijke n prijs , kan bekomen worden. 

Eene inrichtin g tot desinlectie van besmette 
goederen, volgens het Engelsch systeem, is reeds 
tot stand gebracht. 

. S. Sn. Co N . 

. 
Volgens den Arbeitgeber is de gasfabriek 

ter  verlichtin g der  spoorwegrijtuigeu op de Nie-
e spoorwegljn in den laat-

sten tij d aanmerkelijk vergroot, om voldoende 
hoeveelheid gas te kunnen leveren voor  ongeveer 
400 spoorwegrijtuigeu , welke, volgens het stelsel 
van Piutsch, met gas vellicht worden. t gas, 
bereid uit bij  de purutliue-fabricage overblijvende 
producten en laamgeperst op 0 atmosferen, wordt 
in twee, zicli on r  elk spoorwegrijtuig bevindende 
gesmeed-ijzeren cilinders gevoerd en is voldoende, 
om een wagen op den ri t van Berlij n naar  Wee 
nen en terug, zonder  aanvulling, volkomen hel-
der te verlichten. 

— Te n zal een nieuw operu-gebouw 
worden gesticht uan den oever van de Theems 
en daartoe zal eene prijsvraag worden uitge-
schreven. 

. 
'S-Gravenhage. By de Tweede r der 

Staten-Generaal is een gewijzigd ontwerp van wet 
ingediend, wegens vergoeding aan de Amsler-
duuisclie , wegens uitbreidin g 
der by bestek vastgestelde werken aan de ha-

venhoofden te Wijk-aan-Zee, tot een bedrag van 
ƒ 418,000. 

— Ter  verbetering van het bericht in ons vo-
ri g nommer , betreffende het wetsvoorstel tot aan-
leg van spoorwegen dooi den Staat, kan worden 
medegedeeld, dat de heeren e c. s. hebben 
voorg-steld den aanleg van de volgende lijnen, 
als : 

a. van Grouw langs Sneek naar  Staveren; 
b. van n langs Sneek naar ; 
c van Zwolle naar  Almelo; 
d. van n langs n naar  Zaandam ; 
e. van Zaandam naar de haven te Wijk-aan-Zee; 
f. vnn het centraal-station te m naar 

deu k van : 
(/. van t langs Gorinchem en Tiel naar 

den Staatsspoorweg in de nabijheid van Eist; 
h. van Zevenbergen langs Steenbergen naar 

Bergen-op-Zoom; 

ï. van Steenbergen naar het Zijp e en van het 
Zijp e langs Zierikzee na ir  Brouwershaven; 

k. van Breskens naar de Belgische grenzen in 
de lichtin g van Geut eu van B ugge; 

l. van Zwaluwe door de t naar -
togenbosch, 

m. van Nijmegen naar  Venlo. 
— e commissie, benoemd lot het afnemen 

van het examen voor de betrekking van landme-
ter  3e klasse vau het kadaster, bestaat uit de 
heeren: A. Bevers, ingenieur-verificateur van het 
kadaster bij  het t van Financiën, voor-
zitter;  A. , inspecteur der  registra-
tie en domeinen te 's-Gravenhage*; F. . de Gel-
der , controleur van de directe belastingen en het 
kadaster  te ; W. F. Bruinier , land-
meter der  le klasse bij  het kadaster  te Amster-
dam, secretaris;  VV. Benedic, landmeter der 
2e klasse bij  het kuduster te 's-Bosch; A. W.

, landmeter der  2e klusse bij  het ka-
daster  te Eindhoven, eu W. Blum, directeur van 
de burgerschool voor  middelbaar  onderwijs te 

's-Gravenhage. 
— n de zittin g van den Gemeenteraad vaa 

23 dezer  werd behandeld een voorstel van Burg. 
en Weth.. otn tot eene vermindering vau den 
guspnjs eu wel van 18 tot 13 cents per . over 
te gaan en te bepalen, dat die prijsverminderin g 
ingaat met 1 Januir i j l . Verder gaven Burg. en 
Weth. iu overweging om geene nieuwe gusver-
bruiker s aan te nemen, zoolang uiet de tweede 
fabriek in werking is. N.i langdurige discussién 
werd hel voorstel van Burg. en Weth. aangeno-
men , zijnde de bepaling om voorloopig geene 
meuwe gasverbruikers aan le nemen eenigszins ge-
wijzigd op voorstel vau deu heer  Ey.ssell. 

t ontwerp eener  vernieuwde concessie aau 
de Scheveniugsche Paardenspoorweg-onderneming 
werd wegens het vergevorderde uur  verdaagd. 

 Bij  de Tweede r is thuis 
aanhangig het wetsontwerp tot onteigening van 
perceelen, uoudig voor de verbreeding van de 
Stilsteeg eu vau de e Gastbuismolenateeg, aan 
de noordzijde. 

Volgens het daarvoor  opgemaakte plan zal de 
Stilsteeg van 4.50 . tot gemiddeld 18 , eu 
de e Oasthuismolensteeg vun 4  tot ge-
middeld i3.50 . breedte worden gebracht. 

Er is slechts één adres ingediend (niet vaa 
eeu der  eigenaren, wier  perceelen men wenscht 
te onteigenen), dat, bhjkeus het daarover  uitge-
bracht advies vuu Burgemeester  en Wethouders 
vau 3 r 1874, geen bezwaar tegen het 
voorgenomen plan inhoudt, maar  alleen betreft 
mogelijke schade aun het eigendom vun derden. 
door  bouwen en sloopeu der  naastgelegen panden 
teweeg te brengen. Volgens nadere verklarin g 

van Burgemeester en Wetuoudei  voorziet hierin 
uit . 500 der  algemeene politieverordening. 

. lu de laatste buitengewoon 
belegde vergadering van den Gemeenteraad alhier 
werd eene belangrijke en siud< langen tij d reedl 
aanhangige quaes tie beslist, betreffende de ver-
andering vun de Wirdumerpoortsbrug . 

t de verbetering vuu liet vaarwater  en te-
vens de vernieuwing van die brug allernoodzake-
lijks t waren hiermede stemde ieder  inwoner van 

n in. Op welke wijze die verandering 
echter  zoude plaats vinden, daarover  waren de 
gevoelens zeer  verdeeld. Technici beweerden, dat 
eene draaibru g met twee doorvaarleu op die 
plaats dc beste oplossing van het vraagstuk was, 
zoowel in het belang vau de scheepvaart en af-

g als iu verband met de omliggende ter-
reinen ; terwij l zich uit de gemeentenaren zelf 

verscheidene stemmen verhieven, die van een 
tegenovergesteld gevoelen waren, en hun ooi doe 
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was, dat eene vaste brug met verwijdin g der 
gracht beter  aan het doel zoude beantwoorden. 
Aan courantengeschrijf en heftige artikelen heeft 
bet niet ontbroken, zelfs nadat door  uitbakening 
bewezen was, dat een vaste brug, zoowel uiteen 
aesthetisch oogpunt, als in verhand met de luir e 
ligging der  omliggende terreinen, de bestaande 
toestand eerder  verminderen dan verbeteren zoude , 
hield de oppositie nog stand, en werd door  de 
voorstanders van eene vaste brug njgmaals be-
proefd een nader  onderzoek uit te lokken. n 
daartoe strekkend voorstel werd echter  verworpen; 
waarop met eene meerderheid van 3 stemmen 
het maken van een draaibru g met twee door-
vaarten werd aangenomen, zoodat de toekomst 
thans zal moeten uitwijzen, welke der  beide par-
tijen het bij  het rechte eind heeft gehad. Zooveel 
is echter  zeker, dat door  het raadsbesluit thans 
ook die avenue van , welhaast in ver-
band gebracht met het overige nieuw aangelegde 
gedeelte, niet alleen veel zal bijbrengen tul ver-
fraaiin g , maar  in eene wezenlijke en sinds lang 
gevoelde behoefte voor  de verbetering van het 
vaarwater  zal voorzien. 

Arnhem. e Vereeniging lirtibus Sacrum is 
voornemens in 1875 eene tweede tentoonstelling 
te houden van kunstwerken vau levende Neder-
landsche meesters. Zij  vertrouwt dat de kunste-
naars, die bij  de eerste proeve krachti g hebben 
medegewerkt die tentoonstelling te doen slagen, 
ook nu door  inzending hunner beste werken tot 
het welslagen dezer  tweede tentoonstelling het 
hunne willen bijbrengen. e navolgende bepalin-
gen worden ten dien einde ter  kennis van alle 
beoefenaars en bevorderaars van beeldende kun-
sten gebracht. 

Art . 1. e tentoonstelling van kunstwerken 
van schilder-, teeken-, bouw-, beeldhouw- en gra-
veerkunst van levende Nederlandsche meesters 
zal gehouden wo den iu de lokalen der e 
Burgerschool van 1 Augustus af tot en met 20 
Augustus 1875. 

Art . tl. All e kunstwerken moeten van 13 Juli 
tot uiterlij k 20 Juli 1875 vrachtvri j  bezorgd wor-
den aan gemeld lokaal, aan het adres der  Ten-
toonstellings-Commissic. r  toegezonden kunst-
werken worden aan het opgegeven adres terug-
gezonden. 

Art . 3. Bij  de toezending der  kunstwerken 
moet een brief gevoegd worden, houdende den 
naam en de juiste woonplaats van den vervaar-
diger, met een korte omschrijving van het onder-
werp, zoo ook desverkiezende opgave van den 
koopprijs. 

Art . 4. Geene kunstwerken zullen geplaatst 
worden dan met schriftelijk e toestemming der  ver-
vaardigers. 

Art . 5. Niemand mag meer  dan dri e schilde-
rijen , teekeningen of gravuren inzenden. l 
getal is vour  de bouwkundigen niet verbindend; 
/ij  hebben recht op eene oppervlakte van dri e 1 . , 
tenzij  de beperkte plaatsruimte eene ruimere 
opname mocht veroorloven. 

Art . 0. Schilderijen, teekeningen en gravuren 
moeten van behoorlyke lijsten voorzien zijn. e 
bepaling heeft geene betrekking op bouwkundige 
teekeningen. 

Art . 7. All e geplaatste stukken, hetzij  al dan 
niet verkocht, zijn en blijven tot dc finale slui-
ting der  tentoonstelling onder  het opzicht van de 
Commissie. 

e Commissie behoudt zich het recht vooi', de 
stukken, die haar  minder  geschikt ter  plaatsing 
voorkomen, met de meeste geheimhouding aan 
de opgegeven adressen terug te zenden. 

Art . 9. e terugzending geschiedt voor  re-
kening der  Vereeniging — binnen het k aan 
de opgegeven adressen — buiten hetzelve tot 
aan de grenzen. 

Art . 10 e Commissie zal zooveel mogelijk 
zorg dragen voor  de ingezonden kunstwerken, 
zonder  echter  voor  onvoorziene schade of gemis 
verantwoordelijk te zijn. e verzekering tegen 
brandschade geschiedt ten koste der  Vereeniging. 

Art . . e Commissie zal zich belasten met 
den verkoop vun kunstwerken , waartoe zij  van 
de vervaardigers de juiste prijsopgave verzoekt. 
Zonder deze opgave zullen de kunstwerken als 
niet te koop aangemerkt worden. 

Onderbandsche verkoop van een ten toon gesteld 
en uls te koop opgegeven kunstwerk zonder  voor-
kennis van de Commissie zal niet erkend worden. 
Wanneer  zulk een stuk door  de Commissie mocht 
verkocht worden, zal daarvan deu belanghebbende 
onmiddellij k kennis worden gegeven. 

Zoodra iemand zich genegen verklaart een 
kunstwerk voor  de verlangde som aan te koopen, 
zal elk vroeger  aanbod buiten aanmerking blijven. 

Van de koopsom der  op deze tentoonstelling 
verkochte kunstwerken zal de verkooper  5 pCi. 
aan de Vereeniging moeten afslaan. 

Art . 12. , die verlangen dat hunne 
werken in aanmerking komen bij  den aankoop 
voor  de verloting, worden verzocht de prijzen, 
zoo juist mogelijk, op te geven. Geene kunst-
werken, dan die het eigendom der  vervaardigers 
zijn . worden voor  dit doel aangekocht. 

Art . 13. s die hunne werken op de 
tentoonstelling der j  - Arl i et Aruicitiae " 
te Amsterdam wenschen ten toon te stellen, wor-
den verzocht daarvan in den geleidenden brief 
kennis te geven. e Commissie zal voor  die ver-
zending zorg dragen. 

Art . 14. All e vorderingen, de ontvangst ot de 
betaling der  kunstwerken betieffende, moeten 
binnen zes weken na de sluiting der tentoonstel-
ling uun de Commissie wordeu , 

All e brieven, de tentoonstelling betreffende, 
moeien vrachtvri j  gezonden worden aan deu Se-
cretaris der  Commissie. 

e Vereeniging Artibut Sacrum zal zich bey-
veren de belangen van de kunst en hare beoefe-
naren te bevorderen; zij  vertrouwt dat hure 
pogingen aller  sympathie zullen wegdragen en 

hoopt dat de Vaderlandsche kunst de gewenschte 
vruchten van hare bemoeiingen zal plukken. 

E . 
Waarde  t 

Er is reeds geruime tij d verloopen sedert ons 
vorig schrijven en dit , hetwelk wij  om verschil-
lende redenen hebben moeten uitstellen. Bngoed 
ook, want uwe laatste nommers behelsden toch 
reeds verschillen e mededeelingen over  Utrecht , 
die, al hetrollen ze ook meer  speciaal -  archi-
tectuur  vau de . . geestelijkheid uitgaan , 
toch eenige bijdragen leverden tot hetgeen in oase 
bisschoppelijke stad vooral voorvalt. Wij  hopen 
later  omtrent de iu die mededeelingen aange-
haalde bouwwerken het een en ander  in 't mid-
den te brengen. 

Wi j  verlaten thans de Cathurijiie-wij k en be-
geven ons dwars door  de stad naar  het tegen-
overgesteld gedeelte, waar  wij , uil de Nobclstraat 
komende, het k voor  ons hebben. 

r  heeft in den laatsten tij d veel verandering 
plaats gehad: het i k werd nl. lol 
openbare wandelplaats ingericht; de ft> repelen, 
uitmakende het oude ziekenhuis, gesloopt eu daar-
voor  enkele nieuwe huizen in de plaats gebouwd, 
terwij l de vroegere zoogenaamde g door 
een steenen rijbru g werd vervangen. r  eeu 
en ander  iieeft dit punt veel meer  aantrekkelijk -
heid gekregen, zoodat, behalve de huizen, waar-
van wij  zooeven spraken, ook aan de overzijde 
van de Singelgracht eenige nieuwe gebouwen zijn 
verrezen. 

e gronden, uitmakende de lliiitensocieteit en 
het park Tivoli , zijn daardoor  ook in waarde ge-
rezen en bij  het weinige besjek dal de Sociëteit 
in de laatste jaren ten deel valt, verwondert het 
ons dan ook niet, dat de eigenaar  het voorne-
men heeft tot den publieken verkoop daar  van 
over  te guun. t plan bestaat om dezen grond 
in perceelen als bouwterrein te verkoopen; het 
park Tivol i blijf t evenwel nagenoeg geheel zijne 
afmeting behouden. 

n dit laatste werd sedert eenige jaren een ge-
bouw gesticht voor  muziekuitvoeringen enz., waar-
aan werkelij k groote behoefte bestond. Vroeger 
toch waren daar  slechts ondoelmatige localiteiten. 
die zelfs ongeschikt waren als schuilplaats bij 
regen en tot het geven van muziek uitvoeringen 
iu 't geheel niet deugden. k was er  toen in ge-
heel Utrecht geen lokaal voor  drukbezochte con-
certen of feesten van eenigen omvang, zoodat 
deze aanbouw in meer  dan één opzicht als ver-
betering is te beschouwen. 

l het gebuuw in zijne architectonische 
samenstelling met bepaald aesthetisch is te noe-
men , is de hoofdzaak evenwel vri j  voldoende. 

n krijg t den indruk , dat de bouwmeester  met 
de hem toegestane bouwsom heeft moetert woe-
keren, en mogelijk is het daaraan toe te schrijven, 
dat eenige klachten gehoord worden over  slechte 
plaatsing der  kleedkamers, tochtige toegangen, 
onvoldoende verwarming, enz, u vindt n 

J hel geheel zulk eene verbetering, dat wij  over 
deze punten nie: verdei willen uitweiden. Jammer 
echter  is het, dat Utrechts burgerij  zich deze 
stichting eigenlijk onwaardig toont, doordien ze 
den ondernemer niet genoeg in zyn pogen steunt. 

e zooeven genoemde nieuwe brug maakt, van 
sommige punten gezien, een niet onaardig effect. 

e scheevc ligging en de groote breedte ten op-
zichte vau de geringe lengte, werken echter  van 
n.iinj  gezien minder  gunstig. e constructie is 
van metselwerk, bekleed met hardsteen; de ba-
lustrade van Udelfunger  zandsteen. e brug 
voorliet werkelij k iu eene lang bestaande behoefte, 
eu kan voor  deze wijk als eene uitmuntende ver-
betering gelden. 

e Nachtegaalstraat, tegenover  deze brug, werd 
reeds vroeger  verbreed, en in verband daarmede 
verrezen iu die straat eenige hukten, die wij  stil-
zwijgend vooi bijgaan omdat ze niei lot spreken 
opwekken. 

Tegenover  dezooeven besproken g op 
den hoek van de Nachtegaalslaat en deu Singel, 
zijn onlangs door  een speculant twee huizen ge-
bouwd in den modernen Nederlandse ben koek-
bakkersstijl . 

Zelfs leeken — cn dit zegt veel, want de hui-
zen zyn gepleisterd en van ornamenten voorzien — 
kwamen ons te geinoet niet de opmerking, dal 
het jammer was, dat op zulk een schoon punt niet 
wat meer  smaakvol gebouwd was. Wij  voor  ons 
hadden daar, met het oog op stand en ruimte , 
liever  één huis gezien, wat meer  teruggeplaatst 
en iu laudelyk karakter  ontworpen. 

e 'took zij , die hoek is thans bedorven; ja 
'ti s zelfs jammer van 't materiaal, dat daar  zon-
der  eenigen kunstzin op elkander  is gestapeld. 

! wij  schijnen hoe langer  hoe meer  ineen 
tijdper k te geraken, waarin gelduiakcrij  aan het 
schoonheidsgevoel wordt opgeofferd, u 
mug zich de speculant verheugen in goed'! zaken, 
want de huizen stonden nog iu 't ruw , toen hij 
reeds één daarvan voor  een halve ton verkocht, 
een prij s minstens een derde, doch mogelijk wel 
de huilt , boven de waarde. Als de ve:koop van 
de gronden der  lluileiisocieteil doorgaat, hopen 
wij  dat op den anderen hoek vau de Nachtegaal-
straal, tegenover  deze misbaksels, wat meer dege-
lijk s zal verrijzen. 

Als wy ouzo wandeling langs den Singel voort-
zetten , vinden wy voorbij  de broodfabriek twee 
onlangs gebouwde huizen , waaraan de bouwmeester 
het karakter  vau den ouJ-llolluudschen bouwstijl 
beeft trachten te geven. Van verre maken deze 
huizen, zoo wat vorm uls kleur  betreft, een auu-
genanten indruk . Naderbij  komende, bemerken 
wijdatze er  sol ie Je uitzien; ze zyn vuu Utrecbtsch.cn 
baksteen opgetrokken, met lijstwerken van zand-
steen en balkons vuu hardsteen, Zy zien er  goed 
bewerkt uit. 

Up den voorgrond zij  gezegd, dat wij  u geen 
brieven schrijven met het doel om volledige cri -

tiek te leveren ten aanzien van de bouwwerken, 
waarbij  wij  nu eu dau stilstaan. Wij  wenschen 
slechts nu en dan in 't kort ons individueel oor-
deel uit te spreken, en zijn het met de lezing van 
't bekende spreekwoord volstrekt niet eens. Wij 
zijn meer  doordrongen van het denkbeeld dat de 
kunst moeilijk is, maar de critiek nog moei-
lijker, r r  /egt terecht iu zijne oGo-
'lanker i Über . n nul Philosopble'1 

e ware eritioker  moet datgene waarover  hij 
wil oordeel en verstaan; hij  moet rechtvaardig wil-
len en kunnen zijn. j  moet het ideaal der 
kunst of der  wetenschap, waarover  hij  critiek 
velt, eikend hebben en naar  den maatstaf van 
dat l moet hij  bet te beoordcelen werk meten. 

j  moet echter  ook het tegenwoordig mogelijke 
kunnen, opdat ziju oordeel niet alleen rechtvaar-
dig, manr  ook billij k zij. Zij n genood moet vat-
baar  zijn voor  al wat goed is en hij  moet zich 
verheugen, dit te doen uitkomen. j  moet slechts 
het geleverde werk voor  oog en hebben en uitspraak 
doen geheel en al zonder  aanzien des persoons. 
Zyn streven moet zijn , met erkenning van het 
goede dal aanwezig is, steels te wijzen op het 
betere, dat geschieden kan, en wanneer  hij  het 
beste naar  waaide geschat beeft, moet hij  boven-
dien in slaat zijn lot bet geven van leerrijk e 
opmerkingen. 

Waar bestaal een zoodanig crilieker.' " 
 moeilijkheid derhalve erkennende, bepalen 

wij  ons tot opmerkingen en minder  tot critiek . 
e huizen uu waarover  wij  zooeven spraken gaven 

ons den indruk , ontworpen te ziju door  X eu uit-
gevoerd door  V , zonder  dat de eerste zich verder 
met de zaak inliet. t heeft allen schijn , dat 
de balkons niul toi het primitie f ontwerp beboe-
ren, maar  er  aan toegevoegd zyn; ze zijn hoege-
naamd niet in harmonie noch wat plaatsing, noch 
wat vorm betreft, met het overige. e bouten 
lambriseering aan den voet van het dak maakt 
een arm figuur  tegenover  den onderbouw, en 
vooral de topgevel» zijn te dun, te nuchter  op-
gevat. 

n deed het ons aangenaam aau, deze 
uilzondering waar  le nemen hij  den tegen woordigen 
speculatie-bouw. r  is van baksteen veel te maken 
als uien er  slechts studie voor  overheeft, en het 
publiek, dat voor  't rneetuudeel nog schijnt te 
hechten aan gepleisterde gevels, zou bij  meer 
algemeene toepassing van baksteenbouw langza-
merhand het verkieslijke daarvan wel inzien, 
mits men hel matei iaa! practisch eu met smaak 
verwerkt . 

l wij  in deze wijk nog veel hebben op 
te merken, wandelen wij  toch even langs de gas-
fabriek naar  het Bagijnenbolwerk, waar  ons aller-
eerst de nieuwe ijzeren draaibrug, onlangs vol-
tooid, in 'toog valt Er  is weieens beweerd, 
dat deze brug voorloopig gemist had n 
worden en dut er  andere plaatsen zijn , waar  het 
verband tusschen binnenstad en singel meer  ge-
wenseht zou wezen, 'tl s waar  dat de passage niet 
erg druk is, doch de buurt aan de overzijde van 
de Singelgracht is tamelijk bevolkt en mogelijk 
geeft de tegenwoordige toestand aanleiding tot 
meerdere bebouwing en uitbreidin g aldaar, lu 
een wijk te Charlottenbur g zagen wij  straten aan-
gelegd, met gasverlichting, fonteinen, uurwer-
ken . ens., geheel gereed. Ue huizen werden 
echter  nog verwacht, en deze zullen er  thans wel 
voor  'tgrootste gedeelte gekomen zijn lu d 
geschiedt juist het omgekeerde: eerst de huizen 
eu maanden daarna straten, rioleering, verlichtin g 
en toegangen. t het oog hierop vin len wij 
het leggen van die brug nog niet zoo voorbarig, 
als sommigen wel willen beweren. 

Wat de brug zelve betreft, hadden wij , iu plaats 
van de booglyn, waarmede de buiteuliggers ziju 
beschreven, liever  een rechte of flauw gebogen 
oploopende lij n gezien, daar  eeu van deze voor 
een enkele draaibru g toch meer  redengevend is 
en beter  effect maakt bij  geopenden stand. 

Wi j  zijn thans genoodzaakt nog eene opmerking 
te beantwoorden, waartoe 11. ons iu no. 18 van 
den vorigen jaargang aanleiding gaf. 

. zegt in ziju schrijven, »d.it zijne opmerkin-
gen omtrent den bruggenbouw meer  iu t bij/ , ui-
de r gelden, die bij  de , Naehioguul-
siruut en y uen bol werk. e beide eersten, zegt 
luj , wijzen op eeue totale afwezigheid van scheep-
vaarlbevveging, terwyl de luul-t e het tegendeel 
doet vermoeden. . beweert verder  dit , aange-
zien op dat gedeelte der  stadssingels scheepvaart-
beweging onmogelijk ['.) is, de zware draaibru g 
aan het Bagijnenbolwerk, met hare eenige iu ?ters 
broede doorvaart, een vreemd effect maakt." 

Om duidelij k te ziju , moeten wij  ons eenige 
jaren terug varplaatsen, tot op het tijdstip , dat 
de genoemde bruggen nog niet bestouden, eu bij 
de Nachtegaalstraat nog de dusgeuoomdw -
pelbrug lag. s was het gedeelte Singel-
gracht van de Weerd af lol uan de Wilteuvrou -
weubrug wel degelijk bevaarbaar. 

d uu bet Gemeentebestuur  eeu vaste brug 
doen leggen tegenover  bet B igijn-'iibolwer k , dan 
hadden de kolen- eu kalkscliepen vóór die brug 
moeten blijven eu, /.oo mogelijk, tol de gasfabriek 
moeten vletten, terwij l die schepen nu, evenals 
vroeger, vóór de fabriek kunnen worden gelost. 
Bovendien bepaalt zich de scheepvaart op dat 
gedeelte (volgens l(. onmogelijk) niet alleen tot 
de genoemde. 

Wanneer  de brug derhalve niet beweegbaar 
was ingericht, zou . recht hebben gehad vaneen 
vreemd effect te spreken; maai'  bovendien zou 
dan de uitdrukkin g geld eerkwitten iu zyn schrij-
ven minder  misplaatst zijn geweest dan zy thans is. 

Wy hadden hier  korter  kunnen zijn, doch wer-
den tot die uitweiding gedrongen oui der  will e 
vun , die Utrecht zeer  slecht schijnt te kennen. 

Wi j  zien ons by Je brug iu quaestie weder. 
Tot later. 

Utrecht, Febr. '75. . 

 van Aanbestedingen. 

Zondag, 98 Febr. 
. door  het dyksbestuur  der  Vij f 

deelen Zeedijken Buitendijk s . ter  secretarie van 
het waterschap: delevering van dijksmalerialen. 

Arum , bij  J. , het afbreken eeneronde 
huizing, het bouwen eener  consistoriekamer en 
het maken van een regen waters bak bij  de school. 

. 1 Blaart. 
a-Bosch, te 10 uren, door  burg. en weth.: 

het maken van 2 houten gebouwtjes of keten, 
bestemd voor  hulpkantoren der  politie, aldaar. 

. t '  11 uren. door  kerkvoog-
den der . gemeente, bij  F. Steenhuizen: het 
houwen vun eene bewaarschool aldaar. 

Amsterdam, te 13 uren, door  burg. en weth.: 
lo, bet onder*proflel-brengen , rioleeren en be-
straten van eenige straten in de nieuwe stads-
wijken , met het onderhoud tot 31 . '75; 2o. 
het iu '75 uitdiepen van huilenwateren , van het 
J en van de dokken. 

O 3 Beemster, te 12 uren, door  het gemeen-
tebestuur: het leggen van p m. 590 1 straat 
en het plaatsen van een ijzeren hek op steenen 
voet, aan de l aldaar. 

Oosterlittene, te 13 uren. bij  den adm. 
kerkvoogd S. . v, d. : het maken en 
stellen van 75 . ijzeren hekwerk. met bijbe-
boorend metsel- eu hurd*teenwcrk voor  Ue pasto-
ri e aldaar. 

Amsterdam, te V2 uren, door  de . 
Useren-spoorwegtnaatschappy, in het stationsge-
bouw: lo. de levering van 2000 ton ijzeren of 
stalen spoorstaven; 100 ton ijzeren eindverbin-
dingen; 90 ion haakboiilen ; 2o. de levering vau 
10,000 eikenhouten dwarsliggers; 3o. het vei rui -
men van bermslooten in den Anna-Paulownapolder, 
tussch"n e - en Zijpenlijke n , ter  weers-
zijden langs deu Noordhollanilschen Staatsspoor-
weg; 4o. het bouwen van 3 enkele wachters wo-
ningen langs den Goslerspoorweg, tusschen :fe 
stations Amsterdam en Bussnm; 5o. de levering, 
van telegraafdraad, isolaturstangen en pipierrol -
len, len dienste van bet . 

Brouwershaven, door  bet gemeentebestuur: 
de levering van 33,000 stuks straatklinkers, te 
leveren vóór 1 April , 

. 2 t 
' s - i l i ;e . le 11 uren, door  hel ministerie van 

marine: hel bouwen en leveren van een loods-
kotter  (20 , met beschieting en mastgestel. 

t , te 12 uren , door  het . . kerk-
bestuur  van Wilni s en : bet bouwen 
eener  kerk met toren. . bij  den architect 
Tope, te Utrecht. Aanw. op dun bestedingsdag, 
te 101/, uren. 

does, te 12 uren, door  deu rentmeester  van 
het , rentambt Goes, in e Vriend-
schap : het afbreken van de bestaande- en het 
houwen van een nieuwe schuur, op de bolstede 
van het , iu den Fredei ikspolder, 
onder  Colijnsplaal, thans iu pacht bij  S . 

, te 12 uren door  hei gemeente-
bestuur: het bouwen van een gemetseld eivormig 
riool , van e r  over  de Werf , langs de kraau-
poort over  de , door  de <!wamukersstraat en 

 de steeg tot de Venlosche poort, over  eene 
lengte van 757'1 . met 4 zijtakken, 0 lucht-
kokers en 00 inlaatkokers, met ontgraving, we-
deraanvulling enz. Aanw. 1 , ie  uren. 

te 1 uur , dooi den burgemeester  : 
het inrichten vau een gebouw tot passantenhuis 
enz. aan de Bovenhoek en het bouwen van eene 
bergplaats. 

G r a u w (Zeeland), te 2 uren, door  het ge-
meentebest.: e perc het op de losplaats te Paal 
leveren van ongeveer  450 s pl latzand; 2e perc. 
idem 94,000 stuks keien 14/10 en 2310 str. . 
kantsteenen, beiden uit de groeven van Feluy; 
3e perc. hut niet voorhanden keien bestraten van 
2900 . oppervlakte, met het onderhouden dier 
bestrating ged. Ü maanden na eerste opneming. 

TJdea, te 3 uren. door  hei h kerk-
bestuur, bij . Scheepens: het bouwen eener 
kerk met daaraan belenden e badkamer, een 
schoollokaal met kabinet enz. Aanw. van 12—3 
uren. 

, iu hui Timmerhuis: het onder-
houden van don Üverschiescheu straatweg, van de 
liemiet nabij  de brug over  de e l tot de 

. 
Woensdag, 3 . 

Arnhem, te 10 uren. by e Brui n : het om-
zetten , van steenen zuiveren en vervoeren van 
deze, van ongeveer  bunder  grond. 

Oostarmoer, te 1  hij  den kerkvoogd T. 
. Alsina: het bouwen eenur  pastorie .oor  de 

. gemuente. 
Callantsoog, t el uur , door  kerkvoogden der 

. gemeente , bij . j  : het bouwen van 
eeue pastorie met annexe catechisutiekimier  al-
daar. Bilj . n uiterlij k te .2 uren. 

Geldrop te 4 uren, door  Nieuweuhuizen en 
Van Stratum, bij  Wed. n : het bouwen vau 
eene stoomweverij  en annexe gehouwen. . by 
den architect , te d Aanw. te 
11 uren. 

Winschoten, te 4 uren, d or  de bestuieu 
van de gemuenti n Winschoten eu Oude-Pekela, 
ten gemeeutehuize . het houwen eener  tolpachters-
woning aan deu straatweg over  Zuiderveen, ten 
nooideu van de Veeuwijk aldaar. Bilj . inzenden 
vóór 12 uren. 

, 4
Zuidhom. te 11 uren , door  burg, en weth 

het aanleggen van een klinkerbestratin g langs de 
zoogenaamde Fruiiknjkerlaa n , ter  oppervlakte vun 
800 . Aanw. te » uren. 

Eaamsn, te 11 uren, door  VV A. Schollen, 
len gemeentehuize: het bouwen van een woon-
huis met schuurtje te , Aan* ' 

, te 11 uren. 
Zwolle, te 12 uien, door  kerkvoogden der 

Ned. . gemeente, in de Groote kerk: het 
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vernieuwen van eenige kerkramen enz. in die 
kerk. . bij  den architect J. VV. Bosboom. 

Zierikzee. te 1 uur , door  dc commissie voor 
de grintwegen in Schouwen . a ui 's s r  : 
het leveien van 700 1 grint 

, te 2' . uren, door  het ministerie 
van financiën, aau het gebouw van hut prov. 
bestuur  : hel driejari g onderhoud van de lokalen 
in het post- en telegraafkantoor  te Amsterdam. 

Zulddorpe, te 3 uren, dooi Wed. J. Brug-
ge man, bij . : het bouwen van een 
ark , met dc levering van het benoodigde hout. 

TJlrum . te 4 uren , door  hut waterschap 
Westpolder, bij  Veltinan : lo. hul aanleggen vau 
een grintweg door  genoemden polder, lei lengte 
van 0834 ; 2o. het maken van 3 noodwuler-
keeringen in de oude dijken achter  Vierhuizen 
en , ten behoove van bovenbedoelden 
grintweg. Aanw. t Samenkomst bij  Tim -
mer  , te Vierhuizen, to 1 uur. 

Groningen, te 7 uren, in e Beurs: hel 
bouwen van een woonhuis. Aanw. 2 , te 
11 uien. 

Goudswaard, door  dim bouwman . Schel-
ling : het ti iu uier  werk eu gevolgen van eene 
nieuwe bouwscbuor  onder  die gemeente. . bij 
Pb. Vermant Jz., timmerman te Poortugnal. 

Jlsp , door  het gem entebestiiur  : hel bestraten 
van een gedeelte der  gemeente Aanw. 3 , 
te 10 uren. 

Vrijdag , 6 t 
Oud-Beterland, te 10 uren, ten raadhuize: 

het bouwen eener  school en onderwij/ersvvotiing 
aan den Zinkweg onder  die gemeente, alsmede 
belangrijk e herstellingen aan de scholen en onder-
wijzers woningen aldaar. Aanwijzing 4 , 

 le 10 uren. door  burg. en 
weth. vuu Appeltern, li j . van Eekeren: het 
bouwen van een raadhui*  te , lui . 
bij  den architect C. van k . te Batenburg. 

's-Bosoh, te l ü ; , uren, door  het ministerie 
van f inanciën. aan het lokaal van het prov. 
bestuur: eene gedeeltelijke verbouwing van het 

- eu telegraafkantoor  te , mui 
hut onderhoud, van den dag der  goedkeuring van 
de besteding lot 31 . '75. Aanw. 1 . 

, te 12 uren, door  den directeur  der 
aitillerie-stapel- en construclie-iiiagazijnen: de le-
vering van 11.397 . nieuw gegoten (rood) 
koper, iu blokken, un 1309 . nieuw tin , in 
blokken, tot den aanmaak van geschut, ten dienste 
der  overzcesche bezittingen. 

Arnhem, te 12 uren, 'looi den dijkstoel van 
het polderdistrict Arnhemsche-en-Velpsche Broek, 
op het gemeentehuis: de levering vau 250 s 

grove gewasschen grint . Bilj . inzenden uiterly k 4 
, ton huize van deu secretaris A. de . 

Amsterdam. t« 13 uren. door  W. S. r 
Jr. , in e Oude Graaf: het bouwen van eeu 
woon- en winkelhuis in de l vers trast . bij 

^  den architect V. Bijvoels Gz., aldaar. 
Nijmegen, door  burg. en weth.: lo. het uit-

diepen der  binnen- eu buitenhaven en voor  den 
kademuur in de Waal; So. de levering van 
60.000 bovenvoetsche grtize machinaal gevormde 
vlakke slruutklinkersteenen. 

Zaterdag, 6
Sexbieium. te 12 uren, door  den burgem. 

van Barrad eel. het bouwen van eene onderwij-
zerswoning le Tzuminai uin. Bustuk ter  inzage op 
de secretarie. Aanw. 2 , te 1 uur  Bilj . 
inzenden vóór 11 uren. 

Vlissingen. tu 2 uren, door  burg. en weth.: 
de levering ten dienste der  gemeente-gasfabriek, 
ged. '75, van: a. 1500 . gebluscbts e 
kalk , b. 2 stuks vyftiglichts- en 3 stuks twintig -
lichts natte gasmeters , c. de benoodigde getrok-
ken-ijzeren gasbuizen, d. de benoodigde conipo-
siticbiiizen. 

Amsterdam, door  de Amsteid. Omnibusmaat-
lichuppij  : het leggen van de spoorbaan met wis-
sels en verder  toebehooren voor  hoi |iaardenspoor 
van het n naar  de Plantage. Aanw. 
2 en 4 i t, telkens te 10 uren 

: het maken van eeu vervoerbaar 
houten feestgebouw, mitsgaders hut opstellen en 
iifbreken daarvan, respectievelijk te n en te 
Botterdam. Aanvragen om afdrukken van 't be-
stek by den architect Ed. G. A. , te . 

Zondag. 7 . 
Oirsohot. door  J. Sohngen : het aanbrengen 

van eene tweede verdieping o, hel buitentje 
Schoonoord. Bestek ter  lezing in liet logement 

e Zwaan , aldaar. 
, 8 . 

Amersfoort, te 11' , uren, door  burg. en 
weth.: de levering van 14,000 gewone Nicdormeil-
diger  lava-straatkeien. 

, te 12 uren, door  bet gemeente-
bestuur  : hel ontgraven en opnemen van 7G . 
Puillaud-cemeiitriool en 102 . ij/eren-hiiisloiduig , 
benevens leggen van 1 ii 1 . Portland-cement riool . 

Ondshoorn, le 12 uren, dooi burg. en weth: 
het ged. 4 jaar  onderhouden der  grint - en zand-
wegen binnen de gemeente, lang p. m. , 
met bijlevering der  materialen. 

Amsterdam , te 12 uren , door  buig. en weth.: 
het, tot verbreeding vun dun openbaren weg langs 
het k , maken van een gedeelte honieii 
beschoeiing en een gedeelte steenen walinuur , 
het aanvullen net sard der  waterruimt e tusschen 
den uudeu eu deu nieuwen wal, het op rui n en 
van oude en het bouwen van nieuwe seheeps-
stejgers ens. 

, te 12 uren, door  buig. eu weth. 
van d en Nieuwkruisland : het ver-
lengen der  scholen te Oudwoude ui te Wester-
geest. Aanw. 0 , te Oudwoude te 9 uren 
en te Westergeest te 10',) uren. 

Arnhem, te 1 uur , door  de comm. voor  de 
gem. gasfabriek : de levering van 40 stuks zes-
kantige roodkoperen lantaarns. 

Ni jel iaskc, bij  P. A. : hel bouwen van 
- burgerhuizen uan deu Stationsweg te -

veen (Nijehaske). Teekening en inl . bij  den ar-
chitect E. , tu 't . (Bilj. , voor  elk 
perc afzonderlijk , dan wel in massa, kunnen ook 
gezonden worden bij  A. Propstrs , te -
veen.) Aanw. 3 , te 10 uren 

, 9 . 
's-Bosoh. te j  men, door  het prov. best.: 

de herstellingen en vernieuwingen aan de haven-
en 'ivierwerken te Willemstad, met het onder-
houd van 1 Jan. '75—31 . '77. Aanw. 3 en 
5 . g ƒ 10.080. 

Oost-Voorne, e 11 uren, door  burg. en 
weth.: het door  aanbouw ing vergrooten van de 
openbare school voor  lager  onderwijs. . bij 
den architect B. J. Stans, te Nieuwen hoorn. 
Aanw 4 , le 1 uur g ƒ 6 4 0 0. 

, te  uren, door  bet ministerie van 
marine: dc levering van 300 . smeedkolen . 
ten dienste van de directie der  marine te -
VOAtSluiS, 

Arnhem, ie 1 uur , door  den burgemeester 
het verrichten van eenige vernieuwingen en her-
stellingen aan deu grooten toren. Aanw. 1 , 
te 10 uren. 

Woensdag, 10 t 
n Burg, op Texel, te 11 uren, door  het 

college vau dagel. bestuur  der  29 gemeenschap, 
pelijk e polders, ten raadhuize: het maken van 
een afsluitdij k met dijkkanaal , lang 2900 , 
benevens eeue duikersluis mut 3 openingen in 
dun afsluitdijk , tot hut indijku n van de slik- en 
zandgronden het Noorden. Aanw. tot 8 t 
door  den dijkbaas S. P. Smit. 

. tu 12 uren, door  hut ministerie 
.un binnenl. zaken; het doen van eenige herstel-
lingen en vernieuwingen aan de n en 
de daartoe behoorende werken , met het onder-
houd eu de verlichtin g daarvan van 1 Juli—31 

. '75. Aanw. 2 . g ƒ 12,400. 
Uithulzermeeden, te 4 uren, door  kerkv, 

der v gemeente, bij : het afbreken der 
kerkekup enz., maken van eeue nieuwe kap. 
lijstgoten, beportlanden van muren, verven van 
kerk eu toren. lui . bij  den architect lloekzema. 

, dooi het dijksbenuur  Binnendijk s 
bij  den secretaris: de levering van 10 stuks lichte 
en 10 stuks zware eiken gordingen, 500 last 

u uf Noordschen steen, noodhout enz. 
, 11 . 

, lo 11 uien, duor  dijkgraa f en heem-
raden van d . in den e : de leve-
rin g van 1858 s grint , 372 *  lijngeslagen 
harde klinkerpuin , 147,000 Waalscbe straatklin -
kers en 445 3 zand, met het vervoeren daar-
van naar  de e wegen. s 
der  straatklinker s 5 dagen vóór du besteding te 
zenden aan den opzichter  P. , te . 

, tu 12 uren, door  kerkvoogden 
dor . gemeente , in hel l over  het 
raadhuis : het bouwen van eene predikantswoning 
tu . 

, tu 12 uren, door  hel ministerie van 
binnenl. zaken: het maken vau viaducten, brug-
pijlers , grond- en andere werken tusschen de 
Weenastruat en bet station buiten de e 
poort, te . Aunw. 2 en 4 , tel-
kens tc 11 uren. 

Utreoht, te 3 uren, door  de maatschappij  tot 
exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het ceu-
traalbureau: de levering van 120 stalen puni-
stukken un 12 kruisharten. 

Vrijdag , 13 . 
. S 10 uren, door  het ministerie 

vau binnenl. zaken, aan hut gebouw vau liet prov. 
bestuur  : de aanleg vau bet laatste iu dun Sophia-
en den Nieuwe-Passageulenpolder  gulegen ge-
deelte vau het uilwateringskanaul in het voormalig 
4e district van Zeeland. Aan .v. 0 en 8 . 

g / 39,980. 
. te 11 uren, bij . J. A. van 

: het leggen van een dijk , lang 6534 , 
onder , tusschen het Scheur  en de 
Nieuwe , in 3 perc. Aanw. 9 , le 
12 uren. 

Zaterdag, 13 . 
Utreoht. te 1 uur , door  hurg. eu wutll. : 

lu. hei witten eu schoonmaken van lokalen in 
eenige stedelijke gehouwen ; 2o het maken van 
eon gedeelte muur  mei afsluithek langs het ter-
rein r  hoogere burgerschool, benevens het 
aanleggen vau klinkerbestratin g in de nieuwe 
straat tusschen da - en . Aanw. 
van no. 2, 8 , te lO ' / 3 uren. 

ltlaandag, 15 . 
Amstordam, te 11 , uren, door  ris . 

Uzer en-spoorweg maatschappij  , in het stationsge-
bouw : bet maken eu stellen van eene ijzeren 
kap op het station vuu den OostClspoorweg te 
Utrecht. . bij  deu eerstaanw. ingenieur  le 

. g / 143,000. 
 ; - roi i vu , bij r . van : het 

vernieuwen van de s te Oude-Trijne. 
inl . bij  deu bouwkundige . S. van AndrlngS, 
ie . Bilj . inzenden uiterlij k 14 . 

g / 1 ,475. 
, 10 . 

, tu 13 uren, door  den directeur  der 
artilleri e stapel- eu constructie-magazijnen: de 
levering van : lo. 3 perc, elk van 15,000 , 
gietijzer  merk Gurlshcrr y no. 1 , ten behoeve dier 
magazijnen eu tot aanmaak van projectielen tot 
achlerlaadgeschut; 2o. 200 riem gewoon kardoes-
pup ie r, in 1 perc.; 3o. perc. 1, 000 groote-, perc. 
2, 000 kleine blauwe dekens. 

, 18 . 
Utreoht. te 13'/a uren, door  de Nederl. -

.-poorvvegiuuutscliuppy , in het st itiousgebouw : de 
levering vuu uiaguzijnsguederen. Bilj . inzenden 
uiterlij k 17 . 

Utrecht, tu 3 uren, door  de maatschappij 
tot expl. van Staatsspoorwegen aan hel centraal-
bureau : het maken van een gebouw voor  bureau's, 
muchinistoiik.tiner , smederij  en magazijn, in ver-
binding met de locouiotievenloods op het station 
Eindhoven, ten behoeve vau deu spooi weg -

tricht—Breda . . bij  den sectie-ingenieur  tu 
's-Bosch. Annw. 5 . g ƒ 8 5 70 

Zaterdag. 30 t 
E d e, te 11 uren. door  burg. en weth.: het 

maken van een gi intweff van Ede over  Otterl o 
naar , met zijlij n naar p . *arnen 
lang ong 25,503 . Aunw. 12 en 13 , 
te 11 uren. . inzenden uiterlij k 19 , 
ter  secretarie. 

Za te rdag. 97 . 
Ut reoht . te 1 uur , door  het gemeentebest.. 

de levering van 200,000 . Engelsche gaskolen, 
un dienste der  stedelijke gasfabriek in '75 

, 1 A p r i l 
, te 19 uren, door  het ministerie van 

binnenl. zaken : het maken van gehouwen en an-
dere werken op het goederenstation te m 
(Fijehoord). l bij  den eerstaanw. ingenieur  te 

. Aunw. 23 en 25 , telkens te 
11 uren. 

, 33 A p r i l . 
Alaru m te 3 uien, door  de gemeentebesturen 

van k en : lo. du verdieping van het 
r  Uoofildiop, onder . van den Z. O. 

vleugel der g over  de Jonkersvaart lot 
aan het r  Verlaat; 2o. idem van de 
Jonkersvaart, onder n en , van het 
Verlaat tu i tot aan het r . 

tlloop van Aanbestedingen. 

e levering van 290,000 stuks straatklinker s 
aan de gemeente , aanbesteed op 10 
Febr., is gegund als volgt: aan C. Peters, te 

, 190,000 stuks, a /14.05, en uan C. J. 
Sleyster, te Arnhem, 100,000 stuks, a ƒ 14.50 
per  1000 stuks. 

, 13 Febr.: het houwen een r 
zaal methnffe', toilet-, bediendenkamer enz , aan 
het logement e Engel: ingek. 8 biljetten, als: 
B. Onstein, te , ƒ 10 985. 

. ,  Arnhem, , 10,683. 

. Gerritsen, » Steeg, » 10,425. 
Wed. G. ,  idem  10,087.30 
J. Brin k E*ers. i Ellekom, a 10,154. 

. , u Velp, » 9,010. 
W. Enklaar , » , » 9,300. 
.1. dc Witt . B idem u 9,197. 

. 13 Febr.: het maken eener  duins-
verdediging op hut Noordersirand der  Noordwa-
tering; ingik . 12 bilj. , als: 

. , tc Scherpenisse, / 38,980 
P. J. van , > ,  38,200 
W. de Jongh Az., ,. Sliedrecht, > 37,900 
C. de Wilde. , » 37,500 
P. J. Visser, »> , s 37,300 
Ü. Albert s , , * 37,250 
P. v. d. Wetering, » Sliedrecht, « 35,900 

. van y n,  Westkapelle, > 35,100 
A. ,  Breskens,  34,989 

. Tholens, . Neuzen.  33,400 
J. Filis, > Vlissingen, » 32.448 
J. vau den , , » 31,980 

, 13 Febr.: de levering van 
400 stère macadam, minste inschr. was B. Vol-
kers, te Steenwyk, a / 6.70 per  stère. 

, 15 Febr.: het bouwen eener 
kerk in de Bergen; ingek. 0 bilj. , als: 
A. , te , / 0750 
G. Smilde, u , » 0210 

. Timmer , > , » 5562 
i. , B e Wijk . J> 5499 
G. Broenlnk, o , » 4779 
.). l ing, > ,  4402 
gegund aan G. Broenink. 

St lena, 13 Febr.: het afbreken van een oud-
en wederopbouwen van een huis met 2 woningen 
aldaar  ; ingek 4 bilj.,al s : 

. , te Berlikum , / 1332 
J. vut der  Schouw,  1090 
A. Polstra en V. d. Woude,  1000 
Y. . > 1035 
overigen aldaar; gegund. 

Stedum, 16 Febr.: het vergrooten van liet 
schoolgebouw aldaar; minste inschr. waren . 

s en J. Steenhuis, te St. Annen, voor 
ƒ 3 1 00 ; niet gegund. 

Zutfe n i 16 Febr,: het maken van een nlouwe 
fabriek , winkelpui , winkel enz. voor  J. Fowarge; 
ingekomen 9 bilj. , als: 

. Nijiu u  , / 4360 
. W. , e 4150 

Grooters, » 4129 
G. J. , * 3937 
A. , p 3932 
A. Garvelink , » 3882 

 J. Bessem,  3832 
Uiterwijk ,  3787 
 Ezermaii. o 3595 

allen aldaar. 
Amsterdam, 16 Febr.: lo. het bouwen van 

0 perceelen op een terrein in de , 
onder  beheer  van de architecten ; ingek. 
10 bilj  , als : 
A. Aalders, f 99,900 
lie /waan Jr . en , v 99,947 
Staal en , > 97,960 
J. C. van der , : 94,639 

. . vun n ,  94,300 
C. , o 93,400 

. i ,  92,100 
P. Schmlt, » 89,999 
c. , » 89,940 
W, de Waal, » 89,860 
J. , i 89,600 
11 Ciuijf f en . Schouten ,  89.400 
P. N. Wolff en Zn., 87,675 
Timmer en Fuistner,  80,800 
W. J. van Berkum, » 85,489 
A. Pauris, . 72.777 
allen aldaar. 

, 17 Febr.. het bouwen eener  nieuwe 
predikantswouiug aldaar; ingek. 4 bilj. , als: 

[ . van , te , / 13,873. 
A. . . .  Tiel ,  7,839.60 

, A Gennesen,  idem » 7,400. 
. , * Oijen, > 7,370. 

. 17 Febt : lo. het afgraven van grond 
aan de noordzijd.- van len bovenmond der  door-
graving aan den k ven 'lolland ; ingekomen 
15 bilj. . als: 
VV J. Schram. te Sliedrecht, ƒ 168,000 

. , » idem » 162,000 
J. Boshouwers,  Utrecht,  161,000 
J. y , u Amsterdam en 

E. S. r  , » , » 160,000 
. A. van n , i Sliedrecht, t 160,000 

C. v. d. Plas, . , f 151,800 
G. J. , n 

J. van Oijen, » , i 149,700 
. Westmaas,  Strijen, » 146,700 

C. . » Giesendam, » 146,000 
C. Sterk , » m en 

N. de , t Giesendam,  145,000 
W. . Schram, - Sliedrecht,  144,800 
A. . v. Wijngaarden,  idem  142,000 
A Volker. > idem  140,000 
P. A. Bos, » . » 139,800 
T. Volker ,  idem » 139,600 

So. het leveren van voorwerpen van ijzer , 
staal, kopur  en metaal, enz. enz., voor  het bng-
gerwerk in de e en ; ingekomen 
17 biljetten, als: 
J. v. d. Velde, te Papendrecht, / 74,500 
A . , , » 74,200 
 A. v. d. Berg. » Pauuerden, s 72,950 

F. E. Terwindt ,  idem » 72,500 
T. Smits, » Wijk , » 72,500 
Tb. Terwindt , » , » 72,390 
C. v d. Plas,  72,000 
A. Volker , » 71,800 
W. P de Vries . » , » 71,600 
Gobi. Peters. » Pannerden, t 70,100 
P. P. Seret,  Sliediecht, > 69,900 
J. J. , > , » 69,700 
J. y en E. S 

, » 69,300 
J vun 'tVerlaat , > , > 66,200 
.). v. d. Pla«,  idem  66,010 
A. G. , ,  65,400 

. van Wijngaarden, » Sliedrecht,  63,173 
Slochtercn, 17 Febr.: het begrinten van den 

Schildwoldermeenteweg, lang 5340 j  minste 
inschr. was J. Schellens, te Schildwolde, voor 

/ 21,280. 
War ff urn , 17 Feb.: hot afbreken en weder-

opbouwen eener  voorbebuising voor  G. E. ; 
minste inschrijver  was J. Zeldenrust, aldaar, 
voor  /2995. 

, 18 Febr.: bet maken van een 
ijzeren bek om bet gemeentehuis ; gegund aan 

. n un Co., te n . voor  / 233. 
Werkendam, 18 Febr.: het bouwen eener 

bewaarschool , met Oplevering van ameublement; 
minste inschr. was P. de Jongh , aldaar, ƒ 4 3 6 6. 

, 18 Febr.: lo. het maken van 
riolen; minste inschr. wast', van der , ƒ 8334. 

2o. het leveren van 70 gietijzeren trechter-
vormige straatinloopen, met dito losse roosters; 
J u en Co., a ƒ 13 98: Vielvoye en Vaes-
sen,  ƒ 1 2 . 5 0; Van Oppen en Co.", u ƒ 9 . 9 9; 
Joseph en Co., a / : i 77 per  100 ; allen 
aldaar. 

, 19 Febr.: lo. het bouwen van 
een basaltmuur  te Neuzen, aan de westzijde van 
den westelijken arm van hut kanaal naar  Gent; 
minste inschr. was . , te Scherpenisse, 
voor  f 13,319. 

2o. het maken en inhangeii van een paar  sluis-
deuren in het kanaal van Neuzen; minste in-
schrijver  was A. van Bezooijen, te -
dij k , voor  / 4869. 

Zut fen . 19 Febr: perc. 1, levering van 
50,000—70,000 straatklinkers: . W. . Tjeenk 
Willink , ii / " l ö ; . , a /14 .64; P. -
selo, a ƒ 1 4 . 40 per  1000 stuks. 

Perc. 2, levering van 6 ijzeren vuilnisbakken, 
perc 4, idem van een ton uen wagen, perc. 5, 
id.'i. i van een onderstul van een langen wagen, 
perc. 6, idem van eene sproei- of gierksr 

2. 4. 5. 6. 
W. Wullink , /"291.60 
J. VV. ten Braak, 260. ƒ 1 4 2. ƒ 2 0 0. ƒ 2 60 

. , 250. 156. 275 

. 0, Worhman, 244. 144. 198. 270 
W. G. , 240. 170. 108. 
J. k , 160. ]60. 260 
A. Burbank , 138. 251 
B Slot, te Gorsel, 125.95 229.45 285 

Perc. 3, levering van 100 privaattonnen: J. 
Baros, ƒ 4 2 8, J. Verhagen ƒ 3 6 9, J. C. llarmsen 
ƒ 3 5 8, W. Stam / 350, . Beumer, le , 
ƒ 340. 

Perc. 7, levering van 100 . grint : J. W. ten 
Stroke, te , ƒ 2 . 6 9, G. J. Bosveld f 2.64, 

, te Pannerden, ƒ 2 . 3 0. 
Perc. 8, het bouwen van 3 lokalen bij  de 1e 

openb. school: . Nijland ƒ 7 6 5 0, . J. k 
ƒ 7618. E. Uiterwij k ƒ 7 3 0 0, G. J. r 
ƒ 7 1 9 3, . W. . . n / 7052, 
G. J. Grooters r*6999, E, Wentink ƒ 6 9 9 5, W. 
Uiterwij k f 6985, J. . r  ƒ 6 9 5 8,  J. Bes-
sem ƒ 0929, A. Garvelink ƒ 0853; overigen aldaar. 

Edam, 30 Febr.: hut maken vat: eene nieuwe 
school, in 4 lokalen; minste inschr. was . Oort , 
aldaar, voor  ƒ 13,857. 

Sneek, 30 Febr.: het bouwen van eene nieuwe 
school voor  500 l.'erliiigen ; ingek. 12 bilj. , als: 
ƒ 3 0 , 5 4 9, ƒ 2 9 , 9 0 0, ƒ 2 9 , 9 1 2, ƒ 29,719, ƒ 29,574, 
ƒ 2 9 , 4 4 2, ƒ 3 8 , 4 7 5, ƒ 2 8 , 2 0 9, ƒ 27,674. ƒ27 ,579, 
ƒ 2 7 , 3 00 en bel laagste, van l>e , te Frane-
ker , voor  f 25,790; gegund. 

Goes, 30 Febr.: de levering van 70,000 ii 
80,000 e keien; ingek. 7 bilj. , sis: 
Th . C. Peelers, te , ƒ 75. 
A. r  en Zn., » Schiedam, » 69. 
C. J. F. Tliysson , i .  68.50 

s eu Van , > , > 67.96 

http://Utrecbtsch.cn


B  — Zonrla(! 28 Februari 1875. Tiende g 2T°. 10. 

A. P. Sehntel Oi „  te , / 6S.63 
Wed. J. C. n Zn..  Goe.. 9 
T . J. Smit» J l . , - , « 60.011 

per 1000 , gegund. 
Bersen-op Zoom 20 Febr.i hel verlichten 

der vveiken vooi tien aanleg van oesterputten; 
ingek. 11 bil j  . als : 

. lioliei Ci . . ie , / 18,000 
Corn. ,  Yersekc, i «5 .350 
P. . de e  J. J. a .  U .4 /3 

. , i . . 0 
C. dc Wilde, « , » 13.800 
F. van .  13,880 

. J. Gcers,  13,785 
P. d .  Sliedrecht. < 18,788 
Ant . , . Wouw, » 13,246 
P. J. van l Vi . , » e . » 12,804 
A. , » Wouw, » 12,589 

overigen aldaar; niet gegund. 
. 32 Febr.: het uitdiepen over  140 . 

van den n Usel. ter  weerszijden van 
de Uallegatsluis onder  Gouda; minste inschr. was 

. de (.lier, te llekendorp, « o o r / 1 6 0 0. 
. 22 Febr.: bet verbreeden van de 

Badhuisstraat te Scheveningen: minste inschr. 
was G. , te , voor  ƒ 4 3 7 5. 

Amsterdam. 22 Febr.: lo. het in 187.1 uit-
voeren van herstellingen enveinieuvvingeti aan- en 
het onderhouden van lo. de sluizen en water-
keeringen, kaaimuren, dijken langs het J e. a., 
de boorden en jaagpaden langs llaar l mer- en 
Schinkelvaart; minste inschr. was J. A. , 
te Nieuvver-Ainstel. voor  / 12,403. 

2o. idem idem vun de steenen en houten wal-
len langs de grachten  en van de riolen onder 
den openbaren weg ; minste inschrijver  was J. P. 
Coi nelissen . voor  f 0848. 

3o. het maken en stellen .an een verplaatsbaai 
schoolgebouw op het 'ijeiplein ; minste 
inschrijver  was J. van Ophoven, voor  ('8104; 

overigen aldaar. 
Amsterdam. 22 Febr,: liet maken van ge-

bouwen en eenige andere werken op het stations-
terrein te Apeldoorn , ten dienste van den Oos 

G  Openbare Aanbesteding. 

terspoorweg; minste inschr. was F. Vei brugge, 
te Waddinxveen, voor  f 107,840. 

Amersfoort, 22 Febr.: het bouwen van een 
openbare tusschensehool; ingek. 0 bilj. , als: 
E. Jurriens. te Naai Jen, ƒ 24,026 

J G. Schutte. . Nederhorst-den-
Ucrg, , 24,000 

E. slaap, » Amsterdam. » 23,375 

G. Slaap . » idem 

J. i i . Boks, 

. , 

J. C. van Eijbergen. 

G. Prins 

» 23,250 

. 22,400 

. 22.000 
. 21,000 
. 20,006 

J. B. F. ,  >9 .9 5 0 

overigen aldaar; gegund. 
Oroningen, 22 Febr.: het maken eener  bo-

venwoning voor  C. van der  Ende ; minste inschr. 
was A. . Westers, aldaar, voor  ƒ 1 5 8 0; gegund. 

. 25 Febr.: bet maken en stellen van 
den metalen bovenbouw lo voor  dc bruggen 
tussehen dc Boompjes en de Wijnstraat , 2o. voor 
3 bruggen (één over  de Stadsvest en twee over 
hel , allen le ; ingek. voor 
beide 10 bilj. , als: ^ 

Schneider  eü Co., te ".rij. , ƒ «U000 ƒ W O U 
J \1 , d , le Aaistirdau,, » 137.000 
J i l l „ „  ,,. faro, 8Ut;,0tX  125,0011 

t 1 ii eii Co., e , 2,\i,uW o 
F *  en Zonen, l«- A!ubs*<nlai.i . j»fi»,0"<> MI 

, te llui.bur^ ,  \~zm' 
Ned. Stoouibo.it 111 aals., tc lluttenlam , &>0,lrU0 J 1 ' 1 1 0 1 ' 

, te . 217,1» C 
. Aclieu-V trein, le Sterkcrudc, 2H),2w U 

 N G E / ü N O E N. 

 tie liedacteur, 
e ondergeteekenden, door  Edelachtbare -

ren Burgemeester  eu Wethouders der  gemeente 
, op last vun haieu , benoemd tot 

beoordeelaars der  antwoorden op dc prijs -
vraag naar  een Beursgebouw, buten met innige 
verontwaardiging in uw blad N" . 5 en 7 de vie 
kolommen van een zich teekeuenden , levens 
naar  hij  zegt, en beter  had cedaun te zwijgen, de 
inzender  van het antwoord door  ons  12 ge-
welkt , en tegenover  de hoogdravende meinoi ie 
dour  ons met alle égards beoordeeld. Zij  be-
schouwen zijne philippic *  als een uitvloeisel van 
misplaatste verbolgenheid, en betreuren zijn zelf-
behagen en veel te hooge ingenomenheid met 
eigen werk , belangstellenden verwijzende naai'  het 
uitvoerige , bl. 54—58, al-
waar  dit plan in de 3e categorie, dat is in die 
der *ten eenemute onbruikbare antwoorden'1 of 
ontwerpen wordt geplaatst, en dat nog wel met 
eenparige stemmen vun de vijf  beoordeelaars, die 
hij  te lij f -schijni te willen. Wi l die zich zelf 
vergetende iii/.ender  spoedig iu uw blad be-
kend maken wie hij  is, dun zul hem een veel 
beleelder  wedei legging op zijne valsche en on-
voegzame uigumeutatie vun de Commissie gewor-
den , dun die hij  haar  tracht diets te niukeii en op 
de mouw le spelden. j  kuiue uls eerlijk mun 
vour  den dag en schuwe het licht niet, dut hem 
van zijn nijd en spijt kan genezen. Tot zoo lang 
als hij  dit niet durft *  en in zijn eigenwaan wil 
blijven achelden, zul de taal, die hij  zeker  met 
een voor  hum eigenaardig doel naamloos voerde, 

N N en allerminst UEd. dw. 

dienaren . . . 
B. , 

J . VAN , Bapporteur. 

op ii t 1875. voor  het maken van een
vervoerbaar  houten FEESTGEBOUW, mits-
gaders het opstellen en afbreken daarvan respec-
tievelijk te heiden en te

e teekeningen en het bestek liggen vun af 
27 Februari 1875 ter  inzage te  in het 
llolel «den Burg"  en te  in het kollij -
huis »Neérlandsch Wapen'*. t bestak is ü ƒ 0 . 5 0, 
en inlichtingen zijn te bekomen bij  den architect 
Ed. G. A.  te

'  Spoorwfï-Maatschappij. 
. 

. 
Op g den 15 t 1875, des namid-

dags te half twee ure, zal in het Stationsgebouw-
buiten de Willemspoort te Amsterdam worden 
aanbesteed; 

het maken en stellen van een ijzeren 
kap op het station te Utrecht. 

g /143.000. 
Bestekken zijn te verkrijgen tegen betaling 

van / ! . - , Op het u der j 
op den Vijvendam te Amsterdam. 

n worden gegeven op het bureau 
van den Eerstaanwezend r  te Hilversum, 

. 
r  Burgemeester  en Wethouders der  gemeente 

 zal worden aanbesteed : 

t maken van een Grindweg van 
Ede over  Otterl o naar o met 
zijlij n naar p te zamen lang 
ongeveer 26563 meters. 

Bestekken zijn op franco aanvrage tegen be-
taling van /  verkrijgbaar  ter  Geineente-Seere-

, tari e te  Aanwijzin g en inlichtingen worden 
gegeven op den 12 en 13 t a. s. telkens 
le beginnen te  des morgens ten acht ure. 

n in te zenden vóór of op 
den 10 t 5 aan de Gemeente-Secretarie 
te  alwaar  den 20 t 1875 (les morgens 
ten elf uur  de opening zal plaats hebben. 

Advertentien . 
f i l e Utrecht wordt gevraagd legen een g

 salaris, een bekwaam , 
\ _ bekend met het vak van metselen en bouw-
kundig teekenen 

Adres brieven / « « CO N" . 01 j -

 ü C" . te Utrecht. 

Aanbesteding. 
Op Vrijdag 5 i 1875, des middags ten 

12 ure in het hotel de Oude Graaf in de -
verstraat te Amsterdam . door  den r  W, S. 

 Jr . 

t bouwen van een WOON-en -
S . No. 9 in de -

straat. 
t bestek en de teekeningen liggen ter  visie 

in genoemd hotel, cn de gedrukte bestekken 
zijn a f i per  exemplaar  verkrijgbaar  ter  stoom-
drukkeri j  van C. . VA N . 

Xudeie inlichtingen geelt de met de uitvoering 
belust zijnde Architect V. . lizn., te Am-
sterdam. 

VAN' 11 T 

n van de , 
>tsleUinj5

met de Werken voor  een . 
Voor inlichtingen en inzage der  teekening en 

begrooting vervoegt; men zich bij  den r . S. 
VA N , Bouwkundige te  bij 
wien (zoo mede bij  den Boekhandelaar  F.
te Heerenveen) op franco aanvrage, bestekken 
a / 0.50 verkrijgbaa r  zijn. 

e insein ijvingsbilletlen worden franco ilige-
tvaent bij  den WelEd. Geb. r . . VA N 

, den e Voormeer tc Heerenveen, 
vóór den 15 t 1875. 

g / 19.475.00. 

. 
E  EN S VAN 

 /uilen op , den 8 t 
1875, 's voormiddag» half twaalf, len e 
in het openbaar  aanbesteden : 

e levering van veertien duizend ge-
wone Niedermendiger -
keien. 

e voorwaaiden liggen op de Gemeente-Secre-
tari e ter  lezing, alle werkdagen van 10 lot 1 uur. 

n zijn bij  den Gemeente-Architect ver-
krij g ba ir . 

e Secretaris van Amersfoort, 
W. . . 

Amslenlamsehe Oimiibiis-Maalschappij. 

Aanbesteding 
op 0 i 1875, van: 

t leggen van de spoorbaan met wis-
sels en verder  toebehooren voor  het 
Paardenspoor  van het e plein 
naar  de Plantage 

Aanwijzin g te Amsterdam op 2 eu 4 t 1875, 
den morgens te 10 ure, aanvangende op het 

e plein. 

l bestek is ud f 0.50 te verkrijgen ter  Stoom-
drukkeri j  van ,  en van -

. 

n geeft de t A. . 
VA N T te Amsterdam. 

 'n S der  ge-
meente  zullen op g den 8 

t 1875. ten 12 ure middags. op 
het , iu het openbaar  doen aanbesteden: 

t tot verbreeding van den openbaren 
weg langs het , maken van 
een gedeelte n Beschoeijing en 
een gedeelte Steenen Walmuur , het 
aanvullen met zand der  waterruimt e 
tussehen den ouden en den nieuwen 
Wal, het opruimen van Oude en het 
bouwen van Nieuwe Scheepsstei-
gers enz. 

e voorwaarden dezer  aanbesteding zijn uil -
sluitend te verkrijgen ter j  der  gemeente, 
tegen betaling van ƒ 0.35. en liggen voort» 
ter  inzage iu eender  lokalen van de Secretarie ("af-
deeling  Werken) op het . 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan gen .einde Afdeeling, alsmede aan het bureau 
van den r r  J. G. VA N . 
in het gebouw vioeger  genaamd Z.ecrcgt, ann 
de Oude Teertuinen, des voormiddag* van 10 tot 
12 ure. 

Burgemeester en Wethouders eoornoeoid. 
Amsterdam N TEX , 

2.1 Februari j  1875.  Secretaris, 
E . 

. 
e  der  Gemeente Arnhem 

zal g 0 t 1875, 's namiddags 1 ure. 
in het openbaar, ten e aanbesteden: 

t verrigten van eenige Vernieuwin-
gen en n aan den Groo-
ten Toren. 

Aanwijzin g 1 t a. s., voormiddags 10 ure. 
Bestekken tegen betaling ter  Secretarie ver-

krijgbaar . 

. ¥. A AT te , 
r  van Z. . . Prins . 

beveelt /ich voortdurend nun lot dekking v,„ 
. Goten, Platten enz., met zink, lood rjf 

leijen, en verder  voor  de levering van alle moge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken zink of koper, alsmede Uns- en Waterleidingen. 

g en g 
VAN . 

e Ondergeteekenden bevelen zich aan vooi 
het leveren van S G 

N dom middel van warme tucht, wurm 

water of stoom. 

Boompjes, nieuw nommer 54, 

l i O T T E t  A . 

k „de e " 

t e . 
n of vervaardigen en herstellen alle soor-

ten van - en andere . 
E in vij f kwaliteiten 

E N . . 

rd
X N . 

n i:i n eu Belgischen Straatkeijen, 
Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenen, cuz. 

Zondag 7 t 1875. 

. 

s in n en Belgischen Steen. 

Straatkeijen, Portland-Cement, 

Sieuwehuven S.zijde 55. . 

N 
v a n \ m o r 

B o u w k u n d i g e n v a n 

Th. J. E te . 

-fabrikiUit , 
T E , Prv. . 

levert tej:en lagen prij s prima Portland-Cement 

en monsters on verlangen. 

T 

Val clo Travore. 

iJe j  belast zieh met hel leggen 
van gecomprimeerde wegen en mastiekvloeren, 
ook buiten Amsterdam. 
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Produkt hetwelk, volgens vershig van het -

ninklij k t van s te 's Gra-

venhage, alle aanbeveling verdient. 

Steenen van 4 Centi-
meters dikte voor  be-
vloering vun Trottoirs , 
Binnenplaatsen, Vestibti-
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Fabrieken, enz. 
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algemeen voor  plaatsen 
waur  i ij l uigen passeeren. 

.  & T Utrecht. 
Fabriek van Torenuurwerken, Telegraaf-
toestellen, Physische en i 

sche . 

Op aanvraag worden s gezonden. 
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e ondergeteekenden bevelen zich uun tot het 
leveren van diverse 

, 
tegen billijk e prijzen. 

N N &  V A N

.  &  Z O O N , 

Fabrikante n van Stoom- en andere Werktuige n te Amsterdam , 

vervaardige n siooiiilieiiiiacliinc s vau de nieuwst e constructie . 
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Tentoonstelling tc honden van kunstwerken vanaehilder-, teeken-, bouw-, beeldhouw-en 
graveerkunst van levende Nederlandsche . e procrautma'ssullen aan belangstellenden, op 
jrunco aanviage, worden toegesonden. 

Ĵ e Commissie voor de Tentuonstellintj, 

, 24 i 1875. <3. . E , vWti l /er . 
F. W. VA N T Jt l ï . , Secretaris. 
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voor  wetensrhi.ppelijk gebruik. All e soorten vun 
Baro- en Thermometers. Veld-, - e» 
Theaterkijkers , Briefbalansen. enz. enz. 
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g tegen bederf, door  Creosotee-
reu en l'liloor/ink . — Steeds voorhanden aan 
hunne Fabriek N , 

, N en N PE
. nllen in verschillende afmetin-

gen ; alsmede wurden N , N 
en N desverkiesende be-
reid of onbereid tegen coneur  ree rende prn*en ue-
leverd. 
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C. \ n v . Appingedam. 
Stoomtimmerfabriek en l 

Zagerij  en Jalousiënfabriek. 

> «i** r  A Z o o n, Amsterdam. Alle V 
itii'iilt'i i in renti'iit , gi|is, t-nz, l'ürtlatiil-Ct'inen t A / l:i'\  \m val 

Bvchvr d . Arnhem. Waterpiis-
. balansen, bascules-

» terreinen te Velp te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VAN

l l)E . te Arnhem. 

. Pleyeler, le Scheveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken, vloeren, eni-

B o nn terreinen te koop mibij  de n 

aan den Singel, de Oosterstiaut enz. te Utrecht, te 

bevragen bij  den architect  aldaar. 

ii.  T . , "Stoomhout 
zagerij, Fabriek vun Polder  wagens, Steenfa-
briek-Gereedschappen tti Pakkisten. 
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| J. O. VA N . | 

t korps s van den Waterstaat ver-
loor, den '20 Februari . cen zijner  geachte leden 
den gepensioneerden r  Johan Godaii 
van Gendt, die in den ouderdom van rui m 71 
jaren te Weesp overleed. 

Een woord, gewijd aan de nagedachtenis van 
den man die een welbesteed leven eindigde, 
moge in dit weekblad eene plaats vinden. 

J. G. vun Gendt, den '25 Juli 1803 te 's-Gra-
vennage geboren, werd bij k besluit vuu 
17 r , n". 51, benoemd tut kudol 
bij  de Artillerie - en Genieschool te . 

Na het volbrengen zijner  studiën werd hij , nog 
als kadet, gesteld onder  de orders van den ln-
sjti'cti'iir-Geni'raa l J. Blanken Jz., om werkzu.ini 
e zijn , zoowel hij  den aanleg vun het Groot 

Nooidhollaudsch l als bij  de opmetingen 
en het in kaurt brengen vun den Vaartschen . 

j k besluit van 1 i , i r . 28, 
ontving hij  zijne aanstelling tot élève adspiraut bij 
het korps s van den Waterstaat eu 
spoedig daarna bij k besluit van 'AO Sep-
tember  1823, volgde zijne benoeming lot Adspi-
riint-Vigenieur , in welke rangen Vun Gendt ;i;in -
v.uikehjk belast bleef met het toezicht op de uit-
voering der  werken aan het Noordhollaiidsch- eu 
aan het Zedei ik-kuniuil , om later  den gewonen 
dienst in de provincie Utrecht waar  te nemen. 

n 1823 was hij  lid eener  Commissie belust 
niet de opnemingen vnn den n en de 

, in verband met de toen aanhangige ont-
werpen tot vei betel ing van de hoofdrivieren des 

. 
Toen tolden aanleg vuu het kanaal door  Voorne 

besloten was. werd Van Gendt bij  niinisleiieele 
beschikking van 11 t 1820, toegevoegd uun 
den r  iu Algemeene t e Tho-
niêze te 's-Gi uvenhage, tot het ontwerpen der 
daürtoe te maken werken, terwij l hem iu dut 

icllde jaar  het toezicht werd opgedragen op het 
graven van een knnuul door  het eiland , 
bestemd om in verhand met bet pluu tot afdam-
ming van het , eeu groot scheepvuartkauu.il te 
maken tussehen m en de Zuiderzee, 
beoosten den vuurtoren op . 

n 1827 werd echter  tot het stuken van dat 
werk besloten, cn in de ia ren 1828 en 1820 werd 
Vun Gendt acntereenvolgena toegevoegd ann de 

s . . . . Qoudriasn en 
den r  1'. li . Vifquain , om desen -
ambtenaren behulpsnam te zijn hij  de werken vun 

het Noordhollandscb , uun de hoofdrivie-
ren van het , en uun de kanalen van Brus-
sel naar  Charleroi en vuu Antoing naar  1'ouuuei euil. 

Bij  miuistei ieele beschikking vun 20 Septenibei 
183U, werd Van Gendt belust met den dienst vim 

r  in het Arrondissement Alkmaar , hoe-
wel hij  eerst bij k besluit van 2s Januari 
1̂ 34 tot r  vuu de 2de klasse benoemd 
werd. 

e groot het vertrouwen was dut Van Gendt 
reeds vroegtijdig genoot, bleek uit de opdracht 
bem tijdens de Belgische omwenteling in * 
bei 1832 eu Januari 1833 gedaan, om uun hel 

Bteenbergsehe Sas de maatregelen voor  te be-
reiden, tot het stellen der  inundaties by eenen 
vijandelijk e ii inval. 

Tot 1840 bleef Van Gendt te Alkmaar , en werd 
den 7 Februari van dat jaai verplaatst naar  Am-

, belust met den dienst in dat Arrondis -
sement. 

Gedurende het verlof, dat in 1S42 aan den 
r  in d Grinwi s tot her-

tel zijner  gezondheid was verleend, nuin Vun 
Gendt dien dienst gedurende tien iiiuuudeu waar, 
vu werd iu dien tij d bij k besluit van 
4 Juli 1842, no. 01, benoemd tot r  van 

J f i lste klasse. 

n 1843 zag Vnn Gendt zich weder  geplaatst 
J ; u ' bet hoofd der  watCÉStuutswerken in Noord-
'lullund , gedurende dezes maouden dut de toen-
"iulig e r  de , els li d der  Com-
missie tot regeling der  grensscheiding met llelgie, 
*> t werkzuum was. 

fccne belangrijke Commissie werd iu dut jaar 
* an Van Gendt opgedragen. Tengevolge van Zyner 
-UjesteUs beslmt van 20 Apri l 1843, no. U8, 
**r d by met den Architect J. VVnrnsiuck belast 

t eene zending naar  Engeland en Scbotlund, 
* kennisneming van de verbeteriiigen die duar 
'n den gevangenisbouw waren ingevoerd. 

n eeu zaakrijk eu seer  belungrijk rapport , up-
n ,,, | , t tanU stuk der  Verhandelingen 

van het k t vuu s in 
1848, deden lieide heeren den 22 November  1843, 
aun den r  vun Justitie verslag, over  de 
hun opgedragen taak, en bij k besluit 
van 23 r  1843, uo. 08, ontving Van Gendt 
de betuiging vun Zijner s hooge tevre-
denheid, »wegens de zorgvuldige en doelmutige 
wijze waarop hij  zich van deze tauk had ge-
kweten." 

Geen wonder  dnt toen in het volgende jaar 
besloten werd tot den bouw van het Cellulair 

s van Arrest eu Justitie te Amsterdam, Van 
Gendt met Warnsïnck belust werden met het maken 
vuu het ontwerp, en bij k besluit van 17 
September  1 845, no. 53, met de e over  den 
bouw en de inrichtin g vnn gemeld huis, dut den 
2 Februari 1850 geheel voltooid uan de Commis-
sie van Administrati e over  de gevangenissen te 
Amsterdam werd overgegeven. 

t gebouw werd als type voor  de Cellulair e 
gevangenissen in Nederland  ingenomen , en zal. 
zooals een geacht schrijver  te recht vermeld heeft 
«steeds getuigen voor  de buitengewone zorgen 
ren moeiten die er  aun besteed /ijn , en immer 
i»lot eere vuu de beide ontwerpers strekken." 

Nadat Van Gendt bij k besluit van 11 
Januari 1852, no. 2. den titulalre n rung vnn -
ingenieur  verkreeg, werd hij  benoemd den 21 

i 1853 tot r  2e klasse in de pro-
vincie Overijsel, spoedig daarop bij k 
besluit vun 2 Augustus 1854 tot r 
der le klasse. 

Toen de r  van Noord-tlolland 
E. de l iu 1850 zijn pensioen bekwuni, was 
Van Gendt de aangewezen persoon, om die be-
trekkin g te vervullen, en dat hij  zich daarvan 
op eene uitstekende wijze heelt gekweten, getui-
gen de vele belangrijke werken die onder  zijne 
leiding in dat gewest zijn uitgevoerd. 

e behooren onder  meerdere de verster-
kin g der e zeewering, de verbetering 
van het Noordhollundsch kanaal met den bouw 
der nieuwe i dersluis te Nieuwediep, en 
deu bouw der  Willeimduizen te , de 
kunstmatige verdediging vun de 1'ettemer zeewe-
rin g , de belangrijke dok- en havenwerken te 
Willemsoord, en de aanleg der  talrijk e kunst-
wegen waarbij  ziju rnud steeds werd ingeroepen. 

Tulrijk e commission werden uun Van Gendt bo-
vendien opgedragen. 

t de heeren E. de , J. Ort t vanScbo-
nauwen, P. r  en J. G. Venning, bracht 
hy' den 3 r  1852 als hl dtr  door  het 
Bestuur  der  stad Amsterdam benoemde Oommissie, 
verslag uit van de mogelijkheid om door  het 
.-malle gedeelte vun , een kanaal naar  de 
Noordzee met eene veilige haven, geschikt voor 
de groote scheepvaart uan te leggen. 

u 1804 werd Vnn Gendt met de heeren lieije-
rinek en Brunings door f en -
raden van den Uondibossche en n tot Petten 
benoemd tot beoordeel ing der  antwoorden, die 
waren ingekomen op eeue door  dat college uit-
geschreven prijsvrua g over  de middelen tot ver-
betering hunner  zeewering en een vleiend schrij-
ven met een kostbaar  aandenken wus tie dunk 
dien het college aan Vuu Gendt voor  zijne be-
moeiing toebracht. 

j wus in 1858 lid van iteu d van den 
Waterstaat voor  het kanaal door  llollnu d op zijn 
smalst; iu 1850 luider  Gommis tie tot onderzoek 
omtrent de droogmaking der plassen beoosten de 
Vecht, dm den 0 September  1801) haar  verslag 
uitbracht , met overlegging vun een algemeen plan 
tot droogmaking; in 1802 lid der  Commissie tot 
beoordeeling vuu het algemeen ontwerp voor  het 

kanaal door d op zijn smalst; iu 18G0 eu 
volgende jaren lid vun den d van den Water-
stunt, benoemd bij k besluit vun 28 Augus-
tus 1800 nu. 220, om verslag uit te brengen 
over  de droogmaking van een gedeelte der  Zui -
derzee. 

n nl deze Commission werden de raad en dc 
denkbeelden van den niet de belangen van deu 
Noordliullaiidschcn Wateistuul zoo vertrouwden 
Van Gendt op uuugen prij s gesteld, en belungrij k 
is het aandeel dat hy had in de samenstelling 

der rapporten, die over  deze ontwerpen uitge-
biacht werden en meestal iu druk zyn verschenen. 

Steeds zal zyn uitum dun ook in d 
met eere genoemd worden. 

Eene ernstige rheumatieche ongesteldheid noopte 
Vuu Gendt in 1807, tot leedwezen van allen die 
onder  zijne bevelen in Noord-llollun d gesteld wa-
ren , zijn ontslag uit 's s dienst te verzoeken, 
dat hem dau ook by k besluit van 10 Fe- 1 

1'iiiar i 1807, ingaande met 1  1807, op de 
meest eervolle wijze werd verleend. 

t ontbruk den man, die een zoo belangrijke 
loopbaan had afgelegd, niet aan onderscheidingen. 

Zca werd Van Gendt benoemd bij k 
besluit van 5 Februari 1858, tot r  der  Orde 
van den Nederlandschen w rn bij k 
besluit van 0 Juli 1800 tot r  van 
de Eikenkroon, blijkens schrijven van de -
nistère van , en van Binnenlandsche Zaken 
dd. £ Juli 1800 no. 079/54 voor  de diensten be-
wezen als Voorzitter  van de Commissie voor  de 
-lokwerken iten bewijze hoezeer  de leiding waar-
onder  een zoo belangrijk werk is tot stand pe-
komen door  de g op prij s wordt gesteld." 

Ook was Van Gendt lid van de e 
Akudeiuie vnn c kunsten te Amstenlam, 
en van het k t van , tot 
welks Oprichters hij  behoorde. 

Behalve het hiervoren genoemde rapport over 
den gevangenisbouw, zyn geene geschriften van 
Van Gendt in het licht verschenen. 

n strekt het Waterstaats-archief van 
d ten bewijze dut hy doorkneed 

was, in de moeilijke Waterstaats-quueslien en 
dut hy op eene kernachtige en duidelijk e wijze, 
zijne n daarover  wist kenbaar  te maken. 

Na zijn ontslag uit *s s dienst bleef Van 
Gendt nog lid der  Commissie voor  de droogma-
king der  Zuiderzee, en vestigde zich te Weesp, 
alwaar  bij  den 20 Februari 1875, na eene korte 
ongesteldheid overleed, tot groote droefheid zijn er 

.na*>tii>etrekkingen en lalryk e vrienden. 
Allen die het voorrecht hadden niet Van Gendt 

in meer  vei trouwelyken krin g om te gaan, leer-
den hein kennen als een rechtvaardig ambtenaar  , 
die steeds zijn plicht deed eu dit van zijne on-
dergeschikten ook eischte, uls een hartelij k deel-
nemenden vriend iu lief en leed, en als een edel 
mctiscli. 

Steeds zal de herinnering aan Van Gendt dan 
ook bij  hen levendig blijven. 

Toen den 3den t 1875 het stoffelijk over-
schot van Van Gendt op de begraafplaats te 
lluarlem werd ter  aarde besteld, brachten de 
leden van het korps s van den Water-
staat die met deze beschikking bekend waren, 
hunne laatste hulde aan hun ontslapen ouderen 
vriend, dien zij  hoogachtten en liefhadden, en de 

r  van den Waterstaat . J. du 
Celliëe , die vele jaren als r  in 

d ouder  de leiding vnn Vun Gendt 
had dienst gedaan, sprak aan het geopende graf, 
waur  de vier  zonen, de behuwdzoon, de broeders 
en de vrienden vun den overledene geschaard ston-
den, een welgemeend en hartelij k woord van hulde 
aan de nagedachtenis van den man die een zoo 
werkzame eervolle loopbaan op zoo waardige wijze 
had afgelegd. 

Haarlem, 4 t 1875. 

J. F. W. . 

tterichtea  en mededeelingen . 

N . 

's-Gravenhage. Z. . heeft G. Sonnovelt, 
op ziju verzoek , eervol ontslag verleend uit zijne 
betrekking van ingenieur-verificateur  vnn het ka-
daster, behoudens aanspraak op pensioen, eu 
benoemd tot ingenieur-verificateur  van het ka-
daster  J. G. ; van llaersolte, thans landmeter 
eerste klasse. 

— Boor  den r  der  burgerlijk e open-
bare erken in Ned. e zijn , gedurende 
de maand r  1874, de volgende beschik-
kingen genomen: Overgeplaatst: vun o 
naar  Samurung , de ingenieur  2de klasse J. 1'. 
vun der  Ploeg; van Batavia naar , de 
adspirant-ingenieur  11. J. Verdam; van Samarang 
naar , de opzichter  2de klusse C. -
hout ; vau Pasueroean naar  Pamaaasan , 
de oplichter  8de klasse .  F. i del 
Custetetto; vuu l'uinukusun ) nuur -
kalis (Oostkust vun Sumatra), de opzichter  3de 
klusse W. van Sliedregt. 

Geplaatst: voorloopig te Batavia, de benoemde 
opzichter  der  2de klaase J. . C. Schulmaijer. 

Bepaald: dat de udspirant-ingenieur . . E. A. 
s s te Batavia werkzaam zal blyven. 

— / . . heeft den heer  J. , op ver-
zoek, eervol ontslag verleend nis landmeter  der 
lste klasse van het kadaster. 

— J beschikking van den r  van Bin-
nenlandsche /uk. n ÏB aan J.Smit, te Slikkerveer, 

gemeente , tot wederopzegging, ver-
gunning verleend voor  een sloomsleepdienst langs 
de rivieren inde provinciën Noord-Brabant, Gel-
derland, , , Zeelanden 
Utrecht. 

Amsterdam. Op uitnoodiging van den Bur -
gemeester  werd den 2Gsten Februari j.1. eene 
vergadering gehouden , waarin bepaald is dat 
eene tentoonstelling van Amsterdamsche oudhe-
den zal worden gehouden. t denkbeeld was 
daartoe bij  den Burgemeester  ontstaan door  een 
tot hem gericht verzoek, om het BOO-jari g be-
staan van Amsterdam te vieren. t recht van 
assuiiiiic werd eene Commissie benoemd tot uit -
voering van het plan, be-taandc uit de heeren: 

. B. J. Bloos van Amstel, voorzitter; Prof. . 
W. , Jhr . . J. P. Six, . v. d. , 
W. J. de Voogt, W. J. , J. A. Alberdingk 
Thijm , Frederik , . N. Sautijn , 
Gerard A. , . P. A. Brugmans en 

. J. C. de z Oyens, secretarissen, en 

. Sautijn , penningmeester. 

. n 25sten Februari j.1. werd in 
den Gemeenteraad opnieuw de exploitatie eener 
gemeentelijke gasfabriek behandeld en, na lang-
durige discussién, werd besloten om het door 
Burg. en Weth. overgelegde ontwerp-contract 
met de gas-maatschappy weder  in handen te 
stellen van Burg. en Weth. tot wijzigin g van de 
reductie. 

Zwolle. Voor  de vacante betrekking van ge-
meente-architect alhier, vvorden sollieitantan op-
geroepen, be jaarwedde bedraagt ƒ 2000 met 
eene toelage van ƒ 1 00 voor  bureaukosten. Sol-
licitanten moeten zich, luidens achterstaande ad-
vertentie, vóór 20 t schriftelij k aanmelden 
bij  den Burgemeester. 

. Naar  aanleiding van het voor-
stel van wet voor  den aanleg van spoorwegen 
voor  rekening van den Staat, van de heeren -
peyne van de Coppello, c. s., werd in eene op 
den 2G Februari gehouden buitengewone verga-
dering van de r  van l en Fa-
brieken alhier  besloten, een adres in te dienen 
aan de Tweede r der  Staten-Genernnl, en 
wel met liet doel om uan te dringen op het tot 
stundkomen vun de beide daarin voorkomende 
lynen, l n . die van Grouw langs Sneek naar 
Staveren, en 2°. die vnn Enkhuizen langs n 
naar  Zaandam. Van deze is de eerste voor 
deze gemeente vun zooveel gewicht omdat daar-
door  eindelijk in de dringend noodzakelijke be-
hoefte van eene verbinding met het zuidwestelijk 
deel van Friesland zoude worden voorzien, terwij l 
deze lij n iu verband met de tweede, iu Noord-

d aan te leggen, eene meer  reebtstreeksche 
gemeenschap tussehen de beide provinciën zeer 
in de hand zoude werken. Na aangetoond te 
hebben, dut deze hjuen reeds zoovele jaren in 
bet verschiet zijn gesteld, maar  door  het tekort-
schieten van particulier e krachten en de zware 
taak, die nog op het k rustte, wegens de nog niet 
geheele voltooiing van den aanleg van spoorwe-
gen bedoeld bij  de Wet van 18 Augustus (Sraurs6/aa* 
n" . 45J, niet tot stuud zijn kunnen komen, is 
die hinderpaal thans grootendeels weggevallen en 
heeft de Staat door  deu aanleg voor  zijne reke-
ning vun de lijnen Arnhem—Nijmegen en Zwa-
luwe—Zevenbergen reeds den eersten stap tot 
uitbreidin g van zijn spoorwegnet gedaan. Nu achten 
adressanten eindelijk het oogenblik gekomen om 
verder  te gaan cu nieuwe lijnen aan te leggen, 
waarvan de hooge noodzakelijkheid door  niemand 
kan worden betwist, te meer, duur  in de memo-
ri e van toelichting bij  het ingediende voorstel 
ten duidelijkste wol dt aangetoond , dal overwegin-
gen van Qnaneieelen aard de uitvoering dier 
plannen niet zul behoeven te verhinderen, en 
kan er, naar  het adressanten voorkomt, geen en-
kel bezwaar  bestaan om het door  de heeren -
peyne vnn de Coppello c. s. gedane voorstel zoo 
spoedig mogelijk tot Wet te verheffen Ten slotte 
voegen adressanten er  deu wensch bij , dnt ten 
aanzien der  geprojecteerde lijnen eene reebtstreek-
sche verbinding met Sneek boven eene aanslui-
ting te Grouw vcrkicslyk zoude ziju , teneinde 
de twee belangrykste handelsplaatsen van Fries-
land alzoo op de kortste wijze met elkander  te 
verbinden. 

Voorts werd besloten afdrukken van dit adres 
te zenden aun de andere s vnn l 
en Fabrieken iu het land, eu haar  in overweging 
te geven oiu op soortgelijke wyze eendrachtig 
samen te werken, en ulzoo de aanneming van 
het ingediende voorstel te steunen, hetgeen van 

Uedrukt by G W. VAN  C* te Arnhem. — Alle stukken en advertentien te adresseeren aan den r  F. W. VAN T Jtian, te Arnhem. — Uitgave van 1). A. . 
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oo onberekenbaar  belang is voor  den handel en 
het nationaal verkeer. 

n de pogingen, daartoe aangewend, een 
gunstig resultaat erlangen. 

. c verbetering der  bemaling van 
deze gemeente is eene groote schrede nader  aan 
de werkelijkheid gekomen. 

Ue Gemeenteraad nam in zijne vergadering van 
23 Februari j.1. het daartoe strekkende ontwerp 
van den directeur  der  gemeentewerken, gewijzigd 
en uitgebreid in overleg met de heeren ingenieurs 

. A. s en J. G. van Gendt Jr. , in zijn 
geheel aan. 

t ontwerp bestaat in hoofdzaak uit : 
a. Een ijzeren zinker  door de spuihuven. 

wij d 1.10 . in middellijn , onmiddellij k boven de 
spuibrug, met een gemetseld riool in gemeen-
schap te brengen met het bestaand verbindings-
riool tussehen de binnengrachten. 

6. Een gemetseld riool door  den Spui weg, van 
den te maken zinker  af tot de in den spoorweg 
aanwezige duikers. 

c. e werken, benoodigd voor  eene geheel 
afgescheiden bemaling van de (binnen- en polder-) 
stad en van de landerijen, met opruimin g van 
al de bestaande barrages. 

d. Een duiker  door  den Noordendijk tegen-
over  den Singel, tot inlatin g van rivierwater  uit 
de . 

e. Een stoomgemaal aan de , ter  vervan-
ging van de bestaande poldermolens en van het 
in de binnenstad aanwezige stoomtuig. 

e bemaling zal geschieden door  direct wer-
kende hevel-centrifugaalponipen, waarvan de 
levering zal worden opgedragen aan de firma 
Gwynne &  0°. te . 

e kosten van een en nndei zijn geraamd op 
 ƒ 170,000. 

e uitvoering van dit ontwerp. in verband 
met de invoering van het tonnenstelsel en den 
aanleg der  pneumatische rioleering volgens het 

, kan niet anders dan gunstigen 
invloed uitoefenen op den gezondheidstoestand 
dezer  stad, die, zooals bekend is, langen tij d 
veel te wenschen heeft overgelaten. 

J TOT G

. 

AF  EE UNO  11'  ].!;:  \ . 

Vergadering van 10

e Voorzitter  noodigt den heer  J. . r 
uit , zijne beschouwingen over  de vraag; e 
moeten wij  bouwen?"  te willen voordragen. 

e heer r  zegt, dat hij  aanleiding tot 
de behandeling van dit onderwerp heeft gevon-
den in het door  den heer . J. t voorge-
dragene over  de bouwkunst te New-York, waarin 
ook over  den zoogenaamd en «pantserbuuw"  ge-
sproken wordt , welke benaming spreker  zeer 
gepast vindt , daar  deze bouwwijze bestaat in 
het bekleeden of pantseren 'van uit onkostbare 
en op ruwe wijze gemetselde muren met eene 
bekleeding van ijzer of kostbaren steen. Naar 
aanleiding daarvan is de vraag gesteld, of het 
geoorloofd is de antieke vormen der  Grieksche 
steeneonstructie in ijzer  weder  te geven , op welke 
vraag de heer  W. C. van (ïoor mede een ant-
woord geleverd heeft. t veel wat in dat ant-
woord voorkomt kan spreker  zich vereenigen, 
doch hij  kan in dat opzicht niet zoo vrijgevi g zijn 
als de heer  Van Goor. Ook moet hij  er  voor 
waarschuwen afdwalingen te volgen als wij  reeds 
bij  de oude n ontmoeten, die de Griek-
sche steenen kolommen cn lijstwerken weieens 
in metaal teruggaven. 

e hoofdbeginselen, waarnaar  wij  ons moeten 
regelen, zijn : 

dat aan alle samenstellende deelen, waaruit een 
gebouw bestaat, zoodanige vormen en afmetingen 
gegeven worden, dat met de minst mogelijke 
materialen, de meest mogelijke stabiliteit ver-
kregen wordt; 

dat de onderlinge verbinding dezer  materialen 
(de constructie) zooveel mogelijk duidelij k kan 
gezien worden; 

dat aan die samenstellingen de schoonst mo-
gelijke vormen gegeven worden. 

Naar deze bepalingen moet men de bouwkun-
dige voortbrengselen beoordeelen ; zij  moeten de 
regels ziju bij  het ontwerpen op aesthetisch en 
constructief gebied. 

n de vraag of men aan yzerconstructien, als 
een uitvloeisel van onzen tyd, klassieke vormen 
gebruiken mag, wordt een punt aangevoerd, dat 
door  velen tot heden verkeerd begrepen wordt. 

n verwart de constructie met de bckleedingen 
of versieringen er  van. t zijn niet de versie-
ringen of bekleedingen die een bouwstijl vormen, 
dit wordt alleen door  de constructie gedaan. 

Spieker  zegt dat wij  wel vryblyven en zyn 
in de bekleedingen, maar  dat de constructie den 
aard er  vau aangeeft. e constructie is, even-
als het beendergestel van den mensen, het 
hoofdbestanddeel der  samenstelling. Evenals de 
verschillende deelen van het beendergestel aan 
elkander  verbonden worden door de spieren, 
geschiedt dit bij de bouwkundige constructien 
door de aaneenkoppelingen, waardoor  een ge-
heel gevormd wordt , en dit geheel moet dan 
worden bekleed en versierd. e bekleeding 
kan niet overal dezelfde zijn. Zij  hangt veelal 
ook van het klimaat af, ten bewijze waarvan 
gewezen wordt op dc profiteering der  lijst -
werken bij de Grieken en in de Gothiek. e 
Grieken hadden, om werking iu hunne lijsten te 
doen ontslaan , dikwerf genoeg aan eene ll.iuwe 
insnijding , terwij l in de ouder  noordelijk lucht-
gestel toegepaste Gothiek slechts sterk ingediepte 
en krachtige profielen eene weldoende werking 
kunnen teweegbrengen. 

e constructien schrijven de vormen der  be-
kleeding niet voor; deze laatsten zyn een uitvloei-
sel van het schoonheidsgevoel, waarop boven 

reeds gewezen is. Om dit verder aan te toonen, 
wijst spreker  nog op het verschillend karakter 
der  Grieksche en Gothische stylen ; beide behoo-
ren wel tot de steenconstructit'n , maar  hoe ver-
schillend zijn zij  in hunne beklecdingen en ver-
sieringen. 

s hierdoor  nu eenigszins aangetoond, dat de 
bekleedingen minder  door  een bouwstijl worden 
voorgeschreven of daarbinnen worden begrensd, 
maar  dat zij  aan eiken vorm, vun welke stof ook 
vervaardigd, gebezigd kunnen worden , moet spre-
ker echter  opkomen tegen de stelling, dat de 
mensch, als beheerschende de stof, gerechtigd is 
die stof tot eiken vorm te dwingen; zoodat men 
b. v. met ijzer  eene steen constructie zou mogen 
nabootsen; dat men ijzer  als hout zou mogen 
voorstellen, enz. 

Om het verkeerde hiervan aan te loonen, ver-
toont spreker  de teekening van een zelfde bouw-
kundige samenstelling in steen-, hout- en ijzercon-
structie. Bij  de eerste zijn de steunpunten dicht 
bij  elkander  geplaatst, dewijl de steenen archi-
traafbal'ven door  hunne geringe veerkracht slechts 
tot overspanning van smalle openingen kunnen 
aangewend worden. Bij de samenstelling in hout. 
kunnen die steunpunten , in overeenstemming met 
de stof, reeds verder  uit elkander  geplaatst wor-
den en lichter  zyn; bij  ijzer  kunnen èn afstand 
èn lichtheid nog verder  uitgebreid wirden. Wor -
den nu deze aan de verschillende stoffen eigen-
aardige inrichtingen ook in overeenstemming met 
de materialen bekleed en versierd, dan zal ge-
zegd kunnen worden , dat men ware en karak-
teristieke steen-, hout- en yzerconstructien heeft 
gewrocht. 

Om dit nog duidelijker  te doen uitkomen , wor-
den nog eenige platen uit een werk van Violet 
le e ter  beschouwing aangeboden, waarop ver-
schillende, met de eigenaardigheden der  stoffen 
in overeenstemming zyndo, steen- en yzerconstruc-
tien zijn voorgesteld. Zij  worden door  den ver-
vaardiger wel niet als voorbeelden ter  navolging 
gegeven, maar  om het rationeele der  toepassing 
van de stollen aan te toonen. 

Na deze voordracht zegt de heer  C. . -
leever  Fortuijn , dat, hoewel hulde moet gebracht 
worden aan het steeds doen uitkomen der  waar 
heid in bouwkundige samenstellingen, het hem 
toch voorkomt, dat met gebakken steen alleen 
het niet inogelyk is, een deftig aanzien aan een 
bouwwerk te geven. j  vraagt of een imitati e 
van gehouwen steen niet een edeler  aanzien geeft 
dan gebakken steen? — e heer r  zegt 
dat bij  eeu prachtbouw de schoonheid van het 
materiaal zeker  veel afdoet, maar  schoon is be-
trekkelijk ; waarom ook in gebakken steen, de 
bouwstof vau ons land, evenzeer  schoon kan ge-
bouwd worden. Spreker  sluit bij  een bouw in 
gebakken steen den gehouwen steen niet uit : dit 
is ook zoo in de 17e eeuw gedaan en er  is nog 
veel schoons uit dien tij d bewaard gebleven. e 
combinatie geeft een groote levendightfvd in het 
bouwwerk. n het buitenland gaal men verder 
met het gebruik vun gebakken steen dan wij , 
wat, onder  meer, door  de vermelding van hetgeen 
in dien zin te n gesticht is wordt aan-
getoond. 

c heer t vult het laatste gezegde aan 
door  vermelding van hetgeen in i wordt 
aangetroffen. e gebakken steen wordt daar  iu 
verschillende soorten en verglaasd verwerkt ; daar-
bij  zijn de steenen zoo glad alsof zy geslepen 
zyn. t geheel uitmetselen van balkous behoort 
niet tot de zeldzaamheden. Evenwel moet toege-
stemd worden, dat van gevels van 30 . en meer 
lengte meer  te maken is, dan wij  kunnen doen 
van geveltjes van 5 a 6 af. breed. 

e bespreking der  vraag over  braudvrye klui -
zen aan de otde gesteld zijnde, zegt de Secreta-
ris , naar  aanleiding van mededeelingen , hem dooi-
den heer  W. Stok verstrekt, dat genoemde heer 
alhier  een klui s heeft gebouwd, welks muren 
enz. op de gewone wijze zijn samengesteld. 

Op eenigen afstand weiden daarbinnen, van 
hardsteenen platen, wanden , bodem en dek ge-
steld, waartusschen het ijzeren koziju met deur 
is geplaatst. e ruimt e rondom deze hardstee-
nen verdubbeling, werd door  kanalen met de 
buitenlucht in gemeenschap gebracht tot aan- eu 
afvoer  van lucht, teneinde de droging van het 
metselwerk te bespoedigen. Na voldoende opdro-
ging zyn deze kanalen gesloten. Eindelij k zijn 
tegen de hardsteenen wanden enz. ougeverfde 
bouten wanden aangebracht. e op deze wijze 
vervaardigde klui s is onmiddellij k na de voltooi-
ing met de gunstigste gevolgen iu gebruik ge-
nomen. 

e heer r  zegt, dat hem deze samen-
stelling voor  gewone kluizen zeer  geschikt voor-
komt: of die constructie ook op groote, zooals 
spreker  aan het gebouw der  Nederlandsche Bank 
alhier, ter  afmetingen van 4  5 meters heeft ge-
maakt, toepasselijk zou zijn , bctwyfelt hy- t 
dek daarvan is gemaakt van twee kruisling s over 
elkaar  gelegde lagen ijzeren balken ; tusschuu 
beide lagen zijn gewelven met uunraseeringen ge-
metseld. 

e heer  J. F. r  geeft een beschrijving 
van een door  hem geziene schoorsteenconstruc-
tie , waarby de warmte , die meestal nutteloos dooi-
den schoorsteen wegstroomt, aangewend is tot 
verwarming van het vertrek. Voor  dat doel was 
onmiddellyk achter  den haard een open ruimte, 
daarachter  een muurtj e ter  hoogte vun den man-
tel, en vervolgens weder  een open ruimte. u de 
laatstgenoemde ruimt e is een ijzeren pijp lot 
afvoer  van deu rook geplaatst. n den bodem vun 
beide ruimten zyn openingen, waardoor  versche 
lucht kan uitstroomen , welke iu de eerste door 
den achterwand vun den haard en in de tweede 
door  de yzeren rookpyp verwarmd wordt. r 
vuu terzyde aangebrachte openingen stroomt de 
aldus verwarmde lucht in het vertrek. 

G . 

Vergadering van 17  1875. 
Naar  aanleiding der  voorgelezen r.otulen had 

wederom een discussie plaats over  de restauratic 
van de Gevangenpoort, daaraan namen deel dc 
heeren Vogel, , e Wys, z Pimentel 
eu Singels. 

e heer  Vogel merkte op, dat de heer  Victor 
de Stuers de handelingen der  rijksadviseurs, wat 
betreft dc restauratie der  Gevangenpoort, in Het 
Vaderland heeft verdedigd; die restauratie ge-
schiedde niet uit ecu uesthetiscb , maar  uit een 
geschiedkundig oogpunt eu om het gebouw te 
doen dienen als type eener  gevangenis uit dien tijd . 

c heer  Singels doet een mededeeling omtrent 
een verbeterde inrichtin g van extincteurs. Na 
een beschrijving van de inrichtin g der  extincteurs 
gegeven te hebben, deelde spr. de verbetering 
mede, die in een nieuw stelsel is toegepast . 
hoofdzakelijk beslaande in eeu ingenieusc inrich -
ting , waardoor  de gasontwikkeling eerst geschiedt 
op het tijdstip , dat men den extincteur  wil gebrui-
ken, en wel door  het verbrijzelen van een flacon, die 
met zwavelzuur  gevuld en in deu toestel geplaatst 
is. Verschillende proeven hebben gele >rd , dat deze 
nieuwe inrichtin g de voorkeur  b<>ven het oude stel-
sel verdient, hoewel daaruun toch verbeteringen 
zyn aan te brengen. e hoofddepóthouder van 
deze extincteurs is de heer  F. Schiitze, te Brussel. 

n andere toestel, waarmede men hetzelfde 
doel bereikt, is die vun de heeren Pasteur  &  Co. 
le . n den cilinder  is een looden buis 
aangebracht, die met zwavelzuur  gevuld eu met 
een looden kapje afgedekt is. Op het oogenblik 
dat men deu extincteur  gebruiken wil , heeft men 
den toestel slechts om te kecren, waardoor  de 
gasontwikkeling aanvangt. Ofschoon de spreker 
hiermede nog geen proef genomen heeft, zoo 
twijfel t hij  toch niet aan dc beantwoording aan 
het doel. Spr. licht ten slotte een en ander  toe 
door  de samenstellende deelen van de verschil-
lende stelsels te laten zien. 

r  den heer  Westra wordt namens een com-
missie rapport uitgebracht over  de 7e der  door 
het r  gestelde vragen, luidende als 
volgt: »ln Friesland (bij  den heer , te 

) vervaardigt men thans vlakke pannen, 
die in verband gelegd worden en zeer  afwijken 
van het gewone Woerdsche model: wat zijn daar-
van de voordeden, prij s enz. in verhouding tot 
de Woetdsche pannen?" 

Uit dit ruppor t blijk t hoofdzakelijk, dat bedoelde 
pannen ten opzichte van vorm, doelmatigheid eu 
soliditeit zeer  zijn aan te bevolen, hoewel de 
prij s daarvan aanmerkelijk hooger is dan die der 
Woerdsche pannen. c rapporteur  liet monsters 
van deze pannen zien, en stelde levens ter  be-
zichtiging gegolfde of zoogenaamde , 
die mede bij  den heer a worden vervaar-
digd en in Friesland veel gebezigd worden. 

e heer  Saraber  leverde een bydrage over  het 
Stadhuis te Brussel. t stadhuis moet onder 
de schoonste werken der  burgerlijk e bouwkunst 
in e gerekend worden; het dugteekent reeds 
langer  dan 400 jaar  en is in den Saxisch-Gothi-
schen stijl gebouwd. t pirumiduulstclsel straalt 
in alle deelen dooi , terwij l het gebouw een licht-
heid van uitvoering heeft, die de hechtheid geens-
zins uitsluit . e spits is vuu een krachtiger  stij l 
en draagt eenigszins het kenmerk van nieuw -
bardisch . en de kop heeft eenige overeenkomst 
met dien van de domkerk te . Spr. deelt 
voorts geschiedkundige bijzonderheden vau dit ge-
bouw mede en luat een afbeelding daarvan zien. 

e heer  Vogel merkte op, dut het stadhuis te 
Brugge, in 1377 gebouwd, het eerst bekende 
stadhuis is, wuurop dut te Brussel volgde in de 
15e eeuw: voorts dut het beroemde stadhuis te 
Oudenaarde is ontworpen naar  dat van Brussel 
en , en boven dut van Brussel uitmunt 
door  harmonie tussehen den toren en het gebouw. 

e heer  Van h liet zeer  schoon uitgevoerde 
afbeeldingen zien van het Theatre du Chatelet te 
Purij s en deelde dienaangaande eenige bijzonder-
heden mede, ook wat betreft de kosten en den 
spoed, waarmede die bouw plaats had. 

e heer e Wij s vestigde de aandacht tip eeu 
doelmatig en goedkoop Engelsch werkje, dat 
dezer  dagen in hel licht is verschenen en zeer 
practische wenken bevat; het is getiteld : y 
houses, a handbook to the history, defects und 
remedies of drainage, ventilation, warming and 
kindred subjects, by W. Eassie."  Onder  aanbe-
veling van dit werkje deelt spr. daarvan den in-
houd mede. — Ook wordt nog besproken eeu 
werkje van . Fock over  symetrie en bevallige 
proportio n eu een mededeeling, die in het laatste 
verslag van het Prov. Utrechtsch Genootschap 
van  cn Wetenschappen is gedaan over 
de St.-Jucobskerk te Utrecht. 

Booj^«£s,*ftia^on<Aifylja^ . 

Overzicht over  de Boerenplaatsen-
bouw in Nederland, door  C. . Pe-
ters, architect; uitgegeven door  Van 

n en Bleeker, te Sneek. 
Bij  het verschijnen vuu de zesde aflevering, 

bevattende de platen n" . 30—41, vestigen wij 
opnieuw de aandacht der  bouwkundigen op deze 
uitgave. 

e aflevering behandelt hel buitenland en 
bevat platen van: twee hoeven in het Park vuu 
Windsor, eene Engelsche hoeve voor  10U hek-
taren land, de inrichtin g der  hoeven in -
land en Frunkryk , een plan voor  het draineeren 
van 10 hektaren heuvelachtig terrein en de platte-
gronden , gevels en doorsneden van eene hoeve 
te Gouvieux , in Frunkryk . 

e beschrijving der  verschillende inrichtingen 
in het buitenland, nadut Nederland in de vij f 
eerste afleveringen is behandeld, vermeerdert de 
waarde van dit werk, dat wy dan ook om zyne 
volledigheid aanbevelen. 

lankondiiriiiïen van Aanbestel.EU 

n . 
entje 

Zondag;, 7 Vaart. 

Olrsohot. door  J. Söhngen: ' 
van eene tweede verdieping  bi 
Schoonoord. 

, 8
, te 11 uren , .ehuis van 

P. .  Sp i j ke r , het bouwei. .ene boven-
woning voor  F. Spijker  op de Gru m. 

Amersfoort, te ll '  , uren, door  burg. en 
weth.: de levering van 14,000 gewone Niedermen-
digcr  lava-straatkeien. 

, te 13 uren, door  het gemeente-
bestuur  : het ontgraven en opnemen van 76 , 
Portland-cemeutriool eu 102 . ijzeren-butsleiding. 
benevens leggen van 131 . . 

Oudshoorn, te 19 uren. door  burg. en weth.: 
het ged. 4 jaar  onderhouden der  grint - en zand-
wegen binnen de gemeente, lang p. in. 3820 . 

, te 19 uren, door  burg. en weth.; 
lo. het verrichten van eenige diepweiken in de 
stadsgrachten; 2o. het leveren van een bulla
praam. 

Amsterdam - te 12 uren , door  burg. en weth.: 
het, tot verbreeding van den openbaren weg langs 
het , maken van een gedeelte houten 
beschoeiing en een gedeelte steenen walmuur' , 
het aanvullen met zar-d der  waterruimt e tussehen 
den ouden cn den nieuwen wal, het opruin.en 
van oude en het bouwen van nieuwe scheeps-
steigers enz. 

, te 13 uren , door  burg. en weth. 
van d en Nieuwkruisland : het ver-
lengen der  scholen te Oudwoude en te Wester-
geest. 

Arnhem, te 1 uur , door  de comm. voor  de 
i>em. gasfabriek : de levering van 40 stuks zes* 
kantige roodkoperen lantaarns. 

Zutfen, aan e Oude : de verbouw 
van een woonhuis. 

, 9 . 
s-Bosch. te 10' , uren. door  het prov. best. 

de herstellingen en vernieuwingen aan de haven-
en livierwerken te Willemstad, met het onder-
boud van 1 Jan. '75—31 . '77. g 
ƒ 10,080. 

Oost-Voorne, te 11 uren, door  burg. en 
weth.: het door  aanbouwing vergrooten van 'le 
openbare school voor  lager  onderwys. g 
ƒ 0400. 

, te 11 uren, door  het ministerie van 
marine: de levering van 300 . smeedkolen. 

Arnhem, te 1 uur , door  den burgemeester: 
het verrichten van eenige vernieuwingen en her-
stellingen aan den grooten toren. 

, te 1 uur , door  den architect 0. 
E. . van den Arend : het afbreken en wederop-
bouwen van het winkelhuis niet aangrenzend per-
ceel, cn het maken van eeu bovenhuis over  beide 
perceelen, hoek Groote t en Anegang. 

, door  het kerkbestuur: het her-
stellen van een gevel van het kerkgebouw. Aanw. 
te 0 uren. 

Woensdag. 10 . 

n Burg. op Texel, te 11 uren, door  het 
college van dagel. bestuur  der  29 gemeenschap-
pelijk e polders, ten raadhuize: het maken van 
een afsluitdij k met dykkanaul. lang 2900 . 
benevens eene duikersluis met 3 openingen i
deu afsluitdijk , tot het indijken van de slik- en 
zandgronden het Noorden. 

. te 19 uren , door  het ministerie 
.au binnenl. zaken : het doen van menige herstel-
lingen en vernieuwingen aan de n en 
de daartoe behoorende werken. met het onder-
houd cn de verlichtin g daarvan van 1 Juli -31 

. '75. g ƒ 12,400. 

Oorlnohem, te 12' , uren, door  het gemeen-
tebestuur: de levering van ongeveer  205 -
hardsteenen trottoirband . 

Z ier ikzee, te 1', uren, door  het gemeente-
bestuur  : het door  aanbouwing vergrooten van de 
lokalen der  openb. school voor  onvermogendeii. 

Uithuizermeeden. te 4 uren, door  kerkv. 
der . gemeente, bij : het afbreken der 
kerkeltap enz., maken van eene nieuwe kap, 
lystgoten, beportlanden van muren, verven van 
kerk en toren. . bij  den architect . 

, door  bet dijksbestuur  Binnendijks, 

bij  den secretaris: de levering van 10 stuks lichte 

en 10 stuks zware eiken gordingen, 500 last 

n of Noordschen steen, noodhout enz. 

. 11 . 

, te U uren, door  dijkgraa f en heem-
raden van 1'rechterland , in den e ; de leve-
rin g van 1858 1 grint , 372 *  fij n ges lagen 
harde klinkerpuin , 147,000 Wuulsche straatklin* 
kers eu 445 ' zand, met het vervoeren daar-
van naar  de e wegen. 

, te 12 uren, duor  kerkvoogd 
der  llerv. gemeente , in het t over  h*1 

raadhuis : het bouwen vun eene predikuntswo»'"!- ' 
tc . 

, te 19 uren, door  het ministerie13" 
binnenl. zaken: het maken van viaducten, bf»£ 
pijlers , grond- en andere werken tussehen d e 

Wcenastraai en het station buiten de 60*" 
poort, te . g  402,000. 

Utreoht, te 9 uren, door  de maatschappij  t l ) t 

exploitatie van Staatsspoorwegen. aan het ?e a' 
traalbureau: de levering van 120 stalen l ' 
stukken eu 12 kruisharten. 

St.-Authonls . te 3 uren, door  hetgetnecn'j" 
bestuur, bij  G. Arts : het bouwen van een n W 
huis en schoollokaal onder  St -Anthonis cn ** " 
schoollokaal onder  Oploo. Aanw. op den u ' " 1 ' 
dingsdag, te 10 ureu te Oploo en te 2 i * r e n 

St.-Antbonis. 

Vrijdag, 19 t 

, te 10 uren, door  het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw vnn het prov. 
bestuur  : de aanleg van het laatste in den Sophia-
en den Nieuwe-Passageulenpolder  gelegen ge-
deelte van het uitwateringskannal in het voormalig 
4e district . Aanw. 8 . g ƒ 3 9 , 9 8 0. 

, te 11 uren, by . J. A. van 
r  : het leggen van een dijk , lang 6534 , 

onder , in 3 perc. Aanw. 9 , 
te 12 uren. 

Wanneperveen, door  kerkvoogden der  Ned. 
. gemeente  het herstellen van het klok-

kenhuis. 

Zaterdag, 13 . 

Utreoht, te 19 uren, door  dijkgraa f en hoog-

heemraden vau den , in hel 

gebouw voor . en W. : de levering vun grint 

en zand. 

Utreoht. te 1 uur , door  burg. en weth.: 
lo. bet witten en schoonmaken van lokalen in 
eenige stedelijke gebouwen ; 2u. het maken van 
een gedeelte muur  met afsluithek langs het ter-
rein der  hoogere burgerschool , benevens het 
aanleggen van klinkerbeslralin g in de nieuwe 
straat tussehen de - en . Aanw. 
van no. 2, 8 , te 10'/. uren. 

, te 9 uren, bij . van Tare): de her-
stellingen aan de kerk aldaar, als: maken van 
nieuwe banken en plafond, metselen van den 
voorgevel en verven der  kerk in- cn uitwendig. 

m . hij . Bonga : de vertiramerin g eener 
voorhuizinge en het bouwen vnn een schuurtje. 

Nijehaske, bij  P. A. : het bouwen vun 
2 burgerhuizen aan deu Stationsweg te -
veen (Nijehaske). Teekening en inl . bij  den ar-
chitect E. , te 't . (Bilj. , voor  elk 
perc. afzonderlijk , dan wel in mussu, kunnen ook 
gezonden worden bij  A. Pi opstra , te -
veen.) 

, 16 . 

, te 11 uren. door  het .  paro-
chiaal armbestuur, iu het koffiehuis van P. . . 
Spijker : hel afbreken der  bestaande- en het bou-
wen vun eene nieuwe boerenwoning met stelten-
berg, op hel landgoed van genoemd armbestuur 
genaamd de Zedde, nabij  het . 
Auuw. 10 , le 10 uren. 

g te 11 uren, door  den ontvanger 
der  registratie en domeinen : het herstel en on-
derhoud, ged. '75/70, van het O. . , aldaar. 
Aanw. , te 10 uren. 

Gouda, te 19 uren, door  het bestuur  van 
den polder , in c : de ge-
bouwen, schoorsteen, enz. voor  de plaatsing van 
twee horizontaal werkende stoomwerktuigen met 
stoomketels, schepraderen , enz., benevens een 
woning voor  den machinist en steenkolenberg-
pluets. Aanwijzin g door  den architect J. Paul. 
9 . 

Amsterdam, te 13 uren, door  burg. eu weth.: 
het graven van 3 gedeelten nieuwe singelgracht 
door  de vervallen bolwerken Slottemeer  en -
huizer, gelegen ter  weerszoden der  Zaagmolen-
poort. . op het bureau van deu ingenieur  J. 
G. van Niftrik , dagelijks van 10 — 12 uren. 

Amsterdam, te 1'  -  uren, door  tie . 
j  , iu het stationsge-

bouw : het maken eu stellen van eene ijzeren 
kap op het station van den Oosterspoorweg te 
Utrecht. . bij  deu eerstaanw. ingenieur te 

. g ƒ 143,000. 

, bij . . vun : het 
vernieuwen van de s te Oude-Trijne. 
Bilj . inzenden uiterlij k 14 . g ƒ11»,475. 

Zevenbergen, door  bet gemeen te best.: de 
levering van 260 ' goed gewasschen onder-
honds- of gehorde grint , waarvan 20U * le 
Zevenbergen en 00 aan de haven te , 

, 18 -
, te 19 uren, door  den directeur  der 

artilleri e stapel- en constructie-magazijnen: de 
levering van  lo. 3 perc, elk van 15,000 , 
gietijzer  merk Garis berry 110. 1, ten behoeve dier 
magazijnen en tot aunmuak van projectielen tot 
achterlaadgeschut; 80. 200 riem gewoon kardoes-
papier, in 1 perc; 3o. perc. 1,600 groote-, perc. 
2, 600 kleine blauwe dekens. 

, te 9'/i uren, door  burg. en weth.: 
het sloopen van de door  de gemeente aangekochte 
panden aau de n cn het bouwen aldaar 
van een gemeente-bewaarschool met woning voor 
de onderwijzeres. . by den gemeente-architect. 

Vrijenban, door  dun ingenieur  P. A. -
vaar: het maken eener  bouwhoeve met 2 hoorn-
bergen, schuur  en draaibrug, uan den Veen weg 
in de nieuwe droogmakerij  in den Tedingerbroek-
polder. Aanw. 9 , te 10 uren, samenkomst 
in e vergulde Star, te Nootdorp. 

Woensdag, 17 . 
s-Bosch, te 11 uren . door  het puldcrbest. 

Van der  Eigen , ten gemeentehuize : het vernieu-
wen der  houten beschoeiing van de uitwaterings-
sluis bij  hel stoomgemaal, gelegen aan de rech-
terzijd e der , onder  Orthen. . en aanw. 
12 , van 9 — 11 uren. 

. tc 19 uren, door  het ministerie van 
binnenl. taken: lo. het verrichten van bagger-
werk in het Scheur, tot verbetering van den 
waterweg van m naar  zee. Aanw. 11 

. g / 0.50 per  , 2o. de graaf- en 
baggerwerken tot verbetering van het vaarwater 
op den Gelderschen Usel, beneden het r 
in Overysel, tussehen de kilometerraaieu 102 en 
104. Aanw. 9 . g / 38,000, 

Nieuwerkerk a/d Usel, te 7 uren, door 
A. : het bouwen van een bouwmanswoning 
met schuur  en bargeu , in den Prins-Alexander-
polder, gemeente . Bestek en tee-

kening bij  G . van k , aldaar. . by den 
opzichter  J. Fyan, Aanw. 10 en 11 , tel-
kens te 11 uren. 

8t A n n a paroohie . hij  J. n Jsn.: het 
afbreken vau een gebouw en het stichten van 
een winkelhuis en boekdrukkeri j  aldaar. . by 
den architect E. , te Stiens. Aanw.

, te 11 uren. 

, 18 . 

Utreoht, te 19'/3 uren, door  dc Nederl. -
spoorwegmaatschappij, in het stationsgebouw : de 
levering van magazynsgoederen. Bilj . inzenden 
uiterlij k 17 . 

Utreoht, te 9 uren, door  de maatschappij 
tot expl. van Staatsspoorwegen aan het centraal-
bureau : het maken vun een gebouw voor  bureau's, 
maehinzstenkamer, smederij  en magazijn, iu ver-
binding met de locoinotievenloods op het station 
Eindhoven, ten behoeve van den spoorweg -
tricht —Breda. g / 8570. 

Steenbergen, te 3 uren, in het s van 
Negotie: hel bouwen eener  heerenbuiziiig met 
aunbooren , voor  rekening van J. J. vau . 

Vrijdag, 19 . 

, te 13 uren, door  hetprov. be-
stuur: lo. het onderhoud enz. over  1875/70 aan 
de havenwerken te ; 2o. iuem aan de 
havenwerken te Staveren en de zeeweringen langs 
het e , met de vernieuwing eener  lengte 
vau 20 . kistpuulregel luugs het Schupenland te 
Staveren J 3o. idem over  '75/78 aun de zeesluis 
de l eu bybehoorende werken, met 
dc vernieuwing vun een paar  builen-vlocddeureu 
in die sluis; 4o. het van 1  '75 — 30 Apri l 
'70 onderhouden vuu het gouvernementsgebouw 
aldaur, met de daarin aanwezige meubelen. Ju l . 
bij  deu hoofding. y ward en de ing. Bievet en 
Van den Sunlheuvel, allen te . Aanw. 
van al de werken deu 4en dag vóór de besteding-

Zaterdag, 30 . 

Ede, te 11 uren, door  burg. en weth.: het 
maken van een grintweg van Ede over  Otterlo 
naar o , met zijlij n naar p , samen 
lang oug. 25,503 . Aanw. 12 en 13 , 
te 11 uren. Bilj . inzenden uiterlij k 19 , 

r  secretarie. 

, te 13 uren, door  burg. en 
weth.: de levering van 400 pr ivélonnen, ten be-
hoeve der  stadsreiniging. Bilj . inzenden uiterlij k 
19 , vóór 'savonds 8 uren, ter  secretarie. 

Beetsterxwaag, door  het gemeentebestuur  vuu 
Opsterluud: het maken eener  vast e houten brug, 
in den zandweg tussehen Ureterp eu , 
over  hei . Aanw. van 10—11 uren. 

n , in het Veerhuis : het maken eu stel-
len vun een yzeren hekwerk op steenen voet, 
ter  lengle vuu 200 . om het kerkgebouw der 

. gemeente aldaar. Bestek en teekening lig-
gen in genoemd Veerhuis, lui . by deu architect 

. . Smit, te , by wien de bilj . 19 
l te bezorgen. Auuw. 2 dagen vóór de be-

steding, te l ' / i uren. 

, 39 . 

, te 19 uren, ten raidhuize: het 
maken der  houten paaltundeei ing en van de 
fundamenten voor  het te slelleu ziekenhuis, be-
nevens de ophoogiug vuu het terrein , iu de zoo-
genaamde Schutter*weide aldaar. . aan het 
bureau der  gemeentewerken. Aanw. 13 , 
te 2 uren. 

Woensdag, 94 . 

k , le 19 ureu , door  de hoofdad-

ministrati e vau het koloniaal werfdepot, bij  deu 

kapt.-kwartiermeester  : de levering, in 2 lei my-

neu iJuh en October), van de by liet korps bui-

tengewoon benoodigde voorwerpen vau kleeding 

eu uiti usüng. 

Vrijdag, 96 . 

, ie 10 ureu, door  deu rentmeester 
der  domeingoederen van Z. . . Prins Frederik 
der  Nederlanden, rentambt Niervaart , ten ge-
meentehuize : hel doen van vernieuwingen eu 
heistellingen aan onderscheidene gebouwen ouder 

, 111 2 perc. 

Zaterdag, 97 t 

Utreoht, te 1 uur , door  het gemeentebest.: 
de levering vau 200,000 . Engelsche gaskolen, 
en dienste der  stedelijke gasfabriek in '75. 

, 1 April . 

, te 19 uren, duor  het ministerie vun 
binnenl. zaken: het maken vau gebouwen en an-
dere werken op het goedereustutiou te m 
(Fijenoord). Aanw. 23 en 25 , telkens te 
1  uren. 

, 99 April . 
r  urn. te 3 uren, door  de gemeentebesturen 

van k en m : lu . de verdieping van het 
r  onder , van den Z. O. 

vleugel der g over  de Joiikersvaart tut 
uun het Bovenleekster  Verlaat; 2o. idem vau de 
Jonkcrsvaurt, ouder m eu , vau het 
Verlaat te n tot aan het r . 

Allooi» van Aanbesiediugcn. 

, 6 Febr.: de levering aan de ge-
meente van 300 » reserve-grint; minste inschr. 
was A. de Vries, aldaar, voor  per *
gegund. 

Nieuwenhoorn, 10 Febr.: eenig aardwerk 
tot het aanleggen van eene nieuwe begraafplaats ; 
minste inschr. was C. Blok , te Oostvoorne, voor 
/ 1224. 

, 11 Febr.: het gelijkmaken van een 

vak ringdij k bezuiden den Spnarnwouderdwarsweg ; 
minste inschr. was J. van Zuilen, te , 
voor  '"1344, gegund. 

Amsterdam, 16 Febr.: de levering van ma-
terialen aan de gemeente, in 21 perc: perc. 1, 
J. J. Claasens en Co., ƒ 2 2 4 9; perc 2, . E. v. 
Gelder  en Co., ƒ 3 5 6 5; pcre. 3, C. en A. , 
ƒ 1 8 2 4; perc. 4, 11. E. van Gelder  en Co., ƒ 7 8 0; 
perc. 5. . s en Zn., te Blokzijl , ƒ 3 9 0 2; perc, 
6, . E. van Gelder  en Co., / 4502; perc. 7, 
Bron » cn Uhlenbroek, / 536.70; perc. 8, W. 
Bernet en Co., f2063; perc. 9, N. C. Witsen, 
ƒ 1 3 5; perc. 10, G. de s en Zn., ƒ 7 0 6 . 8 6; 
perc. 11, B. n en Zn., ƒ 6 5 2 . 7 0; perc. 
12,dezelfden, /1636.79*; perc. 13, Visseringen 

, /"44S.16; perc. 14, n , f 1227.67; 
perc. 15, J. . n en Zn., ƒ 6 9 5 , 6 0; perc. 
16, Surie en , ƒ 1 9 1 . 8 0; perc. 17, 

s en , ƒ 4 70 60; perc. 18, e w 
en , ƒ 6 4 . 2 0; perc. 19, T. . de Jong 
wed. C. Beverwijk, ƒ 195; perc. 20, Gebr. F. en . 
de , ƒ 1 7 3; perc. 21, firma  C. de Graaft* , 
ƒ 5 6 5 . 9 5; overigen aldaar. 

, 16 Febr.: 1o. het veranderen der 
voormalige sociëteit e in 2 huurwoningen; 
minste inschryver  was P. van der , al-
daar  : niet gegund. 

zo. de vertimmerin g van een winkelhuis op de 
; onderhands gegund aan P. v. d. , 

voor  /1795. 

Spijk , 18 Febr.: het aanleggen van eene 
straat- en grintweg langs den Oudendijk en den 

, resp. lang 5*0 en 840 ; minste in-
schrijvers waren W. . en . . , te 
Warfhuizen, voor  ƒ 6 7 3 0; gegund. 

Wlerlngerwaard, 90 Febr.: de levering van 
500 3 fijn  gewasschen grint ; minste inschr. was 
A. . A. Quack, te Nijmegen, a ƒ 2 . 5 2. 

Amsterdam, 99 Febr.: het maken van ge-
bouwen en eetiigc andere werken op het stations-
terrein te Apeldoorn, ten dienste van den Oos-
terspoorweg; ingek. 24 bilj. , als 
A. S. Schaafsuia, 
w. Osrndsaslt. 

. W. , 
e Zwauu Jr. en kujier , 
. van der , 

C. Bosman. 
li . Tichelaar, 
W. J. , 
J. , 

E. S. , 
A. . van Setcrs, 

. k Bra.. 

. , 
 v. d. Zaag eu Co., 

li . J. vau , 
li . Vuebokse en J. Witzand, 
G. Beltman, 

. . -l-
G. , 
Jac. van der m 

. Bruins e 
. . Vlasman 

, 
ö. . Trooster, 
P. Verbruggeu, 

Veendam, 99 Febr. 
oude en wederopbouwen 
minste inschr. was . ('. a 
voor ƒ 6505 : gegund. 

, 99 Febr.: lo. de aanleg van klin -
kerbestratingen , keienstoepen , grintweg enz. te 
Eppenhuizeu en Zanderveen; gegund aan J. Veen-
dij k en . , te Obergum, voor  ƒ 0 0 7 8. 

2o. het aanleggen van een steenen dam met 
palen en ijzeren hek en het bouweo van een 
lijkenhuisj e op de begraafplaats aldaar; gegund 
aun . van r  en . Pluister, aldaar, voor 
ƒ 496. 

, 99 Febr.: de levering van 580 1 

grin t en 100 1 macadam; minste inschr. was 
P, Plukkel, te , u ƒ 4.35 en i ^ ü . 7 0 
per  s . 

Weesp, 93 Febr.: het verbeteren van het 
fort Uitermeer; ingek. 0 bilj. , als: 
C. . 
Van n , 
C. Bosman , 

. J . v.d. Steenhoven. 
W. J. Schram, 

. v. Wijngaarden, 
. , 

J. Boshouwers, 
. v. d. Wegt, 

Edam, 94 Febr.: 
diephouden van de 

> . 
A. Bl< loess, 

tc , ƒ . 
 nu 122

.. Zult' . 121.U00. 
T U».»47. 

„  idem „ . 
., ltotterd.m, „ 117
,. , „ 117,000. 
„ , „ 116,880. 
„  Amsterdam ea 
,, , „ 116,500. 
„  Vught, 114.700. 
,. Zonen , 114,400. 
.. idem „ 114
,, [«ellwarden, „ 114,410. 
,, Zwolle, „ li:i,880. 
,. Almelo, 113,68». 
.. , „ 113,400. 
,, Aruhem , „ 111,894. 
.. , „ ,440. 
,. l.ri
.. Zwolle, 110,900. 
.. Wee.n, 109.870. 
., 't , 109.400. 
., Zwolle, 108,577. 
,, W.ddiniveeo, „ 107,87». 

het afbreken van de 
eener  winkelbehuizing; 

aldaar, 

ƒ 129,000 
» 120,470 
» 125,700 
 124,704 

p 110,800 
» 115,950 
» 113,600 
» 111,250 
» 105,595 

te Giesendam, 
P Naarden , 

m , 
> , 
 Sliedrecht, 
v idem 

. 
T> Utrecht, 
» Amsterdam 

liet uitdiepen en ged. 6 jaren 
haven te Volendam ; gegund 

aan C. Steen, voor  ƒ 1 0 00 'sjaurs. 

Vught, 94 Febr.: het verbouwen der  openbare 
school; minste inschr. was . , aldaar, 
vonr  ƒ 4506. 

Sehledam, 96 Febr.: de levering van: a. 
50,000 stuks e keien: s en Van -
burgh, te , » /87.20 per  1000; b. 300,000 
stuks vlakke straatklinkermoppen  Firm a p 
er. Co., te Beuningen . a ƒ 1 3 . 49 per  1000; c. 
250 1 gewasschen grint : . den Breejen TV.., 
te , a 9 per ; d. 500 str. . 
trottoirbanden : - Geverding, te , ii 
ƒ 1 7 2 0; e. 1000 a 2000 1 rivierzand:  C. Snoeij, 
te Ouderkerk a/d Usel, ii / 0.08 per ' ; ƒ. hout-
waren i W. Giesen, te , h ƒ 3 5 9 0; g. 
metselniaterialen : . Geverding, it ƒ 8 0 7 . 5 0. 

, 96 Febr.: het bouwen van eene 
vill a in het ; ingek. 2 bilj. , als 

J. v. d. Pluim, 
. J. Tibben , 

beiden aldaar; gegund. 

Westzaan. 96 Febr. 
houtwaren; minste inschr. was J. r  Jz 
Westzaan, voor  ƒ 6 1 9 5. 

2o. het grootendeels vernieuwen van 3412 . 
walbeschoeiingj  minste inschr. was J. B. -
man, te Zaandam, voor / 5992. 

Zierikzee, 96 Febr.: lo. het verdeelen en 
verwerken van grond in het waterschap Schou-

ƒ 9772 
 8200 

lo. de levering van 
te 

wen; minste inschrijver  was W. Tuinman, te 
Serooskerke, voor  ƒ 8 3. 

. het graven van 280 . sloot en het ver-
werken van grond; minste inschrijver  was . van 
de Pauwert, te e , voor  ƒ 5 4 9; beide 
gegund. 

Arnhem, 98 Febr,: het beplanten en verder 
afwerken der  nieuwe begraafplaats, met leverin-
gen van boomen, pot- en siet planten 

le jwre. 2e perc, 3e pere. 
0, J. , / 21)55, ƒ 1.1,551 
J. Copijn, te _'i'vi;iti T 

bij  Velp, ƒ1440. 7.777 
Job. AremU, te Opheiuden, 1462.50 6,900 

. ten Bosch, 6,630 
li . J. Wilkc en Zu, 6,631 
Van Zoest en Zonen, t*40. 985. 6.818 
llalvcrhout cn Co. tc Nieuwer-

Atnstcl, 575. 1355. 6,069 
A. Schippers  tc Naarden, 5,989 

. A. Bouwman, 460. 5,900 
J. G. Jansen , 5,277 

. s Gz., tc Aalsmeer, . 
J. Juritseo cn Zn., te Naarden. 1075. 5,280 

. van Nes, tc Boskoop, 1325. 
P. , te Aalsmeer, 968.60 
A. van Efdik, te Opheusden. 6S2. 
Q Bakker, te Zutfen, 524.80 
w. , 305.83 

Perc.  en 2 nog niet-, perc. 3 wel gegund. 

. 96 Febr.: de levering aan de artillerie -
stapel-en constructie-raagazynen van 160,000 , 
gietijzer, merk Gartsherry no. 1 , ingekomen 5 
bilj. , als : 

te , 
« Amsterdam, 

, 
1 , 
B idem 

. S. Stokvis en Zn. 
W. Bernet en Co., 
G. J. , 
Ë. S. de Jonge, 
W. n en Zn., 
Zwolle, 96 Febr. 

f 6.04" 
 6.02 
> 6.02 
1 5 99» 
1 5.99 

het uitvoeren van ketbe-

stratingen aan de traversen der  groote -
gen door  Enschedé en Goor; minste inschr. was 
J. . Weenink, te Groenlo, voor  ƒ 1 2 , 3 9 6. 

Gron ingen. 38 Febr.: het onderhouden van-
en het uitvoeren van eenige werkzaamheden aan 
den k en aan de landpunt , van 
1 i '75—30 Apri l '78; ingek. 3 bilj. , als: 
W. Timmer , te Finsterwold, ƒ 14,150 

. . van Buuren, 1 , » 13,964 
O. O. . , 1 Groningen. » 13,793 

g , 36 Febr.: het bouwen van een 
kaaimuur langs het kanaal van Neuzen, en van 
een bekleedingsmuur langs de linker  waterleiding 
te Sas-van-üent; minste inschr. was . Tholens, 
te Neuzen, voor  ƒ 2 0 , 6 0 0. 

Amerongen, 96 Febr.: het maken van een 
ijzeren hek om de algemeene begraafplaats; 
minste inschr. was F. r Jr., te Arnhem, 
voor  ƒ 1 6 7 0; hoogste inschr. . A. van Zutphen, 
te Utrecht, voor  ƒ 3 0 8 4. 

Amsterdam, 97 Febr.: het verrichten van 
herstellingen en vernieuwingen, ged. 3 jaren, 
aan het gesticht voor  stadsbestedelingen, met by-
behoorende woonhuizen en pakhuis; minste in-
schrijver  was E Slaap, aldaar, voor  ƒ 1 5 2 5. 

Amste rdam, 1 : 1o. het onder-proGel-
brengen , rioleeren en bestraten van eenige stra-
ten in de nieuwe stadswijken , met het onderhoud 
tot 31 . '75; minste inschr. waren J- , 
aldaar en E. S. , te , voor 
ƒ 120,400. 

2o. het in '75 uitdiepen van buitenwateren , 
van het J en van de dokken; minste inschr. 
waren . m en W. Goedkoop, aldaar, 
voor  ƒ 18,500.57. 

Amste rdam, 1 : lo. het verruimen van 
bernislooten in deu Anna-Paulownapolder, tussehen 
de - en Zyperdyken , ter  weerszijden langs 
den Noordliollandschei) Staatsspoorweg; minste 
inschrijver s waren Gebr. , te , 
vooi ƒ 6 2 2 0. 

het bouwen van 3 enkele wachterswo-
ningen langs den Oosterspoorweg, tussehen de 
stations Amsterdam en Bussum; minste inschr. 
was B. van der  Weerden, te Utrecht, voor/6848. 

3o. de levering van 2000 tons ijzeren rail s 
met toebehooren; minste inschr. was de Sociétc 
A  vme des Forges d'Acoz , voor  ƒ 1 0 0 , 5 9 5. 

4o. idem van 2100 tons stalen rail s met toe-
behooren en 100 tons ijzeren eindverbindingen; 
minste inschr. was de Actien-Gesellschaft für 
Eisen- und Stahlwerk, te Osnabrück, voor 
ƒ 259,500. 

5o. idem van 90 tons haakboutcn; minste in -
schrijver  was N. .1. Cambier, te , 
voor  ƒ 1 2 , 8 0 4. 

 idem van eikenhouten dwarsliggers, in 2 
elk van 5000 stuks; minste inschr. was 

van , te Boxtel, perc. 1 a ƒ 2.94, 
2 ii ƒ 3 . 04 per  stuk. 
idem van telegraufbchoeften, in 3 perc; 

minste inschr. waren : perc. 1 , Eitj e en Co., al-
daar, voor ƒ 10,277; perc. 2, F. Nyst, tc , 
voor  ƒ 1583.28; perc. 3, W. n en Zn., te 

, voor  ƒ 0.17 fa. 

Oron ingen, 1 : het leveren van goet-
bodems en goten van Portland-cementsteen; 
minste inschr. was J. Plcysier, te Scheveningen, 
voor  ƒ 730. 

A r n h e m , 3 : het inrichten van een 
gebouw in dc t tot passantenhuis 
en het bouwen van eene bergplaats; ingekomen 
10 bilj. , als : 

G. , 
11. van de Sand , 

. Jansen, 
Th. Elberts, 
J. Teunissen, 

. W. , 
11.

. G. s C.Oz. 
J. Amersfoort, 

allen aldaar; nog niet gegund. 
, : het onderhouden van 

den Ovei schieschen straatwegen aanhoorigheden } 
ingekomen 10 biljetten , als ; 

perc, 
J. . 
pere. 

7o. 

f 10,569 
9,900 

t 9,844.50 
t 9,691 . 9,325 
1 9,240 

8,980 
8,909 
7,776 
7,055 



. G. v d. n , 
N. J . Netten, 
VV. l . 

, 
. Varkevisser, 

J . van . 
C. van 't Woudt, 

van den Berg . 
Verheel, 
de Bruij n . 

te O.-BeÏPrlnnd, 
 Charlois, 

i , 
» Capelle a/13.. 
 Overschie, 

i n . 
i Vrijenban , 
» Overscbie, 
 G.-Nieuwkerk, 

B Overschie, 

f 4050 
>» 4033 
i 1020 
i 3050 

3925 
-» 3907. 
i 3902.20 
 3900. 
 3899. 

» 3280. 
C. 
c. 
alles per  jaar. 

. 3 : het maken en leveren van 
een londskotter  met beschieting en mastgestel; 
minste inschrijver  was P. van Goor, te t 
(Overijsel), voor f 13,455; gegund. 

. 

 de liedacteur, 

Nu de technische beoordeelaars in uw n«. 9 
hebben gesproken, is het ook billij k dat hun 
rapport over  < t ontwerp  12 wordt publiek 
gemaakt, opdat ieder  belangstellende kan oor-
deelen, in hoeverre de artikelen in n" . 5 en n°. 7 
strooken met de waardigheid, die de onderwar* 
pelijk e zaak verdient. r  hopen wij  meer 
van beide zijden tc mogen vernemen. 

Wi j  lezen op bl. 54 van genoemd rapport als 
volgt: 

No. 12. 

. 12. 
Spreuk ofmolto. Aantal teeken. lieti.oppml.m 3. e begr. 
Zonder spreuk. 5  3000 ƒ151 ,923 .52 

e memorie volgende, verklaren wij  dat dit ont-
werp volkomen beoordeelbaar is en de gevreesde 
straf dus niet beloopen kan worden. 

t excuus van gebrek aan tij d komt ons on-
geldig voor. t aanwijzen vnn noodige con-
struction had moeten geschieden; dat vnn de 
vlag ende kuarnton niet. e ontwerper  levert, 
in strij d met zijn memorie, een onregelmatige beurs-
znal met nfgesnoten hoek aan de buitenzijde. j 
vreest, dat er  te veel voor het terrein is gevraagd 
en laat een groot oppervlak onbebouwd. Zij n 
uitleg over de ruim e toepassing van ijzer  is on-
juist , terwij l de vraag, of er  wel genoeg guldens 
voor de stichting van het beursgebouw zijn af-
gezonderd? beantwoord is, wanneer de begrooting 
goed en eerlijk is opgemaakt. 

t ornamenten stofnesten zijn en het gebouw 
in Qriekacben stijl is ontworpen, geven wij  den 
ontwerper  evenmin toe, als dat hel gebouw uit-
wendig effect zal maken en inwendig eene opge-
ruimd e stemming zal meebrengen, ten spijt van 
de tamelijk gezwollen memorie. t de verwar-
ming en ventilatie op de door den ontwerper 
aangetoonde wijze zal voldoen, betwijfelen wy. 

Wat de plansindceling betreft, deze is verre 
van goed te keuren. e voorhal of stoep met 
haar  kolommen voor de deuren ter  oppervlak van 
92 1 van 1700  - voor de beurszaal aftrek-
kende, is deze reeds te klein, hetgeen evenzoo 
het geval is met bijna alle andere localiteiten 

Blad 1. d onbeduidend, onsterk, on-
gekoppeld . 1 ri j  palen onder het orkest, 
aardhogen in den spitsbogenstijl, zie opstand 
getcekend op den plattegrond. Op dit blad 
komen tafels en naamborden voor  (oppervl. beurs 
1631.25). 

Blad 2. Plattegrond rez de chaussée is hoekig. 
e beurszaal en een nevenzaal zijn rechthoe-

kig , de bijzaal voor  andere artikelen scheefhoekig. 
Alles is op den begnnen grond geprojecteerd; 
bovcn-étages zijn er  niet. Aft. is een zonderlinge 
verm van afreken kamer ; de ontwerper  levert er 
twee. 

B. l voor de kamer van koophandel nan 
het front , zeer  klein van afmeting. C. Tele-
graafkantoor, mede van afmeting zeer  klein 1). 

E. Zaal voor  bijeenkomsten, concerten, ten-
toonstellingen, zonderling van vorm, een vier-
kant met ronde hoeken en orkest aan den ach-
tergevel , die een niet aangenan en inspringenden 
hoek heeft. 

e overige indeelingen zijn niet zeer  monu-
mentaal noch zaakkundig aangebracht. Alles is 
te kleingeestig en armoedig, dus niet doeltref-
fend monumentaal ingericht, eu gebouwd op kol-
ders van 4 meters lengte, dat is zeker  minstens 
de helft te kort . Een muziektent (alias tempel) 
in de gauwigheid te maken van monstertafeitjes 
(van de beurs te nemen) is zonderling. 

e begrooting blijk t in groote haast opgemaakt, 
zeer  oppervlakkig en dus te laag te zijn. Aan 
dagelijksch opzicht, steigerhout, wederaanvtillen 
van den ontgraven grond , schilder-, behang-, lood-
gieterswerk en arbeid is niet gedacht. 

e muien zijn te dun, de vorm van het grond-
plan is verre van gelukkig. Tuchtportnlen zijn 
niet aangetoond, kasten in kamers evenmin. e 
gevels ziju niet behaaglijk, noch in hoofdvormen, 
noch in onderdooien. Vooral is de zijgevel zuid-
zijde evenals de lange doorsnede allerongelukkigst 
en in strij d met de memorie uitgevallen; immers 
de beurszaal  in verschillende stijlen, het de-
coratief even slecht in gedachte als in teekening. 

Blad 3. c voor- en achtergevel van één ver-
dieping hoogte worden te gelijk op dit blad voor-
gesteld. e eerste met 1'rontespicc cn kolonnade, 
de laatste met vlakken muurwand eu frontespice. 
bij  beide ontwerpen met vleugels, mede één ver-
dieping boog. Beide (routen dragen niet het 
cachet van een handelsbeurs. 

Blad 4. e doorsnede over de bree Ue is mede 
niet zeer  l<egiypclyk: uan de eene zijde (gedeelte 
lage beuisgaieiyen) zien wy een hoog stuk muur-
werk ruet kroonlijs t iu hardsteen bewerkt, dat 
waarlij k wel geankerd mug worden, terwij l aan 
den anderen zijgevel een stuk mettelwerk zonder 
dek- uf kroonlijs t duur  genoegzaam wordt geoor* 
deeld. e kappen zyn aangetoond op een vol-

E  — Zondag 7 t 1875. 

doende wijze, maar hel totale aspect is toch niet 
zeer  bevredigend. n zie slechts de pilasters 
middelgedeelte beurs , waarhij  aan de eene zijde 
de pilaster  een voorsprong  , voorzien van 
basement en kapiteel, terwij l aan de andere zijde 
daartegenover het basement en kapiteel alléén 
tegen de opstandmiiren schijnt geplakt. e go-
ten van het middelgedeelte beurs zijn voor een 
groot gedeelte buitenwaarts, voor de lage gedeel-
ten binnenwaarts gebracht (aan één zijde tegen 
de  kan dit wel niet anders,  de 
zijgevels wel). 

Blad 5. e beurs in doorsnede over  de lengte, 
met peristyle, vestibule, concertzaal, passage en 
zijgevel-opstand, wordt op dit blad niet zeer 
zaakkundig voorgesteld en een en ander is dus 
niet als smaakvol aan te prijzen. e hierbij  be-
hoorende memorie van toelichting, die hier  en 
daar nog nl aanmatigend is en de zwakke begroo-
ting ad ƒ 1 5 1 , 9 2 3, geven daarin geen beterschap. 

t ontwerp zelf is net ge teek end, blijkbaar 
is dit ontwerp voor  zijn vervaardiger te zwaar. 

Wi j  leggen dit ontwerp als antwoord op de 
vraag ter  zijde; onderscheiding kan, naar one 
eenparig oordeel, dit plan niet worden toegekend 
en bestemmen hetzelve tot de 3J"  categorie. 

 belangstellende. 

 de liedacteur! 
n uw laatst uitgekomen blad. komt voor een 

ingezonden stuk van de heeren , -
ders en Van k aan het adres van den in-
zender der  nalezing op het rapport van beoordee-
ling der  deskundigen in zake dc r 
beursprijsvraag in de Nos. 5 en 7 van He Op-
merker. Wi l in wederwoord aan die heeren iu 
het eerstvolgend No. van uw weekblad mede-
deelen ; 

dut die inzender is de ondergeteekende eu dal 
hij  niet belangstelling te gemoet ziet eene weder-
legging van zijne bovengenoemde nalezing en de 
motieven op welke steunt der  heeren innige ver-
ontwaardiging eu de wonderlij k ruwe achterdocht, 
weggelegd in hun bovengenoemd schrijven. 

k ben. r de , 
Uw

Groningen, 1 t 1875. . TA N . 

JSJJT*~ Nu de inzender der  stukken, waarin bel 
rapport van beoordeeling in zake de prijsvraag 
te n wordt  niet geschroomd 
heeft zijn naam bekend te maken, zullen allee}-
onderteekende stukken over  deze quaestie opge-
nomen worden. . 

Correspondentie . 

Verschillende stukken kunnen, wegens plaatsg 
beek, niet in dit nommer worden opgenomen. 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor  Opmerker gelieve men, ter  voor 
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

van genoemd Weekblad, 
T o t V r i j i l u j g - n v o n d ti«-j£<*i i  u r o n 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

Adverteutiê'ü. 

n den avond van den 2ü , l ' [ ) Febuari 1875 
is te WEESP, in den ouderdom van rui m 
71 jaren, overleden de heer  JO  AN GO-

T VA N , gepensioneerd -
ingenieur van den Waterstaat, r  dei-
Orde van den Nederlandschen w cn 

r der  Orde van de Eikenkroon. 

Namens de kinderen en behuudkinderen , 

F. W VA N T JGZN . 

. 
 1 t 1875 is de betrekking van

 der  gemeente  opengeval-
len, waaraan eene jaarwedde van f 2000 is ver-
bonden met eene toelage van f 100 voor  bureau-
kosten. Sollicitanten naar  deze betrekking wor-
den opgeroepen zich vóór 20 t e.k., zoo 
mogelijk onder  overlegging vun stukken, schrif-
telij k franco aan te melden bij  den Burgemeester. 

t l te , 
/onals n was in het juar 

beschreven 
opgemeten en 8 

door 

Tekst in folio, met twee groote platen in plano. 
Uitgave van het k Oudheidkundig 

Genootschap, te Amsterdam. 
liet bovenstaande is aan . n van genoemd 

Genootschap verzonden. 
Slechts enkele exemplaren zijn overgedrukt en 

worden a ƒ 2 .- gedebiteerd bij  G. , , 
 E 17, Amsterdam. 

. 
Te koop diverse uitmuntende perceelen

 gelegen aan den Singel, de Ooster-
straat, enz., in de onmiddellijk e nabijheid van 
de n cn het station van den
weg, tegen den prij s van f 4.50 tot ƒ 12 
vierkante meter. 

Nadere inforrnatië n zijn op franco aanvrage to 
bekomen bij  den architect A . , e 
Nieuwe gracht tu Utrecht. 

per 

. 
Op  den 22sten  1875, des 

middugs ten twaalf ure, zal in het s der 
Gemeente  bij enkele inschrijving, 
worden aanbesteed; 

t bestek ligt ter  inzage en is, op franco 
aanvrage, tegen betaling van ƒ 0 . 50 per  exem-
plaar  , vork rijghaar ter  Secretarie van de Ge-
meente; het ligt tevens, met de teekeningen, ter 
inzage aan het Bureau der  Gemeentewerken, 
alwaar de noodige inlichtingen le bekomen zijn. 

Aanwijzin g op hel terrein zal geschieden op 
Zaturdag den 13deu  te voren, des
middags ten twee uur , terwij l de inschrijving* -
biljetten u.oeten zijn ingeleverd ter  Secretarie 
voormeld, op den dag der  aanbesteding. vóór 
des middags 12 uur . 

Openbare Aanbesteding. 
 en S der  ge-

meente  zullen
 12 ure des middags, op 

het s , in het openhaar  hij  enkele inschrij -
ving doen aanbesteden: 

e v oorwaarden dezer  aanbesteding  uit-
sluitend te verkrijgen ter j  der  gemeente, 
tegen betaling van ƒ 0,25, en liggen voorts 
ter  inzage in een der  lokalen van de Secretarie (af-
deeling  op bet . 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
aan genoemde afdeeling, alsmede aan het bureau 
van den r r  J. G. VA N , 
in het gebouw vroeger  genaamd Zeeregt, aan 
de Oude Teertuinen, «les voormiddags van 10 tol 
12 ure. 

Uit de hand T E P al de
van den  van den Zuid-polder, 
onder  Barendrecht, waarvan de , Bovenas 
en Scheprad van

Te bevragen bij  den r  J. T Gzn., 
te f van voormelden polder. 

N P N 
uil de Fabriek van B. &  J. t te Frei-
burg (Baden), bakroond op de

 te Weenen in
, prijscouranten enz. zijn verkrijgbaar 

bij  den Agent voor  Nederland , 1. . 1'. JANSE Jzn., 
626, , Amsterdam. 

in

Nieuwehaven S.zijdc 5.-1. . 

bijzondere omstandigheden T E P 
eboden : eene zoo goed nis nieuwe sterke 

20 paardenkracht, diepgang 4% voet, uitmun-
tend geschikt voor  aannemers van groote wer-
ken, kunnende direct in de vaart worden ge-
bracht. n kunnen dezelve vóór den 
koop in alle opzichten beproeven. Nadere infor -
rnatiën op franco aanvrage te bekomen onder 

s . B. Algemeen Advertentie-Bureau van 
 &  VAN ,

k „de e Ussel." 

iigen verbeterde  en

kracht . 
paarde 

Burgemeester 
finsterdttm 

3 t 1875. 

Wethouders voornoemd. 
N TEX . 

 Secretaris, 
E E 

B.  le Arnhem. 
 en N vnn  en 

, alle snoiten van 
 geijkte
 enz. enz. 

. 
r  Burgemeester  en Wethouders der  gemeente 

 zal worden aanbesteed: 

Bestekken zijn op franco aanvrage tegen be-
taling van ƒ 1 verkrijgbaar ter  Gemeente-Secre-
tari e te  Aanwijzin g eu inlichtingen wordeu 
gegeven op den 12 en 13 t a. s. telkens 
te beginnen te  des morgens ten acht ure. 

n in te zenden vóór of op 
den 10 t 1875 aan de Gemeente-Secretarie 
te  alwaar den 20 t 1875 des morgens 
ten elf uur de opening zal plaats hebben. 

E N . . 
' Jt( . 

V N . 
é ia n cn Belgisehen straatkeueu, 

 Utrecht. 
Fabriek van

E T 

VA

V A  d o T r a v o r a . 
e j  belast zich met het

van gecomprimeerde wegen en mastiek vloeren, 

n geeft de r G. . VAN
aan de Fabriek W.W . 107n, te Amsterdam, 

N 
v a n  v o o r 
B u u u i v a n 

Th. J. DOBBE te Utrecht . 

.  &. ZOON . 

S te , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

All e soorten van  en  ei 
ruim e sorteering van  en

 Eene 

e n P . V A X , 
Jonherfransslraat, n". 

e Cheavins s 
zuiveren met eene merkwaardige snelheid het 
slechtste en ongezondste water  volkomen van alle 
schadelijke bestanti deelen en worden door een 
groot aantal geneesheeren met warmte aanbevo-
len. Eeue geïl lustreerde brochure mei de prij -
zen, aanbevelingen van geleerden,  en 
gebruiksaanwijzing,  floor  de n 

E &  Groningen g r a t i s 
en franco gezonden. 

.  & C» te . 

(GltÈ S ) 
l'ii..luk t hetwelk, volgens verslag van bet ko-
ninklij k t van s te 'sflni -

fen hage, alle aanbeveling verdient 

73,

Adressen . 

Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen 
een regel ad / 10.— 
twee regels 
dri e regels 

15.— 

Pleynier  dl Zoon ,
muilen in mucin, gips, enz. hrllud-Ctmeol 

e bouwona-
/ l.'lo  per  vat 

Steenen van 4 Centi-
meters dikt e voor be-
vloering van Trottoirs , 
Binnenplaatsen, Vestibu-
len, , Scholen, 
Bureaux, n , 
Fabrieken, enz. 

Steenen, dikte 5 '/ 3 Cen-
timeters, voor  bevloering 
van , Porte-Co-
cberes, n , 

, en in het 
algemeen voor  plaatsen 
waar  rijtuige n passeeren. 

Op

Gedrukt by G. W. V A *  &  (J* te Arnhem. - All e stukken en advertentien te adresseeren aan den r F 

eeker  Bud<ll  Arnhem.

n b 
gunstigst gelegen. Adr . 

E , l 

van eeiui 

Velp te koop, aller-
 den r  VAN -

, te Schever 
, waterbakken . 

ingen, fabrikan t 
'loeren. en?. 

aan den  de Oosterstraat enz.  Utrecht, te 
bevragen bij  den i aldaar. 

T'£Fri  " " " ^ J " "  *<**«™*en*.

VV. VAN T JUjn . te Arnhem. — Uitgave van l). A. 

Tiende jaargang^0. 11. Zondag 14 t 1875. 

E . 
VOO

, , , S en . 
: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Vertchiju t Zondag*. Prij s por » waanden f 1.65. u abonneert zich vu, 
eeu jaargang. . Afwudurlijk e uoiumer» brj  ïooruitbeaUlliii g 16 centi. 

: 

Vau 1—5 regels J' 1. - , verder  voor  eiken regel 30 cents en 10 cent» voor  eeu 
nommer van bet blad. (ïroot*  letter» worden naar  plaatsruimte berekend. 

T E VA N E -
. 

Volgens vroeger  gedane belofte, ( l j  zullen wij 
nu eenige beschouwingen van Vauthier , oud-hoofd-
ingenieur der  (in het Zwitsersche 
kanton Wallis), gericht tegen steile spoorweghel-
lingen, mededeelen. Wi j  hebben vroeger  gezegd, 
dat e in vele jaren tevreden zal  met
geringe snelheid , zoo het slechts verzekerd is van 
standvastigen duur der  reizen. Aa> dit laatste ont-
breekt bij  de postgeuiecnschap veel.  voor-
beeld, n het droge jaargetijde legde de brieven-
postkur den afstand van achttien uren gaans tus-
schen Semarang en Solo in uchttien uren af. Toch 
was men tevreden. i in het natte seizoen 
steeg dat tijdsverloop soms tot dertig, twee en 
veertig, j a acht en veertig uren. En dan was meu 
te Solo ontevreden, enterechl. Bij  stooirgemeen-
schap zijn zulke verschillen niet te duchten.
trein moge den afstand uileggen in vier  uren of 
in vijf , dit zal den Oosterling kalm laten. y zal 
dankbaar  blijven voor  de groote verbetering. -
om hebben wij s beschuuwingen over 
den invloed der  hellingen op de snelheid achter-
wege gelaten. r met Vauthier  kunnen wij
niet te werk gaan, want hij  leidt uit de afneming 
der snelheid vele zijner  coetlicienten af. 

e weerstand tegen het rollen over de spoor-
staven , zegt hij  (bl, .1(1), wordt beschouwd als 
onafhankelijk van de snelheid. r  er  tie wrij -
vingen in du bochten eu den lijdelyken weder-
stand, aan de machine zelve eigen, by te voegen , 
neemt men algemeen, in de gangbare schattingen, 
vij f kilogrammen per  ton gewiebts van den trein 
als uitdrukkin g van deze vertragende kracht , op 
een waterpas vlak , aan. 

r  hij  de snelheden van vyfti g kilometers , 
die wy als vergelijkingsterm aannemen, verkrijg t 
de wederstand der  lucht, ternauwernood merk-
baar bij  snelheden van vij f en twinti g tot dertig 
kilometers in het uur , zeker  gewicht. 

Eiudelyk vermeerderen de te beklimmen stij-
gingen de trekkrach t met zooveel kilogrammen 
per ton, als er  millimeters per  meter  zijn in de 
uitdrukkin g voor de glooiing. 

t volgt, dat op stijgingen van 15, 20, 
25, 30 en 40 millimeter s per  meter, treinen, 
die met eene mindere snelheid  kilometers 
in het uur  loopen, trekkrachten zullen vereischen , 
vertegenwoordigd, in kilogrammen per  ton, dooi-
de hierboven vermelde cijfers, vermeerderd met 
5 , te weten: 

g 
15 milliru . 
20 » » 
25
30 i
li l 

CsV) 
U'u) 

Weerstand per  ton 
0 kilogr . 

25
30 i 
J5
45 « 

t aangenomen zynde, wordt de aankleiumiiig 
der dryfradcre u tegen de spoorslaven, naarmate 
de helling van het profiel toeneemt, zelfs voor 
personen-treinen, onvoldoende ; men moet dus het 
gewicht en het vermogen d r machines vermeer-
deren, en dit vermindert iu gelijke mate de ver-
houding vun de nuttige uitwerkin g tot den 
bewegen den arbeid. r  wij  zullen dit be-
standdeel van het vraagstuk ter/ajde laten, waar-
mede echter  noodwendig rekening moet worden 
gehouden, uls men de exploitatie-kosten raamt, 
en zullen, nu wij  slechts over  de ênstheid spreken, 
onderstellen, dat voor de verschillende klimmin -
gen dezelfde locomotief geldt, die iu een gegeven 
lij d dezelfde hoeveelheid urheids voortbrengt. 

Onder deze voorwaarden verkrijg t men, naar 
mate men als uitgangspunt, voor som van den 
wederstand tegen de beweging van den trein in 
de vlakte, bij  eenesnelheid van vyfti g kilometers, 
10 kilogrammen per  ton of 12</3 kilogr . als ge-
middelde aanneemt (*), de hieronder  uitgedrukte 
herleide snelheden f eu v, die overeenkomen, de 
eersten met den geriugsieii weerstand in de vlukte, 
de laatsten met den sterksten: 

T A B E  1. 

e snelheden, uit-
gedrukt in kilometers per 
uur . 

g van 15 rn.m. 
 20 » 
 25

» > 30
> . 40

2. 
20 
16,607 
14,285 
11,111 

. 31.25 . 
25 * 
20,833 .. 
17,857 » 
13,880 » 

(') Zie  Opmerker 1874, «°. 41. 
(>J e wedtrnUud, te wijlen san de flauwe heUiagea, 

kael'l noodwendig deul win due gemiddelden. 

t ons eens zien , in hoeverre dc practij k 
deze theoretische aanwijzingen bevestigt. 

Wi j  kennen geen geval van klimmingen van 
15 en 40 m.in. goed genoeg om er  melding van 

 maken. Wij  laten die dus terzijde. 
Stijgingen van 20 SS n van

naar Seufchutel. Gezamenlijke lengte
Som der  bestegene hoogten 1124 . e gemid-
delde tl o ur van den overtocht der  snelste treinen, 
in beide richtingen, is 4 uren 35 minuten, met 
exceptioneel oponthoud te Pontarlier  van gemid-
deld 28 minuten e gemiddelde snelheid, die, 
berekend naar 4 uren 35 min., slechts24,5 . 
zijn zoude, stijgt tot 20,0 , als men slechts 
5 min. neemt voor het oponthoud te Pontarlier 

U dus den duur van den overtocht op 4 uren 
12 min. brengt. 

r  twee omstandigheden verbieden deze cijfers 
af te leiden uit de boven vermelde gegevens. 
Vooreerst zijn niet al de treinen expres-treinen; 
ten andere strekken de klimmingen van 20 tu.m. 
of zich niel uit over de geheele lengte dei-
baan. Zij  gelden slechts 47 . Over de andere 
00 . zijn de stijgingen veel (lauwer, ofschoon 
bet lengte  vri j  geaccidenteerd is. Zoo wij 

 dat over  deze 60  de snelheid 
40 . iu het uur  bedraagt, zal zy dalen lot 18 

. op de overige 47 . met hellingen van 
(20 ui.iu. i Bij  een georganiseerden expres-

dienst zoude, naar deu maatstaf van 50 . in 
bel uur  op zwakke hellingen, de snelheid op hel-
lingen van 20 iu.ru. 23 . wordeu, wat nage-
noeg het gemiddelde is der  twee cijfers vun 
de tabel. 

 van 25 m.m. — n van Bologna 
naar  vak  Afstand 39 

, rijzende en dalende. e snelste trein legt, 
zonder  oponthoud, dezen afstand af in 1 uur 47 
min., dus met een spoed van 22 . e zelfde 
trein loopt, driemalen ophoudende (in alles 19 
min.) tusschen Turij n en Bologna (afstand 335 

) met een snelheid van 53 . in 'tuur . 

d tot het pro rata. zoude de normale 
snelheid op klimmingen van 25 mm. 20,6 . 
zy l i . wat vrijwe l klopt met onze uitkomsten. 

Gelijke stijging. —  van  naar Triest, 
vak van den Semmering, tusschen Glognitz cn 

 Afstand 43 . (niet 56, gelijk 
het  aangeeft). Gezamenlijke bestegene 
hoogten 710 . 

e snelste treinen, die met eene snelheid van 
43 . loopen tusschen Weenen en Glognitz (een 
zeer  geaccidenteerd lengte-profiel), leggen in 1 
uur 30 min., dus met een spued van 26 . 
in het uur , de baan vau het Seuimeiing-vak af. 

r  de ontwikkelde lengte de.'  gedeelten met 
klimmingen van 25 m.m. bedraagt slechts 26,0 

, terwij l de overige 15,4 . slechts dorpels 
ziju of llauwe hellingen hebben. Om met dc snel-
heid vun 50 . doorloopen te worden, zouden 
deze 15,4 . ltt minuten vereischen, zoodat 
voor de klimmingen van 25 m.m. zoude overblijven 

1 uur  18 min., wat eene snelheid geeft van 20,4 
, dus weinig boven het gemiddelde der  twee 

cijfers in de label 
Stijging*1!!  van 28 iSJ m.m, en 35 m.m., 

gemiddeld 20  van Alessandria naar 
Gen ua, vak

Ontwikkeld e lengte 10,4 ; de helling is 
slechts in  richting . s geen tegenhelling. 
Tyd voor den overtocht, zonder  oponthoud, op-
waarts gaande, 32 min., afwaarts 33 min. -
niuui-snelheiil 10,5 . e overeenstemming 
met onze herleide snelheden bestaat dus ook nog 
hier. 

Stijgingen van 30 m.m. — Orlcans-net.
van Arcant naar  vak van  naar 
Vic-sur-Cerre. 

Afstand 28 . Gezamenlijke bestegene hoogte 
724 . e der  helliugeu vau 30  op-
en afwaarts, 24,1 . e lij n wordt slechts 
bereden door  omnibus-treinen, en meu kan uit 
de inrichtin g vun den dienst niet de vertraging 
ulleiden, te wyten aun de sterke klimmingen van 
het hier  in beschouwing genomen vak. e snelste 
trein loopt van Aurilla c uuarArvunt , een afstand 
van 106 . in 4 uren 10 min., waarvan 1 uur 
34 min. voor het vuk met steile glooiingen , en 
de overige tij d , 2 uur 30 min-, is voor de 78 . 
die bet overblyvende gedeelte der  baan uitmaken. 
Snelheid in het vuk met sterke stygingen 17,8 ; 

 het overige, zeer  geaccidenteerde ge-
deelte, 30 . 

Gelijke klimmingen. —  Over de 
02 . die den afstand van Saint-Jean tot Bus-

1 bolinu vormen, heelt uien, aannumende, dat, in 

175-

135-

. 
8,75 

6,11 

43,50 

33,64 

92,00 

elk vak, al de verschillen in peil worden bereikt 
langs de grootste helling (pente limite): 

e der  stijgingen van 20 m.m. 
voor  eene heklommen hoogte vnn 

e der  stijgingen van 22,2 m.rn. 
voor  eene beklommen hoogte van 

e der  stijgingen van 30,0 m.m. 
voor  eene beklommen hoogte van 1305™. 
Overig gedeelte, ondersteld als dor-
pel of onmerkbaar  hellende . 

Te zamen , 
Als men aanneemt, dat de dorpels doorloopen 

wordeu met een spoed van vijfti g kilometers in 
het uur , en de klimmingen met de herleide snel-
heden v en v' der  twee kolommen van onze ta-
bel , zouden de doorloopstijden zijn ; 
Stijgingen van 20 m.m. 20 min. en 21 min. 

 22,2 i 19 > » 10 » 
i » 30 i 3 u. 2 t »2 u. 26 i 

s 40 > » 40 i 

Gezamenlijke duur 4 u. 27 min. en 3 u. 43 min. 
e werkelijk e duur nu is 4 uren en 40 min , 

en zonder het oponthoud 3 uren 51 min. n 
ziet dus, ilat bij  den s de waargenomen 
feiten in volkomen overeenstemming zijn met de 
theoretische snelheid. 

c andere aanwijzingen toonen slechts eene 
bevredigende overeenkomst, waar wij  den wer-
kelyk besteden lij d voor het berijden van de steile 
glooiingen hebben kunnen onderscheiden, zonder 
door het oponthoud aan de stations in de war te 
worden gebracht. 

Toch schijnen ons dc gemaakte vergelijkingen 
ruimschoots voldoend» toe om onze cijfers van 
herleide snelheid te rechtvaardigen, voorzooveel 
als vraagstukken van dezen aard dit gedoogen, 
vooral indien men in aanmerking neemt, dat wij , 
om deze cijfers te bepalen, het vermogen der 
locomotieven op steile hellingen gelijk hebben ge-
steld aan dat der  stoomwagens in de vlakte, ter-
wij l men in de practij k sterkere machines kan 
nemen en inderdaad neemt. 

Zoo wij  uit de gegevens der  tabel van de her-
leide snelheden, voorde verschillende hellingen, 
alleiden: 

, de reeks der  bestegene hoogten in een ge-
geven lijd , bij  voorbeeld in eeu uur ; 

2e. de reeks der  verlengingen, te wijten aan 
de klimmingen in dezelfde richting , welke ver-
lengingen niets anders zijn dan de overmaat van 
vijfti g kilometers op de herleide snelheden; en 
zoo wij  de lengten der  tweede reeks in verband 
brengen met de hoogten der  eerste, verkrijgen 
wij  de hieronder  staande tabel, waaraan wij  twee 
kolommen toevoegen, die de verhoudingen uit-
drukken van de normale snelheid iu de vlakte 
tut de herleide snelheden van de vorige tabel. 

Ue coëfficiënten i , die inde onderstuande 
tabel voorkomen, zijn door een zoo eenvoudige 
betrekking aan elkander  verbonden, dat het ons 
nauwlijk s noodig toeschijnt ze aan te toonen. 

Als men 
V de snelheid in de vlakte .-uit . 
f a  op de sterke klimming ; 

 klimming ; 
b » hoogte, beklommen in de tijdseenheid, 

heeft men: 
A = t» X », 

e coefficient a heeft betrekking op de ver-
lenging van den af te leggen Weg. e ver-
lenging wordt uitgedrukt door  V — v, en men 

a = V — V - V ~ V X 1 - r — 1 
ft  v i i ' 

waaruit volgt: 

 i
t ons er  by voegen, dat, soo wy de ver-

lenging tusschen beiden hebben doen komen in 
plaats van eenvoudig te spreken van dc verhou-
ding der  af te leggen banen, wij , om van die 
verhouding gebruik te maken, in den werkelijken 
geheelen afstand de breuk zouden hebben moeten 
opsporen, die de basis der  sterke klimmingen 
vormt , wat bij  de beschouwing van de verlenging 
onnoodig werd. 

. . 

1 = 
3 " 

\ -Til 11.111..  , 
 (tu-

rnende met !> 
herleide 

.netheden, 
in . 

, be-
klommen bij 
de herleide 
snelheden . 

. 

!;.--|.i .. i. V i 
verhoudingen 
van de verten-
zingen tot de 

beklommen 
hoogten. 

Verhouding 
van de snel-
heid in de 
vlakte tot 
de herleide 
snelheden. 

V 
(2) 

v' 
(S) 

V 
(*) 

V 
(5) 

a 
m (7) 

t 
(8) 

r 

15 36, 18.750 375 468,75 66,67 40 1 1.6 

0 90, 25,000 400 500 75 50 2,5 2 

3 29,167 416,7 520.83 80 55,7 3 2,4 

so 35,715 32,143 428,6 525,7 83 60 3,5 2.8 

»,86» 36,111 444,4 555,55 87,5 f.5,3 4,5 3,6 

en ie verhouding der  snelheid in de vlakte tot 
de beklommene hoogte zoude zijn: 

 = - - i_. 
ft  w X f

 111. 

Voor den s hebben wij , rekeninghou-
dende met het stilstaan aan de stations, vooreen 
profiel , waarin de klimmingen van 30 m.m. de 
overhand hebben, maar  waarin ook eenige flau-
were voorkomen, een coefficient van 87 verkre-
gen, in plaats van den kleineren coëfficiënt 83, 
dien de zesde kolom der  tabel ons geven zou. 
Eveneens hebben wij , zonder het oponthoud in 
aanmerking te nemen, iets meer dan 63 gevon-
den ; de zevende kolom (die van e!) zou ons min-
der dan 60 geven, 

t schijnt dus, dat de coëfficiënten, waartoe 
wij  geraakt zijn , eerder te klein dan te groot 
mogen heeten , maar  alvorens een besluit te trek-
ken, s het raadzaam te onileizoekeu, wat be-
trekkin g heeft op de exploitatie-kosten. 

n eene verhandeling over den Fransch-Zwit-
serschen spoorweg, in 1805 opgenomen in de 
Annales des  et Chaussées, gaat de hoofd-
ingenieur e den invloed der  sterke hellingen 
op de trek- en exploitatie-kosten na. Steunende 
op de uitkomsten van proeven met zekere typen 
van gemengde vierraderige machines en zesrade-
rige gekoppelde machines van het net , 
leidt hij  er  het getal tonnen uit af, gesleept met 
verschillende snelheden op klimmingen van ver-
schillende helling; en, ua de uitgaaf per  kilom. 
van een goederen-trein op dri e fr . te hebben ge-
steld en het nutti g gewicht op vier  negenden van 
den bruto-last, doet hy de kosten van het ver-
voer  eener ton goederen op klimmingen van toe-
nemende glooiing uitkomen. 

t behulp van s tabel, betrekking heb-
bende op gekoppelde zesraderige machines, heb-
ben wy' oor de dubbele reeks der  herleide snel-
heden iu onze eerste tabel de bestanddeelen der 
hieronder  volgende (derde) tabel berekend \ 

3 
e reeks 

der snelheden. 

. 
25 

20 

tU,Ü07 

14,285 

11,11 

(3) 

31,25 

as 
20.8S3 

17,857 

13,88» 

last. 

tulli l 
i 

se 
«2,8 

33 

20,21 

n van eene ton 
per kilometer, in 

centimes. 

3fr 
 =^r 

toilll . 
01,1 

32,4 

i 

(6) 
centim. 

4,37 

5,36 

7,01 

9,09 

14,85 

(7) 

centim. 

4.91 

5.92 

7,28 

9,26 

15,31 

Verhoudingen tot de gemid-
delde kusten in de vlakte. 

_
0,0226 

1,99 

2,37 

3,10 

4.02 

6,57 

0,0226 

(9) 

2,17 

2,62 

3,22 

4,10 

6,77 

T + ' 

(10) 

'2,05 

2,50 

3.1Ü 

4,06 

6,67 

Aanteekeningen. 

tie snelheden in 
de kolommen (2 
en (3) zijn gelyk 
die in onze ta-
bel . 
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G . v. rj . n , 
J. Netten, 

. , 
i , 

Varkevisser , 
van , 

 O.-Beierland, 
Charlois. 

, 
Cnpelle . 
Ovcrschie, 

n . 
Vrijenban . 
Overschie, 
G.-Nieuwkerk, 
Overschie. 

f 4050 
* 4033 
i 1020 

3050 
i 3025 
i 3907. 

3902.20 
3900. 

» 3899 
» 3280 

C. van 't Woudt 
C. van den Berg 
C. Verhuel, 
C. de Bruij n , 
alien per  jaar. 

. 3 : het maken en leveren van 
een londskotter met beschieting en mastgestel 
min.ste inschrijver was P. van Goor. te t 
(Overijsel), vour  /* 13,455; gegund. 

. 

Wij 

rappor t als 

Blad 1. 
gekoppeld 
aardbogen 
geteekend 

 de
Nu de technische beoordeelaars in uw no. 0 

hebben gesproken, is het ook billij k dat hun 
rapport over t ontwerp  12 wordt publiek 
gemaakt, opdat ieder  belangstellende kan oor-
deelen, in hoeverre de artikelen in n" . 5 en n" . 7 
strooken met dc waardigheid, die de onderwer-
pelijk e zaak verdient. r  hopen wij  meer 
van beide zijden tc mogen vernemen. 

Wy lezen op bl. 54 van genoemd 
volgt; 

No. 12. 
n n ieuw bl ikke n

. 12. 
Spreuk of molto. Aantal teeken. Beb. oppervl. in 1. ilemone . 
Zonder spreuk. 5  3000 fi  51,923.52 

e memorie volgende, verklaren wij  dat dit ont-
werp volkomen beoordeelbaar is en de gevreesde 
straf dus niet beloopen kan worden. 

t excuus vnn gebrek aan tij d komt ons on-
geldig voor. t aanwijzen van noodige con-
struction had moeten geschieden: dat vnn de 
vlag en de kaarnton niet. e ontwerper  levert, 
in strij d met zijn memorie, een onregelmatige beurs-
zaal met afgesnoten hoek aan de buitenzijde. j 
vreest, dat er  te veel voor het terrein is gevraagd 
en laat een groot oppervlak onbebouwd. Zyn 
uitleg over de ruim e toepassing van ijzer is on-
juist , terwij l de vraag, of er  wel genoeg guldens 
voor dc stichting van het beursgebouw zijn af-
gezonderd? beantwoord is, wanneer de begrooting 
goed en eerlijk is opgemaakt. 

t ornamenten stofnesten zijn en het gebouw 
in Griekschen stijl is ontworpen, geven wij  den 
ontwerper  evenmin toe, als dat het gebouw uit-
wendig effect zal maken en inwendig eene opge-
ruimd e stemming zal meebrengen, ten spijt van 
de tamelijk gezwollen memorie. t de verwar-
ming en ventilatie op de door den ontwerper 
aangetoonde wijze zal voldoen, betwijfelen wij . 

Wat de plansindeeling betreft, deze is verre 
van goed te keuren. c voorhal of stoep met 
haar  kolommen voor dn deuren ter  oppervlak van 
92 a van 1700 a voor de beurszaal aftrek-
kende, is deze reeds te klein, hetgeen evenzoo 
het geval is met bijna alle andere localiteiten 

d onbeduidend, onsterk, on-
N.B. 1 ri j  palen ouder het orkest. 

den spitsbogenstijl, zie opstand 
op den plattegrond. Op dit blad 

komen tafels en naamborden voor  (oppervl. beurs 
1631.25). 

Blad 2. Plattegrond rez de chaussée is hoekig. 
e beurszaal en een ncvenzaal zijn rechthoe-

kig , de bijzaal voor  andere artikelen scheefhoekig. 
Alles is op den begnnen grond geprojecteerd; 
boven-étflges zijn er  niet. Ab. is een zonderlinge 
vorm van afrekenkamer ; de ontwerper  levert er 
twee. 

B. l voor de kamer van koophandel aan 
het front , zeer  klein van afmeting. C. Tele-
graafkantoor, mede van afmeting zeer  klein (0 BP). 

E. Zaal voor  bijeenkomsten, concerten, ten-
toonstellingen, zonderling van vorm, een vier-
kant met ronde hoeken en orkest aan den ach-
tergevel , die een niet aangenan en inspringenden 
hoek heeft. 

e overige indeelingen zijn niet zeer  monu-
mentaal noch zaakkundig aangebracht. Alles is 
te kleingeestig en armoedig, dus niet doeltref-
fend monumentaal ingericht, en gebouwd op kol-
ders van 4 meters lengte, dat is zeker  minstens 
de helft te kort . Een muziektent (alius tempel) 
in de gauwigheid te maken van munstertafeltjes 
(van de beurs te nemen) is zonderling. 

e begrooting blijk t in groote haast opgemaakt, 
zeer  oppervlakkig en dus te laag te zijn. Aan 
dagelijksch opzicht, steigerhout, wedernanvullen 
van den ontgraven grond, schilder-, behang-, lood-
gieterswerk cn arbeid is niet gedacht. 

e muren zijn te dun, de vorm van het grond-
plan is verre van gelukkig. Tochtportalen zijn 
niet aangetoond, kusten iu kamers evenmin. e 
gevels zijn niet behaaglijk, noch in hoofdvormen, 
noch in onderdoe len. Vooral is de zijgevel zuid-
zijde evenals de lange doorsnede allerongelukkigst 
en in strij d met de memorie uitgevallen ; immers 
de beurszaal is in verschillende stijlen, het de-
coratief even slecht in gedachte als in teekening. 

Bind 3. e voor- en achtergevel van één ver-
dieping hoogte worden te gelijk op dit blad voor-
gesteld. e eerste met fiontespice en kolonnadc, 
de laatste met vlakken muurwund en frontespice, 
bij  beide ontwerpen met vleugels, mede één ver-
dieping hoog. Beide fronten drngen niel het 
cachet vau een handelsbeurs. 

Blad 4. e doorsnede over de bree e is mede 
niet zeer  U-gi ijpelij k : aan de eene zijde (gedeelte 
lage beiirsguleiyen) zien wij  een hoog stuk muur-
werk met kroonlijs t in bardsteen bewerkt, dat 
waarlij k wel geankerd mag worden, terwij l aan 
dun audeien zijyevel een stuk metselwerk zonder 
dek- of kroonlijs t daar  genoegzaam wordt geoor-
deeld. e kappen zyn auugelooud op een vol-
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doende wijze, maar het totate aspect is toch niet 
zeer  bevredigend. n zie slechts de pilasters 
middelgedeelte beurs, waarbij  ann de eene zijde 
de pilaster een voorsprong heeft, voorzien van 
basement eu kapiteel, terwij l aan do andere zijde 
daartegenover het basement en kapiteel alléén 
tegen de opstandmuren schijnt geplakt. e go-
ten van het middelgedeelte beurs zyn voor een 
groot gedeelte buitenwaarts, voor de lage gedeel-
ten binnenwaarts gebracht (aan één zijde legen 
de beurs kan dit wel niet anders, muur tegen d-
zijgevels wel), 

Blad 5. e beurs in doorsnede over  dc lengte, 
met peristyle, vestibule, concertzaal, passage en 
zijgevel-opstand, wordt op dit blad niet zeer 
zaakkundig voorgesteld en een en ander is dus 
niet als smaakvol aan tc prijzen. e hierbij  be-
hoorende memorie van toelichting, die hier en 
daar nog al aanmatigend is en de zwakke begroo-
ting ad ƒ 1 5 1 , 9 2 3, geven daarin geen beterschap. 

i ontwerp zelf is net geteekend, blijkbaar 
is dit ontwerp voor  zijn vervaardiger te zwaar. 

Wi j  leggen dit ontwerp als antwoord op de 
vraag r  zijde; onderscheiding kan, naar ons 
eenparig oorfleel, dit plan niet worden toegekend 
en bestemmen hetzelve tot de 3U '  categorie. 

 belangstellende. 

 de  l 
n uw laatst uitgekomen blad, komt voor een 

ingezonden stuk van de heeren , -
ders cu Van k uan het adres van den in-
zender der  nalezing op het rapport van beoordee-
ling der  deskundigen in zake dc r 
beursprijsvraag in de Nos. 5 en 7 van  Op-
merker. Wi l in wederwoord aan die heeren iu 
het eerstvolgend No. van uw weekblad mede-
deelen: 

dat die inzender is de ondergeteekende eu dut 
hij  met belangstelling te gemoet ziet eene weder-
legging van zijne bovengenoemde nalezing en de 
motieven op welke steunt der  heeren innige ver-
ontwaardiging eu de wonderlij k ruwe achterdocht, 
weggelegd in hun bovengenoemd schrijven. 

k ben, r de , 
Uw

Groningen, 1 t 1875. . VAN . 
jjnjjT" - Nu de inzender der  stukken, waarin het 

rapport van beoordeeling in zake de prijsvraag 
n wordt besproken, niet geschroomd 

heeft zijn naam bekend te maken, zullen allee}-
onderteekende stukken over  deze ^uaestie opge-
nomen worden. . 

Correspondentie . 

Verschillende stukken kunnen, wegens plaatsge-
brek, niet in dit nommer worden opgenomen. 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor  Opmerker gelieve men, ter  voor-
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

van genoemd Weekblad. 

T o t V r i j f l n i r - : i v o n d u « ' j f en u r e n 
worden advertentien voor het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

Adverteutiëu. 

. 
Op  den 22sten  1875, des 

middags ten twaalf ure, zal iu het s der 
Gemeente  bij enkele inschrijving, 
worden aanbesteed: 

t bestek ligt ter  inzage en is, op franco 
aanvrage, tegen betaling van ƒ 0 . 50 per  exem-
plaar, verkrijgbaa r ter  Secretarie van de Ge-
meente; hei ligt tevens, met de teekeningen, ter 
inzage aan het u der  Gemeentewerken, 
alwaar de noodige inlichtingen te bekomen zyn. 

Aanwijzin g op hel terrein zal geschieden op 
Zaturdag den 13deu  te voren, des na-
middags ten twee uur , terwij l de iuschrijviiigs -
biljetten moeten zijn ingeleverd ler  Secretarie 
voormeld, op den dug der  aan besteding, vóór 
des middag* 11 uur. 

Openbare Aanbesteding. 
 en S der  ge-

meente  zullen op
 ten 12 ure des middags, op 

bet , iu het openhaar  bij  enkele inschrij -
ving doen aanbesteden: 

e i oorwaarden dezer  aanbesteding zijn uit-
sluitend te verkrijgen ter j  der  gemeente, 
tegen betaling van ƒ 0.25, en liggen voorts 
ter  inzage in een der  lokalen van de Secretarie (af-
deeling  ll  erken) op het . 

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen 
uan genoemde aldeeling, alsmede aan het bureau 
van den r r J. G. VAN , 

het gebouw vi oeger  genaamd Zecregt, aan 
des voormiddags van 10 tot 

. 
Uit de hnnd T E P al de

van deu  van den Zuid-polder, 
onder  waarvan de , Bovenas 
en Scheprad van . 

Te bevragen bij  den r  J. T Gzn., 
te , f van voormelden polder. 

N N 
uit de Fabriek van B. &  J.  tc Frei-
burg , bekroond op de

 te Weenen in 1873. 
, pryscouranten enz. zijn verkrijgbaa r 

bij  den Agent voor  Nederland, J. . P. JANSE Jzn., 
626,  Amsterdam. 

N . 

Nicuwehaven S.zijde 5 5.

^oor bijzondere omstandigheden T E P 
aangeboden : eene zoo goed nh nieuwe sterke 

20 paardenkracht, diepgang 41/, voet, uitmun-
tend geschikt voor  aannemer, van groote wer-
ken, kunnende direct in de vaart vvorden ge-
braclit . n kunnen dezelve vóór den 
koop iu alle opzichten beproeven. Nadere infor -
matien op franco aanvrage te bekomen onder 

» . B. Algemeen Advertentie-Bureau van 
 &  VAN ,

k „de e " 

Vervaardigen verbeterde  en

kracht . 
paa 

du Oude Teertuinen 
12 ure. 

Burgemeeste. 
tmsterdam 

3 t 1875. 

Wethouder, voornoemd. 
BEN TEX . 

He Secretaris, 
E . 

It. IIOLSHOCIl te Arnhem . 
 en N van  en 

 alle a.oiten van 
 geijkte
 enz. en/. 

n den avond van den 26'1" 1 Eebuari 1875 
is te W E E S P, in den oudenlom van rui m 
"1 jaren, overleden de heer N G O -

T VAN , gepensioneerd -
ingenieur van den Waterstaat, r  dei-
Orde van den Nederlandschen w cn 

r der  Orde van de Eikenkroon. 

Namens de kinderen en behuwdkinderen , 

F . W VA N T JGZN . 

A . 
Op t 1875 is de betrekking van

 der  gemeente  opengeval-
len, waaraan eene jaarwedde van /"2000 is ver-
bonden met eene toelage vun f 100 voor  bureau-
kosten. Sollicitanten naar  deze betrekking wor-
den opgeroepen zich vóór 20 t e.k., zoo 
mogelijk onder  overlegging van stukken, schrif-
telij k franco aun te melden bij  den Burgemeester. 

t l te , 

. 
r  Burgemeester  en Wethouders der  gemeente 

 zal worden aanbesteed: 

Bestekken zijn op franco aanvrage tegen be-
taling van ƒ 1 verkrijgbaa r ter  Gemeente-Secre-
tari e te  Aanwijzin g eu inlichtingen worden 
gegeven op den 12 en 13 t u. . telkens 
te beginnen te  des morgens ten acht ure. 

n iu te zenden vóór of op 
den 10 t 1875 aan de Gemeente-Secretarie 
te  alwaar den 20 t 1875 des morgens 
ten elf uur de opening zal plaats hebben. 

. T Utrecht. 

E N . . 

N N . 
BandeUrea ia n en Belgischen straatkeijeu, 

Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenen, UUE. 

va 5 
V a l d o T r f t v o r » . 

Be j  belust zich met het
van gecomprimeerde wegen en inastiekvloeren, 

n geeft de r G . . VA N N 
aan de Fabriek W.W . 107/i, te Amsterdam. 

G N 
v a n E  i t c : nu o i:(vri: v v o o r 

w k i i i i i l i g t - i i v a n 

Th. J. DOBBE te Utrecht . 

.  &  ZOON , 
S te , 

kel>Ben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

All e soorten van  en  en and. 
ruim e soi teering van  en

. e a t>. V A N 

Jonkevfransstraat, n". 

 Eene 

73 ,

zooals het was opgemeten en het jaar 1878, 
beschreven door 

n folio, met twee groote platen in plano. 

Oudheidkundig 

Tekst 
Uitgave van het k 

Genootschap, te Amsterdam. 
t bovenstaande is aan fill . n van genoemd 

Genootschap verzonden. 
Slechts enkele exemplaren zijn overgedrukt en 

worden u ƒ 2 .- gedebiteerd bij  G. , 
 E 17, Amaterdam, 

BOUWTERREIN—UTRECHT. 
Te koop diverse uitmuntende perceelen

 gelegen aan den Singel, de Ooster-
straat, enz., in de onmiddellijk e nabijheid van 
de n en het station van den Oosterspoor-
weg, tegen den prij s van f 4.50 tot ƒ 12 per 
vierkante meter. 

Nadere informatien zyn op franco aanvrage te 
bekomen bij  den architect . , e 
Nieuwe gracht te Utrecht. 

e Cheavins s 
zuiveren met eene merkwaardige snelheid het 
slechtste en ongezondste water  volkomen van alle 
schadelijke bestanddeeleri en vvorden door een 

t aantal geneeaheeren met warmte aanbevo-
len. Eene geïl lustreerde brochure met de 
zen, aanbevelingen van geleerden 
gebruiksaanwijzing, wordt door de 

E &
en franco gezonden. 

l'i'U -
attesten en 

n 
te Groningen g r a t i s 

.  & f>. te . 

S ) 
Produkt hetwelk, volgens verslag van liet -

ninklij k t van s te 'sfira -
ven hage, alle aanbeveling verdient. 

Adressen . 

Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen-
één regel ad / 10. 
twee regels B B 15. 
dri e regels u . s>0. 

Steenen vau 4 Centi-
meters dikt e voor be-
vloering van Trottoirs , 
Binnenplaatsen, Vestibu-
len, , Scholen, 
Bureaux , n , 
Fabrieken, enz. 

Steenen, dikte 5 '/ a Cen-
timeters, voor  bevloering 
van Bijwegen, Porte-Co-

Ohèree, , 
n , en in het 

nlgemeen voor  plaatsen 
 w-aar  rijtuige n passeeren. 

üedruk . bn O. W. VAN  fe 0» te Arnhem. - All e stukken en advertentie» t . .dre.»eere» aan den a u r

 Amsterdam.
 ui  jjg P,lri

 Arnhem. -

gunstigst gelegen. Adr e 
, t, 

 te koop. aller, 
den r  VA N -
Am/tem. 

 te Scheve 
van rcmenl-riolen, waterbakken 

ingen, fabrikan t 
vloeren. enz. 

 te koop nabij  de n 

hovingen by den architect  aldu „

^ l F T ? * ^ 
 Fabriek van

 c,
W. VA N T JCi.n. te Arnbem. _ Uitgave jj . A . 

. 

Tiende jaargang^0. 11. Zondag 14 t 1875. 

E . 
 ZB E B J

VOO

, , , S en . 
: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Verwhijii t toasSBS. s per  .'1 miumdcQ f 1.65. u t ïioh
n jaargBiig. Afzonderlijk e uoiumers bij  ?ooruitbe»UiUng 16 cents. 

: 

Van 1—5 regel» ƒ 1.—, verder  voor  eiken regel 20 cent» en 10 cent. voor  eet 
nommer van het blad. Groote letters worden naar  plaatsruimte berekend. 

T E VA N E -
. 

Volgens vroeger  gedane belofte, (') zullen wij 
nu eenige beschouwingen van Vauthier , oud-h'iofd-
ingenieur der  (in het Zwitsersche 
kanton Wallis), gericht tegen steile spoorweghel-
lingen, rnededeelcn. Wij  hebben vroeger  gezegd , 
dat e in vele jaren tevreden zal zijn met eene 
geringe snelheid, zoo het slechts verzekerd is vun 
standvastigen duur der  reizen.  dit laatste ont-
breekt bij  de postgeiiicenschap veel.  voor-
beeld. n het droge jaargetijde legde de brïeven-
postkar den afstand van achttien uren gaans tus-
sehen Semarang en Solo in achttien uren uf. Toch 
was men tevreden. r in het natte seizuen 
steeg dat tydBvei loop soms tot dertig, twee en 
veeriig, ja acht en veertig uren. En dan was men 
te Solo ontevreden, en te recht. Bij  stooirgemeen-
schap zijn zulke verschillen niet te duchten. e 
trein moge den afstand afleggen in vier  uren of 
in vijf , dit zal den Oosterling kalm laten. y zal 
dankbaar  blijven voor  de groote verbetering. -
om hebben wij s beschouwingen over 
den invloed der  hellingen op de snelheid achter-
wege gelaten. r met Vauthier  kunnen wy zoo 
niel te werk guan, want hij  leidt uit de afneming 
der snelheid vele zijner  coel heien ten uf. 

e weerstand tegen het rollen over de spoor-
staven , zegt hij  (bl. 86), wordt beschouwd als 
onafhatikclyk van de snelheid. r  er  de wrij -
vingen in de bochten en den lijdelyken weder-
stand, aan de machine zelve eigen, by te voegen , 
neemt men algemeen, in de gangbare schattingen , 
vij f kilogrammen per  ton gewichts van deu trein 
ais uitdrukkin g van deze vertragende kracht , op 
een waterpas vlak , aan. 

r bij  de snelheden van vyfli g kilometers, 
die wy als vergelykingsterm aannemen, verkrygt 
de wederstand der  lucht, ternauwernood merk-
baar bij  snelheden van vij f en twinti g tot dertig 
kilometers in het uur , zeker  gewicht. 

Eindelyk vermeerderen de te beklimmen stij-
gingen de trekkrach t met zooveel kilogrammen 
per ton, als er  millimeter s per  meter zyn in de 
uitdrukkin g voor de glooiing. 

t volgt, dat op stijgingen van 15, 20, 
25, 30 en 40 millimeter s per  meter, treinen, 
die met eene mindere snelheid dan  kilometers 
in het uur  loopen, trekkrachten zullen vereischen, 
vertegenwoordigd, in kilogrammen per  ton, dooi-
de hierboven vermelde cijfers, vermeerderd met 
5 , te weten: 

Weerstand per  ton 
'.'U kilogr , 
25 > 
30 , 
J5 » 
45 » 

wordt de aankleinmin^ 
poorstaven, naar  mate 

g 
15 millim . 
20 » » 
25 i » 
30 i » 

1 
(S) 
W 

t aangenomen zynde 
der drijfradere n tegen dc 
de helling van het profiel toeneemt, zelfs vooi 
personen-treinen , onvoldoende . meu moet dus het 
gewicht en het vermogen d r machines vermeer-
deren , cn dit vermindert in gelijke mate de ver-
houding van de nuttige uitwerkin g tot den 
bewegeiiden arbeid. r wij  zullen dit be-
standdeel van het vraagstuk terzijde laten, waar-
mede echter  noodwendig rekening moet worden 
gehouden, als men de euploitutie-kosten raiimt . 
en zullen, nu wij  slechts of er  de enetheid spreken, 
onderstellen, dat voor de verschillende klimmin -
gen dezelfde locomotief geldt, die in een gegeven 
ujd dezelfde hoeveelheid urbeids voortbrengt. 

Onder deze voorwaarden verkrygt uien, naar 
mate men uls uitgangspunt, voor som van den 
wederstand legen de beweging van den trein in 
de vlakte, bij  eenesnelheid van vijfti g kilometers, 
10 kilogrammen per  ton of 18% kilogr . als ge-
middelde aanneemt ( l ), de hieronder  uitgedrukte 
herleide snelheden v en v', dieovereenkoiuen.de 
eersten met dengeriiigsten weerstand in de vlakte, 
de laatsten met den sterksten: 

TABB . 

e snelheden, uit-
gedrukt in kilonieters per 
uur . 

g van 15 ra.m. 
 20 » 
 25 » 

 i 30
 i 40 i 

25
20 

7 
14,285 
11,111 

31,25 . 
25 » 
20,833 , 
17,857
13,8

(l) Zie  Opmerker 1874, n". 41. 
1) e wederstand, tv wijteu aau de nauwe hellingen, 

Ueit uoodweudig deel anu de»e gttuiiddeldeii. 

t onn eens zien , in hoeverre de practij k 
deze theoretische aanwyzingen bevestigt. 

Wi j  kennen geen geval van klimmingen van 
15 en 40 in.m. iroed genoeg om er  melding van 
te maken. Wij  laten die dus terzijde. 

Stijgingen van 80 m.m. —  van
naar Neufchütel. Gezamenlijke lengte 113 , 
Som der  besiegene hoogten 1124 . Ne gemid-
delde duur van den overtocht der  snelste treinen, 
in beide richtingen, is 4 uren 35 minuten, met 
exceptioneel oponthoud te Pontarlier  van gemid-
deld 28 minuten. c gemiddelde snelheid, die, 
berekend naar 4 uren 35 min., slechts 24,5 . 
zijn zoude, stijgt tot 20,0 , als men slechts 
5 min. neemt voor het oponthoud te Ponlarlier 
en dus den duur van den overtocht op 4 uren 
12 min. brengt. 

r  twee omstandigheden verbieden deze cijfers 
af te leiden uit de boven vermelde gegevens. 
Vooreerst zyn niet al de treinen expres-treinen; 
ten andere strekken de klimmingen van 20 m.m. 
of j}s zich niet uit over de geheele lengte der 
baan. Zij  gelden slechts 47 . Over de andere 
Uti . zijn de stijgingen veel flauwer, ofschoon 
het lengte-proliel vri j  geaccidenteerd is. Zoo wij 
aannemen, dat over  deze 60 . de snelheid 
40 . iu het uur  budruagt, zal zy dalen tot 18 

. op de overige 47 . met hellingen van 
,,'„  (20 .m  Bij  een georganiseerden expres-
dienst zoude, naar den maatstaf van 50 . in 
bc  uur  op zwakke hellingen, de snelheid op hel-
lingen van 20 m.m. 23 . worden, wat nage-
noeg het gemiddelde is der  twee cyfers van 
de tabel. 

 van 25 m.m. —  van
naar  vak . Afstand 39 

 , rijzende en dalende. e snelste trein legt, 
zonder  oponthoud, dezen afstand af in 1 uur 47 
min., dus met een spoed van 22 . e zelfde 
trein loopt, driemalen ophoudende (in alles 19 
min,) tussehen Turij n en Bolugua (afstand 335 

) met een snelheid van 53 . in 'tuur . 
d tot het pro rata, zoude de normale 

snelheid op klimmingen van 25 m.m. 20,0 . 
zijn . wat vrijwe l klopt met onze uitkomsten. 

Gelijke stijging. —  van ffcenen naar Triest, 
vak van den Semmering, tussehen Glognitz en 

 Afstand 42 . (niet 50, gelijk 
het  aangeeft). Gezamenlijke besiegene 
hoogleu 710 . 

lh> snelste treinen, die met eene snelheid van 
43 . loopen tussehen Weenen en Glognitz (een 
zeer  geaccidenteerd lengte-profiel), leggen in
uur 30 min., dus met een spoed van 20 . 
in het uur , de baan van het Seiiimering-vak al'. 

r de ontwikkelde lengte de.'  gedeelten met 
klimmingen van 25 m.m. bedraagt slechts 20,0 

, terwij l de overige 15,4 . slechts dorpels 
zijn of llauwe hellingen hebben. Om met de snel-
heid van 50 . doorloopen te worden , zouden 
deze 15,4 . 18 minuten vereisclien, zoudat 
voor de klimmingen vun 35 m.m. sonde overblijven 
1 uur  18 min., wat eene snelheid geelt van 20,4 

, dus weinig boven het gemiddelde der  twee 
cijfers iu de tabel 

Stijgingen van 28 j. ' 187 m.m. en 35 m.m., 
gemiddeld 20 m.m. —  van Alessandria naar 
Gen ua, vak

Ontwikkeld e lengte 10,4 ; de helling is 
slechts in ééne richting . s geen tegenhelling. 
Tyd voor deu overtocht, zonder  oponthoud, op-
waarts guunde, 32 min., afwaarts 33 min. -
mum-snelheid 19,5 . e overeenstemming 
met onze herleide snelheden bestaat dus ook nog 
hier. 

Stijgingen van 30 m.m. — Orleans-net.
van Arrant naar  vak van  naar 
Vie-sur-Cerre. 

1 28 . Gezanienlyke bestegcue hoogte 
724 - e der  hellingeii van 30 m.m. op-
en afwaarts, 24,1 . e lij n wordt slechts 
bereden door  omnibus-treinen, en men kun uit 
de inrichtin g van den dienst niet dc vertraging 
alleiden, te wijten aau de sterke klimmingen van 
het hier in beschouwing genomen vak. e snelste 
trein loupl van Aurilla c naar  Arvuut , een afstand 
van 100 . in 4 uren 10 min., waarvan 1 uur 
34 min. voor het vak met steile glooiingen , en 
de overige tyd , 2 uur 30 min., is voor de 78 . 
die het overblijvende gedeelte der  baan uitmaken. 
Snelheid in het vak met sterke stygingen 17,8 ; 
snelucid iu het overige, zeer  geaccidenteerde ge-
deelte, 30 . 

Uelyke klimmingen. —  Over de 
02 . die den afstand van Saint-Jean tot Bus-
solino vormen, beeft men, aannemende, dat, in 

elk vak, al de verschillen in peil worden bereikt 
langs de grootste helling (penis limit»): 

e der  stijgingen van 20 m.m. . 
voor  eene beklommen hoogte van 175*. 8,75 

e der  stijgingen van 22,2 m.m. 
voor  eene beklommen hoogte van 135'". 6,11 

e der  stijgingen van 30,0 ra.m. 
voor eene beklommen hoogte van 13051" . 43,50 
Overig gedeelte, ondersteld als dor-
pel of onmerkbaar  hellende . 33,04 

Te zamen . 92^00 
Als men aanneemt, dat de dorpels doorloopen 

worden met cen spoed van vijfti g kilometers in 
het uur , en de klimmingen met de herleide snel-
heden f en v' der  twee kolommen van onze ta-
bel, zouden de doorloopstijden zijn : 
Stijgingen van 20 m.m. 20 tuin. en 

i P 22,2  10  p 

> i 30  3 u. 2 P  2 u 
s 40 o P 

e coefficient a heeft betrekking op de ver-
lenging van den af te leggen weg. e ver-
lenging wordt uitgedrukt door  V — tt, en men 
heeft: 

V— i 1 3 — 1 

21 min. 
16
26
40 o 

Gezamenlijke duur 4 u. 27 min. en 3 u. 43 min. 
Ue werkelijk e duur nu is 4 uren en 40 min , 

en zonder het oponthoud 3 uren 51 min. n 
ziet dus, dat bij  den s de waargenomen 
feiten in volkomen overeenstemming zijn met de 
theoretische snelheid. 

e andere aanwijzingen toonen slechts eene 
bevredigende overeenkomst, waar wij  den wer-
kelij k besteden tij d voor het berijden van de steile 
gtboiingeu hebben kunnen onderscheiden, zonder 
door het oponthoud aan de stations in de war te 
worden gebracht. 

Toch schijnen ons de gemaakte vergelijkingen 
rui '.iscboots voldoende toe om onze cijfers van 
herleide snelheid te rechtvaardigen, voor  zooveel 
als vraagstukken vun dezen air d dit gedoogen, 
vooral indien men in aanmerking neemt, dat wij , 
om deze cijfers le bepalen, het vermogen der 
locomotieven op steile hellingen gelijk hebben ge-
steld aan dat der  stoomwagens in de vlakte, ter-
wij l men in de practij k sterkere machines kan 
nemen eu inderdaad neemt. 

Zoo wij  uit de gegevens der  tabel van de her-
leide snelheden, voorde verschillende hellingen, 
alleiden: 

le. de reeks der  bestegcue hoogten in een ge-
geven lijd , bij  voorbeeld in eeu uur ; 

2e. de reeks der  verlengingen, te wijten aan 
de klimmingen iu dezelfde richting , welke ver-
lengingen niets anders ziju dan de overmaat vau 
vijfti g kilometers op de herleide snelheden; en 
zou wij  de lengten der  tweede reeks in verband 
brengen met de hoogten der  eerste, verkrijgen 
wij  de hieronder  staande tabel, waaraan wij  twee 
kolommen toevoegen, die de verhoudingen uit-
drukken vau de normale snelheid iu de vlakte 
tut de herleide snelheden van de vorige tabel. 

e coëfficiënten a en $, die inde onderstaande 
talud voorkomen. zijn door een zoo eenvoudige 
betiekkiug aan elkander  verbonden, dat het ons 
nauwiijk s noodig toesehynl ze aan te toonen. 

Als men 
l' de snelheid in de vlakte noemt; 
v » a op de sterke klimming ; 

 klimming ; 
h t hoogte, beklommen iu de tijdseenheid, 

heeft men : 
h = v X i, 

r 

0 

en de verhouding der  snelheid in de vlakte tot 
de beklommene hoogte zoude zyn: 

V_ _ V = J_. 

h ~ v X i

T A B E

waaruit volgt: 

$ = e i + 1, 
t ons er  bijvoegen, dat, zoo wy' de ver-

lenging tussehen beiden hebben doen komen in 
plaats van eenvoudig te spreken van de verhou-
ding der  af te leggen banen, wij , om van die 
verhouding gebruik te maken, in den werkelijken 
geheelen afstand de breuk zouden hebben moeten 
opsporen, die de basis der  sterke klimmingen 
vormt , wat bij  de beschouwing van de verlenging 
onnoodig werd. 

1 = 

 ml, nirt Ae 

-:.1N..|. .. 
. 

,

,1e

. 

 ,1e
 tot

Verhouding 
van de snel-
heid in de 
vlakte tot 
du herleide 
snclhedeu. 

ai 
tl 

(2) 

v' 
(8) 

0 
(4) (5) (6) (7) 

r 
(8) 

? 
m 

15 18,750 375 468,75 66,67 40 2 1.6 

20 SO, 25,000 400 500 75 50 2,6 2 

as :13,.'):« 29,167 416,7 520,83 80 S5.7 S 2,4 

so 35,715 32,143 428,6 525,7 83 60 3,S 2,8 

41) :18,8S» 30,111 444,4 555,55 87,6 65,2 4,5 3,6 

Voor den s hebben wij , rekeninghou-
dende met het stilstaan aan de stations, voor  een 
profiel , waarin de klimmingen van 30 m.m. de 
overhand hebben , maar  waarin ook eenige (lau-
were voorkomen, een coefficient van 87 verkre-
gen, in plaats van den kleineren coëfficiënt 83, 
dien de zesde kolom der  tabel ons geven zou. 
Eveneens hebben wij , zonder het oponthoud in 
aanmerking te nemen, iets meer dan 63 gevon-
den ; de zevende kolom (die van *') zou ons min-
der dan 00 geven. 

t schijnt dus, dat de coëfficiënten, waartoe 
wij  geraakt zijn , eerder te klein dan te groot 
mogen heeten , maar  alvorens een besluit te trek-
ken, is het raadzaam te ondetzoeken, wat be-
trekkin g heeft op de exploitatie-kosten. 

n eene verhandeling over den Eransch-Zwit-
serscben spoorweg, in 1805 opgenomen in de 
Annate* des  et Chaussées, gaat de hoofd-
ingenieur  Koelie den invloed der  sterke hellingen 
op de trek- en exploitatie-koslen na. Steunende 
o|i de uitkomsten van proeven met zekere typen 
van gemengde vierraderige machines en zesrade-
rige gekoppelde machines van het net , 
leidt hij  er  het getal tonnen uit af, gesleept met 
verschillende snelheden op klimmingen van ver-
schillende helling; en, ua de uitgaaf per  kilom. 
van een goederen-trein op dri e fr . te hebben ge-
steld eu het nutti g gewicht op vier  negenden van 
den bruto-last, doet hy de kosten van het ver-
voer  eener ton goederen op klimmingen van toe-
nemende glooiing uitkomen. 

t behulp van s tabel, betrekking heb-
bende op gekoppelde zesraderige machines, heb-
ben wy voor de dubbele reeks der  herleide snel-
heden iu onze eerste tabel de bestanddeelen der 
hieronder  volgende (derde) tabel berekend: 

. 

§ 
e reeks 

der snelheden. 
Nuttige 

last. 

n van eene ton 
per kilometer, in 

centimes. 

Verhoudingen tot de gemid-
delde kosten in de vlakte. 

00 
V o' c c 3fr . 3 . 

v - P V - P T +T 

| 
voor 

V 
voor 1 0,0226 0,0220 2 

3 

(2) (3) («) (5) («) (7) («) (9) (10) 

15 
. 

25 
. 

31,25 
tonn. 
08,0 

tonn. 
01,1 

centim. 
4,37 

centim. 
4,91 1,93 2,17 2,05 

20 20 25 56 50,7 5,30 5,92 2,37 2,62 2,50 

25 1(1,007 20,833 42,8 41,2 7,01 7,28 3,10 3,22 3,16 

SO 14,285 17,857 33 32,4 9,00 9,26 4,02 4,10 4,06 

4U 11,111 13,8811 20,2 19,0 14,85 15,31 6,57 0,77 6,67 

Aanteekeningen. 

e snelheden in 
de kolommen (2) 
en (3) zijn gelyk 
die in onze ta-
bel . 
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Zondag t 1875. E  — Zondag U Blaart 1875. 

e verhoudingen  en  in de kolommen (8) 
«n (9) komen, wat de exploitatie-kosten betreft, 
overeen met de coëfficiënten f) en [*'  in de ko-
lommen (8) en (9) der  tnhel 11, wat de verliezen 
in snelheid betreft. o prij s . 0,0220, die als 
uitgangspunt dient om ze te berekenen, is het 
gemiddelde der  pryxcn, door  den heer c 
medegedeeld voor  de (lauwe hellingen van 5 en 
10 rnillim . n ziet, dat deze verhoudingen 
grooter  zijn dun die coëfficiënten, en dat zells 
haar  gemiddelde, voor  elke glooiing, inzonder-
heid voor  de steilste, de waarde van jï , den 
grootsten der  twee coëfficiënten, overtreft. Wij 
zouden dus gerechtigd zijn , uen zelfden maatstaf 
aannemende voor  de vermeerdering van den door-
loopstijd en van de kosten, tot vri j  aanmerkelijke 
verhooging, inzonderheid voor  de steile klimmin -
gen , van de waarde der  coëfficiënten j3 en '{£, en 
bijgevolg van die der  daaraan verwante coëfficiën-
ten « en e'. 

. v. E. / Wordt vervolgd.) 

. 

t bestuur  der  op te richten school voor 
kunsten en wetenschappen te d (Enge-
land) heeft nene prijsvraa g voor  het gebouw uit-
geschreven. 

e bouwsom mag de som van 2000 £  24, .1 
niet overschrijden en het programma is bij  den 
secretaris te ontbieden. 

Aan den ontwerper  van bet bekroonde antwoord 
tal , tegen behoorlijke betaling, de uitvoering van 
het gebouw worden opgedragen , terwij l aan liet 
ontwerp dat in verdienste het bekroonde opvolgt 
eene premie van 10  (f 120) zal worden toege-
kend. 

— t standbeeld voor , den on-
gelukkigen r  vnn , is met goed gevolg 
gegoten iu de keizerlijk e gieterij  te Ween en. 

. 

's-Oravenhage. Bij  den d van State is 
ingediend een wetsontwerp tot droogmaking van 
't Zuidelij k deel der  Zuiderzee. 

— t Staatsblad no. 24 bevat een k 
besluit van den 1sten t 1875, tot aanvulling 
van het bij k besluit van 12 i 1803 
(Staatsblad no. 58) vastgesteld Algemeen -
ment voor  de spoorwegdiensten. e daarbij  ge-
maakte bepaling luidt aldus: 

iJe hoofdconducteurs en de beambten mogen 
zich gedurende den loop van den trein niet buiten 
langs de wagens of rijtuige n van een rijtui g 
naar  een ander  begeven, dan in gevallen waar 
dit voor  de veiligheid van den trein of van daarin 
gezeten reizigers dienstig mocht zijn.' ' 

— r  den Gouverneur-Generaal van Ne-
e zijn hij  het korps van den Wa-

terstaat en 's s burgerlijk e openbare werken 
de volgende besluiten genomen, als: benoemd: 
Tot hoofdingenieur  1ste klasse, de hoofdingenieurs 
2de klasse . €. van der  Palm en G. Th. Wal-
ter; tot hoofdingenieur  2de klasse de ingenieurs 
lste klasse A. F. Van , G. A. Pet, .1. P. 
van , S. Verburgh en P. J Siedenburg, 
roet bepaling, dat de laatstgenoemde bij  zijn korps 
zal blijven gevoerd a la suite; tot ingenieur  1ste 
klasse de ingenieurs 2de klasse . . van Os, 
J. .1. , G. van n , C. . F'. Post.J. 
Schalij, J. A. de Gelder  en . G. B. Bouricius; tot 
ingenieur  2de klasse, de ingenieurs 3de klasse A. 
Walland, A. van dei1 Bijll , J. W. Groenenieijer, W. 1'. 
Vogelzang, J. . llagedoorn, . E. van Berckel, 
A. , J. E. de , J. W. e Comte, . 
P. Gutteling, W. Van der  WorlT en G. Oo*ting, 
met bepaling dat de ingenieurs Groenemeijer, Vo-
gelzang en van Berckel bij  bun korps zullen blij -
ven gevoerd a la suite; tot ingenieur  3de klasse 
de adspirnnt-ingenieurs J. . Pluim , Tb 
W. C. , . P. , . Bege-
mann, . . E. A. s Pijpers, . J. 
Veidam, F. . S'cheiïus, 11. Ypes en . Crok . 
met bepaling dat de ingenieur  Ypes hij  zijn korp* 
zal blijven gevoerd d la suite; tot architect der 
lste klasse, de architecten der  2de klasse J. Flik -
kenschild, A. W. , P. W. k van der 
Goes, W. P. Brandes, li . J. J. Jansen en W. 
Goedhuys; tot architect der  2de klasse de op-
zichters dei'  1ste klasse . Th. Ziesel, C. A . de 

, J . , W. , W. 11. J G . , 
C. . Coenraad, A. V. de Calonne en J. W.Vol -
mering en de opzichters der  2de klasse G. , 
J. Bruin s en F. W. Witte , met bepaling, dat de 
architect o bij  zijn korps zal blijven gevoerd 
a la suite; tot opzichter  1ste klasse de opzich-
ters 2de klasse J. W. , J. . Smith, . , 
Schultz, J. C. Prins, A. , J. . Th. n , 

. P. , J. . de (JaluweenP.de Schrijver, 
en de opzichters 3de klasse ,1. , , vati 

n en . . Prins; lot opzichter  2de klasse 
de opzichters Jde klasse \ \ . van der  Goes, W. 
A. van Sliedregt, P. Bommel, . C'. A. Seijlarth, 
V. . e , W. F. de Giaaü, W. , 
P. 11. , W. A. Sehoggers, . F. , 
W. F. , C. E. , J. F. . Beek, 
P. W. F. .111 steen. S. E. a en G. ; 
tot opzichter  3de klasse C. van Wijk . 

Belast met de waarneming der  betrekking van 
opzichter  1ste klasse de opzichter  3de klasse C. 
van der  Bijl , . de Boer, A. Scheers, . -
Bei . J. P. Van , F. S. . Courbois, C 
Elenbaas, . U. Stal, . Coruelissen , J. . -
ler  en . ; met bupaling, dat de opzichters 
Van der  Byl en r  by hun korps zullen 
blyven gevoerd «i la suite ; niet de waarneming 
der  betrekking van opzichter  2de klasse de op-
zichters 3de klasse A. W. , C. de Vink 
en E. k man, en benoemd tot opzichters 3de 
klasse B. van de k , F. J. F. i ty , . Brauns, 
A. J. , J. Billen, J. w 1'. Vrijbergen , 
G. , P. . Schelfelaar  Jr. , J. B. * 

stedt en A. A. Pasman , daartoe ter  beschikking 
gesteld van den Gouverneur-Generaal van Ne-

. 

s-Gravenhage. e Tweede r heeft in 
hare zittin g van 8 dezer  de overeenkomst tusschen 
het k en de Amsterdamschc j 
aangenomen, volgens welke deze j 
verplicht wordt tot het maken van een golfbre-
ker r  verdediging van de havenhoofden i» de 
Noordzee, en waarbij  bepaald wordt dat de kos-
ten, tot een maximum van / 3,141,170 , door 
bet k zullen worden gedragen. 

— r  den r  van Financien is hij  re-
solutie vun den 4den t 1875, no. 57, lieg-, 
met ingang van 1  1875 het getal van de 
thans bestaande divisien van toezicht op het kunst-
matige gedeelte der  werkzaamheden tot instand-
houding en ter  vernieuwing van bet kadaster, 
met één vermeerderd; is dientengevolge behaald 
dat er, te rekenen van af dat tijdttip , zullen zijn 
de navolgende zes divisien van toezicht, te weten 
ééne: lo. voor d (eerste divisie); 3o, 
voor d en Utrecht (tweede divisie): 
80. voor  Gelderland en Ovcrijsel (derde divisie); 
4o. voor  Friesland, Groningen en e (vier-
de divisie); 5o. voor  Zeeland eu het derde arron-
dissement (Breda) der  provincie Noord-Brabanl (vyf-
de divisie); Oo. voor g en het eerste en 
tweede arrondissement van Noord- Brabant (de 
arrondissementen b en Eindhoven) 
(zesde divisie). Voorts is bij  diezelfde beschikking 
voormeld toezicht opgedragen: a. voor  de eerste 
divisie (standplaats , aan den heer  C. 
J. Genet, thans ingenieur-verificateur  van het ka-
daster  voor  de provincie , het tweede 
en vierde arrondissement der  provincie Noord-

d (de arrondissementen Alkmaar en -
lam) en hel derde arrondissement (Zierikzee) der 
provincie Zeeland ; b. voor  de tweede divisie (stand-
plaats Amsterdam), aan den heer  E. A. . 
thans ingenieur-verificateur  van hel kadaster  vooi 
de provinciën Utrecht en Gelderland en het eerste 
en derde arrondissement der  provincie Noord-

d (de arrondissementen Amsterdam en : 
c. voor  de derde divisie standplaats Arnhem), aan 
den heer  J. G. . van llaeisolte hij  koninklij k 
besluit van 24 Febr. 1875, no. 12 met 1 i 
1875 benoemd tot ingenieur-verificateur  van het 
kadaster; d. voor  de vierde divisie (standplaats 
Assen), aan den heer  A. , thans ingenieur-
verificateur  van het kadaster  voor  de provinciën 
Groningen en ; e. voor  de vijfd e divisie 
(standplaats Breda) aan den beer  F. . Neiszen, 
thans ingenieur-verificateur  van bet kadaster, be-
last met het toezicht op het werk van de ver-
vaardiging der  domeinkaarten; /'. voor  de zesde 
divisie (standplaats , aan den beer 
J. , thans ingenieur-verificateur  van liet 
kadaster  voor  de provincie Noord-Brahanl , het 
hertogdom g en het eerste en tweede ar-
rondissement der  provincie Zeeland (de arrondis-
sementen g en Goes). 

— r  Commissarissen van de l 
Exhibitio n in , , zyn aan onze 
landgeiiooten de heeren  Cray vanger, C. Cunaeus, 
J. T.taninan, E. r  en . J. van der  Voort 

 de Betouw Jr. medailles toegezonden voor 
hunne bijdragen tot genoemde tentoonstelling in 
het afgeloopen jaar. 

s Gravenhage Bij  beschikking van 10 t 
is aan gebroeders Pot, te Bolnes, gemeente -
derkerk , tot wederopzegging, vergunning ver-
leend voor eene stoomsleepdienst langs de rivie-
ren in de provinciën Noord-Brabant. Gelderland, 

d en Zeeland. 

— Overeenkomstig beschikking van den , 
dd. 8 t , is door  de s van Binnen-
landsche Zaken en van Financiën eene Commissie 
ingesteld, om de g van advies te dienen 
nopens de werken, die tengevolge van de ont-
manteling der  vesting b en in ver-
hand met de verschillende daarbij  betrokken be-
langen, zouden zijn uit te voeren. e kommissie 
bestaat uit de heeren: . . A. N. Gerrits , lid 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, voor-
zitter ; A. Tutein Nolthenius, luitenant-kolonel 
der  genie; F. W. van Gpstall, hoofdingenieur  van 
den Waterstaat; F. W. van Gendt J.Gzn., inge 
nieur  voor  de ontmanteling der  opgeheven ves-
tingen ; . A, F. X. , Burgemeester  van 

r  togen bosch; J. . Fret, lid van het bestuur 
van het waterschap van de rivier  de ; 
A . J. A. van , lid van het bestuui van 
het waterschap der ; . van de 
Westerlaken, lid van het bestuur  van het water-
schap der  Beneden-Aa; F. G. J. baron van -
vorsel van , lid van bet bestuur  van bet 
waterschap liet Boscbveld en y ; en J. van de 
Griendt , d van het bestuur  van hel waterschap 
der  gecombineerde polders de Vliert , hetErtveld, 

het Binnenland van Orthen, de f en da -
tel. Als secretaris is aan de Commissie toege-
voegd de ingenieur  van n Waterstaat C. de 
Bruyu . 

Amsterdam. Bij  de afdeeling Publieke Wer-
ken alhier  zijn tijdelij k tot adsistent-ingenieurs 
benoemd de heeren A. P. . n te Apel-
doorn, J. A. t van g te Botterdam 
en J. J. Brutel de la e te . 

— t bestuur  van de j  tot bevor-
dering der  Bouwkunst heelt voorstellen ontvan-
gen tot wetsherziening en volgens art . 03 der 
wet eene Commissie benoemd , om  deze prae-
advies te geven. Gemelde Commissie zal op Za-
terdag 13 dezer  eene byeenkomst houden. 

— n heeft dezer  dagen een begin gemaakt 
met de zoo gewenschte verlaging der  bruggen en 
wel met die, liggende over  de Prinsengracht bij 
de . 

Utrecht . Aan den heer  F. J. Nieuwenhuis, 
laaraar  am de Polytechnische school te , is 
opgedragen het vervaardigen van een plan voor 

meente-gasfabriek 

den bouw van een physiseh laboratoriu m aan de 
hoogeschool alhier. (Vaderland.) 

Woerden. Tot architect van het Groot Wa-
terschap is benoemd de heer  N. A. Sw;tnenburg, 
timmerman en aannen n t hem stond 
op de voordracht de h ., Vrnold , gemeen-
te-architect. 

T ie l . Tot i 
is benoemd de heer  t 

. e aartieul re gasfabriek zal 
vermoedelijk eene gei 1 worden ; althans 
de tegenwoordige ci leioti rissen hebben zich 
bereid verklaard de . ; 1 .n de gemeente te 
verkoopen en Burgen: ostei en Wethouders zullen 
hieromtrent eerstdaa l n-stel doen. 

. n d an den Gemeente-
raad v<n 10 dezci behandeld het door 
Burgemeester  en Wethouders ingediende gewijzig-
de concept-contract met de l Continental 
Gaz-association, betreffende de gasverlichting in 
deze gemeente, welk contract met 16 tegen 7 
stemmen is aangenomen. 

. r  de vereenlging Staatsbur-
i/erschap alhier  is in de vorige week een meeting 
geliDtidun tot bespreking van hel sj>oorwegontwerp 
van de heeren e ('. . Bij  acclamatie werd 
besloten het volgende adres te zenden aan de 
Tweede r der  Staten-Generaal; 

t>Aun de Twet-de

Geven met eerbied te kennen de ondergete-
kenden, allen ingezetenen van n veen en 
omstreken : 

dat zij  met genoegen hebben vernomen. dat 
door  vier  leden Uwer vergadering, de heeren 

e van de Coppello, Tak van Poortvliet, 
de o van Aldervverelt en , een voorstel 
van wet is gedaan, betreffende den aanleg van 
spoorwegen voor  rekening van den Staat, ook in 
!  1 iesland ; 

dat zy, hoe ook ingenomen met bet bij  Uwe 
Vergadering ingediend wetsvoorstel, echter  van 
oordeel zijn , dat in dit voorstel aan den spoor-
weg van n langs Sueek en n 
een te lage rang en te weinig waarde wordt toe-
gekend, wanneer  in artikel 2 wordt bepaald, dat 
de aanleg van dien spoorweg wordt aangevangen 
na voltooiing van den spoorweg van Grouw naar 
Stavoren: 

dat toch naar  bun meening voor  Friesland de 
spoorweg van n langs Sneek naar -
veen de voorkeur  verdient boven dien van Grouw 
langs Sneek naar  Stavoren; 

dat zij  deze meening gronden niet alleen op 
de plaatselijke gesteldheid , — op het groote be-
lang van handel en nijverheid bij  de kortste ver-
binding van n met d 
en op de zeer  geringe bandelsrelatirii bestaande 
tusschen Friesland en bet Noordelijk gedeelte van 
Noord-Bolland; maar  ook op het oordeel van de 
Provinciale Staten van Friesland, eenparig uit-
gesproken in een bijna geheel voltallige vergade-
rin g op den n November  1874; 

dat toch de vertegenwoordigers dezer  provincie, 
bekend met hare behoeften en belangen, in die 
vergadering bobben besloten, dat in verband mei 
de gewestelijke eu locale belangen, de meest wen-
schelijke wijze eu richtin g van aanleg van spoor-
wegen in Friesland voor  het tegenwoordige is 
eene aanbouw der  volgende spoorbanen: 

O. als hoofdlijn: een weg n — Bolsward — 
 veen — d ; 

h. een lij n Slavoren—Sneek, langs , 
zoo nabij  mogelijk langs Worku m eu dan regel-
recht langs t naar  Sneek; 

c. een verbindingsweg, uitgaande van Sneek 
en eindigende Grouw; 

dat ook de s van l en Fabiie-
ken in Friesland in hare op 11 t 2 ge-
houden vereenigde vergadering eenparig van oor-
deel zijn geweest, dat het gemis van de beide 
spoorweglijnen Zwolle—Almelo en n — 

n een der  grootste leemten is van de 
wet van den iSden Augustus 1860 (Stbl. 110. 451: 

dat adressanten veriueeiien , dat de spoorweg, 
welke door  de Provinciale Staten van Friesland 
wordt genoemd do hoofdlijn en waarvan het ge-
mis door  de vertegenwoordigers van den handel 
en de nijverheid in Friesland wordt genoemd een 
der grooWe termten van de wet, krachtens welke 
Staatsspoorwegen  Nederland zijn aangelegd, wel 
is een zoodanige, welks voltooiing hel eerst wen-
schelijk mag worden gerekend. 

n waarom zij  Uwe Vergadering niet den 
meesten aandrang verzoeken  artike l 2 van 
het door  de heeren e van de Coppello 
e. s. ingediende voorstel van wet zoodanig te 
wijzigen, dat de aanleg van den spoorweg vun 

n langs Sneek naar n veen wordl 
aangevangen vóór, althans ijelijktijdig  met dien 
van den spoorweg vim Grouw, langs Sneek naar 
Stavoren , en om, na deze wijziging van art . 2. het 
gedaan voorstel vun wel aan te nemen. 

V a r i a . 

Nieuwe Straten in Antwerpen. t Gemeen-
tebestuur  van Antwerpen behandelt thans een 
plan, waarbij  een groot gedeelte van de oude 
stad verbouwd zal worden. Breede straten wil 
men aanleggen in buurten, waar  thans licht en 
lucht ontbreken en die de brandpunten van be-
smetting zijn. Volgens dit ontwerp komt de oude 
vleeschhal dan geheel op zich zelf ie staan, zoo-
dat de nieuwe werken, die men er  zul uitvoeren, 
dit gebouw in al zijn waarde zullen duen uitko-
men , wat het ook verdient als een der  belang-
rijkst e en oorspronkelyksle modellen van de burger-
lijk e bouwkunst der  15e en 10e eeuw. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

. 15 t 
, te 11 uren, door  het . . paro-

chiaal armbestuur, in het koffiehuis van P. . . 
Spijker ; het afbreken der  bestaande- en het bou-
won van eene nieuwe boerenwoning met steltenberg. 

, te 11 uren, door  den ontvanger 
der  registratie en domeinen ; het herstel en on-
derhoud, ged. '75/76, van het O. , Buis, aldaar. 

Gouda, te 12 uren, door  het bestuur  van 
den polder , in e n : de ge-
bouwen, schoorsteen, enz. voor  de plaatsing van 
twee horizontaal werkende stoomwerktuigen met 
stoomketels . schepraderen , enz., henevens een 
woning voor  den machinist en steenkolenberg-
plaats. 

Amsterdam , te S uren , door  burg. en weth.: 
het graven van 3 gedeelten nieuwe singclgracht 
tloor  de vervallen bolwerken Slotermeer  en -
huizer. 

Jntfaaa, te 12 uren, door  het . . paro-
chiaal kerkbestuur: het bouwen eener  gang met 
grafkelders, haarhuis, brug, muur , ten noorden 
langs het kerkhof, bekleeding van den zuidelijken 
gevel van de pastorie enz. 

Amsterdam, te 11 ., uren, door  de . 
, in het stationsge-

bouw : liet maken en stellen van eene ijzeren 
kap op het station van den Oosterspoorweg te 
Utrecht. g /143,000. 

, by . . van ; het 
vernieuwen van de s te Oude-Trijne. 

. inzenden uiterlij k , g ƒ 19,475. 
Zevenbergen, door  het gemeentebest.: de 

levering van 200 s goed gewasschen onder-
houds*  of gehorde grint . 

, 16 . 
Wijnandarade. te 10 uren, door  het ge-

meentebestuur: het bouwen van een nieuw school-
lokaal mei onderwijzerswoning en gemeentehuis, 
aldaar. 

, te 10 uren, door  het gemeen te be 
stuur  : het bouwen van eene onderwijzerswoning 
te Wapserveen. 

W a m e l , te 12 uren, door  den dorpspolder  , 
bij  W. n : het leggen van eene los- en laad-
plaats aan den bovenkant van den veerdam, aldaar. 

, te 12 uren, door  den directeur  der 
artilleri e stapel- en constructie-magazijnen: de 
levering van : lo. 3 perc., elk van 15,0UQ , 
gietijzer  merk Gartsherry no. 1 ; 2o. 200 riem ge-
woon kardoespapier, in 1 perc.; 3o. perc. 1, 600 
groote-, perc 2, 000 kleine blauwe dekens. 

, te 2':.j  uren, door  burg. en weth.: 
het sloopen van de door  de gemeente aangekochte 
panden aan de n eu het bouwen aldaar 
van een gemeente-bewaarschool met woning voor 
de oiidei wijzeres. . bij  den gemeente-architect. 

Vrijenban , door  den ingenieur  P. A. -
vaar: liet maken eener  bouwhoeve met 2 koorn-
bergen, schuur  en draaibrug. 

d . door  het bestuur  der -
k , bij s : het doen van eenige 

herstellingswerken aan- en de gedeeltelijke op-
bouwing van den zuidwcstelyken toren. Aanw. 
15 , te  uren. 

Botterdam, in het Timmerhuis: lo. de leve-
rin g van steenkolen voor  de stoomboot, varende 
in het veer  van deze gemeente op Chariots (vroe-
ger : 2o. het vegen der  schoorsteenen 
en rookgangen in gemeentegebouwen: 3o. het 
verrichten  eenig witters werk. 

Woensdag. 17 . 
Snsptjk, te 10 uren. door  het dorpspolder-

bestuur, bij . van Soest, het maken van eene 
sluis met schuif. 

Norg . ie 10 uren, door  burg. en weth.: lo. 
bet bouwen van eene onderwijzerswoning aan de 
Norgervaart; 'lo. het vertimmeren van de school 
te Westervelde. 

s Bosch, te 11 uren. door  het polderbest. 
Van der  Eigen , ten gemeentehuize : het vernieu-
wen der  houten beschoeiing van de uitwaterings-
sluis bij  het stoomgemaal, gelegen aan de rech-
terzijd e der e , onder  Orthen. 

, te 11 uien, door  hetgemeente-
bestuui : de levering van 400 stère grint en 45 
stère grintzand. 

'1 , te 12 uren, door  het ministerie van 
binnen!, zaken: lo. het verrichten van bagger-
werk in het Scheur. g / 0.50 per 3 ; 
So. de graaf- en baggerwerken tot verbetering 
van het vaanvater op den üelderschen , 
tusschen de kilometerraaien 102 en 104. g 
ƒ 38,000. 

Petten, te 12 uien, door  kerkvoogden der 
. gemeente, by W. Siewertsen : het bouwen 

van eene kamer met annexe werken aan de pre-
dikantswoning, benevens de herstellingen aan 
hei kerkgebouw. 

Breda, te 13 uren, door  de regelingscomm-
tier  prov. tentoonstelling, bij  Fol: het maken 
van een tentoonstellingsgebouw. . uiterlij k 
lf ) , by den voorziter  J. F. de Buoy. 

Gorlnohem, te 12' , uren, door  het gemeen-
tebestuur: de levering van 50,000 vlakke harde 
straatklinkers , Wailvorm , le soort. 

, te 1 uur , door  burg. en weth.; 
het veranderen van het gebouw en de woning 
op de Groote t voor  een schutterijlokaal. 

Nieuw erker  k ad , te 7 uren, door 
A, : het bouwen van een bouwmanswoning 
met schuur  en burgen , in den Prins-Alexander-
polder, gemeente . Bestek en tee-
kening bij  G. van , aldaar. 

St Anna parochie. by J. n Jzn.: bet 
afbreken vun een gebouw en bet stichten van 
een winkelhuis en boekdrukkery aldaar. 

, 12 . 

, to 10 uren, door  C. Buddingh, by' 
J. . Janssen: het maken of repareeren eener 
somerkade. 

Botterdam, te 111 .. uren , door  A. Quakernaat 
Van Spijk , bij . het maken van een 
bouten gebouw r volkskeet, een dito gebouw 
voor  paardenstal en boetschuur  ten dienste der 
aan te leggen zegenvisscherij  aan den rechter-
oever  der , even boven hetSpykenissche Veer. 

Utrecht, te 12'  l uren, door  de Nederl. -
spoorwegmaatschappij, in het stationsgebouw: de 
levering van magazijnsgoederen. . inzenden 
uiterly' k 17 . 

Behagen, te 1 uur , door  burg, en weth.: het 
onderhoud der  gemeentewerken over  '75. ) 

TJtreeht, te 9 uren, door  de maatschappij 
tot expl. van Staatsspoorwegen aan het centraal-
bureau : het maken van een gebouw voor  bureau's, 
machinistenkamer, smederij  en magazijn, in ver-
binding met de locomotievenloods op het slation 
Eindhoven. g ƒ 8 5 7 0. 

Oldeniaal, te 2 uren, voor  J. . -
boer, bij . : het houwen van een woon-
huis. Aanw. te 12'ZJ uren-

, te 2'/j  uren, door  het ministerie 
van financiën, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het bouwen van eene woning voor  den 
directeur  van het s telegraafkantoor  te Nieuwe-
diep. . bij  den hoofdingenieur  in -
land, te m en bil den ingenieur  Wellan, 
te Alkmaar . 

Steenbergen, te 3 uren, in het s van 
Negotie: het bouwen eener  heerenhuizing met 
aanhooren, voor  rekening van J. J. van . 
Aanw. te 12 uren. 

, te 3 uren, door  burg. en weth.: 
de levering van 120 stère giiut en 25 stère 
grintzand. 

Stedum . te 6 uren, door  het gemeentebest.: 
het bouwen van een tolhuis en tolboom. Aanw. 
te 2 uren. 

Vrijdag , 19 . 
, te 12 uren, door  het prov. be-

stuur: lo. bet onderhoud enz. over  1875/76 aan 
de havenwerken te ; 2o. idem aan de 
havenwerken te Staveren en de zeeweringen langs 
het e , met e vernieuwing eener  lengte 
van 20 . kistpaatregel langs het Schupenland te 
Staveren ; 3o. idem over  '75/78 aan de zeesluis 
de l en bijbehoorende werken, met 
de vernieuwing van een paar  buiten-vloeddeuren 
in die sluis; 4o. het van 1  '75 — 'iO Apri l 
'76 onderhouden van bet gouvernementsgebouw 
aldaar, met de daarin aanwezige meubelen. Aanw. 
van al de werken den 4en dag vóór de besteding. 

Groningen, te 12 uren. in bet provincie-
huis: lo. het herleggen van stcenglooiingen ten 
noordwesten  2o. het onderhouden van de 
zeeweringen wederszijds het p en langs de 
Wadden, van 1 Juli '75—31 Juni '76; 3o. het 
herstellen of vernieuwen van defecte rijsbermen 
en verdere werken, wederszijds het ; 4o. 
het herstellen van defecte glooiingen aan het 
kanaal van Groningen naar  Stroobos; 5o. het 
vernieuwen van een vak beschoeiing aan de uoord-
zjjde van de haven in het p te tironingen. 

, te 1 uur , door  schout en heem-
raden van den polder , in het Water-
schupshuis : het vijfjari g onderhoud der  gebouwen, 
bruggen enz. van dien polder. 

, te 4 uren, dooi het bestuur 
der  banne, bij  Wed. J. : het opbreken eu 
opnieuw leggen van 400 itr . . straatweg in die 
banne, met de levering van 15,000 straatklinker s 
en 30 s grint . 

Zaterdag, 20 t 
Ede, te 11 uren, door  burg. en weth.: het 

maken van een grintweg van bde over  Otterl o 
naar , met zijlij n naar . Bilj . 
inzenden uiterlij k 1!) t ter  secretarie. 

, te 12 uren, door  burg. en 
weth.: de levering van 400 pr ivétonnen, ten be-
hoeve der  stadsreiniging. Bilj . inzenden uiterlij k 
19 , vóór 'savonds 8 uren, ter  secretarie 

, te 12 uren. door  burg. en weth.: 
bet uitdiepen van een gedeelte der  haven dier 
gemeente. . bij - en aanw. door  den gemeente-
architect op den bestedingsdag, te 10 uren. 

, te 12 uren, ten gemeentehuize 
van Schoterland: het bouwen van eene schooien 
onderwijzerswoning te n veen. Aanw. 16 

, te 1 uur. 

Bergen-op-Zoom, te 13' , uren, door  het 
gemeentebestuur  : de levering van 24,000 stuks 
Quenustkeien, 600 kantkeien en 400 idem. 

, te 9 uren, door  dykgraaf en 
hoogheemraden van Waterland, in het geraeene-
landshuis: het stichten der  gebouwen voor  een 
stoomgemaal in de gemeente Buiksloot. Aanw. 
16 , te 10 uren. 

Beetaterxwaag, door  het gemeentebestuur  van 
Opsterlund: het maken eener  vaste houten brug, 
in den zandweg tusschen Ureterpen Uuurswoude, 
over  het . Aanw. van  uren. 

, in het Veerhuis: bet maken en stel-
len van een yzeren hekwerk op stcenen voet , 
ter  lengte van 200 , om het kerkgebouw der 

. gemeente aldaar. . by den architect 
. . Smit, te , bij  wien de bilj . 19 

t te bezorgen. Aanw. 2 dagen vóór de be-
steding, te l 1 / , uren. 

, door  de . j 
voor n : het bouwen van een kosthuis 
voor  72 werklieden aan de . . bij 
de architecten r  eu Üroogleever  Fortuijn . 

Amsterdam, door  de Amsterd. Omnibus-
j  : het bouwen vun een rijtuigloods . 

Aanw. 17 , te 11 uren. 

, 22 . 
Beetateriwaag, te 10 uren, door  het be-

stuur  van den Gr . Veenp. in Opster- en Smal-
lingerland, in e : het verbreeden en ver-
diepen van het , van de nieuwe -
pedyksvaart tot het Grietmansrnk, lang 5425 . 
Aanw. 17 en 20 , te 10 uren. 

, te S uren, ten raadhuiie: lo. bet 

maken der  houten paalfundeering en van de 
fundamenten voor  het te stellen ziekenhuis, be-
nevens de ophooging van het terrein , in de zoo-
genaamde Schuttersweide aldaar; 2o. het maken 
en stellen van een plaatijzeren zinker  tot afvoer 
van rioolwater , door  de Spuihaven by de Spui-
brug, aldaar. . aan het bureau der  gemeente-
werken. 

, te 12 uren, door  burg. en weth.: 
het verrichten van eenige diepwerken in de 
stadsgrachten. 

d urn , te 12 uren, door  den burgem. van 
e : het afbre-

ken der  bestaande- en opbouwen eener  nieuwe 
onderwijzerswoning aldaar. Aanw. 18 , ie 
10 uren. 

, 23 . 
Oudewater  . te 11 uren, d <or  het bestuur  van 

den Snelrewaard en , inden 
St.-Joiisdoele : het maken der  gebouwen en in-
richtingen voor  een stoomgemaal . bij  den 
waterbouwkundige .1. Goldberg, te . 
Aanw. 16 , te 10 uren. 

Arnhem, te 1 uur , door  den burgemeester: 
lo. het opbreken van stoepen enz., het leveren 
en leggen van trottoirbanden enz. en goten van 

r  steen op verschillende plaatsen : 2o. het 
verharden van eenige zandwegen en bet onder-
houd der  grintwegen tot 29 Febr. '76. Aanw. 
19 , te 10 uren. 

Woensdag, 24 . 
, te 12 uren, door  de hoofdad-

ministrati e van het koloniaal werfdepot, bij  den 
kupt.-kwurtiermeester: de levering, in 2 termij -
nen (Juli en October), van de bij  het korps bui-
tengewoon benoodigde voorwerpen van kleeding 
en uitrusting . 

Goes, te 12 uren, door  het polderbestuur  vun 
de Breede Watering bewesten Yerseke, in e 
Prins van Oranj' e : de jaarlijksch e vernieuwing** 
en verbeteiingswerken aan de waterkeerende 
werken van dien polder. 

Venlo, te 1 uur , door  den eerstaanw. inge-
nieur  te , ten huize van den hoofdopz. 
van fortificatië n : het éénjarig onderhoud der  ka-
zernegebouwen enz. te Venlo, 

Botterdam, te 6 uren, door  het burgerl. 
armbestuur: o. a. de levering van steenkolen, 
laken, leder, linnen, katoenstoffen en saaiet 

, 26 . 

Wadenoijen. te 11 uren, door  het polderbe-
stuur  , in e Zwaan: het opbouwen van een wa-
termolen, waarvan op het te bebouwen terrein de 
opstand aanwezig is. . bij  den timmerman . 
J. , aldaar. Aanw. 24 . 

Boermond, te 11 uren, door  de eerstaanw. 
ingenieur  te , in de kazerne (scherm-
zaal): het éénjarig onderhoud der  kazernegebou-
wen enz. te . 

n , te 11 uren , door  den comm. der 
genie , in t Wapen van Amsterdam : het één-
jari g onderhoud lo. van de werken, 2o. van de 
kazernegebouwen aldaar. 

Vrijdag , 26 . 
Oud Beierland , te 10 uren. ten raad huize : 

het bouwen eener  school en onderwijzerswoning 
aan den Zinkweg onder  die gemeente. 

, te 10 uren, door  den rentmeester 
der  domeingoederen van Z. . . Prins Freileri k 
der  Nederlanden, rentambt Niervaart , ten ge-
meentehuize : het doen van vernieuwingen en 
herstellingen aan onderscheidene gebouwen onder 

, in 2 perc. 

Groningen, te 12 uren, door  het prov. be-
stuur  : de voltooiing der  werken van de afsluiting 
van het p bij  Zoutkamp. Aanw. 19 . 

, te 12 uren, door  het prov. 
bestuur: lo. het onderhoud over  '75/'70 van de 
bruggen , tolhuizen , bes-hoeiingen behooreude tot 
het kanaal van m naar  Stroobos ; 2o. idem 
van de haven- en kistwerken te r  en te 
Tacozijl; So. idem over  '7.V78 van den prov. 

k , met schutsluis en sluiswachterswoning. 
Aanw. den 4en dag vóór de besteding. 

Zaterdag, 27 . 

Utrecht, te 1 uur , dour  het gemeentebest.: 

de levering van 200,000 . Engelsche gaskolen, 

en dienste der  stedelijke gasfabriek in '75. 

, 29 . 
n , door  burg. en weth.: het amo-

reerefl van het bestaande- en het maken van een 
nieuw schoolgebouw. Aanw. 26 , te 11 
uren. Bilj . inz. 28 . 

, 30 . 
Amsterdam, te 1'  .t uren, door  de . -

ren-spoorwegmaatschappij  , in het stationsgebouw : 
de levering van lo. 10U0 ijzeren spoorstaven en 
verbindingsijzer  en 16,000 baakbonten , 2o. 1500 
gecreosoteei de eikenhouten dwarsliggers. 

Woensdag, 31 . 
Staveren, te 11 uren, door  het waterschap 

i t-en-a.h. '/,.: lo. het maken 
van hei- en steenwerken aan de zeedijken; 2o. 
het leveren van 100 last e zuilenbazalt . 
3o. idem van 175 last brik ; 4o. idem van 60 

 3 grint . 
, te U ut en, door  den comm. der  genie, 

in het bureau voor  de schutterij  : het éénjarig 
onderhoud 1 o. van werken , 2o. van kazerne-
gebouwen. 

Fijnaart , te 11 uren, iu het catechisatie-
lokaal der . gem.: het bouwen eener  kerk 
en toren. Aanw. 30 , van 11— 1 uur. 

, te 11\ uren, door  burg. en 
weth.: lo. de onderbouw voor- en het dek op 
eene yzeren draaibru g met 2 doorvaarten, het 
verwijden der  gracht, het verlagen van omliggend 
terrein , het maken van walmuren enz.; 2o. het 
leveren en stellen van eene plaatyzeren draaibrug, 
lang 36 . breed 6 . Bilj . inzenden uiterlij k 
30 , ter  secretarie. 

, 1 Apri l 
s , te 19 uren, door  bet ministerie van 

binnenl. zaken : het maken van gebouwen eu an-
dere werken op het goederenstation te m 
(Fijenoord). Aanw. 23 en 25 a rt . telkens te 
11 uren. 

Vrijdag , 2 Apri l 
Nijmegen, te 1 uur , ten raadhuiie: de -

vering van 10,000 . e gaskolen voor 
de gem. gasfabriek. 

Zaterdag, 3 April . 
Amsterdam, te 11 uren, door  het ministerie 

van koloniën, aan het koloniaal etablissement: 
de levering, in 15 perc., van: 8000 tons New-
castle steenkolen; 15,620 koperen stempels tot 
stempelen van blokken Banka-tin; 13,504 riem 
div. papiersoorten; staaf- en plaatijzer  (samen 
17,500 ; 180 ijzeren buizen voor  waterlei-
dingen. 

, 6 April , 
s e . te 12 uren, door  den inspecteur, 

chef van bet technisch beheer: bet leveren van 
eenige telegraafhehoeften voor  de overzeesche 
bezittingen. 

, 8 April . 
Arnhem, te 1 uur , door  de comm. voor  de 

stedelijke gasfabriek, in hare vergaderkamer: de 
levering van 2,800,000 . Engelsche gankolen. 

Woensdag, 7 April . 
, te 12 uren, door  het ministerie van 

binnenl. zaken: het éénjarig onderhoud der  wer-
ken tot verbetering van den waterweg van -
terdam naar  zee aan den k van . 
Aanw. 1 April . g ƒ 39,000. 

Vrijdag , 9 Apri l 
Groningen, te 12 uren, door  het prov. 

bestuur: het bouwen eener  nieuwe Staterizijl 
nevens de Aa of het Schanskerdiep. Aanw. 2 April . 

Zaterdag, 10 April . 
Weesp, te 11 uren, door  den eerstaanw. in-

genieur, ten gemeentehuize: het éénjarig onder-
houd lo. der  werken te n en Weesp , £o, 
van de forten en redoutes. 

, 22 Apri l . 
m . te 3 uren , door  de gemeentebesturen 

van k en m  lo. de verdieping van het 
r , onder , van den Z. O. 

vleugel der g over  de Jonkersvaart tot 
aan het Bovenleekster  Verlaat; 2o idem van de 
Jonkersvaart, onder m eu , van het 
Verlaat te m tot aan het r . 

Prijsopgave gevraagd van rui m 3400 stère 
puin tot den aanleg van een grintweg door  bet 
Waterschap Westpolder. Aanbiedingen bij  den 
hoofdopzichter  J. van den Berg, te Vierhuizen. 

Alloop van Aanbestedingen. 

Volgende aanbiedingen zijn bij  B. en W. van 
e ontvangen voor  het maken, leveren en 

stellen van 2 gashouders in de nieuwe fabriek : 
s en Craraerus , te Amsterdam, ƒ 3 2 8 , 0 0 0; 

W. n en Zn (voor  firm a ) ƒ 2 9 4 , 0 0 0; 
Schretlen en Co, te , ƒ 2 9 0 , 6 0 0; Van den 
Berg en Co., te Amsterdam', ƒ 271,920; Van der 

e en Co., idem, f 264,000: Van , te 
, ƒ 2 4 9 , 6 8 0: Stokvis en Zn., idem, 

ƒ 2 4 5 , 7 0 0, Uzerg. Prins v. Oranje, f339,800; 
W. n en Zn. (voor  firm a Walker), f331,000; 

. J . Enthoven en Zn., ƒ 2 0 9 , 0 00 

. 22 Febr.: de levering van 800 
 kaïinenbuizen voor  never.leidingen voor  riolen 

en 200 stuks dito ellebogen . minste inschr. was 
F. llensmann, te , voor  ƒ 795. 

Sohaeeberg, 23 Febr.: het bouwen van een 
nieuw schoollokaal met onderwijzerswoning en 
van een nieuw gemeentehuis; minste inschr. was 
ti . , te t en F. Ploumen, te 

, voor  ƒ 1 5 , 4 9 9: gegund. 
Puttershoek , 24 Febr.: het afbreken van 

een woonhuis, koetshuis en paardenstal en op 
dezelfde plaats opbouwen van een nieuw heeren-
buis; ingek. 17 bilj. , als: 
A, SohteU, te Bridle, ƒ 18,1)74 
J. ZuUer, ., , ,, 17,875 

 ii<- - „  Piitterahoek, ., 16,925 
k ., 'a-Gravcndcel. .. 16,800 

, „  Strijep, „  16,500 
T. van Uriel, „  Pattewhoek, „  16,475 
J. van , „  Cillau-ihoek, „  16,4fi0 
T. SS W. , ., Strijen, ., 16,317 
l> . , ., idi-m ., 16.305 

, „  Patteraboek, „  16,300 
 en V. Bank, „  Oud-Beierland, ,. ' 
, l il.njti . „  Pattenhoek. „ 

J. van der  Vlugt, .. , „  14,818 
G. Schouten, „  idem ., 14,310 
P. . , „ . „  13,1180 
J. vau Sliiisilam , ,. Ourdrcrht , „  13,700 
J. ' - „  idem ., 13,300 
lieguiid. 

Warffnm , 26 Febr.: het doen eener  belang-
ryk e vertimmerin g der  pastorie; minste inschr, 
was , aldaar, voor  ƒ 1 0 90 1 gegund. 

m , 27 Febr.: het maken eener  visch-
kade enz. bij  Spykenisse; ingek. 9 bilj. , als: 
C. <]<- JON-, te , ƒ 11,500 

S vau 't Verlaat. „  idem „  U.U85 
C /.aiieu, „  Ammeratol, ,, 8,600 
J. va» 't Verlaat, „ , „  8,439 

. ii V „  Ammeratol, „  7,953 
(J. (lorna, „  idem „  7,777 
Ci. ik' , „  Gurinchem, „  7,777 
<:. k 11/ . „ , „  6,947 
T. da Groot, „  Gieseudum, „  6,217 

Nieuwenhoorn, 27 Febr. het maken van 
een woonhuis met annexe schuurtje aan den 
straatweg g ; minste 
inschryver  was W. van leeuwen, te -
sluis, voor  ƒ 1 4 9 5; gegund. 

Sneek, 27 Febr.: bet maken van een voet-
draaibru g tot toegang naar  de begraafplaats te 
Vpecolsga, benevens den bouw van een woon-
huis voor  den doodgraver; minste inschryver 
was W. J. Oijsen , te Woudsend, voor  f ili'lti : 
gegund. 

s-Bosoh, 1 : het maken van 2 houten 

„  idem 
idem 

„  Wissckcrke. 
„  Cortgene, 
,, Wiiaekcrke, 

., 10,148 
,. 10,050 
.. 9,800 
„  9,400 

hulp-politiebureau' s . minste inschr. waren Wed. 
P. s en Zonen, aldaar, 1 keet voor 
ƒ t72 , i keten voor  / 940. 

Amsterdam, 1 : lo. het onder-pronel-
brengen , rioleeren eu bestraten van eenige stra-
ten in de nieuwe stadswijken , met het onderhoud 
tot 31 c '75; ingek. 10 'dij. , als: 
Ü. vnu der . ƒ 145,000 

J. J. Visser, ,. 133,000 
J. P. Cornelüseu, „  129,269 
W. J. van Bcrkum, „  127.860 

. Ocutekom en W. Goedkoup, ,. 126,900 
J. 1, Bekker, te . ,, 125,000 

. ; van u , „  124,884 
l>e Zwaan Jr. eu . 122,380 

 ,. 121,700 
J. ü en . S. , „ . .. 120,400 
overigen aldaar. 

m 1 : het stichten eener 
bewaarschool aldaar; gegund aan . By'lsma, 
voor  f4200. 

Uden, 2 : het bouwen eener  synagoge 
met daaraan belendende badkamer, een schoollokaal 
met kabinet en/... minste inschr. was , van der 

, te , voor  ƒ 4 4 9 8. 
Zooien, 2 : het leveren van 500 * 

grint ; minste inschrijver  was A. de Groot, te 
Nijmegen, a ƒ 1 . 31 per . 

. 2 : het bouwen eener  kerk 
niet toren; ingekomen 6 bilj. , als : 
O. , te Wilaia, ƒ 118,000 
B. van der  Weerden, „  t'trecfat, „  114.800 
W. Westerbof, ,. , „  116,940 
O. van Scuaik, „  Utrecht, „  110,278 
W. Tielens. .. idem „  103,900 
\ . Peter». ., Jutfaaa, „  96,000 

Goes. 2 : het afbreken eener  oude- en 
bet bouwen eener  nieuwe schuur  onder  Colijns-
plaat: ingek. 12 bilj. , als: 
P. Buitendijk , te Goes, / 11,870 
W. F. van , ., idem „  11,860 

. r  v. d. Brink Jz.. ., Cata, „  10,800 
B. den r r, d. Brink , , „  10,400 
, . J. van 1'agé, „ , „  10,100 
. , „  Colijnaplaat, „  10.400 

W. . v. d. . „  idem „  10,250 
. Schippers, „  idem ., 10,200 
. van Oosten, 
 Booue, 

. . . van dr e , 
1). de t Stz„ 

Grauw. 2 : le perc. de leverantie van 
450 5 plaatzand; minste inschr. was 1. F. van 

n , aldaar, voor  ƒ 1 5 3. 
2e perc. de leverantie van 94,000 Feluy-keien 

14/17 en 2310 str. . kantsteenen; minste in-
schrijver  was J. van Eek, te , voor 
ƒ 5534. 

3e perc het bestraten van den weg groot 2900 
1 ; minste inschr. was P. .1. van l Nz. 

te , voor  ƒ 492. 
, 2 : het maken van riool 

lang 757a ; ingek. 6 bilj. , als: 
 Nrjken», f 15,420 

J. . .. 14,900 
. Pollaert. ., 14,590 

F. Nieasen, „  14,253 
W. Paalt, „  18,749 

 Peeters, „  12,500 
allen aldaar. 

Geldrop. 3 : bet bouweu eener  stoom-
weverij  met annexe gebouwen; minste inschr. 
was . van Gaal, aldaar, voor  ƒ 9 6 9 0. 

Noordeloos, 3 : het bouwen eener 
pastorie voor  de N'ed. . gemeente; minste 
inchrijve i was J. J. de , te Nieuwpoort, 
voor  /"4799. 

Winschoten, 3 : het bouwen eener  tol-
pachterswoning: minste inschr. was G. F. -
holf, te Oude-Pekela, voor  /2980. 

Oostermeer, 3 : het bouwen eener 
nieuwe pastorie: ingek. 13 bilj. , als: 
B. de  te . f 1C,500 

: „  Suameer, '„  10,474 
 Piekstts, „ , „  10,396 

P. , .. Bergum, „  10,376 
 Bos eu F. Beek. ,. , „  10,234 

W. v. d. Velde. .. . ., 9,960 
B. de Jong, „  Veeaklcutter. „  9,889 
S. . „ , ., 9,817 
F. . . „  Bergum, .. 9.693 
&  Wierhur , „  Ureterp. „  9,612 

. v. d. . „  Buitenpost, ., 9,497 
 de Groot, „  Bcrgum, ., 9,392 

J. Piekstra. „  Eestmin, „  8,644 
gegund. 

, 4 : het driejari g onderhoud 
van de lokalen in het post- en telegraafgebouw 
te Amsterdam; minste inschr. was . Vernij , te 
Amsterdam, voor  / 3229. 

Groningen, 4 , bet bouwen van een 
woonbuis voor  J. Verhager. ; minste inschrijvers 
waren F. e en J. Spin , aldaar, voor /5255; 
gegund. 

Zuidhorn , 4 : bet aanleggen van 300 
1 klinkerbestrating : minste inschr. was J. v. d. 

Veen, te Zoutkamp, voor  ƒ 2 0 0 0; gegund. 
Jisp, 4 : de bestrating van een gedeelte 

dier  gemeente; minste inschr. was . r , 
te , voor  /*3990. 

Zierikzee, 4 : de levering voor  de 
grintwegen op Schouwen van 700 1 grint ; 
minste inschr. was O. r  Wz., te Sliedrecht, 
voor  ƒ 2 . 68 per 3 ; gegund. 

's-Bosoh, 5 : eone gedeeltelijke ver-
bouwing van bet - en telegraafkantoor 
te , met het onderhoud tot 31 . '75; 
minste inschr, was  A. de Bruij n , te , 
voor  ƒ 1595. 

, ft , het bouwen van een 
raadhuis; minste inschr. was \V. van , 
te , voor  ƒ 6700. 

, 5 : de levering aan de artillerie -
stapel- en constructie-magazynen van : lo. nieuw 
gegoten (rood) koper, So. nieuw tin in blokken: 

to. 2o. 
W. van n en Zn., te 

, ƒ 111.73 
. de s en Zn., idem, 108.85 
. J. Enthoven en Co., 

te e , 108.78 ƒ 112.70 
G. J. , te , 104.88 ' 114.30 

. S. Stokvis en Zn., te 
, 113. 

Wed. U. s en Zn., 
idem, 113.49 

http://JaluweenP.de
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B  — Zondag 11 t 1875. 

Amsterdam 6 t het bouwen van een 
woon- en winkelhuis in de «.akerstraat, onder  be-
heer  van den architect Y. s Or..; minste insein . 
was Ü. van der , aldaar, voor / 10,080. 

Ulrum . ft 
grintweg door 
biljetten , aU : 
J. II . » 

 J. kroon, 
E  J. Folkcru, 
J. vnn der  Vn-u. 
P. . . 

J. Vrltkamp , 

: lo. het leggen van een 
den Westpoldcr; ingekomen 7 

te , f 37,500 
., Grotuafen, .. O 
„  Groutcgast, „  ..5,:ffiy 
,. Zoatkamp, .. 1 
,, Graai  ma , ., .14,600 
.. Warfl.uiz.-n , .. SS.740 
„  Bedum, „ 

2o. het maken van 3 noodwalerkeeringen ten 
behoeve van dien weg: minste inschr. was J. van 
der  Veen, te r  , voor f '2287. 

Amiterdam, 6 : het leggen van de 
spoorbaan met wissels en verder  toebehooren voor 
het paardenspoor  van het n naar  de 
Plantage; ingekomen 16 biljetten, als 
, v. d. g eu u . 
. . , 

te , 

te n 
,, Slicdrrclit . 

ƒ 18,700 

., 10.7W 

., 8,718 

., 8,42(1 

7,842 

7,184 
6,8 U 

6,900 
r,, mm 
0,860 
B,«07 

G. . 
C, van den i 
B. vu der  Weerden 
. O, Srhude. 

A. , 
. li .k , 

3. P.  ,r  :i 
. . van u . 

A. t sen, 
E. Slaap, 

. , 
Schep eu Au.hagUhei 
P. van Essen , 

. Boer, 
overigen aldaar. Gegund. 

, 6 : het maken, opstellen 
en afbreken van een vervoerbaar  houten feest-
gebouw te n en te ; minste in-
schrijver  was J. Verhagen, te , voor 
ƒ 3 3 , 0 0 0; 9 anderen ƒ 4 0 , 7 00 en ƒ 8 9 , 1 2 5; geg. 

Amiterdam . 8 : het langs bet -
rak maken van een gedeelte houten walbesehoei-
ing; minste inschr. was A. . aldaar. 
voor  ƒ 9 6 , 7 5 0. 

Amerafoort. 8 : de levering van 14,000 
gewone Niederrnendiger  lava-straatkeien; gegund 
aan Erven . Tr ip , te Utrecht, voor  f965.44. 

Arnhem, 9 : de vernieuwingen ent. 
aan den grooten toren; ingeschr.: boven tarief , 
door  W. van der n a 4| pet., . Janssen 
a 4 pet.: beneden tarief, door . s si 
pet., . h en . G. t C O i . , » 
1} pet.; allen aldaar. 

s-Boscb 9 : de heistellingen en ver-
nieuwingen aan de - en rivïerwerke n 
te Willemstad; minste inschr. was . Sjerp, te 
Willemstad, voor  /15,890. 

. 10 : de herstellingen, met 
het onderhoud en de verlichtin g aan de -
kribben ; minste inschr. was .1. van der  Plas, te 

. voor  f 9994. 
n Burg  l'exel'. 10 : de indijkin g van 

den polder t Noorden; ingek. 13 bilj. ; minste 
inschrijver s waren Schram en Bosman te Slie-
drecht en te , voor  ƒ312 ,900. Gegund. 

e . 11 t : het maken van viaducten, 
brugpijlers , grondwerken enz. tusschen de Weena-
straat en het station buiten de , 
te ; ingek. 19 bilj. , als: 
F. vau Wylick , 
V. . Oziüga, 
J. van de Griecdt. 
 J. v. d. Steenhove  en Co. 
. G. de Wildt , 
G. Goedhart, 

. Tg 
A. . l.angtvelil, 

C. i
B. A. Wiegeriuk, 
J. , 

E. S. li'
IJ. J. de Burst Verdoorn . 

J. J. Bakker, 
. Schram W/.. 

C. Boef, 
C'. Bosman , 
J. V. Engel en 1). A. T. e 
G. , 
J. de Brey, 

. van Wijngaarden V/.. 
C de Groot, 
G. , 

Utreen: 11 t 
puntstukken en kruisharlen , ten dienst-
Staatsspoorwegen ; ingek. 7 bilj. , als 

te , 
.. . 
-. , 
„ ,-l ,'iinli ' 
.. . .-: ' 

a 

i* , ƒ 480,800 
,. , „ tk'.hl W 

,, , 4.18,70» 
„ n en 
., Sliedrecht, 489,000 
„  ltrecht, 488,000 

V  ld en 
1 «,00X1 

., Groenlo, „ 414,AnO 
., Amsterdam en 
,, , 
.. Ameide en 
.. , 408,(00 
,, Sliedrecht, ,, «06,000 
,. , 
» idem „ 408,400 

,,, idem „ » 
„ , 387,00(1 
., , .is7.ii>:) 
„  Sliedrecht, „ 881,000 

idem „ i 
,, , „ 847,800 
de levering van stalen 

, d i 
J. Armstrong eu Co., 

. J. Bataovea eu Co., 
E. n eu Co., 
Gebr. , 

. A. SenretlfU eu Co.. 
k , ,, , 

/' 41,478. 
„  80,20080 
,. 18,846. 
„  18,450. 
.. J 8,284. 

. 
„  16,500. 

Correspondentie. 
t antwoord van hoeren beoordeelaars, in zake 

de prijsvraag te , aan den heer  Van 
Balen , is te laat ingekomen om nog in dit num-
mer te worden opgenomen. 

Mverttntféa . 

. " 
Op 1 t 1875 is de betrekking van -

T dar  gemeente E opengeval-
len, waaraan eenc jaarwedde van f 2000 is ver-
bonden met cene toelage van /'10O voor  bnreau-
koiten. Sollicitanten naar  deze betrekking wor-
den opgeroepen zich vóór SO t e.k.. zoo 
mogelijk onder  overlegging van stukken, schrif-
telij k franco aan te melden bij  den Burgemeester. 

G A S K O L E N . 
Ü  voor  de Gemeentelijke Gasfu-

briek te Arnhem, is voornemens  op g 
den 6 Apri l 1875, des namiddags ten één ure, 
in hare Vergaderkamer aan de Gasfabriek aan 
te besteden: 

e levering van 2,800,000 ki l o E n -
gelsche Uaskolen 

Op voorwaarden die aan de Gasfabriek ter  in-
zage liggen en aldaar  tegen betaling van 25 cents 
te bekomen zijn. 

- U z m n . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op g den n t 1875, des 

namiddngs ten half twee ure, zal in het Stations-
gebouw buiten de t te Amsterdam 
worden aanbesteed: 

de levering van ÏOO O stuks ijzeren 
spoorstaven en verbindingsijzer . 
en 16000 stuks haakbouten 
de levering van 1500 stuks gecreo 
soteerde eikenhouten . 

alle ten behoeve van het vernieuwingsfonds van 
den n Staatsspoorweg. 

n worden gegeven op het Bureau 
van den r  van den Weg te Amsterdam 
(O. Z. Voorburgwal . 145), alwaar  het bestek 
met teekening voor  sub lo. a ƒ 1 . 50 en bet bestek 
voor  sub k2o. a ƒ 0 , 50 is te verkrijgen . 

l o 

2o. 

T  van Bergen-op-
zal op /nturdag den 21 t 1875, des mi 
ten 12'/j  "''e , ten e aanbesteden < 
vering van: 

24000 stuks keijnn van Quenast. 
600 i kantkeijen en 
400 » id . 

e bestekken verkrijgbaa r  ter  Secretarie 
betaling van 20 cents en inlichtingen te bek 
bij  den heer  Gemeente-Architekt. 

/oom 
« 

tegen 
omen 

Amsterdamsche 

. 

. 
op 20  1875, ran 

het bouwen van een S 
voor  het paardenspoor  van het -
sche Plein naar  de Plantage. 

Aanwijzin g op het terrein 17 t te 11 ure. 
t bestek is ad ƒ 0 . 50 op 15 t te ver-

krijge n ter  stoomdrukkerij  van , -
GE  en VA N . 

n geeft de t A. . 
VA N GENOT. 

Openbar e A a n b e s t e d i n g . 
 on S der  ge-

meente  /uilen op g den 29 
t 1875, ten 12 ure des middags, op bel 

llaudhuis, in het openbaar  eu hij  enkele inschrij -
ving doen aanbesteden: 

'i . t maken van de gemetselde Pijler s 
en Walhoofden metal de bijbehoorende 
T immer - , - en n 
voor  eene g en twee vaste 
Overspanningen, ter  vervanging van 
de bestaande bru g over  de Nieuwe 
Vaar t voor  het . — 

g ƒ 132,000. 
I t maken en stellen van den metalen 

Bovenbouw van eene g met 
twee vaste Overspanningen, ter  ver-
vanging van de bru g sub. a genoemd. — 

g ƒ 88,000. 
e voorwaarden dezer  aanbestedingen zijn , met 

de daarbij  beboorende teekeningen, uitsluitend te 
verkrijge n ter j  der  gemeente, tegen be-
taling van ƒ 3 .- voor  beiden der  sub a en b ge-
noemde werken, doch niet vóór Woensdag 17 

t a. s., en liggen voorts ter  inzage in een 
der  lokalen van de Secretarie (afdealing
H'erkün) op het . 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij  den 
r  Gemeente-Architect lï. E  Jz..aan den 

StadsTiriiruertuin , des voormiddags van 10—12 ure. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

Amiterdam , N TEX . 
12 t 1875.  Secretaris, 

E . 

Op g den 5 A p r i l 1875, des mid-
dags ten 12 ure, zal, onder  nadere goedkeuring 
van den r  van , dooi-den -
teur, Chef van het Technisch beneer  van den 

, aan diens bureau, f no. 2. 
te 's-Giavenhage, worden besteed: 

t leveren van eenige Telegraafbe-
hoeften ten dienste der  Overzeesche 
Bezitt ingen. 

e besteding geschiedt alleen bij  inschrijving , 
volgens art. 7 van het bestek. 

t bestek t ter  lezing aan het lokaal Bin-
nenhof no. 2 te 's-Gravi-nhage, en is op franco 
aanvrage te verkrijgen bij  de. Gebroeders J. en 

. VA N , te 's-Gravenhage. 
Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij  den 

r  voornoemd. 

e  der  Gemeente Arnhem 
zal g 23 t 1875, 's namiddags 1 ure, 
in het openbaar, ten d huize aanbesteden: 

lo. t opbreken van Stoepen enz., het 
leveren en leggen van trot toirban -
den enz. en goten van r 
Steen op verschil lende plaatsen i n 
de gemeente. 

2o. t verharden van eenige Zandwe-
gen en het onderhoud der  Gr in t -
wegen tot u l t im o Februar i ] 1876. 

Aanwijzin g van laatstgenoemde Vrijda g l i l , 
voormiddags 10 uur. 

Bestekken tegen betaling ter  Secretarie ver-
krijgbuar . 

1. 

Gemeentehu i» van ] op Wocns-
i den 31  1875, des voormiddag! te 

uur , van 
het maken van den Onderbouw voor-
en het k op een n g 
met twee doorvaar ten. ter  vervanging 
van de Wirdumerpoor tsbrug , het ver-
wijden der  Grach t . het verlagen van 
omliggend Ter re in , het maken van Wal -
muren ter  weerszijden van de Gracht 
en verdere daarmede i n verband 
staande werken; 

2. het leveren en stellen van een Plaat 
ijzeren , lang 26.00 meter 
en breed 6.00 meter. 

Bestekken en voorwaarden te bekomen hij  den 
r  der  Gemeentewerken, die voor  den 

Onderbouw enz. voor  25 cent, en die voor  de 
liru g met eene teekening voor  ƒ 1.50 per  exemplaar. 

e inschrijvingsbilletten moeten uiterlij k den 
30  e. k. worden bezorgd ter  Secretarie 
dezer  Gemeente. 

, 5 t . 
Burgemeester en Wethouder» van  . 

J. A . 
 Secretaris, . A . 

beveelt zich voortdurend aan tot dekking vmi 
. Goten, Plat ten enz., met zink, luod ol 

leije n verder  voor  de levering van alle moge-
lijk*  Ornamenten in gedreven, gegoten ofgetrok-
ken Zink of koper, alsmede Ge» eu Waterleidingen. 

E T 

V r t - l d o T r n v o r i . 
e j  heiast zich met bel leggen 

van gecomprimeerde wegen en roasttekvloeren, 
ook buiten Amsterdam 

n geeft de r  G. . VA N N 
aan de Eabriek WWV. U)~h te Amsterdam. 

een  bij  de Gemeente Werken 
te . op eene jaarwedde van zes 
honderd gulden. 

Sollicitanten kunnen zich met op zegel ge-
schreven verzoekschriften aanmelden bij  den Bur-
gemeester  dezer  Gemeente, vóór of uiterlij k op 
den 1 Apri l e. k. 

in

St raa tke ien, Por t land-Cement, 

Sieuwehnven N.zijrf? 55. l l . i t t t ' rda in . 

X V 
uit de Fabriek van B. G NE  te Frei-
burg (Baden), bekroond op de Wereldtentoon-
stell ing te Weenen in 1S73. 

, prijscouranten enz. zijn verkrijgbaa r 
bij  den Agent voor  Nederland, J. . . JANSE Jzn., 
(i'2u' .  Amsterdam. 

.  &  (X te . 

S ) 
Prodiik t hetwelk, volgens versing van bet -
ninklij k t van s te 's Gra-

venhage, alle aanbeveling verdient. 

Steenen van A Centi- Sleenen, dikte "t ' / 3 Cen-
metera dikte voor  be< 
vloering van Trottoir s 
Binnenplaateen, Vestibu 
len. n , Scholen 
liureaux , n 
Fabrieken, enz. 

timeten, voor  bevloering 
van , l'oite-Co-
cberea, n , 

n , en in het 
algemeen voor i 
waar  rijtuiye n passeren. 

O p aanvraag worden s gezonden 

, G l i U B E  & U P O NT . Utrecht. 
Fabriek van Torenuurwerken , Telegraaf-
toestellen, Physische en -

sche . 

T E . Prv . N . 

levert tegen latren prfj i |iiinii i Por t land-Cement 
eu monstert oj> verlangen. 

M A G A Z I J N 

n v an 

Th. J. E te Utrecht. 

k „de e " 
 &

r e . 
n zich aan tot het juristen van Fab r i e 

ken en het geven van Consul ten, vuor  inrig -
tingen tot uitvoering van Publieke Werken enz. 

V \ \ E & S 

g tegen bederf', door  Creosotee-
ren en Chloonink. — Steeds voorhanden aan 
hunne Fabriek S 

, N en N -
. allen in lerachilleilde afmetin-

gen , alsmede worden N E N - , -
01, N desverkie.onde be-
reid ol'  onbereid tegen conr.urreerende \ 
leverd. 

 lirijze n ge-

H . F . O n d e r w a t e r , D o r d r e c h t , 

T N 
 N 

voor  welker  onbrandbaarheid, ondoordr ingbaarheid en soliditeit , zelfs bij  de felste koude en 
grootste hitte, b. v. in Glasfabrieken, hij  geheel instaat en alle schade welke daardoor  mocht ont-
staan geheel voor  zijne rekening neemt. e goederen worden geleverd franco, waaromtrent nadere 
informatio n te bekomen zijn. Ook levert hij  in alle mogelijke afmetingen diverse 

vervaardigd u i t de op 1 t nieuw opgerigte 

Bomkade . 

.  &> Z O O N , 

Fabrikante n van Stoom- en andere Werktuige n te Amsterdam , 

i i i i n l i a r n s i i i on i l i c i i i i j i r l i im s v an i l r  n i e i n t s lc r o n s l r u c l i e . 

V e i ' w t i r m i u g e u V T

V A N G E B O U W E N . 
e Ondergeteekenden bevelen sich aan vooi 

het leveren va„  V E - > -
N door  middel van warme lucht, warm 

water of atoom. 

S T & , 

llooinjijcs, menie nominee "i4 . 

T T E  A . 

Adressen . 

Uil de hand T E ' al d, 
van .len N n 
onder  Barrmtrrrttl , waarvan d 

i Scheprad van . 
Te bevragen bij  den llevr  J. T (izn 

te Barandrtcht, f van roorroelden poldei 

gaande werken 
i den Zuid-polder, 

, liovenas 

E N . . 
T . 

N N . 
lliiuttelaru n in o en Belgüobeo Straatkeuen, 

Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenen, cm. 

Prij s voor  5'J achtereenvolgende i
één regel u) f 10.— 
twee regels > » 15.— 
dri e regels » . 20. 

-

C . , App ingedam. 
a t o o m t i m m e r f a b r i e k en l 

Zagerij  en J a l o u s i ë n f a b r i e k. 

v « i .r  d #.<>iin . Amstrnlam. Alle bouworna-
«""" "  " '  "  "'  »i|«. , l'urllaiiil-Crineii l a i per  val 

r d Buddiii h. Amhm. Waterpas-
. l e " n 3 t l ' u n i e n t e n  balansen, bascules. 
B o u w t e r r r l n r n te » > l p ~ |ê koop, aller-

ganstigst gelegen. Adres den r  VA N
E UOOU. t , Arnhem. 

J»r*. 1 ' l eya l r r , te Scheveningen, fabrikan t 
van cement-riolen, waterbakken , viocren. ens. 

» t< i r e l n en te koop nabg de n 
ivan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bg den architect  aldaar. 

O. T . . t rahem. Btoombout-
zagerij. Fabriek van Polderwagens, Steenfa-
br iek-Gereedschappen en Pakkis ten 

Gedrukt bg vi W. VA N t  &  C» U Arnhem. — All e stukkeu en adve r ten t i èn je adresseeren aan den r  1', W. VAN T Jtiin . te Arnhem. — U i tg , , , ü _ A m l m l i 

Tiend e jaargan g P . 12. Zonda g 21 Kaar t 1875. 

DE OPMERKER 
VOO

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S e n W E R K B A Z E N . 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

t Zondag*. Pry. per  3 maanden f tSA. n abonneert zich voor 
een jaargang. Afaraderljja e nommera bij  Toornitbeatelling 15 cent.. 

A l l e s t e k k en en a d r e r t e n t i ê n te adresseeren aan 

de e t r  A r n h e m . 

E N : 

Vin 1—4 regeb ƒ , verder  roor  cllctn regel SO cent*  en 10 cent» roor  een 
nommer van het blad. Groute letten «rurden naar  plaataruimte berekend. 

. 
.  arbeiderskolonie van Stauh Si C". te 

 (bij Geislingen in Wurtembcrg). 

Onder de ^enlienstelijke fabrikanten, die hel 
welzijn hunner  arbeiders, en daardoor  de wel-
vaart hunner  onderneming, goed btgropen, be-
hoort de lieer  A. Staub. die in 1868 zijn vader-
land, Zwitserland, verliet, om zich te n 
te vestigen en daar eene kolossale katoenspinnerij 
op te richten. Om aan de concurrentie het hoofd 
te kunnen bieden en met een goed fabrikaat een 
debouché"  te erlangen. koos hij  den verstandig-
sten weg, door  het jieil zijner  arbeiders te ver-
hellen , ze intellectueel, moreel en physiek te 
verbeteren. j  is daarin naar  wensch geslaagd , 
doordien hij  van den aanvang af den geleidelij-
ken weg insloeg en aan zijn grondbeginsel ge-
trouw: ibet noodwendigste, om een ruw menteh 
zedelijk te verbeteren, is hem eene gezonde en 
behaaglijke woning te verschaffen; vervolgens 
water  en nap" , voor  zijne onontwikkelde werk-
lieden goede woningen bouwde en daaraan toe-
voegde alle hulpmiddelen lot bevordering van 
verstandelijke ontwikkeling, gezondheid en levens-
energie. 

Wat uitgebreidheid betreft kan deze kolonie 
zeker  niet in vergelijkin g treden met die van 

, maar  in doelmatigheid van bet geheel 
streeft zij  deze zeer  nabij , ja , overtreft haar 
in sommige opzichten. 

n het midden van het terrein is een vierkant 
open vlak , als plantsoen aangelegd , waarin het 
wateb- en badhuis staat. e badinrichtin g vormt 
een hooge , ruim e zaal, die van boven het licht 
ontvangt en een zwembassin bevat, waarvan zoo-
wel 's winters als 's zomers gebruik kaï: worden 
gemaakt. t wordt gevuld met doorstroomend, 
zich steeds vernieuwend warm en koud water, 
het eerste afkomstig van den condensator  dei-
stoommachine, het laatste aangevoerd door  het 
fabriekskanaal. Uit bassin is door  open corridor s 
geheel omgeven met kleedkamertjes. Naast dit 
lokaal is de waschinrichting gelegen , die van de 
beste toestellen is voorzien : daarnaast weder  be-
vindt zich een dampbad; voorts 1 zalen voor  voet-
baden, voor  mannen en vrouwen afzonderlijk . 
Nevens dit gebouw liggen gelijkvloers de bureau's 
der  administrati e van de fubiiek, e tweede ver-
dieping is doorsneden van een broeden corridor 
en bevat badkamertjes voor  mannen en vrouwen, 
zeer  doelmatig en netjes ingericht, t'i t de zorg 
aan deze inrichtin g besteed, ontwaart men op hoe 
hoogen prij s de fabrikan t de waarde der  reinheid 
van lichaam en kleeren voor  zijne arbeiders stelt. 

Tegenover  deze inrichtin g bevindt zich een leer 
breed gebouw, niet een middelgedeelte en twee 
vleugets, van een indrukwekkend en sierlij k ui-
terlijk . t bezit op de gelijkstraalsch<* verdie-
ping woningen voor  eenige beambten ; op de eer-
ste verdieping het schoollokaal, de bibliotheek, 
de leeszaal voor  mannen, het hospitaal, een be-
waarschool en een coiiversatiezaal voor  volwassen 
meisje». Voorts zijn in de vleugels arbeiderswo-
ningen en een winkel. Al die inrichtingen zijn 
met eene onbekrompenheid aangelegd, die ge-
tuigt van de voort ettelijke inzichten van den 
stichter. e school wordt door  alle autoriteiten, 
die tiaar  bezocht hebben, als een model geroemd; 
het onderwijs is er  voortreltelijk . e arbeiders 
en hunne kindereu kunnen daarvan ten allen tijd e 
gebruik maken, ouder  de strengste bepalingen van 
zindelijkheid en orde. e arbeiders waardeereii 
dit loffelij k streven op den juistcn prij s door  ei 
dankbuar  een gepast gebruik van te maken. n 
de conversatietaal worden de meisjes in muziek 
en zang geoefend en ontvangen zij  onderricht in 
de vrouwelijk e handwerken. Op andere tijden 
worden er  voorlezingen gehouden. 

r is ook een kosthuis voor  ongehuwde arbeid-
sters, waar  deze, onder  de leiding vaneen vader 
en moeder, tegen een gering kostgeld verpleegd 
en gevoed worden. 

Schuins tegenover  de school ligt de volksgaar-
keuken, zijnde een ruim e zaal, waarnaast een 
biljartkame r vuur  de geëmployeerden der  fabriek. 

e inkoop eu de toebereiding van liet voedsel 
staun onder  strenge controle van den eigenaar, 
die waakt tegen vervalscliiug van voedsel of van 
min goede qualiteit . n lij n een bakkerij 
eu slachterij  verbonden. 

e kolomule wureu , kleedingstoffen, galanterie-
waren, enz. kunnen de arbeiders uit de mugazij-
"en erlangen tegen een gei inge verhoogiug van 
den inkoopsprijs. e winst wordt gestort in de 
fcas vun het pensioenfonds. e winst wordt ge-
middeld oj> / 4uuu 's jiuu s gebchat. 

t pensioenfonds is door  den fabrikan t gesticht 
uit de gelden van den hem op de Paiïjzer  'en-
toonstelling toerekenden prij s van verdienste van 
fr . 10.000, benevens de opbrengst van het werk, 
inhoudende eene beschrijving der  inrichtin g en 
andere kleinere voordooien, uit de erkenning zijner 
verdiensten voortgesproten. e arbeiders dragen 
tot ondersteuning van dit fonds bij 1 kreutzer 
vun iederen gulden loon dien zij  ontvangen, waar-
door  cene jaarlijksch e bate van / 3500 aan liet 
fonds ten goede komt. 

e gehuwde arbeiders en hunne gezinnen wor-
den bij  ziekte uit een ziekenfonds, waartoe allen 
bijdragen, aan huis behandeld en ondersteund; 
de ongebuwden in het hospitaal, dat echter  hoogst 
zelden voor  dat doel  gebruikt , wegens ge-
mis van zieken. 

All e arbeiders nemen deel aan de fabriek-spaar-
ktu , die vooreerst 5 pet. uitkeert , niet premien 
voor  hen die in een jaar / 100 of daarboven 
hebben gestort. 

e arbeiderswoningen staan in groepen van 
4 en 5 om de bovengenoemde inrichtingen, op 
behoorlijk e afstanden van elkander, geschaard. 

e 4 aan 4 gelegene zijn gekruiskoppeld, van 
onder  uit baksteen , van boven uit hout en steen, 
in Zwitserschen stijl , opgetrokken. Zij  staan op 
verwulfde kelders. e vertrekken gelijkstiaats 
zijn omstreeks 20 3 groot; geheel naar  de be-
hoeften der  bewoners ingericht, bevatten zij  alle 
gemakken in de meest beperkte ruimte. e 
schoorsteen staat in den kruishoek der  woningen; 
daaronder  bevindt zich een zeer  doelmatig inge-
richt e kookkachel. e koppeling der  schoorsteenen 
draagt veel bij  tot eene voortdurende ventilatie. 
Aan den buitenmuur  is naast de buitentrap een 
kleine, afzonderlijk verlichte ruimt e afgezonderd 
voor  het wasschen en het verrichten van huis-
houdelijk werk; daarin bevinden zich een goot-
steen, een aanrechtbank en proviandkast. Onder 
de trap , die naar  de bovenverdieping voert, is 
eene kleine alcoof. Bovenaan de trap is aan 
den kant van het wuschkamertje een privaat zeer 
doelmatig aangebracht. Tegenover  de trap is 
eene ruim e kleerkast. t slaapvertrek, boven 
de woonkamer gelegen, is even groot als deze 
en bevat voldoende ruimt e tot slaapplaats voor 
de gehuwden en 2 kinderen. Ook daar  is een 
ruim e kleerkast. t benedenvertrek is 3, het 
bovenvertrek 2% . tioog; elk wordt door  een 
groot raam verlicht , 's winters zijn daarvoor  nog 
tochtraiuen geplaatst. Uoven die vertrekken is 
een ruim e zolder. e eenvoudige inrichtin g van 
het geheel onderscheidt zich door  sierlijkheid , de-
gelijkheid en gemakkelijkheid. e vertrekken zyn 
tot de hoogte der  vensters van paneelwerk voor-
zien, de zolder  en muren van stukadoorwerk; 
liet houtwerk is met lichte olieverf bedekt. e 

 en woonvertrekken zijn noveel mogelijk 
op het zuiden en oosten, de ingang, keuken en 
privaten meestul aan de noord- of noord westzijde 
gelegen. e huur  bedraagt ƒ 4 4 in het jaar. 

e woningen ouder  één dak zijn onderling goed 
afgescheiden en hebben ieder  een afzonderlijken 
ingang. 

r  er  naar  elks behoeften en verdiensten 
gebouwd is, kan men ook woningen vun 5 en G 
vertrekken bekomen, op 2 verdiepingen gelegen ; 
deze woningen kosten slechts / 1 14 huur in 
het jaar. 

Voor  arbeiders uit de buurt , die niet in de 
kolonie wonen, ui tar  wien het middageten daar 
van huil gebracht wordt , is een eetzaal ingeruimd, 
welke voor 5 600  de noodlge ruimt e bevat. 

lloven deze zuil liggen de 14 kamers voor 
ongehuwde werklieden, waar  in ieder  vertrek 
twee goede bedden, een kust, stoelen en tafel 
net en zindelijk vooi huilden zgn. 

Voor  elke woning vindt men een kleinen 
tuin , terwyl alle bewoners van bet sierlij k aan-
gelegde park , waarin de bud- en waschinrichting 
staat, gebruik kunnen maken. e bodem is be-
hoorlij k gedraineerd en bestraat. 

e piivautkuile n zjjn met zware platte steenen 
bedekt, terwij l bet ledigen door  een kleine ij/e-
ren plaat, die opgelicht wordt, kan geschieden. 

Verscheidens arbeiders, bewoners van afzonder-
lijk e huisjes, zyn reeds eigenaar  hunner  woning 
geworden , anderen hebben eigen woningen , ge-
bouwd op een stuk grond vun de firma,  gekocht. 

e in eigendom verkregen huisjes mogen slechts 
aan de arbeiders der  fabriek worden overgedaan. 
Uok de voortreffelijk e bad- en wascliiui icluing is 
het eigendom vun de vere^uigde urbeiders dei-
kolonie geworden. r  is ue  kupituu l van 
bet pensioeufouds voor  weduwen en we.zen ge-

bezigd, terwij l de rente der  op het badhuis voor-
geschoten sommen door  de firma  gegarandeerd 
blijft , en de overige onkosten der  inrichtin g door 
de firma  voorgeschoten worden, totdat het ge-
noemde fonds tot de vereischte hoogte is gestegen. 

Ten bewijze, hoezeer  de arbeiders het doel 
van den fabrikan t bevorderen, strekke, dat zij 
zeiven eene menigte inrichtingen van nut en ge-
noegen hebben tot stand gebracht, zoo o. a. eenc 
voortredelijk e zang- en muziekvereeniging, eene 
vereeniging tot verwerving van nuttige kennis 
en nu laatstelijk een concertzaal, die 5 a 600 
personen kan bevatten en die / 10,000, in aan-
deelen van ƒ 1 0. heeft gekost. 

Zoo heeft dan de stichter  dezer  kolonie, op 
de grondslagen van huiselijkheid en reinheid, 
waarvan hij  is uitgegaan , zijn doel volkomen be-
reik t : eene onbeschaafde en hulpclooze menigte 
tot menschen gevormd, die zich zei ven leeren 
helpen , hun eigenwaarde beseffen en zoodoende 
alles aan wenden om zich den eernaam van een 
beschaafd en nutti g lid der  maatschappij  waardig 
te toonen. Als zij  daardoor  liun welbegrepen 
belang hebben bevoiderd, zullen zij  zeker  niet 
weinig hebben bijgedragen tot bevordering van 
den bloei en de eer  der  firma , die tot dat alles 
den eersten stoot heeft gegeven. 

S. Sr. . 

Ü T E . 
k voor  den heer . van Balen te 

Groningen. 
 ! 

Als antwoord op uwen brief in no. 10 van dit 
weekblad  Opmerker) diene, dat gij  onze per-
sonen door  uwe heftige artikelen in no. h en 
no. 7 hebt bcleedigd en ons rapport zonder  eenig 
afdoend bewijs tracht verdacht te maken. -
tengevolge sommeerden wij  den ons onbekenden 
Valè. Onze sommatie trof doel. Wy weten nu 
ten minste, dat gij  de inzender  zijt van het ont-
werp , 12, waarvan de beoordeeling boven uwen 
brief in no. 10 reeds wordt bekendgemaakt. Uw 
persoon lieten wij  nutuurlij k onaangeroerd, oni-

t wij  u niet anders kenden dan uit uw Ontwerp 
met . Onze kennismaking was ongunstig. 
Gij  verdenkt ons van wonderlij k ruwe achter-
docht en blijf t ons het bewijs schuldig. e gaarne 

J ook uls particulieren — want de Commissie 
is feitelij k ontbonden  u onze mogelijke on-
duidelijkheden (zelfs eenige zet*  en drukfouten in 
bet rapport , dat ons niet ter  correctie is gezon-
den) zouden verbeteren, wij  nemen geen woord 
over  de beoordeeling over  ontwerp 1. 12 terug. 
Wi j  herinneren u dat gij  niet geroepen zijt out 
als rechtei op te treden over  uwe mededingers , 
evenmin over  de wijze waarop wrj  ons mandaat 
ten uitvoer  braebteu. 

Uwe ongezouten leslezenj  en prikliefhebberij , 
die zoowel op s achtbaren d als 
op ons rapport doelt, is daarom zeer  te onpas 
geweest, eu zelfs in strij d met uwe ingediende 

, waarin gij  o. a. straf vreesdetü Voor 
J verder  gaan, zenden wij  aan uw adres be-

leefdheidshalve eenige uwer onkiesebe uitvallen, 
die wel eens als luster  strafbaar  voor  de wet zou-
den kunnen zijn. 'Ji j  bezigt o. a. woorden alt: 
«alias beoordeelaars, prulligheid , willekeurigheid, 
lang geen mondigheid , kwade trouw, hatelijkeu 
toon, woeste aunvallen, dwaze willekeur , kwak-
zalverij , despotisme, narigheid, overmoedige wijze, 
niet geheel kundig, onzin, onhebbelijkheid, hall-

m len, suf"  en wat al niet meer  uit uw rij k 
vocabulaire. Wij  vragen u op den mau af; waar 
staan dergelyke woestheden in onze beoordeeling 
te lezen/ 

Na behoorlijke reiniging van uwe artikelen , en 
het verzoek dat ge uwen lang niet prachtigeu 
wuordenscbut in uw arsenaal bewaren wil t voor 
andere doeleinden en personen, zijn wij  vun 
oordeel dat uwe verdediging is eenzijdig, egois-
tisch en voor  de curdinule punten zells zonder 
behoorlijk e bewyzeu. 

Zoo is het fiuweelcn begin i:i uw artikel
merker no. 5j  in lijnrechten strij d met ul het 
overige, Uwe "  nalezing baseert 
zich op termen en woorden in gissingen, die uw 
eigendom moeten blijven. Ze zijn ons onbekend 
en wij  wijzen ze vlakweg af. Uwe tonschuldtge" 
geldquaestie-speech is in tegenspraak met het 
door  u verdedigd programma. 

e bouwsom door  u als een maximum, is door 
ons aU minimum beschouwd. Uwe opvatting van 
de vraag zelve verschilt hemelsbreed niet die 
uwer  12 uiedediugers. Geeu enkel ontwerp, of 

bet hail zeer  te recht parti j  getrokken van de dure 
fiindeeiing en op kelders 2 of .'  verdiepingen ge-
bouwd. Oij  maakt alles op den beoedenvloer  pa*, 
en levert vele rniniatuor-lokalen . Gij  zijt met uw 
eigen oppervlak in de genoemde 2300 1 . in 
groote , en dus inconsequent. e 
bouwsom was en blijf t het cardinale punt voor 
ons. Was die voldoende voor  al het verlangde, 
dan kon het programma vo»r het terrein onberis-
pelijk zijn. Was die som tc karig , dan was het 
p og ra rum a niet volledig, en vroeg onmogelijke 
dingen. n afwijkin g van zeer  velen uwer  mede-
dingers , trachttet gij , mijnheer, tusschen beide 
klippen door  te zeilen, doch zijt gestrand. En 
over  dut stranden maakt gij  u boos, en wreekt 
uw werk op ons rapport . 

Gij  ziet niet enkel in deze verkeerd, maar  trekt 
uw zwaard bovendien tegen de ontwerpen Ago* 
razoo en Acht met hunne kelders. Ofschoon het 
programma van geen kelders sprak, zijn deze min-
stens toch zeer  bruikbaar . Gij  vult in uwe be-
grooting den grond niet eens aan , en trekt dus 
geen parti j  van de 3 meters hooge fundeering. 

Gij  ruk t ons rapport uit zijn verband, en be-
weert, dat hier  het teekenwerk, en daar  inensch-
lievendheid de reden was voor  premie en eervolle 
vermelding. Gij  dwaalt ten eeneniule, om geen 
ander  woord te bezigen. 

t lieve epitheta  is slechts een 
klein staaltje van uwe vinding, zoo ook het kin -
derachtige spelletje, om in den blinde in ons 
rapport te prikken . n plaats dut gij  met kalmte 
uw speldje van bl. 4—8 of van bl. ü 8 — 71 in-
drukt , waar  onze billijk e gidsen u worden mee-
gedeeld , pakt gij  een (.aai'  regels op blad/. 7, 
zet daar  voor  den tusschenzin eenige tittels (Op-
merker no. 1) en roept dan uit: «prachtige logica." 

J untwoorden , dat gij  een zeer  verdachte ma-
nier  van ei toe ren hebt. Vervolgens komt uw 
speld op bl. 3 te recht, waar  gij  onze meening 
niet deelt, en daardoor  bewijs levert dat gij  den 
ontwerp-bekrooude eventueel zijn loon weigeren 
wilt . Wij  kwamen legen ƒ 2Ö0U salaris voor  een 
bouwwerk van 150 mill e op. Gij  acht l 1 / , 0 / 0 voor 
een arebitect-beursbouwer genoeg. Wij  daaren-
tegen streden voor  5%. Wie treedt hier  als 
beschermer op? Gij of wij? t duet u leed, 
dat wij  niet begrepen waarom n een 
portiek eischte; ons niet, want dit eerste was 
in strij d met de zuinigheid en ook met den wel-
stund. Zulk een open portiek of doelloos aan-
hangsel vun hardsteen, en o. a. het uwe, kost t 
40 mill e en past niet in een land, waar  het bijna 
altij d nat is. 

. 83 (lees a'd) prik t gij  voor  de d -r  lo 
ui.ml. e pri k is ons onverstaanbaar. Een 
knap ontwerper  maakt geen tioekig terrein nog 
hoekiger, ili j  volgt rooilijnen eu ontwijk t altij d 
zalen met leelijke hoeken. Zie maar  hoe de 
meeste uwer  concurrenten zijn te werk gegaan. 

Bl . 5 is zeer  onvoordeelig geprikt , want wij 
hebben ons toevallig uwe vraug bij  elk antwoord 
gedaan, en zijn bij  uw ontwerp tot de conclusie 
gekomen, dat geeu der  gevels binnen of buiten 
eeuig karakter  bezut — ju waarvan? vraagt gij 
naïef. Wel, van een beurs'. Uwe bouwvormen 
belieerscliten in geen opzicht die van hel doel 
des gebouws, en ofschoon gij  ons dat zelfs her-
haaldelijk eu triomfantelij k iu uwe e mo-
dedeeldet, zagen wij  door  eigen oogeu geheel 
anders. 

Tot uw naricht diene, dat de dri e door  u ge-
wraakte beoordeelaars te samen een kleine eeuw 
praciij k en studie achter  den rug hebben. 

. 00 is de pri k niet ongunstig uitge-
vallen , en zijn inzet waard. Ons untwoord uan 
mijnheer  Vun n is dit : Wij  hebben ons eene 
conclusie veroorloofd, ten beste der  meest ver-
dienstelijke ontwerpen. e prijsvraag stelde voor 
den bekroonde  som. e volop te bekronen 
mededinger  was er  met den besten wil niet aan 
te wijzen- e beoordeelaars hadden dus kunnen 
zeggen: Edelachtb. d van , — 
uw prijsvraag is niet opgelost zoouls dat uw doei 
was  — Basta! 

Eu in dat geval was die , zooals de heer 
Van n het zoo tespectueus en hartelij k uit-
drukt : vinden aap gelogeerd geweest", want lio 

d achtte zich niet deskundig, en benoemde 
daarom eene Commissie om haar  voor  te lichten. 

e voorlichting, of de voorstellen. zyn gedaan 
ten beste van de mededingers. e Üaad is in 
kennis gebracht met drjeseer  verdienstelijke, vtjf 
goede eu bruikbar e eu met vijf . waarby  12 bet 
eerst voorkomt, onbruikbare ontwerpen. 

e , heeft de beluugea der  mededingers 
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op advies van zijn Commissie voortreffelij k be-
hartigd . Verwondert dat den heer  Van n 
soms? Ons niet. Wij  waren dus niet in den 
aap gelogeerd, maar  te n in een goed 
hotel. 

Bl . 70. e pri k is dc aardigste van allen. 
Waar staat in het rapport te lezen, dat uit 3 ont-
werpen een geheel moet gefabriceerd worden? Of-
schoon liedcldekcns ook warmte geven, en menig 
ontwerper  zich wel eens aan bedelen, of liever 
overnemen, schuldig maakt, zijn wij  het met den 
heer  Van n volkomen eens. dat het machtige 

n geen bedeldekens n.ag ontvangen, of 
een onvoldoende beun bouwen. 

Wi j  zien, dat de inzet bij  elke spcldeprik des 
heeren Van Balen verspeeld geld is, en bij  vol-
komen recht heeft tuetde bewering, dat zulk taf 
ondoordacht spel grooten menschen op den duur 
niet bevallen kan. t woord «steken geven"  is 
ons in het rapport onbekend. e heer  Van Balen 
heeft het iu deze zuak iu practij k gebracht, dat 
zelfs waarheden moeilijk een heiberg vinden kun-
nen; of meende . soms dat de Commissie de 
waarheid over  zijn ontwerp niet mocht zeggen, 
tegenover  allerlei beweringen in zijn , 
die onjuist waren, en deu schijn hadden alsof 
de r  Gemeenteraad aan eenige onmon-
dige kinderen of pas beginners zijne heiligste be-
langen ter  beoordeeling sou opdragen! . dwaalt 
üe heer  Van Balen in zijne appreciatie, vooral 
waar  hij  weer  zegt dat zijn werk prulwerk is 
genoemd ; eeu woord dat hij  geestrijk heeft uit-
gedacht. 

e Commissie oordeelde een beurs-outwerp te 
xwuur  vour  hem. en dat op zeer  afdoende gronden. 

Beleefdheid is altij d wenschelijk eu plichtmati g 
tegenover  beleefdheid; maar  memoiïen met on-
juistheden moet men vaak met naakte waarheden , 
die wel eens zonder  bedoeling kwetsen, beant-
woorden. 

Pronken met andermans veeren is nooit aan te 
bevelen. Giafschriften zijn vaak vol beteekenis 
voorde nog levenden. t rapport bevat er  geen, 
dan in de verbeelding des heeren Van Balen, 
ontwerper  van  12, die de heeren technolo-
gen niet beschouwt uls te ziju de rechte mannen 
op de rechte plaats! 

Was : het beste geoordeeld, dan zou zijn 
ontwerper  zich wel niet zoo boos op hen hebben 
gemaakt. Waarom onttrok bij  zijne stukken niet 
bijtijd s aan hun beoordeeling? 't Schijnt dat zijn 
wrok zich eerst vestigde bij  de openbare tentoon-
stelling le n vun 1 — 7 Febr. . Nu 
schrijf t die heer  over  eene afgedane zaak op 
zijne wijze, en die manier  keuren wij  af: niet 
alleen om dat ze onvoegzaam is, maar  omdat dc 
beer  Vun Balen le laat komt eu mededeelingen 
doet die onjuist zijn. Zoo geelt hij  de afmetin-
gen des terrains verkeerd op, en meet niet goed 
op het situalieplan. J kondigt nu aan dat de 
beneden plattegrond minstens 2300 . groot 
moet zijn. — k>en van twee is zeker: of de heer 
Van Balen meent dat zijn haan koning moet 
kraaien, of wil niet begrijpen dat zijn scheef-
hoekig plan in elk opzicht zou misslaan , igno-
red ende dat een heurszuul rechthoekig moei en 
kun zijn zelfs in een veelhoek. j  spiegele zich 
san vele van zijne respectieve mededingers en ont-
vange van hen het antwoord dat hij  ons voorlegt. 

lu hei programma slaat dat de beurs  1700  -. 
oppervlak hebben moet. e heer  Van Balen zal 
wel overtuigd zijn, dat t een ongelukkig rekbaar 
teeken is voor  een onwrikbar e vraag! 

beoordeelaars weten dat 1700 minus 02 r= 1008 
is, maar  U2 . giondgemis up rekening vun eeu 
argeloos  te schuiven, is toch wat erg. r 
erger is het dal de heer  Vau Balen ulle lokali -
teiten parforee op de benedenverdieping heeft 
willen hebben, daardoor  zeer  kostbaar  bouwt. en 
geen de minste parti j  wist te trekken vun de kost-
bare fundeering, die in verbund met liet terrein 
en de omgeving, gelijk wij  reeds aanvoerden, eeu 
opbouw van 2 ü 3 etages zelfs zeer  best gedoogde. 

e vrijhei d die in deze liet programma gaf vatte 
de heer  Van Buien al zeer  bekrompen op, want 
duardoor  kwam luj  — behalve zijn beurszaal — 
tut veel te kleine eu even belangrijk geachte hij-, 
neven-, concert- en andere lokalen. — Wij  zijn 
op tegenspraak voorbereid; en mocht de beer 
Van n diu noodig achten, dan verzoeken wij 
oveileggiug van deielfde gediend hebbende stuk-
ken ouder  getuigen, wedcrszijds te benoemen. 

l de Commissie den Uriekschen stij l en zijn pro-
portion niet zuu kennen s eeue zeer  vermakelijke 
stelling. e heer  Van Balen schijnt, tot onze spijt, 
geen behoorlijke urderkaur t te bezitten en veegt 
in ons rapport met zijn beurs wil - of porllund -
kwast, in snijd met de methode der  Grieken, alles 
weg wat hem mei blijk t aau te staan. Voor  wien 
zul de memorie des heeren Vau Balen een niet 
gezwollen stuk zijn? t wenschen wij  gaarne 
te weten. 

Tot naricht van den heer  Van n verklaren 
wij  gaarne, dal hij  iu deze piijsuitschryvin g met 
tij u memorie de ktuon spant 

Geen dei mededingers schreef in ziju stijl . — 
Niemand dau luj  vreesde straf, maar  ook nie-
mand prees als 1 J ij  zijn eigenwerk; eu wut nu het 

. h'i vuu ecu beurs betreft: daarover  doet 
du heer  Van Balen eenige mededeelingen, die luj 
met den kelderbuUW n vei bund brengt. Wat het 
karakter  in de bouwkunst voor  een beurs is? e 
heer  Vun n schijnt bet uiet tu welen of te 
willen zeggen, en gaarne zullen wij  de verkla-
rin g van zijne drie technologen ontvangen , dal 
de lieer  Vau Balen iu deze aan ul zijn mededin-
gers een les heelt gegeven, kelders om graan-
sakken eu vlasbundels le laten bergen door  lui 
ruet hulikcn aan , ziju ouder  een beurs nog zoo 
slecht niet. n bedoelt niet te dioouien out 
zulk denkbeeld te steunen, ten spijt vuu de 
beuibbezjekei*  in de kollie/uul van üen heer  Von 
der  Wielen. 

Wy gaun met den heer  Van balen niet twis-

ten over  zijn verwarming met gewone kachel*, 
evenmin over  de ondeideelen van zijn ontwerp ; 
misschien keurt hij  recreten en urinoir s zonder-
licht en lucht goed — wij  doen dat niet (en in 
zijn ontwerp het allerminst). 

Zij n Ontwerp is met alle aandacht onderzocht; 
ziju e is gelezen en gezwollen bevonden 
door  de mannen, die hij  gelooft niet der  zake 
geheel kundig te zijn. 't t ons volstrekt geen 
leed dat deze apodictische machtspreuk is uitge-
gaan van den ontwerper  12. t tegendeel 
had ons verwonderd, maar  wij  ontzeggen den 
heer  Van Balen beleefd het recht om rapport en 
personen verdacht le maken. Zij n beide artike-
len zijn zoo kwalij k gezind, dat hij  ons vergmine 
te vragen: r  Van Balen, waar  zat uw 
hoofd toen gy op die manier  en met zulke ar-
gumenten naar  pen en papier  greept, 009 uw me-
dedingend antwoord een eigen dak ol kroon op 
te zetten? Gaarne zijn wij  bereid tot verdere 
inlichtingen, wanneer  de heer  Van , het-
geen wij  wachten , deze repliek evenals de be-
oordeeling voor  onzin, onhebbelijkheid, twijfe l aan 
onze goede trouw, zal uitmaken. Wij  zijn ver-
plicht geweest . opnieuw de waarheid tc 
zeggen, zooals wij  die begrepen, en vreezen zijn 
intimidatie-stelsel niet. Üe rapporteur  was ge-
houden, om aan de dri e schriftelijk e beoordeelin-
gen over  ieder  ontwerp recht van opname te 
doen wedervaren, 't Schaadt volstrekt niet als 
een mededinger, zelfs met elkander  verschillende, 
adviezen over  zijn ontwerp hoort en gedrukt voor 
zich krijgt . t moet hem getuigen van de eer-
lijkheid , goede trouw en oprechtheid der  beoor-
deelaars. Zij  kunnen miszien, maar  dat kan 
een mededinger  ook. , vij f of meer  beoor-
deelaars zien nicer  en veel beter  en veel onpar-
tijdiger  dan een enkel beunt woord er. 

e heer  Van Balen 1 zeker  het tegen-
deel. Wij  wenschen hein op dien weg dood al-
leen te laten, en hopen van harte, dat hij  tc 
eenigcr  tij d gelukkiger  in ziju schepping moge 
zijn, of nug liever, dat hij  eenmaal tot beoordee-
lasr  benoemd, een rapport zal kunnen stellen, 
dat als model in Nederland en daar  buiten zal 
worden geroemd, een rapport , dat minder  kwaad-

d zal zijn als zyne quusu onschuldigs art l 
keltjes in n°. 5 en 7 van Üe Opmerker, en ein-
delijk een rapport dat l "  waarheid is; 2". zorgt 
dut het paard niet achter  den wagen wordt ge-
spannen; en 3". Bink opkomt voor  de eischen der 
hoogere bouwkunst, die in ons land slechts zeer 
zelden worden gesteld op dien prys, dien zo ver-
dienen , zelfs op het gevaar af van te worden 
miskend. 

 drie beoordeelaars, 

J. . C . 

. . 

J. VAN . 

. 

's-Gravenhage. Z. . heeft aan Jhr . J . Ort t 
van Scbonauwen, eervol ontslagen inspecteur  van 
tien Waterstaat, verleend een pensioen ten laste 
van den Staat ten bedrage van ƒ 2 6 07 's jaars. 

— Z. . heeft benoemd, na afgelegd verge-
lijken d examen, tot adspirunt-landmeter  bij  het 
kadaster  F. Bos, te ; N. G. Wetselaur, 
te n ; A. , te Tiel ; G. W. n . 
te Steenbergen] J. O. , te ; A. 

. e h , te Ar  sfoort; J. Appel, te 
; J. J. Boumeester, tijdelij k in n 

; G. , te ; C. Jongkees, 
le Alkmaar , . J. Guise, te Alkmaar ; W. Vrug-
glnk, te ; J. G. PompO, te 's Bosch: . 

. . Bingen, te ; J. , te Onder-
dendam en J. van Os, te Gorinchem. 

— Bij k besluit is benoemd tot hoofd-
ingenieur-verificateur  voor  het kadaster  bij  het 

t van Financien A. Bevers, thans in-
genieur-verificateur  en lot adjunct-inspecteur  van 
het kadaster  in algemeene dienst E. P. van Steen-
bergen, thans commies bij  het provinciaal besluur 
van Overijssel. 

— Bij k besluit is bevorderd tot com-
mandeur  iu de orde van den Nederlandschen w 
Jhr . J. Ort t van Scbonauwen, inspecteur  van den 
Waterstaat. 

— Bij  beschikking is uan J. Taat, te -
dam, tot wederopzegging, vergunning verleend 
voor  een stoomsleepdienst langs de rivieren in 
de provinciën Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-

, , Zeeland en Utrecht, en 
aan T. C. Schol, te Amsterdam , voor  een stoom-
booldienst tot vervoer  van personen, goederen 
en vee tusschen Amsterdam eu . 

Amsterdam. r  de heeren J. C. de w 
en W. F. A. k is alhier  een ingenieurs-
bureau voor stootnbematiny gevestigd, met het 
doel om des verlangd al datgene te doen, wat mei 
de uitvoering van werken t stu.mbuiualing in 
eenige betrekking slaat. 

Genoemde heeren hebben zich verzekerd van 
de medewerking van den heer  A . . van Gendt, 
ingenieur-architect te Amsterdam, die dour  vrue-
geren werkkrin g kan gerekend vvoideii met den 
bouw van stoomgemalen, sluizen, enz. vertrouwd 
te zyn. 

— e Commissie voor  de wetsherziening der 
y lot Bevordering van Bouwkunst, 

wuurvun wy in uns voorgaand nommer melding 
maakten, bestaat uit de heeren: Gosschulk en 
Springer  te Amsterdam, Vuu Guor te , 

e Wij s m , Schaap le , Van Gendt 
le Arnhem, r  te Zwolle en Gezellen te Scha-
gen. e tweede byeenkorust zal up Zaterdag 20 
dezer  plaats viuden. 

Almelo. r  de heeren . P. Schmidt, B. . 
J. k en . J. van der  Vecht, tc , is 
bij  de e g concessie aangevraagd voor 
een spoorweg door  Salland (Overysel), loopentic 
vnn t op Almelo, in aansluiting met de 
Stuatsbuau aan het station , en van A l -
melo over  Ommen naar . 

Workum . Voor tie vnceerende betrekking van 
gemeente-architect  sollicitanten opgeroe-
pen, op eene jaarwedde vnn ƒ 5 0 0. n moet 
zich vóór 3 Apri l u. s. aanmelden bij  het Ge-
meentebestuur. 

. Tot directeur  tier  (rem een te-gas-
fabriek is benoemd do heer  J. Vergilst. te . 

Breda. n 17den dezer  werd aanbesteed 
het daarstellert en later  weder  afbreken vun het 
gebouw vour  de Provinciale tentoonstelling, welke 
alhier  in de maanden Juli en Augustus door  de 
Vereeniging van n en Werkbazen zal 
worden gegeven. e tentoonstelling zal wurdor 
gehouden op een gedeelte geslechten vestinggrond 
builen de voormalige Boschpoort, t daarop te 
plaatsen gebouw zal bestaan uit eeu hoofdgebouw, 
twee zijgebouwen en een achtergebouw, eene op-
pervlakte beslaande van 2750 k l 1 . , terwij l rui m 
1 hectare grond buiten de gebouwen als tuin zal 
worden u ingelegd. 

Apeldoorn. e e der e -
ren Spoorwegmaatschappij  heeft aangeboden het 
maken van een zijtak van tien Oosterspoorweg 
naar  het  en dit aanbod is door  Z. . wel-
willend aangenomen, 

V a r i a . 

Gasver l icht ing te Weenen. Wij  ontleencn 
het navolgende aan de  -d

e stad Weenen heeft, na het verstrijken der 
overeenkomst met de l Continental G.ts-
a*9ociation, de levering van het gaslicht voor  open-
baar  en bijzonder  gebruik aldaar  publiek aanbe-
steed eu daarbij  o. a , zooveel noodig onder  be-
dwang van zekere strafbepalingen, de volgende 
voorwaarden vastgesteld. 

Geen gasbuis mag dichter  dan 1 . bij  een buis 
der  waterleiding geleed worden. e pijpen mie-
ten van gietijzer  zijn; alleen voor  de kleine pijpen , 
die in den dag aangelegd warden , kan ook smeed-
ijzer  gebesigd worden. e pijp moet vóór hare 
aanwending, wat hare dichtheid betreft, beproefd 
worden met de hydraulische pers minstens op zes 
atmosferen druk , eu door  middel der  luchtpomp 
met één atmosfeer  overdruk onder  water. Eerst 
na de beproeving beboeren de pijpen met een teer-
bestrijkin g gedekt te worden. t g.is moet tot na-
der  order  uit steenkolen worden getrokken. t 
er  namelijk tijdens den duur  van bet contract een 
nieuwe wijze van gasverlichting uitgevonden wor-
den, die, vergeleken met de tegenwoordige, een 
schooner, sterker  en goedkooper  licht levert en 
die, minstens gedurende twee jaren in een stad 
van Engeland, d of Frankrijk , welke 
jaarlijk s ten minste 500 mill . kub. voet (Engel-
sche) gas verbruikt , bewezen werd practisch te 
zyn, zoo is de aannemer, op verlangen der  ge-
meente, verplicht , voor  zijne rekening de nieuwe 
methode in werking le brengen en alles te le-
veren wat daartoe noodig is. Voorde verlichtin g 
mag alleen behoorlijk gezuiverd lichtgas worden 
verstrekt, dat noch zwavelwaterstof, noch zwa-
velkoolstof, noch koolzuur, noch ammoniak , noch 
vluchtige uminuniakvcrbindin g in eene schadelijke 
mate bevat. Bij  beproeving van het lichtgas op 
zwavelwaterstof moet een met een azijnzure lood-
osydeoplossing gedrenkt, nog vochtig papier, 
dal men een minuut lang aau een m 
blootstelt, geen bruine kleur  aannemen. Zvvu-
velkoolstof mag niet in grooter  hoeveelheid dau 
30 grains per  100 Eng. kub. voet wordeu aange-
troffen. Bij  onderzoek naar  hei aminoniak-gehalte 
in 'ft een met gewonen azijn roodgemaakt lak-
iiiuespapier, nadat het een minuut lang aan deu 
gasstroom is blootgesteld . geen blauwe tint aan-
nemen. 

Aan het gas behooit, van de fabriek af, zulk 
eeu drukkin g gegeven te worden, dat de mano-
meter  aan de van de fabriek het verst ver  wij 
derde punten, en op iedere plaats der  verlichte 
gedeelten van de stad, len allen tijde, waarop open 
bare ol bijzondere vei lichtin g uoodig is . niet min-
der  dan 15 . waterkolom hoogte aanwijst. 

e maximaal drukkin g gedurende den tyd, dal 
dc grootste hoeveelheid gas moet afgevoerd wor-
den, d. i. des avonds, mag 50 . niet over-
schrijden. e lichtkrach l vau het gas moet 
luodunig zijn , dat een straat vlam met d-n aan-
genomen brander, bij  hei minimum verbrui k 
vuu 5 Eng. kub. voet — l i l 1. per  uur  cn 
by de vourgeschrevene minimaal drukkin g van 
15 . met deu n photometer, of 
een ander  door  de gemeente daartoe als ge-
schikt eikend werktui g gemeten, eeu lichtsterk-
te aanwijst vau 14 kaarsen, wier  lichtkrach t 
juist overeenstemt met die der  dooi het Engel-
sche Parlement aangenomen zessen, en die by 
een vlumhoogte van 40 . 120 troy grains = 
7.78 g. verbrandt. Worden ten opzichte van 
de lichtcenttJid of hare metingen ergens verbe-
teringen ingevoerd, zuo kun de gemeente hare 
aanwending vorderen. Om de beproeving van 
het gas gemakkelijk te maken , is de aannemer 
verplicht , len zijnen kosten, in eeu of meer  daar-
toe door  de gemeente te bestemmen lokalen toe 
stellen aau ie richten , met behulp waarvan de 
kracht en zuiverheid van het licht eu het gas-
veibiuik per  vl.im bepaald kan worden. e aan-
nemer is verplicht het gas voor  openbaar  en par-
ticulier  verbrui k te leveren tut den prys van 
hoogstens 0 ,8öö70 . o. W. per  kubiek meter = 
35.32 Eng. kub. voet (2 ft. 80 . ó. VV. per 
1000 Eng. kubiek voet). 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

, 99 . 
, te 0 uren, op het bureau der 

gemeentewerken  het verrichten van stukadoor-
en witwerken aan eenige gemeentegebouwen. 

Beetaterswaag, te 10 uren, door  het be-
stuur  van den Gr . Vecnp in Opsier- en Smal-
lingerland, in e k : het verbreeden en ver-
diepen van het , van dc nieuwe -
peilijksvaart tot het Grietuiansr.ik , lang 5425 . 

, te 10 uren, ter  secretarie: het 
ontgraven en opnemen van rioolbuizen en het 
leggen en heileggen van gebakken-aarden buizen 
in het - en t aldaar. 

, te 12 uren, ten ra ul huize : lo. het 
maken der  . bouten paalfumleering en van de 
fundamenten voor  het le stellen ziekenhuis, be-
nevens de ophooging van het terrein , in de zoo-
genaamde Schiittersvveide aldaar; 2o. bet maken 
en stellen van een pl lalijzeren zinker  tot afvoer 
van rioolwater, door  de Spuïliaven. 

, te 19 uren, door  burg. en weth.: 
het verrichten van eenige diepwei ken in de 
stadsgrachten. 

m , te 12 uren, door  den burgem. van 
llemelumer-Oldephaert-en-Noordwolde : het afbre-
ken r bestaande- en opbouwen eener  nieuwe 
ouderwijzei swoning aldaar. 

Stad-Almelo, te 12 uren, door  burg. en 
weth.! het gedeeltelijk afbreken en zooveel noodig 
vernieuwen van het huis, bewoond door . 

. Aanw. te 10' , uren. 

, te 12 uren, duor  het gemeente-
bestuur: lo. het éénjarig onderhoud van bestra-
ting; 2o. het vernieuwen van het dak boven de 

A iigus. tij  uen school enz. 

Groningen, te 19'/, uren, door  burg. en 
weth.: lo. het metselen van zinkputten en leggen 
vnn blusleidingen ; 2o. het leveren van gegoten-
ijzeren gootoverdekkingen; 3o. straatwerken. 

. le 3 uren, door  hei gemeentebestuur: 
het afbreken en wederopbouwen eener  boerderij 
op hel Bort (gem Beers). 

Breda, door  burg. en weth.; lo. het doen van 
vernieuwingen en herstellingen aan het gebouw-
der  voormalige e school, en het inrich -
ten van een gedeelte daarvan tot ijkkan t >or ; 
2o. het maken , leveren en stellen van meubelen 
voor  het ykkantoor. 

, 23 . 
Ondawater, te 11 uren, d or  het bestuur  van 

den Snelrewaard en , in den 
St.-Jui isdoele : het maken der  gebouwen en in-
richtingen voor  een stoomgemaal. 

A r n h e m , te 1 uur , door  den burgemeester: 
lo. het opbreken van stoepen enz., het leveren 
en leggen van trottoirbanden enz. en goten van 

r  steen op verschillende plaatsen ; 2o. het 
verharden van eenige zandwegen en hel onder-
houd der  grintwegen tot 20 Febr. '76. 

, door  het gemeentebest. van Smal-
lingerland : bet bouwen van een post- en tele-
graafkantoor  met directeurswoning. 

Woensdag;, 24 . 
, te 12 uren, door  de hoofdad-

ministrati e vun het koloniaal werfdepot, bij  den 
kapt.-kw..rtieiineester: de levering, in 2 tei mij -
nen (Juli en October), van de bij  het korps bui-
tengewoon ucnuodigde voorwerpen van kleeding 
en uitrusting . 

Amsterdam, te 12 uren, door  regenten van 
het . Weeshuis: het onderhoud en 
eenige vernieuwingen aau dit gebouw, met school-
gebouw, ziekenhuis enz. van  Apri l '75—31 
klaar t '76. 

Westmaas, te 13 uren, door  burg. en weth.: 
de aardewerken voor  den aanleg eener  nieuwe 
begraafplaats aldaar, lui. bij  deu ai cbitect 11. 
Beljers, te Putteishuek. Aanw. te 10 uren. 

Goes, te 12 uren. duor  het polderbestuur  van 
e Breede Watering bewesten Yerseke, in e 

Prins van Oranje : de juurlyksche vernieuvvings-
en verbeter  iogswerken aan de wsterkeerende 
werken van dien polder. 

Venlo, te 1 uur , door  den eerstaanw. inge-
nieur  te , ten huize van den hoofd-JpS. 
van fortificatië n : het éénjarig onderhoud der  ka* 
lernegebouwen enz. te Venlo, 

Oldekerk. te 4 uren, bij . . Pot: het af-
breken eener  oude- en opbouwen eener  nieuwe 
hoeienbehuizing. Au.,w. te  uren. 

Botterdam, te O uren, door  het burger!, 
armbestuur.- o. a. de levering van steenkolen, 
laken, leder, linnen, katoenstoffen en saaiet. 

, te 6 uren. door . VV. 
de , by E. : het bijbouvvfi i van een 
keuken, portaal eu paardenstal uan zijne woning 
aldaar. . bij  deu architect . Beljers, te Pul-
tershoek. Aanw. te 3 uren. 

Groningen, te 8 uren, door . Bruins, by 
n : het bouwen van 7 woonkamers. . 

bij  den aichilect lloekzema. 

, 23 . 
Wadenoijen, te 11 uren, door  het polderbe-

stuur, in e Zwaan: hut opbouwen van een wa-
termolen , waarvan op het te bebouwen terrein de 
opstuud aanwezig is. Aanw. 24 . 

, tu 11 uren, door  de eerstaanw. 
ingenieur  te , in dc kazerne (sclierm-
zual): het éénjarig onderhoud der  kazeruegebou-
vv.-n enz. te . 

Uensden , te 11 uien , door  den comm. der 
genie, in t Wupen vun Amsterdam : hel één-
jari g onderhout lo. van de werken, 2o. vun de 
kuzurnegubouwen aldaar. 

Amsterdam, te 11 uren, door  rlen comm. 
der genie, in de cavaleriekazerne: lo. het ééu* 

jari g onderhoud van de anrdewetken en zeewe-
ringen in de stelling van Amsterdam; 2o idem 
van de metsel- en timmerwerken in die stelling; 
3o. het doen van herstellingen en vernieuwingen 
aan de knzernegebouwen te Amsterdam; 4o. idem 
idem aan idem te ; So. het éénjarig on-
derhoud van de knzernegebouwen te . 

Balk . te 6 uren. bij : het amoveeren 
eener  oude- en bouwen eener  nieuwe boeren-
huizing. . bijP.de Jong, le . Aanw. 
24 . 

Vrijdag . 96 . 
Oud-Beierland, te 10 uren, ten raadhuize; 

het bouwen eener  school en onderwijzerswoning 
J  den Zinkweg onder  die gemeente. 

, te 10 uren, door  den rentmeester 
der  domeingoederen van Z. . . Prins Frederik 
der  Nederlanden, rentambt Niervaart , ten ge-
meentehuiae: het doen van vernieuwingen en 
herstellingen aan onderscheidene gebouwen onder 

, in 2 perc. 

Groningen, te 12 uren, door  het prov. be-
stuur  : de voltooiing tier  werken van de afsluiting 
van het p bij  Zoutkamp. 

, te 19 uren, door  het prov 
bestuur  : lo. het onderhoud over  '7-V76 vun de 
bruggen, tolhuizen, beschoeiingen behoorende tot 
bet kanaal van m naar  Stroobos; 2o. idem 
van de haven- en kistwerken te r  en te 
Tacozijl; 3o. m over  '75/'78 van den prov. 

k , met schutsluis cn sluiswacliturswoiiiug. 
aanw. den 4en dag vóór tie besteding. 

Bergnm , bij . g Brouwer  : het bouwen 
van eene nieuwe huiziuge. Aunw. 23 t , 
te 11 uren. 

Zaterdag. 97 . 

Geertrnidenberg, te 11 uren, door  den 
eerstaanwezend ingenieur, in het s : 
|<et éénjarig onderhoud lo. van de werken, 2o. 
der  kazernegebouwen ulduar. Bilj . . uiterlij k 
25 . 

Bolsward, le 19 uren, door  burg en weth.: 
het verbreeden van den kunstweg van Bolsward 
naar  llichtnin . Aanw. 23 , te 11% uren, 
ssuienkumst bij  Jelle Postma. 

Bellen, te 12 uren, hij  W. Snijder: het ver-
ven van de kerk tier . gemeente aldaar. 
Aanw. 23 , te 10 uren. 

Zwolle, te 19 uren, door  het bestuur  over 
het weeshuis der . gemeente: het verrichten 
van eenige werkzaamheden aan gen. gesticht. 

, ie 19 uren, ten gemeentehuize 
van Schotel land : hel bouwen van eene onderwij-
zerswoning. Aanw. 24 , le 11 uren. 

Utreoht, te 1 uur , door  het gemeentebest.: 
de levering van 200,000 . Engelsche gaskolen, 
en dienste der  stedelijke gasfabriek in '75. 

Zwolle, te 1 uur , door  het gemeentebest.: 
het bouwen eener ijzeren draaibru g over  de gracht 
bij  de Nieuwe , met het maken eener  hulp-
brug cn het opruimen der  bestaande voetbrug. 

Vlissingen, te 9 uren, door  burg. en weth.: 
tie levering vun 1600 tons beste , 
New-Petton- of Burnhope-gnskolen vuor  de gas-
fabriek aldaar. 

u , duor  burg. en weth : het amo-
veeren van hel bestaande- en het maken van een 
nieuw schoolgebouw. Aanw. 26 , te 11 
uren. Bilj . inz. 26 . 

, 30 . 
Utreoht. te 11'., uren, door  de Nederl. Cen-

ti aalspoorweg: de levering van 600 tons spoor-
staven met eindverbindingen (perc. 1) en van 5 
tons haakbouten (perc. 2). 

Franeker, tc 19 uren, door  den burg. van 
Franekeradeel: de levering van 500 stère grint . 

Amsterdam, te 1' , uren, door  de . -
ren-spoorwegmaatschappij  , in het stationsgebouw : 
de levering van lo. ÏOOO ijzeren spoorstaven en 
verbindingsijzer  en 16,000 haakbouten, 2o. 1500 
gecreosoteei de eikenhouten dwarsliggers. 

, in het Timmerhuis: de levering 
van 2500 3 duinzand en 38 stuks hardsteeneu 
grafzerken. 

Woensdag;, 31 . 
Goch , te 10 uren, door de 

e spoorwegmaatschappij, 
aan haar  bureau: de aardebaan eu de kunst-
werken van het lc, 2e en 3e perc. der  2e sectie 
spoorweg Gocb-Wesel, als : le perc. 112.104 * 
aarde- en 050 3 metselwerk (afzonderlijk) , 2e 
perc. 263.838 ' uarde- en 3100 3 metselwerk, 
3e perc. 236,520  1 aarde- en 2570 1 metsel-
werk (beide laatste afzonderlijk of in massa). 
Teekeningen ter  inzage aan het hoofdbureau te 

. 

Staveren, te 11 uren, door  het waterschap 
i t-en a.h. Z.: lo. het maken 

van hei- en steenwerken aan de zeedijken; 2o. 
het leveren van 100 last e zuilenhaz rit ; 
3o. m van 175 last brik ; 4o. idem van 60 

1 giint . 

, te 11 uien, door  den comm. der  genie, 
in het bureau voor  de schutterij  : het éénjarig 
onderhoud lo. vun werken , 2o. vnn kazerne-
gebouwen. 

F i j naa r t , te 11 uren, in het catechisatie -
lokaal der . gem.: het bouwen eener  kerk 
*n turen. Aanw. 30 , van 11—1 uur. 

St.-Anna-par  oobie, te 11 uren, door  burg. 
<n weth. van t Bildt : bet verven van 1o. het 
schoolgebouw le St.-Jacubi-parochie van binnen , 
'  het schoolgebouw te Vrouwen-parochie van 
binnen en de onderwyzerswoning van binnen en 
buiten, 3o. het schoolgebouw en enderwyzers-
wuning in den Westhoek onder  St.-Jucobi-pnrochie 
van binnen en buiten. 

, te li1/» uren, door  burg. en 

weth.: lo. de onderbouw /oor- en het dek op 
eene ijzeren draaibru g met 2 doorvaarten, het 
verwijden der  gracht, het verlagen van omliggend 
terrein , het maken van wulmuren enz.; 2o. het 
leveren en stellen van eene plaatijzeren draaibrug, 
lang 36 , breed 6 . Bilj . inzenden uiterlij k 
30 , ter  secretarie. 

Amsterdam, te 19 uren, door  de -
schappij  tot droogmaking der n , in 

e Eensgezindheid: bet maken van een toevoer-
kanaal in tien llollundschen dijk van den Boven* 
kerkerpolder  naluj  Uithoorn. Aanw. 27 en 30 

, te 11 uren. 

Assen, te 12', uren, ten gemeentehuize \ 
het houwen eener  school. Aanw. door  den bouw-
meester . C. Winters, 30 , te 10 uren. 

, 1 Apri l 
Groenlo, te 11 uren, door  het college van 

toezicht over  het huis vun bewaring, tan raad-
huize: liet bouwen van cen huis van bewa.ing 
met cipierswoning uldiur . Aanw. 23 , van 
9—12 uren. 

, te 19 uren, door  bet ministerie van 
binnen), zaken: het maken van gebouwen en an-
dere werken op het goederenstation tu m 
(Fyenoord). Aanw. 23 en 25 , telkens te 
11 uren. 

m bij . Eskes: het bouwen van eene 
nieuwe buereustclphuizing. 

Vrijdag , 9 Apri l . 
Nijmegen, le 1 uur , ten raadhuize: de le-

vering van 10,000 . Engelsche gaskolen voor 
de gein. gasfabriek. 

Nijmegen, tc 1 uur , door  de comm. der 
gemeente-gasfabriek, ten raadhuize: het verven 
van lantaarns, palen en armen tier  publieke ver-
lichting . 

Zaterdag, 3 April . 
Amsterdam, te 11 uren, duor  het ministerie 

van koloniën, aan het koloniaal etablissement: 
de levering, in 15 perc, van: 8000 tons New-
castle steenkolen; 15,620 koperen stempels tot 
stempelen van blokken Banka-tin; 13,504 riem 
div. papiersoorten; staaf- en plaatijzer  (samen 
17,500 ; 180 ijzeren buizen voor  waterlei-
dingen. 

s , door  het bestuur  der  school voor 
Chr . Nat. onderwijs: het bouwen eener  onder-
wijzeiswoning. Aunw. 27 , tc 11 uren. 

, 6 April . 
, te 11 uren, door  het ministerie 

vun binnenl. zaken, uan het gebouw van het 
prov, bestuur: het éénjarig onderhoud der  wer-
ken van het kanaal van k naar , 
voor  het gedeelte dat het Nederl. grondgebied 
doorloopt. Aanw. 30 t en 2 April . g 
ƒ 10,000. 

Amsterdam , te 19 uren , door  burg. cn weth.: 
a. hel maken van de gemetselde pijler s en wal-
hoofden met al de bijbehoorende timmer-, metsel-
en hardsteen werk en voor  eene draaibru g en twee 
vaste overspanningen, ter  vervanging van de 
bestaande brug over  de Nieuwe Vaart voor  het 

. g /132,000; b. het 
maken en stellen van den metalen bovenbouw 
van eene draaibru g met twee vaste overspannin-
gen , ter  vervanging van de brug sub a genoemd. 

g f 88,000. 

, te 19 uren, door  den inspecteur, 
chef vun het technisch beheer  : het leveren van 
eenige telegraaf ehoeften voor de overzeesche 
bezittingen. 

, te 19 uren, in het raadhuis: het 
maken der  gebouwen en bijbehoorende werken 
ten behoeve van het op te richten Stoomgemaal 
uan de , nabij . Aanw. 27 , 
te 2 uren. 

, 6 Apri l . 
, te 19 uren, door  den directeur  tier 

artillerie- , stapel- en construcliemagazijnen: de 
levering van: lo. 41,000 . zink in blokken, 
te leveren in de magazijnen aan de , 
in degemeente ; 2o. 7500 . Ban ka-
tin , te leveren iu de magazijnen aan de e 
Geer  , te . Prijsopgave van beide per  100 ; 
3o. 100 heele en 100 halve baren buskruitklee-
deu, in één perceel, te leveren aan de e 
Geer. Prijsopgave per  stuk. Alles ten behoeve 
dier  magazijnen. 

Arnhem, te 1 uur , door  de comm. voor  de 
stedelijke gasfabriek, in hare vergaderkamer: lo. 
de levering van 2,800,000 . Engelsche gas-
kolen; 2o. het afbiekeu der  directeurswoning en 
wederopbouwen eener  dergelijke; 3o. het bouwen 
eener  kolenbergpluuls vóór dc thans bestaande. 
Aanw. 1 Apr i l , te 11 uren. 

Woensdag, 7 April . 
, te 19 uren, door  het ministerie van 

binnenl. zaken: het éénjarig onderhoud tier  wer-
ken tot verbetering van den waterweg van -
terdam naar  zee aan den k van . 
Aanw. 1 April . g ƒ 3 0 , 0 0 0. 

, 8 Apri l 
, te 10 uren, door  den eerstaanw. 

ingenieur, op het bureau der  genie: lo. het 
éénjarig onderhoud der  kazernegebouwen; 2o. 
hut leveren vun kazernemeubelen. Bilj . inzenden 
uiterly k 40 uien vóór de besteding. 

, te 2' , uren, door  het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het uauleggen van 3 met steen bezette 
i J - hoofden op het noordei strand van Vlieland. 
Aanw. 2 April . g /*48,600. 

Spijkenisse, door  burg. en weth.: de levering 
van ongeveer  400 *  onderhoudsgrint (middel-
bare soort). 

p , door  kerkv. der . gemeente, 
in e Zwaan: bet doen van herstellingen uit-

wendig en het maken van een vertrek tot con-
sistorie- en catechisatiekamer , vernieuwing van 
het ameublement enz. aan het kerkjrebouw. Aanw. 
1 Apr i l , van 12—2 uren. 

Vrijdag , 9 Apri l 
Gonda, te 10 uren , door  den eerstaanw. in-

genieur, in : het éénjarig ond"rhou d 
lo. der  werken te Woerden en te Wiericker -
schans, 2o. der  kazernegebouwen enz. aldaar, 
3o. der  idem enz. te Gouda, 4o. der  idern enz. 
le Schoonhoven; 5o, eeue verving van kazerne-
gehouwen enz. te Gouda. Bilj . inz. uiterly k 7 
Apri l i te 6 uren. 

, te 10 uren, door  het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: lo. het éénjarig onderhoud der -
zee weringen aan de Oude e lam/s de noord-
kust van Schouwen. g f 3300, 2o. het 
doen van bagger  werk voor- en in de buitenhaven 
van het kanaal duor  Walcheren te Veere. Aanw. 
van beitle 3 en 5 April . 

Groningen, te 19 uren, door  het prov. 
bestuur: bet bouwen eener  nieuwe Statenzyl 
nevens de Aa of het Schanskerdiep. Aanw. 2 April . 

Zaterdag, 10 Apri l . 
Weesp, te 11 uren, door  den eerstaanw. in-

genieur  , ten gemeentehuize : het éénjarig onder-
houd lo. der  werken tc n en Weesp , 2o. 
van de lorten en redoutes. 

, 15 Apri l . 
Utreoht, te 9 uren, door  de maatschappij  tot 

exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het ceu-
tnialbureau.- de levering van spoorstaven, lasch-
cn eindvcrb.ndingen . aan het centraalbureau 
en bij  de sectie-ingenieurs te l en Breda. 

, 99 Apri l . 
, te 3 uren, door  de gemeentebesturen 

van k en m : 1o. de verdieping van het 
r , onder , van den Z. O. 

vleugel der g over  de Jonkersvaart tot 
aan het r  Verlaat; 2o idem van de 
Jonkersvaart, onder m en , van het 
Verlaat te m tot aan het r . 

, 97 Apri l . 
, te 1 uur , door  het ministerie van 

oorlog: de levering vnn brandstuffen nan de 
militair e wachten in het , van 1 Juli '75— 
30 Juni '76. 

Allooi » vau Aan bestellingen. 

Arnhem, 5 : het leveren van 250 3 

grin t aan het Arnh.-en-V.-hroek; minste inschr. 
was F. E. Terwindt , te Pannerden,  ƒ 1 . 3 77 

per 3 . 

Ensohedé, 6 : het vergrooten der  be-
slaande weverijzaal en het bouwen eener  sterkerij 
van 2 verdiepingen voor  de firma  Scholten en Zn., 
ingek. 12 bilj. , als: 

. Geerling, ƒ 17,900 
. Flucht, » 17,884 

G. , » 17,200 
. Eggink, » 17,117 

F. W. Buma en A. Tonies, » 16 990 
. Tunis, » 16,680 

G. , » 16,600 
B. k en J. Flege, > 16,147 
J. Scheurs, te ,  16,125 
G Beltman A.Gz., n 15,857 
J. Fijlstra ,  idem » 15.190 
gegund aan G, Beltman A.Gz., voor ƒ 15,857 ; 
overigen aldaar. 

Vlissingen, 6 : de levering aan de 
gasfabriek van: a. 1501) . gehluschte e 
kalk ; gegund aan Puim en Bauduin, te -
drecht, si 48| ct. per ; b. 2 50-lichts en 3 
20 lichts natte gasmeters; gegund nan A. , 
te , resp. fi ƒ 6 0 en ƒ 3 1 . 5 0; c. gas-
buizen ; gedund aan s en Cmmerus j 
d. compositiebuizen; gegund can . J. Enthoven 
en Co., te , a ƒ 80 per  100 . 

Sexbiernm. 6 : het bouwen van een 
ouderwijzerswouing te Tzummarum: minste in-
schrijver  was J. G. . te Berlikum , 
voor  ƒ 4614. 

, 8 : de levering van een bal-
lastpraan; minste inschr. waren Gebr. Van -
ken, aldaar, voor  ƒ 5 1 8. 

, 8 : het ontgraven en op-
nemen van 67 . Portland cemeiit-riool en 102 

. ijzeren-buisleidinj; , het leggen van 131 . 
portland-cemcnt-rioolj  gegund aan A. van Eek, 
aldaar, vour  ƒ 8 8 0. 

, 8 : lo. het verlengen der 
school te Westergeect, 2o. het verlengen met 
byhehoorende werken voor  de school te On-i-

 minste inschrijver  voor  beide was . . 
, aldaar, resp. voor  en ƒ 1 0 7 6; 

gegund. 

Oostvoorne . 0 : het doen van eenige 
veranderingen in de bestaande school, en een 
nieuw schoollokaal daarbij te bouwen; minste 
inschr. was . de Neef, te Brielle, voor  ƒ 6 0 9 5. 

Ulthnlxermeeden , 10 : het afbreken 
der korkeksp en het maken eener  nieuwe kap, 
lystgoten rondom de kerk , toren beportlanden , 
tuien en kerk verven enz.; ingek. 9 blij. , als 
T. . , te Uithuizen, ƒ 16,500 
S. , o Bedum, > 16,333 
J. Tilbusscher, > , » 14 850 
P. Weslerhutr, > Noordwolde,  14,519 
J. A- , > Uithuizerm.,  14,256 

. Bos,  idem,  13 800 
J. Pot, > Stedum,  12,900 
P. E. , > Uithuizen, * 12,120 
J. ,  Sappemeer, » 11,430 
gegund. 

n B n r g (Teiel), 10 : de indykin g van 
den polder t Noorden, ingek. 13 bilj. , als: 

te Sliedrecht. „  800,000 
„ , „  890,000 
„  Zwijtidrceht , „  3:15,01)0 
„  l'npeutln-cht, „  33(1,000 
„  Sliedrei-ht, „  ."28.000 

idem, „  327.000 
„  Wcgsaat, ., 32V500 
„  Sliedrecht, „  SttjOOO 
„  Tcsel, „  321,000 
„  [ .r  :i\v - . „  322.500 
„  Tcsel, „  119,000 
„  Bcriren, „  318,(100 
„  Sliedrecht, „  312.VJU0 

. vau Wijngaarden , 
A. SwcU, 
J. vau Sanasllsg, 
. vau dc Velde , 
. . Bos, 
. i , 

J. Tool, 
W. . Schram. 
J. Bek render, 
A. .'i vcl'l . 
w , 
J. Oldeuburg, 
Schram en Bosnian , 
gegund. 

Gorlnohem, 10 : het leveren van 205 
. hardsteenen trottoirbanden ; minste inschr. 

waren . Goftin en Co., te , voor / 748 ; 
gegund. 

Zierikzee 10 : het door  aanbouwing 
vergrooten van de lokalen der  openbare school 
voor  on vermogenden; minste inschr. was J. v. d. 
Velde, aldaar, voor  ƒ 5 8 5 0. 

, 11 : tie levering van 147.000 
Wiialsi-he straatklinker s met vervoer  naar de 
wegen; minste inschr. waren Zeilemaker  en Tiel, 
te , a /18.75 per  1000. 

, 11 : het aanleggen van 
lif t laatste, in den Sophia- en den nieuwen Passa-
yeulepolder  gelegen, gedeelte van hel uitvvate-
ringskaiiaal in het voormalig 4e district van 
Zeeland; minste inschr. was . Westmaas; te 
Strijen , voor / 39.300. 

Utreoht, 13 : lo. het maken van een 
gedeelte muur  met afsluithek langs het terrein 
der . B. S., eu aanleggen van klinkerbestratin g 
in eene nieuwe straat; minste inschr. was 1*. 

s , aldaar, voor  ƒ4137. 

2o. de levering van grint en zand aan den 
k -Bovenden»; gegund aan verschillenden 

voor  /"3100. 

, 13 : eenige reparation aan 
n dorpstoren, alsmede het rechtzetten der  to-

renspits ; minste inschr. was J. , te 
, voor  ƒ 3 0 7 9; gegund. 

Amsterdam, 15 : het maken en stellen 
van een ijzeren kap op het station te Utrecht; 
minste inschr. was de Nederl. Stoombootmaat-
schappij, te , voor  f 121,030. 

Amsterdam, 15 : het graven van 2 
gedeelten nieuwe singelgracht door  de vervallen 
bolwerken Sloten!ijk en ; minste in-
schrijver  was J. P. Cornelisscn, aldaar, voor 
ƒ 5741. 

Utreoht, 15 : het aanleggen van het 
. . kerkhof, met grafkelders , haarhuis en brug; 

ingek. 4 bilj. , als: 
Vnn , f 12.940 
Thielens, » 12 580 
C. A. van Steijn, s 12.'.40 
J. de Wolff ,  12,500 

allen aldaar; gegund. 

Groningen, 15 : het maken van een 
catechisatiekamer te ; gegund aan . 
Janssen, aldaar, voor  ƒ 2 1 0 0. 

, 16 : delevering van steen-
kolen voor  de stoomboot van m op -
teudrecht; minste inschrijvers waren Graswinckel 
en Co., voor  r*7.8S* per  1000 . 

, 18 : het slaopen van panden aan 
de n eu het bouwen aldaar  van een ge-
meente-bewaarschool mei woning voor  de onder-
wijzeres; minste inschr. was A. Veth Bz., aldaar, 
voor ƒ 19,940. 

, 16 : de levering aau tie artillerie -
stapel- en contructie-magazijnon van lo. groote 
en kleine blauwe dekens, in 2 perc; ingek. 5 
bilj. , als: 
VV. n en Zn., te . f 15.08 ƒ 7.33 
Gebr. Van Wij k en Cu , le , 13.65 6.65 
J. C. Zaalberg en Zn., idem, 13 40 6.50 
J. J. z en Zn., , 11.87 0 23 
Jac. Sc he m a Jz , idem, 11.56 5.53 

2o. gietijzer, merk Gart*berr y no. 1, in 3 
perc.; ingek. 8 hilj. , resp. vuor  alle perc. als: 
Wed. J. C. , te Goes, ƒ 6.69 
Felix Uijtborc k , » Antwerpen,  6 39* 
G. J. , » , » 6.02 
J. VV. , » , » 5.97 s 

VV. Bernet en Co., > Amsterdam,  5.96 
. S. Stokvis en Zn., »  ttterdan, » 5.87 

E. S. de Jonge, # idem > 5.86 
W. n en Zn.,  idem » 5.05* 

So. gewoon kardoespnpier; van de 6 insein*, 
werd het minst ingeschreven door  Van Gelder  en 
Zn., te Amsterdam, voor  ƒ 9.65. 

, 17 : het veranderen van het 
gebouw en de woning op de Groote t tot 
schutterijlokaal ; minste inschr. was G. Y. de 

, aldaar, voor f 2047. 
, 17 : lo. het verrichten van 

baggerwerk in het Scheur; minste inschr. was 
A. Volker , te Sliedrecht, vuor  ƒ 0 5 1 per 1 . 

2o. de graaf- en b iggerwerkeu tot verbetering 
van het vaarwater  op tien Qelderschen Usel, 
tusschen dc kilometerraaien 102 en 105; minste 
inschr. was W. Arntz , te , voor/32,848. 

Breda, 17 : het maken en later  weer 
afbreken van het gebouw voor  de prov. tentoon-
stelling in Jul i—Aug , met bepaling dat de aan-
nemer eigenaar  blijf t van de gebruikte materia-
len ; minste inschrijver  was C. , aldaar, 
voor ƒ 1985.10. 

, 18 : het houwen van eene 
directeurswoning aan het r  te 
Nieuwediep; minste inschr. waren Gebr. Janzen, 
aldaar, voor  f3241. 

Utreoht, 18 : het maken van een go-
bouw voor  bureau enz., in verbinding met de 

s op het station Eindhoven; in-
gekomen 4 bilj. , als: 
A. F. van Seeters, te Vught, ƒ 9292 

. , i , » 8200 
. van Gaal, t Geldrop, > 8240 

W. F. Wijers,  Tilburg , t 7839 
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Neue  deelt eene statistiek mede, betref-
fende het aantal bezoekers en de ontvangsten 
aan entree-pelden, waai aan wij  het volgende ont-
leenen : 

Europa heeft tot op het oogenblik 5 groote 
tentoonstellingen gehad, terwij l de zesde eerlang 
te Philadelphia zal worden gehouden. 

e eerste was te n in 1851 en werd 
gedurende 1 -41 dagen opengesteld. t totaal 
der bezoekers wns 6,039.180 en alzoo gemiddeld 
per dag 49,923, die ann entree-gelden betaalden 
8,486,440 marken of 1.40 mark per  persoon. 

e tweede werd gehouden te Parij s in 1855 
en was 200 dagen open, in welken tij d het aan-
tal bezoekers 5.102,330 bedroeg, zijnde 25,811 
per dag. e entrée-gelden bedroegen 2,561,980 
marken of 0.50 mark per  persoon. 

e tweede e tentoonstelling werd in 
1862 gehouden en bleef 171 dngen geopend. t 
aantal bezoekers was 0,211.100 of 30,322 per 
dag, terwij l het totaal der  entree-gelden bedroeg 
8,170,600 marken of 1.31 mark per  hoofd. 

e tweede tentoonstelling te Parij s wenl ge-
houden in 1867 en duurde 217 dagen. t aan-
tal bezoekers was 8,805.970 of 38,778 per  dag. 

e entrée-gelden beliepen 8,144,700 marken, zijnde 
per persoon 0.95 mark. 

e tentoonstelling te Weenen in 1873 was 186 
dagen geopend en werd door  6,740,000 personen 
bezocht, zijnde een gemiddeld dagelijksch bezoek 
van 36,236. e ent iée-gelden beliepen 4,129.560 
marken, zijnde 0.61 mark per  persoon. 

e vij f groote tentoonstellingen zijn alzoo te 
zamen door  bijna 33 miilioen personen bezocht, 
die aan entrée-gelden nagenoeg 32 miilioen mar-
ken betaalden. 

Correspondentie . 

. te A. Uw schrijven is ontvangen en het 
antwoord daarop zal u spoedig worden medegedeeld. 

A D V E R T E N T I E N 
bestemd voor e Opmerker gelieve men, ter  voor-
koming van oponthoud, le adresseeren aau de 

JF  e d a c t i e 

van genoemd Weekblad. 
T o t V r i j « l n z ; - i i v o n d n o f p en u r e n 

worden advertentien voor  het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

Adve r ten t i en 

r  1] v l n

in het Timmerhui s te /(otterdam, naar 

de l e v e r i n g vnn: 

en 

e voorwaarden liggen, op de gewone dagen 
en uren, ter  lezing op het bureau voor  de
gelijke werken, enz., in liet Timmerhuis, 

G 
ten Gemeentehuize van , op Woens-
dag den 31 Voort 1 1875, des voormiddag* te 
11'/. uur , van 

Bestekken en voorwaarden te bekomen bij  den 
r  dei Gemeentewerken, die voor  den 

Onderbouw enz. voor  25 cent, en die voor  de 
Bru g met eene teekening voor  ƒ 1.50 per  exemplaar. 

e tnschiijvingsl illetten moeten uiterlij k den 
30  e. k. worden bezorgd ter  Secretarie 
dezer  Gemeente. 

, 5 t 1875. 
Burgemeester en Wethouders van  , 

J. A . 
 Secretaris, P. A . 

S TE . 
T E P de solide en nieuw gebouwde Villa' s 

A N N E , E en , gelegen aan den 
Utrechtschen .Straatweg, op 10 minuten afstand 
van Arnhem, hebbende allen een prachtig uit-
licht over  de rivier  de . 

Te bevragen mei franco brieven bij  den lieer 
VA N E , r  te Arnhem 

Te koop diverse uitmuntende perceelen
 gelegen aun den Singel, de Oostcr-

slruat, enz., iu de onmiddellijk e nabyheid van 
de n en het station vun den Oosterspoor-
weg, tegen den prij s van f 4.50 tot / 12 per 
vierkante meter. 

Nadere informatien zyn op franco aanvrage te 
bekomen bij  den architect . , e 
Nieuwe gracht te Utrecht. 

E  — Zondag 21 t 1875. 

 %v
een

 op eene jaarwedde van zet 
honderd gulden. 

S II , kunnen zich met op zegel ge-
schreven verzoekschriften aanmelden bij  den Bur-
gemeester  dezer  Gemeente, vóór of uiterlij k op 
den 1 Apri l e. k. 

. 
Op  den 5den April  1875, des 

middags ten twaalf ure, zal in het s der 
Gemeente  hij enkele inschrijving, 
worden aanbesteed: 

t bestek ligt ter  inzage en is, op franco 
aanvrage, tegen betaling van ƒ 0 . 50 per  exem-
plaar, verkrijgbaar  ter  Secrefarie van de Ge-
meente; het ligt tevens, melde teekeningen, ter 
inzage aan het Bureau der  Gemeen te werken. 
alwaar  de noodige inlichtingen te bekomen zyn. 

Aanwijzin g op het terrein zal geschieden op 
Zaturdag den 27sten  te voren, des na-
middags ten twee uur , terwij l de inschrijvings-
biljetten moeten zijn ingeleverd ter  Secretarie 
voormeld, op den dag der  aanbesteding, vóór 
des middags 12 uur . 

Openbare Aanbesteding. 
 en S der  ge 

meeiite  /uilen op  5 
 ten 12 ure des middags, op bet 

, in het openbaar  en bij  enkele inschrij -
ving doen aanbesteden: 

o.

 f
l>.

 a
 ƒ

e voorwaarden dezer  aanbestedingen zijn , met 
de daarbij  behoorende teekeningen, uitsluitend te 
verkrijge n ter j  der  gemeente, tegen be-
taling van ƒ 3 .- voor  beiden der  sub a en ö ge-
noemde werken, doch niet vóór Woensdag 17 

t n. s., en liggen voorts ter  inzage in een 
der lokalen vnn de Secretarie (afdeeling
Werken) op het . 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij  den 
r  Gemeente-Architect li . E F Jz.,aan den 

Stads Timmertuin , des voormiddags van 10—12 ure. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

Amsterdam, N TEX . 
12 t 1875. He Secretaris, 

E . 
NB.  dc vorige kennisgeving is de dag van 

aanbesteding verkeerdelijk gesteld op 
29  moet zijn

. 

Op den 31 .Vaarf 1875, des voormiddags ten 10 
ure, zal op het bureau der j  te Ooch 

) bij  enkele inschrijvin g worden 
overgegaan tot de openbare aanbesteding van de 

van het lste, 2de en 3de perceel der  2de sectie 
van den Spoorweg van Goch naar  Wesel, waarin 
te verwerken: 
lste Perceel, van piket 0 tot piket 34 + u : 
112104 kub. . aarde- en 950 kub. . metsel-

werken. 
2de Perceel, van piket 34 +  tot piket 

58 + , 
263838 kub. . aarde- en 3190 kub. . 

metselwerken 
3de Perceel, van piket 58 -f  * tot piket 

79 + 
236520 kub . aarde- en 2570 kub. . 

metselwerken. 
e teekeningen, betekeningen en voorwaarden 

van aan besteding liggen ter  inzage aan het -
bureau te  Waste Wagenstraat n" . 
104, en aan het bureau van den r S 
te find,. 

e teekeningen en berekeningen zyn op franco 
aanvrage en onder  toezending van eenen Post-
wissel groot f 1,75 per  perceel, verkrijgbaa r  aan 
het bureau van voornoemden . 

lnschryvingsbiljetlen moeten met het opschrift 

vóór of op genoemden datum en uur  verzegel.1 
en franco uan het bureau te Goch worden inge-
zonden, en zullen aldaar  in tegenwoordigheid der 
aanweiige inschryvers geopend worden. 

 12 t 1875. 

 T a n 

d bij  Art . 55 van de voorwnarden van 
roncewie, bekrachtigd bij  Wet van den 

:ii|en Ju lij  1863 (Staatsblad N" . 101). 

Op  den 15den Apri l 1875, des 
namiddags ten 2 ure, ann het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staatsspoor-
wegen bij  de e n te Utrecht, van: 

Bestek n n . 19. 

e besteding geschiedt bij  enkele 
volgens art. 21 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 15den t 1875 
ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de e 

, en op de bureaux van de -
nieurs der j  te  en Breda, en 
is aldaar  op franco aanvraag te bekomen. 

n worden gegeven op het Centraal-
bureau der j  en hij  de -
nieurs voornoemd. 

Utrecht, den 15den t 1875. 

inschrijving , 

 EN S VAN
 zijn voornemens, op g den 25 

t 1875, des middags 12 uur, ten , 
aan den meestbiedende op afbraak te verkoopen: 

e conditiën liggen ter  visie ter  Secretarie der 
Gemeente. 

, den 16 t 1875. 
Burgeweester en Wethouders voornoemd, 

VA N , Burgemeester. 
P. S , Secretaris. 

.  &  (X te . 

S ) 
Produkt hetwelk, volgens verslag van het -

ninkly k t van s te 's Gra-
venhage, alle aanbeveling verdient. 

Steenen van 4 Centi-
meters dikt e voor  be-
vloering van Trottoirs , 
Binnenplaatsen, Vestibu-
len. , Sidiolen, 
Bureaux , n , 
Fabrieken, enz. 

Steenen, dikte 51/) Cen-
timeters, voor  bevloering 
van , Porte-Co-

chères, , 
, en in het 

algemeen voor  plaatsen 
waar  rijtuige n passeeren. 

S & VAN . 
Eigenaars

in

Xicuweharen S.zijde 55. . 

 &  Utrecht. 
Fabriek van

k „de e " 

Vervaardigen  tevens voor 
stoomkracht ingerigt,

 voor  liet onder  wateralsagen van palen, enz. 

N N 
uit de Fabriek van B. &  J.  te Frei-
burg (Baden), bekroond op de

 te Weenen in 1873. 
, prijscouranten enz. zijn verkrijgbaar 

bij  den Agent voor  Nederland, J. 11. P. JANSE Jzn., 
620,  Amsterdam. 

E Y . 
T E 

. 

t leggen van gecomprimeerd.'  en
t leggen van  v.,,,1

 enz. 
t leveren van

Contracten vvorden dooi- geheel Nederland tot vooraf te bepalen prijzen gesloten, met garantie togen 
scbenr.in, bersten of andere gebreken. 

opgaven worden kosteloos verstrekt door  den r  G. . VA N , aan de Fabriek, Buiten-
singel tussehen de Witlemsjioor t en Zaag-Barrière, WW . 107A 

. F. Onde rwa te r . , 
beveelt zich minzaam aan tot de levering van 

T N 
N 

P a p i e r  e n , 

voor  welker  en  zelfs bij  de felste koude cn 
grootste hitte, b. v. in Glasfabrieken, hij  geheel instaat en alle schade welke daardoor  mocht ont-
staan geheel voor  zijne rekening neemt. e goederen worden geleverd franco, waaromtrent nadere 
informatien te bekomen zij-i . Ook levert hij  in ulle mogelijke afmetingen diverse 

Bomkade . 

.  & , Z O O N , 

"  Fabrikante n van Stoom- en andere Werktuige n te Amsterdam , 

N 
van I II h i;\BIIIOi: i 11: V voo r 
Bouwkundige n van 

Th. J. DOBBE te Utrecht . 

 en UVGAZU N van
voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten van 

 en  en 
 enz. enz. 

EEX , 
genegen om op een fabriek werkzaam te zijn. 
Bewys van bekwaamheid wordt vei langd. Adres: 
Bureau dezer  Courant onder  lett. 1). 

A d r e i s e n. 

Prys voor  52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » P 15.— 
dri e regels » » 20.— 

T en , 

N N . 
n ia n en Belgischen Straatkeijen, 

Portland-Cement, Tras, , e Steenen, enz. 

' 
i 

 Amsterdam. Alle bouwnriil -
m in cmieiit, gips, mi, 1'utllin.il-Ceiiieii l » / 1.25 per  ut 

 Arnhem.

 te  te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres deu r  VA N -

 U , te Arnhem. 

Jnc.  le Scheveniut/en, fabrikant 
van ceiiient-riolen, waterbakken , vloeren. enz. 

 te koop nabjj  dc n 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bjj  den architect  aldaar. 

O. T . ,
 Fnbiiek van

 en

 &  C*  —  F.  JOin.

DE OPMERKER 
VOO

, , , S en . 
: F. W. VA N T JGz. te Arnliem. 

: 

Venchvjnt Zondag.. Prij s per  . maanden f 1.C5. u abonneert zich voor 

een jaarguuc. Afzonderlijk e uoiulucr . bij  vouruitbestclling 15 cenU. 

A l l e « t o k k e n en adver ten t ien te adresseeren aan 

de e te A r n h e m . 

: 

VO  1 5 regel» f 1.—, verder  voor  eiken regel 20 cents en 10 ecnU voor  cen 

nommer van het blad. (ïrooU: letter*  worden naar  [ilaalsnuintc licrckcnd. 

T E . - -
WEN - EN S T E . 

e liefde tot den evenmensen is eeu der  schoonste 
deugden van een beschaafd en verlicht volk. Zij 
openbaart zich in velerlei omstandigheden van 
het aardsche leven, en niet het minst, waar  het 
de hulp en ondersteuning betreft van bejaarde 
lieden en verlaten wezen. n laatste levens-
dagen zoo aangenaam mogelijk te maken, en de 
behoeftige jeugil op te leiden tot bekwame leden 
der maatschappij, ziedaar  eeu werk waarvoor  eeu 
ieder, die er  toe bijdraagt , de heerlijkste beloo-
ning wacht. t is echtei duidelij k dat het ver-
leenen van huisvesting een allereerste vereischte 
is vuu dezen verheven arbeid, en als men nu 
bedenkt, welk een groot deel zijns levens de 
menscb te huis doorbrengt, zoo is het eene drin -
gende noodzakelijkheid, dat aau de inrichtin g 
zijner  woning de incest mogelijke zorg worde ge-
wijd . t zulks echter  niet altij d geschiedt, leert 
uien o. a. uit het thans nog in aanbouw zijnde 
nieuwe . . oude-mannen-vrouwen-en weeshuis 
te Utrecht, waarvan de plans werden vervaardigd 
onder  de bevelen van het Utrechtsche Sl.-Ber-
uulfus-Gilde, en waarvan de inrichtin g ons ulle 
reden geeft, om de aanstaande verhuizing van al 
die behoeftige li . . oude tnanneu , vrouwen cn 
weezen dubbel te betreuren. 

t nieuwe gebouw, dat aau den Tolsteegsitigel 
wordt opgetrokken, is thans reeds zóó verre ge-
vordeid, dat met het bevloeren eerlang een aan-
vang zal worden gemaakt, maar  ook nu begin-
nen de vele cn grove gebreken reeds voor  den 
dag te komen, waarmede het zal behept zijn, en 
die wij , aangezien wij  bovendien bekend zijn met 
de plans waarnaar  het gebouw voltooid wordt, 
hier  laten volgen. 

S o u t e r r a i n of U n d er  hu is. 
Een gang ter  lengte van 50 meters doorsnijdt 

het gebouw over  de breedte, wordt ter  weers-
zijden door  vertrekken ingesloten, cu ontvangt geen 
licht dan aan beide uiteinden (van de vcstibulen). 
Een tweede gang, zich uitstrekkende van de voor-
deur  tot  de keuken , snijdt de eerstgenoemde 
rechthoekig, is l.tug 22.} metei , ter  weerszijden 
eveneens door  vertrekken ingesloten, eu ontvangt 
geen licht dan aan de voorzijde en aan de ach-
terzijd e door  middel van een glazendeur  in een 
dwarsgang gelegen, zoodat ook hier  de duisternis 
zeer  hinderlij k u l ziju. 

n de re c li te i belli tan het souterrain vindt men 
vervolgens een spreekkamer, ter  grootte van 5  'A 
meters, die geen licht ontvangt dan van een 
raampje van p. in. J vierkanten meter, zoodat ook 
in dit vertrek voldoende doiitterni s sal heerscheo. 
n de onmiddellijk e nabijheid van ovengenoemde 

spreekkamer vindt men voorts een trap , dienaar 
de Bel étage leidt. e trap kan nergens licht 
bekomen dun vau de gang die, zooals boven is 
aangetoond, zelve reeds in het duister  ligt. Ver-
volgens treft men iu deze ree h ter-helft sou terrai n 
nog een serie van 4 latrinen aan, die niet te be-
reiken ziju dan gaande door  de v e s t i b u l e; en 
een badkamer, eveneens uiet bereikbaar  dan door 
de v e s t i b u l e, en grenzende onmiddellij k aau 
den weg. Voorzeker  een ondoelmatige plaatsing 
voor  een badkamer. 

lu de l inkerhelf t van het souterrain vindt 
men eveneens een soort spreekkamer als de bo-
venstaande, echter  3 meters langer, doch geen 
licht meer  ontvangende. Vervolgens treft men in 
deze helft aan de » bakkerij" , een lokaal ter 
grootte van 7 X 7 meters, dat geen licht ont-
vangt dan van 2 gekoppelde kozijntjes, elk ter 
grootte van p. m. 1 meter  vierkant. 

t zal raadzaam zijn , het ovenvuur  zoo licht-
gevend mogelyk te maken, aangezien het dag-
l i ch t hier  nog ul tekortschiet. e bakkerij 
grenst aan de voorzyde o n m i d d e l l y k aan den 
weg. Terzijde wordt zij  begrensd door  »brood-
kamer''  cn daarnaast vindt men ubrnndstoffen-
oergplaats". e rangschikking moet ongcrie-
l'ehjk genoemd worden voor  het gebruik. Beter 
ware hel geweest, zoo du bakkerij  in het midden 
der evengenoemde lokalen ware gelegen. Voorts 
vindt men ook in deze l inkerhelf t souterrain 
een serie van 4 latrinen en een badkamer, alle 
van dezelfde ligging en communicatie als boven. 

n het gansche gebouw wurden niet meer  dan 
t w ë ë badkamers aangetroffen. Stellig te weinig. 

Over  de k e u k e n d e ur  in het souterrain vindt 
men een serie van 4 latrinen, wier  plaatsing in 
strij d moet worden geacht met dc e 
* i n d ely k h e id. e keuken en bykcuken be-
hoorden aau deu kelder  en «brandstoffen-berg-
pluats"  te grenzen, hetgeen geriefelyker  zou ge-

weest zijn. Urinoir s voor  jongens o u t b re k e n 
(althans op het plan). 

B e i - é t a ge of l e v e r d i e p i n g. 
Een gang ter  lengte van 5ü nieters doorsnijdt 

deze Bei-étage over  de breedte, en ontvangt 
geen licht dan aan dn uiteinden op dezelfde wijze, 
als onder  n o u ter  r a i n "  is gemeld, zoodat ook 
deze gang e n o rm veel gebrek aan licht tal heb
ben. Een tweede gang, zich uitstrekkende van 
den hoofdtoegang van het gebouw tot aan den 
toegang naar  de kapel, is lang 21 meters, snijdt 
de evengenoemde rechthoekig, en ontvangt geen 
licht dan van het bovenlicht der  hnofdvoordeur, 
zoodat ook deze gang niet misdeeld zal zijn van 
duisternis. u dc r e c h te rhelft der e 
treft meu een serie van 4 latrinen aan voor  vrou-
wen, en daartegenover  de iregentenkamer'*, dat 
alles toegang verleent d o o r d e v e s t i b u l e. e 
plaatsing van een en ander  verdient s t renge 
afkeuring. Bovendien ontbreken latrin e en uri -
noirs bij . Voorts vindt men 
in deze r e c h terhelft een ziekenkamer , welke be-
grensd wordt door  dc gang die naar  de kapel 
leidt, de kapel zelve, en de eetzaal voor  vrouwen , 
zoodat het gedruisch daarbuiten niet dan hinderlij k 
kan zijn voor  hen, die zich daarbinnen bevinden. 

n de l inkerhel f t der  Bel-étage treft men 
eveneens een serie van 4 latrinen voor  mannen 
aan, waaraan, althans op het plan, urinoir s 
o n t b r e k e n. — Vervolgens nog oen ziekenkamer, 
van dezelfde ligging als de straks genoemde. 

e kapel is lang 2G' / a meter  en breed 8 me-
ters. e afmetingen zijn alles behalve gepro-
portioneerd. 

2de v e r d i e p i n g. 
e gang, van 50 meters lengte, als vroe-

ger  vermeld , wordt ook hier  aangetroffen, met 
hetzelfde gemis uan licht . Een tweede gang 
doorsnijdt deze wederom rechthoekig, is lang 
p. m. 11 meters, cn ligt in v o l s l a g en du i s-
t e r n i s . 

Aan het r e c h t er  en l i n k e r  uiteinde dezer 
verdieplng treft men een serie van 4 latrinen 
aan, die toegang verleenen door  de -
k a m e r , welke communicatie z e er  o n d o e l-
m a t i g moet genoemd worden. Voorts vindt men 
ook op deze verdieping twéé' ziekenkamers, die 
begrensd worden door  «slaapzaal zusters", «logeer-
kamer" , de gang die naar  het sangkoor  dei-
kapel leidt, en het z a n g k o or  zelf. Allemaal 
middelen ora sieken nog zieker te maken. 

e zolderverdieping zal gedeeltelijk worden in-
gericht voor  uslaapplaatsen jongens"  en -
plaatsen meisjes."  Zij  zullen boven de oude man-
nen en vrouwen logeeren , wat voor  de rust der 
laatsten hinderlij k moet zijn , terwij l het vele 
trappenkliiniue u voor  de jeugd zeer  ongeriefelijk 
moet genoemd worden. 

r  de oudere bewoners op de Bel-étage 
huisvesten, zoo kunnen zij  den tuin niet hereiken 
zonder  ongeveer  4 meters af te klimmen, terwij l 
bovendien de tuin te weinig uitgestrektheid heeft 
voor  het getal bewoners van het gesticht. 

Er is geen huisvesting voor  gehu wd e lieden iu 
hel gebouw. Al bestond daartoe de gelegenheid uiet 
tot dusverre, zoo mag men dio toch in ecu ge-
h e el n i e u we inrichtin g wenschen. 

e ventilatie vau hut gebouw geschiedt door 
d e u r en en vens te rs, een ongerief, dal vooral 
bij  winterdag zijn hoogst uadeelige gevolgen dui-
delijk genoeg zal doen gevoelen. 

En vraagt men nu naar  doe l t re f fende mid-
delen ter  opheffing der  vorenstaande grieven , dan 
ziju die uiet aau de hand to doen. 

n zal de deuren der  vertrekken, die in de 
enorm lange gangen uitkomen, wel met QU
kunnen bezetten. r  hoeveel licht zal men 
daardoor  dan nog opvangen.' En hoe onprac-
t i s c h en o n g e r i e f e l i jk zijn met S bezette 
deuren in een g e h e el n i e uw g e b o u w! 
Voorts zal men hier  of daar  nog wel ecu opening 
kunnen breken, om wat licht door  te laten, 
maar  hel zal hoegenaamd niets baten. e hoofd-
l i j n e n van het gebouw deugen niet, en men 
heeft zich aan alle zijden te veel i n g e m e t s e l d. 

Bij  de aandachtige beschouwing der  inrichtin g 
van dit gebouw is het voorzeker  een raadselach-
ti g verschijnsel, hoe meu in onze eeuw van spoor-
wegen, telegrafen eu luchtballons het oudcrwetsche 
nog zoozeer  in a c h t e r  1 ij  k h e i d kan over-
treffen. Eu veeleer  zou men hier  geneigd schij-
nen te onderstellen, dat de toeleg is geweest, 
deze inrichtin g zoo o n g e r i  e f e 1 y k en h i n -
d e r l i j k mogelijk te maken, in de plaats van 
haar  te doen beantwoorden aan de eischen, die 
onze h e d e n d a a g s c h e tyd stelt. 

Bij  de vervaardiging der  plans heeft men over 
het hoofd gezien, dat men hier  te doen had met 
de stichting van een l iefdadigheids-instel l ing, 
waar  de s a n i t e i t s-behoeften van den even-
mensen op den voorgrond moesten gesteld wor-
den; waar  oude lieden niet alleen h u i s v e s t i ng 
maar tevens v e r p l e g i n g behoorden te vinden, 
terwij l de jongere bewoners (de weeskinderen) 
althans de voor  hun gezondheid noodige vereisch-
ten niet mochten ontberen, liet gebouw behoorde 
als 't ware als een half ziekenhuis te ziju inge-
richt .  en lucht en comfort ontbreken thans 
in maar  al te groote mate, en terwij l men om 
een g e r i e f e l i j k e indeeling niet gedacht heeft, 
heeft men, door  de eene verdieping op de andere 
le stapelen, de vele moeilijkheden nog in de 
hand gewerkt. 

Een der  hoofdredenen van dit alles is wel 
daarin gelegen, dat men een o n g e s c h i kt ter-
rein gekozen heeft. Al was het aangewende 
bouwterrein sedert jaren de eigendom der . . 
Artnenkamer , zoo was men daarom niet gedwon-
gen er  dit gesticht op te bouwen. n had het 
toch met succes op eene andere wijze kunnen 
exploiteeren, t» meer  daar  dit gedeelte der  bui-

d eerlang door  middel van een brug over 
de Singelgracht met de binnenstad in verbinding 
zal worden gebracht. 

d men een g e s c h i kt bouwterrein aanga-
weid, en het gebouw alsdan met v l e u g e ls 
samengesteld, dan hadden licht en lucht in vol-
doende mate kunnen toetreden, en was eenege-
r i e f e l y k e indeeling meer  mogelijk geweest. 
Toeitjrnen echter  slechts een plan op het papier 
had heeft men gemeend het w e z e n l i j ke doel 
reed* bereikt te hebben. « O v e r l eg is het 
halve werk " , en een gebouw, dat g o ed en 
degel i jk is ingcri-ht , kost niets meer  dan een 
da: s l e c ht en o n d o e l m a t ig is ingericht, zoo 
mui maar  met o v e r l eg te werk gaat. 

r  nu is geen overleg gebruikt , hetgeen dob-
bel te betreuren is, eensdeels om het geld, 
f 1.14,800, waarvoor  het gebouw werd aanbesteed, 
anlerdeels om de toekomstige bewoners , die van 
zij l vele en grove gebreken maar  al te zeer 
dute zullen zijn. Want mag men zulk eene in-
riditiu g nu r e d e  ij  k, p h i  a n t h r o p i s c h 
heiten? Zullen de bewoners daar  heul en troost 
vilden? , het valt zeer  te betwijfelen. 

kCenigeen weet het genoegzaam bij  ervaring, 
hoi hinderlij k een onger  i e fe l i j k e woning voor 
hei gebruik is. En hier, waar  ouden van dagen 
na veelal een slavelijk leven te hebben geleid , 
dc welverdiende rust behooren te vinden , hier 
zalmen, helaas te laat, moeten inzien, dat men 
eei bouwplan heeft doen uitvoeren, waaraan niet 
de minste d e g e l i j ke studie is gewijd. Zoo 
ooi , dan had men hier  onderscheidene bouw-
meistern tot een concours moeten uitnoodlgen , 
en licb. volgens de uitspraak van B  -
dedaars, van een goed en deugdelijk ontwerp moe-
ten verzekeren. r  al te vaak ziet men bij  de 
vevaardiging van bouwplannen voorbij , dat men 
nu. r voor  eenmaal buuwt, zoodat dc fouten, 
die men begaat, bare uadeelige uitwerkin g gedu-
renle een lange reeks van jaren doen gevoelen. 

r  hecht ten onzent nog te weinig waarde aan 
de <_*roote verantwoordelijkheid die er  op cen 
bouviueester  rust, aan het hooge gewicht van 
ziju roeping, cn vandaar, dat vóór de aanstelling 
van en bouwmeester  zijn capaciteiten veelal niet 
gi'iioarzaum onderzocht worden. En een genoot-
schap als het Utrechtsche St.-Bernulfus-Gilde, 
bchou*c zich in geen geval in te laten met dc 
uitoefening van eeuigen tak vau bouwwezen. t 
vak sischt tc veel moeitevolle s tud iën, te veel 
ervamg, zoodat de bemoeiingen van kunstlief-
h e b l e r s, leekeu, onmogely'k eenig gunstig 
i-'-iilii.i t kunnen hebben. 

Wa nu het uitwendige van hel gebouw aan-
belanre, zoo verliest dit reeds outzaglyk veel, 
dooiden het onmiddellij k aan den weg is ge-
plaats, d men het een vijftienta l meters van 
den veg verwijderd opgetrokken, dan had men 
daarvior  tuin kunnen aanleggen, euu hek plaat-

u , -ii/ . en was het geheel meer  voorgekomen. 
Tl i ui, overschreeuwt het den Singel, en wil 
men het goed bezien, zoo behoort meu aan den 
andenn kant der  gracht te staan. r  uit 
eon i r t i s t i e k oogpunt is hut uitwendige bo-
venden alles behalve onberispelijk. e bovenste 
helft van liet middel-avantcoi ps is toch veel te 
zwaat in verhouding tot de onderste helft, en 
er  testaat geen harmonie tussehen de deelen 
dier  jeide helften, terwij l de twéé zij-avantcorps 
in vfhouding tot het middcl-avantcorps veel te 

l a ag ziju opgetrokken. e hoofddeur  is  hoog 
2.40 meters en breed 1.50 meter, zeer  zeker 
geen aftnetlngen voor  een gebouw van 5.1.50 . 
breedte. e hooge houtverslindende daken, ra-
men als anderszins maken een zeer -
ken indruk , en de verschillende proportion der 
ondergeschikte deelen bezitten niet de minste 
artistieke waaide. — Ook de kapel draagt niet de 
blijken , dat daaraan zorg is gewtyd. Behalve 
dat haar  ongeevenredigde afmetingen reeds strij -
dig zijn met de techniek, voldoet haar  bouw niet 
aan de eischen die gothische kunst stelt. , 
zoowel de bouwtrant als do inrichtin g kenmerkt 
zich door  de r e u s a c h t i ge afwijkingen die het 
Utrechtsche St.-Bernulfus-Gilde zieh op het ge-
bied der  kerkelijk e bouwkunst veroorlooft. e 
hoogst uadeelige gevolgen van zijn bemoeiingen 
in deze treden ook hier  in het artistieke ge-
deelte weer  zeer  duidelij k te voorschijn. En de 
stelling: e eenige ware kunst is de oorspron-
kelijk e Christelijk e kunst" , gaat dan ook niet op, 
want daardoor  loochent men elke volmaking, 
eiken vooruitgang, die de kunst sedert haar  ont-
staan ondergaan heeft. En wat zegt . Viollet -

c wel op pag. X  der  voorrede van zijne 
 dc VArchitecture francaise 

1858? sTous les monuments enfantes par  le 
 moyen age seraieut-ils irrdprochables, qu'il s ne 

»devraient done pas étrc aujourd'hu i servilement 
 copies, si l'on ëlèvo un edifice neuf; ce n'est 
öijju'u n langage dont il faut apprendre a se servir 

r  exprimer  sa pensee, mais nou pour  répé-
oter  ce que d'autres ont dit."  En op het einde 
dier  voorrede: »Si done nous recouimandons 
vl 'étud e des arts des siècles passés avant 1'époque 
SOU Üs ont quitt é leur  voie naturelle, ce n*est 

s que nous désirions voir  élever chez nous 
taujourd'hu i des matsous et des palais du s 

«siècle, e'est que nous regirdons cette étude 

seomme pouvant reodre aux arebitectes cette 
osouplesse, cette habitude d'appliquer  a toute 
nchose un princip e vrai , ccttc originalit é native 
»et cette independence qui tiennent au génie de 
»notre pays." 

«N'aurions-nous que l'ait naitr e le désir  chez 
»nos lectenrs d'approfondi r  un art trop long-
stemps oubl ié, aurions-nous contribu é seulement 
»u faire aimer  et respecter  des oeuvres qui sont 
ela vivante expression de nos progrès pendant 
iplusieurs s ièc les ,que nous croirion i not re- tache 
«reinpl ie; et si faibles que soient les résultats 
»de nos efforts, ils feront connaitre, nousl'espe-
»rons du moins, qu'entre l 'antiquit é et notre 
«siècle, il s'est fait un travai l immense dont 

S pouvons proliter , si nous savons en re-
ncueiller  et choisir  les fruits. "  Wanneer  echter 
slechts de g r a v u r e n van een werk de aan-
dacht worden waardig gekeurd, en men d e 
v o o r r e d e niet naleest, is het duidelijk , dat 
men maar  in den blinde rondtast. 

Trouwens waar  zich reeds zooveel gebrek aan 
t e c h n i s c he kennis openbaart, als bij  de in-
richtin g van fict onderwerpelijke gebouw het ge-
val is, daar  kan er  zeker  geen sprake zijn van 
b e k w a a m h e id in het artistieke gedeelte van 
het vak. Eu zoo de bouwwerken van het Utrecht-
sche s Gilde deugde l i jk cn goed 
konden worden genoemd, zou elke leek .slechts 
genoemd werk van c hebben te koo-
!"'n . kon men alle bouwacademien wel sluiten, 
in één woord, zou de bouwkunst geen k u n st 
zijn. 

Ten slotte voegen wij  hier  andermaal don ern-
stigen wensch btj , dat het Utrechtsche St.-Ucr-
nulftis-Gild e ziju bemoeiingen met de uitoefening 
der kerkelijk e bouwkunst s t ake, of dat het aan 
de beslissing van G E beoordeelaars wor-
de overgelaten, hoe men heden ten dage 
b e h o o rt te bouwen. 

Vooral Utrecht bezit op het gebied van ll . . 
kerkelijk e bouwkunst nagenoeg niets merkwaar-
digs, en aangezien het Utrechtsche St.-Bernul-
fus-Gitdc v e r b e t e r i n g van kerkelijk e bouw-
kunst beoogt, maar  zijn bemoeiingen, helaas, 
juist een t egenove rges te l de uitwerkin g heb-
ben , zoo bestaat cr  voldoende grou l om ui e t 
n a d r u k te protesteeren tegen het forceeren van 
een monopolie, waarvan èn «le kunst én baar 
beoefenaars maar  al te gser  dupe zijn. 

Wat uien voor  eeu twintigta l jaren op dit ge-
bied m isdeed, kan geen argument zijn , om 
heden ten dago kunstenaars de gelegenheid 
tc d 11 li'ti , te kunnen toonen dat huu stu-
diën de ge wensch tu vruchten afwerpen. 

Utrecht, Februari 1875. 
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Vergadering van 17  1875. 

Nadat dri e nieuwe leden waren aangenomen, en 
ingekomen voorstellen tot wy'ziging van het re-
glement waren besproken, werd door  den secre* 
tari s een rapport voorgelezen , dat ingekomen was 
van een Commissie (bestaande uit de heeren J. J. 

, G. Brouwer  en W. C. T. Bresier), be-
noemd tot beantwoording van de 2e der  gestelde 
vragen, luidende: s het wenschelijk , dat de 

g in elke gemeente van een genoeg-
zaam aantal zielen een ambachtsschool sticht en 
onderhoudt, of moet de oprichtin g en instand-
houding van deze hoogst nuttige werkmansscholen 
aan de particulier e belangstellingen liefdadigheid 
worden overgelaten? 

Zou het wenschelijk zijn , dat de j 
tot bevordering van Bouwkunst haar  werkkrin g 
uitbreidde, door  te trachten het onderwijs in de 
bouwkunst meer  rechtstreeks te bevorderen? 

e conclusie van de beschouwingen der  Com-
missie komt hoofdzakelijk hierop neder: lo. dat, 
hoewel de oprichtin g van ambachtsscholen zeer 
moet worden aanbevolen, er  toch ernstige pogin-
gen aangewend moeten worden om ook langs an-
dere wegen bekwame werklieden te verkrijgen ; 
2o. dat de oprichtin g en instandhouding van am-
bachtsscholen aan de particulier e belangstelling 
en liefdadigheid moet worden overgelaten, en 
3o. dat het wenschelijk zou zijn , dat de -
schappij  tot bevordering van Bouwkunst de haar 
ten dienste staande middelen aanwendde, om ook 
op het gebied van onderwijs werkzaam te zijn. 

e heer  Vogel gaf zijn aangekondigde beschou-
wing over  het onlangs verschenen boekwerk van 
den heer . C. A. . Fock, . . te Utrecht, 
getiteld nSymnietrie of bevalige proportion. "  Spr. 
meende voor  een oogenblik terzijde te moeten 
stellen of . Fock gelijk had met alle autoriteiten, 
die over  dat punt het woord hadden gevoerd, te 
beschuldigen, dat zij  <>f niet de ware definitie van 
symmetrie begrepen, of haar  slecht hadden toe-
gepast. e deliniti e luidde, bij  monde vnn Aris -
toteies als volgt: symmetrie is i>de eenvoudige 
en daardoor  in het oog vallende onderlinge maat-
verhouding der  verschillende deelen van een voor-
werp , die door  betrekkelij k kleine getallen kun-
nen uitgedrukt worden of, wat hetzelfde zegt, 
wanneer  die deelen door  een betrekkelij k grooten 
dceler  kunnen gedeeld worden." 

e vraag geldt alleen of de middelen, die . 
Fock ons aan de hand geeft om b e v a l l i ge pro-
p o r t i e iu de bouwkunst te verkrijgen , nut kun-
nen stichten. Bovenstaande definitie nu wordt 
door  den schrijver  op de volgende wijze verklaard. 
Wanneer  bijv . een lij n van 130 centimeter  in 
dri e deelen verdeeld is, waarvan het bovenste 
30, het middelste 40, het onderste 00 centime-
ter  lang is, noemde men de lij n symmetrisch 
verdeeld; wanneer  intusschen die deelen lang 
zouden zijn 22, 29 en 79 centimeter, dan was 
zy niet symmetrisch verdeeld. n het eerste ge-
va) hebben die getallen een grooten gemeenen 
deeler, welke hier  is het getal 10, en die aan-
duidt dat de verhouding door  de k l e i n e getallen 
3, 4 en 0 kan uitgedrukt worden. n het laatste 
geval hebben die getallen geen anderen gemeenen 
deeler  dan de k l e i n e eenheid, en de verhouding 
is alleen uit te drukken door  de groote getallen 
22, 29, 79. 

Aangezien nu deze getallen moeten voorstellen 
de afmetingen van lichamen in hoogte, breedte 
en lengte, zoo komt het er  maar  op aan, aan 
te toonen, welk nut men daarvan kan trekken, 
omdat het nog niet zoo duidelij k blijkt , dat byv. 
van twee gebouwen of bouw-eenheden, waarvan 
het eene tot hoogte en breedte de verhoudings-
getallen 3 en 4, of 21 en 28 had (wat bijna het-
zelfde is als 22 en 29) schooner  zou zyn bij  een 
lengte van 42 dan bij  die van 79. 

n hoore den schrijver  in ode beroemdste 
werken van menschelijke kunst." 

e ark van Noach was 5—18 en 3. j 
werd gewezen op het opinerkelyk verschijnsel, dat 
die verhouding juist dezelfde was als die, welke 
men bij  een mensch aantreft. 

Welke overeenkomst is er  tusschen een p l a t t e 
ark en een juist hoog opgerichte menschelijke 
figuur? 

e schrijver  vervolgt nu met een aantal be-
schreven maten van e bouwwerken van 
af de Ar k de» Verbouds tot den tempel van Sa-
lomo en geeft daarvan allerlei proportion , als 
5 _ 3 _ 3; 20—10—1;1—1—1; 10—5—3, enz. 

Welk vei band bestaat er  nu tusschen deze 
verhoudingen, wanneer  toch eindigen de k l e i n e 
verhoudingsgetallen, wat noemt de schrijver  k l e i n 
of g roo t? 

a volgen de verhoudingen van meer  be-
kende stichtingen, als de Egyptische piramide 
van Gizeh, waarvan de rechte hoogte, scbuin-
sche laagte en breedte tot elkander  in reden 
staan als 4—5 en 0, en van de Egyptische 
obelisken, waarvan de bovenbreedte, onderbreed-
te en hoogte zich tot elkander  verhouden als 
10—10 en 109. 

s deze laatste proporti e nu zoo eenvoudig, en 
welke overeenkomst bestaat er  tusschen een pira-
mide en een obelisk? 

e heer  Vogel zag hieruit , dat de schrijver 
iets geheel anders bewees dan hij  wellicht meen-
de en eenvoudig aantoont, dal onze schoonheids-
wet met de proporti e wordt afgeleid van den 
kunstvorm van elk voorwerp op zich zelf en niet 
door  getallen vooraf te bepalen is, en aangezien 
er  nu niet de minste eenheid van geest is lus-
fecheu de piramide in de woestijn eu de obelisk 
voor  den tempel, omdat ze beide een ulzotider-
Jijk e bestemming hadden en dus ook verschillen-
de karakter s moesten dragen, daarom was de 
pioporti e *«o veraudorlyk. 

Bovendien, een kunstwet te ontleenen aan de 
Egyptische piramide, die eenvoudig een wiskun-
stige figuur  is en alleen door  haar  reuzengestalte 
aller  verwondering wekt, is in strij d met de 
kennis van den bouwkunstenaar. Een kunstge-
wrocht is het dim, als het lichaam is samenge-
steld, bijv . uit een voet, een midden en een 
hoofd. r  zichtbare tegenwerking van steunen 
en dragen of van kracht en , van opvoeren 
en bekronen, ontstaat dan eerst in den architec-
tonischen vorm een inwendig leven , waardoor  de 
stereoinetrische of lichamelijke levenloosheid tot 
een soort van zelfstandig organisme wordt herleid. 

. Fock vervolgt verder  over  de Grieksche 
kunst en geeft de bekende orde van Vignola, 
die hij  ons als een "  wil opleggen, 
daarvan tot voorbeeld. 

Elk bouwkunstenaar  nu weet, dat die meaning 
geheel onjuist is; niets is meer  in strij d met die 
doodendë wet van Vignola dan de Griekschc ge-
zuil de tempels zelf, waarvan er  geen twee de-
zelfde zijn. Vignola gaf zijn orden alleen in dat 
tijdper k der  renaissancekunst, toen een l 
Angel o den troon der  wereldberoemde kunstenaars 
had beklommen en door  zijn machtig talent /ich 
geheel en al boven elke wet in de kunst verhief. 
Zij n leerlingen echter, aan wie de vrijhei d niet 
was toevertrouwd, geraakten daardoor  op een 
dwaalspoor  en sloegen tot bandeloosheid in de 
kunst over. 

e vitruviaansche academie versette zich daar-
tegen, en Vignola, een barer  ijverigste jonge 
leden, gaf zijn ordekaart in 't licht om de kun-
stenaars tot de orde te roepen. Alles was daarop 
in maten afgemeten en de proporti e van alle 
kunstvormen vast bepaald. Zeker  was bet Vignola 
destijds eer  te vergeven dut hij  zijn verdwaalden 
tijdgenooten zulk een doode wet trachtte op te 
dringen , dan nu aan . Fock. n ieder  geval 
is de eerste voorwaarde voor  den kunstenaar  dat 
hij  aan geen vaste wet bij  wijze eener  formule 
gehouden zij , doch in alle vrijhei d zijn kunst be-
oefent en regelt naar  geheel andere eischen dan 
die eener  symmetrie, door . Fock verkondigd. 

Spreker  trad nu in een uiteenzetting der  Griek-
scbe kunst en hare hooge waarde op het gebied 
der schoonheid, omdat elke kunstvorm werd ont-
worpen naar  de plaats, de bestemming, de con-
structie, bet licht en de kleur  niet volkomen ken-
nis der  perspectievisclieen optische werking inde 
open natuur  en het geheel de uitdrukkin g unest 
zijn van het toenmalig maatschappelijk en zede-
lij k leven van een volk. e kracht van den 
kunstenaar  ligt juist in de bestudeering van al 
die eischen, die in telkens afwisselende vormen 
zich ook telkens anders zullen verhouden. 

e meer  nu . Fock nadert tot de samenge-
stelde kunstwerken, hoe xwakker  en onbestemier 
zyn verhoudingscijfers worden. Bij  den Gri;k -
schen tempel, die uit betrekkelij k weinig eui-
heden bestond, waren ze nog talrijk ; in den Ger-
iiiaanscb'jn tempel verflauwen ze meer  en mter. 
Zij n pogingen om den roem der  Gothiscbe kathe-
dralen te bewijzen uit zyn symmetrische formu-
les, zijn dan ook niet veel meer  dan kracute-
looze pogingen, die in het renaissance-tijdptrk 
geheel verdwijnen. Wanneer  nu . Fock meeit, 
niet noodig te hebben »de architectuur  in haar 
geheelen omvang, iu de perfectie te kennen tn 
bestudeerd te hebben"  om uitspraak te doen o\cr 
het recht van twee kunstenaars, waarvan de e>n 
Vignola's voetsporen druk t en de ander  zijn eig.'ii 
kunstweg vri j  bewandelt, dan dwaalt hij  zok;r. 
Voor  dat oordeel is er  juist veel kennis noodg. 
Tegenover  het beweren van . Fock dat man 
namelijk in de bouw-, zang-en dichtkunst steels 
moet werken naar  een vaste maat, stelt de spie-
ker het volgende: Nooit kan er  een propori e 
of vaste maat worden aangegeven, in welke kuist 
ook. Verander  in een gebouw het profiel, de kleur 
en het licht , en ge hebt reeds een andere pio-
porti e verkregen bij  dezelfde hoofdmaten. Nont 
zal een letterkundige voordracht of een poétisdie 
schepping in iemands gemoed doordringen, tls 
zy zuiver  op de maat of kleurloos wordt voorge-
dragen en nooit zal een lied iemand treffen , ils 
het gezongen wordt met onberispelijk maatgevtsl. 
Bouwkunst wordtdan kunde; p o ë z ie r i jne -
l a r i j  en het l i ed een deun t j e zonder  mee. 

t het boek van . Fock iu de baud wodt 
er  opnieuw bewezen, boe moeilijk het is oer 
bouwkunst te spreken of te schrijven, laat stian 
iets zelf uit te voeren zonder  dat uien de leideide 
beginselen dier  schooue kunst kent. En bch 
geschiedt dat in den regel. Wat moet men tijv . 
zeggen, wanneer  men ziet dat nog dezer  da»n 
een onzer  intelligentste organen met zulk een 
woede en diepe verachting een architectonisch 
project bejegent, dat in ieder  geval aansraak 
heelt om met bescheidenheid te worden ortvau-
gen en beoordeeld, zooals het reeds werd gdaan 
door  een beschaafd college, mannen der  veten-
schap , staande aan het hoofd eener  staatsiistel-
ling van hooger  onderwijs. Of weten zij, dit bui-
ten de uitvoering onzer  kunst staan, bet ii den 
regel beter  dan wij. '  Zou men dan wettelijk 
moeten aannemen dat uitsluitend de archiecten 
in Nederland zelden of ooit predispositie heiben, 
wanneer  zy óf toevallig, bf uit voorliefde de louw-
kunst kiezen om daarin hun kunsttalent tc ont-
wikkelen; immers hoe hoogst zeldzaam word aan 
het werk van een architect een welkomsyroet 
gebracht. Weet men dan niet, dat zelf het 
grootste genie, als hij  zijne eerste süreppüg in 
de wereld brengt (en dan toch heeft hij  al lang 
gestudeerd) dat met overtuiging doet, ofshoon 
hy jaren daarna zelf den staf breekt ove zyn 
eigen werk en dit telkens opnieuw doet naï lken 
arbeid? is er  dan geen studie noodig of staat 
dan toch nog altij d zulk een ontwikkeld pnie, 
zoowel bij  den aanvang als later, gelijk ol lager 
dan het door  ervurin g niet gerijpt talent va; den 
leek of kunstliefhebber? Eene zoodanige ede-
neering zou men kunnen afletten uit het lealing-

artike l der  »n. li. Courant" van 13 t jl . 
Aan het oordeel van een arebitect wordt niet 
meer  recht (dat is natuurlij k in den zin van be-
vopgdheid) gegeven dan aan dat der  andere leden 
dr.r  oudheidkundige commissie of in 't algemeen 
personen, n iet uitvoerders op architectonisch 
terrein . 

Arm e corypheën in ons beeldend kunstvak, 
tegenover  zulk een aantal erkende mannen op 
elk ander  gebied van den menschel ijken werk-
krin g ïn Nederland! 

n werkelij k zulk een bevoegdheid zou moe-
ten worden toegekend aan de n i e t-uitvoerende 
machten tegenover  de uitvoerende iu het college 
der Oudheidkundige Commissie in Nederland, in 
zake onze hedendaagsche bouwkunst, dan, arme 
bouwkunst der  19e eeuw ! 

Juist de a r c h i t e c t en moeten en kunnen ook 
leker  het best waken dat onze kunst in de aller-
eerste plaats beantwoordt aan de eischen die, in 
goeden zin. de tijdgeest stelt, omdat zij  tegelijk 
met bun arcbaeologische studiën toch nog altij d 
voor  individuen of lichamen van onze maatschap-
pij  de woningen moeten n en bouwen met 
de beschikbare materialen en werkkrachten van 
onzen lijd . t is de eisch die, als programma, 
nu en altij d voor  den architect heeft voorop ge-
staan en waarmede zijn natuur  eu opvoeding was 
saamgeweven. e leeken loopen zeker  het meest 
gevaar, zich te laten leiden door  bun liefhebbe-
rijen , omdat bovengenoemde uitvoering niet hun 
werkkrin g is en zij  daardoor  meer  kans loopen 
om hoofdzakelijk verzamelaars van antiquiteiten 
te worden, waarvan de prikkel , we zien het 
dagelijks om ons heen , steeds toeneemt. 

n woningen worden musea, staande geheel 
buiten verband met de wereld daaromheen. -
om zij n j u i s t die leden eener  oudhe id-
k u n d i g e c o in in i s s i e, d ie a ls z o o d a n ig 
de i j v e r i g s t en zij n en het meeste nut 
s t i c h t e n, het m inst g e s c h i kt om over 
n ieuwe b o u w w e r k en te oo rdee len. 

Spreker bewees deze stelling uit een aantal 
voorbeelden, die de geschiedenis van het verle-
den ons geeft; zij  besliste soms over  den bloei 
onzer  kunst in hare grootste tijdperken . 

n ieder  geval was bij  het eens met hst oordeel 
dat zijn vriend Vosmeer, lid der  Commissie van 
Oudheden , gaf in »het Vaderland" van 4 t 
j l . , toen hy over  de critic i van s Vor-
stenschool het volgende neerschreef: nik heb mij 
vaak verwonderd over  de gemakkelijkheid, waar-
mede personen die niet meer  dan leeken in de 
kunst zijn, een oordeel gereed hadden over  de 
mogelijkheid van een opvoering ten tooneele. Som-
migen wisten al vooruit , dat het stuk geheel 
ongeschikt was voor  het toonvel; gebrek aan han-
deling, te lange gesprekken, te veel betoog 
enz., enz. Er  waren zelfs critici , schrijvers soms 
van zeer  veel theorie of geschiedenis, maar  die 
nog nooit getoond hadden bekwaam te zijn , tien 
regels te scheppen van iets dat naar  k u n st ge-
lijkt , die dezo mecning herhaaldelijk met groot 
genoegen verkondigden." 

. , ik wensebtehier  alleen rege ls te ver-
anderen in 1 ij  n e n. 

Verder voegt de heer  Vosmaer  er  nog bij  : 
t is grappig om te zien, boe zulke stuur-

lieden, die zelf geen eindje zouden kunnen las-
schen en in een woordenboek moeten opzoeken 
wat lij  of loef is, aan wal staan te bewijzen dat 
de lading slecht gestuwd is"  enz. 

e spreker  uitte ten slotte den wensch dat, 
zoo iemand in het belang onzer  kunst wilde me-
dewerken, hij  dan zou optreden met motieven 
en zijn naam, zooals . Fock (dit ter  zijner 
eere) dat deed. 

n dan een critiek in kiesche vormen wordt 
gesteld, niet in den beleedigenden toon der  »iV. 

 Cr." , dan zij  men ook verzekerd een beschei-
den antwoord te zullen ontvangen. Niemand 
onzer  architecten zal het oor  sluiten voor  de 
opinie van het publiek; bij  zal die altij d wel 
trachten op te vangen om daarmee zijn nut te 
doen. j  teekent alleen protest aan tegen die 
enkele leeken of kunstliefhebbers, die zich op 
onkiesche wijze de bevoegdheid geven, om boven 
den kunstenaar  of boven het publick een vonnis 
uit te spreken over  hun werk. 

Tot opheldering van deze belangrijke voor-
dracht, die met onverdeelde aandacht werd ge-
volgd, werden door  den spreker  verschillende 
afbeeldingen ter  beschouwing gesteld. 

e heer e behandelde ten slotte de vraag: 
»Waari n is de moeilijkheid gelegen van een ont-
werp, dat tot de schuone bouwkunst behoort.' 
Na uitvoerige beschouwingen kwam spr. tot de 
conclusie dat de moeilijkheid in de bouwkunst 
vooral daarop nederkomt, om met een reeks van 
eenheden, die ieder  de subjectieve waarde van 
bet aangename bezitten, een collectieve eenheid 
voort te brengen, die een bepaald bedoelde ob-
jectieve waarde beeft verkregen; en voorts dat 
de strenge toepassing der  verhoudingen, naar  vaste 
wetten, in de bouwkunst niet is vol te houden. 

Wegens het vergevorderde uur  werd hierop de 
vergadering gesloten. 

. 

u e Senaat heeft den aanleg van 
een telegraafkabel tusschen Sardinië en den vas-
ten wal goedgekeurd. 

— e ^Centennial Commission"  voor  de inter-
nationale tentoonstelling te Philadelphia in 1876 
heeft, op verzoek van verschillende vreemde com-
inissiën en om meer  kans te hebben, dat de 
openingsplechtigheid by gunstig weder  zal plaats 
vinden , besloten , dat de tentoonstelling zal ge-
opend worden, in plaats van op 19 Apr i l , den 
10en , en gesloten, in plaats van den 19en 
October, den lOcn November  187G. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

, 30 Blaart . 
Utrecht, te uren, door  de Nederl. Cen-

traalspoorweg: de levering van 000 tons spoor-
staven met eindverbindingen (perc. 1) en van 5 
tons n (perc. 2). 

F r a n e k e r , te 12 uren, door  den burg. van 
Franekeradeel i de levering van 500 stère grint . 

Wagenlngen, te 1 uur , door  burg. en weth.: 
het leveren en stellen van hardsteenen trottoir -
banden, het bestraten van eenige nieuwe wegen, 
het opnieuw bestraten van een gedeelte van den 

g naar  de Greb en het maken van 
grintwegen en grintbernien. . bij  de archi-
tecten Van Gendt, te Arnhem. Aanw. te 11 uren. 

Amsterdam, te 1' , uren, door  de . -
ren-spoorwegmaatschappij  , in het stationsgebouw : 
de levering van lo. 1000 ijzeren spoorstaven eu 
verbindingsijzer  en 10,000 baakbouten, 2o. 1500 
gecreosoteeide eikenhouten dwarsliggers. 

, in het Timmerhuis: de levering 
van 2500 1 duinzand en 38 stuks hardsteenen 
grafzerken. 

, door  J. Fekkes : bet verbouwen 
der . 

Gorredij k , bij  den secretaris van het polder-
bestuur  van het Oe eu 7e veendistrict onder  Op-
sterland en Engwirden : het bouwen eener  hui-
zinge en schuur, bij  de Wiel- of Wagenbru£ , 
op het eind der n onder  Terwispel. 
Bilj . ins, uiterlij k 29 . 

Valom, bij  A. Jongsma: ophooging van een 
terrein grond aan de Valomstervaart en demping 
van een bermsloot daarnaast. 

Woensdag, 31 . 
Goch , te 10 uren, door  de 

e spoorwegmaatschappij, 
aan haar  bureau : de aardebaan en de kunst-
werken van bet le, 2e en 3e perc. der  2e sectie 
spoorweg Gocb-Wesel. 

Baarland, te 10 uren, door  bet diaconie-
armbestuur  der . gemeente: het bouwen van 
ecu armhuis. 

Staveren, te 11 uren, door  bet waterschap 
. Z.: lo. het maken 

van hei- en steenwerken aan de zeedijken; 2o. 
het leveren van 100 last e zuilenbazalt; 
3o. idem van 175 last brik ; 4o. idem van 60 

' grint . 
, te 11 uien, door  den comm. der  genie, 

in het bureau voor  de schutterij  : het éénjarig 
onderhoud lo. van werken , 2o. van kazerne-
gebouwen. 

Fijnaart , te 11 uren , in het catechisatie-
lokaal der . gem.: het houwen eener  kerk 
en toren. Aanw. 30 , van 11—1 uur. 

St. Anna parochie , te 11 uren , door  burg. 
en weth. van l Bildt : het verven van lo. bet 
schoolgebouw te St.-Jacobi-parochie van binnen , 
2o. bet schoolgebouw te Vrouwen-parochie van 
binnen en de onderwijzerswoning van binnen en 
buiten, 3o. het schoolgebouw en enderwijzers-
wonlng in den Westhoek onder  St.-Jacobi-parochie 
van binnen en buiten. 

, te 11' ., uren, door  burg. en 
weth.: lo. de onderbouw /oor- en het dek op 
eene ijzeren draaibru g niet 2 doorvaarten, het 
verwijden der  gracht, het verlagen van omliggend 
terrein , bet maken van walmuren enz.; 2o. het 
leveren en stellen van eene plaatijzeren draaibrug, 
lang 30 , breed 0 . Bilj . inzenden uiterlij k 
30 , ter  secretarie. 

Amsterdam, te 12 uren, door  de -
schappij  tot droogmaking der n , in 

e Eensgezindheid: het maken van een toevoer-
kanaal in den n dijk van den Boven-
kerkerpolder  nabij  Uithoorn. Aanw. 30 , 
te 11 uren. 

Briell e , te 12 uren, ten raadbuise: lo. het 
' de diepte houden der  haven aldaar, van den 

dag der  besteding tot 20 Oct. '77. . bij  den 
opzichter  der  gemeentewerken J. v. d. Schoor; 
2o. het verhoogen en verzwaren der  buitenkade 
aan de e zijde vau , vóór 
bet poldertje e Goudmijn, . bij  B. J. Stans, 
te Nteuwenhoorn. Aanw. 29 , van 11 — 
12 uren. 

, te 12 uren, door  het gemeente-
bestuur: het maken van riolen in de Witmaker -
straat, de i testraat en de . 

, te 12 uren, in het : het bou-
wen van een woonhuis in Jde Schans, aldaar. 
Aanw. te 10 uren. 

Assen, te 12'.a uren, ten gemeentehoise : 
het bouwen eener  school. Aanw. door  den bouw-
meester . C. Winters, 30 , te 10 uren. 

Oudo-Tonge, te 3 uren, door  G. vau Schou-
wen , in e Admiraal Tromp: het bouwen van 
een woonhuis met annexe graanschuur. Aanw. 
op den bestedingsdag, te 10 uren. 

Amsterdam, door  den architect J. . Schmitz: 
het bouwen van 2 pcrceclen, ieder  van 0 heeren-
huizen, in de nabijheid van bet station te -
versum. 

, 1 April . 
Groenlo. te 11 uren, door  het college van 

toezicht over  het huis van bewaring, ten raad-
huize: het bouwen van een huis van bewaring 
met cipierswoning aldaar. 

, te 11 uren, door  dijkgraa f en hoog-
heemraden van , in liet Geiueeuelands-
huis: het vervoeren en verplanten van 10,000 
bossen riet op en langs het strand van . 

. bij  den fabriek-landmeter  J. P. van den Berg 
Jz., te . 

, te 11 uren, door  het bestuur  van 
het waterschap , bij  F. 
van Beteren ; het vernieuwen van de brug in den 

r  buurtweg , gelegen over  den Achter-
molenvliet en het versteken, verwijden en ver-
hoogen der  brug in den k weg over  de -
copper  wetering. 

B ie rv l i e t , te 12 uren, door  het polderbest. 

van , by . : het maken van 
verdedigingswerken aan den onderzeeschen oever. 

, te 12 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken : het maken van gebouwen en an-
jur e werken op bet goederenstation te m 
(Fijenoord). g ƒ 3 7 6 , 5 0 0. 

. bij . Eskes: het bouwen van eene 
nieuwe boercnstelphuizing. 

Vrijdag , 2 April . 
Nijmegen, te 1 uur , ten raadhuize ; lo. de 

levering van 10,000 . Engelsche gaskolen voor 
,1e gem. gasfabriek ; 2o. het verven van lantaarns, 
palen en armen der  publieke verlichting. 

Zwolle, door  het dijksbcsluur  van het 4c 
district , bij  den secretaris . J. 
Thiebout: de levering van 300,000 . grove 

e steenkolen vrachtvri j  aan het stoom-
gemaal te , met verplichtin g om, 
Jesverlangd, later  nog hoogstens 300,000 . 
tegen denselfden prij s te leveren. 

Zaterdag, 3 April . 
Amsterdam, te 11 uren, door  het ministerie 

van koloniën, aan het koloniaal etablissement: 
de levering, in 15 perc, van: 8000 tons New-
castle steenkolen; 15,020 koperen stempels lot 

n van blokken Banka*Ün; 13,504 riem 
div. papiersoorten; staaf- en plaatijzer  (samen 
17,500 ; 180 ijzeren buizen voor  waterlei-
dingen. 

s , door  het bestuur  der  school voor 
Chr. Nat. onderwijs: het bouwen eener  onder-
wijzerswoning. 

Beetsterzwaag, bij  /. Vrijburg : het bouwen 
van een kelder  enz. bij  eene boerenbehuizing. 

, 5 April . 

Amsterdam, te , door  den comm. der 
genie, in de cavalcrickazerne: lo. het éénjarig 
onderhoud der  kazernegebouwen aldaar; 2o. eene 
verving van idem; 3o. leveren van kazernemeu-
belen aldaar; 4o. het éénjarig onderhoud van 
kazernegebouwen te ; 5o. eene verving 
van idem. 

, te 11 uren, door  het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het éénjarig onderhoud der  wer-
ken van het kanaal van k naar , 
voor  het gedeelte dat het Nederl. grondgebied 
doorloopt. Aanw. 30 t en 2 April . g 
ƒ lü ,000. 

Utrecht, te 11'/a uren, door  de Nederl. Cen-
tral-spoorwegmaatschappij  : de levering van lo. 
5000 eikenhouten dwarsliggers , in 2 pcrceelen , 
2o. vierkant beslagen eiken wisselhout, 3o. vier-
kant bczaagd eikenhout. 

Amsterdam , te 12 uren , door  burg. en weth.: 
a. het maken van de gemetselde pijler s en wal-
hoofden met al de bijbehoorende timmer-, metsel-
en bardsteenwerken voor  eene draaibru g entwee 
vaste overspanningen, ter  vervanging van de 
bestaande brug over  de Nieuwe Vaart voor  het 

. g /132,000; 6. het 
maken en stellen van den metalen bovenbouw 
van eene draaibru g met twee vaste overspannin-
gen , ter  vervanging van de brug sub a genoemd. 

g ƒ 88,000. 
, te 12 uren, door  den inspecteur, 

chef van het technisch beheer  : het leveren van 
eenige telegraaf' ehoeften voor  de overzeesche 
bezittingen. 

, te 12 uren, in bet raadhuis: lo. 
liet maken der  gebouwen en bijbehoorende werken 
ten behoeve van het op te richten stoomgemaal 
aan de , nabij ; 2o. het maken van 
ongeveer  355 . gemetselde riolen, wijd 1.10 

. in middellijn , door  de Vest en den Spuiweg. 
Eernewoude. te 12 uren, door  kerkv. der 

. gem,: de herstellingen en vernieuwingen 
aan onderscheidene gebouwen. . bij  den ar-
chitect , te . Aanw. te 10 uren. 

Groningen, te 12'/4 uren, door  burg. en 
weth.: lo. bet verrichten van eenige tijdelijk e 
werken in het raadhuis; 2o. idem van eenige 
weiken in het gemeentegebouw in de O. -
ringestraat. Bilj . ins. 3 April . 

, tc 2 uren, bij : bet amo-
voeren van 2 huizen en liet bouwen eener  school 
voor  Chr . Nat. onderw. en onderwijzerswoning 
aldaar, in 2 perc. Aanw. 3 April , te 11 uren. 
fcilj.  geteekend met letter  S. 

Amsterdam, door  den architect J. . Schmitz : 
het bouwen aan de t 
'an een stal en koetshuis met bovenwoning. 

n , bij . . F. Sxima Baron van 
: het amoveeren van een huis in de 

Groote t en het bouwen eener  heeren-
huizing aldaar. Aanw. 30 , te 12 uren. 

, 6 April . 

, te 11 uren, door  bet ministerie van 
marine: dc levering van: eiken bootshouten; wa-
genschot; Amerikaansche masten; e mas-
ten ; vuehten masten ; dennen masten; e 
balken; Noordscbe houtwaren; e dekde-
' e i 1 ; grenen balkdelen; grenen ribben; vuren 
delen, dennen delen; dennen ribben; iepen-
htut ; azijnhout; ijzeren schroefbouten; gemaakt 
Uurwerk : scheepssmederijen; koper  in bladen ; 
koperen spijkers; tin ; blik ; lood; zink: ijzeren 
'pljkefSj  yzerkramery ; gereedschappen; vijlen ; 
«val van katoenen garens ; pek; dubbel-of huid-
pspier; verfwaren; loodwit; grove maatkolcn; 
sttieedkolen. 

, te 12 uren, door  den directeur  der 
artillerie-stapel- en constructic-mngazijnen: de 
levering van: lo. 41,000 . zink in blokken; 
*o. 7500 . Banka-tin; 3o. 100 heele en 100 
halve haren buskruitkleeden , in één perceel. 

Arnhem, tc 1 uur , door  de comm. voor  de 
stedelijke gasfabriek, in hare vergaderkamer: lo. 
jj e levering van 2,800,000 . Engelsche gas-
kolen ; 2o. het afbreken der  directeurswoning en 
w<.*deropbouwen eener  dergelijke; 3o. het bouwen 
«ener kolenbergplaats vóór de thans bestaande. 
A a « w . 1 Apri l , te 11 uren. 

Woensdag. 7 April . 
, te 11 uren , door  dijkgraa f en 

heemraden van den Zuidplaspolder  in Schieland , 
in het poldergebouw : het onderhoud der  grint -
wegen in den polder, benevens de levering der 
daarvoor  benoodigde grint , van 1  '75 tot 
en met 30 Apri l '78 , in 2 perc. 

Goudswaard, te 11 uren, door  de polder-
besturen van k , Oude-Nieuwland . 
Oost- en , bij  Wed. Van Nugtcren : 
het tot grintweg inrichten en begrinten van on-
geveer  21,000 str. . dijken en wegen, onder 
Goudswaard, met de levering van 7000 3 grint . 

l on w , te 12 uren, door  burg. en weth. 
van , bij . Sitser: het bouwen eener 
school met onderwijzerswoning te . be-
nevens het leveren en stellen der  schoolmeubclen. 

. bij  den architect Gulden, tc Zalt-Bouimel. 
Aanw. te 10 uren. 

. te 11 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken : de verbreeding van het -
gat, beneden den bovenrnond van het -
diep, in het belang van den waterweg van Zwolle 
naar  zee. Aanw. 1 April . g ƒ 28,800, 

, te 12 uren, ten gemeente-
huize: bet doen van herstellingen aan den steenen 
walmuur , aldaar, volgens tarief , ged. '75. Bilj . 
inzenden uiterlij k 0 Apri l , vóór 's avonds 8 uren. 

, te 12 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken: het éénjarig onderhoud der  wer-
ken tot verbetering van den waterweg van -
terdam naar  zee aan den k van . 
Aanw. 1 April . g ƒ 39,000. 

, tc 12' , uren, door  burg. en 
weth.: het maken vau banken , tafels en verder 
meubilair  voor  eene bewaarschool. Bilj . inz, 
uiterlij k 6 Apri l , vóór 's avonds 8 uren. 

, 8 April . 

, te 10 uren, door  den comm. der 
genie, in de directiekeet in Fort-Erfprins : het 
éénjarig onderhoud lo. van de werken te r 
cn op Texel, 2o. van de kazernegebouwen enz. 
te ; 3o. het herstellen van bruggen. Bilj . 
inz. uiterlij k 6 Apr i l , op bet bureau van den 
commandant voornoemd. 

Utrecht, tc 10 uren, door  den comm. der-
genie, in het gebouw voor n en Weten-
schappen: het éénjarig onderhoud lo. der  werken 
te Utrecht en bijgelegen forten, 2o. der  werken 
te llouswijk en te Vreeswijk, 3o. der  werken van 
den verruimden n , 4o. van de ka-
zernegebouwen enz. te Utrecht. Bilj . inz. uiter-
lij k  Apri l , op het bureau van den commandant 
voornoemd. 

, tc 10 uren, door  den eerstaanw. 
ingenieur, op het bureau der  genie: lo. het 
éénjarig onderhoud der  kazernegebouwen; 2o. 
het leveren van kazernemeubelcn. Bilj . inzenden 
uiterlij k 40 uren vóór de besteding. 

Bolsward, te 12 uren, door  burg. en weth. 
van Wonseradeel s het afdammen , droogmaken , 
opgraven of zoogen. slatten en uitbaggeren van 
de t en , de eerste lang 8050 , 
de tweede lang 507 , in 1 perc. Aanw. 7 
Apr i l , te 11 uren, beginnende te . 

, tc 2' ., uren, door  het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het aanleggen van 3 met steen bezette 
rijshoofden op het noorderstrand van Vlieland. 
Aanw. 2 April . g ƒ48 ,000. 

Spijkenisse, door  burg. en weth.: dc levering 
vnn ongeveer  400 s onderhoudsgrint (middel-
bare soort). 

, door  kerkv. der . gemeente, 
in e Zwaan : het doen van herstellingen uit-
wendig en het maken van een vertrek tot con-
sistorie- en catechisatiekamer, vernieuwing van 
het ameublement enz. aan het kerkgebouw. Aanw. 
1 Apri l , van 12—2 uren. 

. door  de comm. voor  de feesten 
in Juni a. s,: het bouwen en weer  afbreken van 
een houten tent met muziektent. 

Vrijdag , 9 Apri l . 
Gouda, te 10 uren , door  den eerstaanw. in-

genieur, in : het éénjarig onderhoud 
lo. der  werken te Woerden cn te Wiericker -
scbans, So. der  kazernegebouwen enz. aldaar, 
3o. der  idem enz. tc Gouda, 4o. der  idem enz. 
te Schoonhoven; 5o. eene verving van kazerne-
gebouwen enz. te Gouda. Bilj , inz. uiterlij k 7 
Apr i l , te G uren. 

, te 10 uren, doorliet ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: lo. het éénjarig onderhoud der -
zeeweringen aan de Oude e langs de noord-
kust van Schouwen. g f 3390; 2o. het 
doen van baggerwerk voor- en in de buitenhaven 
van het kanaal door  Walcheren te Vcere. Aanw. 
vair  beide 3 en 5 April . 

Furmereude, te 11 uren, door  burg. en 
weth.: de levering van 120,000 Waalklinker -
straatsteen en. 

Groningen, te 11 uren, door  den comm. der 
genie, in het : lo. het éénjarig 
onderhoud vair  de kazerncgebouwen enz.; 2o. eene 
verving van kazornegebouwen enz. Bilj . inz. 
uiterlij k 7 Apri l , te 11 uren. 

Groningen, te 12 uren, door  het prov. 
bestuur: het bouwen eener  nieuwe Statenzijl 
nevens de Aa of het Schanskerdiep. Aanw. 2 April . 

Zaterdag, 10 April . 
Weesp, te 11 uren, door  den eerstaanw. in-

genieur  , ten gemoentehuize : het éénjarig onder-
houd lo. der  werken tc n en Weesp , 2o. 
van de forten en redoutes. 

Sneek, tc 12 uren, door  den burgem. van 
Wijmbritseradeel : belangrijke herstellingen anu 
be brug genaamd de Thabortille , in den grint -
weg van m naar  Scharnegontum. Aanw. 
9 Apr i l , te 10 uren. 

, 13 Apri l . 
Bergen op-Zoom, te U uren, door  den 

eerstaanw. ingenieur  te Breda, op het bureau 
der genie: lo. het éénjarig onderhoud van de 
kazernegebouwen ; 2o. eene gedeeltelijke verving 
van kazernegebouwen , beide te Bergen-op-Zoom. 
Bilj . inz. 10 Apr i l , 'snvonds 7 uren, aan den 
opzichter  van fortificatië n aldaar. 

, te 1 uur , door  burg. en weth.: 
de levering van Engelsche en Schoische gaskolen. 

, te 1 uur , ten raadhuize: lo. het 
maken van een gedeelte bazaltkade c. a., lang 
circa 70 , aan de gasfabriek; 2o. het amovee-
ren van een houten- en daarvoor  in de plaats 
bouwen van een steenen brugje, nabij  de Buiten-
sociëtei t; 3o. de levering van steenpuin, grint , 
getrokken Waalvormklïnker s en eiken perkoen-
paultjes, in 8 perc. . bij  den directeur  der 
waterwerken J. Swets Az. Aanw. 8 Apri l , te 
2 uren. 

Amsterdam, te l 1., uren, door  de . 
, in het stationsge-

bouw : de bvering van 120 zandwagens, waar-
onder  20 met remwerk. 

Woensdag, 14 Apri l . 
, te 11 uren, door  den comm. 

der genie . in de : het éénjarig on-
derhoud der  kazernegebuuwen enz. te . 
Bilj . inz. 12 Apr i l , bijtten opzichter  van fortificatiën . 

, S Apri l . 

Utrecht, te 2 uren, door  de maatschappij  tot 
exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het cen-
traal bureau: de levering van spoorstaven, lasch-
en eindverbindingen. . aan het centraal bureau 
en bij  de sectie-ingenieurs te ! en Breda. 

, door  het gemeentebestuur  : 
het op keur  leveren van 5000 ^stuks Athsche 
keien , 10/13 . 

Vrijdag , 16 Apri l . 
, te 10 uren, door  het prov. be-

stuur: het onderhoud van de groote wegen der 
2e klasse en van de prov. wegen in , 
voor  een tijdvak van 3 jaren, ingaande 1 Jan. 
'70 en eindigende 31 , '78. Aanw. 8 dagen 
vóór de besteding. 

Zaterdag, 17 Apri l 
Breda, te 11 uren, door  den eerstaanw. in-

genieur, in het d wachthuis: het éénjarig 
onderhoud lo. van de werken der . . Aca-
demie, 2o. der  kazerncgebouwen aldaar. Bilj . 
inz. 15 Apr i l , *s avonds 7 uren, bij  den inge-
nieur  voornoemd. 

Zaandam, te 12 uren, in e Beurs: het 
bouwen van een huis met 17 kamers, keuken, 
kelder  enz., te Zandvoort, bij . 

Utrecht, te 2 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van bet prov. be-
stuur: de vernieuwing en herstrating van een 
gedeelte van den grooten weg le klasse, no. 5, 
genaamd de Biltstraat . Aanw. 14 April . -
ming ƒ 6 9 1 0. 

, 22 Apri l . 
Woerden, te 11 uren, door  burg. cn weth.: 

het bouwen van eene draaibrug , ter  vervanging 
van de , gelegen over  den , nabij 
de bebouwde kom der  gemeente, en eene brug-
wachterswoning. . bij  den gemeentebouw-
ineester . Arnold . Aanw. 14 Apr i l , te 11 uren. 

, te 3 uren, door  de gemeentebesturen 
van k en : lo. de verdieping van het 

r , onder , van den Z. O. 
vleugel der g over  de Jonkersvaart tot 
aarr  het Bovcnleekster  Verlaat; 2o. idem van de 
Jonkersvaart, onder m en , van het 
Verlaat te m tot aan het r . 

Vrijdag , 23 April . 
, te 10 uren, door  het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het vnn 1  '75—31 . '76 
onderhouden van het kanaal door  Walcheren met 
bijbehoorende werken. Aanw. 17 en 19 April . 

g ƒ 129,200. 
, 26 April . 

, te 12 uren, door  de hoofdadm. van 
het rcg. grenadiers cn jagers, ten bureele van 
den majoor-kwartiermeester: de levering van 5000 
eenmans linnen bedlakens en 2000 eenmans pe-
luwsloopen van vriesbont, in 0 perc. n 
liggen in het magazijn van g van het korps. 

, 27 April . 
, te 1 uur , door  het ministerie van 

oorlog: de levering van brandstoffen aan de 
militair e wachten in het , van 1 Juli '75— 
30 Juni "76. 

, 29 April . 
, te 12 uren, door  het ministerie van 

binnenl. zaken : het maken en voltooien van de 
aardebaan voor  den spoorweg van de Voorzaan 
tot het Smallepad te Amsterdam, met inbegrip 
van het leggen van de spoorbaan en het ophoo-
gen tot 5.5 4- A.P. van het stations-emplacement 
in het Westerdok en in het Opcnhavcnfront te 
Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg 
Nieuwediep—Amsterdam. . bij  den eerstaanw. 
ingenieur  te Amsterdam. Aanw. 20 en 22 April , 
telkens te 11 uren. 

Op later  te bepalen datum. 
: het bouwen van 8 woningen 

op bet terrein Oldc-Galileën. Teekening bij  den 
architect . , Stoett Fz. 

Alloop van Aanbestedingen. 

St. Anthonls, 11 : lo. het bouwen van 
een gemeentehuis en schoolgebouw aldaar  ; minste 
inschr. was . van der e , te Veghel, voor 
/ 7700. 

2o. idem van een schoolgebouw te Oploo; 
minste inschr. was A. van Bergen, le N'oder-
Asselt, voor  ƒ 2550; beide zonder  bijlevcrin g van 
metselsteenen, tras, kalk en zand. 

. 12 : het maken van eene 
omdijkin g voor  een nieuwen polder  onder  de ge-
meente , in 3 perc; ingek. voor 

l e perc. 2e perc. 3e perc. 
12 bilj . 13 bilj . 8 bilj . 

A. . , 
te , / Gl.800 

. Broekman, idem, 52,800 / 22,000 
A. . , 

te Sliedrecht, 47,000 
J. van 't Verlaat, 

te , 46,837 20.893 / 30,900 
G. de , te 

Gorinchem, 45,287 
C. Sterk, te 

, 43,880 17,053 27,534 
G. J. , te -

lenburg, 43,857 18,347 
. Boer. te Slie-
drecht, 41,184 15,803 32,163 

W. de Jong, idem, 39,780 23,920 34,300 
J. van Zundert , 

idem, 38,160 15,127 
J. , te 

Strijen , 30,874 10,040 25,339 
C. . , te 

, 26,510 17,780 22,580 
J. v. Wijngaarden, 

te Sliedrecht, 20,100 
C. de Jong, idem, 20,000 34,000 
C. A. Swets, te 

, 19,679 
. Zanen Pz, te 
Ammcrstol, 15,683 

S. van 't Verlaat, te 
, 27,549 

, 16 : het bouwen eener  boe-
renwoning met steltenberg: minste inschr. was 
W . J. , aldaar, voor  ƒ 2 9 8 9. 

, 16 t : bet herstellen en 
onderhouden van het . s aldaar  ; minste 
inschr. waren P. J. van Puffelen en Zn., aldaar, 
voor  ƒ 2775.50. 

, 16 : het leggen der  trot -
toirbanden met daaronder gemetselde muurtjes 
en nivelleren der  trottoir s met nevenwerken in 
de Neerstraat; ingek. 5 bilj. , als: 

. Peeters, / 1138 
J . , » 1067 

. Nijskens, » 1054 
. Pollaerd, » 1017 

W . Pouli en Zn., » 957 
allen aldaar. 

Wamel, 16 : het maken van eene los-
en ladingplaats aan den veerdam te Wamel; 
ingek. 7 biljetten, als: 
J. van , te , ƒ 3697 

. Verbrugge,  idem  2358 
C. A. Volker , P Sliedrecht, » 2250 
Th. v. d. Boogaard, » , » 2245 
F. E. Terwindt ,  Pannerdcn, » 2225 
A. Pippel, » Bruchem,  2120 
Andr . Boogaards, » Zalt-Bommel, » 1998 

Vrijenban , 16 : het maken eener  bouw-
hoeve met twee bargen, schuur  en draaibru g in 
den Tedingerbroekpolder; ing<k. 7 bilj. , als: 
C. Spruijt , te , J 21,597 
P. , » Pijnacker. » 18,827 
N. J. Netten, » , B 18,fi49 

. Groenewegen, B Nootdorp, » 18,000 
J. Vermeere, o Geertruidenberg, » 17,447 
J. de Bruijne , B Uselmonde,  16,628 

, » , » 15,995 
niet gegund. 

Gorinchem, 17 : dc levering van 50,000 
harde vlakke straatklinkers; gegund aan A. J . 

, te , a ƒ 1 4 . 25 per  1000 stuks. 
Norg, 17 : lo. het vertimmeren der 

school te Westervelde; ingek. 2 biljetten, als: 
. , ƒ 838 
. , te Westervelde, * 649 

gegund. 
2o. het bouwen eener  onderwijzerswoning te 

Norgervaart; ingekomen 3 bilj. , als: 
. , ƒ 1640 
. , » 1148 
. , » 995 

overigen aldaar; niet gegund. 
Bt-Anna-paroohle, 17 : het bouwen 

van een winkelhuis en boekdrukkeri j  aldaar; in-
gekomen 4 bilj. , als: 
E. . , te m en 

G. P. Oberman, » Birdaard , ƒ 4967 
. G. , » St.-Anna-par.,  4495 
. de Jong en 

. Bakker  , r> St.-Jacobi-par., » 4159 
E. . , B Berlikum , e 4043 
gegund. 

Botterdam, 18 : het maken der  ge-
bouwen op de aan te leggen visscherij  te -
vliet; minste inschr. was J. , te -
vliet , voor  ƒ 2456. 

Utrecht, 18 : de levering van maga-
zynsgoedcren aan de directie der  Ned. -
wegmaatschappij; minste inschr. waren o. a. voor  : 

Fijn e hennep, div. touwsoorten enz,: G. -
gedoorn, te Gouda, / 2332.55; — beuken-, 
esschen-, wilgen- en iepenhout: . n en Zn., 
te m , ƒ 1524; —eikenhout, wagenschot 
enz.: P. . J. Jongeneel, te Utrecht, ƒ 1 0 , 3 9 3; — 
grenen-, vuren- en dennenhout: dezelfde, 
ƒ 8235.40; — mahoniehout: . A. F. , 
te Utrecht, ƒ 1 2 2; — div. vylcn: f en 
Stegcmann, te Bochum, ƒ 2 5 7 7 . 6 9; — staaf-, 
band-, plaat- en hoekijzer: Gebr. Van der  Vliet , 
te Amsterdam, (merk SC) ƒ 2 1 , 1 0 8 . 7 5, (merk 

) ƒ 18,074.75 ; — spijkers, houtschroeven, 
draadnagels enz.: Wed. . J. J. Bolten, te Zwolle, 
/ 3496.14; — div. ijzer- en kopcrwaren : de-
zelfde , / 3 Ö 8 4 . 7 45 ; — kalk , tras en/..: Erven . 
Trip , te Utrecht, . ƒ 1 1 3 8 . 1 0; — zeildoek, linnen, 
katoen enz.: y en Van Seldam, te Am» 
sterdam, / 2878.05 ; — handspaken, remblokken 
en div. stelen: G. '1'. Goers, te Arnhem, 
/1208.50; — div. metalen: B. J. Niekerk. te 
Amsterdam, ƒ 5 5 5 4 . 8 9; — poetskatoen; F. Toulon, 
te , /'3275; — rijtuiglake n : Gebr. 

, te Tilburg , /1492.50. 
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Steenbergen, 18 : het buuwen eener 
heerenhuizing met aanhooren vuur  J. J. van ; 
minste inschr. wal G. de j  , aldaar, voor 
f 14,600. 

Boaohkapelle, 18 : het bouwen eener 
kerk met toren; ingek. 8 bilj. , als: 

. v. d. Velde, te Terneuzen, / S309 
J. van . » , t 7560 
Ch. , » Stoppeldijk, 7560 
J . C. , » .  7540 
C. . Bleijenberg, a St.-Jan-Steen,  7500 
J. Jonheim, » Stoppeldijk, » 7449 
C. Simons,  Zevenb-rgen , » 6950 
P. Bleijenberg.  St.-Jan-Steen, » 6490 
gegund. 

. 18 : lo. het eenjarig onder-
houd van het gouvernementsgebouw met de daar-
in aanwezige meubelen; minste inschrijver  was 
J. i aldaar, voor  /"  1697. 

2o. de vernieuwingen en herstellingen aan de 
werken te Staveren en langs het e , 
met het onderhoud over  '75/76, en liet vernieu-
wen van 20 . kistpaalregel langs het Schapen-
land te Staveren; minste inschr. was . . Cus-
veller, te Staveren, voor  / 1947. 

3o. de vernieuwingen en herstellingen nan de 
zeesluis de , met het onderhoud 
over  '75/*78; minste inschr. was T. . v. d. , 
te , voo r / 1719. 

4o. het éénjarig onderhoud van de havenwerken 
te ; minste inschr. was W. J. de Vries, 
te m , voor  / 520. 

Amiterdam , 20 : liet bouwen van eene 
rijtuiglood s voor  het paardenspoor -
Plantage; ingek. 17 bilj. , als: 
J , J. van Ophoven, / 8434 

£. , < 0285 
e Zwaan en , » 5525 

Timmer en Furstner, » 5338 
C. , » 5290 

. Boer, te Sliedrecht,  5240 
G. J. van der , » 5200 
Staal en llaalmeijer , » 51G5 

. , i 5070 
P. Schmit, » 502O 
F. Peters, » 4900 

. C. Schaade, » 4838 
W. J. van Bcrkum, » 4760 
J. J . Visser, » 4643 

. x ,  4550 

. , » 4550 
E. Slaap, * 4473 
overigen aldaar; gegund aan . . 

Ede, 80 : het aanleggen van een grint -
weg Ede — , met eene zijlij n 
naar ; ingek. 17 bilj. , als: 
! de Uier, te , / 149,800 

F. Ter windt , » , » 141,100 
C. van den Berg, » llonswijk , » 141,000 
S. , s , l 136,300 
J. P. Weijers, » Wageningen, » 135,700 
W. Tonissen, » Tie] , » 135,100 
\V . . Nijenes, i Arnhem, » 133,380 
G. J. , t , » 133,284 
J. de Geus, , > 128,400 
J. A. v. d. Straaten, » Bergambacht, i 124,780 

. de w en Zn., » , » 123,333 
J. van Straaten, s Utrecht, » 121,800 

. G. v. d. , B . s 118,351 
W. T. Weijers,  Tilburg , » 117,790 
T. Volker , t , » 105,000 
F. Niesten, » , B 101,98!) 
T. Volker , s ,  97,600 

m , 30 : het stichten dei-
gebouwen voor  een stoomgemaal in de gemeente 
Buiksloot; gegund aan den minsten iaschr. C. 
Blankevoort, aldaar, voor  ƒ 5 7 , 8 5 6. 

. 80 : de graving van lo. 
de noordoostelijke tocht te , 2o. de 
Zijldijkster - en , 3o. de , 
4o. de westelijke tocht te Wirdum ; minste in-
schrijvers waren : no. 1 , U. , te -
sum, voor  ƒ 1 1 2 3, no. 2 , 3 en 4, F. Steenhof, 
te , resp. voor  ƒ 1166, ƒ 4 82 en 
ƒ 1 1 9; gegund. 

, 88 : lo. het maken van een 
plaatijzeren zinker  door  de Spuihaven; minste 
inschrijver  was de . Grofsmederij' , te , 
voor  ƒ 1 0 , 7 7 1. 

2o. het maken der  houten fuudeering en van 
de fundamenten voor  het ziekenhuis, met op-
hooging van het terrein ; minste inschr. was . 
J. v. d. Steenhoven, aldaar, voor  ƒ 3 2 , 9 7 0. 

Arnhem, 83 : lo. het onderhoud der 
grintwegen en het verharden van eenige zand-
wegen; ingek. 7 bilj. , als: 
J. van Straten, te Utrecht, ƒ 15,975 

. Brouwer, » Gouda, » 13,867 
. van de Sand, > 13.794 

W . van der ,  13,050 
F. Terwindt , B , B 12,050 
W . . Nijenes, » 11,039 
A. Vale, » 7 
in beraad gehouden. 

2o. het opbreken van stoepen enz., het leveren 
en leggen van trottoirbanden en goten van 

r  steen op verschillende plaatsen; ingek. 
7 bilj. : . , 3' pet. boven tarief ; Th. E i -
bers, tarief; beneden tarief : . \V. , 
2 pet., . G. s en . , 7 pet., 
Nicola en Co.. H-A pet., A. W. k en G. 

. van der , 12J pet., G. J. Uoogers, 
13 pet.; gegund; overigen aldaar. 

n , 33 : het maken der  ge-
bouwen en inrichtingen voor  het te stichten stoom-
gemaal ; minste inschr. was A. van den Berg, te 
Boskoop, voor  ƒ 1 4 , 9 7 5. 

Wemeidluge. 24 t het doen vun ver-
nieuwingen met het i-énjari g onderhoud aan de 
oe\ervcrdediging der  Breede Watering; minste 
inschr. was C. de Wilde, te , voor 
ƒ 41.39U. 

Amsterdam , 86 : lo. het éénjarig on-
derhoud der  uaidewerken en zeeweringen ; minste 

inschrijver  was J. J. Visser, te Nieuwer-Amstel, 
voor  ƒ 4700. 

2o. de herstellingen enz. aan kazernegebonwen 
te Amsterdam; minste inschr. was . , 
aldaar, voor  ƒ 6 1 7 9. 

3o. het éénjarig onderhoud der  metsel- en tim-
merwerken ; minste inBchr. was J. C. van , 
aldaar, voor  / 3589. 

4o. de herstellingen enz. aan kazernen te -
lem; minste inschr. was . , voor  ƒ 6 7 5 9. 

öo. idem der  kazernen te ; minste in-
schrijver  was C. Bakker, te , voor  ƒ 5 0 9 7. 

Vervolg der  Berichten en . 

B  N N E N  A N . 

'S-Gravenhage. Z. . heeft aan den ingenieur 
van den Waterstaat der  2de klasse . F. W. 

, op zijn verzoek , ontslag verleend uit 
's lands dienst en benoemd bij  het korps van den 
Waterstaat: tot ingenieur  der  2de klasse, den 
ingenieur  der  3de klasse P. . r  en tot 
ingenieur  der  3de klasse, den adspirant-ingeuieur 
A. B. Albers. 

. Op d is in den front -
muur  van het noordelijk landhoofd van een dei-
doorgangen in den spoorweg (poort ) sedert 
eenige dagen eene belangrijke scheur  ontstaan, 
die, ter  hoogte van het bardateenen plint , de 
wijdt e heeft van 64 . en boven op den keer-
muur de wijdt e van 140 . 

Bovendien heeft eene belangrijke verzinking 
plaats gehad in het gedeelte van den spoorweg 
tusschen de beide doorgangen. t gedeelte weid 
over  de geheele lengte en de halve breedte 2 ii 
3 . verlaagd. 

Zoowel tengevolge hiervan, als ten gevolge der 
daaruit voortgevloeide verplaatsing vun den on-
dergrond, is de kaaimuur-fundeering langs bet 
eind der  Eutrepothaven vooruitgeschoven en ge-
deeltelijk vernield; kespen weiden opgelicht of 
geheel doorgebroken, koppelhouteu weggerukt, 
damplanken verplaatst, enz. (N.  Ct.) 

Zwolle. Voor  de vueeerende betrekking van 
gemeente-urchitect hebben zich 53 sollicitanten 
aangemeld. 

n n de zittin g van den Gemeente-
raad van 22 dezer  is behandeld een request van 
211 ingezetenen, strekkende om een nieuw on-
derzoek in te stellen naar  den toestand van den 

. Adressanten wenschen zoo moge-
lij k dien toren te behouden nis een sieraad dezer 
gemeente , en drukken de hoop uit dat de d 
zich zal vrijware n voor  de beschuldiging van 
wandal isme. 

Tot leden der  commissie van onderzoek zijn 
benoemd de hecren : T. n , directeur  der 
gemeentewerken te ; W. C. van Goor, 
architect e m en G. J. vun Gendt, ar-
chitect te Arnhem. 

Ad verten tien. 

. 
E E voor  de Gemeentelijke Gasfa-

briek te Arnhem, is voornemens om op g 
den 0 Apri l 1875, des namiddags ten één ure, 
in hare Vergaderkamer aan de Gasfabriek aan 
te besteden: 

e levering van 2,800,000 kil o En-
gelsche Gaskolen. 

Op voorwaarden die aan de Gasfabriek ter  in-
zage liggen en aldaar  tegen betaling van 25 cents 
te bekomen zijn. 

S van
 zullen op Vrijda g den 0 Apri l 1S75, 

iles voormiddags ten Elf ure , ten c aldaar, 
bij  enkele inschrijving , openbaar  aanbesteden: 

e levering van 120,000 Waalklinker 
Straatsteenen. 

l bestek daarvan ligt ter  lezing ter  Secre-
tari e alhier. 

, den 20 t 1875. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd , 
T . 

 Secretaris

1.

G 
wegens bet amoveren van het huis, 

lett. F no. 146, in de Qroote -
straat te , en het bouwen 
eener E aldaar. 

V g in loco gal geschieden 30 t 
e. a., des middags 12 uur , eu de inscliryviugs-
biljetten moeten worden ingeleverd vóór of op 
den 5 Apri l daaraanvolgende, ten huize van den 
lloogwclgel). r . . F. A Baron VA N 

A te . 
Gedrukte bestekken zijn den 20 dezer  te be-

komen J den Boekdrukker  J. , 
tegen betaling van f\ per  exemplaar, en de 
teukeningen liggen ter  inzage bij  den Arcbiter t 
. A le . 

VOO N 

van Th. J. DOBBE, te . 
Steed, voorradig Calqueerlinnen, breed 77, 

05 en 110 en Calqueerpapier. Papiertoile. 
Papier  quadrille, Wi t en getint papier  Bans 
fin  Touwpapler  voor Werk- e 
teekeningen 

Ontvangen een extra mooie party Whatman 
dubb. ohjphants (68 X 120 cm 

Op aanvrage worden monnlers franco toege-
zonden. 

e Aanbesteding. 
F WH N VAN N -

N , zijn voornemens 
op Woensdag den 7 April  1875, des voormiddags 
te 11 uien in het , by de Schut-
sluis te  in bet openbaar  aan 
te besteden: 

t onderhoud der  grintwegen in den 
polder, benevens de levering der 
daarvoor  benoodigde grint van af 
1 i 1875, tot en met 30 Apri l 1878. 

n twee perceelen. 
e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 

overeenkomstig de bepalingen van het bestek, 
dat tegen betaling van / 0.50 verkrijgbaa r  is bij 
de Boekhandelaars J. VA N  EN ZOON, 
te Gouda. 

n geven f en n 
voornoemd, benevens de 1e opzichter  des polders 
de r . O te , die desver-
langd , aanwijzing in loco zal doen. 

A A  & T Utrecht, 
Fabriek van Torenuurwerken, Telegraaf, 
toestellen, Pnysische en b 

sche . 

E N . . 

N N . 
n in u en Belgisehen Straatkeien, 

Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste steencn. ens 

V e r w a r m i n g » e n V e n t i l e r i n g 

V A N G E B O U W E N . 

e Ondergcleekenden bevelen zich aan voor 
het leveren van G 

N door  middel van warme lucht, wan* 
water of stoom. 

Boompjes, nieuw nommer 54, 

A . 

s van  ™ a 

in , 

Nieuwehaven  55, . 

F. ¥ . A AT te , 

beveelt zich voortdurend aan tot dekking van 
, Goten. Platten enz., met zink, lood of 

leijen, en verder  voor  de levering van alle moge-
lijke Ornamenten in gedreven , gegoten of getrok-
ken tink of koper, alsmede C o* eu Waterleidingen. 

! ! T r a m w a y s ! ! 

Eene parti j Y S van uit-
muntende kwaliteit , ('nooit gebruikt en zoo goed 
als nieuw) vrigt p. m. 13 . per  strekkende el, 
worden tot enorm goedkoopen prij s hier  te 
lande te leveren aangeboden; terwij l op een aan-
nemeiyk bod, voor  de geheele parti j  p. m. 800 
ton (mitsgaders voor  dwarshouten en verder 
spoorweg-materieel l wordt gereflecteerd. Nadere 
informatio n worden op schriftelijk e aam rage ver-
strekt onder  het motto »Spoed" aan het Bureau 
van dit blad. 

, 
T E . Prv. N , 

levert tegen lagen prij s prim a
en monsters op verlangen. 

k „de e " 

t e . 
Vervaardigen zeer  practisch ingerigte STOO

en N volgens eigene -
structie. 

T\ e Concessie-Aanvrager  voor  cene zeer  doel-
 matige Verbindingslij n wenscht zich , betref-

\ j fende de opmaking der  plans te verstaan 
met een geroutineerd Spoorwegingenieur. 

Allies franco letter . 1) bij  de Boekhandelaren 
J. G. VA N N &  ZOON te Utrecht. 

E T 

e j  belast zich met het leggen 
van gecomprimeerde wegen eu mastiek vloeren, 
ook buiten Amsterdam. 

n geeft de r  Q. . VA N N 
aan de Fabriek W.W . 107/*, te Amsterdam. 

.  6  te . 

S ) 
Prodiik t hetwelk, volgens verslag van het -

ninklij k t van s te 's Gra-
venhage, alle aanbeveling verdient. 

Steencn van 4 Centi-
meters dikte voor  be-
vloering van Trottoirs , 
Binnenplaatsen, Vestibu-
len. . Scholen, 
Uureaux , n , 
Fabrieken, enz. 

 Steenen, dikt e 5V| Cen-
! timeters, voor  bevloering 
i van , Porto*Co-
! chores, . 
, , en in bet 
: algemeen voor  plaatse» 
i waar  rijtuige n passeeren. 

Op aanvraag worden s gezonden 

. F. Onde rwa te r , , 

1 N 

P a p i er  en m- o d e r, 
voor  welker onbrandbaarheid, ondoordringbaarheid en soliditeit, zelfs bij  de felste koude
grootste hitte, b. v. in Glasfabrieken, hij  geheel instaat en alle schade welke daardoor  mocht ont-
staan geheel voor  zijne rekening neemt. e goederen worden geleverd franco, waaromtrent s 
informatio n te bekomen zij:: . Ook levert bij  in alle mogelijke afmetingen diverse 

vervaardigd uit de op 1 t nieuw opgerigte 

B o m k a d e . 

.  &> ZOON , 

Fabrikante n van Stoom- en andere Werktuige n te Amsterdam , 

v m a i i n l t e c i i Sb io i i i l i c i i i iac l i i i i r s v an do i i i o i n i s i r  cons t ruc t ie. 

 T E N N 
uit de Fabriek van B.  J.  te Frei-
burg (Baden), bekroond op de Wereldtentoon-
stelling te Weenen in 1S7.'J. 

, prijscouranten enz. zijn verkrijgbaa r 
bij  den Agent voor  Nederland , J. . P. JANSEJzn., 
tilt},  Amsterdam. 

 «i UAOAZU N van Waterpas- en 
t instrumenten, alle soorten van 

Equerres, Bakens, gejjkte n 
Teekengereedschap, enz. en/. 

V A N E & S 
g tegen bederf, door  Creosotee-

ren en Chloorzink. — Steeds voorhanden aan 
hunne Fabriek N S 

T , N en N -
, allen in verschillende afmetin-

gen; alsmede worden , -
en N desverkiezende be-
rcid of onbereid tegen coneurreerende pryzen ge-
leverd. 

Adressen. 

s voor  5*J achtereenvolgende plnatsingen: 
één regel ad f 10.— 
twee regels  n 15.— 
dri e regels » » 'iO.— 

C. , Appingedam. 
Stoomtimmerfabriek en -

Zagerij  en Jalousiënfabriek. 

r  dk Z o o n, Amsterdam. Alle bouwar»*-
n in cenicnl, ni|«, ent. l'orilaii(l«t>tnni l s / ï . 25 ft*  '* [ 

r rhe r  * Buddina;b, Arulum. Waterpas-
, balansen, bascules 

Bouwterreinen te %'elp te koup, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VAN -

j , te Arnhem. 

Jfie* . Pleyaler. te Schevenitujen, fabrikan 1 

van cement-riolen, waterbakken , vloeren. eni. 

Bouwterreluen te kuup nabij  de n 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. le Utrecht, te 
bevragen bij  den arebiteet Ü aldaar. 

O. T . , trnhrni" . Stoomhout-
lagerl). Fabriek van Polderwagens, Steenfa-
briek-Gereedschappen en Pakkisten 

(iadruk t by U \V. VAW  W l t  Jfc C"  t« Arnbeui. — All e stukkeu sn advertent ie» te adresseeren aan den liedacteur  F. VV. VA N T JQzn. te Arnhem. — Uitgave van . A. -

Tiende g 1°. 14. Zondag 4 l 1875. 

E , 
VOO

, , , S en . 
: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Verschijnt Zondag». . per  nianiiilni i f n nboimeert zich i 

ecu . Afzonderlijk e nnnimers bij  vocniitbestelliilg i  cents. 

: 

Vou 1 5 rcgeli ƒ 1.—, vcnlur voor  sUtSB NBSl 20 eaats en 10 rents vuur  ucn 
ri'inirrn T v.m het . Groote letters worden naar  plantaruimt c berekend. 

T E V A N E -
. 

(Vervolg en slot ran N".  11.) 
r  wij  willen, boven alles, het verwij t van 

overdrijvin g in het betoog van onze stelling ont-
gaan. Wi j  zullen er  ons dus toe bepalen <t\<  de 

volgende wijze te werk le gaan: 

Onze coëfficiënten voor  verlenging van den te 
doorloopen weg toe te passen hebbende op geval-
len van zeer  onderscheiden aard : aan de eene 
zijde de groote hanen duor  de Alpen, aan de 
andere zijde de kleinere hanen, sooals die over 
den Jiira , zullen wij  in het oog houden, dat men 
voor  de eersten meer  ojionthond of hallen moet 
aannemen, het gevolg der  lengte en steilte van 
de klimmingen, en dat, om dezelfde reden, de 
exploitatiekosten, in gevallen van dezen aard, 
eveneens eene stijging ondergaan. 

Uns, daar  wij  nie  staan tegenover  volstrekte 
gegevens, getrokken uit cene onbetwistbare theo-
ri e , maar  tegenover  meer  ol min veranderlijk e 

T A U E

practische gevolgtrekkingen, en niets ons verplicht 
- stipt aan de coëfficiënten », Jï en  te hou-

den, zullen wij , gelijk de onderstaande Tabel V 
aantoont, de coëfficiënten u en o'vaststellen, die 
toegepast moeten worden op de som der  hij  steile 
hellingen bestegene hoogten, om te gelijk de ver-
lengingen van de te doorloopen wegen en de ver-
meerderingen van de kosten te bepalen, waarbij 
de hoogste betrekking hebben op de Alpen-hanen 
en de laagste op minder  gewichtige berglijnen. 

n de onderstaande Tabel V voegen wij  bij  de 
kolommen, die de waaiden van a eu a' aangeven, 
tot rechtvaardiging en toetsing, nog andere ko-
lommen, die de coëfficiënten b en li  doen kennen, 
overeenkomende met de coëfficiënten } en 3', en 
respectievelijk afgeleid uit de waarden n en a. 

a vergelijken wij  de gemiddelde waarden van 
b en i'  met de gemiddelde waarden van  en 

, en eindelijk geven wij  de herleide snelheden 
u en u' , waarvan de eersten overeenkomen met 
de waarden a en de luatsten met de waarden a'. 

. 
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. Coëfficiënten der  ver-
lengingen en der  kosten-
vermcerderingen, toe te 
passen op de bestegene 
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Overeenkomende her-
leide snelheden in kilo-
meters. 

a a' 1 h- 6 en b' T en ï ' 
50, „ 

u = _ k
50, „ 

u = — . 

0) (8) (3) (5) (6) (7) (8) (») (10) 

16 05 45 1,975 1,075 1,825 2,05 0,89 25,3 , 29,9 
70 55 2,520 2 100 2,310 2,50 0,92 19,9 23,8 

2.-> 82 00 3,050 2,500 2,775 3,16 0,88 16,4 20 
30 88 05 3,640 2,950 3,295 4,06 0,81 13,7 16.9 
40 95 70 4,800 3,800 4,300 6,67 0,64 10,4 13.2 

n ziet, dat de waarden a en a' volkomen over-
eenstemmen met hetgeen waar  te nemen valt bij 
den ; dat de hiernaar  berekende on-
kosten-vermeerderingen in de kolommen (4), (5) 
en (0) aanmerkelijk beneden de gegevens van den 
beet- e in de kolom (7) blijven, en dut ein-
delijk de herleide snelheden in de kolommen (0) 
en (10} niet merkbaar  afwijken van die der  Tabel , 
waarvan wij  de overeenstemming niet de practij k 
hebben aangetoond. 

Ofschoon de hierboven gemaakte opmerkingen 
om het bewustzijn geven, dat onze practische 
tabel zich , uit het dubbele oogpunt van den door-
loopstijd en de uitgaven, binnen hoogst matige 
grenzen houdt, schijnt het ons toch niet nutte-
loos na te gaan, ol wij  in een werkelij k geval, 
wat de exploitatie-kosten betreft, eene bevesti-
ging van onze cijfeis zouden vinden, gelijk de 
hierboven geleverde, wat de snelheden aangaat. 

e gegevens hiervoor  zijn schaarsch. n moet 
zorgvuldig zoeken urn iels te vinden, dat voldoende 
nauwkeurig is. Wij  hebben niets bevredigends 
gevonden dan in de uitmuntende aauteekeningen 
van (jutlschalk  d>-s higenieurs civils, 
1870 en 1873} over  de exploitatie-kosten bij  den 

'1 ui- en den . 

e heer  Outtschalk berekent de uitgaven voor 
de exploitatie dour  bij  de werkelijk e kosten vun 
trekking , onderhoud en toezicht der  baan gemid-
delde uitgaven voor  den dienst van het verkeer 
en van het algemeen beheer  op te lellen, en ver-
krijg t dun den prij s van het vervoer  eener  bruto-
ton per  kilometer, die, vergeleken met de over-
eenkomstige prijzen op de andere baanvakken (die 
als eenheid dienen;, tot deze gevolgtrekkingen 
leiden: 

!

18C8—'2,50, Ge-
186U—2,'23J mid-
1870—2,:J5( delde 
1871—2,20) 2,37. 

[1808—1,52] Ge-
~ . . . „ , 11869—1,86f ,nid-

 kli.iim . 22,5 n u n . 8 7 0 - i ; 4 4 > e 

(l871—1,84] 1,65. 

e rij t S , inzonderheid bet laatste, zijn la-
ger  dan de gemiddelde, daaraan beantwoordende 
waarden der  zesde kolom van Tabel , maar  wij 
moeten doen opmerken, dat die uitkomsten be-
trekkin g hebben, niet alleen op de steile kli m 
tningen , maar  op bel geheele baanvak, waarvan 
ZÜ deel uitmaken. 

Zoo zijn , gelijk wij  reeds hierboven gezegd 
hebben, voor  zooveel den Semmuring betreft, 
*>ver  eene lengte van 42 kilom. slechts 20,0 . 

Semmering, klimm . 25

met hellingen van 25 m.m., terwij l de overige 
15,4 . slechts flauwe hellingen hebben. Z< 
men dus alleen dat steile vak beschouwt, krijg t 
men een coëfficiënt 3,15 in plaats van 2,37, en 
die coëfficiënt 3,15 is aanmerkelijk hooger  dan 
2,775 uit de zesde kolom onzer  practische tubel ('). 

Voor  den Brenner  vindt men eene gelijke ver-
klaring . Op de 125 kilom. van dit baanvak, 
waarop men 1870 meters stygt, vindt men slechts 
over  07 kilom. steile hellingen , waarbij  eene stij-
ging plaats heeft van niet minder  dan 1500 me-
ters. e overige 58 kilom. hebben slechts flauwe 
hellingen. e als boven , wordt de uit 
deze gegevens af te leiden coëfficiënt, voor  klim -
mingen van gemiddeld 22,5 millim. , 2,213. Wy 
naderen dus reeds zeer  de waarden van dj  ver-
menigvuldigingttabel, maar  wij  zouden ze verre 
over.schrijden, zoo wij  den prij s van het vervoer 
eener  bruto-ton per  mijl , die op den Brenner 
fr . 0,13 beloopt, vergeleken, niet met den prij s 
op de andere buanvukken der  Tyroler  lij n (meer 
dan fr . 0,08), maar  met dien der  vlaktelij n 
Wecncn-Triëst, die slechts fr . 0,045 bedraagt. 
(Vergelijk Tabel ) 

Voegen wij  er  nog by , dat, zoowel bij  den 
Brenner  als den Semmering, de zoogenaamde 
vlakte-sect iën, die tot vergelykingsterm dienen, 
en waarvan wij  de exploitatie-kosten als eenheid 
aannemen, vri j  wat geaccidenteerder  lengte-pro-
fielen hebben dan het gemiddelde van het net op 
de noordwestelijke glooiingen van den Jura. 

Als wij  deze, misschien reeds te lange, uiteen-
zetting samenvatten, mcenen wij  te mogen zeg-
gen , dat onze laatste tabel, bestemd voor  de ver-
menigvuldiging van de afstanden , als gevolg van 
de Steile hellingen, ten volle overeenstemt met 
de feiten der  practij k ; dat zij  zich binnen wyze 
grenzen houdt; dat men er  met vertrouwen ge-
brui k vun kan maken, en dat de uitkomsten, 
die er  uit af te leiden zijn , eerder  beneden dan 
boven de waarheid, welverre van de banen met 
sterke klimmingen ten onrechte te bezwaren, 
eerder  te veel in haar  voordeel zyn. 

n heeft omtrent het vraagstuk, dat ons be-
zighoudt, vele theoretische studiën gemaakt, die 
zeer  zeker  tot eene belangwekkende gedachten-
wisseling stuf zouden leveren. r  ons oogmerk 
is slechts practische berleidings-formules te zoe-
ken, gelijk de hierboven gevondene. 

Onder  het vermoedelyk zeer  groot getal voor-

(*) r  die coefficient 3,16 nadert  trelfciidu wijze deu 
coefficient, vuurtvlock'iiil c uil tiet vuonkel vsu den

140 . 
in de vlakte: UJ k >T  = J ,-* t -

gestelde formules zijn er  slechts twee te onzer 
kennis gekomen, die gediend hebben voor  de 
vergelijkende studie van 'len overtocht der  Alpen. 

e eene, toegeschreven aan den n 
ingenieur  Autonini , zou zijn : 

S 100 
X =— X 

' l' 
n stellen voor: 

X de lengte in de vlakte, waarvan de exploi-
taüe-kustcn overeenkomen met honderd nieters 
biklommene hoogte bij  steile hellingen; 

.S de exploitatie-kosten per  kilometer  op steile 
; 

' dito in de vlakto; 
,p de per  kilometer  beklommene hoogte, 
f Bovendien zouden waarnemingen, gedaan op 

d p lij n Genua-Turij n , er  toe geleid hebben in die 
, e de volgende waarden over  te brengen : 

S = 30000 fr. , voor  p = 25 meters tdus 
\ s — 12000 fr . in de vlakte, 

waaruit volgt: 

a , x = i ° ; 

l s =  * Tö' 
tn bijgevolg deze schaal van vermenigvuldigings-
cocfficiënten: 

TAUE  V . 

n van 15 m.m. (g1,) . . . . 1,50 
" 2 0 » (A) . . . . 9 

»  25 B (Jj ) . . . 2,50 

( s 80 s (X) . . . . 8 
»  40  . . . . 4 

e coëfficiënten zouden iets kleiner  zijn dan 
die onzer  Tabel . 

Een ander  Zwitsersch (lees: Pruisisch, maar 
genaturaliseerd) ingenieur, , die zich veel 
heeft beziggehouden met het vraagstuk van den 
Simplon, maar wiens arbeid wij  slechts kennen 
door  hetgeen de beer  Stokalper  er  van zegt in 
zyn geschrift van 1869—, zou, met behulp van 
practische gegevens, hebben uitgemaakt, dat bij 
steil.- hellingen de meerdere kosten voor  tien me-
ters stijging gelykstaan aan die voor  een omweg 
van één kilometer. 

Zoo wij  deze formule goed begrijpen , volgens 
welke de verlenging eenvormig zou worden uit-
gedrukt door  het honderdvoud der  bestegene 
hoogte , zou zy leiden tot de volgende schaal van 
coëfficiënten: 

T A B E . 

n van 15 milli m 2,5 
 20  3 

 > 25 B 3,5 
» » 30 B 4 
l « 4 0  5 

e coëfficiënten gaan die van -\ntonini 
(Tabel V) regelmatig 1 te boven en zijn veel 
grooter  dan de onze ('). 

e waarheid ligt niet altij d in bet midden. 
Wij  zouden ons dan ook niet willen aanbevelen 
met eene geuie^-nplaats om te herbalen, dat onze 
formul e binnen voorzichtige grenzen blijf t en ver-
trouwen verdient. Toch zijn wij  innig overtuigd, 
dat dit bet geval is, eu meenen in staat te zijn bet 
streng te bewijzen, zoo wij  van overdryving wor-
den beschuldigd. 

Tot zoover  de ingenieur  Vauthier. k zal er 
slechts weinig aan toevoegen. 

Sinds eeuwen werden overal (behalve op Java) 
de gewone postwegen in de bergen en zigzag 
aangelegd, liet mug dus verwondering wekken, 
dat dit niet meer  nagevolgd is geworden bij  spoor-
wegen in de bergen. 

Vóór rui m twaalf jaren stelde ik voor  de lij n 
Samarung—Solo eene baan voor, waarvan de 
eerste dri e en zestig kilometers, zonder  eenige te-
genbelling, eene klimmin g zouden hebben van slechts 
één vijftienhonderdste (0™,0007.) n bet overige 
van de baan was geene enkele klimmin g steiler 
dan een honderdste, en nam men slechts ééne 
tegenbelling waar, bij  N'gesrep. 

Belangrykeingravingen, ophoogingen, bochten 
en kunstwerken waren niet noodig. Bezwaarlijk 
zal men een gunstiger  lengte-profiel in een berg. 
land vinden. r  men gaf de voorkeur  aan eene 

J met steiler  hellingen, .belangrijker  kunst-
werken, ingravingen en ophoogingen, op een 
slecbteren fundeeringsbodem, door  een onvrucht-

) r  zü komen toch uitmuntend uvereun mei de cü-
teri der exploitatie-kusten optleu lireuucr  ff^^  — J*-8** 
ui met het voordeel van deu ouiweg ia de vlakte (zit 

mijne vorige noot). » huogu cuctlicicutcu ttchüncu 
de voorkeur  te verdicucn boven dc lagere vau Vauthier. 

. f. i'„ 

boarder  streek. r  heeft toen weer  kunnen 
zien, wat vc<dlectieve wijsheid op ingenieursge-
bicd"  beduidt. 

n dc e , het e van 
, de e Spoorwegmaatschappij  en 

de Staten-Generaal zat niet één a of An-
tonini of Stokalper  of e of r  ofSchniidlin 
of Stoll of Vauthier  of . 

Zelfs onder  de gewezen spoorweg-concessiona-
rissen en oudleden van den d van Toezicht 
op de spoorwegdiensten, dus onder  de tspoorweg-
specialiteiten", was er  niemand, die van dat gun-
stige lengte-profiel de voordcelen aantoonde. X u , 
de schatkist en de aandeelhouders hebben de ge-
volgen der  beslissing ondervonden. 

Eerstdaags komen de spoorwegen in n lie we-
der aan de orde. Vóór tien jaren beval ik in 
den Oost post (Nov. en . 18G4, ook als bro-
chure:  denkbeelden over spoorwegen op 
Java" herdrukt ) en in den Tijdspiegel van Nov. 
1805 aan, voor  elke richting , die in aanmerking 
kan komen, cene raming op te maken van: 

l e de aanlegkoslen; 
2e de exploitatie-kosten; 
3e het vervoer. 

Op die wijze gaat men in s te 
werk, en daar  werpen de spoorwegen hooge di-
videnden af. 

n doe dat ook bij  ons, maar  make dan de 
tweede raming volgens de coëfficiënten van Vau-
thier  en , of nog beter  bewezene. 

t is te hopen, dat het tijdschrif t van het 
Nederlandsch  van  er  toe 
bydragc de algemeene onkunde te verdrijven , die 
nog bij  ons heerscht omtrent de eischen, waaraan 
spoorwegen in ë moeten voldoen. Over  be-
nedenrivieren en vlaktelijnen hebben wij  reeds 
overvloedig geschrijf, en zelfs te veel, maar  over 
bergstroomen en steile spoorwegen te weinig, dat 
deugt. 

e ook in een nieuwen druk van Storm 
Bujvaing's Waterbouwkunde wat meer gelet wor-
den op het belang van »de kurk , waarop Neder-
land drijft! "  Onder al de officieele leunen, die 
slechts leugens zijn, is er  geen leugenachtiger 
dan deze: »Nederland en  zijn één." r 
weet, dat zij  één big ven, zoolang het by ons 
aankomt op nemen, maar  twee worden, zoodra 
het aankomt op geven. n het  van 

 eu de  Academie er  toe me-
dewerken  vun die leus een waarheid te maken ! 

 aan 't  van 

Genève, 11 Jan. '75. 

S. £. W . A VAN . 

G T E . 
Onder verwijzing naar  de advertentie, in dit 

blad voorkomende, vermeenen wij  den lezers geen 
ondienst te doen door  bet programma in zijn ge-
heel mede te deeleu. 

Programma van eene Prijsvraag ter  bekoming 
van plannen voor  bet bouwen van twee royale 
beerenbehuizingen, ieder  afzonderlijk ingericht, 
maar  in 't front een geheel vormende, daarbij 
twee stallingen voor  8 paarden met wagenhui-
zen, aan de Gruote t te Groningen. 

 Terrein, 
t terrein , waarvan situatie hiernevens gaat, 

wordt geheel door  gebouwen of tuinen begrensd, 
terwij l bet bezit van het terrein aanspraak geeft 
op het gebruik van een mandeelige gang, die 
aan het f uitkomt . 

 van ieder woonhuis op zich zelf. 

S o u s t er  ra in . 
t soustetrain moet bevatten: 

1*». woning voor  den koetsier; 
2". keukeu en mangelkamer, provisiekelder, 

wijnkelder , provisiekamer, meidenkamer  enz., 
enz. 

B e l - é t a ge of e C h a u s s é e. 
1». 4 kamers, waarvan twee desverkiezende 

en-suite kunnen zijn ; 
2u. een spreekkamer, die evenwel ook op de 

1e verdieping kan komen. 
l e V e r d i e p i n g . 
Een groote boven-voorkumer, logeerkamers 

enz., enz. 
2e V e r d i e p i n g . 

- en turfzolders enz. 
e g wordt slechts tot ha 

aangegeven, opdat men wete, wat zoo
wordt vereischt. 

t spreekt vanzelf, dat het -el» uw aan de 
vei-eischten des lijd s volkomen moet voldoen .̂ 

| 
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waarbij  bet tevens niet alleen door een goeden 
smaak, maar ook door een practische g 
moet uitmunten. 

111. Uitwendig aanzien van het gebouw. 
t hoofdgebouw mag iu den door den ont-

werper  meest geliefkoosden stijl ontworpen wor-
den. 

 Vereischten van het plan. 
t plan moet bestaan in : 

a. de plattegronden van: 
1. het Sousterrain; 
2. de Bei-étage of ; 
3. le Verdieping; 
4. 2e Verdieping; 
5. stallen en wagenhuizen : 
b. eene lengte- en breedte-doorsnede en eenige 

détai ls; 
c. den frontgevel van het hoofdgebouw; 
d. eene globale begroeting van kosten en korte 

memorie van toelichting. 
V. Bewerking van het plan. 

liet plan moet worden ge teekend op een schaal 
van 1 a 100 en de détails op 1 a 25. 

e teekeningen moeten alle iu llink e zwarte 
lijnen geteekend zijn en mogen niet gekleurd, 
noch gewasschen of gearceerd zyn. 

Evenwel moeten op de plattegronden de met-
belwerken rood, de hardsteenwerken grij s en de 
ijzerwerken blauw gekleurd worden. 

e lokalen moeten op de plattegronden door 
letters worden aangewezen, welke als renvooi op 
de teekeningen wordeu herhaald en, zoo noodig, 
dooi'  omschrijving verduidelijkt . 

t schrift mag niet dat van de hand des in-
zenders zijn , noch mag op eenig stuk de naam 
des inzenders of eenig ander  kennelijk teeken 
geplaatst worden. 

 Wyze van inzending, behandeling en terug-
zending van het plan. 

Al de tot het plan behoorende stukken moeten 
onder het een of ander  woord of kenteeken voor-
den len Juni 1875 bezorgd of franco te (iruningen 
aan den heer C. Wind gezonden worden. 

j  moet worden afgegeven het adres waar, 
of de wijze waarop men den naam van den 
ontwerper kan te weten komen, en tevens aan 
wien de stukken na de beoordeeling moeten ge-
adresseerd worden. 

t meest in den smaak van den uitbesteder 
vallende plan wordt , zij  het dan ook met eenige 
wijzigingen, gevolgd, en voor het geval den ont-
werper van dat plan de uitvoering niet werd 
opgedragen , of hij  er  voor  mocht bedanken, zal 
hem / 1000 schadelouosstelling uitbetaald wor-
den. 

e ingekomen plans worden ten spoedigste 

franco teruggezonden. 

t programma is opgemaakt door den heer 
C. Wind , hoofdopzichter  in provincialen dienst 
te Groningen, bij  wien tevens, op franco aan-
vrage, de noodige inlichtingen zijn te bekomen. 

Berichten en mededeelingen. 

, 

— r de Belgische g is besloten 
voortaan jaarlijk s een prij s van 25000 franken 
uit te loven, op het gebied der  wetenschappen. 

e jaren achter  elkander zal deze prij s aan een 
Belg worden toegewezen voor een in Belgié uit-
gekomen werk over  vooruit op te geven onder-
weipen. c toewijzing van den prij s zal altij d 5 
jaren na de bekendmaking van het verlangde on-
derwerp geschieden. Um de 4 jaren zullen ook 
vreemdelingen mogen mededingen, ouder  beding 
dat het uitgegeven werk van belung voor  België 
moet zijn. n de jaren, waarin ook buitenlan-
ders mogen mededingen, zal de jur y van beoor-
deeling zoowel uit Belgen als uit vreemdelingen 
van verschillende nationaliteit bestaan, terwij l 
ten Belg het voorzitterschap zal bekleeden. 

e eerste prijsvraag, waaraan vreemdelingen 
loogeu deelnemen, is bepaald in 1881 , en het 
daarvoor  opgegeven onderwerp is »over de mid-
delen tot verbetering van havens aan lage en 
zandige kusten, zooals in Belgié". 

e medewerkers moeten hun werk, iu hand-
schrift of gedrukt, vóór 1 t 1881 inzenden 
aan het e vau Binnenlandsche Zaken. 

Voor de gevallenen in deu oorlog van 
1870/71 uit de z Fulda zal een gedenkteeken* 
in die stad worden opgericht, en daartoe is eene 
prysvraug uilgeschreven. e bouwsom mag niet 
meer  bedragen dan 4500 marken , terwij l de beide 
uitgeloofde pieinien respectievelijk 50 en 30 
marken groot zijn. e ontwerpen worden tot 
den len Juli a. s. ingewacht bij  den heer . 
Epstein, te Fulda. 

, 

s Gravenhage. r  dun Gouverneur-Gene-

taal van Ned. e is een tweejarig verlof ver-

leend nuar  Nederland, wegens ziekte, aun den 

ingenieur der  1ste klasse bij  den Waterstaat en 

' s burgerlijk e openbare werken J. A. de 

Gelder. 

1 N G  N. 

Aan 

de Heeren , S EN VA N . 
 ! 

ik kau niet zeggen, dat mij  uwe repliek in 
uu. 12 van He Opmerker erg volduan heeft. A U 
aiderleggr  mijner  nalezing op uw rapp.r t be-

'  n.elü, un wanneer  bij  het stellen duur-
de meening mocht hebben post gevut, 
dikk e woorden eu algemeenheden den 
[linnen snoeren, dau verzeker ik u, 
 zoudt a*i verkeerd gemeend

mij  met 
lawnAi-ée 

Gy zegt in het begin van uwen brief , dat ik door 
mijn e heftige artikelen u beleedigd heb en uw 
rappor t zonder  eenig afdoend bewijs tracht ver-
dacht te maken. Welnu, ik laat u in die meening, 
en aan de belangstellende lezers vun onze arti -
kelen, vooral ook aan den inzender van hst rap-
port van beoordeeling van  12 in no. 10, tuut 
ik straks het antwoord op de vraag: of dat wer-
kelij k zoo is? Punctum! 

n onze zaak is door u , mijnheeren! een 
nieuw geschil opgeworpen, waarvan ik mij  iu de 
eerste plaats geroepen gevoel het mijne te zeg-
gen. Gij  herinnert mij  nl. dat ik niet geroepen 
ben als rechter  op te treden over  mijne mede-
dingers, evenmin over de wijze waarop gij  uw 
mandaat ten uitvoer  bracht. Geroepen — in dien 
zin dat ik beu aangezocht tot datgene wat ik on-
dernam, neen, dat ben ik niet, maar  datschijul 
mij  toe is ouk niet uwe bedoeling. Als ik u goed 
begrijp , dan wilt gij  met uwe herinnering in ij 
zeggen, dat ik mij  geen oordeel mag aanmatigen 
over het werk mijner  mededingers en ook niet 
over de wijze, waarop gij uw taak verrichtte! . 
Wat nu het eerste aangaat zal ik u maar  dade-
lij k gelijk geven, evenwel onder de opmerking, 
dat ik my over hun werk ook volstrekt geen 
oordeel heb aangematigd. k had noodig voor 
mij n betoog, dat de d van n met 
verontwaardiging uw stuk had moeten afwijzen, 
te wijzen op de groote afwijkingen van bet voor-
schrift der  prijsvraag in de plannen van Ago-
razoo en Acht, aan welke dour  u onderscheidingen 
zijn toegekend en toegekend konden worden, om-
dat gij  u, mijnheeren! aau de wet, die dc -
warder  beursprysvraag beheerschte, niet gebonden 
achttet. e plannen van Agorazoo en Acht zijn 
begroot respectievelijk op ƒ 340,000 h ƒ 3 0 9 , 0 00 
en ƒ 2 0 0 , 0 0 0. e Commissie zegt van dit laatste 
ontwerp dat het natiwhjk s voor zes ton zoude 
ziju te maken, en het kan bovendien op het ter-
rein dat n vour de beurs bestemd heeft 
niet staan.) t wijzen mijnerzijd s op de plannen 
van Agorazoo en Acht is dus geen ondersoek naar 

hunne waarde geweest, maar  eenvoudig eeu be-
wijsmiddel. t ik voorts mijn gevoelen i i t u 
zou mogen zeggen over de wijze waarop gij  uw 
mandaat hebt ten uitvoer  gebracht, zie, dat beweren 
drnischt zoo lijnrech t in tegen de begrippen der 
10de eeuw, dat ik mij  daarop niet behuef te 
verdedigen. t is een stelling die hoogstwaar-
schijnlij k aan uw pen is ontglipt in een onb 
waakt oogenblik, eu is dat niet het geval, geliei
ze mij  dan nog eens onder den neus te wrijven 
en ik z.tl u dienen van bericht en raad. alweder 
punctum! 

k heb hierboven gezegd, dal uw repliek, als ze 
moet dienen tot wederlegging op mijn nalezing 
enz., niets beteekent. Gij  zendt b. v. aan mijn 
adres terug eenige uitvullen, zonder dat mijne 
beweringen, waarin ze voorkomen, behoorlijk wor-
den tegengesproken, ik neem die uitvallen daarom 
dan ook niet terug. Uw oordeel is , dat mijne 
verdediging is: eenzijdig en egoïstisch en voorde 
cardinale punten zelfs zonder  behoorlijke bewijzen. 
k zal mij  op alles wat gy hebt goedgevonden te 

zeggen niet verdedigen, maar de hoofdzaak nader 
toelichten. Alvorens ik daartoe echter  overga, 
moet ik met u afrekenen over uw ingezondun 
stuk iu no. 9 van  Opmerker. Gij  zegt daarin 
mijne nalezing te beschouwen als een uitvloeisel 
van misplaatste verbolgenheid, cn mijn zelfbehagen 
cn veel te hooge ingenomenheid met eigen werk 
te betreuren. Van misplaatste verbolgenheid is 
geen sprake, dit kan ik u iu de eerste pluats 
verzekeren, maar wel van goedgeplaatste ver-
bolgenheid, want ik heb mij  voorgesteld met den 
stryd, dien ik aanvaardde, voor het vervolg onscha-
delijk tu maken de wijze waarop door u is goed-
gevonden hut vri j  duidelijk e voorschrift eener  prys-
vraag uit te leggen, en de daarop ingekomen ant-
woorden te beoordeelen, opdat de beautwoorders 
vun zoodanige vragen in het vervolg voor  derge-
lijke » willekeurigen uitleg en onvriendelijke be-
oordeeling gevrijwaard zouden zijn. k wilde iu 
bescherming nemen, als ik bet eens in overdrach-
telij k eu zin mug zeggen, het liberalisme tegen 
aristocratie. Op uw betreuren enz. iu el ik ant-
woorden, dat ik uw uiodelydeii van de hand 
wij s en dat mijne ervaring, hoewel ik nog niet 
zoo oud beu als gij , mij  heult geleerd, dat men 
in deu regel te hoog bij  het werk van anderen 
opziet. Evenals ik noodig had te wyzeu op de 
plannen van Agorazou en Acht iu mijn bewe-
ren . . . enz., moest ik het ontleedmes zetten iu 
uw oordeel over  mijn eigen werk tot staving van 
mij n gevoelen, dal gy niet waart de rechte min-
nen. Overigens moet ik u zeggen, dut de uStuul-
tjes vau ijdelheid' ' van deu Schoolmeester; 

Zoo huopeii dwaze paardevijgen 
, daar ze iu 't slinkend stalvochl staan, 
enz. 

iu duu geest vuu uw schrijven, een waardig slot 
zoude zijn geweest vun den epistel in no. 0 van 

 Opmerker, lOden jaargang. 
Gy zegt: dat ik voor de cardinale punten geen 

behoorlijk e bewyzen heb bijgebracht. Wal zyn 
de cardinale punten/ Zonder  twijfe l deze: eer-
stens mijn gelooven dut gij  niut zyt geweest do 
rechte mannen op du rechte plaats, uu tweedons, 
uiet de mannen die der  zake kundig zyn of althans 
vuu de zaak die studie hebben gemaakt, waartoe 
zij  verplicht wuren geweest, ik moet eerst eens 
vragen, wat men heelt te eischen van beoor-
deelaars, als ze zullen zyn de rechte mannen op 
de rechte plaats. Zou dat in houfdzaak niet zijn , 
dat zulke heeren het werk, wuarovcr ze hebben 
te oordeelen, moeten verstaan en dat ze recht-
vaardig moeien zyn.'  Wuluu , laat my u dan nu 
eerst eens wijzen op eenige zaken die betrukkin g 
hebben op dal verstaan van hul werk. 

Gij  zegt van mijn heigrond, dal hy is onbedui-
dend , uiislerk, ongekoppeld. k kan hier  niet 

vertellen hoe het ontwerp mijner  fun leerinir  er  in 
bijzonderheden uitzag , en bepaal mij  dus alleen 
bij  hel laatste woord. t woord ongekoppeld 
n.1. verraadt hier  uwerzyds niet dat doorzicht 
wat men billij k van de beoordeelaars der  prijs -
vraag kou verwachten. liet is volstrekt niet 
noodi-f dat de fundeering gekoppeld wordt op de 
wyze, zooals gij  dat verlangt. k heb vroeger 
gezegd hoe die  sterk genoeg zoude 
zyn  maken op veel goedkooper  wijze. Wy 
worden ' i zonder  t wijful o vei die fundeoring*quaestie 
nimmer eens. 'k Vraag hel dauroin  de man-
nen van het vak ,  gelijk heeft. t terrein 
waarop de beurs gesticht moet worden is een 
voor 40 jaren gedempte gracht, heeft gediend 
voor  veemarktplaats en ligt  2.50 - boven 
peil. e breedte tusschen de zijmuren van mijn 
ontwerp is ongeveer  30.00 meters. 

(ti j  zegt van mijn aardhogeu: saardbogen iu 
den spitsbogenstijl, zie opstand geteekend op 
den plattegrond" . Als die uitdrukkin g uwer-
zyds een medelijdend schouderophalen moei be-
teekeuen, wat ook kwalij k zal zijn te ontkennen, 
dan is dit ook alweer een staaltje van een min-
stens onbezonnen oordeel. e spitsbogen daar 
in het systeem van mijn fundeering ziju
te maken dun cirkelbogen, eu zijn bovendien 
sterker. 

t de commissie, hy overigens zooveel woor-
den, kon voordragen tut onderscheiding: ontwerpen 
waarin de heurslukuleu 12 ii 10 treden hoog 
boven de straat liggen, bewijst dat ze de hoofd-
zaak uiet verslaat. Vraag het aau iedereu «oup-

N of handelaar die de r markt be-
zoekt , enz. 

Wat voorts nïel strookt met mijn begrip van 
rechtvaardigheid, is het volgende: 

§ 4 van het programma bepaalt, nog wel met 
cursief gedrukte letters, dal hei gebouw, geheel 
voltooid, niet meer mag kusten dan eenmaal hon-
derd vijfti g duizend gulden. Nu is het wel waar 
dat hel programma wat veel voor dat geld vraagt, 
maar hoeveel le veel, of in andere woorden : wat 
kan er  terechtkomen voor dat geld , o. u. van 
die lokaliteit welke de strekking heeft het gebouw 
op andere wijze winstgevend tu maken, en van 
de bijlokalen, eu iu het algemeen van de kunst-
waarde der  stichting.' Zie, mijnheeren! die 
vraag schijnt gij  u niet eens gesteld te hebben 
en dat was toch billij k geweest, want daardoor 
tun minste zoudt ge hebben voorkomen het ge-
brui k van vele uwer, uit den mond van bcuor-
deelaars eu iu de ooren van beoordeelden, on-
aangenaam klinkende bijvoeglijk e naamwoorden. 
Uwe opvatting wat betreft ruimt e cn kunstwaarde 
van het gebouw, is een basis geweest, in strij d 
met het programma. Niet 150, maar minstens 
300 a 350 maal duizend gulden moet de stich-
ting kosten, beredeueerdet gy nj g vóór dat er 
van beoordeelen sprake was. t vonnis over de 
plannen der  beuntvvoorders van de vraag, die 
kennelijk rekening hebben willen houden, was 
daardoor  gevuld. Zy'  konden — en dat is zeer 
natuurlij k — deu toets der  vergelijking niet door-
staan met de beaniwoorders die geen rekening 
met de 150 duizend hadden gehouden, en zelfs 
niet eens met § 2 van het programma, die de 
indeeling van het gebouw bepaalt. s die wijze 
van handelen rechtvaardig geweest/ k heb alle 
mogelijke respect voor uwe opvatting van de 
eischen der  hoogere bouwkunst, maar die kunst 
laat zich niet opdringen. 

Paragraaf 4 van het programma zegt woorde-
lijk : t gebouw mag geheel voltooid niet meer 
kosten dan eenmaal honderd vijftig duizend 
gulden". k heb die som  ais een
beschouwd. Gij  zegt iu uw repliek, ze voor een 
minimum te hebben aangezien. Als dat in die 
repliek van u geen schrijf - ol drukfou t is, 
dun zou ik u, utf het hart tot het hart gespru-
kun, dringend aanraden nog een beetje privaat 
les iu het lezen te nemen. Als diu uitdrukkin g 
van u gemeend is, deu vraag ik , zonder  eenig 
ander  argument daarvoor, aau deskundigen eu 
leeken: 

Waren diu heeren de rechte mannen op de 
rechte plaats? 

Gy maakt voorts, mijnheeren! in uw repliek 
vri j  wat drukt e over  myne memorie. k zal mij 
daarop niet verdedigen, niet duidelij k maken hoe 
het mij  voorkomt, dal gij  nog schijnt te hangen 
uan de begrippen dier  tijden, lucn men uog niet 
behoorlijk voor  ziju gevoelen mocht uitkomen. 

r  dit moet ik er  u van zeggen: Ge hadt 
niet ' i i ' i i stijl vun mijn memorie, maar  myn beurs-
plau te beoordeelen. 

En hiermede leg ik de zaak der r 
prijsvraa g aan den kant. k gun aan u, myn-
heeren' het laatste woord. 

We hebben malkaar eens bij  de kladden ge-
had. Van weerszyden waren we niet altoos 
zooals hut eigenlijk behoort te zijn , in onzen 
strijd , wat stijl en uitdrukkin g aangaat, waar-
dig en bezadigd. c meusch is geen aardappel. 
Van myn kant is de zaak ufgeloopen. Gelijk 
ulle lofzangen eeu einde neineu, zoo ook moet 
bij  het twistgeding eeu punctum worden gezet. 

li  stond, wat betreft deu uitleg van een prijs -
vraag, vijandig geheel alleen tegenover  drie, 
maar ik hoop wanneer gy uw laatste woord hebt 
gesproken, mijnheeren! dat wij  dan weer  zul-
len zyn : een viertal uit weiks boezem alle haat 
en nijd , die daarin voor  een oogenblik schuilden, 
zullen zyn verbannen, elk op zijne wijze ijveri g 
bezig voor de kunst en de liefde voor  haar. 

Groningen, t 1875. 
T . VAN . 

Correspondentie. 

t verslag dur  afdeeling m vuu de 
j  lot bevordering der  Bouwkunst zal 

iu hel volgende nommer worden opgenomen. 

Unkondigingen van VanlHsInlingen. 

, 5 April . 
Amsterdam , te ll uien, do ir  den comm. der 

genie, in de cavaleriekazerne: 1o. het éénjarig 
onderhoud der  kazeriiegebouwen aldaar; 2o. eene 
verving van idem; 3o. leveren van kazernemeu-
beten aldaar: 4o. het éénjarig uiiderhoud van 
kazernegebouwen te ; 5o. eene verving 
van idem. 

, te 11 uren. door het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: liet éénjarig onderhoud der  wer-
ken van hel kanaal van k naar , 
voor het gedeelte dat het Nederl. grondgebied 
doorloopt.  ƒ 10,000. 

Utreoht, te a uren, door de Nederl. Cen-
trsal-spcorwegmantscbappy: de levering van l o 
5000 eikenhouten dwarsliggers, iu 2 perceelen, 
2o. vierkant beslagen eiken wisselhout, 3o. vier-
kant basaagd eikenhout 

Amsterdam, te 18 uren, door  burg.  weth.: 
a. het maken van de gemetselde pijler s en wal-
hoofdeti met al de bijbehoorende liminer- , metsel-
en hardsteenwerken voor  eene draaibru g entwee 
vaste overspanningen. Burning / 132,000; b. het 
maken eu stellen van den metalen bovenbouw 
van eene draaibrug. g f 88,000. 

, te 19 uren, duur den inspecteur, 
chef van het technisch beheer: bet leveren van 
eenige telegraaf1 ehoeften voor de overzeesche 
bezittingen. 

. te 19 uren, in het raadhuis: lo. 
het in ikeu der  gebouwen en bijbehoorende werken 
ten behoeve van het op te richten stoomgemaal 
aan de , nabij ; 2o. het maken van 
ongeveer 355 . gemetselde riolen. 

Eernewoude, te 19 uren. door  kerkv. der 
. gein.: de herstellingen en vernieuwingen 

aan onderscheidene gebouwen. Aanw. te 10 uren. 
, te 9 uren, hij : het amo-

veeren van 2 buizen en het houwen eener  school 
voor Chr , Nat. omlerw. en onderwijzerswoning 
aldaar, in 2 perc. Bilj . geteekend met letter  S. 

Zuidbroek, te 6 uren, door J. . Bakker: 
het bouwen van een woon- en winkelhuis c. a. 
Aanw. te 11 uren. 

Groningen, te 7 uren, bij . : het 
maken eener  bovenverdieping op het huis van 
1.  rilsma. 

Amsterdam, dom den architect : 
het bouwen aan de t 
van cen stal en koetshuis met bovenwoning. 

n , hij . . F. Sxima Baron van 
: het amoveeren van een huis in de 

Groote t en hel bouwen eener  hceren-
huizing aldaar. 

, 6 April . 
, t e i l uren, door het ministerie van 

marine: de levering vun verschillende materialen. 
(Zie verder no. 13). 

, le 19 uien, door den directeur der 
nrtillerie-stapel - en coiistructic-uiugiizijno n . de 
levering van: lo. 41,000 . zink in blokken; 
2o. 7500 . Banka-tin ; 3o. 100 heele en 100 
halve haren buskruitkleeden, in één perceel. 
Arnhem, te 1 uur , door de comm. voor de 

stedelijke gasfabriek, in hare vergaderkamer: lo. 
de levering van 2,800,000 . Engelsche ga-
kolen; 2o. hot afbreken der  directeurswoning en 
wederopbouwen «ener dergelijke; 3o. het bouwen 
eener  kolenbergpluats vóór de thans bestaande. 

U , le 3 uren, door dc comm. voor de 
bijz. school der  Chr . Ger. gemeente : het bouwen 
eener  nieuwe school eu onderwijzerswoning. 

Woensdag, 7 April . 

Nijmegen, te 11 uren, door den comm. der 
genie, in het gemeentehuis : het éénjarig onder-
houd lo. van de werken, 2o. van de kazernen 
enz. aldaar. 

, te 11 uren , door  dijkgrual ' en 
heemraden van den Zuidplaspolder in Schieland , 
in het puldergebouw : het onderhoud der  grint -
wegen in den polder, benevens de levering der 
daarvoor  benoodigde grint , vun 1  '75 tot 
en met 30 Apri l '78, in 2 perc. 

Valkenburg . te 11 uien, door
en weth.: het bouwen van een schoolgebouw met 
onderwijzerswoning. lui . bij  den architect J. G. 
van Parys , te . 
Goudswaard, tu 11 uren, door de polder-

besturen vau k , üude-Nieuwland , 
Oost- en r , bij  Wed. Van Nugteren ; 
het tot grintweg inrichten en begrinten van on-
geveer  21,000 str. . dijken en wegen, onder 
Goudswaurd , met de levering van 7000 s grint . 

, te 11 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken : to. de verbreeding van het -
gat , beueden den boveurnond van het -
diep. g ^28,800; 2o. het éénjarig onder-
houd der  werken tot verbetering vun deu water-
weg vuu m naar zee aan den k van 

. g ƒ 3 0 , 0 0 0. 
, te 19 uren, dour  burg. cn weth. 

van , bij . Sitser: het bouwen eener 
school met onderwijzerswoning te , be-
nevens het leveren en stellen der  schoolmeubelen. 
Aanw. te 10 uren. 

, te 19 uren, ten gemeente-
huize: het doen van herstellingi u aan den steenen 
walmuur , aldaar, volgens tarief , ged. '75. Blij -
inzenden uiterly k 0 Apri l , vóór 's avonds 8 uren. 

, te 12%  uren, door  burg. en 
weth.: het maken van banken , tafels en verder 
meubilair  voor  eene bewaarschool. Bilj . inz. 
uiterlij k 0 Apri l , vóór 'savonds 8 uren. 

, 8 April . 
, te 10 uren, door den comm. der 

genie, in de directiekeet in Fort-Erfprins : bet 
éénjarig onderhoud lo. van de werken te r 
en op Texel, 2o. van de kazernegebouwen enz. 
te ; 3o. het herstellen van bruggen. Bilj -
inz. uiterlij k 0 Apri l , bij  den comm. voornoemd. 

Utrecht, te 10 uren, duor den comm. der-
genie , iu het gebouw vuur n uu Weteu-

lObsppen  het éértjarit r  onderhoud . der  werken 
te Ulrecht en bijgelegen luiten,  der  werken 
te k en te Vreeswijk. 3o, der  werken van 
jen verruimden n ,  van de ka-
fcruegchouweu enz. le Utrecht. Bilj . inz. uiter -
lij k 0 Apr i l , hij  den commandant voornoemd. 

, te 13 uren, door  deu eerstaanw. 
ingenieur, op het bureau der  genie; lo. het 
éénjarig onderhoud der  kazernegebouwen; 2u. 
jict leveren van kazcrnemeubelen. Bilj . inzenden 
uiterlij k 40 uren vóór de besteding. 

Bolsward, te 19 uren, dour  burg. en weth. 
van Wonscradeel i het afdammen , droogmaken , 
opgraven of zoogeu. slatten en uitbaggeren vnn 
Je t en , de eerste lang 8050 , 
j e tweede lang 507 , in 1 perc. Aanw. 7 
April , e 11 uren. beginnende te . 

, te 19 uren, iu het gemeente-
 het maken van verdedigingswerken aan den 

miderzeeschen oever, iu den vul van 23 Jan.'75, 
in deu cal. polder . 

, te 2'., uren, door hut ministerie 
van binnenl. zaken, aan  gebouw von het prov. 
bestuur: het aanleggen van 3 met steen bezette 

u op Vlieland. g ƒ48,000, 
Spijkenisse, door  burg. en weth.: de levering 

van ongeveer 400 3 uiiderhoudsgrint. 
. door  kerkv. der . gemeente, 

in e Zwaan : het doen van herstellingen uit-
wendig en het maken van een vertrek tot con-
sistorie- en calechisatiekamer, vernieuwing van 
het ameublement enz, aan het kerkgebouw. 

, door de comm. voor de feesten 
in Juni a. s.: het bouwen en weer  afbreken van 
een houten tent met

Vrijdag, 9 April . 

Gouda, te 10 uren, door den eerstaanw. in-
genieur, in : liet éénjarig onderhoud 
lo. der  werken te Woerden en te Wiericker -
icbtns, 2o. der  kazernegebouwen enz. aldaar, 
3o. der  idem enz. te Gouda, 4o. der  idem enz. 
te Schoonhoven; 5o. eene verving vau kazerne-
gebouwen enz. te Goudu. Bilj . inz. uiterlij k 7 
Apri l , te 0 uren. 

, te 10 uren,  het ministerie 
van binnenl. zaken , aau het gebouw van het prov. 
bestuur: lo. het éénjarig onderhoud der -
zoeweriiigen aan de Oude e langs de noord-
kust vun Schouwen. g / 3390; 2o. het 
doen van baggerwerk voor- en iu de buitenhaven 
van het kanaal door  Walcheren te Vecre. Aanw. 
vuu beide 5 April . 

, te 11 uren, door  den eerstaanw.
 in de Normaal-schietschool: het éénjarig 

onderhoud lo. der  kazernen; 2o. van de werkeu; 
 eene verving van kazernen aldaar. Bilj . inz. 

7 Apri l , 'sav. 7 uren, bij  den ing voorn. 
Grave, te 11 uren, door  den comm. der  genie 

te Nijmegen, iu liet : het één-
jari g onderhoud van de kazernen enz. aldaar. 
Purinerende, te 11 uren, door  burg. en 

 'li - levering van 120,000 Waalklitikcrs . 
Groningen, te 11 uren, door den comm.der 

genie, in het : lo. het éénjarig 
underhoud van de kazernegebouwen enz.; 2o. eene 
verving vun kazernegebouwen enz. Bilj . inz. 
uiterlij k 7 Apri l , te 11 uren. 
Groningen, te 19 uren, door het prov. 

bestuur: het bouwen eener  nieuwe Statenzyl 
nevens het Schanskerdiep. g ƒ 2 0 4 , 9 0 0. 

, te 13 uren, door  kerkvoogden 
en notabelen, bij  P. Udo: het bouwen van een 
wuonhuis. Aanw. te 10 uren. 

, te 1 uur , door  burg. en weth.: het 
graven van een scheepvaartkanaal ten dienste dei-
te bouwen gasfabriek. 

Zaterdag, 10 April . 
Weesp, te 11 uren, door dun eerstaanw. in-

genieur , ten gemeentehuize: het éénjarig onder-
houd lo. der  werken te n en Weesp , 2o. 
van de lorten en redoutes. 
Willemstad, te 11 uren, door  den eerstaanw. 

ing, in e : liet éénjarig onderhoud 1o. der 
werken, 2o. der  kazernegebouwen aldaar. Bilj . 
inz. 8 Apri l , 'sav. 7 uren, bij  den ing. voorn. 
Sneek. te 19 uren, door den burgem. van 

Wijnibritseradeul : belangrijke herstellingen aan 
de brug genaamd de Thabortille , in den grint -
weg van m naar  Scharnegoutum Aanw. 
0 April , te 10 uren. 

's-Bosoh, te 9 uren, in de kerkeraadskamer: 
het verven van het houtwerk en hut sausen der 
inuren van de . kerk. 

, 19 April . 
Nan-den, te 9 uren, door den eerstaanw. 

mg., in het gemeentehuis ; liet éénjarig onder-
boud lo. der  werken , 2o. der  kazernen enz. al-
duur. Bilj . inz. 9 Apri l , te 11 uren, bij  den 
ingenieur  voornoemd. 

, te 11 uren, door den eerstaanw. 
'ng-, iu de knzernu by du Burgpoort: het éénjarig 
onderhoud van kazernen lo. te , 2o. te 

, 3o. te Zwolle; 4o. eene buitenverving 
n kazernen te . Bil j  inz. 10 Apri l , 
 avonds 7 uren , bij  den ingenieur  voornoemd. 
Bergen op Zoom, te 11 uren, door den 

eerstaanw. ingenieur te Breda, op het bureau 
der  genie: 1o. het ééujurig onderhoud van de 
kssernegeboowen; 2o. eene gedeeltelijke verving 

n kazernegebouwen, beide te Bergen-op-Zoom. 
- inz. 10 Apr i l , 'savonds 7 uren, aim deu 

0psichter  vuu fortificatië n aldaar. 

, to 1 uur , doi r  burg. en weth.: 
<le levering van Engelsche en Schouche gaskolen. 

, te 1 uur , ten raadhuize: lo. het 
"isken van een gedeelte bazalt kade c. a., lang 
circa 70 , aan de gasfabriek; 2o. het amovee-
ren van een houten- en daarvoor in de plaats 
bouwen vau een steenen brugje, nabij  de Buiten-
8°c ie te i t; 3o. de levering van steenpuin, grint , 
Betrokken Waalvormklinker s en eiken perkoen-

, in 8 perc. Aanw. 8 April , te 2 uren. 
Amsterdam, le 1'  .t uren, door de , 

'«eren-spoorwegmaatschappij, in het stationsge-

bouw: n de bvering van 120 zandwagens, 
waaron 'er  20 met remweik : 2o. het maken van 
eun Stationsgebouw mei byhehoorende werken te 

g : 3o. idem van keibestratingen naar- en hij 
de goederenloods aan de spoorweghuven te . 

g 13 April . 
, te 11 uren, door het ministerie van 

marine: o. a. de levering van patrijspoorten ; glas; 
dakleien; steen; kalk , cement en zand; houts-
kolen; gas- en Engelsche coaks; iederen stuur-
reepen ; wit touwwerk; grauw-, karl- , zeil- eu 
vlaggedoek ; laken; gat ens; zwemgordels  duigen, 
bodemstukken eu hoepels; riemen; ijzeren kisten; 
huiden of leder; ijzeren beschuitvaten; ijzerwerk 
tot kartetsbussen; haardoek tot buskruitkleeden; 
saai, enz. enz. 

, te U uren, d<or den eerstaanw. 
ing. te , in het plaatselijk bureau: het 
éénjarig onderhoud van kazernen ; 2o. eene ver-
ving van idem aan de . Bilj . inz. 
11 Apri l , 'sav. 7 uren , by voorn. ing. te , 

Woudrichem, te 13 uren, door den comm. 
der  genie le Gorinchem, in het koffiehuis Bellevue: 
het éénjarig onderhoud 1o. van de werken te 
Woudrichem, n en in Altena, 2o. van 
de kazernegebouwen enz. te Woudrichem un 

, 3o. bet herstellen van bruggen en 
muren te Woudrichem en . Bilj . inz. 

11 April , tc 8 uren , bij  den opzichter  van for-
tificatië n aldaar. 

Utreoht, te 1 uur , door de maatschappij 
tot expl. vau Staatsspoorwegen, uun het centraal-
bureau: de levering van verbruiksarlikclen . 

Woensdag, 14 April . 

's-Bosoh, te 11 uren, door den comm. dei-
genre, in het : het éénjarig on-
derhoud 1o. der  werken, 2o. van  kazernege-
bouwen enz, beide te 's-Bosch, 3o. der  werken 
te Crèvecoeur, aan de Blauwesluis en te Nieuw-
st. -Andries. Bilj . inz. 12 Apri l , bij  den comm. 
voornoemd. 

, te 11 uien, door  dun comm. der  genie, 
in het bureau voor de schutterij  : het doen van 
herstellingen aan de gehouwen der  constructie-
werkplaatsen aldaar. Bil j  inzenden uiterlij k 12 
Apr i l , bij  den comm. voornoemd. 

Gorinchem, te 11 uren, door  den comm. der 
genie, iu den : het éénjarig onderhoud lo. 
van de werken, 2o. van dc kazernegebouwen, 
beide aldaar, 3o. van de werken te Asperen eu 
aan 't Spoel. Bilj . inzenden uiterlij k 12 Apri l , 
bij  den comm. voornoemd. 

, te 11 uren, door den comm. 
der  genie, in de : bet éénjarig on-
derhoud der  kazernegebouwen enz. te . 
Bilj . inz. 12 Apri l , bij  den opzichter  van fortificatiën . 

, 15 April . 

Vlissingen, te (1 uren. door  den comm. der 
genie, in het : het éénjarig 
onderhoud van lo. de kazernegebouwen enz. te 
Vlissingen en te , 2o. van de metsel-
en timmerwerken enz. te Vlissingen en te -
mekens. Bilj . inz. 13 Apri l , 's avonds te 0 uren-

, te 11 uren, door  burg. en weth.: 
het bouwen eener  onderwijzerswoning te . 
Aanw. te 9 uren. 

Utreoht, te 3 uren, door de maatschappij  tot 
exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het cen-
traalbureau: de levering van spoorstaven, kuch-
en eindverbindingen. 

, door de . -
SChsppy, bij  den hoofdopzichter  C. Vlaanderen: 
het vernieuwen van 11 houten bruggen over de 
Bermsloot tusschen n g k , un het 
maken van een gedeelte beschoeiing Ungs den 
Singel te . 

, door het gemeentebestuur : 
bet op keur  leveren van 5000 stuks Athsche 
keten , 10/13 . 

Vrijdag, 10 April . 
, tc 10 uren, door het prov. be-

stuur: het onderhoud van de groote wegen der 
2e klasse en van de prov. wegen in , 
voor een tijdvak van 3 jaren. Aanw. 8 dagen 
vóór dc besteding. 

, te 11 uren, door den comm. der 
genie te Gorinchem, in het : het 
éénjarig onderhoud lo. van dc werken, 2o. van 
de kazernegebouwen enz., 3o. eene verving van 
werken, allo te  Bilj . inz. 14 Apri l , 
's avonds 7 uren, bij  den hoofdopzichter  van for-
tificatië n aldaar. 

Breda, te 19 uren, door  burg. en weth.: het 
bouwen eener  brug over de Singelgrncht. 

Zaterdag, 17 April . 
Breda, te 11 uren, door den eerstaanw. in-

genieur, in het d wachthuis: het éénjarig 
onderhoud lo. van de werken der . . Aca-
demie, 2o. der  kazernegebouwen aldaar. Bilj . 
inz. 15 Apr i l , 'savonds 7 uren, bij  den inge-
nieur  voornoemd. 

Zaandam, te 19 uren, in e Beurs: het 
houwen van een huis met 17 kamers, keuken, 
kelder enz., te Zandvoort, bij . Aanw. 
12 Apri l , te 10 uren. 

Utreoht , te 3 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. be-
stuur: de vernieuwing en herstrating van een 
gedeelte vun den grooten weg le klasse, no. 5, 
genaamd de Biltstraut . Aanw. 14 April . -
ming ƒ 0 9 1 0. 

, bij . A. Quaestius : het bouwen 
eener  pastorie voor de . geiu. aldaar. Aanw. 
10 Apr i l , te 11 uren. 

Woensdag. 31 April . 
Britsum, bij  J , Span: de levering van 183 

. ijzeren stek, Escausynsche steenen, neuten, 
banden en treden voor de begraafplaats aldaar. 

, 99 April . 

Woerden, te 11 uren, door  burg. en weth.: 
het  vuu eeue draaibrug , ter  vervanging 
vun de , gelegen over den , nabij 
de bebouwde kom der  gemeente, en eene brug-
vvachteisvvoiiing. Aunw. 14 Apr i l , te 11 uren. 

, te 9 uren, door  burg. en weth.: 
het maken van een  riool , lang p. m. 81.5 

, wijd in den dag 1.5 . Aanw. tc l "  uren. 
, te 3 uren. door  de gemeentebesturen 

van k en m i bet doen van diep werken. 
Vrijdag. 93 April . 

, te 10 uren, door  het
van binnenl, zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het van 1  '75—31 . '76 
onderhouden van het kanaal door  Walcheren met 
byhehoorende werken. Aanw. 17 en 19 April . 

g /129,200 
Groningen, te 19 uren, door het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: h.-t maken van een gebouwtje met 
peilput voor  eene zelfregistreerende peilschaal te 

. Aanw. 16 April . g / 4450. 

Zwolle, le 19 uren, door het ministerie van 
Qnanciên, aan het gebouw van het prov. best.: 
bet houwen van een grenskantoor  en schuur, ten 
dienste van de administrati e der  in- en uitg. 
rechten uan de Poppe. Aanw. 16 April . 

, 90 AprU. 

, te 19 uren, door de hoofdadm. van 
het reg. grenadiers en jagers, ten bureele vnn 
den majoor-kwartiermeester: de levering van 5000 
een mans linnen bedlakens en 2000 eenmans pe-
luwsloopen van vriesbont, in 6 perc. 

, tu l u u r , door  den directeur  van 's s 
magazijn van militair e kleeding, ten zijnen bu-
reele : de levering van 1500 linnen bedlakens, 
200 wollen dekens , 300 katoenen hemden , 300 
idem mutsen, 1300 blauw-kutoenen halsdoeken, 
1200 paren wollen sokken , 500 vetlederen mui-
len, 1000 linnen handdoeken en 400 idem voor-
schoten voor  oppassers. 

, 37 AprU. 
, te 1 uur , door het ministerie van 

oorlog: de levering van brandstoffen aan de 
militair e wachten in het , van 1 Juli '75— 
30 Juni '76. 

, 99 April . 
, te 19 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken: lo. het maken en voltooien van de 
aardebaan voor den spoorweg van de Voorzaan 
tot het Smallepad te Amsterdam, met inbegrip 
van heileggen van de spoorbaan enz. Aanw. 20 
en 22 April , telkens tc 11 uren. 2o. het vergroo-
ten van eene keet op de stapelplaats te , 
ten dienste der  Staatsspoorwegen. . hij  den 
eerstaanw. ingenieur te . Aunw. 19 en 
21 Apr i l , telkens te 11 uren. 

Woensdag, 6 . 
, te 11 uren, door het ministerio 

van binnenl. zaken: lo. eenige werken tot voort-
zetting der  normaliseering van de , 
onder  Gorinchem. Burning ƒ 27,500; 2o. de 
werken tot voortzetting der  verbetering van de 

, in de gemeenten Swalmen , Neer en Basel, 
nabij  Wij  naarden hof. g f 10,400. Aanw. 
van beide 28 April . 

Afloop van Aanbestedingen. 

, 16 : de herstellingen aan 
de ; minste inschr. was W. 
Pouli, aldaar, voor ƒ 5310. 
Bheden, 90 : het makenen stellen van 

een ijzeren bek op steenen voet om de kerk al-
daar; van de 28 bilj . waren hoogste inschr. Becht 
en k , te Amsterdam, voor ƒ 3000 , minste 
J. W.ten Braak, te Zutfen, voor  ƒ 1 8 7 4; gegund. 
Botterdam, 90 : het bouwen vun een 

kosthuis voor 72 werklieden; ingekomen 13 
biljetten, als: 
C. , f 43,999 
A. . , > 43,344 
G. A. . Gouverneur, » 38,888 
J. , > 38,500 

. Oosthoek.  38,451 
W. Zonneveld , » 37,777 
W . A. Vrolijk , » 36,997 

. Stelwagen,  35,250 
Qouverne eu ,  34,494 
tl . Cramer, « 34,333 
F. v. d. , » 33,599 
J. J. Vink en J. v. Prooie, 1 33,438 
J . Zaaijer, » 32,014 
allen aldaar. 

, 90 : het bouwen eener 
gelegenheid tot afzondering van lijder s uan be-
smettelijke ziekten; minste inschr. was P. van 
Sc hagen , aldaar, voor f 2028; gegund. 

, 90 : het bouwen eener 
school voor U . . O. met directeurswoning; in-
gekomen 10 bilj. , als: 

. van der  Wijk , f 12,297 
S. v. d. Werf , te , » 11,900 
.1. G. Scliaafsma,  Oldeboorn, » 11,840 
J . Eugelmoer, > Oldetrijue , - 10,021 
G. , , » 10,580 
E. li . , » ' tUeer,  10,540 

. J van der  Schaaf, Terhorne, > 10,480 
, Brouwer,  10,380 

J. 1). Gaastra, .  10,385 
. G. Visser, s Oldelamer,  10,378 

overigen aldaar. 

Wolvoga, 91 : het bouwen eener 
nieuwe kerk ; ingek. 5 bilj. , uls: 
P. W. Uuuiua, te Oldetrijne , / 5766 
S. J. , t> Wolvuga, » 5093 
J. J. Zijlstra , > Sonnega,  5468 

. G. Visser, » Oldelamer,  5278 
J . A. Nyholt.  Wolvega,  4984 
gegund. 

, 99 : het afbreken en wederopbou-
wen eener  boerderij ; ing'k . 2 bilj. , als: 

. Paaps, te Veghel, / 3095 
. , > idem *  3300 

gegund. 
Beetsteriwaag , 99 : het verbreeden eu 

verdiepen van 't l , lang 5425 ; in-
gekomen 7 biljetten, als : 

J . W. van der  Sluis, te Wijnjeterp , ƒ 20,900 

 » Boornbergum, » 20,670 
S. P. v. d. Sluis, 1 , » 20,052 
J. G.  » Oldeboorn, » 20,000 
J O. Scliaafsma,  idem u 26.687 

. van Tongeren, , » 23,190 

. Palstrn,  Franeker, > 22,804 
gegund. 

m , 99 : het bouwen eener on-
derwijzerswoning aldaar; minste inschr. was J. J. 
de Jong, aldaar, voor  ƒ 2 7 9 3; gegund. 

, 99 : het vernieuwen van 
het dak der  kleine Augustijnenschuol enz.; inge-
komen 6 bilj. , als : 

J. , ƒ 4444 
E. Banken, p 4226 

C. van den , » 4200 
J. . Schappin , » 4015 

. Gebhard, » 3980 
. Veneij, > 3514 

allen aldaar. 
Oudewater. 93 : het maken der  ge-

bouwen  inrichtingen voor een stoomgemaal; 
ingek. 16 hilj. , als
A . S. de Borst, te Zwammerduu , ƒ 19,050 
Th . Boers, n Woerden, » 18,669 
T. , > Noorden, » 18,659 
C. de Jong,  Ameide, 1 18,020 

. , o Aarlanderveen, » 17,990 
W. F. van der , » Oudewater, » 17,985 

. Visser, » Papendrecht, » 17,900 
N. A. Zwanenburg, 1 Woerden,  17,558 
J. Einders,  Gouda, » 17,309 
P. Vlasman, 1 Bodegraven, 17,306 
J. ,  Gouda, a 16,490 

. J. Nederborst, » idem » 10,380 
C. Boers, , » 16.200 
J. Spreij, , 1 15,993 
J. N. v. Wijngaarden,  Oudewater, » 15,500 
A. van den Berg, e Boskoop, s 14,975 
Westmaas, 34 : de aardewerken voor 

den aanleg eener  begraafplaats; minste inschr. 
was J. , te Cillaarshoek , voor  ƒ 8 4 9; 
gegund. 

e eren land, 34 : het bijhouwen 
van eene keuken, paardenstal enz. aan de woning 
van . W. de ; ingek. 8 bilj. , als: 

. , te Puttershoek , f 3308 
J . Boertje, B idem » 3656 
J . A. Boogaerts, » Numansdorp,  2839 
G. , » 2768 

. Pij l , » 2760 
J . , » 2759 

. Vermeer,  West maas,  2755 

. ,  2750 
overigen aldaar; gegund. 

Amsterdam, 34 : het éénjarig onder-
houd van het h wees- oude-mar-
nen-en-vrouwenhuis; minste inschr. was J. . 
Brinkman , aldaar, voor  /3990. 

Goes, 34 : de onderhoudswerken aan 
de Breede Watering bewesten Yerseke over  '75176; 
minste inschr. was C. de Wild u Az., te -
dijk e , voor f 40,890. 

Groningen, 34 : het bouwen van 7 
woonkamers voor . Bruins; minste inschr. was 
J. G. , aldaar, voor ƒ 3333. 

Venlo, 34 : het éénjarig onderhoud der 
kazernen aldaar. minste inschr. was 11. van Gas-
selt, aldaar, voor  ƒ 5 4 0 0. 

Ondewater, 36 : het bouwen eener 
hoeve en schuur  met hooiberg; minste inschr. was 

. Bouwman, te , voor  ƒ 1 9 9 0. 

Oud-Beierland, 96 : lo. het bouwen 
van een schoollokaal inet onderwijzerswoning; 
minste inschr. was F. du Bel, voor  ƒ 1 1 , 0 8 9; 
hoogste inschr. . Franken, voor f 16,000; ge-
mijn d door . Oprei, te Zuid-Beierland, voor 
ƒ 10,950. 

2o. de herstellingen aan de scholen en ameu-
blement; gemijnd door A. van Trigt , aldaar, 
voor ƒ 0975. 
Zwolle, 30 : het bouwen eener  ijzeren 

draaibru g over de Nieuwe , het maken 
eener  hulpbru g eu het opruimen der  bestaande 
voetbrug, in 2 perc; lepere, (onderbouw) ingek. 
2 bilj. , als: 

A. Blocks , f 18,875 
. . Trooster, t 17,875 

perc. 2 (bovenbouw) ingek. 4 bilj. , als: 
Schretlen en Co., te , /"  14,430 

. Ned. Grofsmederij, » idem e 13,090 
. , - , » 11,789 

G. J. Wispelweij  en Co., » 11,494 
Voor de massa ingek. 4 bilj. , als: 

. Schut, te , ƒ 34,950 
1). Bruins,  33,653 
B. . Trooster,  31,769 

. , » 31,270 
overigen aldaar. 

Zwolle, 96 : het duen van eenige werk-
zaamheden aan het weeshuis der ; 
minsteinschr.wusj.de Groot, aldaar, vour/3046. 

o , 96 : het bouwen eener  school ; 
minste inschr. was . ten , te , 
voor  /"7y00. 

. 96 : lo. eenige vernieu-
wingen en herstellingen aan du kaden en kist-
werken te r en Tacozijl, met éénjarig on-
derhoud ; minste inschr. was . Visser, te 

, voor ƒ 2708, 
2o. idem aan den prov. , de schut-

sluis en sluiswachtersvvoning, met het driejari g 
onderhoud; minste inschr. was J. , te 
Joure, voor  ƒ 3 3 9 0. 

3o. het éénjarig onderhoud van de bruggen , 
tolhuizen, beschoeiingen enz., behoorende tot het 
kanaal van m naar  Stroobos; minste inschr. 
was A. J. van der  Werf , te , voor { 2700. 

Groningen, 96 : de voltooiing der  af-
sluiting van hel [Uitdiep bij  Zoutkamp; ingek. 
1 geldig biljet , van J. 0, vau , te Slie-
drecht, vour  ƒ 1 , 7 9 0 , 0 0 0, benevens 2 bilj . van 
onwaarde , uiet gegund; wordt 3 Apri l herbesteed. 
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V u l l i n g e n , 27 : de levering vnn gas-
kolen voor de gemeente-gasfabriek ; minste in-
schrijvers waren: B. n cn Zn., te Am-
sterdam, New-Pelaw / 10.17, New-Pelton ( \\ 32; 
W . C. van n , aldaar , Bumhope 
ƒ 10.69s . alles per  1000 . 

B e l l e n, 27 : het verven der . kerk; 
minste inschr. waren J. E. Bakker en J. Beijer, 
voor/846.90; gegund. 

W a g e n l n g e n, 30 : het leveren van 
trottoirbande n en het bestraten van wegen : in-
gekomen 5 bilj . als: 
F. Terwindt , te Pannerden. / 5340 
W . . Nijenes, o idem » 5100 

. , r>  Arnhem, » 4948 
\V . van k , » Wageningen, » 4670 

. , » idem » 4444 
gegund. 

A m ate r d a m. 30 : lo. de levering van 
spoorstaven niet eindverbindingen en haakbouten; 
minste inschr. was de Société Anonyme des forges 
d'Acoz , te Acoz , 1000 spoorstaven (lang 6 , 
/ 97.68 per  1000 ; 4000 schroefbouten, f 18.68, 
200 eindplaten, ƒ 12, 16,000 haakbouten, /14.71 
per 100 . 

2o. idem van 1500 stuks gecreosoteerde dwars-
liggers ; minste inschr. was . A. van , 
te Boxtel, voor  ƒ 5 6 9 5. 

. 31 : lo. het maken van 
den onderbouw voor- en het dek op eene ijzeren 
draaibrug ; minste inschr. was J. van , 
aldaar, voor  ƒ 3 4 , 1 6 0. 

2o. het leveren en stellen van eene plaatijzeren 
draaibru g : minste inschr. was de . Ned. Grof-
smederij  , te , voor  ƒ 1 3 , 3 0 0. 

. 1 April : het maken van gebouwen 
enz. op het goederenstation te Botterdam (Fijcn-
oord); ingekomen 13 bilj. , als: 
G. , te , ƒ 455,000 
C. Bosman, » idem » 419,000 

. Cramer,  idem i 417,893 
F. . Ozinga, i ,  412,440 
J. van der  Griendt , » 's-Bosch, » 4]2,000 
J. de Brey, > ,  405,898 
J. Boshouwers, i Utrecht, » 398,500 

. J. v. d. Steenhoven 
en Co., , » 398,100 

J. de Bruvne, i , » 397,980 
. A. Swets Az., l , » 390,000 

Th . , » ,  377,777 
. Geverding en 
A. , i idem » 369,900 

G. , P ,  365,400 

Vervolg der Berichte» en Meiledeelingen» 

. 

e St.-Cl. bevat de volgende 
mededeeling van . E. . von Baumhauer, voor-
zitter  der  Nederl. e voor de -
nationale Tentoonstelling te Philadelphia 1876. 

r  voorkoming dat industrieelen , landbouwers 
of kunstenaars zich laten misleiden door eene in 
de  Gron. Cour., door of vanwege den 
heer C. A. J. Geesink ingezonden mededeeling, 
die ook in andere dagbladen  overgenomen , en 
waarin de geheel onjuiste voorstelling is gegeven 
alsof er  overeenstemming zoude zijn verkregen 
tusschen de Nederl. e voor de Phi-
ladelphia-tentoonstelling en het Technologisch Bu-
reau van den heer  Geesink, acht de Nederl. -
commissie zich verplicht openlijk mede te deelen, 
dat in het onderhoud, den voorzitter  door  dien 
heer  eerst op straat in Amsterdam en later  aan 
zijne woning opgedrongen, alleen is overeenge-
komen dat de heer  Geesink, zoowel als het Tech-
nologisch m , zich voortaan geheel onthou-
den zullen van iedere bemoeiing in zake de Phi-
ladelphia-tentoonstelling. en dat het Technologisch 
Bureau en de heer  Geesink door de -
missie, wat de inzending aangaat, gelijkgesteld 
worden met iedere Nederlandsche inrichtin g of 
persoon , die op die tentoonstelling wenschen in 
te zenden en op wie van toepassing zijn de voor-
schriften , in hare verschillende circulaires opge-
nomen. 

e Nederl e zal alle verdere 
van dien kant komende mededeelingen of adver-
tentiën in het vervolg onbeantwoord laten." 

n verband met bovenstaande mededeeling, 
kunnen wij  mededeelen, dat, in afwachting van 
de beslissing, door de Contennial Commission tc 
nemen, betreflende de relatie tusschen het Tech-
nologisch Bureau en die Commissie, het Bureau 
zich thans enkel zal bezighouden met de admi-
nistrati e der  nationale tentoonstelling van -
industrie, Volksvlij t enz. 

— n de zittin g van den Gemeenteraad van 
23 t j . l . was ingekomen een voorstel om aan 
de heeren e Sonneville en e Wij s een vri j  uit -
gestrekt terrein aan de landzijde van het Badhuis 
te Scheveningen op grondrente uit te geven. e 
heeren hebben namelijk het plan opgevat om op 
de scheiding dei'  gronden , gelegen voor het Bad-
huis en het l Garni , een galerij  op te rich-
ten , bestemd voor  winkels. n zouden 
appartementen worden gebouwd, om die aan bad-
gasten le verhuren. Onder  de voorwaarden, waar-
op werd voorgesteld den grond voor  dezen ba-
zarbouw beschikbaar le stellen, is o. a de be-
paling opgenomen, dat hel geheel in  1877 
moet voltooid zijn. n de g vau 1 dezer 

 dit voorstel met algemeene stemmen aangenomen. 

— Bij  ministcrieele beschikking is aan T. C. 
Schol, te Amsterdam, voorloopig vergunning ver-
leend voor een stoombc otdienst tot vervoer van 
personen, goederen en vee, alsmede voor een 
stoomsle. pdieust tusschen Terschelling, Vlieland 
en . 

n loop der  maanden Augus-
tus, September en October 1875 zal vanwege de 
Vei eeniging voor het Nederlandsen -

, in het Paleis voor  Volksvlij t eene 
nationale tentoonstelling worden gehouden van 
kunst en volksvlijt , oude en nieuwe moderne 
kunst-industrie, enz. 

Op deze tentoonstelling zullen de voor dc Phi-
hvlelpbia-tentoonstelling bestemde inzendingen bij 
wijze van vóór-tentoonstel l ing worden ter  bezich-
tiging gesteld, terwij l de voorwerpen welke niet 
voor  Philadelphia zijn bestemd, door  eene Jury 
zullen worden beoordeeld cn bekroond. 

worden bij  dezen uitgenoodigd
 voor  eene
, te bouwen aan een 

der ruimste marktpleinen van ons land. 

t bouwterrein is groot: 
breed in 't front 22,60 meters; 
diep 58

en wordt bezijden begrensd door  flink e gebou-
wen. Exemplaren van het programma, waaraan 
het ontwerp moet beantwoorden en waarbij  de 
voorwaarden zijn omschreven, zijn op franco aan-
vrage gratis te verkrijgen aan het Bureau dor 
Provinciale Groninger  Courant te Groningen en 
bij  den ondergeteekende, die tevens nadere in-
lichtingen geeft. 

 den G t 1875. 
C. , 

r  in provincialen dienst. 

VERNIEUWINGSFONDS. 

e voorwaarden van verkoop liggen van af den 
Sisten t 1875 ter  lezing aan het Centraal-
Bureau der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bij  de e laan te Utrecht, 
aan de bureau's der s te Gro-
ningen, , Breda, Bergen-op-Zoom en Venlo 
en aan de bureau's van de s tc 
Zwolle cn te Tilburg , alwaar tevens inlichtingen 
zijn tc bekomen. 

 , volgens het bij  die voor-
waarden vastgesteld model, worden ingewacht 
uiterlij k den 27Sten Apri l 1875, des namiddags 
ten 2 ure, aan genoemd Centraal-Bureau te Utrecht. 

Utrecht, 31 t 1875. 

V S van
 zullen op Vrijda g den 9 Apri l 1S75, 

des voormiddags ten Elf ure , ten e aldaar, 
bij  enkele inschrijving , openbaar  aanbesteden: 

t bestek daarvan ligt ter  lezing ter  Secre-
tari e alhier. 

, den 20 t 1875. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd. 
T . 

 Secretaris 
J. . 

HollaiHlsdie IJzeren Spoorweg-Maatschappij. 

Op g 12 Apri l 1875, des namiddags 
ten half twee ure, zal in het Stationsgebouw 
buiten de Willemspoort te Amsterdam worden 
aanbesteed: 

n worden gegeven op het bureau 
van den r van den Weg te Amsterdam 
(O. Z. Voorburgwal  145), alwaar ook de be-
stekken te verkrijgen zijn voor sub lo. a ƒ 1 . 50 
en voor sub 2o. a ƒ 0 . 5 0. 

Aanwijzin g zal geschieden, als in de bestekken 
vei meld. 

 B S van Breda 
zullen op Vrijda g den 16 Apri l 1875, des middags 
ten twaalf ure, ten Geiueeiitehiiize aldaar, aan 
den minstdoende, volgens in te leveren biljetten 
van inschrijving , in het openbaar 

Bestek en teekening liggen van af den 5 Apri l 
dagelijks, uitgenomen op zon- en feestdagen, op 
de gewone uren ter  lezing op de Stads-secretarie, 
en nader  omlerrigt is te bekomen bij  den stads-
architect G. , door- wien den 13 en 14 
Apr i l , des voormiddag» ten 10 ure, aanwijzing 
in loco zal geschieden. 

Breda, den 27 t 1875. 

Ter ordonnantie van Burgemeester en 
Wethouders voornoemd , 

 Secretaris, 
 1>. G. . 

F EN N VAN N -
N , zijn voornemens 

op Woensdag den 7 April  1875, des voormiddags 
te 11 uren in het , bij  de Schut-
sluis te  in bet openbaar aan 
te besteden: 

1
n twee perccelen. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
overeenkomstig de bepalingen van het bestek , 
dat tegen betaling van f 0.50 verkrijgbaa r is bij 
de Boekhandelaars J. VA N BENTU  EN ZOON, 
te Gouda. 

n geven f en n 
voornoemd, benevens tie le opzichter  des polders 
de r . O te , die desver-
langd, aanwijzing in loco zal doen. 

N . 

e voorwaarden van verkoop liggen van af den 
31sten t 1875 ter  lezing aan het Centraal-
Burenu der j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen bij  de e laan tc Utrecht 
en aan het bureau van den r te 
Zutphen, alwaar' tevens inlichtingen zijn te be-
komen. 

n , volgens bet bij  die voor-
waarden vastgesteld model, worden ingewacht 
uiterlij k den 27sten Apri l 1875, des namiddags 
ten 2 ure, aan genoemd Centraal-Bureau te Utrecht. 

Utrecht, 31 t 1875. 

e C h e a v i ns W a t e r f i l t e r s 
zuiveren met eene merkwaardige snelheid het 
slechtste en ongezondste water  volkomen van alle 
schadelijke bestanddeelen en worden door een 
groot aantal geneeshceren met warmte aanbevo-
len. Eene geïl lustreerde brochure inet de prij -
zen, aanbevelingen van geleerden, attesten en 
gebruiksaanwijzing, wordt door de n 

E & U tj? Groningen g r a t i s 
en franco gezonden, 

in . 

Nieuwehaven N.zijde 55, . 

MAGAZIJN VAN TEKKKNBKiïOEFTEN 
VOO N 

van T  J. , te Utrecht. 
Steeds voorradig  breed 77, 

05 en 110 cm.
 en

 voor  en

Ontvangen een extra mooie parti j  Whatman 
 X

Op aanvrage worden monsters franco toege. 
zonden. 

k „de e " 

 .'n

.  &  (X te . 

S ) 
Prod uk t hetwelk, volgens verslag van bet -

ninklij k  van s te 's Gra-
venhage, alle aanbeveling verdient. 

Steenen van 4 Centi-
meters dikte voor be-
vloering van Trottoirs , 
Binnenplaatsen, Vestibn-
len. , Scholen, 
Bureaux , n , 
Fabrieken, enz. 

Steenen, likt e 5'/^  Cen-
timeters, voor  bevloering 
van Bijwegen, Portc-Cu-

chères, , 
n , en in hel 

algemeen voor  plaatsen 
waar  rijtuige n pnssceren, 

, G B U B E . Utrecht. 
Fabriek van

 en N van
voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten van 

 en  en 
 enz. enz. 

N N 
uit de Fabriek van B. &  J. B te Frei-
burg (Baden), bekroond op de

 te Ween e n in 1873. 
, prijscouranten enz, zijn verkrrjglai r 

bij  den Agent voor  Nederland , J. . P. JANSE Jzn., 
020 , , Amsterdam. 

.  &  Z O O N , 

ö t e , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

. F . O n d e r w a t e r , t 

P a p i er  en * © <3. © r , 
voor  welker  en  zelfs bij  de felste koude 
grootste hitte, b. v. in Glasfabrieken, hij  geheel instaat en alle schade welke daardi 
staan geheel voor  zijne rekening neemt. e goederen worden geleverd franco 

zg:i. Ook levert hij  in e mogelijke afmetingen diver 

mocht ont-
wanromtrent naden 

nforni en te bekomt 

, 

Bomkade — . 

T en . 

Eigenaren van Tufsteen cn n 
N N . 

o in n cn Belgischen straatkeuen, 
Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenen, sus. 

 VOO E 
EN 

s en Vergrootingen van gravures, 
van teekeningen en van photogrammen worden 
vervaardigd in het Etablissement van: 

 J .
NB. r  wien tevens onderricht gegeven wordt 

iu de Photographie en Phototvpie of -
drukmethode. 

E T 
VAN 

V s v t i d o T r a v e r a . 
e j  belast zich met het

van gecomprimeerde wegen en mastiek vloeren, 

 geeft de r O. . VA N N 
aan de Euhriek W.W . 107/r, te Amsterdam. 

Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen! 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
dri e regels » » 20.— 

1'.

s?leynier  A Z o o n, Amsterdam, Allebouwom** 
meniën in cenienl, gips, enz. Pertland-Cement a ƒ7.25 |>er  vat 

 Amhem.

 te  te koop, aller-

gunstigst gelegen. Adres den r  VA N -

 EN BAC E , te Arnhem. 

 te Scheveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren. enz-

 te koop nabij  de n 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij  den arebitect Nl.ll.AN  aldaar. 

 A r n h e m ,
 Fabriek van

 en

Gedrukt bij  i . \ \ . VAN  ft C te Arnhem. — All e stukken en advertentiën te adresseeren aan den r F. W. VA N T JGzn. te Arnhem. — Uitgave van 1). A. . 

DE OPMERKER 
VOO

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Ver.cliyu t Zondag*. Pry . per  8 maaudcu f l.fiö . l abonneert zich voor 

ecu jnargnug. Afzonderlijk e nummer. vuuruitbeBt'dliu g 15 cents. 

A l l e s t u k k en en a d v e r t e n t i ën te adresseeren aan 

de e te A r n h e m . 

: 

Van 1 5 regelt) ƒ l . — , verder  voor  clkeu regel 20 ceuts e» 10 cents voor een 

iiounui- r  van bet bluil . GfOOtfl letter» wunleii imur  plaatsruimte berekend. 

J TOT G
. 

AroBiinr a , 

Vergadering van 19  1875. 

e heer .1. . n doet eenige mededee-
lingen over de k van Bourges. toege-
licht door een aantal selioone photographieën. 

a houdt de heer .1. n eene voor-
dracht over den bedendaagschen huizenbouw. 

Spreker  verdeelt de buizen die thans gebouwd 
worden in twee soorten : 

lo. buizen die gebouwd worden op speculatie 
en ter  verhurin g of geldbelegging: 

2o, huizen voor  eigen gebruik en uit een wel-
voorziene beurs gebouwd. 

e speen latiegeest onzer  dagen leidt daarheen 
om, wat vroeger na een halve eeuw goed door-
gebrachte!, tij d met zuinigheid en spaarzaamheid 
verkregen werd, in 10 of 5, ja minder  jaren mach-
tig te worden. e bouwheer, in bet bezit van 
een gering kapitaal, slechts dubbel toereikend 
cm den te bebouwen grond te beluien, tracht 
daarmede fortui n te maken. j  vindt inderdaad 
aannemers voor  zijn werk. Als de 1ste spant 
is gesteld en de vlag daarop wappert wordt de 
lste hypotheek genomen, die later  nog wel eens 
door een tweede wordt gevolgd. — e bouw-
heeren vergissen zich veelal in hunne bereke-
ningen. t en aflossing vorderen steeds 
veel geld. Velen delven zich een financieel graf. 
Enkelen komen het te boven, doch hoe zij  ban-
delen is beter- gezwegen. Welke huizen op die 
wijze gebouwd worden is, helaas, in bijna elke 
stad vun ons vaderland in dc nieuwe wijken te 
aanschouwen. t en dicht, met eenige gaten 
voor  ramen en deur  bestemd. Elke bouwkun-
dige en bouwkunstige versiering ontbreekt. Alles 
in één woord ergert hem, die met vrucht dc 
bouwkunde beoefend heeft. Toch ontbreekt bet 
balkon niet: men vindt er  zelfs marmer en dik-
werf mooi schilderwerk in. Geen wonder dat 
zulke huizen huurders vinden. r de oude 

e degelijkheid en zucht naar  soliditeit 
schijnen gevloden, en beklagen moet men de 
bouwmeesters die, om het dagelijksch levenson-
derhoud te verdienen, gedoemd zijn mede te 
werken tot de stichting van dergelijke meiischeii-
kooien. 

Spreker wil niet wijzen op de bouwverorde-
ningen, die, hoe nutti g ook, zoodanig zijn, dat 

"zi j  in het volle daglicht gemaakt knoeiwerk 
niet kunnen weren. 

Spreker  treedt in eene uitvoerige beschouwing 
over den handel iu bouwgrond en zegt dat er 
maatschappijen gevonden worden, die grond, 
welke baar  ƒ 0 . 10 den vierk. meter  kostte voor 
f "20.— aan den man brengen. e enorm hoog 
opgevoerde prijzen werken ook nadeelig cn me-
nig goed plan wordt daardoor  bedorven. -
dere misbruiken worden op geestige wijze aange-
toond en wat al niet door een speculant, met 
Opoffering van karakter , versiering, gemak enz., 
wurdt aangewend oru geld machtig te worden. 

n onze goede oude bouwmeesters dat alles 
zien, zij  zouden ongetwijfeld uitroepen : rampzalig'-
t\jd, diep beklagenswaardige bouwmeesters, on-
gelukkige kunst! Welk oordeel zal de nakome-
lingschap vellen over de bouwers, zich noemende 
architecten, onzer  dagen? 

e tweede categorie van buizen, de voor-
eigen gebruik gebouwd wordende, heeft meer 
aantrekkelijks; daaronder  zijn betrekkelij k vele, 
die uit een welgevulde beurs zijn gesticht. 

n toch, ook daarmede is het niet alles goud 
wat er  blinkt . n een geestige schets laat spre-
ker eerst zien, hoe bet in des bouwbeers familie 
gaat met de keuze van een architect. j  die 
bet meest van zich beeft doen spreken en liefst 
nog twee of meer titels vóór of achter  zijn naam 
plaatst, heeft de meeste kans om gekozen tc 
worden. n op welke wijze hut hem voor te 
'eggen programma wordt opgemaakt. Nu wordt 
de uitverkorene geuoodigd en hem haarlij n alles, 
tot zelfs het zorgen voor een strijkoventj e en 
meer  dergelijke allerbelangrijkste zaken, op het 
hart gedrukt. n volgt de vraag: wanneer 
zien wij  de ontwerpen'/ want men dient toch te 
kunnen kiezen. Ten slotte komt de architect-
ingenieur ook nog te weten dat het huis, waarin 

 voor 24 personen moet zijn , 20 ü 22 
Will e kosten mag. n acht dagen heeft hij 
eenige schetsen gemaakt of doen maken, die niet 
zonder  zeker  welbehagen ter  bezichtiging worden 
aangeboden. Flink , mooi: breede gang, ruime 
kamers, sierlijk e gevel, in één woord, het plan 

wordt goedgekeurd en met nog een lijstj e van 
aanmerkingen en vragen, wordt hij  met den bouw 
belast. t werk wordt aanbesteed en , zonder 
nu arebitect of aannemer te veel in de k;iar t te 
kijken , vordert het werk met reuzenschreden en 
wordt op tij d naar  aller- genoegen opgele-
verd. Toen had de bouwheer nog wel eene bij -
rekening te betalen van zoowat ruim de helft 
der oorspronkelijke som, maar, hoewel met han-
gende lip , betaalt hij  toch, want de bouwheer is 
met matige rente tevreden. Wat er  bij  dezen 
loop der  zaak ook aan moge ontbreken, er  wordt 
niet een buis in het leven geroepen , dat reeds 
vóór het voltooid is, duidelij k aantoont dat bet 
geen lang leven beschoren is, met al de treurige 
gevolgen daaraan verbonden of aan zijn stervens-
ure voorafgaande. 

Een der  grootste facturen, bet geld nl., heeft 
er  niet aan ontbroken. Ontbreekt een goedge-
vulde beurs niet, dan is het mogelijk een goed 
doordacht bouwwerk voort te brengen, en komt 
dat er  niet van, klagen wij  dan niet over den 
patroon, maar  over  ons zelven en onze onmacht. 
Zulk e huizen eischen een volkomen heheersching 
van het doel op eiken vorm of omgekeerd; een 
karakter-matigen eigeriaardigen bouw, dito versie-
ring , indeeling en constructie. Zonder  fraaien 
vorm, uit liet doel voortvloeiende, zonder  karak-
ter, is het gebouw een zielloos voortbrengsel van 
's menschen denken en werken, het is, in één 
woord, dood. t spreekt niet maar  bedriegt 
wel, het laat den beschouwer onverschillig, be-
derft den goeden smaak, beleedigt iu het open-
baar elk gezond denkend hoofd en is dus scha-
delijk voor de beschaving. r  spreken dc 
vormen de taal der  kunst, wekken zij  bet gevoel 
op, brengen zij  den incnsch in een verheven, 
gelukkige stemming, dan is het doel bereikt en 
het geld is goed besteed. r een huizen-
bouwer van beroep lacht om dut alles. 

Ten slotte zegt spreker een woord over dc 
uiterlijk e vormen en bouwstijl der  huizen van 
de nieuwste Boort. j  verdeelt ze uiterlij k in 
twee soorten, als: muren met gaten en muren 
met karakter . e eerste laat hij  voor wat ze 
zijn , maar de tweede verdienen dikwerf onzen 
lof. Zonder den staf te breken over de manie 
die voorzit bij  het gebruik van gekleurde stee-
nen en het aan hangen van uitbouwsels en der-
gelijke, welke lij n recht tegen de regelen der  zwaarte-
kracht iridruisclieu , wijst hij  meer op de om-
standigheid dat zij  wel niet alle door  onze he* 
dendaagsche architecten zijn uitgedacht. n En-
gelsche tijdschrifte n kan men wekelijks voor 
weinig centen een stroom van die dingen zien 
en, als uien wil , genieten. Spreker  heeft met de 
toepassing van die voorbeelden vrede, onder  voor-
waarde, dat men eerlijk bekent, ze niet zeil 
bedacht te hebben, evenals andere vormen, 
letterlij k uit andere plaatwerken enz. overge-
nomen. 

Anderen zijn hartstochtelijke pleisteraars. n 
zweren bij  Portland-cement, dat zij  stelselmatig 
en zonder  oorzaak overal gebruiken, zelfs om fraai 
geuielselden gevels, zooals zij  dat naïef noemen, 
een nieuwen rok aan te trekken. Strijden wij 
tegen hen, maar  niet wanneer van hoogerhand 
last tot de operatie gegeven is. Strijden wij 
daarentegen met ben, die onzen goeden metselsteen 
doeltrellend weten te gebruiken, maar  verzetten 
wü ons met alle kracht tegen hen die de ge-
drukte , zware, middeleeuwsche vormen als 
vruchten van onze eeuw weer  oprakelen en die 
als hunne gewrochten doen uitroepen. 

r  nog volgen wij  de topgeveltjes, gees-
tige strekken boven de vensters, llink e lijsten, 
profileeringen cn versieringen vau voor 2 a 3 
eeuwen. r  liever ook nog een onschuldigen 
muur met gaten, dan een, opgeschikt als de 
zedelooze vrouw , vol strikken , franjes , kleuren , 
blanketsel, als vulsch en afzichtelijk . 

Eu daarom, laten wij  onzeir  smaak, onze be-
schaving steeds trachten te veriijncn door  eer-
lijk e middelen; laten we ons zelfs de les laten 
lezen en geen goede critiek vreezen , en komen 
wij  vooral met ons eigen werk, niet met dat van 
anderen aan de markt . 

e heer W. C. van Goor draagt een opstel 
voor  over  hetzelfde onderwerp, als antwoord op 
de vragen: 

 Wat kan de reden zijn , dat de burgerhuizen-
bouw, in onze dugen, vuor het meerendeel naakt 
en karakterloos te voorschijn treedt? Wat moet 
gedaan worden, om in deze de eigenaardige bouw-
kunst van voor twee eeuwen te evenaren/" 

Uit de behoefte welke ieder  luensch aan

woning heeft volgt, dat het bouwen van huizen 
een van die zaken is welke veel moet plaats hebben. 

t moet echter  op verschillende wijzen geschie-
den, want niet ieder  heeft bebcefte aan dezelfde 
ruimte ; ook bet aanzien der  woning moet naar 
stand en ontwikkelin g verschillend zijn. t is 
de versiering van bet huis, die door het eerste 
gedeelte der  vraag onder  onze aandacht ge-
bracht wordt. 

t niet allen het eens zullen zijn, dat het 
meerendeel der  thans gebouwd wordende huizen 
naakt te voorschijn treedt, gelooft spreker te 
mogen aannemen. e mindere huurwoningen zon-
dert hij  uit , maar aan die voor de meer be-
schaafde standen ontbreken toch uitwendig noch 
krulle n of kwikken, in het dagelijksch leven or-
namenten genoemd ; inwendig, vooral aan de pla-
fonds, evenmin. 

e huizen geven dus blijkbaar een démenti op 
de vraag, voor  zoover  naaktheid betreft. r 
dit feit is echter  de beschuldiging vun karakter -
loosheid in het minst niet ontzenuwd, en om ten 
deze in het reine te komen moet bij  liet denk-
beeld B "  in huisbouwkundigen zin wor-
den- stilgestaan. 

n de bouwkunst verstaat men onder  karakter-
in het algemeen niets anders, dan dat een ge-
bouw, zoowel in- als uitwendig, door  afmeting, 
inrichtin g en versiering duidelij k te kennen geeft het 
doel waartoe het dient. Bij  woonhuizen dus 
moeten de afmetingen van het geheel en de dee-
len zoodanig zijn, dat zij  juist voor de behoeften 
van een huisgezin geschikt zijn , met inacht-
neming van de personen, waarvoor het bestemd 
is. e afzonderlijke woning moet haar  eigen, 
duidelij k kenbaren ingang hebben in afmetingen 
dat de mensen er  onverhinderd kan doorgaan. 

e grootte der  ramen moet zoodanig zijn, dat kamers 
enz. er  behoorlijk door  verlicht kunnen worden, maar 
voor ons noordelijk klimaat ook weder  niet te 
groot, omdat daardoor 's winters te veel van 
onze kunstmatige warmte doelloos zou verloren 
gaan. e deelen zijn dan zoo geordend dat 
de stand van den bewoner er  duidelij k uit spreekt: 
met andere woorden, men geve een kleine of een 
vereeniging van meerdere kleine woningen niet 
liet uiterlij k van een groote. n moet ook niet 
behoeven te vragen of'  bet een woonhuis of ander 
tweeslachtig gebouw is, welks kolossale ingang 
goed voor een koetshuis is. maar  waarvan de 
overige deelen aan een woonhuis passen, voor 
welk tweede duel dan een ingang ontbieekt. e 
versiering van ui die deelen zij  wijders zooda-
nig, dat zij  niet evengoed aan een bulzaal als op 
dergelijk gebouw zijn toe te passen; zij  moeten 
het kenmerk dragen te belmoren tot een verblij f 
vun redelijk denkende wezens met zeer  hooge 
bestemming, zoodat alle overbodige opschik ver-
wijderd blijft . Orde of symelrie mag boven dat 
Alles, zoo min in- als uitwendig, ontbreken. 

Toetsen wij  veel der  thans gebouwd wordende 
huizen aan deze eischen, dan zal bet niet ont-
kend kunnen worden, dat betrekkelij k niet veel 
dien toets kunnen doorstaan. Versieringen ziet 
men wel; maar let men op de plaats en vormen 
er van, dan blijk t het dikwijl s dat de bouwmees-
ter  eigenlijk niet juist geweten heeft, wat hij 
deed; veel er  van zal ten minste niet op goede 
gronden verdedigd kunnen worden. n plaats 
van die krulle n wordt dikwijl s de zoogenaamde 
architraaf toegepast: dat is eene betere versie-
ring , maar  meestal is zij  allerongelukkigst ge-
profileerd, ó f t e smal óf te zwaar in verhouding 
tul de ingesloten ruimte. r  maken zij 
het bouwwerk zwaar, miakt of plat. Zoo ergens, 
dan komt hier  een juiste verhouding te pas en 
een prufilceriii g in overeenstemming met het ka-
rakter  dat het bouwwerk moet bezitten. t 
licht wat op bet werk vult mag mede niet bui-
ten beschouwing blijven. Uit alles blijk t dat de 
architraaf een gemakkelijk, maar tevens een uiterst 
moeilijk middel van versiering is. 

 stuiten wij  bij  veel buizen op deuren die 
voor  een koetshuis gebruikt kunnen worden — een 
gevolg van de ongelukkige gewoonte, om, als 
eenig huis meer dan «'éne woning bevat, den in-
gang tot al die deelen tot een geheel tc bren-
gen en de niet minder  ongelukkige vasthoudend-
heid aan een souterrain. r  deze combinatie 
ontstaat de scbroiuelijkste lout, vooral met het 
oog op onze zeden eu gewoonten , dat niet voor 
iedere woning dc ingang duidelij k herkenbaar is. 

Orde eu symutriu wordt uok nog al dikwijl s 
uit het oog verloren, want niet het geringste 
verband bestuat tusschen de beneden- en boven-
deelen. t heeft den scbyri alsof twee, veel 

van elkander  verschillende buizen, duch die toe-
vallig even breed zijn. op eikauder  zijn gezet, 
nadat vooraf het dak van bet onderste was weg-
genomen. 

Van binnen worden dezelfde fouten in versie-
ring , regelmaat enz. teruggevonden, en veelal 
nog meer in het uogloopend. Naast tot berstens 
toe overladen plafonds, de armst mogelijke be-
timmerin g en omlysting van deuren, ramen enz. 

Uit dit alles is het duidelij k dat met recht van 
karakterloosheid gesproken wordt , en hoewel 
alles niet naakt is, wordt dat afwezig zijn van 
naaktheid in den regel een verhnoging van de 
karakter l . n plaats dus dat die zooge-
naamde versieringen de zaak verbeteren, verer-
geren zij  haar nog 

liet antwoord op de vraag aan welke reden 
dit is toe te schrijven, is niet moeilijk te geven. 

leder  inensch. zelfs de zoogenaamde gen ieën, 
moeten, om iets goeds te kennen en te kunnen, 
leeren, dat is, onderwezen worden. Nu moet 
op bouwkunstig gebied zoo veel en zoo velerlei 
geleerd en geweten worden , om zelfs kleine za-
ken in schoone en op de rede gegrondveste vor-
men te kunnen scheppen, dat het geen verwon-
dering behoeft te baren, dut niet alle bouw-
meesters feniksen zijn. 

r  is hij , die zich den naam van architect 
geeft, behoorlijk onderwezen, dan is het te ver-
wachten , zelfs al is hij  geen genie dat hij  zich 
van groote fouten rein zal houden en niet zon-
digt tegen de eenvoudigste grondbeginselen 
waarop onze kunst berust. 

n zegge niet, al die kennis en wetenschap 
kan best gemist worden, wanneer het omniet meer 
dan een burger  woon huis te doen is; die ko-
men eerst dan te pas wanneer men paleisen , 
schouwburgen of andere groote openbare gebou-
wen moet stichten. t is zoo niet. Wel wor-
den de eischen dan grooter, maar wil men op 
het gebied van den burgerliuizeiibouw iets goeds le-
veren , dan kan de kennis van hetgeen werkelij k 
goed en schoon is evenmin gemist worden. e 
toch zul hij . die niets van orde en regel weet, 
deze in zijn werk toepassen? Evenmin alzoo, als 
het voor de stichting van een groot gebouw vol-
doende is, slechts te weten hoe men het best de 
bouwstoffen aan elkander  verbindt, hoe men mu-
ren zuiver  metselt enz., is dut voldoende voor  den 
bouw van een woonhuis. Was het voldoende, 
alleen met eenige practisehe kennis en techni-
sche vaardigheid toegerust te zijn, dun zou even-
goed een timmermans- of inetseluursknecht, die 
niets dan het bearbeiden van hout of steen kent, 
een kunstmatig onberispelijk woonhuis kunnen 
bouwen. 

t nu veel geleerd worden, dan moet bet 
onderwijs ook lang duren. Eerst door  veel en 
lang te leeren, heeft men het recht verkregen 
niet alleen zich architect te noemen, maar ook 
het werkelijk te zyn. 

Nu vraagt spreker, met het oog up de -
schappij  die de vraag tut de hare gemaakt heeft 
en de strenge eischen der  kunst: waar  heeft een 
groot gedeelte onzer  tegenwoordige woouhiiizeu-
bouwers eenige keunis op hel gebied der  schoone 
bouwkunst opgedaan? Veel der  dour hen gele-
verde producten brengen zou helder als de zon-
nigste dag aan bet licht , dat hun bouwkunstige 
kennis ten eenemale ontbreekt. Zij  weten niet 
wat verhouding of syuietrie is /.ij  zijn onbe-
kend mei de eenvoudigste regelen der  kunst van 
versieren. t is hard dit te zeggen, maarzoo-
als spreker de waarheid err  de roeping van den 
architect begrijpt , kun hij  niet anders. 

Voor de eer  van onze kunst, ook in de schat-
ting er  van door het bouwende publiek, is het 
hoognoodig dat hierin verbetering komt. e 
kan slechts dan komen, wanneer- zij , die als ar-
chitect willen optreden, zich huig en grondig 
doen onderwijzen. Gaan z(j  dien weg op, dan 
zullen zij  spoedig zien, dat, bij  vermeerdering 
van kennis, altij d nog veel te leeren overblijft , 
en daardoor  zullen zij  teruggehouden worden, 
te spoedig hunnen meester  te oiitloopen. 

Tot het tweede gedeelte der  vraag overgaande, 
zegt spreker die zoo op te vatten, dat dc steller 
er  vau niet iu bet karakter  vau onzen huizenbouw tut 
vóór twee eeuwen wenscht terug te gaan. Al 
wilde men dit , dan acht hij  het toch onmoge-
lijk ] want met alleen zouden wij  iu onze ge-
woonten een heel eind achterwaarts moeten gaan, 
maar wij  zouden ons ook weder ui den kleedcr-
dos der  lo' '  eu 17*  eeuw moeten steken. 

Ten betouge hiervan wurdt op het feit gewe-
zen , dat steeds overeenstemming heeft bestaan 
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tussehen de wijze waarop de mensch zich kleedde 
en zich zijn woning bouwde, of liever  nog, dat 
groote verandering in bouwkunstige vormen ge-
paard ging met die dei-kleeding, waardoor  heide 
steeds met elkander  ïn harmonie hieven of 
kwamen. 

Om deze stelling te bewijzen worden parallel-
len getrokken tussehen het aanzien der  burger-
woningen in de middeleeuwen, de 1 ö c en 17* 
eeuw en die der  18* eeuw, eu de g dei-
burgers iu die tijden. Spreker  vindt in beidt: 
overeenstemming en eindigt dit gedeelte van zijn 
antwoord met de vraag, of wij  ons mei onze hui-
dige wijze van kleeden wel op ons gemak zou-
den gevoelen in en bij  de woonhuizen, zooals 
de 10' en 17* eeuw die schiep. Er  zou zeker-
lij k tussehen beide geen harmonie bestaan, meer 
een parodie van het eeu of het andere. n 
wij  dus in goede richtin g iu de vormen van on-
zen tij d voort. 

e vraag wordt in dien zin opgevat, dat ge-
wenscht wordt : terugkei-r  naar  dc soliditeit en 
sierlijkhei d van het vroeger  geleverde werk, niet 
iu het aanzien onzer  huizen. t andere woor-
den: dat eeu bouwwerk niet goed of schoon moet 
sc/ii/uen, maar  het inderdaud moet rijm . 

Wat toch vinden wij  in een in dien tij d ge-
bouwd deftig woonhuis, afgescheiden van de in-
richtin g er  van? Sierlij k en vooral deugdzaam uit-
gevoerd timmer*  en metselwerk. e deuren niet 
afgescheept met cen niets-uitdrukkend schuafje 
cn dito chuinbraiile, krachti g geprofileerde lijs-
ten vindt men daar. Sierlij k betimmerde laui-
briseeringen met doordraaiend werk, uiet zooals 
men nu begrijpt dit te moeten maken, maar 
waarbij  , in welken stand de deur  ook geopend 
werd, men steeds dichtheid eu niet een ufzich-
lelijken naad of opening kreeg. Vooral geen kra-
kende trappen. Goed en met smaak betimmerde 
plafonds met schilderwerk, wat echter  niet al-
tij d den toets der  str-nge logica kon doorstaan : 
ol' ziju zij  gestucadoord , dan is het werk uit de 
hand en van zoodanige zwaarte gemaakt, dat 
men niet bevreesd behoeft te zijn cr  door  ver-
pletterd te zullen worden. Sterke kappen, waar-
op men met volkomen gerustheid een n noord-
of zuidwester  kun afwachten. 

e nu tot dut alles weder  te komen/ 
r  de beoefenaars der  bouwkunst is liet 

reeds gezegd. Goed eu grondig onderwijs. r 
daarmee ziju wij  niet geheel geholpen. Al wis-
ten wij  het nog zoo g'>ed, en ul waren wij  ge-
neigd nooit iets dan goed te doen, zoolang zij 
voor  wie wij  bouwen geen begrip hebben van 
hetgeen bouwkunst is, zal het ons niet helpen. 
Zoolang de bouwheer  tevreden is met een wo-
ning, waarin hij  alleen droog kan zitten eu die 
van door  hem gevorderde gemakken zonder  meer 
voorzien is, komen wij  geen stap verder. e 
tot-, gevoel voor  wat welstaat moet iu hem ge-
plant worden. r  hoe dit te doen.'  Zullen wij 
voor  hem een cursus openen, met andere woor-
den, hem direct leereu l dat gaat niet. 

Neen, zorgen wij  slechts dat hij  een voudig 
aanschouwend onderwijs ontvangt. r  dat kan 
hij  niet genieten, zoolang er  niet veel goeds is 
gebouwd. Goede, wezenlijk goede, niet maar 
meer  of minder  opgesmukte zaken moeten het bouw-
lustige publiek voor  oogen gesteld worden. t 
kenmerk der  waarheid, der  regelmaat, van goeden 
en fijnen smaak, moeten onze werken al op hel 
voorhoofd dragen. Zien de bouwliceren veel 
zulke zaken, dan zullen zij , hoewel niet in de 
geheimen onzer  kunst ingewijd, door  liet in ieder 
mensch en dus ook in hen sluimerend schoon-
heidsgevoel geleid, als vanself cen parallel trek-
ken tussehen hetgeen iu waarheid sierlij k tl en 
dat wat den naam daarvan tracht aan tc nemen. 

u smaak zal zich ook op bouwkunstig ge-
bied veredelen , en het wanstaltige zal als van-
zelf geen koopers meer  onder  hen vinden. 

G T E . 
Tweede reptiel, voor den heer u. of T. VAN -

, opzichter bij aen Waterstaat te 
Groningen. 

! Onze voorspellingen in n°. 12 zijn 
vervuld. Gij  zijt in ii" . 14  iet erg voldaan" 
en blijf t uwe neiging om met vreemde scherpe 
werktuigen te schermen alle mogelijke eer  aan-
doen. Gij  plaatst nu vele punctum*, spreekt 
van huwen mond tc snoeren" (wie zou dat dur-
ven wagen?), van »dwuze paardevijgen, in stin-
kend sta/vocht staande" (welk piaelttig beeld!), 
eu geeft ons op den koop toe den raad om mtog 
een beetje privaatles in het lezen le nemen" (ze-
ker onder  uw . n plaats van als onze aan-
valler  uwen lezers hel bewijs te leveren dat onze 
beoordeeling over  12 van woord tot woord 
logen (dat is onwaarheid met voorbedachten 
rade) is, beantwoordt gij  onze eerste repliek zeer 
zwak, mengt onnoodige dingen in hel debat, en 
zegt dan: >van mijn kant is de zaak afgeloo-
pen." Ofschoon ons dat onverwacht wegloopen 
teleurstelt, begrijpen wij  dat bij  de voortdurende 
barheid van uw gemoed elke verdere discussie 
overbodig of monnikenwerk zou zijn. 

Wi j  vleiden ons met de overlegging uwer 
geloofcbrieveni en zijn bereid, zoodra ge daar-
toe besluit, eenige waarde aan uwe vonnissen te 
hechten. 

t gij  over  de voorgestelde expertise heen-
stapt, doet ons leed voor  u on uwe zaak. Onze 
brief in nu. 9 en repliek in B*. 12 blijven dus 
beiden staan. Niels is afdoend door  u weer-
sproken. Was het onze schuld dat het ontwerp 
 12 in geen opzicht den toets kon doorstaan? 

n wij  het helpen dat gy over  ons oordeel, 
als negentiende-eeuwscbe liberale kunitscbatters, 
eeu allesbehalve aristocratisch of gemanierd von-
nis hebt geveld? Neen, dat alles bhjl l voor  uwe 
privaat-rekening! 

Gy ketirdet de ontwerpen Ayorazoo eu Acht 

af, omdat ze (te verhuren) kelders hadden, en 
thans heet zulk een vonnis slechts een bewijs-
middel. 

m er, mijnheer  niet een beetje jaloezie 
van uwen kant bij? t ontwerp Jcht kan 
evengoed op het terrein staan als ieder  ander. 

t derde uitmuntende ontwerp schijnt 
uwe aandacht te zijn ontglipt even als de vijf 
daarop volgende. Voor  uwe onschuldige nale-
zing is dit zeer  le bejammeren geweest. 
Over  de door  ons bedoelde cardinale punten, 
staal uw oordeel alweer  tegenover  het onze. Wij 
hadden het oog enkel en alleen op de prijs , i aag, 
de 13 ontwerpen, en de beoordeeling, maar 
geenszins op de beoordeelaars, uwe gothische 
fundeering of het aanlal stoeptreden van de 
Beurs. 

Wat onze studie over  de ontwerpen betreft, 
mogen wij  uwen twijfe l wegnemen , want uw 
ontwerp is volkomen en zonder  inspanning ver-
staan, getuige onze beooi deeling iu n". 10 van 
lie Opmerker dezes jaars 1875, en ons gedrukt 
rappor t van 72 bladzijden. 

Uwe meening, dat men (wie is die summiteit?) 
in deu regel tc hoog bij  het werk van anderen 
opziet, deelen wij  niet en staat lijnrech t tegen-
over  eeno andere, alwaar  gij  al zeer laag 
op ons als beoordeelaars neerkijkt . 

Veroorloof ons u mee te deelen , dat wij  ons 
geen enkel verwij t te doen hebben, en u bij 
eene eventuéele ontmoeting dood gerust en vlak 
iu uwe kijker s zouden zien. 

Wil t ge weten welke ontwerpers Bollede, ge-
koppelde fun dee ringen , zooals het behoorde , heb-
ben gemaakt, sla ons rapport op. 

e handelaars te n spraken wij  niet 
over  den BeursboUW. Wel deed de heer  voorzitter 
van de r  van , als lid der  commis-
sie, ons VOOrtreffehjk e bemerkingen kennen. 

Niemand zal tegen eenige treden opzien, als de 
Beurs maar  doeltreffend is. Nu de Gemeenteraad 
door  u ingelicht is, dat treden daar  niet mogen 
zijn , zal hy uw advies wel volgen, en een Beurs 
gelijk mei het l'leinvlak bouwen. 

n dat geval behaalt gij , mijnheer, cen zeer 
schoone overwinning. 

Over  de bouwkosten kenl gij  onze mcening : 
óf eeu onvoldoende Beurs etc. voor  150 mille, 
óf enkel een uiodelbeurs voor  meer  en veel meer! 
Wat is uwe keus? t eerste, dan staan wij  lijn -
recht tegenover  u en de uwen. Gy zelf zijt vele 
duizenden over  de som beengesprongen. Uw re-
kening toucheert dus. t van achter  naar  to-
ren cijferen kennen wij  in de Bouwkunst niet. 

Wi l de heer  Van Balen (tl. of T.?) voor  het 
vervolg beoordeelaars, die naar  zijn zin praten, 
prijzen en dansen, hij  kieze ze voortaan zelf voor 
zijn werk, teneinde volkomen te slagen in zijn 
streven bij  het onschadelijk maken van de vrij -
heid in deuken, handelen en uitspraak doen, 
die nu voortaan elke commissie van beoordeelaars 
door  u zal worden ontnomen! En gij  spreekt in 
overdrachtelijken zin tot zelfs van *het. libera, 
lisme!"  Hoe is dit te rijmen . Wil t ge Vrijhei d 
voor  u zelven, gun ze dan ten minste volop ook 
aan anderen! 

Wat ons betreft, wij  gaan voort rondborstig 
ons gevoelen te zeggen, wanneer  dit ons officieel 
gevraagd zal worden. s heeren Van Balen's 
raadgeving volgen wij  niet. t de geldcpiaestie 
't laatst of te laat zou zijn besproken is misga-
dacht. , ze is het eerst ter  tafel ge-
bracht. e ecu ander  betichten wil , behoort 
zelf zuiver  eu goed ingelicht te ziju eu te kun-
nen lezen, zonder  een onsmakelijk likeurtj e tc 
willen distilleeren. 

e lieve betuiging des heeren Van Balen 
dat hij  talie mogelijke respect heeft voor onze 
opvulling van de eischen der hoogere bouwkunst", 
mogen wij  niet aanvaarden, als kunnende deze 
niet oprecht gemeend zijn. 

Wi j  hechten meer  aan degelijken kunstarbeid 
dan aau mooie volzinnen, waar  men tussehen 
de woorden en regels vaak het tegendeel kan 
lezen, van wat ze bedoelen. 

Over eene som  als maximum ol minimum 
spraken wij  niet. t  des heeren Van Balen is 
up den loop gegaan , en verkeerd terecht gekomen. 
Wi j  verzoeken ZEd. dit apoci yphe teeken mei 
de 17<»o 1 , en niet bij  de bouwsom in verband 
te willen houden. 

t afgevergde antwoord van den heer  Van 
Balen, op zijn vraag: Waren die heeren de 
rechte mannen op de rechte plaats, hale hij  zelf 
bij  Burgemeester  en Wethouders en by den 
Gemeenteraad te , of is hem dat wat 
veel moeite, dan neme ZEd. bij  eeu onzer  inzage 
van een ozeer vereereud officieel schrijven" , na 
alloo|» der  beoordeeliug aan elk der  onderteeko-
naars toegezonden. 

Wi j  hebben uver  het bcursplan  12, op ver-
zoek van ziju inzender, een weinig moeten na-
pleiten, 't Zij  verre van ons, dat wij  zijn ver-
vaardiger als mensch een uaardappvl" zouden 
noemen, maar  een lofzang te zingen op zijn ar-
beid doen wij  evenmin, te meer  daar  de heer 
Van Balen /.eer  gehecht blijf t aau de allerliefste 
epitheta, ons in n" . 5 en n°. 7 naar  den kop ge-
slingerd. Ofschoon hel slot vau ziju stuk in 
nu. 14 een bedekt pecenri, en cen gepast verwij t 
van ZEd. inhoudt, blijven wij  met ulle mogelijke 
ernst Jen lezers wijzen op hel slot van onzen 
brief, aan den heer r  van He Opmerker 
in no. 9 gericht, en zeggen het Tusso gaarne 
nu, als hij  antwoord geeft aan zyn aanrander, 
die hem grof had beleedigd: Wy verlangden u 
(mynheer  11. uf T . Van Balen) niet anders te 
berooven , dan van uwe 

. 

April  1875. 1. . . 

11. , 

J. VAN . 

Berichten en mededeelingen. 
. 

— e Gemeenteraad van Bochum heeft bekend 
gemaakt dat op de prijsvraa g vuor  een ontwerp 
van een gedenkteeken daar  ter  plaatse, ter  eere 
van de gevallenen in den jongsten oorlog met 

, 74 ontwerpen zijn ingekomen. t 
ontwerp vnn den architect Czérnrd, te , 
werd geoordeeld het meest aan het programma 
te voldoen, doch het ontwerp van den architect 
Grotsan, te , werd wegens de architec-
tonische waarde voor  de uitvoering verkozen , 
hoewel de bouwsom verre overschreden was. Ont 
hieraan te gemoet te komen zullen de afmetin-
iten met één vierde worden verminderd. u 
ontwerper  is eene som van 450 n toege-
kend, zijnde evenveel als de uitgeloofde premie. 

 N N E N  A N 1». 
's-Gravenhage. r  den Gouverneur-Gene-

raal van Ned.-lndië zijn bij  hel korps van den 
Waterstaat cn 's s burgerlijk e openbare wer-
ken bevorderd: lot ingenieur  der  lste klasse, 
de ingenieur  der  2de klasse . J. van Bosse en 
tul ingenieur  der  2de klasse, de ingenieur  der 
3de klasse J. J. E. van . 

— Eerstdaags kan men een tegenontwerp op de 
t van de heeren e c. s. 

verwachten. e g beef! althans meege-
deeld , dat haar  ontwerpen tot aanleg van nieuwe 
spoorwegen zoo spoedig zullen worden ingediend , 
dal bij  aanneming nog in 1875 gelden behooren 
te worden aangevraagd voor  de eerste uitgaven 
ten behoeve vau dien aanleg. 

— Bij k besluit zijn bevorderd tot 
landmeters der  l*" '  klasse bij  het kadaster  tie 
landmeters der  2J*  klasse Eleuians en Griffijn . 

— n de vergadering van het k -
stituut van , op g 13 dezer  to 
houden, zullen ouder  anderen discussién worden 
gevoerd naar  aanleiding van de in de vergade-
rin g van 9 Februari 1875 ter  tafel gebrachte 
stukken, over  de exploitatie van spoorwegen op 
Java. 

Onder  de ingekomen stukken komen voor: 
a. Brief van het lid . J. Eymer, ten geleide 

van eene mededeeling over  het stellen van door-
gaande brugliggers. 

b. Brief van den heer  W. . ter , 
behelzende een paar  opmerkingen over  den geul-
ketting. 

c Brief van denzelfde over  den stand der 
werkzaamheden aan de . 

d. g van het lid . J. . Amers-
foonlt, betreffende eene door  hem bewerkte ver-
taling van den atlas, behoorende bij  het werk: 
Uranographie Chinoise. 

e. g van den/elfde over  het -
nurstelsel. 

f.  van het lid .1. Witsen Elias 
ovei eeue op 27 r  1874 gebroken spoor-
staaf, in den spoorweg nabij . 

. r  de Nederlandsche -
spoorwegmaatschappij  zal thans begin van uit-
voering worden gegeven aan het [dan tot ver-
bouwing van haar  station alhier, zooals blijk t uit 
dc ophanden zijnde aanbesteding van het maken 
der  gelndde fundamenten voor  eene ijzeren over-
dekking èn de uitvoering van de daarmede in 
verband staande werken. Wij  zijn in staat ge-
steld hieromtrent het volgende mede te deelen : 

Evenals op de groote stations der j 
zal eene overdekking der  sporen gemaakt wor-
den, p. m. 20 . breed eu 122 . tang; bene-
vens twee zijkappeii , ieder  p. m. 15 bij  17 , 
overdekkende de standplaats voor  rijtuige n cu 
die voor  bestelkurren. 

e overdekking zal het eerst worden ge-
bouwd en in het volgend voorjaar  gereed moe-
ten zijn. liet nieuwe stationsgebouw zal op de-
zelfde plaats als op het tegenwoordige worden 
opgetrokken, en sluit zich tegen deze uverdek-
king aau. Voor  't overige wordt deze laatste 
rondom, tussehen de kolommen, nagenoeg ge-
heel gesloten door  houten beschtieliiig met schuif-
deuren eu glasramen, wordende de einden slechts 
in zooverre open gehouden , als voor  het binnen-
komen en vertrekken van treinen noodig is. 

r  zal deze overdekking veel gerief ople-
veren als wandelplaats voor  vertrekkende leizi-
gers, vooral ook daar  /ij  gedurende den zomer-
dienst van 1870, tijdens de oprichtin g van het 
nieuwe stationsgebouw, als wachtlokaal voor  de 
reizigers zal moeten dienst doen. 

t nieuwe stationsgebouw wordt veel ruimer 
dau het tegenwoordige eu zal, wat comfort be-
treft , geheel naar  deu eisch worden ingericht. 
Behalve de gewone lokalen, zal daarin worden 
aangetroffen eeue afzonderlijke eetkamer en een 
badvei trek. 

Om de zóó kostbare peilfundeering te vermijden 
zal het gebouw zo > weinig mogelijk gewicht wor-
den gegeven en daarom uit een houten raam-
werk, met sleenen vukbcnietseluig, worden sa-
mengesteld. 

t dit gebouw zal vvorden aangevangen, als 
de overdekking der  sporen gereed is; legen het 
najaar  van 1870 hoopt men het gebouw in ge-
brui k te kunnen nemen. 

Niemand zal beweren, dat met de verbouwing 
vau ons Station voorbarig wordt gehandeld; het 
tegenwoordige gebouw toch was nog altij d eene 
voorloopige inrichting , iu afwachting van de 
spoorwegplannen die thans grootendeoll in uit-
voeling ziju. t de j 
voorzichtig deed die plannen af te wachten, al-
vorens tot verbetering over  te gaan, was juist 
gezien, doch dut het publiek door  het blyven voort-
duren van dien vuorloopigen toestand daarvan de 
eigenaardige moeilijkheden ondervond, valt niet 
tc ontkennen. 

Wi j  verheugen ons daarom in de voorgenomen 
verbeteringen. 

Aankoniliirinizei i van Aanbestedingen. 

, 12 April . 
, te 9 uren, door  den eerstaanw. 

ing., in het gemeentehuis: het éénjarig onder-
houd lo. der  werken , 2o. der  kazernen enz. 

, te 11 uren, door  den eerstaanw. 
ing.. in de kazerne bij  de : het éénjarig 
onderhoud van kazernen 1o. le , 2o. e 

, 3o. te Zwolle; 4o. eene buiteiiverviii' -
van kazernen te . 

Bergen op Zoom , tc 11 uren, door  den 
eerstaanw. ingenieur  te Breda, op het bureau 
der  genie: lo. hel éénjarig onderhoud van de 
kasernegebouwen; So. eene gedeeltelijke verving 
van kazen.egebuiiwen , beide te Bergen-op-Zooin. 

, te 1 uur , door  buig. en weth.: 
dc levering van Engelsche en Schotsche gaskolen. 

, te 1 uur . ten raadhuize: lo. het 
maken van een gedeelte bazaltkade c. a., lang 
circa 70 , aan de gasfabriek; 2o. het amovee-
ren van eeu houten- en daarvoor  in de plaats 
bouwen van een steenen brugje, nabij  de Buiten 
sociëtei t; '.in. d levering van sleenpuin, grint -
gelrokken Waalvormklinker s en eiken perkoen-
paaltjes, in 8 perc. 

Amsterdam, te 1' , uren, door  de . 
[Jseren-spoorwegmaatschappij, in het stationsge-
bouw : lo. de g van 120 zandvvageiis, 
waaronder  20 met remwerk ; So. het maken van 
een stationsgebouw met bybehoorende werken te 

g : 3o. idem van keibestratiugeii naar- en bij 
de goederenloods aan de spoorweghaven te , 

, 13 April . 
, te 11 uren, door  het ministerie vau 

marine: de levering van verschillende materialen. 
(Zie verder  no. 14.) 

, te 11 uren , duor  den eerstaanw. 
ing. le , iu het plaatselijk bureau: het 
éénjarig onderhoud van kazernen ; 2o. eene ver-
ving van idem aan de . 

Woudriebem, te 12 uren, door  den comm. 
der  genie te Gorinchem , iu het koffiehuis Bellevue : 
het éénjarig onderhoud lo. van de werken te 
Woudriebem, n cn in Altena, 2o. van 
de kazerncgebouwen enz. te Woudricheti i en 

, 3o. het herstellen van bruggen eu 
muren te Woudriebem en . 

Utrecht, te 19'/2 uren, door  de Ned. -
spoorwegmaatschappij  : het maken van geheid» 
fundamenttul eener  ijzeren overdekking, een per-
ron eu verdere werken op liet station te -
dam. Bilj . inz. 12 April . 

Utreoht, te 1 uur , door  de maatschappij 
tot expl. van Staatsspoorwegen, aau het centraal-
bureau : de levering van vei bruiksartikelen . 

, te 6 uren: het verbouwen van een 
woonhuis en het bouwen van 3l arbeiderswonin-
ge,i. Bestek ligt Nieuw.'haven, 33. 

r  ; het verbouwen vun een woonhuis 
tot winkelhuis. . bij  deu architect . G. 

, te Arnhem. 
Woensdag;. 14 Apri l 

Pijrsh.i l . te 10 uren, door  hurg. eu welli.: 
het uitbreken en vernieuwen der  straten in die 
gemeente. 

S-B030h. te U uren, door  deu comm. der 
genie, in het : het éénjarig on-
derhoud lo. der  werken, 2o. van de kazerncge-
bouwen enz,, beide te 's-Bosch, 3o. der  werken 
te Crèvecoeur, aan de Blauwesluis en te Nieuw-
st.-Andries. . inz. 1*2 Apri l , bij  den comm. 
voo rnoemd. 

, te 11 uien, door  den comm. der  genie, 
iu het bureau voor  de schutterij  : het doen van 
herstellingen aau de gebouwen der  constructie-
werkplaatsen aldaar. Bilj . inzenden uiterlij k S 
Apri l , bij  den comm. voornoemd. 

Oorinohein , te 11 uren. door  ilen comm. der 
genie, iu den - het éénjarig onderhoud 1o. 
van de werken, 2o. van de ka/eriiegebouwen, 
beide aldaar, 3o. van de werken tc Asperen eu 
aau 't Spoel. Bilj . inzenden uiterlij k 12 April , 
bij  deu comm. voornoemd. 

, te 11 uren, door  den comm. 
der  genie . in de t : liet éénjarig on-
derhoud der  kasernegebouwen enz. te . 
Bilj . inz. 12 Apri l , bij  den opzichter  van fortificatiën . 

Bolsward . te 12 uren . door  burg. en weth.. 
in t d : het amoveeren der  Papegaai-
post op het Zand cu daarvoor  bouwen van eene 
vaste brug. Aanw. 12 Apri l , te 10 uren. 

Oldenzaal, te 1 uur . bij : het 
bouwen van een woonhuis niet bergplaats op een 
terrein gelegen aan deu Stationsweg aldaar. Aanw. 
te 12 uren. 

Winschoten, te 3 uren, dour . Tjabbes, 
in St. Vitus: het bouwen eener  royale boerenbe-
buising met schuur  te Blijham. 

, door  het gemeentebestuur: de 
levering van p. m. 050 stère grint . 

Opeinde, bij . . van : het bouwen 
van eene buerenhuizing en schuur  aan den kunst-
weg te Opeinde. Aanw. te 2 uren. 

, 15 April . 
Vlissingen, te 11 uren, door  den comm. der 

genie, in het : het éénjarig 
onderhoud van lo. de kazernegebouw en enz. tl 
Vlissingen en te , 2o. vnn de metsel-
en timmerwerken enz. te Vlissingen en te ' 
mekens. Bilj . inz. 13 Apri l , 's avonds te Ö uren-

, te 11 uren, door  burg. en weth» 
liet bouwen eener  ondervvijzerswoning te
Aanw. te 9 uren. 

m , tc 12 uren, door  het ministerie vifl ' 
linancien, aan bet postkantoor: het onderhoud f» 
de herstellingen aau het postkantoor  aldaar  i" 1 

31 . 1877. 
Groningen, tc 12' , ureu, door  burg. en 

weta.; het leveren van 005 . lengte trottoirban -
den van . Bilj . inz. 14 April ' 

, te l uur , door  dijkgraa f en been." 
raden van den , ter  polder-
secretarie: hel vervangen vau 3 houten brugge" 

in den polder  door  bruggen met gemetselde land-
hoofden en ijzeren liggers. 

Utreoht, e 9 uren, door  de maatschappij  tot 
exploitatie van Staatsspoorwegen, aan het cen-
traalbureau: de levering van 1,050,000 . spoor-
staven , lasch- eu eindverbindingen. 

, door  de . -
schappij, bij  den hoofdopzichter  C. Vlaanderen: 
het vernieuwen van 11 houten bruggen over  de 
Bermsloot tussehen n , en het 
maken van een gedeelte beschoeiing lings den 
Singel te . 

Amsterdam, door  den architectJ.8ervsii, in 
e Griekentuin : liet bouwen van 3 woningen aau 

Je . 
Oroningen, door  den architect N. W. , 

bij . ; het verbouwen eener  behuizing 
in de Poelestraat. Aanw. 12 Apri l , le . 

m , door  het gemeentebestuur  : 
het leveren van 5000 stuks Athsche keien. 

F o l s g a r e, bij  A. v. d. Velde: het bouwen 
van 3 woonkamers nabij  het Tolhek onder  Us-
brechtum. 

Vrijdag , 16 Apri l . 
Utreoht, te 10 uren, door  den comm. der 

genie, in liet gebouw voor . en W.: 1o. het 
herstellen van vloeren , muren enz. in de kazer-
nen en het hospitaal . 2o. eene verving van ka-
zernen , beide aldaar. Bilj . inz 14 Apri l , te 1 
uur , bij  den comm. voorn. 

. e 10 men, door  het prov. be-
stuur: het onderhoud van de groole wegen der 
2c klasse en van dc prov. wegen in g , 
voor  een tijdvak van 3 jaren. Aanw. dagelijks. 

, te 11 uren, door  den comm. dei-
genie te Gorinchem, iu het ; het 
éénjarig onderhoud lo. van de werken, 2o. van 
de kazernegebuuwen enz., 3o. eene verving van 
werken, alle te . Bilj . inz. 11 Apri l , 
's avonds 7 uren, bij  den hoofdopzichter  van for-
tificatië n aldaar. 

Oorlnohem, te 11 uren, in den : lo. 
vernieuwingen en onderhoud van de kunstwei keu 
langs hel kanaal van Steeneiilioek: 2o. verhoogen 
en verzwaren van een gedeelte kanaaldijk en her-
stellingen van rijswerken. Aanw. 13 Apri l , te 
9'4 uren. 

Stolwijk , te , door  dijkgraa f en hoog-
heemraden van den , bij  C. F. 
van deu Bergh: lo. het gewoon onderhoud van 
de ilijkskruinen , bestaande iu het effenen, ton-

 i  J  i - - r  en begrinten ; 2o. het onderhouden 
en begrinten van binnenwegen in genoemde waard, 
in onderscheiden gemeenten gelegen; 3o. het on-
derhoud der  dijksinagazynen, dijksgereedschappeu, 
peilschaalkasten , peilpslen, enz. alles ged. 5 jaren. 
Aanw. 12 Apri l , te 10 uren. 

g . te 19 ureu, dour  hurg. en weth.: 
het schoonmaken van de Bisschopsgraaf en dc 
Stadsgrachten. 

B r e d a, te 19 uren, dooi burg. en weth.: het 
bouwen eener  brug over  de Singelgrncht. 

f t . te 19 uren, door  den directeur  der 
artillerie-stapel- eu constructie-magazijnen: de le-
vering van steenkolen en cokes, ten behoeve dier 
magazijnen. 

Zwoll e , tc 19 uren , bij . J. Thiebout: 
het maken van 2 houten brugjes in den polder 

. 
Amersfoort, te 9 uren, in e Zwaan: lo. 

hel metselwerk , 2o. het loodgieters- en leid.k-
kerswerk van cen nieuw woonhuis. Aanw. te 
11 uren 

Zaterdag, 17 Apri l 
Breda, te 11 uren, door  den eerstaanw. in-

genieur, in het : het éénjarig 
onderhoud lo. van de werken der . . Aca-
demie, 2o. der  kasernegebouwen aldaar. Bilj . 
inz. 15 Apr i l , 's avonds 7 ureu, bij  deu inge-
nieur  voornoemd. 

Zaandam, te 19 ureu, in e Beurs: het 
bouwen van een huis met 17 kamers, keuken, 
kelder  enz., te Zandvoort, bij . Aanw. 
12 Apr i l , te 10 uren. 

Arnhem, te 19 uren, in het Café -
wijk : het bouwen van ecu woonhuis en stalling 
op de steenfabriek . 

Utrecht, te 1 uur , door  burg. eu weth.: 
1o. het aanleggen van bestratingen in de Park-
en Schoolstraat en op het Schoolplein; 2o. het 
verven en teeren van bruggen. werftrappen en 
urinoirs . Aanw. 12 Apr i l , te J uren. 

, te i y suren , door  kerkv. der . 
gem., in dc Groote kerk : bet witten van de 
Groote of . 

, te 9 ureu, door  dijkgrua f 
en hoogheemraden van Waterland, in het Ge-
uieenelandshuis: het stichten der  gebouwen voor 
eeu stoomgemaal, het maken eener  waterkeering, 
van remming- of paalwerk , het opruimen van 
steenen hoofden , in de gem. . 

Utrecht, tc 9 uren, duor  het ministerie van 
binnenl. zaken, uan het gebouw van het prov. be-
stuur: de vernieuwing en herstratiug van een 
gedeelte van den grooten weg 1e klasse, no. 5. 
Aanw. 14 April . g / 0010. 

, bij . A. Quaestius : het bouwen 
eener  pastorie voor  dc . gein. aldaar. 

Baarsdorp, bij  P. Versluijs: hel bouwen 
eener  schuur  in den . Aanw. 16 April . 

, 10 Apri l . 
, bij  notaris Van : het 

stichten van een vijzel-windwatermolen. 
, 90 Apri l . 

, te 10 uren, door  de commissie van 
loezigt over  het gesticht , in e 

k : de levering van ongeveer  17,000 . 
Engelsche gassteeukolen. 

Woensdag, 91 April . 
Anna Paulowna , le 10 uren , ter  secretarie-

het verbouwen vau de oude school, iu de buurt 
Veerburg, tot gemeentehuis. Aanw. 10 Apr i l , 
te 10 uren. 

SpijkentSBc, te 11 uren, duur  het bestuur 
van de polders Brabant, e en Vriesland, 

in het Veerhuis: de gehouwen, schoorsteen enz. 
voor  de plaatsing van een horizontaal werkend 
stoomwerktuig, met stoomketel , centiifugaalpomp 
enz,, benevens het maken van een steenkolen-
bergplaats, een voorboezemkade en een kanaal 
voor  waterleiding. 

Zierikzee te 1' , uren, door  het gemeente-
bestuur: hef driejari g on lerhoud van de klokken 
enz. dier  gemeente. 

Britsnm . bij  J. Span: de levering van 183 
. ijzeren stek, Escauzijnsehe steenen, neuten 

banden en treden voor  de begrunl'plail s aldaar. 
St Jacobi parochie ten stiaudhiiize : het 

afdammen enz. der  Oode-Bildtdijkstervaart , lang 
ongeveer  3000 , 

, 99 Apri l . 
Woerden, te  uren, door  burg. en weth.: 

het bouwen van eene draaibru g over  den , 
en eene brugwachterswoning. Aanw. 14 April , 
te 11 uren. 

Neuzen, te 11 uren, door  den comm. dei-
genie: het éénjarig onderhoud van lo. de kazer-
negebouwen aldaar, 2o. de werken aldaar  en te 
Ellewoiitsdijk , 3o. de zeeweringen aldaar. Bilj . 
inz. 20 Apri l , 's av. 0 uren, bij  den oplichter  van 
fortificatië n aldaar. 

St.-Anna-paroohie, te 11 uren, ten gem.-
huize: het houw n eener  oiidcrwij/erswonin g on-
der  St.-Jacobi-parochie, en het vergrooten enz. 
van het schoolgebouw aldaar. Aanw. 2U Apr i l , 
te 2 ureu. 

Tacozijl , te 11 uren, bij  J. de Boer: her-
stellingen aan paal-, aard- cn kapvverken enz. in 
het waterschap Zeven-Grietenijen-en-St.-S|ooten. 

, te 19 uren, in e Os: het 
amoveeren van een huis op de Nieuvvstad eu het 
bouwen vau een koffiehuis. Aanw. 15 Apr i l , 
te 12 uren. 

. te 9 uren, door  burg. en weth.: 
liet maken vuu een hoof.lriool, lang p. m. 81.5 

, wijd in deu dag 1.5 . Aanw. te 10 uren. 
, te 2' , uren, door  het ministerie 

van financiën, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het bouwen van een wachthuis in het 
Westerdok voor  de ambtenaren der  in- en udg. 
rechten cn ace. te Amsterdam. Aanw. 17 April . 

, te 3 uren, door  de gemeentebesturen 
van k en m : het doen van diep werken. 

Vrijdag , 93 April . 
, te 10 uren, door  liet ministerie 

van binnenl. /aken, aau het gebouw vau het 
prov. bestuur: het van 1 i '75—-31 . '70 
onderhouden van het kanaal door  Walcheren met 
bybehoorende werken. Aanw. 17 en 10 April . 

g f 120,200. 
, te 11', uren, door  den di-

recteur  en comm. der  murine , le zijner  secretarie : 
lo. het afbreken eener  oude drijvende kap en het 
bouwen van een vaste overdekkingskap voor  het 
koninklij k stoomjacht He  So. het afbre-
ken en wedervernieuwen van een gedeelte be-
schoeiing aan de oostzijde der  werf; 3o. het ver-
lengen van den spoorweg met het aanbrengen 
van een zijtak met wisselstukken cn bijlevering 
van 2 spoorwaggons; 4o. het maken van een 
steenen wachthuisje op de groote zeedoksluis. 
Aanw. 15 Apri l , van 10—12 uren, 

Oroningen, te 19 uren, door  het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het 
prov. best.: lo. het maken van een gebouwtje met 
peilpnt voor  eene zelfregislreereiide peilschaal te 

. g / 4450 ; 2o. eenige bestratingen 
op den s grooten weg e kl. , no. . g 
f 11,365. Aanw. vau beide 10 April . 

Zwolle, te 19 uren, door  het ministerie van 
financiën, aan het gebouw van het prov. best.: 
lo. het bouwen van een greuskantoor  en schuur  , 
ten dienste van de administrati e der  in- en uitg. 
rechten aau de Poppe. Aanw. 10 April ; 2o. het 
verbreeden van de Willemsvaart, bij  het . 
kerkhof te Zwolle, en het maken van 405 , 
glooiingbeschoeiing langs het jaagpad. Aanw. 15 
April . g f 10,200. 

Zaterdag, 94 April . 
Baarland, te 10 uren, in bet gemeentehuis: 

het éénjarig onderhoud der  rijs- , aarde- en kram-
werken aan den zeedijk van de Breede Watering 
Baarland. Aanw. 22 en 23 April . 

, le l l uren, door  het polderbe-
stuur  van , bij 
N. van Santen: het maken eener  overdyking 0111 
genoemde ptildeis (lang 3480 , en het daarin 
maken van 3 steenen sluizen. . bij  den archi-
tect A. van der n aldaar. Aanw. 10 Apr . 
te 10 uren. 

. 96 April . 
. te 19 meu, door  de hoof'dadm. van 

het reg. grenadiers en jagers, ten bureele van 
den majoor-kwartiermeester  : de levering van 5000 
een mans linnen hcdlukeus en 2000 eeu mans pe-
luwiloopen van vriesbont, in 0 perc. 

, te l u u r , door  den directeur  van 's s 
magazijn van militair e kleeding, ten zijnen bu-
reele : de levering van voorwerpen van kleeding 
en ligging. 

, 97 April . 
, te 1 uur , door  het ministerie van 

oorlog: de levering van brandstoffen aan de 
militair e wachten. 

, 99 April . 
, te 19 uren, door  het ministerie van 

binnenl. zaken: 1o. het maken en voltooien van de 
aardebaan voor  deu spoorweg van de Voorzaan 
tot het Smallepad te Amsterdam , met inbegrip 
van het leggen van de spoorbaan enz, Aanw. 20 
en 22 April , telkens te 11 uren.2o. het vergrooten 
van eene keet op de stapelplaats te  Aanw. 
19 en 21 Apri l , telkens te 11 uren; 3o. het maken 
van een gebouw tot woning voor  den beambte der 
meteorologische waarnemingen en den lichtwach-
ler , nabij  de buitenhaven te Vlissingen; 40. het 
voltooien der  steunpijlers vau de spoorwegbrug 
over  de n te m , het daarop 
bouwen van 2 houten wachthuisjes, benevens 
metsel- en timmerwerken by die brug; alles ten 

dienste der  Staatsspoorwegen. Aanw. van beide 
laatste werken 22 en 24 April , te 11 en te 1 uur. 

B o r c u l o . te l\.t uren, door  hel kerkbestuur 
der . gemeente, in e Schuur: het afbreken 
en wederopbouwen der  synagoge. 

, te 2' ., uren, door  het ministerie 
van binnenl. zaken,  het gebouw van het prov. 
bestuur: 1o. het verdiepen van eenige gedeelten 
van bet Noordholl. kanaal, in 2 perc. en in 
massa. g : perc. 1, / 38,800, perc. 2 , 
/16,900: 2o. het voorzien der  boorden van dat 
kanaal, in 4 perc. g /*4760, ƒ 9 6 0 0, 
ƒ 1 3 , 4 00 eu ƒ 17,800; 3o. het verlengen, ver-
breeden en verhoogen van het t bij 
Enkhuizeti. g / 75,000. Aanw. der  wer-
ken 24 April . 

Vrijdag , 30 April . 
's-Bosch. te j  uren, door  hetministerie 

van binnenl. zuken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het verbeteren der  begrinting en be-
strating van den linker-ondei berm der  Zuid-Wil -
lemsvaart, tussehen de e brug en sluis 
no. 7. Aanw. 24 en 20 April . g ƒ 9 7 5 0, 

, te 12 ureu . door  het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het onderhouden vun de voltooide ge-
deelten der  in aanleg zijnde haven te n 
eu de herstellingen en vernieuwingen aan de 
overige - en zeewerken aldaar, met 
gewoon onderhoud van de goedkeuring der  be-
steding tot 30 Apri l '76, in 2 perc. Aanw. 24 
en 20 April . : perc. 1, f\ 4,000, perc. 
2 , ƒ 1690. 

, 4 . 
, te 12 uren, door  den otttv. der 

reg. en dom.: het maken en bepuinen van eene 
aardebaan voor  den ontworpen Siugelvveg. 

Woensdag, 6 . 
. te 11 uren, door  het ministerie 

van binnenl. zaken: lo. eenige werken tot voort-
zetting der  nonuuliseering van de , 
onder  Gorinchem. g ƒ 27,500; 2o. de 
werken tot voortzetting der  verbetering van de 

, in de gemeenten Swalinen , Neer  en Besel, 
nabij  Wijnuurdenhof . g /10,400. Aanw. 
van beide 28 April . 

Edam, te 1 uur , aan de Purmerwerf : het 
3jari g onderhoud van den straatweg in de . 

Op later  te bepa'en datum. 
: het bouwen vau 3 winkelhuizen met 

bovenwoningen eu één woonhuis, in de -
straat aldaar. Bestek en teekeningen op het 
Cuntaloupenburg, no. 12. 

\lloiij i van . 

Flnsterwolde, 96 t \ lo. het bouwen 
van een tolhuis te Finsterwolderhamrik : minste 
inschrijver  was B. . Gras, te , voor 
j 1750; gegund. 

2o. het leggen van een sleenen duiker ; minste 
inschr. was G. , aldaar, voor  ƒ 4 5 8; 
niet gegund. 

Balk, 96 : het houwen eener  boeren-
huizing aau de ; minste inschr. was J. . 
Wielenga, te , voor  ƒ 3 0 2 7; gegund. 

Gron ingen. 97 : het gedeeltelijk af-
breken en wederopbouwen eener  beneden- en 
bovenwoning; minste inschr. was G. , 
aldaar, voor  ƒ 1 3 0 7; gegund. 

, 97 : het maken van eeu 
schoolgebouw voor  228 leerlingen ; ingekomen 
10 biljetten , als : 
J. , te , / 19,089 

. van der  Zaag,  idem 0 19,189 
VV. . , i> Sneek, 0 17,400 
F. . Feenstra, B Bolsward, B 17,323 
S. van der  Werf ,  Sneek, > 16.876 
J. J. dc Jong, i) ,  16,460 
J. A. Smit, , » 10,350 

. . . idem » 16,339 
J. B. ,  idem a 16,324 
J.  v. d. . ,  15,761 
gegund. 

Bolsward, 97 : het verbreeden van 
deu kunstweg van Bolsward naar : minste 
inschr. was E. B. , aldaar, voor  ''4250. 

. 98 : het bouwen eener 
onderwijzersvvonitig; minste inschr. was .1. G. 
Brouwer, aldaar  , voor  ƒ 4 4 0 6. 

Breda, 30 : de vernieuwingen enz. aan 
het gebouw der  voormalige . school en het 
inrichten daarvan tot ijkgebouw; minste inschr. 
was W. J. Stechtriein, aldaar, voor  ƒ 1075. 

Botterdam, 30 : de levering van 38 
hardsteenen grafzerken . in 2 perc. 

i e perc. 2e perc. 
. Geverding, / 138B.70 ƒ 1957.97 
. J. .lustcum Jz., 1355.44 ' 2010. 

C. van Tras en Co., 1205. 1740. 
V. Noorden en Schwerzel, 1118. 1629. 
11. J . Justetna, massa 3333. 
allen aldaar. 

Utreoht, 30 : de levering van: lo. 
600 ton spoorstaven met eindverbindingen; in-
gekomen 3 bilj. , als: 
Gate e 

Actiën*Verein , te Sterkrade, f 03,992. 
Société Anouymc des 

Forges d'Acoz, » Acoz, 1 60,720. 
Union Actiett-Gesells,, , B 00,705.90 

2o. idem tan 5 ton haakboutcn; minste in-
schreven waren . S. Stokvis en Zonen, te -
terdam, voor  / 690.50. 

, 30 : het bouwen van eene 
uiiderwijzeiswoning te Wapserveer  ; minste inschr. 
was J. VV. , tc , voor  /1849; 
gegund. 

, 30 : het verbouwen der 
kurenbeurs; gegund aan G. S. Spoelstra, aldaar, 
voor  ƒ 0 3 0 0. 

Oude-Tonge, 31 : het maken van een 
woonhuis cn graanschuur; iugek. 6 bilj. , als: 
11- G, van , te Oudorp, f 17,744 
A. , > Oude-Tonge, > 11,820 

. C. Binke, te Oude-Tonge, ƒ 11,810 
. van den Berg,  11,800 

, 1 idem » 11,799 
F. .1. , u Bommel, > 10,900 

Amsterdam. 31 , het bouwen van 12 
heerenhuizen te ; ingek. 7 bilj. , als: 
0. van Zeeland. te Utrecht, ƒ 110,300 
J. . Vos,  flem > 110.050 
Wol T en Zn.,  Amsterdam,  106,426 
A. Groenedijk,  Utrecht, » 99,462 
C. Franken, » 95,200 
A. , » , o 91,720 

. Andrieisen en Zn., t idem B 91,356 
gegund. 

Amsterdam. 31 : het maken van een 
toevoerkanaal in den . k ; 
ingek. 8 bilj. , uls: 
l>. Boer, te Sliedrecht, ƒ 18,190 
1. van 't Verlaat, l ,  11,960 
G. Bun,  Amsterdam, n 11,800 

. , > idem  11.560 
B. Janso, B idem  11,526 
J. A. v. d. Straaten , B Berg-Ambacht,» 11,071 
.1. r  Jz.,  Puttershoek, - 10,338 
C- van den Berg, > s wijk , » 9,680 
gegund. 

Fijnaart , 31 : het bouwen eener  kerk 
met toren; ingi k. 5 bilj. , als: 
C. Vriens, te , ƒ 39,500 

. , , » 34,200 
VV. . Segboer, B Fijnaart , B 32,309 
A. ,  Zevenbergen, » 30,950 

. . , > Fijnaart , » 30,877 
Ooch, 31 : de aardebaan eu de kunst-

werken van het , 2e eu 3e perc. der  2e sectie 
spoorweg Goch—Wesel; 

perc. 1 perc. 2 perc. 3 
. . . 

ll . Beveruagen. te 
, 198,742 488,241 431,712 

A. . van Seters, te 
Vught , (ƒ109 ,000) 181,007 

'l'h . Voruweg en .1 
Winckeluiauii , te 
Arnsberg, 180,000 436,000 374,000 

VV. Esob, te , 119,932 
F. Niessen, te -

mond en VV. -
sen, te Sittard , 98,000 

G. Straatman, te e 
en . Schmidt, te 

, 82,900 
J. Cappius en Bahlmann, 

te Essen, 472,800 
G. Scheidt, te , 428,000 
Schunemann en Triebei, 

te Witten a/d n , 310,500 282,000 
 G. Scheidt, . 1,108,000. 

B U r v l i e t , 1 April : het maken van verdedi-
gingswerken aan den onderzeesciien oever  van 
den Elisabctspolder  ; ingekomen 13 biljetten, als: 
A. van der  Beek, le Zaamslag, ƒ 14,500 
G. van de Vrede, B Neuzen, » 13,000 

. . 1 Breskens, 1 12,400 
P. J. Visser, B , » 11,900 
P. J. van , B , » 11,400 
J. van , 1 Breskens, » 11,300 
Jacob Berton, » Biervliet ,  11,200 
J. de Jonge,  Borselen, 1 11,100 
C. de Wilde, 1 , 1 11,000 

. Bolier, ,  10,990 
G. Bolier,  Scherpenisse, 1 10,800 

. Tholens, 1 , » 10,700 
i' . A. van de Velde, » Neuzen, » 10,655 
1). Tholens,  idem » 10,500 
A. , 1 Breskens,  10,274 
gemijnd door  A. , voor  ƒ 10,080. 

Sohoonhoven, 9 Apri l : het bouwen van 11 
arbeiderswoningen; ingek. 12 bilj. , als: 
A. v. d. Vliet , te Nieuwpooit, ƒ 10,900 
J. . , B Schoonhoven, » 10,100 
G. de Beste,  Nieuwpoort, » 9,730 
T. de Bruin , , » 9,725 
.1. Culje, 0 Nieuwpoort. B 9,534 
W. Sas, u Schoonhoven, o 9,300 
A. Zwanenburg, » Gouda, » 8,900 
A. Vermey, B Schoonhoven,  8,900 

. Boer, B idem B 8,888 
, .1. Nederhorst, » Gouda, » 8,880 
. Blanken , 1 Berg-Ambacht, o 8,800 

VV. v. d. ,  Oudewater, » 8,735 
gegund. 

Oroningen. 3 Apri l : de voltooiing der  af-
sluiting van het , bij  Zoutkamp; iugek. 
2 bilj. , als: 
G. , te Sliedrecht, f 1,785,000 
J. C. van , » idem * 1,660,000 

Bij  overeenkomst gegund aau den laatste voor 
f 1,400,000. 

Amsterdam, S Apri l : lo. hel maken der  ge-
metselde pijler s enz. enz. voor  eene draaibru g en 
2 vaste overspanningen ; minste inschr. was . 
Geverding, voor  ƒ 1 3 8 . 7 0 0. 

2o. het maken en stellen van den metalen 
bovenbouw voor  die draaibrug; minste inschr. 
was de A«ticn-Gesellschaft J. C. , te 

, voor  f 91,600. 
, 6 Apri l : bet maken der  gebou-

wen voor  het stoomgemaal aan de , 2o. idem 
van 355 . gemetselde riolen ; ingek. 

lo. 2o. 
J. , te , t 40,300 
A. du Vyn , ƒ 18,957 

. in 't Veld , idem 45,841 
J. van der  Vlugt , 17,300 
J. , 17,245 
C. de Borst, te Papendrecht, 16,989 
J. .1. van Sluisdam, 16,200 
V. d. Steenhoven en Co., 42,483 15,139 
G. , 41,870 16,589 
N. , 40,499 ,497 
Gebr. Ek , 39,970 
C. v. d. Wiel, te , 39,469 24,550 
overigen aldaar; gegund. 

Gron ingen. 6 Apri l \ lo. de werken in het 
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dor werken va 
Ned. gedeelte; 
voor  /16,888. 

u t rech t . 5 

bilj. , als: 
G. Prins. te . ƒ 7200 

. Vos, » Sappemeer, » 7000 
. Offringa , » idem  0705 
.  Schreuder,  Zuidbroek, i 0400 
. J. Pruimuel, i Wildervank , » 0248 

J. J. Tinga, . Zuidbroek, » 5800 
gegund. 

A r n h e m . 6 April : lo. het afbreken en weder* 
opbouwen eener  woning voor  den directeur  der 
gasfabriek en bet bouwen eener  kolen bergplaats; 
ingekomen 11 bilj. , als : 
G. . f 27,530 
S. Bruigom, ,350 

 van de Sand , » 27.264 
11. , > 27,134 
l'h . Eibers, i 20,483 
G. van Berkum,  24,708 
J. Teunissen,  24,233 
W. k en Zn., » 22,080 
A. \V. k en (i. . v. d. ,  22,040 

. , . 22,808 
. G. s C.Oz. » 21,988 

allen aldaar: gegund. 
2o. de levering van 2,800,000 . Engelsche 

gaskolen: B. n en Zn., Amsterdam, -
side ƒ 1 . 1 39 , W. n en Zn., , New-
Pelton ƒ 1 . 1 47 , A. van der w en Zn. en Co., 
idem, New-Pelton ƒ 1 . 1 07 , 8. Bingham, idem, 

w ƒ 1 . 1 3 », W. n en Zn., Polts of 
Walker  Primrose ƒ 1.00', alles per U : 
dit laatste gegund. 

, 6 April : de levering aan de artillerie -
stapel- en eiiiistruclie-maga/ijnen van : lo. baren 
bniskruitkleeden: Oildemeester  en Co., te Breda, 
beele ƒ 12.25, halve ƒ 6 . 1 5. 

So. Banka-tin, 3o. zink in blokken: 
2o. 3o. 

F. W. Braat, te , f 112. ƒ 28.30 
. J. Enthoven en Co., te 

, 100.73 25.25 
Wed. s en Zn., te 

, 108.89 27.90 
. S. Stokvis en Zn., idem, 108.10 23.99 

Eitj e en Co., te Amsterdam. 107.40 
. J. Enthoven en Zn., te 

, 28.06 
W. van n en Zn., te 

, "27.70 
Becbt eu k , te 

Amsterdam, 25 10 
G. J. , t * , 106.73 23 44 

. 7 Apri l : het bouwen eener  school 
en onderwijzers woning ; ingek. 11 bilj. . a s: 
Waanden, te Tiel , / 13,531 

n ,  llerwijnen , > 18,960 
V. d. Burg, i , » 12,880 
Van Broekhoven . v , 13,830 

e Groot, . . 13,648 
Struij k , i> Qellicum , » 12.225 
Van , » Acquoi, 11,000 

. 11. Blom, " , \ 1,095 
P. van .  Tui l , 11,084 

. van Velzen , i> llerwijnen , 10,973 
lluulboom, , t 9,804 

c , 8 Apri l : lo. het éénjarig onderhoud 
der werken aan den k van d ; minste 
inschr. was A. Volker , te Sliedrecht, voor 
ƒ 40,200. 

 de verbreeding van bet ; minste 
inschr. was A. G. , te , voor/28,280. 

. 8 Apri l i het aanleggen van 3 met 
steen bezette rijshoofdeu op bet noorderstrnnd van 
Vlieland; minste inschr. was C. t Cz., te Slie-
drecht , voor  ƒ 4 9 , 4 0 0. 

Vervolg der  limclihi i en . 

B  N N  N . 
. e e diergaarde is 

voornemens een nieuw seüétei tsgebouw op te 
lichten, waarvan de kosten op i l/2 ton zijn be-

: het Bestuur  heeft de heeren Ouuhoorn, 
Van den Brin k en Van n uitgenuodigd elk een 
ontwerp in te leveren , waaruit eene keuze zal 
worden gedaan. 

Advertentie... 

beveelt zich voortdurend aan tot dekking van 
. Goten, Plat ten enz., met zink, lood of 

Jeyeii, en verder  vuur  de leveling  alle moge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken rink of koper, alsmede Go> en Waterleidingen. 

E  — Zondag 11 Apri l 1875. 

gemeentegebouw in deOude-Bote ringestraal j minste 
inschr. was . van der  Nap, voor  ƒ 6 0 8 9. 

2o. de werken in hel gemeentegebouw de oude 
Stadstimiiierschuur; 1 bilj . ingek. van W. Cones, 
voor  ƒ 4 7 7; beiden aldaar. 

Ams te rdam. 6 April : het bouwen van een 
slul en koetshuis met bovenwoning aan de l'oii -

: minste inschr. was G. J. 
van der , aldaar, voor  f9750. 

. 5 Apri l : hei éénjarig onderhoud 
o het kanaal t , 

gegund aan J. Verna . aldaar . 
. 

Apri l : de legering aan de Cen-
traal-spoorwegmaalsehappij  van lo. (perc. 1 en 2) 
2500 eiken dwarsliggers, 2o. (perc. 3) vierkant 
beslagen eiken wisselbout, 3o. (perc. 4/ vierkant 
buzaagd eikenhout; minste inschr. waren: perc. 
1 en 2, . E. van Gelder  en Co., te Amsterdam, 
ad ƒ 2 . 9 8; perc. 3, J. J. v. d. Eerden, te Boi-
tel, voor  ƒ 4 8 . 40 per 3 : perc. 4, P. . 
te Valkenswaard, voor  f 02.48 per . 

Zu idbroe k 5 April : het bouwen van een 
woonhuis vuur  J. . flakker , aldaar; ingek. 0 

wollen bij  de/.en uitgenoodigd P lannen 
in te leveren voor  eene E 

G te bouwen aan een 
der ruimste marktpleinen van ons land. 

l bouwterrein is groot: 
breed in 't front 22,00 meters ; 
diep 58 > 

en wordt bezijden begrensd door  (linke gebou-
wen. Exemplaren van het programma , waaraan 
bet ontwerp moet beantwoorden en waarbij  de 
voorwaarden zijn omschreven, zijn op franco aan-
vrage gratis te verkrijgen aan het Bureau der 
Provinciale Groninger  Courant te Groningen en 
hij  den ondergetcekende, die tevens nadere in-
lichtingen geeft. 

 den 6 t 1875. 
C. , 

r  in provincialen dienst. 

 1

. 
Op Üingsdag 27 Apri l 1875, des namiddags 

ten één ure, zal aan het e van Justitie 
te 's Gravcnhage, bij  enkele inschrijvin g worden 
aanbesteed: 
a. t bouwen van een g 

enz. bij  het s van verbetering en 
opvoeding voor  jongens te A lkmaar . 

b. t verbouwen van den Westeli jken 
vleugel van- en het maken van cel lu 
lair e wandelplaatsen enz. bij  het Bur -
gerlij k en r s van verzeke-
r in g te . 

c. t bi jbouwen en veranderen van loka-
len in - en het maken van een regenbak 
op de open plaats van het s van 
Arres t te Almelo. 

e bestekken liggen ter  lezing: te 's Graven-
hage in hel lokaal van het e van Justitie; 
te Alkmaar in het s van verbetering en op-
voeding voor  jongens; te g en te Almelo 
in de gevangenis. 

Zi j  zijn voorts op franco aanvrage te bekomen 
aan het e van Justitie; bovendien voor 
Alkmaar bij  den r  J. f t 
Amsterdam, voor g bij  den Opzigter 
J. . k te Goes en vooi Almelo bij  deu 
opzigter  li . Witzaml aldaar. 

n worden gegeven door  den r 
Architect voor  de gevangenissen en regtsgebou 
wen J. F. r  le 's Gravenhage en door  d< 
opzigters bovengenoemd. 

Aanwijzin g zal worden gedaan: te Alkmaar , 
g 19 Apri l des namiddags ten 12 ure 

te Almelo, g 20 Apri l des voormiddags 
ten 11 ure; te , g 22 Apri l 
des namiddags ten 3 ure. 

's Gravenhage, den 9 Apri l 1875. 
Voor  den , 
 Secretaris-Generaal, 

. 

E en -
zal op g den 4 
ten 12 ure, ten zijnen 

e ONTVANGE  dei 
N te

i 1875, des middags 
kantore in het openbaar 

N 
t maken en bepuinen van een 

aardenbaan voor  den ontworpen Sin-
gel weg tusschen het verlengde der  wes-
telijk e rooi l i j n van de Capuci jnenstraat 
en den nieuwen uitgang bui ten de voor-
malige Brusselsche Poort. 

N B . e te vergraven hoeveelheid 
grond bedraagt ongeveer . 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 
Bestek met leekeningen liggen r  inzage aan 

de kantoren der e en ' te 
Venlo,  en  en zijn aan 
laatstgenoemd kantoor  tegen betaling van
gulden te bekomen. 

e aanwijzing in loco zul gegeven worden op 
Vrijda g en Zaturdag den 30 Apri l en den 1 i 
1875, telkens des voormiddags ten 10 ure, en 
beginnende aan den uitgang bij  de Brusselsche 
Poort. 

He Ontvanger voornoemd, 
. 

Wora t gevraagd.: 
Een bekwaam G -

, met practische ervaring. 
adres mei franco brieveu onder  letter  W aan 

den Boek.erkooper  A. . , te '» Ora-
cen/toye. 

, . & T Utrecht. 
Fabriek vun Torenuurwerken , Telegraaf-
toestellen, Physische en -

sche . 

n d c S p i e g e l- en k 

S & , 
a in r n k . 3 1, te Amsterdam, 

N T E X : 

, 
ler  bepliikkiii g van vochtige , en 

SPIEGELRUITEN 
voor . 

F en N van den
 t  l  /uilen op

den 15 April  1875, des namiddags ten één ure, 
ter  Secretarie des polders in de St. Jansstraat te 
Haarlem, in het openbaar  bij  enkele inschrijvin g 
aanbesteden : 

t vervangen van dri e houten brug-
gen in de hoofdwegen over  den Vijf -
huizer  en Bennebroekerdwarstogt 
door  bruggen met gemetselde land 
hoofden en ijzeren liggers 

Bestekken zijn op franco aanvragen gratis ver-
krijgbaa r  ter  Secretarie van den polder  en liggen 
op de gebruikelijk e plaatsen ter  lezing. 

n zijn te bekomen bij  den -
zigter  te Haarlem en bij  de betrokken opzigters 
in deu polder. 

Aanwijzin g in loco deu 1*2 April  des namiddags 
ten 3 ure aan den Bennebroekerweg. 

Haarlem, 6 April  1875. 

 en Heemraden voornoemd, 

1. W. . VAN l ,

J. C. VAN E , Secretarie. 

L O C O M O T I E V E N , 

STOOM- en FABRIEKSWERKTUIGEN, 
S VOO , 

STOOM- EN HANDKRANEN, 
&1S0IHII14CIIHB t . 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 
W l. N 1 

S N tot vei minderde 
prijzen steeds in diverse afmetingen voorhanden. 

T 
* V A N 

d o T i n v o r s . 

lie j  belast zich met het leggen 
van gecomprimeerde wegen en mastiekvlueren, 
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Welke reuïenschreden de immer voorwaarts 
strevende geest van onzen tij d ook moge trachten 
te maken, welke nieuwigheden men ook schier 
op elk gebied moge verzinnen, de bloei deischoone 
kunsten, die zulk een dringend vercischte is voor 
onze volkswelvaart, verkeert nog in een zeer 
achterlijken staat, en daarom vooral is het van 
gruot belang, dat de nadeelige gevolgen, die de 
bemoeiingen van onbevoegden met de uitoefening 
der kunst na zich sleepen , niet onbesproken ge-
lalen worden. 

/ - i l - bekend is, staat nl. de hedendaagsche 
kerkelijk e bouwkunst in het Aartsbisdom van 
Utrecht onder  hat beheer  van het Utrechtsche 
$t.-Bcrnulfits-Gilde , een tienjotschap dat de be-
oefening van oudheidkunde zich tot hoofdtaak stelt, 
en welks invloed op de uitoefening der  heden-
daagsche kunst van zeer  ongunstigen aard is. 

Ue practij k die het Gilde op het gebied der 
kerkelijk e bouwkunst vooral huldigt , bestaat 
daarin, dat alle bouwwerken volgens vaste mo-
dellen moeten worden uitgevoerd, en de leiding 
daarvan aan één en denzelfden persoon wordt 
opgedragen. En aangezien die modellen nu geens-
ïins passen bij  het wezen der  kunst, zoo wordt 
deze daardoor  niet alleen aan banden gelegd, 
maar bereidt men baar  bovendien een steliigen 
teruggang. 

Elke poging om, vooral hier  te lande, schoone 
kuasten te bevorderen verdient warme toejuiching 
en ondersteuning , doch het bl duidelij k , dat geen 
vandalisme of pedantisme de drijfveer  mag zijn , 
maar  alleen de zucht om het goede en tchoone 
vuor  te staan: daardoor  alleen toch kan de kunst 
bloeien, en daardoor  alleen vindt de kunstenaar 
gelegenheid te kunnen lootten, dat hij  een nut-
tigen en heilzatnen werkkrin g in de maatschappij 
bekleedt. 

Terwij l thans al het bouwwerk, dat onder  het 
bereik van het Utrechtsche e 
valt, aan één en denzelfden bouwmeester  moet 
worden opgedragen, kan dat werk onmogvlijk de 
gewenschte soliditeit erlangen, eu ontstaat daar-
door  een bovenmatig hinderlijk e eentonigheid. 
Tot overtuiging hiervan behoeven wij  slechts te 
wijzen op de nieuwe e kerk te 
Jutfaas, het nieuwe e oude-
nmnnen- vrouwen- en weeshuis te Utrecht, en 

g andere in aanbouw zijnde en reeds voltooide 
perceelen, die tevens ten duidelijkste tuoncn, 
dut ook de architect A. Tepe het meest met 
oudheidkunde sympathiseert, eu diens kennis op 
liet gebied van bouwkunde van middeluiatigen 
omvang is. 

En gesteld ul , dat genoemde bouwmeester  de 
talenten bezat van een uitstekend kunstenaar, 
ook dan zou het onmogelijk kunnen gebillijk t 
worden, om de uitoefening der  kerkelijk e bouw-
kunst in een monopolie le doen ontaarden, en 
elke concurrentie den weg af te sluiten. 

Wel zijn voorheen hier  te lande enkele bouw-
meesters niet dan in kerkelijk e bouwkunst werk* 
zaam geweest, maar  zulks was lilootelij k hei 
gevolg van het gemis aan concurrentie. Zon 
weet men dat de architect r  destijds 
hier te lande een ontzaglijk aantal kerken ge-
bouwd en gerestaureerd , maar  toen de 
architect Cuypers zich in de kunstwereld ver-
toonde, werden toch immers ook diens verdiensten 
Q  "j 1- gesteld, en kwam hij  alras in de gelegen-
heid bewijzen van bekwaamheid te kunnen toonen ; 
zulks was immers eveneens het geval met deu 
architect Van den fJrtnk , en is dit na dezen nog 
Wet onderscheidene anderen, die echter  allen in 
de overige Hoomsch-katholickc Bisdommen van 

S land werkzaam zijn. 
leder  onpartijdi g beoordeelaar, hij  moge des-

kundige zijn of niet, zal volkomen met ons 
'«stemmen, dut hei nooit aangaat in het maat-
schappelijk leven, concurrentie den bodem in 

r  concurrentie toch wordt de lust tot den 
strij d aangewakkerd, en vooral ten onzent, waar 
"J ' het gebi<d der  schoone kunsten nog zooveel 
i'-uet gestreden worden, is het een allerdringeiid -
*tc noodzakelijkheid dat kunstenaars zooveel mo-
gelijk in de gelegenheid worden gesteld, eikaars 
klachten te meten. 

Zoouls de kerkelijk e bouwkunst thans door  het 
Utrechtsche St.-tiernulfus-Gilde geleid wordt , 

t zij , in stede vun in bloei toe te nemen, 
een wissen ondergang te gemoet, eu dat wel, 
doordien men geen concurrentie duldt. n 

klemt zich vast aan het dwaalbegrip, dat louter 
uit de lucht gegrepen bo'jwroodellen. die geen 
enkel bevoegd deskundige ooit deugdelijk en goed 
zal n oom en, de senig ware zijn , en dat slechts 
 'rit  persoon kan geroepen zijn , om at het werk 

te leiden, dat maar  kan voorkomen. 
t nadeelige van deze redeneering komt reeds 

meer  en meer  nan het licht door  de gebouwen, 
die op deze wijze tot stand komen ; maar  nu men 
heden ten dage ten onzent meerdere -
katholieke bouwmeesters bezit, die een betere 
opleiding genoten dan wel voorheen het geval 
was, vinden deze zich daardoor  tevens niet wei-
nig in hun werkkrin g teleurgesteld. 

Zoo het Utrechtsche St.-Bernullus-Gilde door 
bevoegde beoordeel lurs liet uitmaken welk bouw-
meester  aanspraak had op verdienste, dan zou 
het recht van concurrentie alras blijken , en geens-
zins betwijfelen wij , of het Bestuur  van dc -
schappij  tot bevordering der  Bouwkunst en elk 
bevoegd vakman zul deze zienswijze met ons 
deelen. r  ook de omstandigheid, dat de te 
verbouwen gelden bestaan uit bijdragen van alle 

e ingezetenen eener  plaats, is 
een zeer  gegrond motief voor  dat recht, dat 
trouwens in de overige e Bis-
dommen van ons land wel degelgk wordt na-
geleefd. 

e president van het Utrechtsche St.-Bernulfus-
Gilde, de Eerw. heer  pastoor  Van , moge 
zich op het gebied van oudheidkunde nog zulk 
een grooten naam verwerven, —het Oudheidkundig 

, dat hoofdzakelijk door  zijn toedoen te 
Utrecht werd opgericht, moge neg z'ilk een uit-
gebreide vermaardheid hebben, — zijn bemoeiingen 
met de uitoefening der  kerkelijke bouwkunst be-
zitten inderdaad een hoogst bedenkelijk karakter . 
Wanneer  men eens nagaat, dat in het Aartsbisdom 
van Utrecht wel drie a trier  bouwmeesters met 
vrucht zouden kunnen werkzaam zijn , welk een 
noodlottige afscheiding onder  eigen landgeuooten 
zou dan gemeden worden, en welk een variatie 
in gebouwen, enz. zou dan kunnen ontstaan, zoo 
men slechts een eerlijke concurrentie vrijliet . 

En ons protest zou alleen dc kunst gelden, 
zoo het te verbouwen kapitaal privaat eigendom 
van het Gilde was. r  de bijdragen worden 
geschonken door  onderscheidene donateurs, door 
rijk  en arm: daarom blijven wij  met nadruk onze 
slem verhellen legen practijken , die de concur-
rentie dooden , de kunst te gronde richten en de 
zonen ran een vaderland van elkaar scheitien. 

Wij  koesteren geenszins de onredelijke bedoe-
lin g om den architect van het Utrechtsche -
nullus-Gilde de uitoefening van het vak van 
bouwkunde te ontzeggen, maar  op het veld der 
kunst strijden wij  voor  waarheid en recht, een 
recht, dut zich hier  vooral openbaart door  het 
recht van concurrentie. 

En wat wij  in het Aartsbisdom van Utrecht op 
het gubied der  Bouwkunde ontwaren, heeft ook 
plaats op het gebied dei'  Beeldhouwkunst. n 
heeft nl den  beeldhouwer g 
doen overkomen, van wien niet valt te ontkennen 
dat zijn talenten onderscheiding verdienen , maar 
wij  kunnen ons geenszins vereenigen met den 
stelregel, dal ook hem nl het beeldhouwwerk 
wordt opgedragen, dat onder  liet bereik van het 
Gilde valt. — Te Utrecht zelf reeds kunnen wij 
o. a. een paar e beeldhouwers 
aanwijzen, diu te voren herhaaldelijk voor  het 
Aartsbisdom van Utrecht werkzaam waren, maar 
die sedert de kon st van bovengenoemde!)
beeldhouwer daarvan totaal zijn verstoken ge-
bleven. 

e recht van concurrentie bestaat toch 
immers ook voor  hen. n dan eigen landge-
uooten geheel en al bij  deu vreemdeling worden 
achtergezet? Ueliulve toch, dut men door  ook voor 
hen concurrentie mogelijk te maken, eentonigheid 
zou mijden, is het wel zeer  waarschijnlij k dut de 
financien daarbij  zouden gebaat worden. — Bo-
vendien moeten wij  het een groote ongerijmdheid 
noemen, dat genoemden beeldhouwer g 
soms de gelegenheid werd opengesteld, om van 
zyn onbedrevenheid in het vak van Bouwkunde 
te doen blijken . — t ijzeren hek toch dat dour 
hem voor  de k te Ulrt-ch t werd 
ontworpen, is om zijn onbeholpen constructie en 
zgn droevig figuur daar  geheel en al misplaatst. 

t is ons onbekend, of te voren het glasschil-
deren in het Aartsbisdom van Utrecht werd uit-
geoefend , maar  wel weten wij , dat bet geen 
bezwaar  zou opleveren, ook op dit gebied con-
currenti e te openen, hetgeen in hel beluug der 
Unancien slellig raadzaum zou zyn. e enorme 

winsten die thans den  glasschilder 
Geuer  worden toebedeeld, dragen er  voorzeker 
niet weinig toe bij  , om het groote verschil. waar-
mede het Utrechtsche St.-Bernulfus-Gilde den 
vreemdeling boven eigen landgeuooten begunstigt, 
nog duidelijker  te doen uitkomen. 

Geenszins wcnsclien wij  genoemden beeldhouwer 
en glasschilder  hun werkkrin g hier  te lande te 
ontzeggen, maar  wij  protesteeren tegen het feit, 
dat de vreemdeling met a//t?.v wordt begiftigd en 
eigen landgeuooten in alles worden genegeerd. 

Wi j  besluiten onze beschouwingen met den 
wensch, dat zij  de aandacht der  betrokken auto-
riteiten niet ontgaan mogen, en dat Z. . e 
Aartsbisschop van Utrecht, als beschermheer  van 
het Utrechtsche St.-Bernulfus»Gilde, zijn welwil-
lende medewerking moge verleenen ter  opheffing 
van grieven, die voor  de t en haar  be-
oefenaars inderdaad hoogst nadeelig zijn. 

. 

 de

Wanneer  een der  inzenders van een antwoord 
op de bijna voor  1 ' / a jaar  uitgeschreven prijsvraag 
voor  een handelsbeurs te n zegt, dat 
hij  met onverdeelde belangstelling het ruppor t 
van beoordeeling, en de polemiek sedert het be-
gin van dit jaar  in uw blad gevoerd met belang-
stelling, en op zijn standpunt met meer  dan ge-
wone belangstelling, heeft nagegaan en gevolgd, 
zal hij  zeker  wel op zijn woord geloofd worden. 

t bij  mede in deze zaak zijn welgevestigde 
overtel*,?lig helft, hoe die ook mog» zijn , zal 
bovendien wel buiten kij f zijn. r  of die over-
tuiging, gegrond op zijn bijzondere wijze van 
beschouwen, de ware is, is een andere vraag. 
Wi j  weten het toch: hoe welgevestigd onze 
overtuiging ook omtrent een gegeven zaak moge 
zijn , die overtuiging is en blijf t steeds objec-
tief; zij is in het hier  ter  sprake zijnde con-
crete geval neergelegd in het door  ons geleverde 
ontwerp. e overtuiging kan echter  later  wij -
ziging ondergaan, wanneer  wij  in kennis komen 
met liet oordeel van anderen over  ons werk. 

leder  toch me nt zijn uil een valk te zijn, met 
andere woorden in den gunstigsten zin, ieder 
heeft een zekere voorliefde vour  zyn eigen werk, 
maar  daarom ook is het goed dat wij , in zake 
prijskamp , nooit als beoordeelaars van onze eigen 
ontwerpen geroepen worden, de uitspraak zou 
zeker, zoo at niet onwaar, toch eenzijdig zijn. 
Anderen hebben voor  ons werk die voorliefde 
niet, en kunnen het dus ontegenzeggelijk meer 
onafhankelijk beschouwen, waardoor  zij  in hun 
oordeel nader  tot de waarheid kunnen komen. 

Of dit altij d zoo is, is  een vraag; want 
tegenover  dit onafhankelijk oordeel staat voor 
deu ontwerper  het nadeel, dat een ander  zich 
niet zoo in zijn werk kan plaatsen als hij  dat 
gedaan heeft. t werk is een deel van des ont-
werpers il, geworde.i; niemand kun het begrij-
pen , gevoelen, zooals hij  het tijdens de schep-
ping begrepen, gevoeld heeft; eu daarom is het 
ook niet te verwonderen, dat een niet als wij 
begrijpende eu gevoelende beoordeelaar  somtijds 
scheef oordeelt, niet met opzet, maar  tengevol-
ge van niet gclyk denken, gevoelen, begrijpen 
over  en van een gegeven zaak, en dit scheeve 
oordeel is te meer  te verwachten , omdat de be-
oordeelaar  zich slechts weinig tij d met het on-
dersoek van ons werk kan bezighouden, verge-
leken met den tij d dien wy' noodig gehad hebben 
om ons er  in te werken, liet is daarom ook zeer 
begrijjiely'k , dat wutde een—als beoordeelaar  — 
goedkeurt, djor  den ander  afgekeurd wordt. 
Niet alleen toch de be.intwuorder  der  vraag moet 
zich een denkbeeld van liet onderwerp scheppen, 
ook de beoordeelaar  moet dit doen, wil hij  een — 
voor  zich — juist ooideel uitspreken. 

Evenzeer  dus als in het antwoord de ziel des 
beanlvvoorders is uitgestort, is in het oorduel over 
het ontwerp die des ueoordeelaurs overgeplant. 

, handelen nu beider  zielen eenstemmig, 
dan gaat alles goed, maar  is dit liet geval niet, 
dan wordt het antwoord onmeedoogeud veroordeeld. 

Nu weten wy het wel dat in den regel vyf 
meer  en beter  zien dan één; maar  wie met ge-
zonde hersens zal zich wagen te bewyzen, dat 
de waarheid uitgil  aan de zijde der  meerderheid 
is. s het dus denkbaar  dat de meerderheid kan 
dwalen, dan is het niet te verwonderen, dat de 
veroordeelde niet altij d klakkeloos met zijn von-
nis genoegen neemt. Schryver  dezes duet dit 
dun ook niet met liet rapport vun beoordeelaars 
in zake de r  Beursprysvraag. Allich t 

ontstaat, zooals hier, uit dit verschil van gevoe-
len twistgeschrijf, en wie zal tii-schen de twisten-
den rechtspreken? e corpus delicti toch zyn 
niet algemeen bekend. Er  blijf t maar  één weg 
open, die der  redeneering; en die redeneering moet 
hoofdzakelijk gegrond zijn op de stukken welke meer 
algemeen bekend kunnen zijn , namelijk het pro-
gramma en, tut zekere hoogte, het rapport van 
beoordeelaars; ik zeg tot zekere hoogte, want 
nooit zal men uit eenige beoordeeling van een 
bouwkundig ontwerp, zich een juist denkbeeld 
van het ontwerp zelf kunnen vormen. 

Nu stellen wij  nog een zaak op den voorgrond, 
en wel deze, dat, om een juist oordeel over  eenig 
ontwerp uit te spreken, het voor alles noodig tl 
dat de beoordeelaar  geen der  gegevens of voor-
waarden van het programma veronachtzaamt. 

t hij  dat, dan is het a prior i zeker  dat er 
groot verschil in opvatting zal bestaan tusschen 
den beoordeelaar  en den beaiitwoorder, namelijk 
wanneer  de laatste getracht heeft zicli consciën-
tieus aan het programma te houden, en is zijn 
werk op staanden voet al een heel eind op weg 
om als onvoldoende terzijde te worden gelegd. 

Als medebeantWOOrder  der r  prijs -
vraag, heb ik dus ook mijn bijzonder  gevoelen 
1"  over  liet programma waarnaar  gewerkt moest 
worden; 2U over  liet rapport van beoordeelaars, 
over  mijn werk speciaal en over  alle ontwerpen, 
voorzoover  die daaruit gekend kunnen worden, 
in het algemeen. 

Over  dat rapport nu, in verband met het pro-
gramma, wil ik mijn gevoelen zeggen. e heer 
Van Balen hoeft het op zijne wijze gedaan, ik zal 
het op de mijne doen. k kom met d.t oerdeel 
zeker  wel wat laat, maar  ik hoop het verwij t 
van mosterd nu den maaltij d te ontgaan, wan-
neer  ik constateer: vooreerst dat ik eerst midden 

t 1875, door  vriendelijk e tusschenkoiust, in 
het bezit van liet gedrukte rapport van beoot-
deelaars beu gekomen. e verrassing toch is 
mij  bespaard, mijn stukken d.d. "21 Februari 1875, 
met begeleidend schrijven terug te ontvangen, 
doch /.onder  een afdruk der  beoordeeling. k 
heb heeren Burgemeester  en Wethouders van 

n wel onmiddellij k verzocht mij  een 
afdruk te zenden, doch dut verzoek is tot heden 
beleefd onbeantwoord gebleven. Ten andere, om-
dat ik eerst den strij d tusschen beoordeelaars eu 
den heer  Van Ualeu wenschte geëindigd te zien. 
Waar twee le gelijk spreken ontstaat tumult , en 
dat dienen wij  toch met alle krachten te voor-
komen. 

k wil dus iets zeggen over  hel rapport van 
beoordeelaars in verband met tiel programma; 
maar  onmogelijk is het my daarbij  het in
Opmerker gedrukte voorbij  te zien, omdat ik mij 
verbeeld, daarin eenige rectificatie van de denk-
beelden van heeren beoordeelaars le vinden. n 
artikelen eu die van den heer  Van Balen moeien 
dus ook bezien worden. n die bezichtiging zul 
genoegzame gelegeniieid zijn het een eu ander  in 
betrekking tot ons eigenlijk doel op te nemen, 
dat luter  dan niet weder  ter  sprake behoeft le 
worden gebracht. t spreekt vanzelf dat wy 
alle , iu de polemiek aangevoerd eu aan-
geroerd , stilzwijgend voorbijgaan. 

A l aanstonds dun vinden wij  iu  Opmerker 
n".  ü de quaestie der  anderhalve ton ter  sprake 
gebracht. 

e heer  v. B. zegt, dut hij  de bij  programma 
bepaalde bouwsom niet als een fictie beschouwt, 
maar  dat er  klaarblijkelij k net verlangen van 
prijsuitschryver s in doorstraalt, ndut de beant-
woorden der  pryavraag de grootste zuinigheid 
moesten in acht nemen." k beu het volkomen 
eens met den heer  v. li 

Beoordeelaars zeggen, bl. 5 en 0 van het rap-
port : ivoor  1% ton is een gebouw als verlangd 
wordt niet te leveren". t hen ben ik ook dit 
volkomen eens. 

r  hooren wy nu iu no. 19 heeren beoordeel 
aars aanvoeren: »Uwe (des heeren v. B.j  geld-
quuestie-speech (in no. o} is in tegenspraak met 
het door  u verdedigde programma" , dan wezen-
lij k zouden wy haast de klut s kwij t raken. t 
ligt zeker  aan mij  dat ik de kracht van het be-
wij s , iu deze woorden opgesloten, niet vat. 

Wat loch zegt het programma duidelij k en 
onverholen? t gebouw mug geheel voltooid 
niet meer  kusten dun eenmaal honderd vijftig 
duizend gutden." s uu deze bepaling in sir  yd 
met hel programma? k dacht dat het een deel 
er  van wus, en als zoodanig heeft niet alleen de 
heer v. B., muur  heb ook ik het opgevat, ea. 
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aan ieder  die het hooren wil , /.<] ik het zeggen, 
dat wij  met ons beiden in die opvatting niet alleen 
staan. 

n beoordeelaars verduidelijken in n°. 12 
hunne opvatting der  gehhiuncstie, door  te zeg-
gen, dat zij  de bepaalde 1 t o n als minimum 
beschouwen. Zou het nu al te gewaagd zijn 
daaruit af te leiden, dat volgens hen het gebouw 
niet minder mucht kosten? r die sum, in 
welken zin ook, als minimum aangenomen: wat 
stellen beoordeelaars dan als maximum? . b' 
van het rapport geeft ons misschien het antwoord, 
en dat is 'ó a 3'/ 3 ton. , mijnheeren! 
houdt het mij  ten goede, gij  zijt met uw mini-
mums en maximums, naar  het mij  vourkomt, niet 
gehuel rechtvaardig. Gij  maakt iu datzelfde n". 12 
den heer  v. U. er  een grief van dat zijn beurs-
lukaal slechts 1700 — 92 = 1008 kP groot, dat 
is 5'/ a% te klein, is. e 5l / a% tusschen + 
en — stuat gij  hem niet toe en ik kan niet ont-
kennen, ik vind het ook wat veel. r  daar-
entegen ziet gij  er  geen bezwaar  in, den bij  pro-
gramma geslelden geldeüjken maatstaf bij  uw uit-
spraak zoogoed als geheel overboord te werpen. 

. 6 zegt gij  toch letterlijk : ollet beste ont-
werp moet er  uitgezocht worden, zonder  daarbij 
alleen tc letten op den prij s van ƒ 1 5 0 0 0 0 ." 
Zeg ik veel te veel als ik deze woorden op 100% 
verhooging der  beschikbaar  gestelde bouwsom 
taieer? s dat billijk. ' 

k weet wel dat de vierkante meters waarin 
de heer  v. B. te kort komt, en de guldens die de 
als no. 1, 2 en 3 geoordeelde ontwerpen meer 
dan de vastgestelde som moeten kosten , eigenlijk 
geen grootbeden zijn , die zoo direct met elkander 
vergeleken kunnen worden; maar  toch ligt , dunkt 
mij , in de boven gestipuleerde feiten de grondslag 
voor  een vergelijking van wel met elkander  ver-
gelijkbar e grootheden. 

Als ik mijn wijze van zien over  de geldquaestie 
mocht blootleggen, dan zou ik zeggen . na voorop-
gezet te hebben dat het programma de T 
is waarnaar  beantwoorden N antwoorden 
en beoordeelaars N oordeelen — ik zou dan 
zeggen: 

t programma bepaalt dat !e bouwsom niet 
meer  dan 1'/̂  ton mug zijn. s deze som onvol-
doende voor  betgeen verlangd wordt , dan heelt 
de ptijsuitschrijve r  gefaald of gezondigd door  het 
onmogelijke te verlangen, en  beloope daarom 
de schade of schande daaruit voortvloeiende. Om 
die straf nu te wentelen op het hoofd vau ben 
die zich bij  de beantwoording zoo na mogelijk en 
eerlijk aan bet programma houden, gaat te ver, 
en hen die daarvan bel verste afwijken le beloo-
nen, gaat veel tc ver. r  zoo te handeten 
wordt een premie geschonken aan hen, die zich 
losscheuren vnn de WET en daartegen bandelen. 

Twee zaken zullen toch wel vaststaan. Eerstens: 
hadden de ontwerpers der  best geoordeelde ant-
woorden zich gebonden aan dc som van lV j ton , 
dan zouden zij  zeker  minder  sierlijk e en kostbare 
ontwerpen hebben geleverd , en ten andere: hadden 
zy, die nu de l £ ton zooveel mogelijk in het oog 
hebben gehouden, zich daarvan losgerukt en hunne 
pbantasle vri j  spel gegeven, waarschijnlij k hadden 
zy dan ook meer  sierlijk e ontwerpen geleverd dan 
nu door  hen is geschied. e gevolgtrekking ligt. 
dunkt mij , voor  de hand. Alleen voeg ik hier 
nog bij  dat blijkbaa r  de - ton de voornaamste 
factor  van bet geheele programma is. 

Nu is het zeker, dat voor  hetzelfde geld werk 
van verschillend gebatte geleverd kun worden. 
Beoordeelaars zijn dan daar  om het beste ontwerp 
uit te zoeken. r  of het hier  zaak was de 
schoonste ontwerpen op te sporen, alleen omdat 
het de schoonste zijn , zijn wij  zoo vri j  van te be-
twijfelen. t komt dan te pas wanneer  bet ont-
werp geheel aan de eischen der  hoogere bouw-
kunst moet beantwoorden, b. v. bij  dc prijsvra -
gen die jaarlijk s duor  de j  tot be-
vordering dei1 t worden uitgeschreven : 
daarbij  worden geen linancieele grenzen gesteld en 
behoeven de kosten van het ontwerp dan ook geen 
punt vun beoordeeling uit tc maken. En toch 
wordt, in de beoordeeling van op de prijsvragen 
der j  ingezonden antwoorden , de geld-
quaestie niet altij d door  de beoordeelaars buiten 
rekening gelaten. 

Op grond van het gezegde, schijnt het mij  toe 
dat een goede maatstaf van beoordeeling zou zijn 
de toepassing van de volgende punten : 

1o. c beschikbaar gestelde som is blijkbaar 
zeer  gering. 

2o. Tengevolge daarvan moeten alle overbo-
dige of veel geld kostende zaken, vooral als zij 
niet bij  programma verlangd zijn, als door  prijs -
uitschujvers niet gewilde weelde, afgekeurd wor-
den. Eenvoud sta op den voorgrond. 

3o. Zij n ouder  de minst kostbare ontwerpen 
(minst kostbare niet volgens een pasgeknipte be-
grooting, maar  in werkelijkheid ) ook zulke, die 
uitvoerbaur  zijn en, als aan het doel beantwoor-
dende, kunnen worden aangemerkt.' 

4o. Zoo ja. welk is daarvan nog het beste/en 
5o. s dat beste ontwerp, in zijn geheel eu als 

bouwkunstig product beschouwd, den uitgeloofden 
prij s waardig/ 

t zou, dunkt mjj , met het oog op het pro-
gramma tegenover  de mededingers een goede 
grondslag van beoordeeling zijn geweest. 

Nu kan gezegd worden: Als beoordeelaars zich 
aan de l ! ton gehouden hadden, dun was geen 
der  13 ontwerpen voor  eenige belooiiing in aan-
merking gekomen. Volkomen waar. En waren 
beuoideelaars tot die uitspraak gekomen, hadden 
zij  g'-zegd: . d van n , 
uw prijsvraag is niet opgelust zuoals dat uw doel 
was! — Basta'." [ü)imt.rker uo. 12), ik zou niet 
de laatste geweest zyn om te zeggen: e heeren 
hebben overeenkomstig de wet geoo deeld , er  is 
niets tegen hun uitspraak te zeggen. d is 
het zeker  voor  hen die tyd en moeite hebben be-
steed, muur  de uitspraak is rechtvaardig. j 

komt, dat in den grond der  zaak geen beantwoor-
de]- zich zou te beklagen hebben gehad, want zij 
hebben zich de oplossing van een onoplosbaar 
vraagstuk ten doel gesteld, en dat wel, wanneer 
zij  ten minste «enigszins der  zake kundig zijn , 
vooruit wetende dat bet totaal onoplosbaar  was. 

< Wurdt vervolgd). W . 0. V A N (ÏOÜH. 

. 

e Gemeenteraad van g heeft eene prijs -
vraag uitgeschreven voor  den bouw van eene 
hoogere burgerschool voor  meisjes en bepaald , 
dat er  twee prijzen zullen worden toegewezen 
van respectievelijk 1300 en SOO . e 
situatie en het programma zijn aan het bouwbu-
reau te bevragen. 

-—  Te l zal eene j  worden 
opgericht, met bet doel om volksgaarkeukens 
te stichten en wel met een kapitaal van 20,000 £, 
verdeeld in aandeden van C e eerste gaar-
keukens zullen wurden gebouwd in de nabijheid 
van de noorder- en zuider-dokken , ten gerieve 
van de duizenden die daar  werkzaam zijn. leder 
der  gaarkeukens zal vier  zalen bevatten; de eer-
ste is de restauratie, waar thee , kulli e eu koude 
spijzen tegen den minsten prij s zijn te bekomen, 
de tweede is eetzaal, de derd s dient voor  rook-
kamer en de laatste is de leeszaal. waarin de 
nieuwsbladen liggen. 

t doel dezer  gaarkeukens is voornamelijk, om 
de matigheid aan te moedigen. 

— e stad Birmingham beeft besloten tut de 
houten bestratingen over  te gaan, en het gemeen-
tebestuur  heeft reeds een contract gesloten voor 
20,01)0 vierkante vards (ong. 10750 vierk. meters). 

e bestraling zal op de drukste punten worden 

gelegd. 
— Te Glasgow zal een monument worden op-

gericht ter  gedachtenis aan den dichter  Camp-
bell. e inschrijvingen beloopen reeds 1200 t' , 
terwij l de kosten op 1500 £ begroot zijn. 

B  N N E N  A N

's-Gravenhage. r  den Gouverneur-Gene-
raal van e zijn de volgende besluiten ge-
nomen hij  bet korps van den Waterstaat en 's s 
burgerlijk e openbare werken daar  te lande : 

verleend een tweejarig verlof naar  Nederland , 
wegens ziekte, aan den ingenieur  der  1ste klasse 
C. E. S. Verschueren ; 

benoemd tot ingenieur  der  1ste klasse, de 
ingenieur  der  2de klasse F. J. Th. N. Beukman 
van der  Wjjck ; tot opzichters der  3de klasse: 
A. Esink, C. J . Schotel Jr. , P. , J . . P. 

, . J. , J. Wilhelmus, .1. Pasman, 
.1. Bi , A. .1. , 1'. Elenbaas, J . E. 
Scheller, A. A. s en G. . van der  Swaagh. 

— e Guuverneur-Generaal van e 
heeft benoemd tot adjunct-bouwkundige voor  den 
dienst der  bebakeuing en kustvcrlichtin g bij  het 

t der e in Nederlaudscb-liidie 
. J. van der . 

— e heeren . , gepensioneerd 
kolonel-titulai r  der  genie van het leger  in Ned. 

, . N. , . G. x en A. . o 
zyn ter  beschikking van den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandscb e gesteld, om te worden 
benoemd, de eerste tot hoofdingenieur., chef van 
den dienst der  Staatsspoorwegen op Java, de 
anderen respectievelijk tot hoofdingenieur  , sectie-
ingenieur  en adjunct-ingenieur  voor  de Staats-
spoorwegen op Java. 

— e aan . G. Belzcr, N. Uelzer  en 1». Bel-
zer, te Goriucbcm, verleende concession voor  een 
Stoombootdienst tot vervoer  van personen , goe-
deren en vee op de , tusschen Goriucbcm, 
Beesd en Geldermalsen, alsmede tot bet sleepen 
van schepen, is overgeschreven op naam van de 
firm a N. Uelzer  en Cie. te Gorinohem. 

— Bij  ministerieel besluit zijn ingetrokken de 
beschikkingen van 2 Juni 1857, en 3 Augustus 
1857, waarbij  aan E. F. , te Antwerpen, 
vergunning is verleend voor  een stooinsleepdieust 
langs de Ooster- en Wester-Schelde en daarop 
aauloopende rivieren en zeegaten tot aan of bin-
nen de daaraan gelegen zeehavens. 

Voorts zijn ingetrokken ; de beschikking van 
30 Juli 1808, waarbij  aan . Gerliug, te Ant-
werpen, vergunning verleend is vour  een stoom-
slcepdienst op de Zeeuwsche stroomeu en bin-
nenwateren tot m . en die van 11 Januari 
1800 en 24  1871 , waarbij  aan P. Van der 

, te Weesp, vergunning verleend is vuur 
een stoombootdienst tot vervoer  van personen, 
goederen en vee tusschen Weesp en Utrecht. 

— n de zittin g van den Gemeenteraad van 
13 dezer  werd behandeld dc voordracht van 
Burg. cn Weth., waarby machtiging wordt ver-
zocht oin de levering van twee gashouders, ten 
behoeve der  nieuwe fabriek , te gunnen aan de 
firma . J. Enthoven en Co., alhier, voor  de som 
van ƒ 2)5,100, zijnde het laagste bedrag der  in-
schrijvingen. 

e voordracht werd gedaan, daar  do deskun-
digen het niet raadzaam hebben geoordeeld, dit 
belangrijk onderdeel der  nieuwe fabriek in de 
openbare uitbesteding te begrijpen, dewijl de 
onderhandsche opdracht veel betere waarborgen 
voor  deugdelijk werk oplevert. 

Zonder discussie werd de voordracht met een-
parige stenamen aangenomen. 

Amsterdam. e Commissie tot stichting van 
een zichtbaar  huldeblij k aan wijlen . Sarptiati, 
heeft eene prijsvraag uitgeschreven om schetsen 
daarvoor  te verkrijgen , hetzij  in teekening, hetzij 
in model. 

. u de vergadering van het de-
partement der j  ter  bevordering van 
Nijverheid is door  de Commissie van beoordeeling 
over  de inzendingen op de uitgeschreven prijsvraag, 
tot het verkrijgen van de doelmatigst vertrouw-
bare petroleumlamp, rapport uitgebracht. Uij  bet 

onderzoek was gebleken, dat geen der  ingezon-
den lampen aan al de gestelde voorwaarden vol-
deed, zoodat de Commissie geen bekroning kon 
voorstellen. Zij  stelde, met het oog op het groote 
belung der  zaak, en omdat verscheiden lampen 
het beoogde doel nabij  komen, voor, de prijsvraa g 
opnieuw uit te schrijven. t voorstel is door 
ile Vergadering uangenomen, en tevens besloten 
om ieder  der  inzenders een afdruk van bet rap-
port uit te reiken, en dit tevens voor  belang-
stellenden gratis verkrijgbaar  te stellen. e nieuwe 
termij n van inzending is bepaald op 1 Augustus a. s. 

. Nadat reeds vroeger  door  den Ge-
meenteraad was geweigerd eene subsidie te ver-
leeuen, ten behoeve der  restauratie van de St.-Bavo-
herk, werd dezer  dagen duor  den d een na-
der  schrijven van den r  van Binnenland-
scbe Zaken betreffende deze zaak behandeld. Nu 
eenige discussie werd een voorstel van den Voor-
zitter  aangenomen, om den , onder  dank-
zegging voor  de gedane mededeelingen, te be-
richten , dat de d geene aanleiding vond om 
op de genomen beslissing terug te koiueu 

. t plan van bet door  dc firm a 
Vun Zeylen en r  alhier  aan te leggen droog-
dok , ontworpen dooi'  den hoofdingenieur  .1. , 
le Amsterdam, was dezer  dagen op het raadhuis 
voor  een ieder  ter  inzage nedergelegd, waarvan 
een rui m gebruik is gemaakt. 

n de zittin g van den Gemeenteraad van 
14 dezer  werd het ontwerp van den heer s 
met algemeene stemmen aangenomen. 

Sedert de in het vorige jaar  voorloopig gege-
ven vergunning, is in het alstoen geprojecteerde 
plan eene belangrijke wijziging gebracht en daar-
aan thans eene groote uitbreidin g gegeven. t 
zal alsnu een opzettingdok worden, dat de sche-
pen van het grootste charter  kun bevatten en 
zich uitstrekken van den n nabij  de Spuistraat, 
tol bijna aan het eind der , waar  het 
stoomgemaal zal worden geplaatst 

Wageningen. e Gemeenteraad heeft beslo-
ten het contract met de Wugcningsche Gasver-
lichting-maatschappij  te vernieuwen, op nader  te 
regelen voorwaarden , nadat te voren met alge-
meene stemmen was beslist, dat  ;de gemeente 
niet tol eigen exploitatie zou overgaan. 

Almelo. e d dezer  Gemeente heeft be-
sloten , niet te ondersteunen het adres van den 
Gemeenteraad te r  voor  den aanleg van 
een spoorweghjn , evenmin als 
de adressen van den Gemeenteraad te Ommen 
en van de - van l le l en 
le Almelo ten gunste eener  lij n Almelo—Ommen — 

, maar  te handhaven het gevoelen, iu het 
vorig najaar  door  den Gemeenteraad uitgesproken 
in een adres aan den r  van Binnenland-
scbe Zaken, ten behoeve eener  spoorwegverbin-
ding Almelo—Zwolle. Een afschrift van dat adres 
zal worden gezonden aan de Tweede r der 
Staten -Generaal. 

e Baad werd bij  dit besluit geleid door  de 
overweging van het groote belang. voor  deze 
Gemeente gelegen in eene verbinding met Zwolle 
boven die met , vooral ook wegens de 
verbetering van den waterweg van Zwolle en 

n naar  Zee eu de verkorte gemeenschap 
met Amsterdam, m en Vlissingeii , ter-
wij l ook de afstand naar n door  de voor-
noemde lij n voldoende verminderd wordt. 

. e Gemeenteraad heeft benoemd 
tot directeur  der  gemeentelijke gasfabriek den 
heer  Van m , eigenaar  der  gasfabriek le 

. 

O v e r z i c h t van de o n u i t g e g e v en 
w e r k en onzer  N e d e r l a n d a c ho ti jdge-
n oo t e n , u i t g e g e v en door . W. van 
ttarle, onder  toez icht van . . 
E b e r s o n. 

e platen 25—30, waarmede de eerste serie 
vau bovengenoemd overzicht is afgesloten, heb-
ben dezer  dagen het licht gezien. Wij  vinden 
daarin : 

Een wacblershuisje, van den architect . . 
Eberson ; 

Eene tuinders-woning, van den architect .1. F. 
r  ; 

w der  heeren Wertbeiui en Gom-
pertz, te Amsterdam, van den architect C. Outs-
hoorn; 

l te . van den architect C. 
Vermeijs; 

Vill a te Zwolle, van den architect . , Eberson: 
Woonhuis te 's-Gravenhage, van den architect 

J. . van den Brink . 
Gemeente-gasfabriek ie Nijmegen, door  J. 

Payens; 
Pastorie te Wijhe , van den architect G. te 
e Wan. 

en Woonhuis te 's-Gravenhage . van den archi-
tect A. . Verschoor. 

Nu de eerste aflevering volledig is, willen wij 
gaarne onze sympathie betuigen voor  eene uit-
gave van onuitgegeven werken vau onze tijdge-
nooten. 

Wel is waar  valt er  nog veel op de uilvoering 
aan te merken , doch uien vergete niet, dat het 
debiet van architectonische werken in ons tand 
tc klein is, om den uitgever  hooge eischen te 
mogen stellen. 

e uitgever  bericht dat met deze uitgave zal 
worden voortgedaan , duch dat de prijs , die voor 
de eerste serie op 35 cents per  plaat was ge-
steld , voor  de tweede serie is bepaald op 40 
cents per  plaat, alzoo voor  de 30 platen op/14.40. 

Wi j  wenscben den uitgever  een grooter  debiet 
voor  deze nieuwe serie toe, doch hopen dan ook 
dat de verhoogde inteekenprijs medewerke om 
de uitvoering der  platen te verbeteren. 

\ankomliirin<ren van Aanbestedingen. 

Zondag, 18 Apri l . 
, door  directeuren van het her-

stellingsoord de Trompenberg: het maken van 

een koepel met woning op den Trompenberg. 

, 19 Aprli . 

Waspik, te X  uren, door  het gemeentebe-
stuur: hef bouwen van eene school met onder-
wijzerswoning en raadhuis. Aanw. te 9 uren. 

. te 12 uren, op het raadhuis: 
bel uittrekken mn eenige oude palen, het leve-
ren cn inheien van nieuwe palen en het doen 
van herstellingen aan den Bomsteiger. 

, te 1 uur , door  het gemeentebestuur 
het bouwen van een waliuuur  langs het scheep-
vaartkanaal der  tc bouwen gesfabriek. 

, bij  notaris Vun : het 
stichten van een vijzel-wind watermolen. 

, 20 April . 

, te 10 uren, door  de commissie van
toezigt over  het gesticht , in e | 

: de levering vnn ongeveer  17,000 lil . 
Engelsche gassleenkolen. 

Zal t Bommel, tc 12 uren, door  de commis-
sie tot den grintweg van l naar  NV 
derhemert, bij  J. A. van Oosteroni: het baggeren, 
aanvoeren en oprijden van geziften biggel. 

Woensdag, 21 April . 

, te 9 uren, door  den architect
. W. Veth: de aanleg en opbouw eener  dubbele 

arbeiderswoning, als vervolg en slot vun de wo-
ningenrij  der  Vereeniging ter  verbetering der

. van de arbeidende klasse. 

Anna-Paul o wna , te 10 uren , ter  secretarie 
het verbouwen van de oude school, in de buurt
Veerburg, tot gemeentehuis. Aanw. 19 April , 
te 10 uren. 

, te 11 uren, door  het bestuur  | 
van de polders Brabant. e en Vriesland, 
in het Veerhuis: de gebouwen, schoorsteen eu. 
voor  de plaatsing van een horizontaal werkend 1 
stoomwerktuig. 

Zutfen, te 11 uren, door  den comm. der 
genie, in e e Tuin : hei éénjarig ..n-
derboud lo. van bet fort bij  Westervoort, 2». der
kazernegebouwen aldaar, 3o, van de werken te | 

, 4o. der  kazernegebouwen te idem, 
5o. der  idem te Arnhem. Bilj . inz. 19 April , 
's avonds 7 uren, bij  de comm. voornoemd. 

, te 12 uren, in e Os: het
amove ren van een huis op de Nleuwstad en liet
bouwen van een koffiehuis. 

Z i f t r ikS  , te 1' , uren, door  het gemeente-
bestuur: het driejari g onderhoud van de klokken 

Zandvoort, te 2 uren, door  burg. en weth 
het verbouwen van bet raadhuis en liet inrichten | 
van lokalen voor  telegraafkantoor. 

Britsuns, hij  J. Span: de levering van 1831 
 ijzeren stek, Escauzijnscbe steenen, neuten

banden en treden voor  de begraafplaats aide 

St-Jacobl-parochie , ten strandbuize 
afdammen enz. der  Oude-Bitdldijkstervaart , ;
ongeveer  3600 . 

, 22 April . 

W o e r d e n, te 11 uren, door  burg. en weth.: 
het bou-veu van eene draaibru g over  den ,
en eene brugwachterswoning. 

Pnrmerende, tc 11 uren, door  dijkgraaf en
heemraden van de Beemster, ter  secretarie van
het waterschap: het maken van een gedeelte
grintweg, lang 1920, breed 2 . 

Nouzen, te 11 uren, door  den comm. 'itf | 
genie: het éénjarig onderhoud van lo. de kazer-f 
negeboowen aldaar, 2o. de werken aldaar  en t i l 
Ellewoutsdjjk , 3o. de zeeweringen aldaar. Bilj J 
inz. 20 Apri l , 'sav. 0 uren, bij  den opzichter  m l 
fortificatiën  aldaar. 

Bt.-Anna-parochle, te 11 uren, ten geinj 
huize: lo. betbonw< ueeneronderwijzerswoningotT 
der  St.-Jacobi-parochie, en bet vergrooten St*l 
van het schoolgebouw aldaar. Aanw. 20 April , "
2 uren: 2o de levering van p. in. 950 stère grint

Tacoz i j l . te 11 uren, bij  J. de Boer: lier-
stellingen aan paal-, aard- en kapwerken enz. i ' l 
het waterschap Zeven-Grietenijen-en-St.-Slooten 

Tacozijl , tc 11 uren, by J. de Boer:
het slichten van een gebouw voor  kaasbereiding! 
bij  de boerderij  verhuurd aan J. de Boer, 
oosten de : 2o, eenige herstellingen 
deze boeren huizing. 

Zatt-Bommel , te 1 uur , vanwege het
van financiën, door  den architect A. . A- '
den , bij . F. van flensden \ het doen van een'̂ l 
reparation en vernieuwingen aan bet postksnW
aan de Gainerschestiaat aldaar. . bij  vOi>rni 
architect. Aanw. te ïl uren. 

. te 2 uren, door  burg. en 1 
het maken van een hoofdriool, lang p. m. ^''

, wijd in den dag 1.5 . Aanw. te 10 sn*| 

, te uren, door  het mini»** * 
van f inanciën, aan het gebouw van hel  U1' J,1 
bestuur: het bouwen van een wachthuis i» h ' ! 
Westerdok voor  de ambtenaren der  in- en u" 
rechten cn ace. te Amsterdam. 

, te 3 uren, door  de getueeiitebestui'1 

van k en m i het doen van diep***»** " 

Vrijdag , 23 Apri l . 
Utrecht, te 10 uren, door  den comm. J ( l 

genie, in het Gebouw voor . cn W.: het "̂ 1 
ken van een bomvrij  wachthuis, bezuiden *
Overeindsclienweg, bij  Jutfaas. Bilj - i" z* 
Apr i l , te 1 uur , by den comm. voornoemd-

, te 10 uren, door  n.-t "" ' " "^ J 
van binnenl. zaken, aan hel gebouw va»

prov. bestuur: het van 1  '75—31 . '76 
onderhouden van het kanaal door  Walcheren met 
bybehoorende werken. Aanw 19 April . g 
f129,200. 

n (op Terschelling), te 11 uren, door 
kerkvoogden der . gemeente: het maken van 
een houten spits op den kerktoren aldaar. 

, te 11', uren, door  den di-
recteur  en comm. der  marine , te zijner  secretarie : 

. het afbreken eener  oude drijvende kap en het 
bouwen van een vaste overdekkingskap voor  het 
koninklij k stoomjacht ; 2o. het afbre-
ken en wedervernieuwen van een gedeelte be-
schoeiing aan de oostzijde der  werf; 3o. bet ver-
lengen van den spoorweg met het aanbrengen 
van een zijtak met wisselstukken en bijleveriug 
van 2 spoorwaggons. 4o. het maken van een 
steenen wachthuisje op de groote zeedoksluis. 

Ouderkerk ad Amstel. te 12 u rm , door 
het dagel. bestuur  van den polder -
drecht, in het logetn. Paai denburg: het recon-
strueeren van den grooten schepradmolen tot vij -
zelbemaling. Aanw. 20 April , van 10—1 uur. 

Amersfoort, te 12 uren, door  wuiergraafen 
heemraden van de Eem, in Amiciti a : het uit-
diepen cn onder-profiel-brengen der  Barneveldsche 
of Flier - en , het graven eener  af-
snijding van laatstgenoemde enz. enz., in 7 perc. 
Aanw. 19 Apri l , te 10 uren. 

Groningen, te 12 uren, door  het ministerie 
vau binnenl. zaken, nun het gebouw van bet 
prov. best.: lo. hel maken van een gebouwtje met 
peÜput voor  eene zelfregistreerende peilschaal te 

. 0 j 2o. bestratingen op den 
s grooten weg lekl. , no. 1. g ƒ 1 1 , 2 6 5. 

Zwolle, te 12 uren, door  het ministerie van 
financiën, aan het gebouw van het prov. best.: 
het verbreeden van de Willemsvaart, bij  het . 
kerkhof te Zwolle, en het maken van 405 . 
glooiingbescboeiing langs bet jaagpad. g 
ƒ 16,260. 

Zaterdag, 24 April . 

Baarland, te 10 uren, in het gemeentehuis: 
bet éénjarig onderhoud der  rijs- , aarde- en kram-
werken aan den zeedijk van de Breede Watering 
Baarland. Aanw. 22 cn 23 April . 

, te 10 uren, door  den eerst-
aanw. ing. in de garnizoens-infirmerie: het één-
jari g onderhond 1o. van de metsel- en timmer-
werken , 2o. van de kazernegebouwen enz., 3o. 
van de aardewerken. Bilj . inz. 22 Apri l , 'sav. 
6 uren, op het bureau der  genie. 

Amersfoort, te 11 uren, door  den comm. 
der  genie, in de Arrond.-rechtbank : bet éénjarig 
onderhoud lo. der  kazernegebouwen enz. aldaar, 
2o. der  werken op dc legerplaats bij . 
Bilj . inz. 22 Apr i l , 's avonds 8 uren, by den 
comm. voornoemd. 

Wierlngerwaard , te 11 uren, ten raad-
huize: het uitdiepen van p. m. 4500 itr , . 
hoofdvaart in den polder. Aanw. 23 April , te 
11 uren. 

Amersfoort, ie 11 uren, door  het gemeen-
tebestuur: de levering lo. van houtwaren. 2o. 
van meubelen voor  de tusscbcnschool. 

, te 11 uren, door  het polderbe-
stuur  van , bij 
N. van Santen: het maken eener  overdijkin g om 
genoemde polders (lang 3480 , en het daarin 
maken van 3 steenen sluizen. 

Anna-Paulowna, te 11'A, uren, door  dijk -
graaf en heemraden van den Anna-Paulownspol-
iler , in bet logement Veerburg: lo. grintride n 
cn grintvletten i 2o. opmaken van molens!ooten 
en polderwaterleidingen; 3o. maken van duikers 
en schutten. , bij  den opzichter  A. . 

, te 12 uren, 
vanwege de Oost- en West-Eskamp-polders, bij 
Wed. Van m : het amovecren van eene 
steenen brug met sluis, inden y weg, nabij  den 
West-Es kamps-molen , en daarvoor  maken van 
eene steenen brug met vlcugelmuren, en het 
maken van eene houten sluis onder  deze brug. 
Aanw. 21 Apri l , te 10 uren, 

Zutfen, te 12 uren, door  provisoren van het 
Bornhof: eenige ver- en aanbouw aan de boeren-
erven e Vroed, onder  Warnsveld en t Bib-
bink , onder  Alinen. Aanw. 21 Apri l , te 2 uren 
aan e Vroed en te 4 uren aan liet . 

SchttttOrf , te 1 uur , door  de maatschappy 
tot expl. van Staatsspoorwegen, aan het station: 
het vergrooten van het stationsgebouw. 

Wommels, door  den burgem. van llennaar-

deradeel: de levering van 550 Stère grint . 

6 April . 

, te 11 uren, door  het dijksbest. 
van Wonserndeels Zuiderzeedijken, in e Prins: 
het maken van eenige heiwerken. 

. te 12 uren, door  de hooldadiu. van 
het rog. grenadiers en jagers, ten bureele van 
den majoor-kwartiermeester: de levering van 5000 
eenmaris linnen bedlakens en 2000 eenmans pe-
luwsloopen van vriesbont, in G perc. 

, te l o u r , door  den directeur  van's Uijk s 
magazijn van militair e kleeding, ten zijnen bu-
reele : de levering van voorwerpen van kleeding 
en ligging. 

Nijmegen , te 1 uur , door  den rentmeester 
G. . van der  Wedden, in het : 
het opbouwen van het te n afgebrand 
landbouwershuis, achterhuis en schuur, bewoond 
geweest door  V. d. p en Blcss. Aanw. 23 
Apri l , te 10 uren. 

, 27 Apri l . 

, te 10 uren, bij  E. W. Boerma: 
het bouwen van 4 blokken burgerwoonhuizen, in 
het d buiten de Brinkpoort . Aanw. 
te  uren. 

. te 11 uren, door  het ministerie van 
marine : het bouwen cn leveren van 4 loodskot-
ters met beschieting en mastgestel. 

Arnhem, te 1 uur , door  den burgemeester: 
lo. het graven en metselen van 3 brandputten ; 
2o. het leggen, onderhouden en opbergen van 
het rivierbad , met herstellingen en vernieuwin-
gen. Aanw. van no. , 20 April , no. 2, 19 
Apri l , telkens te 10 uren. 

, te 1 uur, door  het ministerie van 
justitie ; 1o liet bouwen van eene directeurswo-
ning enz. bij  het huis van verbetering enz. te 
Alkmaar ; 2o. bel verbouwen van den westelijken 
vleugel van- en het maken van cellulaire wan-
delplaatsen enz. bij  bet huis van verzekering te 

; 3o. het bijbouwen en veranderen van 
lokalen in- eu bet maken van een regenbak bij 
bet huis van arrest te Almelo. Aanw.: te Alk -
maar  19, te Almelo 20, te g 22 April . 

, te 1 uur , door  liet ministerie van 
oorlog: de levering van brandstoffen aan de 
militair e wachten. 

Woensdag, 28 April . 

Utrecht, te 10 uren, door  den comm. der 
genie, in het gebouw voor . en W.: lo. het 
doen van herstellingen aan bruggen; 2o. het 
aanbrengen van gasleidingen in het groot -
hospitaal aldaar, Bilj , inz. 26 Apri l , te 1 uur  , 
bij  den comm. voornoemd. 

Ursem , te 10 uren, bij . Nol: het verhoo-
gen en verbreeden van een deel van den om-
ringdij k van het heemraadschap n (ongev. 
1833 ) 

Vlissingen, te 11 uren , door  den comm. der 
genie, in het hoofdwachtgebouw.- het doen van 
heistellingen aan de kazernegebouwen te Vlissin-
gen cn te . Bilj . inz. 20 Apr i l , 'sav. 
6 uren, bij  voorn, commandant. 

, tc 12 uren, door  de hoofdad-
ministrati e van het koloniaal werfdepot: de leve-
rin g van : 1300 a 1430 blauw-baaien borstrok-
ken, 1300  1430 losse halsdassen , 1400 a 1540 
gematte waterflesschcn met draagriemen, 1400 
a 1540 blauw-katoenen halsdoeken, 2400 a 2640 
kabaaien, 2400 a 2040 nachtbroeken. 

, 29 April . 

, te 12 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken: lo. bet maken en voltooien van de 
aardebaan voor  den spoorweg van de Voorzaan 
tot het Smallepad te Amsterdam , niet inbegrip 
van het leggen van de spoorbaan enz. Aanw. 20 
en 22 April , telkens te 11 uren.2o. het vergrooten 
van eene keet op de stapelplaats te  Aanw. 
19 en 21 Apr i l , telkens te 11 uren; 3o. het maken 
van een gebouw tot woning voor  den beambte der 
meteorologische waarnemingen en den licbtwacb-
ter, nabij  de buitenhaven le Vlissingen; 4o. het 
voltooien der  steunpijlers van dc spoorwegbrug 
over  de n te Botterdam , het daarop 
bouwen van 2 bouten wachthuisjes, benevens 
metsel- en timmerwerken bij  die brug; alles ten 
dienste der  Staatsspoorwegen. Aanw. van beide 
laatste werken 22 en 24 Apri l , t e i l en te 1 uur. 

Assen, te 12 uren, door  het prov. bestuur: 
het éénjarig onderhoud van de , Beiier- en 
Oostermoersche vaarten. Aanw. den 7en dag 
vóór de besteding. 

Gouda, te 12' ., uren, doordykgraafen heem-
raden van den Zuidplaspolder, in e Zalm: de 
levering van 8000 . . 

, te 1 uur , door  het r  dijks-
bestuur, op het raadhuis: herstel van den dijk 
en opmaken der  dammen met rijsbermen. 

Boroulo, te 1' . uren, door  het kerkbestuur 
der . gemeente, in e Schuur: het afbreken 
en wederopbouwen der  synagoge. 

, te 2' , uren, door  het ministerie 
van binnenl. zaken, aan bet gebouw van het prov. 
bestuur: lo. het verdiepen van eenige gedeelten 
van het Noordholi. kanaal, in 2 perc. en in 
massa. g : perc. 1, / 38,800, perc. 2 , 
f 16,900; 2o. het voorzien der  hoorden van dat 
kanaal, in 4 perc. g f 4700, ƒ 9 6 0 0, 
ƒ 1 3 , 4 00 en ƒ 1 7 , 8 0 0; 3o. het verlengen, ver-
breeden en verhoogen van den leidam langs het 

t by Enkhuizen. g ƒ75  ; 4o. 
hel herstellen van n op Wieringen. 

g ƒ 7 0 0 0. Aanw. der  werken 24 April . 

Vrijdag , 30 Apri l 

s-Bosch, tc 101

 2 uren, door  het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het verbetereu der  begrinting en be-
strating van den linker-onderberm der  Zuid-Wil -
lemsvaart, tusschen de e brug en sluis 
no. 7. Aanw. 24 en 26 April . g ƒ 9 7 5 0. 

, te 12 uren, door  den directeur  der 
artillerie-stapel- en constructie-magazijnen: de 
levering van constructiehout, ten behoeve dier 
magazijnen eu tot aanmaak van beddingen tot 
kustdffuiten van 24 . als vulgt: 

t ti o. . 

10 stuk». . 
20 ,. \ 
1*  .. 1 
15 „  \ 
16 „  i 

> 
O ., .. 28.6 .. 

150 ,. ,. 25.4 ., ' 
150 . | 
I W , . 

150 „
150 rt.ofai.81C", 
75 

t;,m 
5,50 

O 
7,00 
8,00 

0.17 0,14 
0.2S 0J4 
QXC> o.ir. 
0.17 0.14 
0,28- 0,24 

. 8.5 

. 7.5 
, 1.7 
. 21.4 

eiken plateii 

eiken "  i - ' . 

fjeucbeti platen . . 

{iepen pinten. . . 

i 4,00—5.500,45 0,100 
14,00—5,60 0,45 0000 
/4,00— 5,50 > 

0,300,036 
0,:i0 0,024 
'0,:i0 0,009 

bestuur: het bouwen van een grenskantoor  en 
schuur  ten dienste der  administrati e der  in- en 
uitg. rechten aan de Poppe. Aanw. den 8en dag 
vóór de besteding. 

, te 12 uren , door  het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: het onderhouden van de voltooide ge-
deelten der  in aanleg zijnde haven te n 
en de herstellingen en vernieuwingen aan de 
overige - en zeewerken aldaar, met 
gewoon onderhoud van de goedkeuring der  be-
steding lol 30 Apri l '76, in 2 perc. Aanw. 24 
en 26 April . g : perc. 1 , f 14,000 . perc. 
2 , ƒ 1690. 

Za te rdag, 1 . 

O uda. te 10 uren, door  den eerstaanw. 
ingenieur, in : het doen van herstellin-
gen aan het kasteel te Woerden. Aanw. 24 
Apr i l , te 1 uur. Bilj . inz. 29 Apr i l , 'sav. 6 
uren . bij  den ingenieur  voornoemd. 

, te 12 uren, bij  A. a 
en Zonen : het afbreken van 9 woonhuizen en 1 
pakhuis in dc Groote , en het daar 
bouwen van een nieuw pakhuis. Bilj . inz. 30 
Apri l , 's av. 8 uren. 

Tornaard , door  het dijksbestuur  van West-
dongeradeel : de levering van: 1217 Noordsch 
grenen heipalen, 445 str. . eiken gording, 
300 str. . grenen rib , 1720 str. . grenen 
planken , 480 vuren planken. 

, 4 . 

, te 12 uren , door  den ontv. der 
reg. en dom.: het maken en bepuinen van eene 
aardebaan voor  den ontworpen Singelweg. 

Woensdag, 6 . 

, te 11 uren, door  bet ministerie 
van binnen), zaken: lo. eenige werken tot voort-
zetting der  normaliseering van de , 
onder  Gorinchem. g ƒ 27,500; 2o. de 
werken tot voortzetting der  verbetering van de 

, in de gemeenten S wal men , Neer  en Besel. 
g /10,400. Aanw. van beide 28 April . 

Edam, te 1 uur , aan de Purmerwerf : het 
3jari g onderhoud van den straatweg in de Purmer. 

, 6 . 

Bneek, hij  den secretaris van Wymbritsera-
deels c. a. Contributie-zeedijken : de levering van : 
-n . eiken gording, 145 . grenen schoeiplan-
ken, 930 . vuren idem, 100 last wrak , in 2 
perc, 160 stère grint . 

Vrijdag , 7 . 

Bobuilenburg, bij  den dtyksopsiener : 
het maken en herstellen van onderscheiden perc. 
hei-, steen- en aardewerk enz. aan de zeewerin-
gen van Wijmbritseradeels c. a. Contributie-zee-
dijken , met het gewoon onderhoud der  gebouwen. 

. 11 . 
Utrecht, te 2 uren, door  de maatschappij 

tot expl. van Staatsspoorwegen, aan het centraal-
bureau: het leggen van een zijspoor, het maken 
eener  keibestrating enz. op het station Susteren. 
Aanw. 23 April . 

, 13 . 
, te 12 uren, door  den ontv. 

der  registratie en domeinen, in het l Wagho: 
bet slechten der , Bonder- en -
bastions, met tusschengelegen courtin**» . benevens 
een deel der  voorliggende buitenwerken; het 
maken vau eene vaste brug iu den nieuwen uit-
gang bij  de Winschoterpoort; het sloopen der 
Winschoterpoort en van de brug bij  de gewezen 
Bellingwolderpoort. Aanw. 11 , te 12 uren. 

Op later  te bepalen datum. 

Veenklooster, bij  Wed. Smeding: het ver-
bouwen der  koetshuizen of vleugels van de hui-
zinge Vogelzang-State aldaar. . bij  den archi-
tect J . , te . 

i|i van . 

4,00—6,50 
\ 4,00-6,50 
\ 4_00—5,50 
 4,00—5,50 

0,100 
ii,:u«' 

i 
0,070 

400-6,60.0,45 0.165 
4,00—5.5010,45̂ 0,185 

Zwo l l e , te 12 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het lokaal vao het prov. 

Eonrum. 31 : liet afbreken vim bot oude- en 
opbouwen van ecu nieuw woouliuis voor  de . 
armen; gegund aan J. , te Zeerijp, voo^2oTO. 

Brielle, 31 : lo. het uitdiepen der  haven; 
minste inschr. was C. do Jong, te Sliodrecbt, voor 
/4600. 

2o. het onlioogcti der  kade op ; minste 
inschr. was 6. Blok, to Oost-Voorne, voor  / 48'J. 

, : bet maken van 259 . riool ; 
minste inschr. was .1. , nldaar, voor  ƒ4244. 

Groenlo, 1 April : het bouwen van een buis van 
bewaring met OJpierswosipg; minste inschr. was A. 
Wiegeriuk, aldaar, voor  ƒ6609. 

Goes. 3 April : bet bouwen vau 4 woniugen voor 
de Vereeuiging p u zelven": minste inschr. was 
A. vau de Visse, alda r, voor  ƒ993.75. 

Amsterdam, 8 April ; lo. bet makou der  gemetselde 
pijler s onz. enz. voor eene draaibrug en 2 vaste over-
spanningen; ingek. 12 bilj. , als: 
PTSchmit, / 164,900 
Schooncnhurg en , „  160,980 
Gebr. Sciioonenburg, >, 159,000 
J . Boshouwers, te Utrecht, „  168,000 

. G. van der  Einden. N 152,(133 
Ü. Toornvliet, „  Gouda, „  152,600 
A. vau Tuij l Gz., » Jaarsveld, „  151,800 
J . Galman, 151,000 

. . Bennink, „  Vreeswijk. „  150,000 
e Zwaan Jr . en , „  140,857 
. v. d. hinden, » 149,000 
. Govcrding, „ , „  138,700 
2o. het maken en stellen van den metalen boven-

bouw voor  die draaibrug: iugek. 5 bilj. , als: 
Union A dien-Gesel la., tc , ƒ 102,365.50 

. fabriek van stoom-
werktuigen , » 94,600. 

. A. Scbretlon en Co., „  heide»,  93,650. 
c u 

Actien-Geaellseliaft, ,. 92,600. 
Actien-Gesells. llarkort . „ . ., 91,600. 
overigen aldaar. 

Groningen, 8 April : dc verbouwing aan het liuis 
vau A, J- ; minste inschr. was . 11. , 
aldaar, voor  ƒ 8 6 9 0; gegund. 

. 8 April : de levering van telegraufbeboef-
ten voor  de overzecsebe bezittingen, iu 4 perc.; minste 
inschr, waren: perc. . . , tc -
den, ad ƒ 1 9 . 0 0, perc. 2, W. n eu Zn., te 

, ad /0.32, perc. 8 « 1, A. W. Groote. te 
Amsterdam, resp. ad ƒ0 .78*1 nu /0.68T 5. 

, 8 April : de levering van verschillende 
materialen tuin bet depart, van marine, in 41 perc.; 
minste inschr. waren: pore. 1, Eindlioveu en Zn., 
Zwolle, fm-, i, B. hoos, Blokzijl , ƒ1671.50; 8, 
Ambagtslieur  en V. d. , Anuteraani, f18,000j 
4, Boudix cn Zn., idem, ƒ19,586; 6 cn 6, Ambugts-
boer  cu V. d. , ƒ 8 1 94 eu /19,710J 7 cn 8, 
C. en A. t en Co., AmsU-rdiuii , f87S0en ƒ 9876.30; 
9, . E. van Gelder, Amsterdam, ƒ 10,119; lOcnl l , 
Slicher  on Zn., . / 49,463.40 en 
ƒ 14,070.35; 12, Bolletnnn. , ƒ 9 5 2 0; 13, 

. E. van Gelder, cn Slicher  en Co., ieder  f 15,322.50; 
14, C. en A. t on Co., / 4418.50; 15, . S. Stok-
vis eu Zn., , ƒ9933.65; 18, P. dc , 
idem. ƒ2078.50; 17, Willems, Amsterdam, ƒ722.15; 
19, O  en Co., Uiden, ƒ 1 3 8 6; 20, . dc , 

, ƒ4410.90; 21, . J. Butboveu en Co., 
, ƒ8088 ; 22 cn 23, Eitj e en Co., Amsterdam, 

ƒ3430.40en ƒ14 ,048; 84( . Vooit,'s-Bosch, 
ƒ12,022.50; 25. Eitj e en Co., ƒ 14.011; 26, Stokvis 
eu Zn., ƒ5486 79, 27, s en , Atnsturd-, 

; 28, Govern, Nieuwcdiep, f4201.24; 29. 
s cn , ƒ 1853.41; 30, Ni. . .1. v. d. 

, ƒ14,898.901 31 . Witsen euCo., Amsterdam, 
ƒ15,073; 32, e r  en Co., , ƒ 3055; 
33, Wed. G. 't , , ƒ:1567.50; 34, . 
E. van Gelder, ƒ 2 6 . 90 eu /"0.98; 35, g en 
VanZamcren, An.sterdam, ƒ *  ; 36, E. Prin-
sen, idem, ƒ 11,922; 37 en 40, \ Scllokeus, Veulo, 
ƒ 11.90 eu ƒ 0 . 6 3; 38 , 39 eu 41,  ag. doom en Zn., 
Amsterdam, ƒ13 .41, ƒ18.73 eu ƒ0.63. 

, 7 April : bet bouweu eener  school met on-
derwijzerswoning, en levering van school meubelen; 
gegund aan P. Stolt, aldaar, voor  ƒ6936. 

, 7 April : lo. het driejari g onderhoud 
der  grintwegen iu den Zuidplaspolder; minste iuschr. 
was . de Vries , aldaar, voor  ƒ3848. 

2o. de lovoring van 2100 \1 grint ; miuste inschr. 
was C. , tc Ouderkerk s/d Uscl, voor  ƒ5350. 

Valkenburg, 7 April : het bouwen eener  schooien 
onderwijzerswoning; iugek. 8 hilj. , ala: 
P. Brittijn , te heiden, ƒ 15,934 

. , „  Aarlanderveen. „  15,847 
J. Spreij, „ , „  15,733 
C. Alkemadc Jr. , „  Noord wijk , „  15,195 
J. de Best, „ , „  15,189 
C. van , „ , „  14,900 
0. . van , „  Voorschoten, „  14,600 
N. , „ , „  13,449 
gegnud. 

Vierverlaten, 7 April ; het afbreken cn wederop-
bouwen eener  voorbehuizjng; minste inschr. was 11. 
Zeef, te Stroobos, voor  ƒ2530. 

, 8 April : lo. liet éénjarig onderhoud der 
werken nan dcu k van : ingekomen 4 
bilj. , als: 
J. van de Velde, te Papcndrccht. ƒ 42,900 
P. van Wijngaarden, „  Sliedrecht, „  42,500 
P. A. Bos, „ , „  40,400 
A. Volkcr  hz., „  Sliedrecht, „  40,200 

2o. dc verbrecding vau liet , beneden den 
bovenmond van bot ; iugek. 6 bilj. , als: 
F. E. Terwindt . te Panaerden, ƒ 38,599 
Ni de ,  Giesendam, „  29,600 
A. . , „ , „  28,968 
J. vau *t Verlaat, „  idem „  28,889 
C. Sterk , „ , „  9S.600 
A. G. , „  Bedel, „  23,280 

, 8 April : dc verdudigiugswerkeu aan 
den calamiteusen polder; ingek. 17 bilj. , als: 
A. , te , ƒ31 ,840 

. TboJens, „ , „  29,950 
A. Volker, „  Sliedrecht, „  89,940 
A. van Poperittg, <> , „  29,656 
C. de Wilde, „ , ,. 29,400 
W. c v. d. Brink , „  idem „  29,284 
P. . Volker, „  Wemcldinge, „  29,248 

. dc Groote, ,, Sliedrecht, „  89,900 
P. vau Wijngaarden. „  idem, „  29,000 
A. van der  Beek, ., Zaamslag, „  28,490 

. , » , „  98,149 

. ,1 van , „ , „  27,976 

. Tholans, „ N e u z e n, „  27,900 
J. , „  Bruinisse, . 27,800 
Q. Bolier, „  Scherpenissc, „  27,480 
C. . „  Sliedrecht, „  27,140 
 van e , „  Bretkens, „  24,945 

, 9 April : lo. bet bsggerwerk vóór- eu 
iu dc buitenhaven tc Veere-, minste iuschr. was . 
Volkcr , te , a ƒ 0 . 52 per . 

2o. het éénjarig onderhoud der n 
aau de Uude ; minste inschr. was . van den 

, aldaar, voor  ƒ3070. 
, 9 April : het graven van een schecpvaart-

kauaal naar  OS gatfabriek; minste iuschr. was . 
Boor, te Sliedrecht, voor  ƒ5540 

Goudswaard, 8 April : het begriuten van circa 
91,000 , met dc levering vau 7000 * grint ; minste 
inschr. was J. van der  heeden, te Oud-Beierland, 
voor  ƒ28,998. 

Groningen, 9 April : het maken eener  nieuwe Sta-
icuzij l ueveus het Schauskerdicp; ingekomen 5 bil -
jetten, als: 

 N. , tc Blijha.n. ƒ 392.000 
G. . vau Balen. „  idem „  339,900 
C. van Wijngaarden. „  Siodrucht, „  319,700 
J. Exsito, » Gonnchero, „  818(800 
J. J. Bekker, „ , „  312,000 

Amsterdam. 12 April : lo. het maken vau een sta-
tionsgebouw tc , 9a idem VU keibcstratin-
geu aan dc spoorweghavcn te ; minste inschr. 
voor  beide was J. va» der . tc , resp. 
voor  r*99,200 eu ƒ8866.86. 

3o. de levering van 190 zandwageus, waarouder  20 
met rem werk; minste inschr. waren Carl Weycr  eu 
Co., tc , voor  /89,000. 

, 13 April : lo. het makeneauerbasaltkade 
achter  dc gasfabriek; iugek. 4 bilj. , als: 

. C. van , to Utrecht, ƒ 9 9 99 
h. , Zwolle,  8439 

. van Werven, » 8149 
. Schut, » 5 ( > s 9 

2o. het maken van een bruggetje bij  de Buitec-
sociétcit; minste inschr. was A. h. Gilles , voor  ƒ2249. 

80. de levering van brik ; nutste inschr. was . 
Schout, te Zwolle, voor  ƒ3 .25 eu ƒ 2.25 per J . 

4o. idem vau grint ; minste inschr. was . , 
te , voor  ƒ2 .99 per 3 . 

5o. idem van ) straatklinkers; minste inschr. 
was C. van , voor  ƒ 12.24 per  1000, 
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Go. idem van 2200 eikeii perko«npf*Ujes; ingek. 8 
biljetten .als: 
 Schut, t«*>. 

B. van der  Plas, le Udonhout, „
 Giesen, „ , ,, :(7:V'J0 

overigen aldaar; gegund aan de minste inschrijvers. 
Groningen, 12 April : liet herstellen van een deel 

walglooiiug builen de Oostponrtj  minste inschr. was 
E. W. Wictscma, aldaar, voor /238. 

Utrecht, 13 April : het maken van geheide funda-
menten eener  ijzeren overdekking, een perron ou ver-
dere «erken op hel n te liottcr -
dam ; ingek. S bilj- , als : 
J. de lirey, te , 
E. S. , „  iiiem 
T. h. , „  idem 
J. de Bruync , „ , 
E. Wausiuk, „  Arnhem, 
T. W. van Vloten, „ , 
G. , N , 
C. de , lïrnynzeel 

ƒ ss,ss:i. 
„  83,200. 
„  118,1111.95 
„  63,1)20. 
„  61,970. 
,. 58,783. 
„  511,000. 

en N. Verwanen C  Zn., „  idem ., 55,000. 
, 13 April : minste inschrijvers waren voer 

lo. het éénjarig onderhond dor  kazernen aldaar, A. 
Feborwee, „blaar , voor ; 2o. idem der  idem te 

, J.  Varenhorst, te n . voor / 2400; 
3o. idem der  idem te Zwolle, J. Uodclijn, te Zwolle, 
voor / 1080; idem dor  werken te , G. Bok-
horst, aldaar, voor/Olfi . 

, 13 April : dc levcriug aan het departe-
ment van marine van verschillende benoodigdlicden ; 
minste inschr. waren: 

Perc. 42 (patrijspoorten), (i. 11. van , -
terdam , / 10,70174; 43 en 44 (halfwit «las en scheops-
glas), 11. . Wolieksmp, idem-, /3300.72 en ƒ 2825; 
45 (dakleien), Pcnii en Banduia, , /540.4O; 
40 en 47 (steen, — kalk, cement en zand), Gebr. Jan-
zen, Nieuwedlsn, /1843.50 eu ƒ 1111.50; 48 (houts-
kolen), Vos en , idem,/2.04; 40 (gascoke), 
C. Berghuis, idem., /0.48; 50 (Engelsche coke), 
B. n eu Zonen, Amsterdam, /10.74 per 
100 ; 51 (lederen stuurreepcii), W. J. de Voogd, 

, f 3 20 per ; 55 , » 
Sjpestcyii Jr. , , /0277; 50 (karl - en zeil-
doek), Van n en Zn., idem, ƒ88,505; 57 (idcml, 
J. Schimp, idem, / 82,878.22; 58 (idem), P. . 

s Bjpestejn, idem, /22,000.1O; 50 (licht zeil-
doek), n Jr., /1138.SU; lit l (vlaggcdoek), 
Van llartron , ; li l (lakens), Van 

, Tilbuig , / 741.50; 02 (garens), Goudsche 
machiii. Garcnspinncrij , f 43011; 04 (duigen en bodem-
stukken), Pitlo en , Amsterdam,/0313; 05 
(vuren duigen), B. s en Zonen, Blokzijl , ƒ 4 5 0 8; 
68 (ijzeren kisten), J. Ü. van , , 
ƒ 7 0 4; 78 (ijzeren beschuitvaten), J . J. , Amster-
dam, /Uil .50; 7'J (ijzerwerk tot kartctsbusseii), C. 

, idem, /  (i 15; 80 (haardoek tot biiskrult -
klceden), Van llartro p en Zn., , ƒ14110; 81 
(saai), dezelfden, ƒ381.50. 

, 13 April : lo. het éénjarig onderhoud der 
kszcrncgcbouwcu aldaar  ; minste inschr. was P. Vcr-
bruggen. te Waddiuxveen, voor ƒ 0587. 

2o. eene verving van kazernegebouwen; minste in-
schrijver  was W. van . aldaar, voor / 005. 

's-llage, 13 April : de levering van 2 gashouders 
aan dc gemeentelijke gasfabriek is, bij  onderhandsche 
besteding, gegund aan . J. Enthoven en Co., al-
daar, voor  f 215,100. 

's-Bosch, 14 April : minsto inschrijvers voor bet 
éénjarig onderhoud der  volgende werken waren : lo. 
der werken aldaar, . , voor  ƒ2700 ; 2o. der 
kasernegebonwen enz. aldaar, P. J. Somers, voor 
ƒ 8 7 0 0; 3o. van de werken te Crèvecoeur, aan de 
Blauwesluis en te Nieuw-St.-Andrios, A. Jansen, 
voor / 1803. 

, 14 April : hel éénjarig onderhoud van 
de kaseruegebouwen aldaar; minste inschr. was S. 
Bron, aldaar, voor  ƒ4350. 

Utrecht, 1» April : de levering aan de Eiploitalic -
maatscliappij  van spoorstaven, lascli- en eindplaten; 
ingek. 5 nilj. , als: 
Uliion-Acticn-Gcsellsch. fii r 

Bergbau u. Sulilindustric , te , ƒ 115,310 
Verein für  Bergbau u. -

tenbelrieb, ., Sterkracle, „ 3 
Action-tiesellscli. lii r  Bergbau 

u. b „Phcnix" , „ , ,, 112,202 
Bolokow Vaiiglian &  Co., „ , 110,2i5 
Soc. Anonynie des Forges , „ . , - „ „ 

d'Acoz, „  Acoz, „  108,700 
Amsterdam. 15 April : de bouw van 2 woonhuizen 

in dc , onder  beheer van den 
architect Gossclialk; minste inschr. was W. J. van 
Berktim , aldaar, voor  ƒ84,870. 

Groningen, 15 April : do levering van065 . lengte 
trottoirband ; slechts 1 bilj . ingek. van J.Pleysier, u 
Scheveniugeu, voor/1404. 

e  der  gemeente
zal g 27 April a. s., *s namiddags één 
ure, in het openhaar ten e aanbesteden: 

lo.

2o.

Aanwijzin g voor n°, 1 g '20 Apri l en 
voor  n°. 2 g 19 Apri l a s ., beide 'svoor-
middngs 10 uur. 

Bestekken tegen betaling ter  Secretarie ver-
krijgbaar . 

Op g den  e. k. des voormid-
dngs om ell ure, zal ten e der  gemeente 
Zutphen worden

Bestek en Voorwaarden liggen ter  Gemeente-
secretarie ter  inzage. 

g geeft de Gemeente-Architect. 

voo  de e en e 
zijn te bekomen in het n van : 

 — Zondag  Apri l

T BESTUU  van het t
dam der

 geeft aan de 
inzenders kennis, dat geen der  ingezonden lam-
pen , volgens het oordeel der  Commissie van be-
oordeeling, aan al de gestelde voorwaarden heeft 
voldaan, soodat

e het bepaalde kunnen de inzenders 
de n terug doen halen, tegen geteekend 
ontvangbewijs, na g 1  April , bij  den 
Secretaris, Oude s , en zal 
aan ieder een gedrukt Exemplaar van het -
port der  Commissie worden ter  hand gesteld. 
Een afdruk is tevens, op franco aanvraag voor 
belangstellenden gratis verkrijgbaar bij  den Se-
cretaris. 

Verder geeft hel Bestuur  kennis, dat ingevol-
ge , de prijsvraag

 en dat dc termij n van 
inzending bepaald is vóór of op den 1 Augustus 
1875, terwij l nadere inlichtingen te verkrijgen 
zijn bij  den Secretaris. 

Namens het  , 
J. P. A. , Voorzitter. 
A. C. , Secretaris. 

G E . 

e ONTVANGE E EN -
N te  zal op g 

den 13 i 1875, des middags ten twaalf ure, in 
het l O te Nicuweschans in het openbaar 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 
Bestek met teekeningen liggen na 3 i 1875 

ter  inzage aan de n der e en 
n te Groningen en te Winschoten, en 

zijn na dien dag aan laatstgenoemd kantoor  tegen 
betaling van één gulden te bekumen. 

e aanwijzing in loco zal gegeven worden op 
g den 11  1875, des middags ten 

twaalf ure, beginnende aan de Winschoterpoort. 

 Ontvanger voornoemd, 
E . 

. 

Op  den 11 den i 1875, des na-
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau dei-

j  tot Exploitati e van Staatsspoorwe-
gen bij  de e n te Utrecht, van: 

Bestek no. 132. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art. 20 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den lOden Apri l 1875 
ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de e 

, en aan het bureau van den r 
te Venlo, en is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven door den Sectie-
r  te Venlo. 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 23sten Apri l 1875. 

Utrecht, den lOden Apri l 1875. 

Op g den 3 i 1875, des middags te 
twee uren, zullen N der  Stede-
lijk e Gasfabriek te  in een der  lokalen 
dier  labriek aanbesteden: 

e bestekken en teekeningen liggen ter  inzage 
enz. aan de Stads-timmerweif, up eiken werkdag 
de besteding voorafgaande, van 's morgens
tot 's namiddags te 4 uren en zijn de eersten 
aldaar ad 15 cents per  perceel verkrijgbaar . 

Verlangde inlichtingen zijn bij  deu Gemeente 
architect te bekomen, die uanwijzing in loco zal 
doen op  den 2§en en Vrijdag den 30en 
April  aanstaande, des morgens te elf uren. 

, , Utrecht. 
labriek van

S & VAN . 
F.igenaars van Zuilen- en Tardbazall-groevcn 

iu , 

, , E STEENES, ESZ 
.VteuuwAaeen .V.zy'rfc 55. . 

verkrijgbaa r tot zeer  lage notcering bij 

V A N N &  Co., . 
Eenige Agenten en s voor Ne-

derland der  Vereenigde e Water-
glasfabrieken. 

Brochures en gebruiksaanwijzingen 
franco aanvragen  ingezonden. 

udeii 0]) 

.  &  (X te . 

S ) 
Produkt hetwelk, volgens verslag van het -

ninklij k t van s te 's Gra-
venhage, alle aanbeveling verdient. 

Steenen van 4 Centi-
meters dikte voor be-
vloering van Trottoirs , 
Binnenplaatsen, Vestibu-
leu, . Scholen, 
Bureaux, n , 
Eabriekeu, enz. 

Steenen,dikte 5Vj  Cen-
timeters, voor  bevloering 
van , Porte-Co-

chères, , 
n , en in het 

algemeen voor  plaatsen 
waai1 rijtuige n passeeren. 

, 
, , 

- en , 

VAN RIETSCHOTEN & H0UWENS, 

S  tot verminderde 
prijzen steeds in diverse afmetingen voorhanden. 

k „de e " 

t e
Vervaardigen n , 
volgens eigen systeem. 

N N 
uit de Fabriek van B. 8c J.  EG NE  te Frei-
burg (Baden), bekroond op de

 te Wccnen in 1873. 
, prijscouranten enz. zijn verkrijgbaar 

bij  den Agent voor  Nederland , J. . P. JANSE Jzn., 
626,  Amsterdam. 

V o o r . B o u w k u n d i g e n e n , 

S N E N P A P E  (Pap ier  to i le ). 

 Veel goedkooucr dan hot vroegere, in rollen van 22 X \ . 

. «T- , 
 van Teekenbehoeften voor Bouwkundigen te Utrecht, 

8 t e , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

T N 
 N 

p a p i e r  en. l oeder, 
voor  welker  en  zelfs bij  de felste koude en 
grootste hitte, b. v. in Glasfabrieken, hij  geheel inst 
staan geheel voor  zijne rekening neemt 
informatio n te bekomen zijn. Ook levei 

Bomkade — . 

ii alle schade welke daardoor  mocht ont-
9 goederen worden geleverd franco, waaromtrent nadere 

rt hij  in alle mogelijke afmetingen diverse 

E E Y . 

T E 

. 

i t leg-en van gecomprimeerde  en

t leggen van  voor
 enz. 

t leveren van
Contracten worden door  geheel Nederland tot vooraf te bepalen prijzen gesloten, met garantie tegen 

tcheumn, bersten of andere gebreken. 
Opgaven worden kosteloos verstrekt door den lieer  G. U. VAN , aan de Fabriek, Buiten-

iingel tusschen de Willemspoort en Zaag-Barrière, WW . 107*. 

B e v e e lt 

z i c h a an 

t o t : 

E N . . 
T en . 

N BUN . 
n in n eu Belgischen Straatkeijen, 

Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenen, ene. 

T E : tot billijk e prijzen, bij  W. -
 te Vlaardinyen, eene groote parti j 

zoo goed als nieuw,  meter  lang, 20 centime-
ter  diameter  binnenweiks. 

Eene parti j  gegoten ijzeren  met
 wijd l ü en 12 oentim. 

Zes ijzeren  hoog 275, breed 115 
c m . in het glas; 20 ruiten. 

Een  hoog 275, breed 155. 
e ijzeren  met  hoog 

210, breed 100 c. m. in den dug. 
Twee  hoog 250, breed 100. 
Tien gegoten ijzeren  hoog en 

breed 1 meter. 
ASSEN, , N , -

V E N , . 
 enz. 

Een nieuwe  40 p. kracht. 

Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels »  15.— 
dri e regels u » 20.— 

,

««i*' r  Amsterdam. Alle -
iiii'iiici i in , gips, enz, l'urllainl-Cetiii-n t a ./ ,25 per .at 

i 
1 

 Arnhem.

 te  te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VA N -

1 E , te Arnhem. 

. te Scheveningen, fabrikan t 
van ccnient-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 

 te koop nabij  de n 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij  den architect  aldaar. 

 Fabriek van
 en

 bij  G W. VA N  &  C B  — All e  en  te  F. W. VA N T JGin. te  A. . 

DE OPMERKER 
VOO

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

V<T*' I '  Zondag*. I'ry . per  .1 maanden f 1.115. a abonneert zich rour 

een jaargaug. Afzonderlijk e nummers bij g 15 cents. 

A l l e « t u k k e n en adver tent ien te adresseeren aan 

de e te A r n h e m . 

: 

Van 1—5 regels ƒ1 .—, verder  voor  elkm 
iioinitiii r  van het bind. Groote letters v 

rc£cl 20 cents en 10 cents voor eei 

irdeo nanr  [iliiaUruitiit c berekend. 

G VA X T -
TUUT VA N . 

e vergadering van Apri l j l . , die eene tal-
rijk e opkomst van leden had en in het lokaal 

 te 's-Gravenhage weid gehouden . was 
in vele opzichten zeer  belangrijk . 

Nadat de president, de heer P. ('aland, de 
vergadering te half twaalf uren had geopend en 
met een woord van hulde den onlangs overleden 
gepensioneerden hoofdingenieur van den Water-
staat J. G. van Gendt had herdacht, waarin hij 
dezen kenschetste als een in alle opzichten kun-
dig , ijveri g ambtenaar en als een uitstekend 
man, vroeg hij  of iemand het woord verlangde 
over de notulen der  vergadering van 0 Februari 
j l . , dte, naar  aanleiding van eene opmerking 
van liet d .1. 1). Evers, niet meer  tegelijk met 
het vorige gedeelte van het Tijdschrift , maar 
veel vroeger aan de leden waren verzonden, zoo-
dat nu ieder in de gelegenheid was geweest, 
die op zijn gemak te lezen in afwachting van de 
beraadslagingen over den aanleg van spoorwegen 
op Java, die onder  andere aan de orde waren 
gesteld. 

liet lid . A. Vroli k bedankte daarop den 
d van bestuur  voor dit vernieuwd blij k van 

zijn streven om den leden genoegen te doen, en 
uitte de hoop, dat de nu ingeslagen weg verder 
zou worden bewandeld. t ware eigenaardig 
geweest, dat het lid Evers zich althans daarbij 
luid aangesloten, indien hij  al niet ten deze het 
initiatie f had hehooren te nemen. 

Tal van meer of min belangrijke geschenken 
wuien wederom ontvangen en daaronder ook de 
bronzen gedenkpenning, door de zorg van heeren 
curatoren tier e hoogeschool door  den gra-
veur  Wiener  vervaardigd, ter  gelegenheid van de 
feestelijke herdenking van haar  driehonderdjari g 
bestaan, bij  welke gelegenheid ouk liet t 
was vertegenwoordigd geweest toen de rector 
inagnilicus de feestrede uitsprak. 

Als naar  gewoonte waren wederom de weer-
kundige waarnemingen aan n , zoomede 
de staat van zeeschepen, door de Texelsche zee-
gaten binnengekomen, aan den Baad toegezonden. 

n de eerste plaats werd aan de orde gesteld 
de beraadslaging, naar  aanleiding van de in de 
vorige vergadering ter  tafel gebrachte stukken . 
over de exploitatie van spoorwegen up Java. e 
lieer  J. P. de Bordes voerde daan ver ten derde-
male het woord en verdedigde iu eene zeer  uit-
voerige, belangrijke eu door  cijfers gestaafde 
voordracht zijne bewering, dat bet belang van 
Nederland en e den aanleg van normaalspoor 
en niet van smal spoor op Java gebiedend eiseht. 

e voordracht werd met de moeste belang-
stelling gevolgd. Tal van argumenten ten voor-
deele van de keus van breed spoor werden aan-
gevoerd , zoo uit een technisch oogpunt, als mei 
het oog op handel, nijverheid, landbouw en oor-
logsbelangen, terwij l er  op werd gewezen, dat 
in die landen, waai'  men aan smal ipoor de voor-
keur had gegeven, langzamerhand ten deze eene 
geheel andere zienswijze had gezegevierd. 

c heer e Bordes waarschuwde met ernst en 
kalmte voor  eene verkeerde keuze en vermeende 
de vraag niet te mogen achtei houden wie— als 
de tegenwoordige r van , die, 
zonder  eenig beroep op een deskundige, voor 
loopig ten vtjordcele van het smalle spoor had uit 
spraak gedaan, eenmaal ion zijn afgetreden — hel 
vaderschap van de smalle spoorwegen zuu op zich 
nemen, wanneer het blijken zou dat men een 
verkeerden weg was ingeslagen. 

e president vermeende den spreker te moe-
ten opmerken, dat in het t de zaak der 
spoorwegen alleen als zoodanig mocht worden 
behandeld en eene entiek van regeeringsdaden 
"'P t binnen deu krin g der  werkzaamheden viel. 
Bit was voorzeker van den president zeer  voor-
Z l c bl ig ; er  waren echter  niet weinige leden, die 
van oordeel waren dat tie vraag van den heer 

Bordes, in 's lands belang, alleszins gepast 
e n geoorloofd was geweest. 

t smalle spoor  werd door de heeren Waller 
e "  Grol) , van wie bijdragen omtrent deze zaak 
lü de Notulen waren gedrukt, kortelij k verde-
(*'g ,l , gelijk weder  later  dour den heer N. . 

, die, gelijk men weet, in 1800 met 
wijlen den heer  J. A. l de g omtrent 

vraagstuk had voorgelicht en ten voordeele 
v i n het smalle spoor had geadviseerd. g 

n met warmte werd daarentegen de heer e 
guides bygestaan door den heer J. A. Stous 
S'uut, die de zauk vooral uit het technisch oog-
fuut behandelde; den heer N. . Nierstrusz, 

die het getuigenis van den beroemden spoorweg-
ingenieur . . Freiherr  von Weber
xis iles Batte» and Betriebes der Secunilarbahn-n 
mit normaler u»d schmaler Spur' inriep en den 
heer J. O. van den Bergh, die opnieuw eene 
waarschuwende stem deed hooren en ten slotte 
zijne meening in de volgende dri e stellingen for-
muleerde : 

1o. Bij  gelijke eischen van het verkeer be-
hoeft het gewicht der  spoorstaven voor  normaal 
spoor  niet grooter  te zijn dan voor  smal spoor. 

2o. Op normaal spoor kan even langzaam 
worden gereden als op smal spoor. 

3o. Binnen de grenzen van het verkeer, dat 
op de spoorwegen op Java is te verwachten. 
behoeven gewicht en ladingsruimte van het ma-
terieel bij  normale spoorwijdte niet grooter  te 
zijn dan bij  smalle spoorwijdte. 

t is te verwachten, dat die stellingen een 
nieuw debat zullen uitlokken. Te bejammeren 
is het, dat de heer . , tlie met den 
aanleg der  spoorwegen op Java is belast en, 
hoezeer lid van het , niet bij  de discus-
sie tegenwoordig was, eerlang naar tie plaats 
zijner  bestemming vertrekt , zoodat hij  de meer 
concrete behandeling der  zaak, die te vepvach-
ten is, niet zal kunnen bijwonen. Ook het lid 
T. J. Stieltjes werd tot veler  leedwezen in de 
vergadering gemist. 

Van het lid . . Eyraer was eene mededee-
liug ontvangen over het stellen van doorgaande 
brugliggers, waaromtrent nader  door den raad 
van bestuur  eene beslissing zal worden geno-
men. 

r  den secretaris werd voorlezing gedaan van 
een tweetal brieven van den heer W. . ter 

n over den geulketting en over den stand 
dei- werkzaamheden aan het gezonken schip de 

 ine. 
e heer . J. . Amersfoordt hield eene alles-

zins vermakelijke voordracht, naar  aanleiding van 
eene door hem bewerkte vertaling van den Atlas, 
behoorende bij  het hoogst opmerkelijke werk van 

. G. Schlegel, getiteld: Uranographic chinoise. 
e voordracht bewoog zich meer  op wijsgeerig-

theologisch dan op ingenieurs-gebied, al wilde 
de heer  Amersfoordt onder  de hemelleekenen, dooi-
de (Jliineezen viiór  10000 jaar met namen voor-
zien, ook een hoofdingenieur en een -
stelsel aantreffen. 

Uver het laatste onderwerp, van de hoogste 
spheren nederdalende tot tie allerlaagste diepte, 
gaf dezelfde spreker  eene mededeeling iu verband 
met eene in hel tijdschrif t opgenomen , door den 
secretaris bewerkte vertaling van eene mededee-
ling van Alfre d , over  den <tand van 
het vraagstuk betreffende de riool stollen en haar 
gebruik voor den landbouw in Frankrijk . r 
vergelijkende cijfers trachtte hij  aan te toonen , 
dat het stikstofgehalte en de waarde VtU den mest, 
die door  Amiterdam wordt geleverd, verre staat 
beneden die, welke Parij s levert op de vlakte 
van Geiinevilliers. e mededeeliug gaf aanlei-
ding tot een vri j  geanimeerd debat tusschen den 
spreker en de leden J. l ff  en i. G. van den 
Bergh, die van oordeel waren, dat de heer  Amers-
foordt ongelijksoortige grootheden had vergeleken, 
hetgeen deze natuurlij k niet toegaf. Ook de heer 
Sjrmoni nam aan deze discussie deel en hoopt, 
dat, daar  de d n had gevraagd o»er 
den stand van het vraagstuk te Amsterdam en 

, evenzeer te t inlichtingen zouden 
worden ingewonnen. 

Wegens het vergevorderde uur  zag de heer J. 
Witseti Elias van zijn toegezegde voordracht over 
een gebroken spoorstaaf af, opdat het woord zou 
kunnen worden verleend aan den heer  C. A. Jeekel, 
d ie allerinteressantste inededeelingeii deed over 
het iu den jongsten tij d zooveel besproken harde, 
schier  onbreekbare glas van deu heer  Alfre d de la 
Bastie, op het kasteel t bij  Pont d'Ai n 
(departement de l'Ain) . e uitvindin g zal zonder 
eenigen twijfe l een geheele omwenteling in de 
glas-industrie teweegbrengen. e heer  Jtekel toon-
de dooi1 tal van monsters en proeven «le onwaar-
deerbare eigenschappen in deze nieuwe glassoort 
aan, die, door de chemische bereiding van het 
bad, waarin het glas wordt gebracht, een geheele 
verandering van structuur  schijnt te ondergaan , 
gelijk dan ook de breuk eene geheid andere samen-
stelling vertoont dan de breuk van hel gewone 
glas. Ue heer  Jeekel hoopt in Augustus dezes 
jaara te m een fabriek ter  vervaardiging van 
dit glas met 20 ovens ie openen. j  heeft liet 
recht van exploitatie voor  Nederland van den uit-
vinder  gekocht, die overal in het buitenland voor 

zijne uitvindin g octrooi heeft vorkregen, maar 
dii natuurlij k in Nederland, tengevolge van de 
onbekookte afschaffing der  octrooien, niet kon 
bekomen. e heer e la Bastie opent een fabriek 
met 120 ovens in r van dit jaar. 

Behalve de voordracht van den heer  Elias 
moesten nog een drietal andere mededeelingen tot 
later  worden uitgesteld, toen de president om-
streeks 4 uur  de vergadering sloot, nadat een 
aantal nieuwe leden waren aangenomen en anderen 
als zoodanig voorgesteld. 

1 N i'< E / O N ) E N. 

[Vervolg van no. 16./ 
t in den grond der  zaak heeren beoordeelaars 

over de waarde, die de bepaalde bouwsom in het 
programma , dat is de grootste, evenals 
ik denken . bewijst wat door hen bl. 2 van het 
rappor t gezegd wordt. Wij  lezen daar: e bouw-
st>in ad 150 nr.lle geeft aan en gebiedt den grootsten 
e.mvoud."  Fukele regels verder  wordt het een 
nstrikt e bepaling"  genoemd. 

Na dit voort pgezet te hebben, ontmoeten wij 
in het rapport 12 vragen, die beoordeelaars zich 
.üj  ieder  antwoord ter  beantwoording hebben ge-
steld, waarvai."d e e in hoofdzaak luidt : s 
het mogetijk dat gebouw (ontwerp) voor  niet meer 
dan/"  150,000 daar te stellen"? t antwoord schijnt 
voor  alle antwoorden eensluidend neen te zijn. r 
dus hechten beoordeelaars ook nog aan tie bij 
programma vastgestelde som. r wat vinden 
wij  na dit alles in vraag 12? k heb er  reeds 
in no. 16 van  Opmerker op gewezen : t 
beste (1) ontwerp moet er  uitgezocht worden , 
tonder  daarbij  alleen te letten op den prij s van 
'"150,000."  Wanneer  hier  geen flagrante strij d 
bestaat tusschen grondstelling en practijk , begrijp 
ik er  niets meer van. 

k kan dan ook niet met wat op bl. 0 gezegd wordt 
instemmen, dat deze gids, neergelegd in vraag 12. 
bij  de beoürdecling gebruikt , billij k is en vei-
werp hem dan ook, op grond van het in no. 16 
gezegde, ten eenemale bij  mijn verdere beschou-
wingen. k houd mij  nu nog, evenals bij  de 
vervaardiging van het door mij  ingezonden ont-
werp, vast aan het op bl. 2 en 3 van het rapport 
gezegde:  beschikbare bouwsom gebiedt den 
groolsten eenvoud" en het ostrikle dezer bepaling", 
omdat tli t mij , in verband met het programma, 
voorkomt de hasis te moeten zijn , waarop ieder 
ontwerp slechts mucht worden opgetrokken. 

Beschouwen wij  dan eerst de het best gekeurde 
ontwei pen in het licht van den grootsten eenvoud. 
voor  zoover dit uit de beoordeeling kan ge-
schieden. Beoordeelaars zeggen omtrent dit punt: 

n de zijgevels en langsche door-
snellen heerscht een rijkdo m die veel geld zal 
kosten. Op dezen (den voor- of achter-'.1) gevel valt 
ons geen plek in het oog, of zij  is versierd. 

Agorazoo. Blad 4. s een sierlij k front ; het doet 
ons denken aan »Pavilion dllorloge"  van de e 
te Parijs; he t . . .. bovendeel kan voor een be-
langrij k uhótel d'un grand seigneur"  worden aan-
gezien. Wij  achten de renaissance motieven te 
vol, te drok voor een beursgebouw, d a t . . .. geen 
ornamenten als kinderspeelgoed mag uitkramen.... 
En dal heeft ontwerper  hier  gedaan, getuige de 
weinige stille plekjes aan en op de dakvlakkeu. 

e le.'igte-doorsuede . . . . is met inbegrip der  orna-
mentatiëri , enz. ' 

Acht. Over het algemeen is dit ontwerp te 
groutsch opgevat en dus in strij d met de aange-
geven bouwsom. (2) Bij  een karige disponibele som 
moeten zuilen van graniet, beelden, etc, muur-
schilderingen achterwege blijven. t alle.s 
is zeer  kostbaar in aanleg. Een overbodige luxe 
is ook twee toiletkamers bij  de beurszaal. e 
twee keldertrappen zullen veel geld kosten. Blad 0 
geelt een nog sierlijker  voorgevel.... maar de 
rijkdo m der  ordonnantie, enz. e achtergevel is 
ryk van conceptie. Blad l ü geeft... de prach-
tige entree. e ornamenten en de figuren zijn 
kostbaar (dit rijk e ontwerp met al zijn ornamen-
ten, hardsteen en marmer, ook beeldwerk in 
marmer). Wij . . . betreuren de te hooge opvatting. 

Niet onopgemerkt mag ik laten voorbijgaan, dat 
beoordeelaars den ontwerper er  een grief van 
schijnen te maken, dat in :1e tympan geen beeld-
werk of allegorie is. 

(1) in no. 10 vau He Opmerker heb ik „bette" ook ver-
iiuilert l iu „tcAoiimte". l beidt woorden niet van 
dezelfde kracht zijn, blij f ik du redeueeriû , op het -
(.fiii-ciini t wourd gebouwd, ook vuur  liet wuord etste huiid-
uaveu. v, G. 

(2) Ook bij  Aiforatoo stippen beoordeelaars het onderwerp 
te kooy cyfer aau. 

En nu, na deze citaten uit het rapport : Wat 
blijf t er  over van de stelling dat de bouwsom den 
grootsten eeuvoud gebiedt, na de honoreering bij 
uitzondering van deze ontwerpen, vooral van het 
laatstgenoemde ? 

r een andere vraag. Zij n de gehonoreerde 
ontwerpen ook zoo overwegend best, dat elke 
andere overweging, hoe ingrijpend ook, daarbij 
als iu het niet verzinkt 3 n wij  wederom hooren. 

k zou om te veel ruimt e moeten vragen, wan-
neer het geheele zondenregister  van de dri e ont-
werpen , vooral dat van Acht, uit het rapport werd 
overgenomen. k zal mij  dus beperken tot het 
wedergeven der  voornaamste punten van afkeu-
rin g en lof, en hoop daarbij  niet partijdi g bevon-
den te zullen worden. 

 Als punten van afkeuring worden 
vermeld , dat het portaal in de beurszaal springt. 
Het telegraafkantoor is uitgebouwd (3). e afre-
keningkamer wordt te klein geacht. e concert-
zaal is mede te klein en heeft orkest noch boven-
licht , waardoor zij  minder  geschikt voor  schil-
dei ijtentoonstellingeu is. Er  bestaat geen harmonie 
tusschen de voor- en achtergevels , ook niet tus-
schen de deelen onderling. e (achter?) gevel is 
verre van monumentaal. e heigrond is hier  en 
daar  niet oversterk. e kap der  beurszaal is zeer 
licht . 

tioedkeurend wordt vermeld, dat de beurszaal 
nagenoeg de gevraagde oppervlakte heeft. e 
voor- en achtergevels zijn vri j  aangenaam, maar 
niet geheel juist van karakter . Op zijde en in-
wendig is de stijl goed volgehouden en lang niet 
onbevallig. e constructie van de kap der  beurs-
zaal is niet onverdienstelijk. Andere constructièn 
zijn van degelijk allooi. 

t teekenwerk is vri j  net. e uitmuntend 
bewerkte teekeningen maken veel goed. 

Agorazoo. e beursmeesterswoning in het sou-
terrai n in somber. e beurszaal is 62 BP =: 3'/ a% 
te klein. c at'deelingen voor den graanhandel 
en de handel in andere artikelen zijn in strij d 
met het programma.  ramen in elk der loka-
liteiten staan scheef of uit de harten (4). Er  is 
te veel ruimt e voor  trappen en purtalen verloren. 

e concertzaal is veel te klein en heeft geen 
(vast) orkest; daarbij  wordt een stem-, kieed-
en koffiekamer gemist; er  is wel een op den zol-
der voorgesteld, maar die is ten eenemale on-
voldoende. t bovendeel van het front heeft 
het aanzien van een belangrijk whótel dun grand 
seigneur". e ramen tot verlichtin g der  beurszaal 
zijn buiten proportie; de kolommen aldaar te dun; 
een houten kap lag niet iu de bedoeling van de 
vraag. e ontwerper  heeft het programma niet 
goed ingestudeerd, zelfs wijk t hij  daarvan ge-
heel af. 

e motieven tot goedkeuring zijn: e heigrond 
is zaakkundig aangegeven. Er  is goed gedacht, 
aan calorifère, ruimte, keuken, enz. e entree met 
vestibule eu verdere lokalen zijn vri j  goed inge-
richt . e beurs zelf, afdeeling vlashandel, in 
langwerpig achthoekigeii vorm , is zeer  ingenieus 
gedacht. t plan rez-de-chaussée is met zaak-
kennis samengesteld ; de twee andere verdiepingen 
bevatten de noodlge lokaliteiten. e concertzaal 
heeft ook bovenlicht. t karakter  der  gevels is 
vrijwel , maar  toch niet geheel goed. t inwen-
dige is in zeer  bevalligen stijl . e bekapping 
is met kennis van zaken ontworpen. e achter-
gevel is goed van stijl . 

Net, met veel geduld, artistiek geteekend. 
r  een vraag. n de regenbak van 

S5U > inhoud en de negen kelders ter  verhu-
ring , met hun 0 hinderlijk e toegangen, die bij 
programma niet verlangd werden. dit ontwerp 
met het oog op het programma in waarde doen 
rijzen of dalen .' 

Acht. r  is geeu bij  (programma verlangde 
heigrond geleverd; ook zijn tie teekeningen niet 
zoonis dat verlangd werd, in lijnen met ü. 1. 
inkt , maar in potlood geteekend. e beurszaal 
is 60 1 3'/,% grooter  lan verlangd is. Er 
worden gevonden: 7 verwarmingstoestellen, 5 
garderobes die te ver  van den hoofdingang liggen; 
voor  ieder der  verlangde lokalen zijn er  één, ook 
wel twee meer dan gevraagd zijn. e 
kelders. Twee toiletkamers bij  de beurszaal. e 
ruimt e 1 bij  tie beurszaal hj  overbodig en donker. 

e woonkamers zullen zeer  unheimisch zijn. e 
trap N is volkomen duister. e beursiueesters-
woning heeft geeu geschiklen toegang. Er is geen 
descente ii couvert mogelijk. e entree heeft 

($) k onderstreep. 
(*) k onderstreep. 
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aan het front 12 en aan tien zijgevel 16 treden. 
s in liet gedeelte beun (1 ? i achter  den corridor  wel 

licli t genoeg ? Ue stemkamer grenst niet aan de con-
certzaal. Üe kap van liet middelbcursvak is licht 
van constructie. Sommige daken zijn niet zicht-
baar. e voorgeschreven limiet, waarop gebouwd 
moet worden , wordt aan het front niet vij f en 
aan den zuidelijken zijgevel met zeven meters voor-
uitsprong overschreden. e indecling van het 
plan der  eerste étage is minder  gelukkig. e 
voorsprong rechts aan den voorgevel is een aan-
bouw van later  tij d en niet symetrisch. e fa-
gade druk t niet het karakter  van een handels-
beurs uit ; de achter- en beide zijgevels idem. 

e gebogen en verbazende kaplij n over  de beurs-
zaal laat zich door  niets van buiten zien.
bestaat geen de minste correspondentie tusschen 
het front van het palcis van justitie en dit front 
nnieuwc handelsbeurs". (5). e ontwerper  is niet 
vertrouwd met Nederlandsche heitoestanden. 

Als goede hoedanigheden worden genoemd: 
e indeeling van het souterrain bewijst dat 

de ontwerper  met soortgelijk werk , wat het tee-
kenen en projecteeren betreft, vertrouwd is; al 
de afvoerbuizen van de privé's, de kanalen tot 
aanvoer  van koude lucht cn de rookkanalen wor-
den vri j  nauwkeurig aangetoond. e entree aan 
het front is voldoende. t renvooi van het plan 
gelijkvloers toont aan, dat om alles zeer  goed is 
gedacht; de accessoiren zijn zeer  goed aange-
bracht. e concertzaal heelt bovenlicht. Portaal 
en hoofdtrap zijn k , zoo ook toilet- en garde-
robe-salon voor  dames. e trap naar  de priva-
ten op de entresol is goed ingericht. e voor-
gevel is sierlij k (maar  zie hoven). e cirkelvor -
mige entree naar  de concertzaal is bevallig. Blad 
6 geeft een nog sierlijker  voorgevel; deze zou 
meer  de entree tot een beurs kunnen aangeven 
(maar...,». e achtergevel is rij k van conceptie 
(maar  . . ). e zygcvcls getuigen van veel talent 
en schoonheidsgevoel (maar  . e ornamenten 
en figuren zijn in de doorsnede allergeestigst aan-
geduid. e doorsnede over . C. is fraai van 
conceptie en ornamentatie. e vorm der  heurs-
kap, middeldeel, is zeer  voldoende. 

t teekenwerk (altij d in potlood) is fraai en 
artistiek , (meesterlijk), uitmuntend. 

e uittreksels zijn volumineuser  geworden dan 
ik gedacht had, maar  ik geloof toch niet minder 
te hebben kunnen overschrijven. 

n wij  nu dit oordeel gelezen, goed in-
gestudeerd cn de betrekkelijk e waard? van het-
geen goed- en afgekeurd wordt gewogen , dan zal 
het ook wel niet zoo heel moeilijk zijn ons een 
eigen oordeel te vormen, altij d voor  zoover  dit , 
zonder  de teekeningen te zien of gezien te heb-
ben, mogelijk is. r  deze gegevens versprei-
den toch veel licht. Wij  resumeeren alzoo. 

Ten aanzien van afercariui (de beoordeeling 
is daarvan zeer  kort , slechts 2\ bl. 8° druks) 
ontvangen wij  den indruk , dat het ontwerp, hoe-
wel niet geheel vri j  vun fouten (welk menschen-
werk is dnt cok ':) zich op teekening behagel ijk 
heelt voorgedaan, doch dat het eigenaardige ka-
rakter  dat een handelsbeurs moet bezitten, er 
niet genoegzaam in gevonden wordt en dat dc 
constructiën, met enkele uitzonderingen, van 
goede hoedanigheid zijn. e bepalingen van het 
programma zijn niet uit het oog verloren, er 
wordt ten minste niet op gewezen. 

Begrooting van kosten volgens den ontwerper 
ƒ 1 4 6 , 0 0 0; volgens beoordeelaars moet deze eer 
ƒ 3 0 0 , 0 00 zijn. 

t ontwerp is no. 3 geoordeeld. 
Bij  Agorazoo (beoordeeling 4VS J vinden wij , 

nnast kleine en niet kleine gebreken in belang-
rijk e onderdooien vau het project, bij  enkele dee-
len een geheele afwijkin g van het programma, 
terwij l bovendien zaken zyn toegevoegd, geheel 
buiten het programma. e distributi e in plan 
heeft overigens hare verdiensten, hoewel over  ver-
loren ruimt e geklaagd wordt. t karakter  is 
vri j  wel cn bevallig, doch niet geheel goed; de 
ordonnantie rijk . Constructiën worden goed ge-
oordeeld, hoewel de kolommen, waarop dc bo-
venmuren van het middeldeel der  beurs moeten 

' rusten, te dun zijn. Tegenover  goede hoedanig-
heden dus niet onbelangrijke afkeurenswaardige. 

Begrooting ƒ 300,500. 
t ontwerp is no. 1 geoordeeld. 

Van Acht (beoordeeling H\ bl.) wordt aan het 
slot der  beoordeeling gezegd: »Wij  prijzen het 
talent doch betreuren de te hooge opvatting." 
Onze indru k is na het lezen der  beoordeeling nog 
een geheel andere. Wij  hebben hier  met een 
ontwerp te doen, dat, behalve tc hooge opvatting, 
blijkend e uil den overvloed van kostbare bouw-
stoffen, ornamenten en beeldwerken, een menigte 
overbodige, niet luj  programma verlangde zaken 
bevat, terwij l daarentegen aan twee bepalingen 
daarvan, heigrond eu wijze van teekenen, niet 
voldaan is. Op zich zelf zou ik tegen deze laat-
ste afwijkingen niet*  willen zeggen; vooral
de laatste vind ik zulk een groote zonde niet; 
maar  in verband- met , al hel andere moet ook 
daarmede rekening gehouden worden. 

Behalve dut, worden in het ontwerp belungrijk o 
niet gelukkige zaken tangatrollen, waaronder  îk 
ook bet moeten beklimmen van 12 a 16 treden, 
om ter  beuize te kunnen komen, begrijp. e 
ontwerper  heeft zich niet gestoord uan het afge-
bakende bouwterrein. e constructiën laten te 
wenschen over. Op de distributi e der  verdieping 
wordt aanmerking gemaakt. t uitwendig aan-
zien is sierlijk , bevallig, zelfs rijk , maar  druk t 
het karakter  vun een handelsbeurs niet uit; zelfs 
wordt over  gemis aan symetrie geklaugd. 

Tegenover  cen menigte fouten en afwijkingen 
dus, - wij  redeneren alüj d op grond van het pro-
gramma, —  goede hoedanigheden, waarvan 
vele zich in niet verlangde weelde en rijkdo m 

oplossen; zelfs verraadt het menigvuldig i .. 
van twee lokalen, wanneer  maar  één verlangd 
wordt , zwakheid in de compositie. 

e begrooting van ontwerper  is f 260,000. 
Beoordeelaars mecneu /'  600,000. 

En dit ontwerp is n". 2 geoordeeld. e ver-
dienstelijk en sierlij k de teekeningen ook zijn , 
en hoe schoon, verheven, rij k de opvatting is, 
ik veroorloof mij  te zeggen dat het in dit geval 
de ware opvatting niet is, niet kan zijn. 

Wie ter  wereld zal het goedkeuren, wanneer 
hij  van eenige zaak één exemplaar  verlangt, dat 
hem twee of meer  gezonden worden ? Zal de be-
steller  niet zeggen: n vriend! ik heb u om 
één verzocht; die gij  mij  meer  gezonden hebt 
liggen ter  uwer  beschikking; en kunt gij  het 
overcomplete alteen niet terugnemen, welnu, 
dan ligt de geheele levering voor  uwe rekening 
daar. k kan uw zaken, zóu als gij  ze gezon-
den hebt, in geen enkel opzicht gebruiken. 

En zouden wij  ook niet zeggen : lk heb u ver-
zocht om iets wat maar  een daalder  kost; gy 
zendt mij  iets dat 3 a 6 gulden moet kisten. 

t is mij  te duur , ik kan het met geen moge-
lijkhei d gebruiken t gezondene ligt ter  uwer 
beschikking. 

e slotsom mijner  beschouwingen is dus, dut 
Agarazoo en Acht, het eerste voornamelijk om 
te groote kostbaarheid, het laatste om fouten 
in het ontwerp èn te groote kostbaarheid, 
aangenomen dat geldelijke belooningen moesten 
toegekend worden, zachtst genomen daarvoor 
niet het eerst in aanmerking mochten komen, 
want beide zondigen Jin ruim e mate tegen hel 
gebod van eenvoud, voortvloeiende uit de strikte 
bepaling van het programma, dat het gebouw 
geheel voltooid niet moer  mug kusten dan 1 t o n . 

Zie hier  de twee eerste seriën mijner  denk 
beelden teneinde (.'), en opvolgend zou ik nu aan 
de derde moeten beginnen. t zou ik echter 
niet wel kunnen doen, zonder  aan al de bezit-
ters van een afdruk van het rapport to doen ver-
moeden onder  welk n". of motto mijn ontwerp 
daarin voorkomt. 

k geloof, bij  nuder  inzien, echter  dat dit niet 
alleen niet noodig is, maar  ook misschien te 
gunstig of te ongunstig, in alle ge« il meer  een-
zijdi g op het oordeel over  mijn beschouwingen 
zou kunnen werken. t oordeel ; JU misschien 
te gunstig zijn , wanneer  een betrekkelij k gunstig 
oordeel over  mijn werk was uitgesproken ; te 
ongunstig, wanneer  het tegenovergestelde het ge-
val was. Wij  allen laten ons immers zoo gemak-
kelij k door  het een of under  influe^ceeren. m 
houd ik nu nog mijn derde serie terug, in af-
wachting vuu hetgeen komen kan. 

t dankzegging voor  de mij  verleende ruimt e 
in uw blad. 

W. C. VAN G . 

fij  lk i -'.ii-j i 

 A N . 

3  Bij  resolutie van den -
ter  van Financiën van 16 Apri l jl . zijn bevor-
derd tot landmeter  der  tweede klasse bij  het 
kadaster  de heeren F. . Beijerinck en J. F. -
sink , thans landmeter  der  3de klasse, respec-
tievelijk te  en te Arnhem. 

—. r  den Gouverneur-Generaal van Ned. 
e zijn de volgende beschikkingen genomen bij 

het koips van den Watersluit en 's s bur-
gerlijk e openbare werken: 

 tot opzichter  der  3de klasse . . 
Joosten. 

Bepaald: dal de benoemde hoofdingenieurs der 
2de klasse bij  den waterstaat A. F. van -
tert , J. P. van , S. Verbtirg h geplaatst 
blijven in de residentién Bagelen, Preanger -
schappen en Batavia, en dat de benoemde hoofd-
ingenieur  der  2de klasse G. A. Pet gedetacheerd 
blijf t bij  de e der  burgerlijk e en openbare 
werken. 

Overgeplaatst: van de residentie Batavia naai-
de residentie Cheribon, de hoofdingenieur  der 
2de klasse bij  waterstaat F. m

— r den r  der  burgerlijk e open-
bare werken zijn gedurende Januari jl . de vol-
gende beschikkingen genomen: 

Overgeplaatst; Van Bandong naar , 
de ingenieur  2de klasse  S. Nederburgh; vun 
Soerabaia naar  Batavia, de ingenieur  2de klasse 

A. J. Crommelin; van Fort de k naar  Ban-
joeums, de ingenieur  2de klasse W G. k 
van der  Vlies; van Tjilatja p naar  Batavia, de 
ingenieur  3de klasse J. F. van ; van 
Japara naar  Soerabaia, de ingenieur  3de klasse 
G. Ooeting; vnn Ngawi naar  Soerakarta, de op-
zichter  2de klasse E. C. . Jansen; van Soera-
kart a naar  Ngawi, de opzichter  2de klasse A. . 
Schoiners; van Bunjoemas naar  Tjilatjap , dc op-
zichter  3de klasse J. J. . 

e overplaatsing van den opzich-
ter  3de klasse W. van Slicdregt. van Pamakas-
san naar  Beugkalis. 

Geplaatst: Te , dc benoemde op-
zichter  3de klasse A. J. ; te Soerabaia, 
de benoemde opzichter  3de klasse J. B. ; 
te Batavia,"  de benoemde opzichters 3de klasse 
B. van de"  Beek, F. J. F. , . Brauns. 
. , J. W. P. Vrijbergen , G. , 

P. . SchefTeluar  cn A. Pasman. 

— y ministerieele beschikking is aan Gebr. 
Pot, te , vergunning verleend voor 
een stoomsleepdienst op de rivieren in Noonl-
Brabant, Gelderland, d en Zeeland. 

— n verneemt, dat de heer  P. s Gces-
teranus, ingenieur, hoofdopzichter  bij  het -
heemraadschap van d en agent van do 
firm a r en e Bruyn , is benoemd tot 
ingenieur  by de e spoorwegen en reeds 
in de volgende maand naar é zal vertrekken. 

— Naar  men ons mededeelt kan binnenkort 
de openbaarmaking worden te gemoet gezien van 
plannen, op lest der g ontworpen, tot 
afdoende verbetering der c Vaart. s 
vroeger  waren dergelijke plannen gemankt tot 
opruimin g van e hinderlijkst e belemmeringen. 
Thans echter  is het denkbeeld op ruimere schaal 
uitgewerkt, teneinde voorgoed in de bezwaren 
kan worden voorzien.

n den nacht van 22 op 23 
dezer  is alhier  overleden de architect C. Ouds-
hoorn. 

e overledene bereikte den ouderdom van G3 
jaren en was de bouwmeester  van het Paieis voor 
Volksvlij t alhier, terwij l hij  den laatsten tij d zich 
voornamelijk wijdde aan de groote bouwplannen 
te Scheveningen. 

u de zittin g van den Gemeen-
teraad van 22 dezer  weid behandeld een voorstel, 
om den heer  Van der  Tak, directeur  der  ge-
meentewerken , «en gratificati e te schenken van 

, als erkenning der  goede diensten door 
hem aan de gemeente bewezen bij  den aanleg 
der drinkwaterleiding . 

Bij  de kort e discussie die hierover  gevoerd 
werd, deed de heer i (wethouder  voor 
de plaatselyke werken) uitkomen, dut de heer 
Van der  Tak van deze zaak, die gerekend mocht 
worden geheel buiten den krin g zijner  gewone 
wei kzaumheden te liggen, een bepaalde studie 
bad gemaakt, en dat daardoor  de gemeente niet 
had behoeven over  te gaan tot het benoemen van 
een ingenieur  als deskundige, wat iu een nabu-
rige gemeente het geval W8S geweest en daar 
ƒ 3 2 , 0 00 had gekust. 

t 31 stemmen tegen 1 (die van den heer 
, die bezwaar  had met het oog op den 

toestand der  gemeente-financien) werd het voor-
stel daarop aangenomen. 

liet duet ons bijzonder  groot genoegen, dat 
dit voorstel is aangenomen. Vergelijk t men de 
werken der  waterleiding alhier  met die van 
's-Gravenbage, dan valt de goede constructie en 
de nette wijze waarop alles hier is uitgevoerd 
te meer  in het oog, wanneer  men den kostbaren 
staf voor  de werken der  waterleiding in de re-
sidentie naguit, die alleen voor  dit deel der  pu-
blieke werken had te zorgen. 

e Gemeenteraad heelt tnet alge-
meene stemmen het voorstel aangenomen, om 
aan de j  eeue subsidie 
te verleenen van ƒ 100,000 voor  de lij n — 
Woerden, 

 Voor  den aanleg van een paar-
denspoor  van hier  naar  Vlissingen is thans door 
de beide betrokken Gemeentebesturen vergunning 
verleend aan den heer  C. G . J. Pistorsen, te 
's-Gravenhage. 

 Op de prysvraug door  het Ge-
meentebestuur  uitgeschreven , voor  een plan tot 
bet bouwen van een vereenigd post- en telegraaf-
kantoor  met boterwaag te Gorredijk , zijn 21 ant-
woorden ingekomen, terwij l het ontwerp van den 
heer  A. J. van Beek, te Utrecht, is bekroond 
met den prij s van ƒ 1 5 0. 

J TOT G

. 

A U H . 

Vergadering van 10 AprU. 

lu de bus wurdt eene uitvoerige vraag gevon-
den over  het wecken enz. der  afdeeling. e 
vraag niet voor  duidelijk e behandeling vatbaar 
zijnde, wordt voorgesteld eene commissie ter  be-
antwoording te benoemen. 

Wordt gelezen een voorstel van den heer  J. 
r  en vij f andere leden, tot strekking heb-

bende dat door  de Afdeeling eene bibliotheek zal 
worden opgericht, toegankelijk voor  hen die daar-
aan willen coutribueeren. t Bestuur  heelt dri e 
zijner  leden uitgenoodigd zich met dri e dei on-
derteekenaars iu commissie te stellen, om het 
voorstel te behandelen. 

e heer  A. r  hield een voordracht 
over  den tempel BfirO-Boedoer  op Java, opgehel-
derd duor  goed uitgevoerde pbotographiscbe af-
beeldingen op 40 bladen. Genoemde heer  stelde 
tevens ter  bezichtiging het werk van : 
>Antiquarian , Architectural , and e -
strations of the y of Java.'' 

e beer . F. Sanders deelt zijne denkbeelden 
mede over  de 5de vraag, duor  het Bestuur  van 
de j  ter  beantwoording vooi gesteld iu 
de bijeenkomst in i a. s. 

e beer  Sanders meent, dut deze vraag niet 
voor  een juiste beantwoording vatbaar  is. n de 
gedane vraag ligt echter  een andere opgesloten, 
deze: l Welke dakbedekking is iu het algemeen 
de beste voor  burgerhuizen in ons land/"  Spre-
kers oordeel is dat een dak van verglaasde
nen, met nokken, goten enz. vau voldoend zwaar 
lood het beste is. Zink acht luj  voor  dat duel 
wel aanbevelenswaardig, doch de toepassing er 
van moet niet overdreven worden. Vuor goten 
verdien! zink minder  aanbeveling , doch is beter 
dan le licht lood. e stelling wordt door  spre-
ker verduidelijkt , door  te wijzen op de verschil-
lende eigenschappen der  beide materialen. 

c heer . van der n . gelooft, dat er 
wel regels zyn aan te geven. y verklaart zich 
bereid, in de volgende vergadering over  dit on-
derwerp iets meer  bepaalds mede te deelen. 

Correspondentie. 

t programma der  prysvraug voor  eeu hul-
deblijk aau wylen . Sarphuti zal in een vol-
gend nommer wordeu opgenomen. 

Verschillende stukken moeten wegens plauls-
gebrek blyven liggen. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

, 20 AprU . 
Ten-Boer, te 10 uren , door  het gemeente 

bestuur: het bouwen van een schoolgebouw, be 
staande in twee lokalen . met meublement enz 
tc Thesinge. Bilj . inz. uiterlij k een uur  vóór de 
besteding. 

. te 11 uren, door  het dijksbest. 
van Wonseradeels Zuiderzeedijken , in e Prins: 
het maken van eenige heiwerken. 

, te 19 uren, door  de hoofdadm. van 
het reg. grenadiers en jagers, ten bureele van 
den majoor-kwartiermeester: dc levering van 5000 
eenmans linnen bedlakens en 2000 eenmans pe-
luwsloopen van vriesbont, in 0 perc. 

Assen, te 19 uren, door  het prov. bestuur: 
het onderhouden van de , Beilcr- en Oos-
termoersche vaarten in , van 1 — 
30 Apri l '70. 

. e 19 uren, duor  het gemeentebe-
stuur  : het doen vun eenige herstellingen aan- en 
het onderhouden tot uit. t '70 van de ha-
venwerken aldaar. 

, te 1 uur , door  burg. en weth.: het 
maken der  fundeeringen voor  2 gashouders. 

, te l u u r , door  den directeur  van 's s 
magazijn van militair e , ten zijnen bu-
reele : de levering van voorwerpen van kleeding 
en ligging. 

Nijmegen , te 1 uur  , duor  den rentmeester 
G. . van der  Wedden, in het : 
het opbouwen vun bet te n afgebrand 
landbouwershuis, achterhuis en schuur, bewoond 
geweest door  V. d. p en Bless. 

, te 1 uur , duor  het gemeentebest,: 
het maken van een gedeelte basaltkade aan de 
gasfabriek. 

, te 1 uur , door  het gemeente-
bestuur: 1o. hel doen van eenige vernieuwingen 
aan de schoolgebouwen en onderwij/erswoningen, 
benevens aan de verhuurde woon- en pakhuizen 
der gemeente ; 2o. bet doen van eenige vernieu-
wingen aan de bruggen der  gemeente, beide met 
het gewoon onderhond van 1 i '75—30 Apri l 
'76 ; 3o. het maken van een gemetselde trap il 
den kanaaldijk , nabij  de Winterstruut . 

Wagenborgen, tc 9 uren, duor  diakenen 
der . gemeente, bij  T. . Prenger  : het bou-
wen van een gasthuis, bevattende 5 woonkamers, 

, te 3 uren, dour  den architect 
. Gosschalk, in het l Buwulda : liet bouwen 

van eene vill a op het terrein van het herstel-
lingsoord Trompenberg. 

, 97 April . 
, te 10 uren, bij  E. W. Boernw: 

het bouwen van 4 blokken burgerwoonhuizen. in 
hel d buiten de . Aanw. 
te 0 uren. 

. te 11 uren. door  het ministerie van 
marine: het bouwen en leveren van 4 loodskot-
ters met beschieting en mastgestel. 

, duor  burg. en weth.: lo. te 12 
uren : de levering van 660,000 straatklinker s 
(Wsalvorm) en 30,000 Uselklinkers; 2o. te 19% 
uren : het maken van 5 houten weiwaterpompen. 

Arnhem, te 1 uur , door  den burgemeester: 
lo. het graven en metselen van 3 brandputten; 
2o. het leggen, onderhouden en opbergen van 
het rivieibad , niet herstellingen cn vernieuwingen. 

. te 1 uur, door  bet ministerie van 
justitie ; to het bouwen van eeue directeurswo-
ning enz. hij  het huis van verbetering enz. le 
Alkmaar ; 2o. het verbouwen van den westelijken 
vleugel van- cn het maken van cellulaire wan-
delplaatsen enz. bij  het huis van verzekering te 

; 3o. liet bijbouwen en veranderen van 
lokalen in- en het maken van een regenbak hij 
het huis van arrest te Almelo. 

, te 1 uur , door  het ministerie van 
oorlog: de levering van brandstoffen aan de 
militair e wachten. 

, te 1 uur . door  dijkgraa f en heem-
raden van den , ter  secre-
tari e in de St.-Jansstraat: lo. het onderhoud vun 
de grintwegen des polders, van 1 i '75—1 

i '70, in 8 perc. of vier  combinatiën ; 2o.het 
kroozen en schoonhouden der  vaarten en tochten 
ged. '75, in 4 perc.; 3o. het onderhoud der  ring-
vaartsboorden, in 1 perc. 

Woensdag, 99 April . 
Ctrecht. te 10 uren, door  den comm. der 

genie, in het gebouw voor . en W.: lo. het 
doen van herstellingen aan bruggen; 2o. het 
aanbrengen van gasleidingen iu het groot -
hospitaal aldaar. Bilj . inz 20 Apr i l , te 1 uur, 

 ij den comm. voornoemd. 

Ursem, te 10 uren, bij . Nul: het verb oo* 
gen en verbreeden van een deel van den urn-
ringdij k van het heemraadschap n (ongev. 
1833 ) 

, te 11 uren, door  Jan Zuurdeeg en 
Zn.: het maken van eeue machinekamer met ke-
telhuis en annexe wei ken. . bij  den architect 
W. F. van der . Aanw. 20 April , te 1 uur. 

Onderdendam, te 11 uren, door  het water 
p llunsingo, in het Waterschapshuis: he* 

herstellen van eenige panden aan den * 
dij k en den zeedijk bij  Zoutkamp en Vierhuizen. 

, te l i uren, door  den directeur 
van het gesticht c , in e Ooudes 

w : het bouwen eener  kapel. . bij  den 
architect Th. Asseler, te Amsterdam. Aan». 
te 10 uren. 

Vlissingen, te 11 uren , dooi den comm. der 
genie, in het hoofdwachtgebouw : het doen van 
herstellingen aan de knzernegebouwen te VÜssUl" 
gen en te . Bilj . inz. 26Apr i l , ' i » ' 
6 uren, bij  voorn, commandant. 

, te 19 uien, door  de
ministrati e van het koloniaal werfdepot: de leve-
rin g van: 1300 a 1430 bluuw-buaien borstrok-
ken, 1300  1430 losse halsdassen , 1400a 15*° 
gematte waterflesschen met draagriemen, 1 ' u J 

E  — Zondag 25 Apri l 1875. 

a 1540 blauw-katoenen halsdoeken, 2400 a 2640 
kabaaien, 2400 a 2640 nachtbroeken. 

, te 19 uien, op de Binnenwalvest 
A 485: het maken vuu 2 houten loodsen. 

Castrlonm, te 19 uren, door  burg. en weth.: 
het uitdiepen van de Schulp vaart, lang ongeveer 
1640 . Aanw. 26 April , te 12 uren. 

, te 19 uien, door  burg. en weth: 
het bouwen van eene ijzeren draaibru g met stee-
nen landhoofden. Aanw. 27 Apri l , te 12 uren. 

g f 4548. 

Botterdam, te 1 uur , door  burg. en weth.: 
het vernieuwen van eenige kaaimuren in de Bui-
tenstad, met bijbehoorende houten fundeeringen, 
grond- en straatwerken. Aanw. 26 Apri l , te 
!>/, uren. 

TJerkgaast, te 9 uren, in Spannenburg: 
het graven van een vaart, lang 1492 . 

Sneek, te 4 uren. bij : het afbreken 
en wederopbouwen van cen gedeelte van zyn 
logement. 

, 99 April . 
, tc 19 uren, door  het ministerie van 

binnenl. zaken: lo. het maken en voltooien van de 
aardebaan voor  den spoorweg van de Voorzaan 
tot het Smallepad te Amsterdam , met inbegrip 
van het leggen van de spoorbaan enz. g 
ƒ 1 , 3 0 0 , 0 0 0; 2o. het vergrooten van eene keet op 
de stapelplaats te g ƒ 2 0 0 0; 3o. 
het maken van een gebouw tot woning voor  den 
beambte der  meteorologische waarnemingen en 
den liebtwaebter, nabij  dc buitenhaven te Vlis-
singen. g / 15,150; 4o. het voltooien der 
Bteunpijler s van de spoorwegbrug over  de -
haven te m . het daarop bouwen vun 2 
houten wachthuisjes, benevens metsel- en tim-
merwerken bij  die brug. 

, tc 19 uren, door  den comm. van 
beheer  en toezicht over  de droogmaking der  plas-
sen in Schieland, aan het gebouw van het prov. 
bestuur  : het maken van een weg over  de linker 

e , met bijbehoorende werken, voor  den 
uitweg van den Prins-Alexanderpolder  naar -
terdam. 

Gouda, te 12' uren, door  dijkgraa f en heem-
raden van den Zuidplaspolder, in e Zalm: lo. 
de levering vnn 8000 . n ; 2o. hst 
éénjarig onderhoud van-, benevens de vereischt 
wordende leverautiéu aan de wind- en stuommo-
lens, sluizen , bruggen en verdere getimmerten 
des polders, in 3 perc. . bij  dijkgraa f en 
heemraden, en a ij  den opzichter . Exalto, te 

. 

Zierlkaee, te 1 uur , door  het dagelijksch 
bestuur  van het waterschap Schouwen ,aan 's s 

: het schoonmaken der  waterleidingen ged. 
3 achtereenvolgende jaren. 

, te 1 uur , dooi het r  dyks-
bestuur, op het raadhuis: herstel van den dijk 
en opmaken der  dammen met rijsbermen. 

BoroulO, tc 1' , uren, door  het kerkbestuur 
der hr . gemeente, in e Schuur: het afbiekeu 
en wederopbouwen der  synagoge. 

, te 9 uren, door  burg. en weth.: 
het maken van schoolmeubelen voor  de meisjes-
school en de hoogere burgerschool met driejari -
gen cursus, in 2 perc. 

, te 2' , uren, door  het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: lo. liet venliepen van eenige gedeelten 
van het Nuordholl . kanaal, in 2 perc. en in 
massa. g : perc. 1, ƒ 38,800, perc. 2 , 
ƒ 1 6 , 0 0 0; 2o. het voorzien der  boorden vnn dat 
kanaal, in 4 perc. g f 4700, ƒ 0 6 0 1 ), 
ƒ 1 3 , 4 00 en ƒ 1 7 . 8 0 0; 3o. het verlengen, ver-
breeden en verhoogen van den leidam langs hel 

t bij  Enkhuizen. g / 75,000; 4o. 
liet herstellen van n op Wieringen. 

g ƒ 7 0 0 0. 

, te 2' . uren, door  het prov. best.: 
lo. de duinbeplnnting en het stellen van riet-
schuttingen op Texel en den vasten wal van 

, in 3 perc; 2o. het leveren van stort-
steen en het bestorten der e zeewering. 

Vrijdag , 30 Apri l 

, tc 10 uren, door  den burg. 
van : de levering van 1100 stère 
grin t en 165 stère harde straatpuin. 

s-Bosch, te lO' / j  uren, door  het ministerie 
van binnenl. zaken, aan hel gebouw van het prov. 
bestuur: het verbeteren der  begrinting en be-
strating van den linker-onderberi n der  Zuid-Wil -
lemsvaart, tusschen de e brug en sluis 
no. 7. Aanw. 26 April . g ƒ 0 7 5 0. 

, <e 19 uren, door  den directeur  der 
artillerie-stapel- en constructie-magazijnen: de 
levering van constructiehout, ten behoeve dier 
magazijnen en tot aanmaak van beddingen tut 
kostaffuiten van 24 . 

Zwolle, te 19 uren. door  hel ministerie van 
binnenl. zaken , aan 'het lokaal van het prov. 
bestuur: het bouwen van eeu grenskantoor  eu 
schuur  ten dienste der  administrati e der  in- en 
uiig. rechten aan de Poppe. 

, te 19 uren , door  het ministerie 
van binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: liet onderhouden van de voltooide ge-
deelten der  in aanleg zijnde haven te n 
enz., in 2 perc. Aanw. 26 April . : perc. 
1 , /14,000 , perc. 3 , ƒ 1690. 

Elburg , te 19 uren, door  den inspecteur  der 
posterijen te Arnhem, in e : het verbou-
wen en herstellen vnn de door  het k ten be-
hoeve van een poslkantoor  aangekochte percee-
len aldaar. 

Jonre, te 19 uren, duor  het bestuur  van den 
r  , bij  den voorzitter  : het stichten 

van een molengebouw , ten dienste van een stooni-
watergcinaal. Aanw.  Apri l , te  uren, sa-
menkomst by r  , te Oudebaske. 

, te 1 uur , door  buig. en weth.: 
het legg. n der  fundamenten voor  eene steenko-
lenloods, retortenhuis enz. voor  de gasfabriek. 
Aanw. 26 Apr i l , te 10 uren. 

Zaterdag, 1 . 
Gouda, te 10 uren, door  den eerstaanw. 

ingenieur, in : het doen van herstellin-
gen aan hot kasteel te Woerden. Aanw. 24 
Apri l , te 1 uur. Bilj . inz. 29 Apr i l , 'sav. 6 
uren , bij  den ingenieur  voornoemd. 

Aalten, te 11 uren, door  het gemeentebe-
stuur: het bouwen van een post- en telegraaf-
kantoor  aldaar. 

, te 11'., uren, door  burg. en weth. 
van Valburg : het bouwen van eene veldwachters-
woning te And etst. 

, te 19 uren, door  het bestuur  van 
den Oer. Veenpolder  te Zwammerdam, bij  J. 

k : het maken van 2 houten gebouwtjes, 
waarin moet worden geplaatst het tijdelij k stoom-
werktui g met rentiifugaalpomp. 

, te 19 uren, bij  A.
en Zonen ; het afbreken van 2 woonhuizen eu 1 
pakhuis in de Groote , en het daar 
bouwen van eeu nieuw pakhuis. Bilj . inz. 30 
Apr i l , 's av. 8 uren. 

Wierlngerwaard , te 9 uren, door  dijkgraa f 
en heemraden: het afbreken en wederopbouwen 
van de sluiswachteiswoniug, benevens het één-
jari g onderhoud van sluizen enz. 

, te 6 uren, bij . P. Oppedijk: 
het bouwen eener  brug niet steenen landlioofd en 
vlcugelmuren, onder . Aanw, 28 
Apri l , te 11 uren. 

m bij  Piers ma: het bouwen eener 
boerenplaats met dwarswounhuis op keldeis. 

Tornaard , door  het dyksbestuur  van Wcst-
dongeradeel : de levering van: 1217 Nourdscb 
grenen heipalen, 445 str. . eiken gording, 
300 str. . grenen rib , 1720 str. . grenen 
planken , 480 vuren planken. 

. 3 . 
Zutfen, te 11 uren, ten raadhuize: het ver-

ven van den bovenbouw der . 
Groningen, te 12' ., uren, door  burg. en 

weth.: aanleggen, egaliseeren, onder-profiel-bren-
gen van straten enz. Aanw. 28 Apri l , te 10 
uren. Bilj . inz. 1 . 

h 1 te 9 uren, aan bet bureau van 
den ingenieur  Bake, de verfwerken aan gebouwen 
en kunstwerken langs de lij n Utrc-ht—Eindhoven 
der Staatsspoorwegen. 

, te 9 uren, door  commissarissen der 
stedelijke gasfabriek: lo. het bouwen van een 
zuiverhuis met bijlokalen; 2o. hef dempen vaneen 
gedeelte der  Binnenvestgracht met annhoorendc 
werken ; 3o. het leveren en aanbrengen van ver-
schillende zuiveringstuestellen, pijpen enz., met 
hunne verbinding onderling. Aanw. 26 en 30 
Apri l , telkens te 11 uren. 

, 4 . 
, te 19 uren , door  den ontv. der 

reg. en dom.: het maken en bepuinen van eene 
aardebaan vuor  den ontworpen Singelweg. 

Etten, te 9 uren, door  het gemeentebestuur 
van : lo. het bouwen van eene 
yzeren draaibru g over  de haven in het dorp r  : 
2o. het bouwen van een bazalttnuur  langs den 
uostelyken oever  der  haven, benoorden de brug. 
Aanw. 1 en 3 , telkens te 9 uren. Bilj . 
inz. te 1 uur. 

Woensdag, 6 . 
s-Bosch, te 10 uren, door . Van : 

het verbouwen vun 2 woonhuizen op den Vugh-
terdyk. Aanw. 30 Apr i l , te 10 uren. 

, te 11 uren, door  het ministerie 
van binnenl. zaken: lo. eenige werken tot voort-
zetting der  normaliseering van de , 
onder  Gorinchem. g ƒ 27,500; 2o. de 
werken tot voortzetting der  verbetering van dc 

, in de gemeenten Swalmen, Neer  en Besel 
tusschen de kilometerraaien 88 en 80. g 
ƒ 16,400. Aanw. van beide 28 April . 

Colljnsplaat. te 11 uren: lo. (door  het dyks-
bestuur  van Oud-Noord-Beveland), het maken van 
steenglooiing enz, aan den zeedijk: 2o. (door  het 
dijksbestuur  van Nieuw-Noord-Beveland), dc leve-
rin g van 60 ton Vilvoonlscheu steen, 60 idem 
ufvul van idem, 1500 eiken perkoenpalen, 1100 

gecreosoteerde masthout perkoenpalen. 
Sneek, te 19 uren, dour  deu burgem. van 

Wijmbritseiadeel : het bouwen eener  school te 
Oflingawier. Aanw. 4 , te 11 uren. Bilj . 
inz. te 11 uren. 

Zierlkaee. te 1 uur , door  het dagelijksch 
bestuur  van het waterschap Schouwen, aan het 

l ! bet vernieuwen en herstellen der 
gewone aarde-, kram-, rijs - en steenglooiingwer-
ken van het waterschap Schouwen, over  1875, 
in 6 perc. Aanw. ged. 8 dagen vóór de best. 

, O . 
Sneek. bij  deu secretaris van Wijmbritsera -

deels c. a. Contributie-zeedijken ; de levering van : 
>0 . eiken gording, 145 . grenen schoeiplan-
ken , 030 . vuren idem, 100 t wrak , in 2 
perc. , 160 stère grint . 

Vrijdag , 7 . 
Nieuwkoop, te 19 uren, door  dijkgraa f en 

heemraden van den polder  Nieuwkoop, bij  T. 
: bet éénjarig onderhuud van-, en de 

vereischt wordende reparation, vernieuwingen en 
levernntien aan de wind- on stoommotens, brug-
gen, dammen, beschoeiingen, hekken, scherin-
gen, duikers, stortebedden, dn sluis te -
brug en verdere getimmerten des polders, tot 
uit . Apri l 1876. 

Boxtel, te 19 uren, door  het bestuur  van het 
waterschap der  rivier  de , op het raad-
huis: het verbeteren van genoemde rivier  tus-
schen 's-Bosch en Boxtel. Aanw. 29 Apri l , te 
9 uren. Bilj . inzenden uiterlij k 0 , hij  den 
secretaris-penningmeester  te Boxtel. 

Schullenburg, bij  den dyksopziencr f 1 

hel maken en herstellen van onderscheiden perc. 
hei-, steen- en uardewerk enz. aun de zeewerin-
gen van Wymbritseradeels c. a. Contributie-zee-
dijken , met het gewoon onderhoud der  gebouwen. 

W o r k u m , by T. S. Ybema: de vertimmerin g 

eener  boerenhuizing aldaar. Aanw. 29 Apri l , 
te 10 uren. 

Zaterdag, 9 i 
St -Annaparoohle. bij  J. : het af-

breken en wederopbouwen van een woonhuis met 
schuur  op de zathe d'Avila . Aanw. 1 , te 
10 uren. 

. 10 . 
, te 19 uren, ten raadhuize: het 

bouwen van een ziekenhuis volgens het barakken-
stelsel , op de bestaande fundamenten in de zoog. 
Schutlerswoide. Aanw. 1 . te 2 uren. 

, 11 . 
Utreoht, te 9 uren, door  de maatschappy 

tut expl. van Staatsspoorwegen, aan het centraal-
bureau: het leggen van een zijspoor, het maken 
eener  keibestrating enz. op het station Sasteren. 

g ƒ 2400. 

, 13 . 
Nieuweschans. te 19 uren, duor  den ontv. 

der registratie en domeinen, in het l Wugho: 
het slechten der , Bonder- en -
bastions, met tusschengclegen courtineg . benevens 
een deel der  voorliggende buitenwerken; het 
maken van eene vaste brug in den nieuwen uit-
gang bij  de Winschoterpoort; het sloopen der 
Winschoterpoort en van de brug bij  de gewezen 
Bellingwolderpoort. Aanw. 11 , te 12 uren. 

, te 2' , uren, door  bet ministerie 
van marine, aan het gebouw van het prov. best.: 
het doen van herstellingen aan de zeewering van 
het kustlicht te m k van het . 
Aanw. 8 . 

Vrijdag , 14 . 
, te 19 uren, door  het ministerie 

van binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. 
bestuur: lo. de vernieuwingen en herstellingen 
aan de rijzen beslag- eu steenoeverwerken op 
Ameland; So. het onderhouden van den stroom-
leidenden dam en nauhooren door  de geul de 
Balg op Ameland, beide tot 30 Apri l 1870: 3o. 
het driejari g onderhoud der  duiubeplantingen op 
Ameland; 4o. het stellen van rijzen schuttingen 
en het doen van stroobepotingen in de zoogen. 
Tonneduinen bewesten m en in de duinen 
tusschen m en Ballum op Ameland. Aanw. 
10 . 

Zaterdag. 16 . 
Utrecht, te 9 uren, door  van Seters, te Vught, 

in de t staande nabij  hel station : 
het doen van verf- en gluzenmakerswerk voor  de 
ijzeren statiouskup van genoemd station. 

Wolvega , bij  J. Sickenga 1 het bouwen van 
lo. eene kerk en toren, 2o. eene pastorie der 

. gemeente te Oldeholtwolde. . bij  F. 
Brouwer, te Cornjum . 

, 90 . 
Utreoht, te 9 uren, door  de maatschappij 

tot expl. van Staatsspoorwegen , aan het centraal-
bureau : het maken van panbedekkingen op de 
daken van de werkplaats op het station Gronin-
gen. . bij  den sectie-ingenieur  te Groningen. 
Aanw. 20 April . 

Woensdag, 90 . 
, t e i l uren, door  het ministerie van 

binnenl. zaken : het vierjari g onderhoud der  wer-
ken aan het l te Steenenhoek. 
Aanw. i y . g ƒ 17,000. 

Alloop van Aanbestedingen. 

Amsterdam, 3 April : dc levering van verschillende 
artikelen, iu 15 perc, aun liet departement van -
loniën; miusto iuschr. waren o. a.: 

Perc. 1 (Newcastle steenkolen), Wurfbai u cn Co, 
e Vlissingen, ; perc. 2 (koperen stempels), 
1'. t en Zn., , ƒ1537.80; perc 3 (id.), 
dezelfden, ƒ2001 ; perc. 4 (idem), dezelfden, ƒ 1734; 
perc. 14 (divers ijzer), Berus en , -
dam, /23SO; perc. 15 (ijzeren buizen voor  waterlei-
dingen), l). A. z eu Co., , ƒ 5256. 

Purmerend, 9 April : dc levering vau 1211,600 
n (handvorm) van de W"aal  ; minste 

iusclir. was J. Elaud z , tc Bommel, voor  ƒ1778. 
Spijkenisse , 9 April : de levering vau p. m. ) 
' grint ; minste inschr. was A. de Boom, tc -

kerkerk , ii ƒ1.66 per 3 . 
Sneek, 10 April : liet doen van eciiigo herstellingen 

nan de brug de Thnbortille ; minste inselir. was A. .1. 
1'. Sjaurdema, tc Oppcnhiiizcn, vuur  ƒ* 1240. 

Bergen-op-Zoom, 12 April : lo. liet onderhoud der 
ktzerncu; minste inschrijver  was 11. van , voor 
ƒ 5260. 

2o. eene gedccltel. verving derkazerneu; miustc ia-
schrijver  was P. dc Waal, voor /"930; beiden aldaar. 

Naarden, 12 April : het écujarig onderhoud lo. der 
werken, 2o. van dc knzrrucgc bouwen aldaar; minste 
inschr. voor  beide was B. van n , aldaar, resp. 
voor ƒ 4549.30 cn ƒ :ilOS.50. 

Utrecht, 13 April : dc levering vau verbruiksarti -
kclon aan dc Exploilalicmaatscbuppij, in 27 perc; 
minste iuschr. waren o. e.: 

Perc. 6 (plaat-, band- cn roosterijzer). . van Enih-
dcu, Zwolle, ƒ 1629; jierc 7 (spijkers), P. , 
Tilburg , ƒ141 .80; perc. 8 (div. ijzeren splitpcnucn), 
Osti eu Co-, Utrecht, /'312.35; perc. 9 (draadnagels). 
 van Einbden, ; perc 10 (div. ijzeren gereed-

schappen), dezelfde, / 934.20; perc. 11 (koperdraad), 
(li-zeilde, ƒ 87.50; perc. 12 (gugalvnniseorit ïjzerdroad), 
dezelfde, ƒ4115; perc 15 (div. vijlen), P. Eblis, -
sclioidt, /1993; perc 17 (dekdoek), y ca 
Vuu Seldam, Amsterdam, ƒ2420 30; perc. S (kaoet-
sjoek), Grotbe en s , Utrecht, f390.06 ; 
perc. 21 (schroef- eu haakhouten), . S. Stokvis eu 
Zonen, , ƒ5777; perc. 26 (geijkte ijzeren 
gewichten), X. C. Witson, Amsterdam, ƒ 161.14; — 
ijzeren ballastsclioppeii, Grothc en s , ƒ 432; 
locomotief-kolenschoppen, dezelfden, ƒ94.84. 

, 13 April : dc verbouwing tol winkelhuis 
van liet huis van Slotenmaker; minste inschr. was . 

, aldaar, voor  ƒ 3 3 0 9; gegund. 
Zierikzee, 13 April : het verbouwen vau bet ver-

koophuis; ingek. 13 bilj. , als: 
F. T. Wisse, ƒ 1600 

, „  1500 
P. Bodt, „  1471 
C. Burtolse, „  1440 

. , „  1415 
h. Geers, „  1360 
J. , „  1360 
11. C. van der  Ende, „  1349 

. vau der  Ënde, „  1345 
J. Bartelse, „  1340 

ƒ 1317 
1250 

„  1249 

G. Aleman, 
J. Sctiilleman, 
C. J. Elzevier, 

lillen al.laar. 
Piershll, 14 Apri l 1 het uitbreken en vernieuwen 

van eene straat: minste inschr. was J. Bottenberg, 
aldaar, voor  ƒ 1 6 9 0; g.gund. 

Boom, 14 April : liet vcrUt."'i i van den bodem van 
bet lioofdriool in de : ingek. 10 bilj. , als: 

J. Gleiisteeii, ƒ 3300 
A. , „  32S3 

. n , „  3200 
J. van don Berg, „  3175 

. Bakker, „  3066 
J. Peereboom, „  2930 
P. J. Blaauw, „  2789 

. Godvliet, „  2762 
Jb. Zcijlcmakcr , „  2733 
J. Zeijloinaker , „  2647 

allen aldaar; gegund. 
Jaarsveld, 14 April : lo. het verhoogen en ver-

zwaren van een gedeelte van den k bcncdendanis 
boven don , met dc verbreeding van cen 
biiincnbenn tusschen dc dijkslagpalen uos. 18 en 19; 
ingekomen 7 biljetten, ais: 
J. dc JongAz., te Ammeratol, ƒ 4900 
V. Zenen, „  idem „  4725 

. Zanea, „  idem „  4520 
A. Verschoor, „  idem „  4497 
J. . de Jongh, „  Ameide, „  4397 
A. G. van llenswoudc, „  Jaarsveld, „  4357 
J. van Geut, „ , „  3500 
gegund aau A. G. van . 

2o. de levering van grint ; minste inschr. was P. 
van , te Vreeswijk, a ƒ1.89 per 3 . 

So. het vervoer  der  genoemde grint van de losplaat-
sen langs dc rivier  naar  de dijks- eu polderwegen; 
minste inschr. was . van , te Vreeswijk, a 
ƒ0 .85 por  stern; gegund. 

, 14 April : dc levering vau p. m. 800 
stère, grint ; minste msclir. was . J. Boetzcr, te 
Uudebildtzijl . ii ƒ 4 10 per  100 stère. 

Groningen, 15 April : liet verhouwen eener  behui-
zing iu de l'ellestraal ; minste inschr. was . -
men, aldaar, voor  ƒ 2 1 9 4; gegund. 

Breda, 16 Apri l \ het verbouwen eener  brug over 
dc Siugclgruclit in het verlengde van den k 
aldaar; ingek. 4 bilj. , als: 
A. van Glabbeek, te Breda, f 11,560 
C. J. , „  idem „  11,430 
A. F. van Seters, „  Vught, .. 11,200 
B. Verlegh, „  Ginneken, „  10.266 

, 16 April ; dc leveriug vau 150 koperen 
laiitaarnen; ingek. 9 bilj. , als: 

. Sark, ƒ 2850. 
. A. . n Co., te , „  2693.50 

n en Co., P1 idem „  2449. 
. J. Entboven en Co., „  2350. 

F. Piuwcls, „  2298. 
Becht en k . „  Amsterdam, „  2121. 

, „  Schiedam, „  2085. 
T. Braaakcr, „ . „  2049. 

. , „  1854. 
overigen aldaar. 

r  den Bouwmeester  A. C. S |e n 
wordt een
gevraagd, om later  als  te worden 
geplaatst. 

Alleen op aanbiedingen in persoon met bewij-
zen van goed gedrag en bekwaamheid zal acht 
worden geslagen. 

E 
. 

 en S van
 zijn  op Woensdag den 28 

Apri l 1875, des namiddags ten  ure, ten 
e aldaar  aan te besteden : 

ulles nader  omschreven in het bestek en de voor-
waarden die, op de gewone dagen en uren, ter 
lesing liggen op de  Secretarie en het 
Stadt Timmerhuis te Botterdam , en ook voor  den 
prij s van 15 cents verkrijgbaar  ziju hij  Wed. P. 
VA N E en ZOON, Boekdrukkers in 
den Houttuin, n". 73. 

Nadere inlichtingen ziju te bekomen aan ge-
meld Timmerhuis. e aanwijzing in loco zal 
plaats hebben up g deu 20 Apri l , des 
namiddags ten , ure, te beginnen aan de 
Zuidblaak. 

N S van 's Gra-
venhage zijn voornemens op G 30 Apri l 
1875, des namiddags ten één ure, op het -
huis in het openbaar  aun te besteden : 

Aanwijzin g van het werk zal geschieden op 
g  April , des voormiddags ten

ure, op het terrein voor  de nieuwe Gasfabriek. 
n te hekomen aan de Gemeentewerf. 

e Bestekken en Voorwaarden van Aanbesteding 
zijn verkrijgbaa r  ter  Plaatselijke Secretarie, 2e Af-
deeling, tegen betaling van ƒ 0 . 2 5. 

Ten overstaan van den heer r  der 
Posterijen zul den  des middags 
ten half twee ure, in het koflijhui s van den heer 
A.  aun de t te  worden 
uitbesteed : 

Bestekken zyn vun uf Zaterdag 24 Apri l ii ƒ 0,25 
verkrijgbaa r  by den Boekhandelaar  W. -

 GJz. te r  eu inlichtingen worden 
gegeven door  den architect W. C.
aldaar. 



 «5

te . 

ml : 
op g ilen '25 , des vooruiiddags 
ten 10 uur , in de achterzaal der  Sociëteit 
• A H I O I T I A "  aan de  te Venln, ten overstaan 
van dim Notaris  U ü uldaar , over-
gaan tut de  bij  opbod van : 

E \ 
van verschillende grootte, te zamen 0 hectaren 
80 aren "0 centiaren, zeer  gunstig gelegen bui-
ten de voormalige e Poort te Venlo, 
bestaande in de door  noinmerpulen en kielspitten 
aangeduide terreinen achter de afwaleringssloot 
langs den Zuidsingel, aan de e straat, 
den Zuidsingel, de t en dn * 
straat, benevens in het aan en nabij  de rivier 
»de "  boven de spoorwegbrug gelegen, op 
gelijk.'  wijze aangeduid . 

u i t m u n t e n d 

 e „
 en

aldaar, met de daaropstaande . 

e aanwijzing in loco zal plaats hebben op 
Zaterdag 22 i en g 24 i aanslaande, 
telkens des voormiddags 10 uur , te beginnen bij 
kavel 1. 

e catalogus, bevattende de voorwaarden, per-
ceelsbeschrijving, inzetsotnnicn en teekening, is, 
na 9 i 1875, voor 25 cents verkrijgbaar ten 
kantore van voornoemden Ontvanger cn, tegen 
vooruitbetaling van dien piijs , door  tusschen-
komst van elk under  Ontvanger der e 
en . 

Nadere inlichtingen zijn le bevragen bij  den 
Ontvanger  voornoemd. 

Op Zaturdag 15  1875, 's namiddags ten 
2 ure, zal door den r A. F. VA N S 
te Vught, in de t staande nabij  het station 

n te Utrecht, bij  enkele inschrijvin g wor-
den aanbesteed: 

t verf- en glazenmakers werk voor 
de ijzeren Stat ionskap van genoemd 
Sta t ion, met bij leverin g van alle 
daartoe benoodigde verwstoffen. 

Bestek pn teekeningen liggen ter  inzage van 
af 25 Apri l a. s. in genoemde , en is het 
bestek na dien datum op franco aanvrage ver-
krijgbaa r gesteld tegen betaling van ƒ 0 . 50 bij 
den besteder. 

e ONTVANGE  der E en -
N te  zal op g den 4 

i 1875, des middags ten 12 ure, ten zijnen 
kantore in tiet openbaar 

: 
t maken en bepuinen van een 

aardenbaan voor den ontworpen S in-
gelweg tussehen het verlengde der  wes-
telijk e rooi l i j n van de Capuci jnenstraat 
en den nieuwen uitgang bui ten de voor-
malige Brusselsche Poort. 

N B . e te vergraven hoeveelheid 
grond bedraagt ongeveer  5 0 0 00 . 

e besteding geschiedt bij  enkele insein ij  ving. 
Bestek met teekeningen liggen ter  inzage aan 

de kantoren der e en n te 
Venlo,  en  en zijn aan 
laatstgenoemd kantoor  tegen betaling van film 
gulden tc bekomen. 

c aanwijzing in loco znl gegeven worden op 
Vrijda g en Zaturdag den 30 Apri l en den 1
1875, telkens des voormiddags ten 10 ure, en 
beginnende aan den uitgang bij  de Brusselsche 
Poort. 

 Ontvanger voornoemd. 
. 

. 
r  of van wege het Bestuur  van het Water-

schap der  rivier  do l c. a., zal worden 
: 

t verbeteren van genoemde r iv ie r 
tussehen 's h en Boxtel, 

Bestekken ziju op franco aanvrage tegen beta-
ling van /"0.50 verkrijgbaa r by den Secretaris-
Penningmeester van hot Waterschap te Boxtel 
en bij  den r te Stratum. 

Aanwijzin g op het terrein wordt ge.laan den 
29 Apri l , beginnende bij  den Watermolen te 
Boxtel, des morgens ten 9 ure. 

n te bekomen bij  den r van 
het Waterschip tc Stratum, 

n in te /enden vóór of op 
den O i 1875 bij  den Secretaris-Penningmees-
ter  te Boxtel. 

Opening der  Billenen op het raadhuis te Boxtel, 
den 7 , des middags ten 12 ure. 

A a n b e s t e d i n g . 

Op g den i 1875, des middags te 
twee uren. zullen N der  Stede-
lijk e Gasfabriek te , in een der  lokalen 
dier  fabriek aanbesteden: 

n dri e perceelen: 
Eerste perceel. t bouwen van een Zui -

verhui s met bijlokalen . 
Tweede id . t dempen van een ge-

deelte der  B innenvest, met 
aanbehoorende werken. 

e id . t leveren en daarstellen 
van verschi l lende Zuive-
ringstoestel len, P i jpen enz. 
met hunne verb ind in g on-
derl ing . 

e bestekken en teekeningen liggen ter  inzage 
enz. aan dc Stads-timmerwerf, op eiken werkdag 
de besteding voorafgaande, van ' l morgens 10 
tot 's namiddags te 4 uren en zijn de eersten 
aldaar ad 15 cents per  perceel verkrijgbaar . 

Verlangde inlichtingen zijn bij  den Gemeente-
architect te bekomen, die aanwijzing in loco zal 
doen op  den 20c»i en Vrijdag den 30*fl 
Apri l aanstaande, des morgens te elf uren. 

Op  den lOden  1875, des 
middags ten twaalf ure, zal in het s der 
Gemeente  hij  enkele inschrijving, 
worden aanbesteed: 

t Bouwen van een S 
volgens het barakkenstelsel, op dc 
bestaande fundamenten i n de zoo 
genaamde Schutters weide a ldaar. 
met de leverantie van alle daartoe 
benoodigde . 

t bestek ligt ter  inzage en is, op franco 
aanvrage, tegen betaling van / 0.50 per  exem-
plaar, verkrijgbaa r ter  Secretarie van dc Ge-
meente; het ligt tevens, met de teekeningen, ter 
inzage aan het Bureau der  Gemeentewerken, 
alwaar de noodige inlichtingen te bekomen zijn. 

Aanwijzin g zal geschieden op Zaturdag den 
lsteu .Ver te voren, des namiddags ten twee uur, 
te beginnen aan genoemd Bureau, terwij l de in-
schrijvingsbilletten moeten zijn ingeleverd ter 
Secretarie voormeld, op den dag der  aanbeste-
ding, vóór des middags 12 uur. 

. 
(Vuo E van den Staat de ) 

Op  den 20stcn i 1875, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staatsspoor-
wegen bij  de e n te Utrecht, van: 

Bestek n°. 133. 
t maken van N 
op de daken van de werkplaats op 
het Stat ion Oroningen. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art. 17 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 17den Apri l 1875 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij  de e 

, en aan het bureau van den -
nieur te Groningen, an is op franco aanvraag 
op gemelde plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven door den Sectie-
r  te Groningen. 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 29sten Apri l 1875. 

Utrecht, den 17den Apri l 1875. 

N A T U U R L I J K E A S P H A L T 

d o T r a v o r a . 

e j  belast zich met het leggen 
van gecomprimeerde wegen  vloeren, 
ook buiten Amsterdam. 

n geeft de r G. . VA N N 
aan de Fabriek W.W . 107/*, te Amsterdam, 

N N 
uit de Fabriek van B. &  J.  te Prei-
burg (Baden), bekroond op de Wereldtentoon-
stell ing tc Weenen in 1873. 

, prijscouranten enz. zijn verkrijgbaar 
bij  den Agent voor  Nederland , J. . 1'. JANSE Jzn-, 
636,  Amsterdam. 

S &  V A N . 

, 

Straatkei jen, Por t land-Cement, 

Sieuwehavcn S.zijtte TJ5, l l o t l e rdn . l l . 

"  S. J . . 

P o r t l a i i d - C e m e i i t - f a b i ï k i i n t , 
T E . Prv . , 

levert tegen lagen prij s prima Por t land-Cement 
en monsters op verlangen. 

. T Utrecht. 
 van Torenuurwerken , Telegraaf-

toestellen, Physische en -
sche . 

E E T O T G V A N E E N 

heeft de eer  bekend te maken, «lat door  haar  eeue G is uitgeschreven urn Schetsen, 
hetzij  in teekening, hetzij  in model, voor de opr icht in g daarvan. t A met -

N is op franco aanvrage te bekomen aan het kantoor van het Paleis voor  Volksvl i j t . 

Xamens de Commissie voornoemd, 

A. 0. , Voorzitter. 

A , 13 Apri l 1875. . . F. E N Cl , Secretaris. 

IN I , 

w o r d e n b i j  g r o o t n e n k l e i n e p a r t i j e n a c o n t a n t 

onder de gewone notering afgeleverd, 

na. 11 h e t G l a s m a g a z l j n 
der  Firma J.  &  C°-, (in likwidatie) 

te  T  i f f . 

Op het , m Boomsloot, n°\ 53 en 55, is eiken Vrijda g van 9 tot 2 uur  uitverkoop van 
, in grooten voorraad aanwezig. 

.  & . Z O O N , 

S T O O M K E T E L M A K E R S te A M 8 T E R D A M , 
hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

. F . O n d e r w a t e r , , 

T N 
 N 

P a p i er  © xx , 
voor  welker  onbrandbaarheid, ondoordr ingbaarheid en soliditeit , zelfs bij  de felste koude en 
grootste hitte, b. v. in Glasfabrieken, hij  geheel instaat en alle schade welke daardoor  mocht ont-
staan geheel voor  zijne rekening neemt. e goederen worden geleverd franco, waaromtrent nadeie 
informatien te bekomen zijn. Ook levert hij  in alle mogelijke afmetingen diverse 

, 
vervaardigd ui t de op 1 t nieuw opgerigte 

Bomkade . 

V o o r H . H . B o u w k u n d i g e n en L a n d m e t e r s . 

n geheel n ieuw « o o r t . Veel goedkooper dan het vroegere, in rollen van 22 < 1 . 

s en Prijsopgaaf worden gaarne franco toegezonden. 

Th . «T. , 
 van Teekenbehoepen voor Bouwktaidigen te Utrecht 

L O C O M O T I E V E N . 
, , 

STOOM- en FABRIEKSWERKTUIGEN, 

STOOM- EN HANDKRANEN, 
S VOO t . 

VA N N & U WENS, 
J N  A V E N 161 

. 

Eenige Agenten vour  Appleby Brothers, , 

S N lat vei-miu.l.-r. 
prijzen steeds in diverse afmetingen voorhanden. 

E N . . 
T en . 

n van Tufsteen en Bazaltgroeven 
X N l'lt l V 

n ia n eu n Straatkeijen, 

Port land-Cement, Tras, , Vuurvas t e Steenen, sas. 

.  & (X te . 

S ) 

Produkt hetwelk, volgens verslag van het -

ninklij k t van s te 's Gra-

venhas alle aanbeveling verdient. 

Steenen van 4 Centi-
meters dikte voor be-
vloering vun Trottoirs , 

Binnenplsatsen, Vestlba-
len, , Scholen, 

x , n , 
Fabrieken, enz. 

j  Steenen,dikte 5V 2 Cen-
timeters, voor  bevloering 

. van , Porte*Co* 
cheres, , 

, en inliet 
algemeen voor  plaatsen 
waar  rij t uitren passeoren. 

O p aanvraag worden s gezonden 

k „de e " 

t e . 
n of vervaardigen en herstellen alle soor-

ten van - en andere -
E in vij f kwaliteiten. 

B.  te A r n i e m T 
 en N van n 

voor  wetenschappelijk ffebrnik.  All e soorten vim 
Baro- en Thermometers. V e ld , - en 
Theaterki jker s . Br ielbalansen, enz. enz. 

Cil icaat &  Ci l icaatverwen 
verkrijgbaa r tot zeer  lage noteering bij 

V A N N &  Co., . 
Eenige Agenten en s voor Ne-

derland der  Vereenigde n sche Water-
glasfabrieken. 

Brochures en gebruiksaanwijzingen worden op 
franco aanvragen grati s ingezonden. 

Verwarmin g en Ventilermg -
V A N G E B O U W E N . 

e Ondergeteekenden bevelen zich aan voor 
het leveren van S -

N door  middel van warme lucht, warm 
water ol stoom. 

S T & , 

Boompjes, n te tl ld nommer 54, 

A . 

F. W . T te , 

beveelt zich voortdurend uan tot dekking van 
, Goten. Plat ten enz., met zink. lood of 

leijen, en venier  voor de levering van alle moge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken tink of koper, alsmede Ga» en Waterleidingen. 

Adressen . 
s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

 regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
dri e regels B B 20.— 

C . , Appingedam. 
S t o o m t i m m e r f a b r i e k en . 

Zagerij  en J a l o u s i ë n f a b r i e k. 

l ' l eyNle r  dc Z o o n, Amsterdam. Alle hnuworriA-
irienlen in cement, nips, na, t  a / 7.25 per  vat 

e e k er A , Arnhem. Waterpas-
, balansen, bascules. 

B o u w t e r r e i n en te V e l p le  nller-
irunsliita t ireliyen. Adres den r  VA N -

E , te Arnhem. 

. r i e , » i e r , te Seheveningen, fabrikan t 
van eenienl-riolen, waterbakken . vloeren. enz. 

B o u w t e r r e i n en te knop nabij  de n 
aan dm Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij  den architect  aldaar. 

li.  T . , A r n h e m . Stoomhout-
zagerij. Fabriek van Polderwagens, Steenfa-
briek-Gereedschappen ,n Pakkisten. 

Qtdruk t by U W. VA N  &  C' te Arnhem. — All e stukken en advertentien te adresseeren aan den r F. W. VA N T JGzn. te Arnhem. — Uitgave van 1). A. . 

Tiende jaargang ï « . 18. Zondag 2 i 1875. 

DE OPMERKER. 
VOO

, , , S en . 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Vencbynt Zondag., i'nj - per  :< maanden f l.Có. u abonneert zich i 

eeu jaargang. Afzonderlijk e nommer* bij  vooruitbeatclling i a cents. 

A l l e s t e k k en en adver ten t ien te adresseeren , 

de e te A r n h e m . 

: 

Van 5 regelt ƒ 1.—, verder  voor  eiken regel 20 cent*  eu 10 cent» vour eei 

nommer vun het blad. Groote letten wurdun naar plaats ruimt e berekend. 

. 
.  van

(in Guise,
Op grootsche schaal is het vraagstuk der  ar-

beiderskolonien verwerkelijk t door den grooten 
kachelfabrikant e te Quise. j  heeft 
eene stichting in het leven geroepen even smaak-
vol als doelmatig uit eeu sanitair  en economisch 
oogpont. 

s een breede straat door de stad Guise 
wandelende, wordt het oog aangenaam verrast 
door een verrukkelij k perspectief. Vlak tegenover 
neb ontwaart men, even hoog als de grootste 
boomen, de breede gevels van twee gebouwen, 
wier  monumentaal uiterlij k dadelijk de aandacht 
trekt . t is de famil istère, die door een derde 
gebou* geheel voltouid zal zijn. e gevels zijn 
opgetrokken met alle versiering, die een volko-
men zuivere smaak bereiken mug, door de com-
binatiën . waartoe gebakkeu .steen gebruikt kan 
worden. 

t grootste der  twee gebouwen, het hoofdge-
bouw, vormt een parallelogram, dat een binnen-
plaats insluit , die geheel met een glasendak 
overdekt en goed geventileerd is, eene ruimt e 
van 900 . beslaande. t gebouw, dat door 
380 openingen licht en lucht outvungt, meet aan 
de buitengevels 65 op 40 en aan de binnenge-
vels, die de grootte der  overdekte plaats bepalen, 
45 op 20 - e plaats dient tot speelplaats 
der kinderen. e gebouwen, 4 verdiepingen hoog, 
welke deze binnenplaats omgeven, hebben een 
diepte van 10 . en zijn op afstanden van 10 

- door een dikken scheidsmuur, die van den 
vloer tot het dak doorloopt, verdeeld. e af-
deeling, welke dus 100 a . beslaat, is weer  ver-
deeld in 2 groote kamers en 2 kleine, waar-
tusschen een klein portaal, dat uitkomt op een 
buitengalerij  ol balkon , dat op iedere verdieping 
san de zijde der  binnenplaats om het gansche 
gebouw heenloopt, en dat men bereikt langs een 
breede sleenen trap in de hoeken aangebracht. 
n het midden staan de groute deuren, waardoor 
men binnenkomt. Op de U . van den binnen-
gevel komen 3 openingen uit ; de deur  tussehen 
2 vensters. e deur  geeft toegang tot een vier-
kante ruimt e tussehen 2 evenwijdige binnenmu-
ren, die tot halverwege de diepte van ' l gebouw 
doorloopen. e beide binnenmuren zouden de 
gang vormen, wanneer  deze gang niet in 3 ruim -
ten verdeeld wus. e eerste is het portaal en 
de buide andere vormen de kabinetjes, waarvan 
't eene tot het vertrek rechts, het andere tot 
het vertrek links toegang verleent. r  vindt 
men spijs- eu steeugoedkast. e kabinetjes die-
nen verder tot berging van huishoudelijk gereed-
schap. Twee deuren, die tegenover  elkander op 
't portaal uitkomen , brengen in de ver trekken , 
die op de overdekte binnenplaats uitzien, eu 
achter  deze liggen de 2 grootste kamers, die 
naar  buiten uitzicht hebben. n iedere kamer 
zijn kasten en een schoorsteen. Al de kamen 
zien er  behaaglijk uit, zijn gewit en geplalonueerd. 

e binnenmuren zijn 0,11 . dik , de scheids-ot 
brandmuren zijn 0,22 . dik. Oehooriglieïd der 
buren wordt daardoor ten ucneinule voorkomen. 

leder  dezer  afdeelingeu van 10 . kan, óf iu 
baar  geheel aan een groot gezin, óf iu 2 perceelen 
aan gehuwden zonder  kinderen verhuurd worden. 

e huur van eene woning van 1—5 vertrek-
ken woidt naar 4 fr . 50 ets. per  maand voor 
een vertrek berekend. 

e trappen en de galerij  worden den gehee-
len nacht door gas verlicht. 

Op ieder  bordes springen fonteinen, wiei zui-
ver  water  door  stoomkracht is omhoog gedreven 
tot in de vergaarbakken, die op de zoldeisstaan, 
waarvan het weer  door  geleidingsbuizen iu al 
Ofl bekkens gebracht wordt. t gemiddeld da-
gelijksch gebruik is 2U liter s per  hoofd. 

Op hetzelfde bordes, muur  goed afgesloten en 
verborgen achter  dubbele deuren , vindt tnen voor-
eerst het privaat , een watercloset naar een Eu-
gelsch model on voldoende geventileerd: vervol-
gens is daar de vuilnisbak, verbonden met een 
afvoerbuis ter  opname vun 'tgeen van het keer-

 geveegd wordt , evenals voor  gootsteen water 
cn aival uit de keukeu , 'twelk alles langs dezen 
weg naar een reservoir  benedetionder  den vloer 
wordt geleid , vanwaar bet eenmaal daags door 
*«n vuilniskar  wordt weggehaald. 

 piivaatputten liggen buiten de gebouwen, 
terwij l de gemetselde uilloozingsbuizeu ul het 
vloeibare vuil rechtstreeks op deu bjdem der  ri -
vier  brengen. e privaleu worden driemaal 
daags schoougeiuuukt. 

r  het terrein, waarop het gebouw staat, met 
al zijn grasperken en bosschen , ter  grootte van 
ongeveer ö hektaren, op een schiereiland van de 
rivie r  de Oise ligt , heeft men, vreezende vooi1 

vochtigheid, het gebouw op gemetselde en ver-
wuifde kelders geplaatst, een vlakteinhoud van 
2600 . beslaande, waarin de werkplaatsen der 
bewoners zich bevinden. Vóór deze gewelven ligt 
een hellende onderaardsche gang , uit gebakken 
steen opgemetseld , waarheen het grondwater  naar 
één punt loopt, vanwaar het door  middel van 
een pomp verwijderd wordt. Onder de plaats 
loopt een gewelf, door  reeksen van vierkante pi-
laren geschraagd. Twee groote vensterluiken of 
openingen in de muren der  fundamenten geven 
vrije n toegang aan licht en lucht; hier  monden 
uit al de ventilatiebuizen der  schoorsteenen. t 
gewelf heeft, op gelijken afstand langs het ge-
bouw, luchtopeningen voor de binnenplaats, waar 
ze van fijn e ijzeren roosters voorzien zijn, die 
met den gladden geceuienteerden vloer  der  plaats 
in één vlak liggen. e onderhouden met de 
openingen in het glazendak en de wijde ingan-
gen een constanten aanvoer vnn versche lucht, 
's Zomers kan men de plaats gemakkelijk met 
water  besproeien, en als men dan beneden op 
't gelijkvloers een luchtstroom doet ontstaan, wordl 
in een oogenblik de lucht van alle woningen far* 
frischt . 

e 15000 kf s. lucht, die de binnenplaats be-
vat, is, onder de doelmatig ingerichte ventilatie, 
voldoende om al de woningen van zuivere en 
frissche lucht te voorzien. e spuiing en het on-
derhoud der  reinheid van bet gebouw (.buiten de 
particulier e woningen) geschieden door een af-
zonderlijk daarvoor  bestemd personeel van de 
service general, door de regenten uit de huur-
ders gekozen en daarvoor  gesalarieerd. t per-
soneel is ook belast met het onderhoud der  ver-
trekken eu het linnengoed der  inwonende vrijge-
zellen. Elk vrijgezel betaalt voor  eene gemeu-
bileerde kamer, waaronder  begrepen is een yzeren 
ledekant, twee matrassen, 3 of 4 stoelen,  ol 
2 tafels, 2 schoone handdoeken in de week, twee-
maal iu de maand schoone lakens, de noodige 
bediening, enz., 8 fi . in de maand. Van een af-
zonderlijk bed op de sluapzaul iu de bijgebouwen 
kan voor 10 etuis, daags gebruik gemaakt wor-
den. e eu warme baden zijn voor  volwas-
sen personen tegen 25 ctius. verkrijgbaar , vour 
kinderen of zieken gratis. Wascnhuixen en droog* 
kamers staan voor het gebruik vau alle bewoners 
open. s komt een geneesheer, om een 
oog over deu algemeenen gezondheidstoestand te 
laten gaan en om ziju hulp te bieden , waai' die 
verlangd wordt. j  wordt betaald uit de zie-
kenbus, die, door de werklieden opgericht en 
beheerd, aau ieder lid aanspraak geelt op 2 fr . 
daags, wanneer  ziekt"  hem belet te werken. Aan het 
gebouw is ook een pleegkainer  voor  kleine kinde-
ren verbonden, waar ze tijdens de afwezigheid der 
moeders zorgvuldig worden verpleegd. n 
en verpleegsters houden daar  onder  geneeskundig 
toezicht dag en nacht de wacht. e vreeselijke 
sterfte ouder  jonge kinderen, die vóór de vesti-
ging dezer  inrichtin g heeft bestaan, is thans tot 
een minimum teruggebracht. Als de kinderen 
kunnen loopen , wurden ze naar de Frobels be-
waarschool gezonden en van daar  naar  de school, 
beide aan de inrichtin g verbonden. t onder-
wij s is daar, volgens getuigenis van deskundige 
bezoekers, vooitrelfelyk. e schoolgelden worden 
uit de huui gevonden. t schoolgaan is ver-
plichtend ; verzuim wegens onvoldoende redenen 
wordt gestraft met 10 ctms. boete daags  Vóór 
eu tussehen de schooltijden spelen de kinderen 
op de binnenplaats. 

e magazijnen liggen op de verdieping gelijk-
vloers, waar  voor  verminderde pryzeu allerhande 
winkelwaren worden afgezet. Een winkel voor 

rundvleescb, een voor  varkensvleesch, konijnen. 
enz, een andere voor  frui t en groenten, een krui -
denierswinkel , een boter-, kaas- eu inelkwinkel , 
voor  wijn , bier  en cider, voor  gemaakte kleede-
ren en linnens, in één woord, voor  alles wat 
tot genot en gebruik van een k werkmansge-
zin kun dienen, is voorhanden. j  behoort 
ook een spyskokerij, van waar de wei kruan wel-
toebereide spijzen voor  zijn gezin medenemen 
kan of daar r  plaatse gebruiken. e vrygezelleu 
eten gewoonlijk in de restauratie voor 75 ctms. 
» 1 . daags. Als vaste regel geldt contante 
beuling. Niemand is verplicht uit de magazijnen 
der inrichtin g in zyne behoeften te voorzien, maar 
verkiest meu dit , dan weet men, dat men 
het benoodigde moet betalen. e zuivere ont-

vangst van deze inrichtingen bedraagt jaarlijk s 
25,000 fr . t casino is de plaats van bijeen-
komst na de werkuren. t bestaat uit een goed 
verwarmde en verlichte leeszaal en een biljart -
zaal met buffet. e rnuziekvereeniging , 80 wer-
kende leden sterk, vormt eeu uitmuntend korps. 
Op sommige tijden wordl de binnenplaats in een 
balzaal herschapen, waarbij  het muziekkorps zijn 
goede diensten doet. r  heerscht dan gewoon-
lij k gepaste vroolijkheid . 

Een comité van 12 leden, uit de mannelijke 
en vrouwelijk e werklieden gekozen, is, onder de 
leiding van een opzichter, met dat gedeelte der 
algemeene regeling belast, waarvoor  ieder  comité 
het best berekend is. e verleende diensten wor-
den behoorlijk beloond. 

e bepaling van den huurprij s geschiedde naai-
den maatstaf van den prij s voor de vroeger  dooi-
de werklieden besteede prijzen voor  ellendige 
woningen. Zelfs naar  deze lage huurprijze n geeft 
het geheele iulegkapitaal. na aftrek der  kosten 
van belastingen, loonen, onderhoud der  verpleeg-
en schoolinrichtingen, een zuivere rente van 
3'/ a pCt., die door  eenige voordeden uit den 
inleg en den verkoop voortvloeiende, tot op Ü pCt. 
wordt gebracht. t voornemen bestaat bij  den 
eigenaar der  inrichting , om de bewoners in de 
gelegenheid te stellen eigenaars van het gehuurde 
te worden door het verkrijgen van overdrachtige 
aandeelen en het recht van verhuring. Als al 
de gebouwen voltooid zullen zijn , dan zal er  huis-
vesting wezen voor 900 werklieden. 

All e bezoekers, en daaronder  zijn mannen van 
na;.m * » karakter , getuigen als uit éénen mond, 
dat deze inrichtin g als een type moet beschouwd 
worden van de goede zorg voor den handwerks-
man. Eeu van hen laat zich daarover  volgerder-
wijs uit : lOfschoon het kazei nestelsel hier  toege-
past is, is alles er  zoo ingericht, dat de Fami-
listère kan wedijveren met de beste arbeiders-
koloniën volgens het cottage-systeeto. e eige-
naar  beschikt noch over den werkman noch over 
diens toekomst; hij  houdt hem geen uur  vast. 
Zoo hij  hem uiet dadelijk ziju eigendom schenkt, 
bezorgt hij  hem evenwel gezondheid, welvaarten 
levensgenot. t gebouw vereenigt alles wat 
huiselijk geluk bevorderen en de banden van het 
huisgezin nauwer toehalen kan. n werkt daar 
mede om de opvoeding van volwassenen en on-
moiidigen beiden tc bevorderen, orn den man 
aan zijne vrouw, deze aan haren haard te ver-
binden. Alles strekt om do persoonlijke waar-
digheid te verhoogen, deu plicht gemakkelijk te 
maken en dien te leeren liefhebben, spaarzaam-
heid , inde en bedachtzaamheid te leeren, de 
hartstochten te beheeischen, smarten te lenigen, 
welwillendheid eu miulscluippelijk e eenheid te 
bevorderen. Gezondheid, zedelijkheid, verstande-
lijk e ontwikkeling, zy'  vinden daar  haar  bakermat, 
haar  kweekplaats, haar  bestemming. 

l en arbeid, patroon en werkman wor-
den er  evenzeer  gebaat, beiden werken mede 
tot den bloei vuu het geheel, tot de algemeene 
welvaurt."  s. Sr. CoftosEi.. 

A ).  \ !. ; U O , J 
S ] NU, J N , N 

 AAN N 
. .S A I U ' H A T I . 

|j  ! l terrein , wuatop men zich eventueel 
bij  bekomen vergunning der  autoriteiten, voorstelt 
het huldeblij k te doen oprichten, is gelegen in 
de doorsnijding der  volgende beide aslijnen: lo. 
van de Sarphatistraat en verlengde Sarphatistraat; 
So, van de brug bij  «le vroegere Weesperburricre. 

§ 2. Aan het  zal de vorm moeten 
gegeven worden van een fontein. t het oog 
op de beschikbare ruimt e is hel wenschelijk, dat 
deze fontein geen hoogspriiigende zij. 

Op plustische, en op den voorgrond tredende 
wyze, zul het huldeblij k de herinnering moeten 
levendig houden aan .  hetzij  door 
middel van een beeld, 'tzy door een buste, 'tzij 
door een medaillon. 

liet zul moeten staan op een voetstuk met 
trappen, en omringd worden , hetzij  door  cen laag 
hekwerk, in stijl en vorm overeenkomende met 
het niuiiument, hetzy op eeue andere wijze. 

t geheel mag, ter  will e van het ongehinderd 
verkeer, slechts zooveel ruimt e beslaan, dut de 
publieke weg rondom eeu breedte behoudt van 
p. iu- 12

§ 3. Ten opzichte van het uitwendig aanzien, 
den -tij l en de materialen van het huldeblij k wor-
den geeue voorschriften gegeven. 

Alleen wordt opgemerkt, dat de gansche om-
geving uit de allerlaatste jaren dateert. 

§ 4. t monument mag, geheel voltooid, uiet 
meer  kosten dan ƒ 25.000. 

§ 5. Er  wordt verlangd, hetzij  een of meer 
schetsteekeningen, hetzij  een model in klei, gips, 
etc, evenzeer in schels, mits daaruit duidelij k 
de bedoeling van den ontwerper  bljjke . 

j  de teekeningen, zoowel als bij  de modellen, 
moeten plattegronden gevoegd zijn , op de schaal 
van ' / 2 0 (liti. ) van de ware grootte. 

Tevens moet daarbij  overgelegd worden een 
globale raming van kosten; uitvoerig genoeg om 
de juistheid der  aangevoerde cijfers te kunnen 
beoordeelen. 

§ 6. e schetsen mneteu van den naam der 
ontwerpers, voluit en op duidelijk e wyze voor-
zien zijn. 

Zij  moeten vrachtvri j  vvorden ingezonden aan 
het kantoor van het Baleis voor Volksvlijt vóór 
of op 1"  Juli 1875. 

All e later  toegezonden slukkeu komen niet in 
aanmerking. 

e bekroonde schets of schetsen worden de 
eigendom der  Commissie tot stichting van een 
huldeblij k aan wijlen . Sarphati. 

e niet bekroonde schetsen worden onmiddellij k 
na de tentoonstelling (zie !j  12) aan de ontwerpers 
met een exemplaar  van het verslag der  Commissie 
van beoordeeling vrachtvri j  teruggezonden. 

§ 7. e ontwerpers der  dri e best gekeurde 
schetsen zullen worden uitgenoodigd, om tegen 
later  te bepalen schadeloosstelling, een nieuwen 
wedstrijd aan te gaan. 

Aan het best gekeurde ontwerp uit dezen wed-
strij d voortkomende, zal de eventuéele uitvoering, 
le '̂en overeen te komen prijs , worden opgedragen. 

§ 8. r  der  mededingers kan, bij  de inzen-
ding van zijn ontwerp, twee personen voorstellen, 
die hij  in de beoordelingscommissie wenscht 
opgenomen te zien. 

e twee personen die de meerderheid verkre-
gen hebben, nemen iu de beoordelingscommis-
sie plaats. 

n vvorden door de Commissie twee leden 
uit haar  midden toegevoegd, welke vier  personen 
gezamenlijk een vijfd e kiezen. 

Geen der  mededingers is voor  de beoordeeliugs-
comiuissie benoembaar. 

n 'tulgeiiieeu zal aau kunstenaars de meer-
derheid in die Commissie worden ingeruimd. 

§ 9. Wanneer eeu ontwerp aan de beoordee-
lingscotiimissie byzunder  verdienstelijk voorkomt, 
zal zij , om een oribelaugrijk e overschrijding vau 
de beschikbare middelen, dat niet van de mede-
dinging betioeven uit te sluiten. 

5 10. e vervaardiger der  in de eerste plaats 
bekroonde schets ontvangt een premie van ƒ 300, 
der in de tweede plaats bekroonde schets van 
f 200, der  iu de derde plaats bekroonde schets 
van ƒ 1Ul>. 

§ 11. e preiiiien worden betaalbaar  gesteld, 
bij  de openbaarmaking van het verslag der- Com-
missie van beoordeeling. 

n ieder  geval worden aan de relatief beste 
ontwerpen de uitgeloofde prijzen toegekend. 

Jj 18. All e ingeleverde ontwerpen worden, vóór 
den aanvang der  werkzaamheden van de beoor-
deelingscomiiiissie, ïn het openbaar iu het
voor Volksvlijt tentoongesteld. 

e beoordeeling en de beslissing der  pry\rech-
ters worden evenzeer  openlijk meegedeeld. 

OVE E S VAN T -
E . 

Als men in aanmerking neemt, dat de -
kunst de eerste en voornaamste der  Schoone 

 is, dan mag het wel bevreemdend ge-
noemd worden, dat men in een land als hot 
onze zich nog zoo weinig om haar  belangen be-
kommert, terwij l op het gebied van schilder- eu 
teekenkuust de beweging meer  en meer toeneemt, 
en vooral de toonkunst met den dag meer be-
langstelling wekt. 

Eeu zeer  groot deel onzer  natie erkent zelfs 
geen kunst in het bouwvak, en van daar, dat 
onze timmerlieden en metselaars niet zelden 
tevens als bouwmeesters lungeeien, en het aantal 
onzer  patentvoerende architecten bovendien zóó 
buitensporig groot is, dat het wel een zeldzaam-
beid is, zoo men lieden ten dage een gebouw 
ziet optrekken van eeu degelyk architectonisch 
karakter . r  ook zij  die nooit eeuigen tuk van 
buuwwezeu gedreveu liebbeu, de zoogeuuumdti 
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kunstliefhebbers, blijven ten onzent niet achter-
wege, en wel mag het een hoogst bedenkelijk 
verschijnsel genoemd worden, wanneer  dezen hun 
liefhebberij  zoo ver  drijven , dat zij, zooals door 
het Utrechtsche St.-Bernulfus-Gilde geschiedt, bij 
de uitoefening der e Bouwkunst als 
kunstrechters ontreden. 

Van welk een hoogst nadeeügcn invloed min-
naars van oudheidkunde soms op de ontwikke-
lin g der t kunnen zijn , is reeds dikwerf 
aangetoond, en met de beheerders van genoemd 
Glide is zulks in hooge mate het geval. e 
eerste en voornaamste kunstrechter is daar de 
president, de Eerw. Pastoor  Van , die, 
sedert jaren een voorstander  zijnde van oud-
h e i d k u n d e, herhaaldelijk in de gelegenheid 
kwam vooral kerkgebouwen te b e z i c h t i g e n, 
doch overigens nooit te voren eenige speciale 
leiding in het bouwvak genoten heeft. Op wel-
ken grond genoemde president zich dus het ge-
zag over de uitoefening der e Bouw-
kunst kan aanmatigen, is ons een volmaakt 
raadsel. 

Want wat beduidt het toch al, of hij  in ge-
zelschap van eenige leden van het St.-Bernulfus-
üi ld e eenige kerken  heeft bez i ch t i gd? n 
men dan de bevoegdheid van kunstrechter  erlan-
gen , enkel door  kunstvoortbrengselen te bez ic h-
t igen? Wij  meenen, dat dan ieder  kunsthan-
delaar, die Europa voortdurend doorkruist , van 
tij d tot tij d een kerk , enz. b e z i c h t i gt en 
voorts den ganschen dag in bouwkundige boek-
werken van allerlei aard en omvang snuffelt, 
zich met hetzelfde recht die bevoegdheid kan 
aanmatigen. Bovendien is dit louter  b e z i c h t i-
gen van kunstgewrochten voor  liefhebbers, die 
zich met dc uitoefening der t wenschen in 
te laten, eer  nadeelig dan nuttig , ,vant daardoor 
klemmen zij  zich maar te spoediger  aan d w a-
1 i n g e n vast. 

e overige kunstrechters nu, die zich aller-
eerst aan de zijde van genoemden president 
scharen, zijn die leden van het Gilde, welke in 
het E zijn opgenomen, en er  dus fman-
cieele voordeden van genieten, waarom het niet 
te verwonderen is, dat dezen steeds volkomen 
met het oordeel van den president instemmen. 
En hoe volslagen ongeschikt deze voorstanders 
van oudheidkunde nu zijn , om over  hedendaag-
sche kunst te kunnen oordeelen, blijk t o. a. 
daaruit , dat geen enkel kerkgebouw enz. van de 
laatste twinti g jaren hun bevallen kan; niets is in 
hun oog oud genoeg, en van daar, dat men 
heden ten dage (altij d volgens hen) ten onzent 
geen bouwmeesters meer  aantreft (.de architect 
A. Tepe nl. uitgezonderd), die Golhische t 
verstaan. 

En om hun zienswijze algemeenen ingang te 
doen vinden, zorgt men dat zooveel mogelijk . E 
bouwwerken van het Aartsbisdom van Utrecht 
(en dit strekt zich over zes provinciën van ons 
land uit) onder het beheer  komen van het 
Utrechtsche St.-Bernulfus-Gilde, waardoor elk 
ander  bouwmeester, die voorheen in genoemd 
Aartsbisdom werkzaam was, de weg is afgeslo-
ten, en dus GEES E meer moge-
lij k is, terwijl , zoo hem al soms reeds eenig 
werk mocht zijn toegewezen, genoemde kuns t-
r e c h t e r s (!) hem volgens zijn vroeger  uitge-
voerde werken als O n be k w a a m proclameeren , 
zoodat het werk alsdan op den architect A. Tepe 
overgaat. 

Wat de gevolgen van deze praktijke n voorliet 
bouwvak zijn , daarvoor  herinneren wij  o. a. 
slechts aan het nieuwe . . oude-manneu-vrou-
wen- en weeshuis te Utrecht, een inrichtin g zóó 
volmaakt tegenstrijdig met de eischen van den 
togenwoordigen tijd , dat men van haar  geruste-
lij k kan zoggen, dat zij  onze hedendaagsche 
bouwkunst, en niet minder de stad Utrecht, tot 
groote oneer strekt; terwij l als een staaltje van 
de deugdelijkheid van het bouwwerk van het 
St.-Bernulfus-Cihle kan dienen, dat men in den 
laatsten tij d de uitgemotselde lekdrempels van 
het nieuwe Sl.-Andrcas-gaslhuis te Utrecht allen 

T T N , om het in-

wateren tegen le gaan. 

En nauwlijk s is onder het UtrechtscheSt.-Bei-
nulfus-Gilde het eene bouwplan ten halve verwe-
zenlijkt , of het andere is alweder in gereed-
heid, terwij l men de g e b r e k en der  plans eerst 
bemerkt wanneer de gebouwen voltooid zijn , eu 
het ge ld dus is u i t g e g e v e n. Zoo wil men 
nl. thans weder  een meuwe St.-Willebrordskerk 
bouwen in de t te Utrecht, en 
wel op een terrein , dat voor  een behoor l i j k 
kerkgebouw ten eenen.ale o n g e s c h i kt is. 
En niettegenstaande er  thans reeds voor een 
waarde van  /' 400,000 aan bouwwerk onder 
de leiding van don architect A. Tepe staat, 
worden voor  deze nieuwe kerk de overige E . 
bouwmeesters in het Aartsbisdom van Utrecht 

N E gesteld; terwijl , zoo men 
hier een  concours openstelde, te be-
slissen door  bevoegde deskundigen en niet dooi-
de S (!) van het Utrechtsche St.-Ber-
nulfus-Gilde, het toch alras duidelij k zuu blijken , 
dat men geheel en al verkeerd doet, door een 
geldsom van stellig over de f 100,000 op een 
onbclachte manier te besteden; en dat dus het 
thans vastgestelde bouwplan geen boutvplan 
heet en mag. 

, waar de Oudheidkunde zóó over  de-
t regeert, als in het Aartsbisdom van Utrecht 

het geval is, daar is zij  een ware ramp. -
stenaars, die hun gansche leven aan hun vak heb-
ben gewijd, worden daar  door  leuken tot stilstand 
en werkeloosheid verwezen; een 1 dat 
nergens zal won len weergevonden wordt ten 
koste van wat ook gehandhaafd, en zulks alleen 
ter  will e der  geheel zonderlinge begrippen, die 
eenige liefhebbers wenschen voor te staan. >\at 
de j tot bevordering der  Bouwkunst 
ti i iedereen van vooruitgang tracht op te bou-

wen, wordt door hen met de meeste snelheid 
afgebroken; de t wordt gesloopt; en het 
goede geld dat door de n 
met zooveel liefde wordt bijeengebracht, wordt 
op een onbedachte wijze besteed. 

Voorzeker, zoo de Eerw. Pastoor  Van -
lom de hoogst droevige gevolgen van zijn kunst-
manie kon beseffen*  betwijfelen wij  geenszins of 
hij  zou het enorme dwaalspoor, tot nogtoe door 
hem bewandeld, ten spoedigste verlaten ; en sl el-
li g is het onverslaanbaar, dat Z. . . de Aarts-
bisschop Schaepman zóó lang onbewust kan blij -
ven van praktijken , die in het allerminst niet in 
zijn diocees te huis behooren. N. 

J TOT G B 
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Vergadering van 21 April  US75. 
Word t in behandeling genomen: 1". oen voor-

stel van den heer  llenriquez Pimentel, strekkende 
om in art . 12, 2e l id , van het reglement, in 
plants van dri e commissarissen te lezen: vjjfcom -
missarissen ; 2". een voorstel van den heer  Wes-
tra , strekkende om aan art. 10 toe le voegen: 

, buiten dc stad woonachtig, kunnen 
op de vergaderingen op voorstel van twee leden 
worden geïntroduceerd."  Beide voorstellen worden 
met groote meerderheid aangenomen. 

e rekening en verantwoording van den pen-
ningmeester  wordt goedgekeurd, onder  dankbe-
tuiging voor  zijn nauwkeurig beheer. e be-
grooting voor het volgend dieustjaai wordt even-
eens goedgekeurd. Tot leden van hot Bestuur 
worden herkozen de heeren , Saraber en 
Van , en gekozen de heeren 11. P. Vogel en 

, van der  Tas. 

Tot afgevaardigden ter  algemeene vergadering 
worden benoemd de heeren e eu Üe Wijs . 
en tot plaatsvervangers de heeren 11. P. Vogel 
en Singels. 

r  den heer  Van h werd een beschrijving 
gegeven van het groote operagebouw te Parijs. 
Eerst werd door hem de geschiedenis van de 
prijsvraa g en de opdracht, na de gedane keuze 
aan den heer  Charles Garnier , medegedeeld, 
en daarna een korte geschiedenis voorgedragen 
van den voortgang van den bouw, de moei-
lijkheden daaraan verbonden, de staking tijdens 
het beleg en de Commune, en de voltooiing on-
der  opgave van de voornaamste materialen, daar-
toe gebezigd. 

Vervolgens ging hij  over tot een beschrijving 
van liet uitwendige van het gebouw, als; den voor-
gevel met zijn beeldhouwwerken en colonnade 
en de zijgevels met hun sierlijk e paviljoens, de 
eene voor het hoofd van den Staat, dc andere 
voor  rijtuige n dienende, een en ander  opgehel-
derd door  photographieên en tal van litho-
graphieen. 

a het gebouw binnentredende, geleidde 
hij  zijn hoorders eerst door  den hoofdingang, de 
groote vestibule, de vestibule voor de controle 
tot aan het groote trappoi taal; — verder  dooi-
de beide andere ingangen om, daar  aangekomen, 
het groote trapportaal met zijn sierlijk e trap , 
zuilengangen en verschillende daarop uitkomende 
galerijen uitvoerig te besclu ijven. Van daar be 
trad hij  den voorfoyer, den grouten foyer en de 
loggia met hun mozaïek-vloeren en wanden, kost-
bare marmeren kolommen, geschilderde plafonds 
en verschillende beeldhouwwerken, alles dooi 
platen opgehelderd. Eindelij k in de zaal geko-
men, beschreef spr. de constructie, de afmetin-
gen, de kleuren, het praclitig e geschilderde pla-
fond op koper, de groote lichtkroon , en eindigde 
zijn belangrijke voordracht met op te wekken om 
dit merkwaardige gebouw nader iu zijn vele rijk e 
en artistieke détails le bestudeeren en te leeren 
kennen. 

. 
l Gemeentebestuur  van y (België) heeft 

een wedstrijd geopend tusschen Belgische en 
vreemde architecten voor  gebouwen, welke iu 
bovengenoemde stad, in de e du Palais de 
Justice, voor het onderwijs moeten worden opge-
richt . 

e gebouwen zijn: 
eene latijusche school der  gemeente ; 
eene school voor  middelbaar  onderwijs van 

de Staat; 
eene voorbereidende afdeeling voor  laatstge-

noemde school; 
eene afdeeling voor de Normaalschool van deu 

Staat; en eene armenschool, waarvan de lokalen 
tevens des avonds voor de l moe-
ten dienen. 

n welke deel willen nemen aan doz-n 
wedstrijd, kunnen het programma bij  het Gemeen-
tebestuur  ontbieden, waarbij  een plan van het 
terrein , benevens een staat der  prijzen van al 
de materialen , zoowel daar ter  plaatse als van 
vreemden oorsprong, zal gevoegd worden. 

e ontwerpen moeten vóór den 30 Juni a. s. 
aan het Gemeentebestuur  wordi n toegezonden. 

e jur y van beoordeeling door  den Gemeente-
raad te benoemen, zal zijn samengesteld, als volgt: 

een lid van den gemeenteraad, voorzitter; 
een inspecteur  van het middelbaar  onderwijs: 
een ambtenaar  van het departement van Bin-

nenlaiidsche Zaken: en twee Belgische architecten. 
Aan don vervaardiger  van hot best gekeurde 

ontwerp zal eene premie worden toegekend van 
3500 franken ; twee premieu, de eene van 1000 fr. , 
de andere van 500 fr. , zijn ter  beschikking van 
de Jury gesteld, voor de ontwerpen geklasseerd 
no. 2 cn 3, indien zij  namelijk deze belooning 
verdienen. 

e van de mededingers, wiens ontwerp 
door  den Gemeenteraad zal gekozen worden, zal 
onder  andere kunnen belast worden met de uit-

voering, in overleg met den stads-archittct, waar-
voor hem 3"/,, van de aannemingssom zal wor-
den vergoed. 

— r het Bestuur  van de provincie -
gouwen (België) is eene prijsvraag uitgeschreven , 
tot het bekomen van plans voor een Paleis 
van Justitie te Charleroi . 

e architecten van andere landen worden tot 
den wedstrijd toegelaten. 

Zij die wenschen deel te nemen. kunnen op 
franco aanvrage het programma verkrijgen bij 
den provincialen architect. e du Séminuire, te 
Bergen . 

liet maximum der  bouwkosten is gesteld op 
500,000 franken. 

e ontwerpen moeten vóór den 10 Juni a. s. aan 
bet provinciaal Bestuur  van n vracht-
vri j  worden toegezonden , waarvan de openbare 
tentoonstelling zal gehouden worden te Bergen 
in deu loop dier  maand, terwij l het resultaat 
der  beoordeeling zal zijn bekend gemaakt vóór 
den 10 Juli van hetzelfde jaar. 

e jur y van heooreeeling zal bestaan uit zeven 
leden : 

den Gouverneur  der  provincie, president; 
deu president van het gerechtshof te Charleroi ; 
een lid van deu gemeenteraad van Charleroi : 
den provincialen architect van , 

; 
twee Belgische architecten van eene andere 

provincie , en een vreemden architect. 
e ontwerper  van het best gekeurde plan zal 

eene belooning van 5000 franken ontvangen , en 
zal onder  andere met de uitvoering der  werken 
kunnen belast worden, eu in dit geval zal hem 
i°/0 als honorarium van de uit te voeren wer-
ken worden betaald, waarvan hij  1'/„ , als vergoe-
ding voor  hoofdtoezicht, aan den provincialen ar-
chitect zal moeten afstaan. 

Voorts eene premie van twee duizend en eene 
andere van duizend franken voor  de ontwerpen 
geklasseerd no. 2 en 3. 

e gouden medailles, ieder ter  waarde van 
tweehonderd franken , zullen worden uitgereikt 
uun de vervaardigers der  ontwerpen no. 4, 5 en 0. 

t terrein heeft eene grootte van 80 X 02 
meiers, en ligt aan eene boulevard ter  breedte 
van 3U meters. 

— Op velschillende plaatsen in n  en 
wordt een nieuw, eenvoudig stelsel v.m lucht* 
verversching toegepast, 'twelk door een eenvou-
dig koopman, den heer  Tobin, te , werd 
uitgedacht. j  laat in het lokaal eenige pijpen 
plaatsen, ter  hoogte van ongeveer  vijl '  voeten, welke 
rechtstreeks mot de buitenlucht in verband staan ; 
wordt nu de lucht in de kamer ijler , dan perst 
de atmosfeer  vanzelf door de pijpen een kolom 
zuivere lucht, welke tegen de zoldering stroomt 
en zich van daar  gelijkmati g door het vertrek 
verspreidt. 

n de ÏVmes wordt met zeer  veel lof mel-
ding gemaakt van deze ventilatie-uitviiidiii g van 
den heer  Tobin. . Carter  deelt mede, dat bij 
in een zijner  ziekenzalen de methode, door  Tü-
bin gevolgd, toegepast en vier  verticale buizen, 
wier  opening een middellij n heeft van 5 duim , 
aangebracht heeft. e straal e lucht, die 
door de atmosferische drukkin g iu de hevelvor-
uiige pijp , welke buitenshuis uitkomt , opgespo-
ten wordt in het vertrek , blijf t onafgebroken, 
zoover als de vlam van een zeer  lange waskaar-, 
die men met uitge-trekten arm omhoog houdt, 
aantooiieu kan. e straal verspreidt zich eerst 
bij  de zoldering, en de tocht, daardoor  veroor-
zaakt, hindert alleen de vliegen, die tegen het 
plafond loopen.  is geeu zweem van tocht in 
eenig deel der  ziekenzaal, en zelfs de pat iënten, 
wier  hoofd op geen voet afstatids van den opstij-
genden luchlstraal ligt , voelen niets. e deur 
van de ziekenzaal blijf t dicht, waardoor tevens 
verhinderd wordt, dat hospitaallueht van de eene 
zaal in de andere vloeit, en de atmosfeer  blijf t 
dag en nacht l ï isch en rein. t meerdere of 
mindere inslroomeii van e lucht wordt ge-
heel geregeld door de behoefte er  aan. Nemen 
warmte en benauwdheid toe, wordt de lucht 
ijler  doordien meer menschel) in de zaal tegen-
woordig zijn , of wordt hot gas opgestoken, dan 
wordt de luchtstroom krachtiger, en meer -
sche lucht vei mengt zich bovenin de kamer met 
de atmosfeer, dus de gebruikte lucht door  den 
schoorsteen ol oen veutilatieklep verdrijvend e 
reine lucht valt, als de droppelen regen vun 
een fontein, voortdurend van de zoldering om-
laag. 

B  N N E N  A N . 

's-Gravenhage. r  den Gouverneur-Generaal 

van e  een tweejarig verlof verleend 
naar  Nederlaml, wegens ziekte, aan den opzich-
ter  der  2de klasse bij  deu Waterstaat en 's s 
burgerlijk e openbare werken . . . 

— .Naar  men verneemt zal de hoofdingenieur 
dei* e op wachtgeld, . . . , ruel 
1  a. s. weder in dienst worden gesteld, om 
belast te worden met hot toezicht op den bouw 
van Uijksscliepeu bij  particulieren, waarbij  hem 
twee oplichters zullen terzijde slaan. m 
is als zijn standplaats aangewezen. 

e ingenieurs der 1"'  kl . J. C. Jansen, thans 
werkzaam bij s werf te Amsterdam , en . 

, bij  die te Willemsoord, zullen op genoem-
den datum van standplaats verwisselen. 

— Ter  beschikking van den Gouverneur-Gene-
raal van Nederlaiidsch-liidie zijn gesteld , om hg 
de Staatsspoorwegen op Java te worden benoemd: 
tot sectie-ingenieur, de heer P. s Geesiera-
uus; tot adjunct-ingenieurs, de heeren J. C. 
Schippers, W. 11. J. , S. n en J. . 
Sweep; tol hoofdopzichters, de hoeren . San-
ders, F. van , . J. Slum en J. T. van 
Gestel; tot opzichters l»" "  k l . , de heeren P. Tich-
ler en E. J. Nellensteyn; tot eersten teekenaar, 
de heer  J. W. T. vau Schalk. 

\ankoiiiliiriime n van Aanliestedinsen. 

d a« . :t . 

Zuilen, te  uren, ten raadhui/,.': liet, vervon vati 
den boven bouw der  Usclhrug 

Uranlngen, te 12 %< uren, door  burg. en weth.: 
aanleggen, egalisceren. ondcr-prolicl-brrngc u van stra-
ten enz. Bilj . inz. 1 . 

, te 1 uur , door  liet gemeentebestuur-, 
bet maken van steenen duikers in liet Oranjopark 

s m . te ' urm , arm liet bureau van den in-
genieur  Bake: de verfwerken aan gebouwen cn kunst-
werken langs de lij n Utrecht -Eindhoven der  Staats-
spoorwegen. 

, te 2 uren, door  commissarissen der  stede-
lijk e gasfabriek: lo. het bouwen van een zuiverlnm 
niet bij  lokalen; 2o. het dempen van een gedeelte der 
Binucuvestgracht met aauhooreiide werken; . hot 
leveren un aanbrengen vau verschillende zuivcrings-
toeslellen, pijpen enz., met hunne verbinding ou-
derling. 

ti l immmpwaelils, te 1 uren, ten gemeentehuise: 
hel bouwen eener  oudcrwijzerswoning ia den Oosthoek 
onder  St.-Jaeobi-parochie, met vertimmcrin g cn ver-
grooting van bet schoolgebouw aldaar. Aanw. tc 9 
aren. ) 

"[iijkiiii'- e te l uren. in e r  : het bouwen 
van ecu woonhuis eu annexe schuur. 

/.mien door  Jlir . F. ,). van Nispeii: eenige be-
langrijk e veranderingen en herstellingen aan liet huis 
op de Groenmarkt B, 10. 

,

Oiidelumke . te  uren, door  het bestuur  van den 
Buukerveenpolder, bij . J. : het leggen 
vau een riugvourt met kade of kuvelstrook daarnevens, 
het plaatsen van dammen enz. tot afsluiten eu droog-
maken van plassen le llaskeriiorri e en Oudcliuske. 
Aanw. 3 , te 11 uren. 

 ic  te 12 uren, door  den ontvanger  der 
registratie en domeinen: hut maken en bcpuincn van 
eene aarde baan vonr  den ontworpen Siugelweg. 

, tc 12 uren, duur  den dijkstool van 
bot polderdistrict , ten raadhuize: de le-
vering van 900 3 gewassclioa grint . 

Eu en, te 2 uren, door  liet gemeentebestuur  vau 
: lo. het bouwen van eene ijzeren draai-

brug over de haven iu liet dorp : 2o. hel buu-
wen van een bazaitmuur iaugs den on stel ij  keu oever 
der  haven, benoorden dc brug. Aanw. 3 , te !l 

reu. Bilj . inz. te  uur. 
 te 3 uren, bij  ('. Spec : hot bouwen 

eener  graanschuur, stallingen, herplaatsen vau een 
koetshuis enz. aldaar. 

Puller-muck, le (i uron, door  deu kerkeraad der 
Clir . Gerf. gemeente, bij  A. Buurman; t afbreken 
en wederopbouwea der  predikantswoiiing. 

, 's av. 8 uren, door  Willem van Gorcuui: 
het afbreken van zijn woonhuis iu de Nieuwe , 
en het terzclfdc plaats wederunbouweu vau een win-
kel- uu woonhuis eu liet verbouwen der  daarachter 
gelegen drukkerij . 

\ \ ..en.,l . 

'< leech, to 10 uren, door . Vau : het 
verbouwen van 2 woouhuizeu op den Vughtordijk . 

'n-llagr . te 11 uren, door  hut ministerie van biu-
ucnl. zaken: lo. eenige werken tol voortzetting der 
iioriuuliseering van dc , under  üorin -
cheui. g ƒ 27,500; 2u. dc werken tot voortzet-
ting der  verbetering van de , in de gemeenten 
Bwaknen, Neer  unitusul, tusschen de kiUimcterraaiun 
Sa en 80. g ƒ 1(1,400. 

f„li. j i '-eU.. i i,; |  uren, lo. (door  het dijksbestuur 
van Oud-.\oord-Bevclaud), het maken van stuengloui-
ing enz. uun den zeedijk: 2a door  het dijksbusiuur 
van Nieuw-N'oord-B'velaudl. de levering van O  tou 
Vilvoordseheu steen, O  idem afval van idem, 1500 
ei keu perkoenpuleu, 1'  gecreosotcerde mast hout 
uerkoenpalen. 

(alijii»|il4iiil , te 11 uren , dour  hul gemeentebestuur: 
dc levering van TtX J ondcrlioudsgiint. 

C , te 11 uren, door  het |>oldeibusliiur  va» de 
Brecdc Watering bewesten ïersuku. iu c Prins vau 
Oranje: hel nmkeu van buitengewone verdedigings-
werken aan Un oever  dier  watering. 

Arnhem, ie 12 uren, in St.-.lan: liet lovcreu uu 
stellen van banken iu dc nieuwe . . kerk. 

, te 12 uren, door  den burgemeester  vau 
Wijinbritsurudcel : liet bouwen eener  school le -
guwier. Auuw. , le  uren. Bilj . inz. te 11 
aren. 

Edam tc 1 uur, door  dijkgraal eu heemraden van 
hel waterschap de Purmer: liet driejari g onderhoud 
vau deu straal weg in de Purmer. 

Zlerlkiee, te  uur. door  luit da„-elijksch bestuur 
vau het waterschap Schouwen, aan het : 
het vernieuwen en herstellen der  gewoue aarde-, 
kram-, rijs- en stceugJouÜngwerkuu vau hel water-
schap Scliouwen, over  1875, iu 0 perc. Aanw. geil 
8 dagen vóór de besteding. 

, tc l'/ j  urcu, door  het gemeentebestuur: 
de vernieuwingen aan dc gebouwen en andere werken 
der  gemeente, niet het gewouu onderhoud. Aanw. 3 

, te ."> uron. 
utiersum , te 5 uren, door  hot goiucuu-

lebestuuxi het vergrootcn vau het school lokaal. 
, te li uren, door  het polderbestuur, hij 

J. : de vernieuwingen eu liet ééujurig ou-
derhoud der  eigenduniinea des polders. Bilj . inz. op 
dc gemeente-secretarie, 4 , vóór 'savonds 8 uren. 

-rdag , tl . 
snerk bij  den secretaris vau Wijiiibriberadue U a 

a. Contributie-zeedijken : de levering van: . cike-u 
gording, 145 . grenen achuciplaiikcu, 930 . vuren 
idem,  last wrak, in 2 perc, 0 stère grint . 

Vrijdag , J . 
, te 10 u i e n, dour  Ged. Statcu vau 

Zeeland: de vernieuwingen, lierstuliiugeu en gewooii-
ouderhoudswerken aan verschillende n i" 
de Abdij  aldaar, tot :i l . 'Ta. Aanw. 3 . 

, te 12 uren, iu nel kuïlicliui s van F. J. 
vau : het bouwen vau enne buuwinuiiswuuiug 
niet annex voorgebouw tot. buitenverblij f cn hooiberg 
iu den polder  Prins-Alexander. 

, le 12 uren, duor  dijkgraaf eu heemra-
den vau deu polder  Nicuwkoup. bij  F. : l"' 1 

éénjarig onderhoud vuu-, en de vcreiseht wurdrnJ»' 
reparation, vernieuwingen cn leveraiilieu aan de wind' 
cn stooiuiuolcus, bruggen, dammen, bcsehueiiugru. 
hekken, aclieiiageu , duikors, sturtobedden, dc sluis 
te g cn verdere getimmerten des polders 
tol uil . Apri l 1870. 

llo\li-l , te 12 Urea, door  het bestuur  vun liet wa-
terschap der  rivier  de , op het raadhuis: 
verbeteren vau genoemde rivier  lusschcu 'a-Bosch 
Boxtel. Bilj . iuz. uiterlij k 0 , bij  deu secretaris-
peniilngmoester te Boxtel. 

llllveraum , te ! ' / , ureu, iu liet '  = 
bet bouwun vau eene villu mei stulgcbouw, S  dun 
Ulrcclitscheu straatweg aldaar, lui . bij  don archi^ 1' 1 

G. B. Salm, te Amsterdam. 
, bij  deu dijksopziener : hot * 

keu eu herstellen van onderscheiden perc. hei-, stceu-
cu aardewerk enz. aau de zeewuriugcu vau U ijuibrit " 

scradccls c. a. Contributie-zeedijken, met liet gewoon 
onderhoud der  gebouweu. 

, bij  T. S, Ybeiiiu: do vertimmcrin g oener 
bocrenhuiziiig aldaar. 

Zatcditg , f* . 

. e 11 uren, bij  S. Stam: het bouwun van 
crue appelgelei- en paiinenfnhriek met loodsen. . bij 
den architect Verwet, aldaar. Aanw. van ( O uren. 

Brualrhrm , te  uren, door  het gemeen te bestuur: 
bet vrrgrooten dor  schoollokaleu te Bcusicheui eu 
Zooi mond. 

inri -i'.oii.nni;, , tc  uren, door  dijkgraaf en 
heemraden van dien polder, in Vecrhurg -. dc onder-
houdswerken des polders over  187.r». 

e , bij  J. llojtsma: het afbreken en 
wedorupbouwen van ecu woonhuis inet schuur  op de 
zathe d'Avila . 

r  . i .n i i i -p  door hot dijksbestuur van 
Nieuw-Bildt, op de phials zelve: cenigo perceeleu 
heiwerk. 

i n>mei-, door  hel dijksbestuur  vau Zeven-Griule-
uijon-en-Slad-Sluotcu: lo. het stichten vaneen gebouw 
voor  kuashcreidiug bij  de boerderij  verhuurd aan .1. 
de Boor; io. eeuige herstellingen aan deze boeren-
buizinge. 

g , li l . 

I  li l , te 12 uren, ten raadhuize: lo. het 
bouwen van eeu ziekenhuis vulgcns het barai.koustol-
sel, op dc bestaande funihunenloii iu dc zoogenaamde 
Scliuttersweide; 2o. de uitdieping van «en gedeelte 
vun deu Vliel tot afvoer  van hut stadswal er  uuur  het 
stoomgemaal tuin do l uabij ; '.io. een 
zinker  van gocreosotcerd dennenhout, lang 43.60, 
wijd O : lo. ueue vaste brug van gecreosoteord 
dennenhout. Aanw. van no. 2, > en 4, S , te 
2 uren. 

. te 1*,, uniu, door hot miusterie vau 
tiuaucien , bij  A. : liet onderhouden tot :tl . 
1S77 vau het r  met directeurswoning 
aldaar. 

g , iu t Wapen vau de Zij  pc: lo. het 
éèniai g onderhoud van bruggen, sluizen, gebouwen 

. van de Zijp c ca ; 2o. het ophoogcu 
en ondcr-protiel-tireugcu van 2 gedeelteu weg iu dc 
Zijpc ; So. het begrinten vau den weg van do Schagcr-
buig tot dc ; lo. idem van de Borger* 
brug ot dc . 

. . 
, te  uren, duor  het gemeentebcstuur: 

het verb i wen van de openbare lagere school iu bet 
dorp eu het doen vau eenige herstellingcii aaii dc 
onderwijzers wou iug. Auuw. .; , te  uren. 

. te 2 uren, door de maatschappij  lot cxpl. 
van Siaalsspoorwugen, aan het centraalbureau: hot 
leggen vau een zijspoor, liet maken eener  koibestratiug 
cuz. op bet station Nustereu. g / 2400. 

, te :i uren, door  notaris Cuijpers, op hel 
kasteel van Graai Adr . d'Oullreuiout : het veranderen 
eu voltooien van eenige oude eu ujcuwe werken in 
het besta ndc gebouw, benevens het aanbrengen van 
eou nieuw vlcugclgebouw op dc reeds gelegde fuu-
dceriugcu. 

g , 12 . 
N-lUge. te 12 uren. door  het ministerie vau bin-

nen!, zaken: het herstelleu en verbeteren lo. der 
u langs den g Amster-

dam—Utrecht, m cn Br. ukclcn— 
llanneloii, met mbugrip der  zijlijue u te , 
Woerdeu on Gouda, in 2 pore.; 2o. der -
lij n land's deu . g -
terdam, lui . bij  deu inspecteur, chef van hel tech-
nisch beheer, tc Vllagu. 

n . te 12 uren, duor  deu directeur  dor  arlilierit -
stapel en constructie-magazijnen: de levering van lo. 
70,000 . nicuA gegoten roodkoper  cu 2o. 13,000 

. nieuw , ten behoeve dier  inagazijneu en tot 
den aanmaak van aoblerlaadgesehut. 

, te 12 uren, duor  het gemeen te best.: 
hel maken en stellen van school banken, tafcis caz. 
Bilj . iuz. 11 , vóór 's avonds 8 ureu. 

 . . 

, le 12 uren, door deu ontv. der 
registratie un domeinen, iu liet : het 
slechten dur , Boudcr- en , 
met tusscliengelegcn eourtiuos, benevens oen duel der 
voorliggende buitenwerken: hel mukeii vun eenc vaste 
brug in den nieuwen uitgang bij  dc VViuschoterpoort: 
hel sloopeu dor  VViuschoterpoort eu van do brug bij 
du gewezen Bclliiigwoldcrpoort . Auuw. , te 
12 urcu. 

Zmii-hrimicit . to 12 ureti, dour  het dijksbestuur 
van deu polder, bij  A. : hel vernieuwen cn 
u n der  huilden dur  gewone aarde-, kram-, rijs-  gtecn-
gkwüngwerken uan den dijk vau dien pulder  ged. 
hut dienstjour  1S75 . Aanw, 7 eu S , telkens 
vuu 9—18 uien. Bilj . iuz 12 , bij  .1. . -
becko, to Goes. 

, tc 2' ., urcu, door het ministerie van 
murine, aim bet gebouw vau hut prov. bestuur: het 

, vuu herstelliugca auu dc zeewering vau hel 
kustlicht te m k van het . Aanw. 
8 . 

Vrijdag , 14 . 

, tc 12 uren, door het ministerie vuu 
hmiiunl . zaken , aan het gebouw vuu bet prov. best.: 
lo. dc vernieuwingen eu herstellingen auu do rijzen 
beslag- eu stcenoeverwerken op Ameland; 2o. liet 
onderhouden van deu stroom leid oude u dam un uun-
booren door  do geul de Buig op Ameluiid, buide tot 
:t0 Apri l 1S70; 3o. het driejari g onderhoud der  duiu-
beplautiugcri up Ameland; lu. het stellen vuu rijzon 
schuttingen cu het docu vau struubepotingcii iu de 
zouden. 1'oiiueduinc  bewesten llolhun en nullum up 
Aiuciaud. Aauw. 10 . 

, A . 

, te 10 urcu, door  het polderbestuur 
van Walcheren, iu de Abdij : dc verbeter  mg eu hol 
onderhoud der  aarde-, kram-, rijs - en stccnglooiiug-
werken des polders, in 7 pore. Aanw. 10 l . 

CliiirUU . te 11 uren, duor hot bestuur  vau de 
uitwatorin g de , bij  A. vun : het uit-
diepen vun do haven vóór hel Churloischc sluisje ou-
der  ('hurloi s tut iu de A  tuis. 

Weeaa, te 12 urcu, duor  deu cerstuuuw. ingenieur, 
up hut gcmceulcbuis: het voltooien der  verboteriug 
van do vesting . Bilj . iuz. 12 , bij  den 
ingenieur  voornoemd. 

, to t uren, door  Van öeters, le Vught, 
'i i du t sluaudu nabij  het station : het 
dueu vun verf- en glazcumnkerswerk vuor  de ijzeren 
"taiioiisku p van genuumd station, 

VValvega, hij J. Sickcnga: hut bouwen vau lo.eene 
kerk eu loreu , 2o. eene pastorie der  lierv. gomecuto 
tc Oldeholtwolde. . bij  F. Brouwer, tc Cornjuin . 

Echten, bij . V. Pen: het bouweu vau eeu ucht-
kantcu windwatermolen vau 18 . vlucht, iu dou 
zoogen. . Aanw. 10 , te 10 ureu, 

 , N . 

» ire. i,i ie 11'/, urcu, door de Ned. Ceutraul-
s poor  wegmaat schappij: hul maken vun eene opzichtera-
wouiug; eeue mockinesteuwouing; een kolenpark, uk-

kenbossenhok en timmerloods; ecu kuip voor  dc groote 
draaischijf; het pnrichten der  rijtuiglood s voor  loco-
mot ie ven remise, cuz., op het stationsterrein te -
derwijk . Aanw. 8 , te 10'/, uren. 

Amsterdam, te 1'/, uron, door  dc . -
spoorwcgninalschappij, in het stationsgebouw: dc ver-
vaardiging van: lo. 2 waterkranen; to. a. B afstands-
siguauljiajcn met 8 sloclen voor  do bewegiug van " 
span toeetellen ; A. 4<l oplisehc signaalpalcn , ten dienste 
van den t 'usterspoorweg-

llnndenlas, 20) . 

l ire . ht. tc 2 , door  do maatschappij  tot expl. 
vau Slnalsspoorwcgcn. aan hut ecutraalburoau: hel 
maken vau panbedekkingen op dc daken van de werk-
plaats op hut station woningen, lui . hij  deu seotie-
lugcuiuur te Gruuingcu. 

Vrijdag , S . 

, te 1; , uren, door het ministerie van 
binnenl. taken, aan het gebouw van het prov. best.: 
het bouwun vuu bazal tin uren langs den schutkolk van 
sluis uo. 13 dur  Zuid-Willemsvaart in Nuord-Brabaut. 
Aanw, ló . g ƒ14,880. 

Zaterdag. 22 . 

, le 12 uren , duor  dc firma Van Zeijlun 
cn : bot maken van een droogdok te -
burg, iu dc wuterruiint e lusschon liet noordelijk ver-
lengde van de e eu den . Bestek 
ligt ton kantore der  lirma. , bij  deu eerstuauw. 
ingenieur  bij  do Anuten j  J, . 
tc Amsterdam. 

r  hi , te  uur, aan de gemeentelijke gasfa-
briek : du levering van ongeveer  52,000 . Eugel-
schu gaskolen. 

, it l 

i m i in , te 11 '  urcu, door de Ned. Centraal-
spoorwegmaatschappij: de levering van 10 open goe-
deren wnoens. 

Woensdag, 2B i 
'n-llage , to 11 uren, door  hut ministerie vau bin-

nenl. zaken: lo. hel vierjari g onderhoud der  werken 
auu hul l tc Steenennoek. Auuw. ]'.' 

. g /17,000: 2o. het maken van werken 
uun do heide oevers vun don , iu dc door-
snijding vuu de t in Utrectit , tusschen de 
kiloniclcrrtiuic u f»? en fil . Aauw. 19 . g 
ƒ 17,."ili0; Uo. het opruiinuu vun de in de Nieuwe 

» buslautidc vernauwing tc Bul nes. Aauw. B 
. g /'59,700. 

\ilii(i| i van . 

. VA Apri l : lo. onderhoud kazeru ego bou-
wen j minste inschr. was Ph. Verbruggen, te Wad-
dinxveon, voor  /05S7. 

2o. verving kazerne aan de ; minste 
inschr. was  vun der , aldaar, voor  ƒ939, 

VVaudiielirm , 13 April : lo. onderhoud der  Werken, 
10. idem vun kazerncgebouwcu: minste inschr. waa C. 
Verzij l , aldaar, resp. vonr  /319S en /14>ö. 

3o. herstellingen uau bruggeu eu muren aldaar; 
minste inschr. was .1. Bullor  J.Jz., te Gorinchcin, 
voor  ƒ5219.13. 

V>—eh, l i April : lo. ouderhoud der  werken, 2u. 
idem dor  kazuruegebouweu alduar. 3a idem der  wer-
keu te Crèvecoeur enz.; miustc inschr. waren: lo. . 

, voor  ƒ 2 7 00 ; 2o. 1'. J.Somers, voor  ƒS70O; 
3o. A. Janssen, voor  /'1293; alien aldaar. 

. i den . 14 Apri l : oudcrliuud kuzcmcgcbou-
wuu; minste inschr. was S. Bron, alduar, vour  ƒ1350. 

Wlnnrheten . 11 April : bot bouwen ouncr  boeren-
plaats tc : miuste inschr. was . Oll'ringa , tc 
Sappcnieor, voor  ƒ11,665. 

 15 April : het bouweu eeuer  ouderwijzers-
woning te I ; minste inschr. was Tb. , te 
Panuirduu , voor  ƒ 357 . 

, 15 April : hut doen vau cuiiigu herstel-
lingen uun liet postkuntour  mot directeurswoning, vau 
deu dag der  goedkeuring vau dc besteding tot uit. 

. '77j  minste inschr. was J. van , alduar, 
vuor f 1040. 

, j  April : het vurvungeu vau 3 houten 
bruggun iu dc hoofdwegen duor  bruggen met gemet-
selde luiidhoohlcn cn ijzureu liggers, over  deu Vijf -
huizer- eu : 

pure.  perc. 2 massa 
Gcbr. Bus, te -

mermeer, /'  12,970 
E. Sligtcr, te Woubruggu, ƒ 9(i00 ƒ 4S80 
VV. van deu Berg, W 

, 9290 4S77 14,057 
. v- Esseu, te Woubrugge, 9600 4825 

P. van Vliet , idem, 9520 4500 13,682 
. l , tc -
mermeer, 9424 4700 

, 15 April : lo. het verzwaren van ecu 
deel dor  Bhtukcnliaimner  zeedijk, lang 111 ; minste 
inschr. was . Schimmel, te , voor/'J . 

2o. bet verswaren van 1060 . lilokzijlc r  dijk , in 2 
perc; minste inschr. waren; perc. , J. , te 
Ambl-Vullcnhove, voor  /"U600; perc. 2, . Ooslcr-
kninp, le Blankenham, voor  ƒ8300. 

Vllotthigen, 15 April : lo. onderhoud kazerncgobou-
wen te Vlissiugen cn  minste inschr. was 
.1. , voor  ƒ11359. 

2o. idem der  inulsel- eu timmerwerken tc Vlissiu-
gen eu ; miiisle inschr. wus W, Plulipscn, 
voor ƒ 1950; beiden alduar. 

n 15 April : dc levering aan dc artillerie-stapel-
en cuuatriictic-magazijueu vuu steenkolen eu coke, in 
13 perc; minste inschr. waren 

(iroc  ij, uleenkultii (2 pure): Van Barth en Co., 
Botterdam, ƒ10.74; W. Boven en Zn., idem, ƒ 16.68; 
11. A. vun Beuuiugeu, Utrecht, / 15.70; S. Bingham, 

, ƒ 14.70; A. Zellckou», Venlo, ƒ 1 3. 
tiroes Hithf-xteeukoieii (2 pcic): . l i . Biugliain, 

, a. eu h, ƒ 1 5; A. Zelltkens, a, ƒ 12.NO, 
b. ƒ 13; Gruawinckel on Co., Arnhem, a. ƒ 1 2 . 0 1, b. 
ƒ13.14; C. p van Veithoven, Tilburg , , 
b. f 11.05. 

f'ij/ie  Huhr-nteenkolen  ( 1 pure.) : S. 
Binghaiu, «. /7.fi8, b. ƒ 7 . 9 8; C. p v. Vclthuvou, 
a. ƒ 6 . 8 7, 6. ƒ 7 . 1 2; Giuswiuokel eu Co., «. ƒ 0 . 0 9, 
ü. ƒ7 .09: A. Zullckeus, « . ƒ 0 . 2 0, A. ƒ 0.40. 

 (smeekolm) (2 perc): S. Biugliain, a. ƒ 8 . 7 7, 
b, ƒ 0 . 0 7; C. p v. Veithoven, a. en b. ƒ 7 . 0 4; 
Gruawinckel eu Co., a. ƒ7 .49, b. ƒ7 .91; A. Zullckeus, 
« . ƒ 7 . 1 0, i. ƒ7.30. 

AWflf/ffll f i/ietruke (3 perc.): S. Biugliain, ƒ 22.20; 
VV. n eu Zu., ƒ 22.08. 

a. ; . 
. ndr.ein. i April : . onderhoud der  werken, 

2o. idem der  kazernejcbuuwou, 3o. verven der  wer-
ken ; minste inschr. waren: lo. A. du Viju , voor 

/ l O W J 2o. .1. vau Scventcr, voor ƒ 1308; 3o. Wed. 
J. Ek en Zu., voor ƒ 1048.49; allen aldaar. 

lueii it , Bi April : lo. herstelleu vun vloeren enz. 
in n cu het hospitaul; minste, inschr. was 1

, voor / 4100. 
2o. verveu van kazernen; minste inschr. was . C. 

de , voor  ƒ 1 9 1 9; beiden aldaar. 
Zwelle, 10 April : het maken vau 2 houten brugjes 

in ; miusto inschr. wureu , 11. llcuimk 
ea 11. 11. , aldaar, voor  ƒ1205. 

t , C April : het onderhoud lo. van de 
groote wegen 2o kl., in ü jicre., 2o. der  prov. wegen, 
in 10 perc; minste inschr. waren: 

firoole tceqen: perc. , .1. , ƒ14 ,944; perc. 2, 
.1. Yenin, ƒ 12,522; perc. 8, .1. Gozé, ƒ 5250: perc. 4, 
F. van Wylink , te , ƒ8750: perc. 5, . J. 
.lockiu, te Venlo, ƒ2086. 

 met/en; perc. 1, J. , ƒ12 ,293; perc. 2, 
J. Gozé, ƒ 5 4 0 0; perc. 3, dezelfde, ƒ5700; pen. 4. 
J. , ƒ9934; perc 5, J. Yerna, ƒ 1248; perc 6, 

. Sctnnitz, ƒ9395; perc 7, . Jcnnissen, ƒ7090; 
perc. 8, P. A. Grubbcn, te Blcrick , ƒ 10,270; perc. 9, 

. Gcurts, tc , ƒ0072; perc. 10, E. vau 
Wylick , ƒ10,748; ovuriguii aldaar. 

, 17 April : het onderhoud lo. der 
werken, 2n. der  kozcruegeboiiweu aldaar; miuste in-
schrijver wus W. vau , aldaar, resn. voor 
ƒ3599 mi ƒ1899. 

3o. het vervangen vun vloereu ia een kruitmagazij n ; 
minste inschrijver was J. van Saarloos, aldaar, 
voor  ƒ1 185. 

Zaandam, 17 April : liet bouwen van een luicrnn-
ii ui- le Zanilvoort ; minste inschr. was W. Ver laan, 
aldaar, voor  ƒ16,480; uiot gegund. 

n.moik. ii.i .ni 17 April : het maken dor gebouwen 
teu dienste van ecu stoomgemaal uau de : 
ingek. 14 bilj. , nis: 
\V. J. vun , te Amsterdam, ƒ 120,200. 

 C. Schade. „  idem „  117,349. 
B. van der  Weerden, „  Utrecht, „  115,000. 
C , „  Nicuwuudam, „  110,000. 
ff.  Ambagtshocr, „  Amsterdam, „ . 
A. van deu Berg, „  Boakoop, „  106000. 
G. . van , „  Amsterdam . „  103,500. 

. r  en 
A. , „  llpendam, „  102,395. 

P. , „ , „  103,150.50 
<i. . „  Amsterdam, „  100,400. 
B. Jansen, „  idem „  100,150. 
C. Blankevoort, „ , „  99,98(1. 

. , „  Buiksloot, „  99,800. 
. Oodviict cn 
J?. J. Blauuw, „  llooru, „  95,000. 

gegund. 
, 19 April : het bouwen van eou walumur 

langa het sell eep vuurt kanaal der te bouwen gnsfabriuk; 
ingek. 10 bilj. , als: 
J. C. Tom, tc , ƒ 29,8:« 
J. de Bruijne , „ , „  27,500 
.1- vun , „ . „  27,500 

. Brouwers, „  Uouda, „  27.0t«l 
. Verheul, „  Cbarlois, „  20,300 

N. J. Nette, „  idem „  86,000 
J. Verkoren, „  Voorschoten, „  25,813 
W.  „ , „  25,000 
C. Bosman, „  idem „  24.95U 
A. . vau Wijngaarden, „  Sliedrecht, „  24,800 

. Boer, „  idem „  24,280 

. v. d. Tas cu 
A. W. Visser, „ , ,. 84,130 

C. vau , „ , „  23,998 
G. , „ . „  23,510 

. llollaudor , „  Capelle a , „  23,230 
. Geverdiug, „ , „  20,800 

VVa»p|k. 19 April : het bouweu eener  school met 
ondcrwijzerswoiiing eu een ruadhuis; ingekomen 5 
biljetten, uls: 
P. van , te , ƒ 20,460 

. dc Joug, „  Capelle, „  21,580 
A. vau , „  Waspik, „  21,278 
A. .1. Vermocrcu. „  Gucrlruidenbcrg, „  23,492 
G. dc .long, „  Capelle, „  22,300 
gegund. 

, 19 April '  hut niukuu vau een school-
gebouw, burgplaats euz. op open terrein: ingek. 5 
bilj. , als: voor  /:(1,840, ƒ81,698, ƒ 30,500, ƒ 30,173 
uu (van A. dc Vries, aldaar) ƒ29,500. 

Pullen, 20 April ; het bijbouwen dur  school iu dc 
huurtaelnip : minste inschr. was J. vau den 
Burg, tc Ermelo , voor  ƒ1520. 

itiinire i in, 21 April : hol bouwen eouor  dubbele 
arbeiderswoning; minste inschr. was J. , al-
daar, voor  ƒ 2 3 1 2; gegund. 

/.nul v  . 21 April : het verbouwen vuu lui  i a ui-
tluis en hut inrichten van lokulun vuor  tolegruafkau-
toor; miuste inschr. was W. van den Berg, to -
lem, voor  ƒ3285. 

. 21 April : het amovecren vau een huis 
op dc Nieuwslud cu alduur  bouwen vau eou kofliohuis; 
ingek, 7 bilj. , als: 
C. .lansen, ƒ 10,400 
S. W. Alkoma , te m , „  8,887 
J. , „  7,990 
.1. vun , „  7,500 

. v. d. Zaag, „  7,270 
.1. v. d. Voer, „  7,349 
J. J. Swarts, „  0,995 

origcu alduar; gegund. 
 22 April : du hcrstulliugeii cn ver-

niuuwiugeu auu het postkantoor; minste inschr. wua 
.1. Tainsou , alduar, voor ƒ 1592. 

, 22 April : bet bouweu vau oeuc draui-
brug eu brugwachterswoning, over dun n bij 
Woerden; iugek. 12 bilj. , als: 
P. Vlasmau, tc Bodegraven, / 14.879 
O. Snol, „  Woerduil, „  l 1,500 
G. dc Gucderou, „ , „  14,444 
1'. Vlusmun, „  Bodograven, „  14,440 
J. Bouwman, „  JPoruis, „  14,333 
A. de Borat, „  Papeudrecht, „  14,064 
W. van , „  Wiluis , „  13,900 
T. Boers, „  Woerden, „ i 
T , „  Noorden. „  13,71-7 
J. W. vun  tb, „  13,571 
J. van Vliet , „  Oudshoorn. „  12,780 
J. N. van Wijiiguurdou , „  Oudewater, „  11,995 

lUa.iem. 22 April : het bouwen vuu eou wucht-
haia voor de ambtenaren der  belastingen,, iu het 
Westerdok to Amsturduni ; minste inschr. was W. v. 
d. Berg, te , voor  ƒ7179. 

, 22 April : hol makeii vau een riool; 
minste inschr. was . . Wittukoek, tc llcrkiugcn , 

 ƒ 4 0 0 5. 
, 2'A Apri l ; hel maken eeuer  vasle 

kap voor het koninklij k stoomjacht  Uruic enz.; 
minste inschr. waren A. t un W. , 
ihlaur , voor ƒ 27,000. 

Ouderkerk a/d Uael, 23 April : de reconstructie 
van eou schuprudmolon tot vijzel bemaling; mguk. Pt 
bilj. , als : 
li . 11. v. d. Wilt , te Broukclen, ƒ 17,050. 
.1. Wnltervcun, „  Tieuhovun, „  10,900. 
A. v. d. .Berg, „  Boskoop, „  10,500. 

. , „ , „  15,500. 
C, vau Vliet Pz., „  Uithoorn. „  15,489. 
N. E. Gcrrewcg, „  Breukelen, „  15,800. 
F. Peters, „  Amsterdam, „  15,300. 

. l.nlliori: . „  Breukcloii, „  15,200. 
T. llakkeliug, „  Noorden, „  15,999.50 
W. vun , „  Wilms, ., 14,908. 
T. 1'eppiiik, „  Amslerdiin, „  14,000. 
Niokerk eu , „  idem „  13,998. 
J. Boverboff, „ , „  13,950. 
gegund. 

Clrecht, 23 April : bet luakuu van eeu bomvrij 

wachthuis bij  Jutfaas; minste inschr. waren J. Bos-
houwers en Co., aldaar, voor  ƒ37,990. 

tmer-iour i . 2\i  A|iril : hoi uitdiepen en onder-
n vau een gedeelte der  Barucveldsclie-

eu , iu ; peiu; minste inschr. waren: 
lior c 1, 3 en 4. . de Borst, te Papeudrecht, resp. 
vuor ƒ f390, ƒ395 en ƒ  perc. 2, E. , 
te Amersfoort, voor  ƒ170; pere.  fi  en 7, . Velt-
huijZCQ , te Woudenberg, resp. voor  ƒ 2 2 9, ƒ 39 
en f 44. 

Ciranhigen, 23 April : lo. eenige bestratingen op 
den s grouten weg c kl. no. 1, le zijtak; ingek. 
8 bilj. , als; 

. . Palstra, te Franokcr, f 11,998 

. Oirringa , „  Sapuemcer, „  11,993 
J. Veldkamp, „  Budum, „  11,980 

. J. , „  (irouingeu, „  11,750 
W. B. , „  Warlhuizeu, „  11,580 
J. v. d. Veen, „  Zoutkamp, „  11,570 
P. . , „  Groningen, „  11,530 
W. . Talman. „  Bergum, „  10,940 

io. maken vuu ecu gebouwtje, met peilput, voor 
eene zelfregisticercndc peilschaal te ; minste 
inschr. was . OlTringu , voor  ƒ4953. 

e 83 April : lo. hut vurbreudeu van dc Noord-
Willcmsvuart bij  het . kerkhof aldaar  unz.; minste 
inschr. Was . Bruius, aldaar, voor  ƒ15,597. 

2o. hel bouwen van een grenskautoor  aan dc Poppu ; 
geeu bilj . ingekomen. 

, April : het éénjarig onderhoud van 
het kanaal duor  Walcheren; inuisle inschr. WSfl ü. 

, te Sliodreeht, vour  ƒ125,400. 
Viuerareari . 21 April : . uuderhoud der  werkeu 

op dc legerplaats te : minste inschr. was . 
.1. Buitenhuis, to Elspcot, voor  ƒ2047. 

2o. idem der  kazcruegehouwuii tc Aincrsfourl ; minste 
inschr. was G. Prins, uldaar, vuor  ƒ9540. 

3o. vcrbuluriugui i in- un om hot hospitiml te -
guii; éénige inschr. . .1, Buitenhuis, vuor . 

, 20 April : het maken der  funducriiigen voor 
2 gashouders; minste inschr. wus . 1,. van Wijn -
gaarden, te , voor J 33,950. 

\oier-liiui- r  , >ï> Aprii : lo. do levering van hout-
waren, aan duu muud van du Eum enz. beuuodigd ; 
ruinstu inschr. was S. , aldaar, voor  ƒ 3 0 9. 

2u. idem van lesscniuirs, burden cn tafels voor  de 
nieuwe tussolieusclioul; minste inschr. was G. Prins, 
aldaar, voor ƒ 1555; goguud. 

kampen, 20 April : hut maken van 70 . buzalt-
kade auu de gasfabriek; minste inschrijver  was E
van Werven, uldaar, voor  ƒ7701. 

Atwess, '̂t; April : het ééujarig onderhoud der , 
Beilur- en l lostermoorsche vaarten : éénige inschr. was 
11. Winters, aldaar, voor  ƒ8900; geguud. 

, 2ü April : lo. vernieuwingen aan un-
derwijzcrswuuiiigcn cuz., 2o. idem verhuurde gebou-
weo, 3o. idem aan du bruggen, 4o. hut n vau 
een gemetselde trap iu dun kanaaldijk : 

lo. 2o. 3o. 4o. 
W 1'. van Pugé, ƒ 1847 ƒ 310 
P. . 1790 284 ƒ 1073 ƒ 212 

. P. van de , 1710 330 
J. F. . v. d , ltltl 7 327 980 230 
C. Felle, 1045 
allen aldaar. 

, 27 April : voor  du verschillende werken 
vanwege het ministerie van justiti e waren minste 
inschrijvers: //. liet bouwen van ccuu directeurswoning 
ci.z. bij  het huis van verb, en opv. vour  jongens te 
Alkmaar , C. J. , te Amsterdam, voor  ƒ12,200; 
b. verhouwen vun deu westelijken vluugcl vau- on 
inakuu vun wandel plaatsen bij  het huis vau verzekering 
te , A. , te Vlissiugen, voor  ƒ22,287; 
e. bijbouwen cn veranderen vun lokalen en het inakuu 
van oen regenbak uau hel huis vau arrest te Almelo, 
W. \\ usluuliurg, tc Almelo, voor  ƒ2053. 

, 27 April : de levering vau stueukuleu aan 
du militair e wachten iu het ; minste iuschr. was 

, .1. ffledeabrugge, te Amersfoort, voor  ƒ1 .85 per 
100 . 

'*-llage, 27 April : do levering vau vier  loodskottors 
met buschiutiug eu mastgcstel; unnstc iuschr. was P. 

, tu Aiusturdum, voor  ƒ00,900. 
t'lrerkl . 27 April : lo. verkoop van -

slavcu, punlstukken, tuugbewogingcn . lasch- eu uind-
pluicu, schroef- cu haak bouten, afkomstig van du 
lijnen der  Stuatsspoorwcgun, 2o. idem iuu gebruikte 
spuorstavmi uu puntstukkuii , atkomslig vau de lij n 
Al mulo - - Sulzburgcu: 

lu. 2o. 
A. . , tu Utrecht, ƒ 24,519. ƒ 4005. 
P. C. Bruymugs, te Amsteid , . 4001. 
B. .1. Nijkerk , idem, 23,852. 3827. 
S. A. Vies uu Zoucu , te 

, 23,274. 3458. 
. S. Stokvis uu Zn., idem, 22,880. 3978.72 

m dc , te 
Amsterdam, 22,300.20 
Uevenler, 27 April : hut bouwen vau 4 blukkeu 

burgur  woon huizen; iniustc iuschr. was Pul aldaar, iu 
massa voor  ƒ'43,550 en in kolotnmuu voor  ƒ42,570. 

Arnhem, 2Ï  April : lu. het graven en metselen van 
3 brandputten; ingek. lo bilj. , uls: 

G. Uieftiug, ƒ 1515 
G. vau Burkuui , „  1509 
Th. Eibers, „  1400 

. Jansen, „  1444 
. , „  1387 

U. W. Schut, „  1295 
11. vuu de Saud, „  11 i 
Juli . Ann : : . „  1044 
J. Teunisscn, „  1035 
W. v. d. Ueijden , „  988 

2o. hot onderhoud vun het riviurbud ; ïtigekomeu 
4 bilj. , als: 

G. vuu Bcrkmu , ƒ 3510 
Tb. Eibers, „  3390 
1». W. , „  \yj\<;> 

. . „  ;(232 
uilen aldaar; no.  geguud, uu. 2 in buraud guhuiidou. 

l'lreelil . 28 April : lo. hut aanbrengen vuu gaslei-
dingen iu hel Bijks'huspiluul ; minste iuschr. wus . 
A. dc , vuor  /'1297.50. 

2o. dc herstellingen uun de bruggen (genie): minste 
iuschr. was . Barucvuld, voor ; Ooidcii aldaar. 

. 25 April : liet vernieuwen van kaaimu-
ren in dc buiteustud; iugek. 11 biljetten, als: 
Wed. G. Camesi ou Co., ƒ 14,875 

. , tu Capelle a , „  13.200 
C. A. , „
li . , „  18,700 
J. Netten, „  Charlois „  12,590 
A. Gouveruo, „  12,500 
P. . , „  11,999 
C. ffarnaar, „  11,550 
J. dc Bruyne, „ , „  11,541 
J. du , „  11,309 

. v. d. Berg en P. . . „  10,899 
overigen aldaar. 

, 28 April : de hürstullingcn aan kuzorne-
gebouwen tu Viissmgeu eu ; minste in-
schrijver  was A. , lu Bteskuus, voor  ƒ2830. 

, 28 Apri l : het bouwun vuu eoue ijzoruu 
draaibrug mul sleeueu luudhuufduu; minste inschr, 
was F. Aburaou, tu Stewnwijk, voor  /'4739, 
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da 

, 89 April ! minste inschr. voor do ral* 
gemle werken waren: lo. liet verdienen vnn eenige 
edccllen van bet Noordli. kanaal: Goedkoop, Amster-

dam, voor  ƒ54,300; 2o. voorzien der  boorden van 
dat kanaal, in 4 perc.: perc. 1, n ijk , voor  ƒ 4 8 8 8; 
perc. 2, , voor  ƒ8947; perc. 3, Jansen, voor 
ƒ12,390; perc. 4, Swets, , voor  ƒ10,966; -
3a verlengen enz. van den leidam langs het -
beraamt: Van , te Sliedrecht, voor  f76,800: 
to. herstellen der  zeeweringen op Wieringen: Beu-
kenkamp, voor  ƒ6996; — 5o. duinbeplantingcn enz. 
op Texel en den vasten wal van , in 3 
perc: perc. , Clavier, voor  ƒ3047; perc. 2 en 3, 
J. Oldenburg, le Bergen, reap, voor  ƒ 9 3 60 en 
/ 7350; — 6o. levering van stortsteen met bestorlen 
der e zeewering: , voor  /"S718. 

V lUgo, 20 April : lo. t maken van dc aardebaan 
voor den spoorweg van de Voorzaan tot het Smallepad 
te Amsterdam: ingek. 7 bilj. , als; 
J. C. van , te Sliedrecht, f 1,900,000 

. Volker, ,. t cn 
A. Volker , „  Sliedrecht, „  1,860,000 

C. van der  Plas, „ d eu 
W. . Schram. „  Sliedrecht, „  1,669,000 

, » 1,644,000 
. van dc Velde. „  Papendrccht, „  1,549,000 

J. de , „  Werkendam, „  1,460,000 
W. J. Schram. „  Sliedrecht en 

C. l ïosman, , „  1,293,000 
2o. de vergrooting eener  keet op de stapelplaats tc 

; minste inschr. was C. J. , te 
, voorƒ2560. 

3o. woning voor den beambte der  meteor, waarne-
mingen enz. le Vlissingen; ingek. 4 bilj. , als: 
P. Buitendijk , tc Goes, ƒ 16,861 

G. , „  Sliedrecht, „  16,480 
B. Voordendag Az., „  Strijen, „  16,300 

. van Wijngaarden Yz., „  Sliedrecht, „  15,600 
4o. de steunpijlers van dc spoorwegbrug over dc 

n te ; ingek. 6 bilj. , als: 
XV. van  tc Ucllevoetsluis, / 29,900 

J. s en Zonen, „ , „  24,600 
r en Bultormau, „  idem „  68,946 

J. van der  Vlagt Jr., „ , „  22,700 
E. S. , „ , „  88,986 
1. de Bruync, „ , „  21,550 

'a-llage, 29 April : bet maken van een weg over de 
linker e voor den uitweg van den polder 

; minste inschr. was C. Sterk , te 
, voor ƒ 10,572. 

Vervolg der  Berichten en , 

. 

'S-Gravenhage. i den r dei bur-
gerlijk e openbare werken zijn gedurende Febru-
ari j l . de volgende beschikkingen genomen: 

Overgeplaatst: van i naar  Blitar , de 
ingenieur 3de klasse F. . Scberius; van Ben-
koelen naai Cberibon, de architect 1ste klasse 
J. Flikkenscliil d ; van Samarang naar  Poerwodadi, 
de architect 1ste klasse W. P. Brandes; van 
Bandung naar  Benkoelen, de architect 2de klasse 

. Th . Ziesel; van Ainbarawa naar , 
de architect 2de klasse J. W. Volmering; van 

o (Celebes) naar  Cberibon, de opzichter 
2de klasse E. A. Stuur; van Batavia naar  Tagal, 
de opzichter  2de klasse J. . C. Schulmayer; van 
Ai.jer  naar  Tjiringin , de opzichter  2de klasse J. 

. ; van l naar  Ambarawa, de op-
zichter  2de klasse C. ; van Samaraug 
naar  Salatiga, de opzichter  2de klasse . J van 
Beek; van i naar  Blitar , de waarnemend 
opzichter  2de klasse P. Bommel; van Pamakasan 

) naar o (Celebes), de opzichter 
der 2de klasse VV. ; van g ) 
naar  Padang (Sumatra's Westkust), de opzichter 
2de klasse S. E. ; van Samarang naar 
Bandong, de opzichter  2de klasse G. Urne ; van 
Batavia: naar  Banjoeiuas, de opzichter  3de klasse 
B. van Beek, naar , de opzichter  3de 
klasse F. J. F. , naar  Samarang, de up-
ichter  3de klasse . Brauns, naar i de 
opzichter  3de klasse J. , naar , 
de opzichter  3de klasse J. W. P. Vrijbergen , 
naar  Patti, de opzichter  3de klasse G. , 
naar  Padang, de opzichter  3de klasse P. . 
Scheffelaar, naar  Bandong, de opzichter  3de 
klrsse A. A. Pasman, naar  Samarang, de opzich-
ter  3de klasse F. W. van Gulden, naar  Tange-
rang, de opzichter  3de klasse C. van Wijk . 

Voorloopig geplaatst: te Batavia, de benoemde 
oplichters 3de klasse C. J. Schotel, J. . P. -
pra , . J. Prakken, J. Wilhelmus, J. Pasman, 
J. fc. , P. Elenbaas, J. E. Scheller, A. -
mere en G. . van der  Swaagh. 

— Bij  beschikking van 28 Apri l 1875, n». 44, 
12de afdeeling, is aan  Sartorius, , 
lot wederopzegging, vergunning verleend voor 
een stoomsleepdienst op het p van 

l naar  Zwartsluis. 

A rnhem . r  de Vereeniging Artibus Sacrum 
zijn pogingen aangewend om een waarborgfonds van 
ƒ 1 5 00 bij  elkander te brengen, teneinde daaruit 
het eventueel tekort van de aanstaande tentoon-
stelling van kunstwerken van levende meesters 
te dekken. t is ons aangenaam le kunnen 
mededeelen, dat voor  deze som binnen enkele da-
gen is ingeschreven. 

e koninklijk e goedkeuring is verkregen voor 
het houden eener  verloting van kunstwerken, 
die op de tentoonstelling zullen worden aange-
kocht. t plan bestaat, 5000 luten ad ƒ 1 ver-
krijgbaa r te stellen. 

Correspondentie-

net antwoord van den heer J. . , op 
het schrijven van den heer W. C. van Goor over 
de beursprysvraag te , alsmede bet 
stuk getiteld : Vaustnottetlen voor teekenonderwijs, 
kunnen niet iu dit nommer worden geplaatst. 

Advertentiën. 

A A  & T , Utrecht. 
Fabriek van Torenuurwerken , Telegraaf-
toestellen, Phyaische en -

sche . 

e n . 

. 

Op g den 18 i 1875, des namiddags 
ten half twee ure, zal in het Stationsgebouw 
buiten de Willeinspoort te Amsterdam worden 
aanbesteed de vervaardiging van : 

Perceel . Twee waterk ranen; 
. >f. A c ht afstandsignaalpalen met 

acht stoelen voor de bewe-
ging en t ien spantoestellen en 

b. Veer t i g optische signaalpalen. 

Bestekken zijn tegen betaling van ƒ 0.50 te 
verkrijge n aan het u der j 
op den Vijgendam te Amsterdam. 

n zijn te bekomen op het bureau 
van den Eerstaanwezend r van den Oos-
terspoorweg te , alwaar de teekeningen 
ter  inzage liggen. 

r  of van wege het Bestuur van het Water-
schap der  rivier  de 1 'on 1 c. B. , zal worden 

: 
t verbeteren van genoemde r iv ie r 
tusschen 's h en Boxtel. 

Bestekken zijn op franco aanvrage tegen beta-
lin g van f 0.5Ü verkrijgbaa r bij  den Secretaris-
Penningmeester van het Waterschap te Boj-tel 
en bij  den r te Stratum. 

Aanwijzin g op het terrein wurdt gedaan den 
29 Apr i l , beginnende bij  den Wat er  molen te 
Boxtel, des morgens ten 9 ure. 

inlichtingen tc bekomen bij  den r vau 
het Waterschap te Stratum. 

n iu te zenden vóór of op 
den 6  1875 bij  den Secretaris-Penningmees-
ter  te boxtel. 

Opening der  Billetten op het raadhuis te Boxtel, 
den 7 , des middags ten 12 ure. 

Op Zaturdag 22 i 1875, des middags ten 
12 uur , zal door de firm a VA N N en 

, scheepreeders te  aanhaar 
 te dier  s ted», in één perceel, onder 

hare nadere goedkeuring worden aanbesteed: 

t maken van een k te -
delburg, i n de water ru imt e tusschen 
het Noordel i j k verlengde v an de 

e e en den . 

e aanbesteding geschiedt bij  enkele inschrij -
ving, volgens jj  89 van het bestek. 

t bestek ligt ter  lezing ten e van de 
n VA N N en  te

burg. 
t is voorts op franco aanvraag, tegen over-

making van een gulden per  exemplaar , van af 
g 3  franco te bekomen ter  boekdruk-

keri j  van de tinna N en A , 
k in te Amsterdam. 

n worden gegeven (gedurende veer-
tien dagen vóór de aanbesteding) ten kantore 
van de firma  VA N N en  te
delburg, Voorts , van af g 3 , dooi 
den r van den Waterstaat J.
Eerstaanwezend r bij  de Amsterdamsche 

, t 033, te Am -
sterdam 

Op Vrijda g 7  1875 , des namiddags ten 
half 2 ure, zal in het l A te Hilver-

sum aanbesteed worden: 
t bouwen v an eene V i l l a met Sta l-
gebouw aan den Utrechtschen Straat-
weg te . 

e bestekken zijn te verkrijgen bij  de n 
 AN , l en VA N  ESTE  E N, Ne< 

te Amsterdam den 2 9 »U n Apri l 1875. -
gen worden gegeven bij  den Architect O. lï.
te Amsterdam, alwaar de teekeningen ter  visie 
liggen. 

Openbare Aanbesteding. 
e ONTVANGE E EN -

N te  zal op g 
den 13 i 1875, des middags ten twaalf ure, in 
het l O te Nieuweschans in het openbaar 

: 
t slechten der . Bonder -en 

s met tusschen gelegen 
Cour t ines, benevens een deel der 
voorliggende bui tenwerken; 

het maken van eene vaste bru g i n den 
n ieuwen uitgang bij  de Winschoter-
poor t ; het aioopen der  Winschoter-
poort en der  bru g bij  de gewezen 
Bel l ingwolderpoort . 

N B . de te vergraven hoeveelheid 
grond bedraagt ongeveer 37000

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 
Bestek met teekeningen liggen in 3  1875 

ter  inzage aan de n der e en 
n te Groningen en te Winschoten, en 

zijn na dien dag aan laatstgenoemd kantoor  tegen 
betaling van één gulden te bekomen. 

e aanwijzing in loco zal gegeven worden op 
g den 11 i 1875, des middags ten 

twaalf ure, beginnende aun de Winschoterpoort. 

 Ontvanger voornoemd, 

E . 

 en S van 's-Gra-
venhage wenschen, uiterl i j k op 15 i 1875, 
van n prijsopgave te ont-
vangen voor de levering van twee kleine stoom-
tuigen, elk van fier  paardenkracht, met stoom-
ketels, drijfassen, reservoir, pompen, enz., een 
en ander  beiioudigd vuor de iu aanbouw zijnde 
Gemeente-Gasfabriek. 

e algemeens beschrijving van de verlangde 
toestellen, de voorwaarden van levering en nadere 
inlichtingen zijn te verkrijgen ten kantore van 
de e der  Oemeeiite-Gasfubriek. 

t  VAN
) vraagt zoo spoedig doenlijk, met opgaaf 

vun prij s eu inzending van monsters, franco 
levering op de lloogeveensche vaart bij  de Wijks -
bi ug of in de r  Wijk e : 

Één millioen beste Straatklinkers. 
Gedeelten daarvan goedgekeurd worden ook 

aangenomen. 
hi , den 21 Apri l 1875. 

Namens vooritoemd Bestuur. 
 Secretaris 

 J. . 

Op Zaturdag 15  1875, 'snamiddags ten 
2 ure, zal door den r A. F. VA N S 
te Vught, iu de t staande nabij  het station 

n te Utrecht, hij  enkele inschrijvin g wor-
den aanbesteed: 

t verf- en glazenmakerswerk voor 
de ijzeren Stat ionskap van genoemd 
Stat ion, met bij leverin g van alle 
daartoe benoodigde verwstoffen. 

Bestek en teekeningen liggen ter  inzage van 
af 25 Apri l a. s. in genoemde , en is bet 
bestek na dien datum op franco aanvrage ver-
krijgbaa r gesteld tegen betaling van ƒ 0.50 bij 
den besteder. 

e C h e a v i n s W a t e r f i l t e r s 

zuiveren met eene merkwaardige snelheid bet 
slechtste en ongezondste water  volkomen van alle 
schadelijke bestanddeel en en worden door een 
groot aantal geneesheeren met warmte aanbevo-
len. Eene geïl lustreerde brochure met de prij -
zen, aanbevelingen van geleerden, attesten eu 
gebruiksaanwijzing, wordt door de n 

E &  te Groningen g r a t i s 
en franco gezonden. 

T en , 

N N . 
u iu n eu Belgischen StraatkeUen, 

Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenen, ene. 

T E P te  prachtig gelegen 
in de nabijheid van Trompenberg, geschikt 
tot het bouwen van V i l l a ' s . Te bevragen by 
P. F. , Architect te Hilversum. 

k „de e " 
 &

t e . 
Vervaardigen verbeterde S T E E N - en -

, vuur  paarde- en stoom-
kracht . 

, 

- en , 

VAN RIETSCHOTEN & HOU WENS, 
 1 01 

S N tot verminderde 
prijzen steeds in diverse afmetingen voorhanden. 

l i .  te Arnhem. 
 en N van Waterpas- en 

t inst rumenten. alle soorten van 
Equerres, Bakens, geijkte , 
Teekengereedschap, enz. en/. 

OP een Waterstaatsbureau kunnen onraiddelij k 
in dienst worden gesteld é én of meer 

E . Adres met 
franco brieven onder  letters A. Z. bij  den Boek-
handelaar .  te Gorinchem. 

.  & . Z O O N , 

Fabrikanten van Stoom- en andere Werktuigen te Amsterdam, 

vervaardigen Stooml.ein.ach.iws van de nieuwste constructie. 

T N 
P a p i er  en , 

voor  welker  onbrandbaarhe id, ondoordr ingbaarheid en soliditeit , zelfs bij  de felste koude en 

grootste lulte, b. v. in Glasfabrieken, hij  geheel instaat en alle schade welke daardoor  mocht ont-
staan geheel voor  zijne rekening neemt. e goederen worden geleverd franco, waaromtrent nade.e 
informatio n le bekomen zijn. Ook levert hij  iu alle mogelijke afmetingen diverse 

vervaardigd ui t de op 1 t nieuw opgerigte 

Bomkade — . 

van E E N  E N G S in verichillende prijzen op liet n van 

E V A N , 

in de nabijheid het Station te 'ê Bosch. 

S &  V A N . 
Eigenaars vau Zuilen- cn i 

in , 

Straatkei jen, Por t land-Cement, 

Nituwehaven S.zijilc 55, . 

N 
v a n 1 i : i t i : \ B i ; i l O i : F  i V v o o r 

n v a n 

Th. J. E te Utrecht. 

E T 
VA S 

V a l d o T r a v e r » . 

e j  belast zich niet het leggen 
van gecomprimeerde wegen en maatlekvloeren, 

ook bui ten Amste rdam 
n geelt de lieer G. Ü. VAN N 

ann de Fabriek W.W. 107A, te Amsterdam. 

A dr  essen. 

Prij s voor 5*2 achtereenvolgende plaatsingen : 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
dri e regels a  20.— 

1'. , Appingedam. 
S t o o m t i i n m e r f a b r i e k en . 

Zagerij  en J a l o u s i ë n f a b r i e k. 

*  j  nivr A , Amsterdam, Alle bouwonia-
ini'iilei i iu cenii'iil, |ii|is, 601, l'orllarnl-Oiiii'ii l .t ƒ 7*28 ptf vat 

' e r k er & , Arnhem. Waterpas-
, balansen, bascules 

Bouwterreinen te Yelp te keep, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VA N -
PENBAC E , te Arnhem. 

. l m - . , te Scheveningen, fabrikan t 

van cement-riolen, waterbakken , vloeren. enz. 

Bouwterreinen te koop nabij  de n 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen bij  den arebitect ) aldaar. 

 C O l : i l S ,
 Fabriek van

 en

~l i«druk l l>y ii  W. VA N  &. C"  te Arnnein. — All e stukken en advertentiën te adresseeren aan den r F. W. VA N T JUm. t« Arnhem. — Uitgave van . A. 

Tiende jaargang 0 . 19. ! 
Zondag 9 i 1875. 

DE OPMERKER 
VOO

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Vmchynt Zondags. Prij s per 8 maanden f 1.G5. u ilmui i rr t zich voor 

een jaargang. Afzonderlijk e nummer, lnj  voornitbestidliu/ 15 cents. 

: 

Van 1—5 regels ƒ l.—, verder  vuor  elkuu rĉ cl iO centa en 10 centa voor  een 
t van het bind. Groote letters worden naar  plaatsruimte berekend. 

N VOO  T E E  EN -
. 

liet zal wel niet dc eerste maal zijn , dat liet 
nut van vaasmodellen voor  teekenonderwijs wordt 
betoogd. Evenwel komt 't mij  niet ondienstig 
voor, daarop weer  eens de aandacht te vesti-
gen, — te meer nu ik daarvoor  eene bijzondere 
en gewenscliti'  aanleiding heb, zooals uit 't vol-
gende moet blijken . 

Zoo ik boop, gaat liet teekenonderwijs bier 
te lande een nieuwe toekomst te gemoet, beter 
dun zijn verleden. Er  bestaat grond voor die 
boop, sedert door de Wet op liet r  on-
derwijn o. a. ook waarborgen worden gegeven, 
d;it dit onderwijs is toevertrouwd aan personen, 
welke kunstenaars en onderwijzers in liet teeke-
nen zyn. Wi l men beweren, dat dezen over 't 
algemeen tocli nog niet zijn wat zij  wezen moe-
ten : bet zij  zoo; maar de weg voor een goed en 
algemeen teekenonderwijs is er  eu wordt reeds 
bewandeld en verder  gebaand. 

't Werd tij d ook, ja , meer dan tijd ; want als 
men ziet, hoever men in de meeste onzer  nabu-
rige landen reeds op dien weg gevorderd is, dan 
kan en mag men met het bestaande nog lang 
niet tevreden zijn, cn moet ons werken en ver-
langen zi'.h nog veel verder  uitstrekken. 

Als ik hierbij  zeg: er  ontbreekt nog zooveel 
aan het teekenonderwijs ten onzent, dan geldt 
dit in de eerste plaats de teekenmodellen. in 
plaat eu pleister, maar iu pleister  vooral. t 
eenige wat we in de laatstgenoemde soort voor 
het onderwijs hebben, zijn de verzamelingen van 
pl'-isterafgictsels naar  antieke cn klassischc voor-
beelden van beeldhouw- en ornamentwerkeii, 
welke aan de e school te t wor-
den gegoten en daar  tegen zeer  billijk e prijzen 
verkrijgbaa i gesteld. Veel daarvan is in 't bezit 
onzer  hoogere burgerscholen cn wordt daar bij  hel 
teekenonderwijs gebruikt ; veel minder  reeds 
vindt uien ze aan de burgerdag- cn avondscho-
len, en bij  het uitgebreid lager  onderwijs wor-
den ze geheel gemist. Andere inrichtingen, waar 
ook teekenonderwijs gegeven wordt, halen we 
later  aan. 

t voorgaande is vooreerst genoeg om te doen 
opmerken, dat door  deze beperking liet nut dier 

e verzameling, ten opzichte van liet tce-
keiioiidervvij s betrekkelij k nog gering moet ge-
noemd worden , en er  alle aanleiding bestaat, om 
te vragen, wal daarvan de redenen kunnen zijn. 

Een eerste reden ligt iu den overgangstoe-
stand , welke het vervangen der  oude teeken-
metliode door een nieuwe medebrengt Zooals 

 weet, onderscheidt de laatstgenoemde zich 
u. a. daarin van de eerste, dat zij  het plaatmo-
del op den achtergrond schuift eu het pleister 
daarvoor  zooveel mogelijk in de plaats st-lt. in 
de boogere teekenstudifin was dit ook wel 't ge-
vul met de oude methode eu bood deze daarvoor 
aan de nieuwe methode reeds veie geschikte 
pleistermodellen aan, maar  n.iaruate de toepas-
sing van hetzelfde beginsel ook op de lagere tee-
ktnstudiön werd beproefd, moest er  veel aange-
vuld worden met pleistervoorbeelden, die vaak 
maar  niet zoo dadelijk te vinden zj i i , die in elk 

i l met veel zorg moeten gekozen cn ontwor-
pen worden. Zoolang nu het teekenonderwijs 
in handen is van leeraren eu onderwijzers, die 
uilen nog nun of meer  doortrokken zijn van den 
lUurdeesem der  uude methode, is het te voorzien, 
dat dit veinieuwingswerk slechts langiaam zul 
vorderen, tenzij  het door  bijzondere maatregelen 
kon wotden bespoedigd; — maar  hiertoe is 't 
nog niet gekomen. 

Vooral voor het lager  onderwijs zou zoo iets 
gewenscht zijn , omdat de acte voor hel teeltenen, 
welke daar  geldig is, ulles behalve voldoende 
Waarborgen geeft, dat de onderwijzer iu dat vak 
Oiet de voOi deelen vau de nieuwe ten opzichte 
van de oude metbode op de hoogte is en in staat 
's, om iu eene hervorming in dezen de hand te 
leenen. Om deze en om nog andere redenen, 
die we hier  niet stilzwijgen moeien voorbijgaan, 
S 'tvoor  hem gemakkelijker, zich aan de plaut-
niudelleu le houden, en 't gevolg daarvan is dat 
ook het gedeelte, hetwelk van de bovenvermelde 

e verzameling voor het lager  onderwijs 
en de eerste beginselen van het teeltenen aan-
bevelenswaardig is, niet aan de dcsbetrelleude 

n gevonden wordt. 

Zooals ik reeds met een paar  woorden aan-
duidde, is dit gedeelte ook niet voldoende, tiet 
bestaat uit eene serie eenvoudige ornamenten, 
-onder  begin en zonder  einde; d. w. z. niet ge-
bcluki voor een afgerond eleuieuiuir  ouderwijs. 

e modellen voor  zulk een onderwijs dienen 
aan te vangen niet grondlijnen, eerst onbekleed 
en dan bekleed. e eersten kunnen van ij/er -
draad vervaardigd worden, evenals de meetkun-
dige modellen, bekend bij  de . 

e bekleede grondlijnen moeten iu verschillend 
relief worden gegeven; en daaraan laten zich ge-
voeglijk verbinden de eenvoudige ornament-mo-
tieven, welke onder  serie C , n°. 1—48, bij  de 

e verzameling te vinden zijn. Alleen zou 
ik ze voor  klassikaal tceken-onderwijs, zooals in 
de lagere scholen niet anders zijn kan, gtooter 
wenschen, 

Verscheidene andere ornamenten van dezelfde 
verzameling geven op de voorgaande uitmun-
tende vervolgen, maar  zijn voor den leerling, 
die daarmee zijn teekenen op schoot moet eindi-
gen, eenzijdig en onvoldoende. 

Anders is dit met hen, die al spoedig over-
gaan tot het teekenen van pleisterkoppen en frag-
menten daarvan. r is gelegenheid , om terug 
te koeren tot hetgeen waarvan men is uitge-
gaan, nl. de schoonheid der  vormen, —  en zal 
het afzonderlijk behandelen van het versieren 
dier  vormen daarbij  een welkome aanvulling zijn. 

r  voor hen, die, om dc een of andere re-
den, die vonnenstudie niet door  liet teekenen 
naar  koppen opdoen, zou de versieringsstudie 
zeker  eenzijdig worden, als men niet beducht is 
om voor die koppen iets in de plaats te stellen, 
dat die eenzijdigheid vau het oruaineul-teckeuen 
verandert en doet keereu ten bate van het en-
semble. Stel u nu als dat lensemble"  een af-
gerond elementair  teekenonderwijs voor, geschikt 
en voldoende voor de vorming van onze toekom-
stige werklieden, — een onderwijs, dat ondanks 
de vele eischen, die men het stelt, te kort van 
duur is, om er  met succes de studie naar  kop-
pen enz. in op te nemen. — wat moet en kan dan 
hier  in de plaats gesteld worden, om bij  dc leer-
lingen den zoo noodigen vormenziii te ontwik-
kelen 't 

Ziedaar een vraag, welke mij  geruiiiieu tij d 
heeft beziggehouden, en welke ik hier  uls volgt 
wensch te beantwoorden. 

Wat hier  na 't vorenstaande nog alleen ter 
plaatsvervanging in aanmerking kan komen, dat 
zijn de vaasvormen. e raas vormen, vooral zooals 
wij  ze in onvergelijkelijk e schoonheid hebben ont-
vangen uil de handen der  Grieken. Wat een vor-
mensinl moet iedereen uitroepen, die deze heeft 
bestudeerd. e prachtigste lijnen, de heerlijkste 
rondingen en de schoonste licht- en schaduw-ef-
fecten , — zij  treilen u oin 't zeerst. e meer 
zij  woi don ontleed, hoe meer zij  bieden ter  lee-
ring , en het geleerde is zóó, dat de toepassing 
daarvan op allerlei bedrijven en voorwerpen ge-
makkelij k te maken is. r  verder uit te 
weiden acht ik hier  overbodig, waar ik in de 
eerste plaats 't woord tot vakmannen in de toe-
kenkunst richt . k vertrouw zelfs, dat zij  'ti n 
dezen met mij  eens zijn, maar dat nog velen 
daartegen dit bezwaar  hebben: dal het afstuit 
op de uitvoering. 

Waar eu hoe de noodige vaasvormen te krij -
gen.' l heb ook ik die vraag gedaan 
zonder  bevredigend antwoord te erlangen , totdat 
ik iu een gesprek met den heer  E. Ougel, hoog-
li eraar aan de Polytechnische school te , 
over het onderwerp in quaestie door  dezen op 
't spoor  werd gebracht van eene collectie
vormen, door  Zijuhooggel. op een der  wereldten-
toonstellingen gezien. Een e en een 

e lirm u zouden daarop vaasvormen in , 
welke door  schoonheid van vormen en zuiver-
heid van uitvoering destijds de bijzondere aan-
dacht trokken, eu als zoodanig ook eene bekro-
ning erlangden. 

Een geïl lustreerde catalogus van terra-co tta 
voorwerpen, uil de fabriek vun P. s Enke 
te , lichtt e mij  nader in omtrent het 
werk der  voornoemde e lirmu . u vindt 
daarin de afbeeldingen van al dc Giïeksche et: 
Etrurisch e vazen, potten en schalen, benevens 
verscheidene antieke en moderne bloeiuendra-
gers, -manden en -potten, nécessaires voor la-
bak, sigaren, schrijfgereedschappen en huishou-
delijk gereedschap, ornamenten eu, ulust not least" 
eene collectie van de beroemdste versieringswer-
ken van vroegeren eu lateien tyd, op het gebied 
van bouw- eu beeldhouwkunst. A  deze voor-
werpen Zij n in den catalogus genummerd, be-
hoorlij k omschreven, met opgaven omtrent prij -
zen eu afmetingen. e prijzen zyn vaak drieër-
lei, omdat vele dier  voorwerpen niet ulleeu in 
verschillende grootte, maar ook verschillend ui-

gewerkt te verkrijgen zijn. Zoo b.v. kan men 
bijn a alle vaasvormen verkrijgen in blanke terra-
cotta en geschilderd, het laatste weder in een 
of meer  kleuren, met en zonder  flguicn of or-
namenten ter  versiering, —- alles overeenkom-
stig met en in de strengste navolging van de 
Orieksch-Etrurischc vaatwerken. 

Behoel ik nog tc verzekeren, dat deze voor-
werpen in dc hoogste mate mijne belangstelling 
gaande maakten, cn de begeerte wekten om er 
eenigen machtig te worden/ En ik stond hierin 
gelukkig niet alleen. t Bestuur der  inrichtin g 
waaraan ik verbonden ben, dacht er  evenzoo 
over, en stelde mij  in staat, eene bestelling voor 
de school te doen, welke ik in 't laatst van 't 
vorige jaar  naar n opzond. En nu 
eenige dagen geleden ontving ik het bestelde, 
bestaande in 15 vazen groot model eu 12 vazen 
klein modal. 2 karaffen, 4 schalen, i mandje, 
1 nécessaire (zie boven), 1 staander en 1 hanger 
voor  bloemen; — samen ter  waarde van p. m. 

f 100, waarby nog komt p. ni. f 15 voor  vrach-
ten, invoerrecht, enz. 

Een der  kleinste vazen is hoog 72 en breed 
20 millimeters, en kost 1 frank (blank) eu 1 fr . 
25 cent. (zwart geschilderd;. Een der  grootste 
vazen — nl. bij  de door mij  ontvangene — is 
hoog 379 en breed 157 mm., en kost 15 fr . 
(blank), 18 fr . (zwart geschilderd), en 30—150 
fr . (uiut ornamenten iu verschillende kleuren ver-
sierd). e laatste prij s is echter  nog lang niet 
de hoogste: men kan er  ook pracht vazen beko-
men voor 300 en 360 fr . per  stuk. 

n keu-.t genoeg, en met bovongenoomdeii ca-
talogus n de hand kan men keuze genoeg doen. 
k heb 'ter  op gedaan en het ontvangene is bo-
ven verwachting uitgevallen van ieder, die het 
zag. t 'toog op hare bestemming — nl. mo-
dellen voor  teekenonderwijs — heb ik de mees-
ten in blanke terra-cottu gevraagd en dezen trek-
ken nog 't meest de aandacht. 

Nimmer heb ik iets van dien aard gezien, dat 
zoo uitmuntt e door  eenvoud en schoonheid, — 
dat zoo duidelij k uitsprak : Zoo moeten die 
tjrieksch-Etruriscli e vazen geweest zijn , om niet 
alleen algemeen bekend en beroemd, maar ook 
algemeen verbreid te kunnen zijn. Want ook 
stof en bewerking verraden eenvoud, 't s niets 
anders dan terra-cotta, maar vun de fijnste en 
zuiverste soort, van zeer  licht grijs-gele kleur. 
Nergens een vlekje iu die stof, en ook nergens 
een fout in de wijze waarop-, en in de vormen eu 
versieringen waartoe zij  verwerkt is. g 
die bewerking is, zou ik niet durven zeggen; 
nu eens denkt men aan de draaischijf, dun we-
der aan louter  modelleuren uit de losse hand; 
somtijds moet meu twijfe l opperen, of die voor-
werpen wel aan vuur  zijn blootgesteld geweest. 
u elk geval: hoeden af voor  zulke industrieele 

kunstenaars! 

Want dat zijn ze. n meenu niet, dat deze 
voorwerpen alleen geschikt zijn voor  teekenon-
derwijs. e meesten zyn inwendig voldoende 
verglaasd om ze, als audei huisraad van por-
selein en aardewerk, le gebruiken. Wie bang 
is dat de lichte kleur  niet tegen dagelijksch ge-
brui k bestand is, kan ze beschilderd nemen , een-
voudig zwart of bruin , of bovendien op de meest 
uiteenloopende wijze versierd. Ook van dezen 
heb ik eenigen gekozen, die echter  als teeken-
model minder  verkieslijk lijn , zooals licht te be-
grijpen is. n kunnen eu moeten zij 
bij  mondelinge voordrachten dienst doen, om van 
de antieke vazen in al hare toestanden eene 
duidelyke voorstelling te geven. 

Uit 't bovenstaande kan men afleiden, hoezeer 
ik deze en dergelijke voorwerpen niet enkel in 
de school :naur ook iu huis zou wenschen, over-
tuigd als ik beu, dat zij  een krachti g middel 
zouden zijn om het peil vau onzen volkssin iu 
kunstindustrieele voorwerpen wat op te hellen. 

t intusschen besturen van scholen, vooral van 
teekenlariehtingen, daarin voorgaan. 

e uunschalliug daarvan heeft voor  velen dier 
inrichtingen ook nog dit voordeel, dat men daar-
door een limit e iu de teekenmodellen verkrijgt , 
welke tot dusver  tevergeefs werd gezocht. n 
herinnere zich hier  wat ik reeds van de pleis-
terkoppen heb gezegd, en brenge dat daarmee in 
verband. n bedenke verder, dat er  wellicht 
voor het teekenonderwijs geen modellen beslaan, 
die meer  en beier  gelegenheid geven dan de va-
zen , om tot de practische toepassing van het 
teekenen op elk bedrij f te geraken. En zoo al 
dit geschrevene nog niet genoeg mocht aanspo-
ren om ook in 't bezit dier  modellen te geraken, 

kome men zelf om te zien en zich van 't gezegde 
te overtuigen. k heb nog geen bezoeker  gehad 
onder de vele belangstellenden, die reeds kwa-
men kijken , welke een ander  oordeel over het 
onderwerp in quaestie uitsprak dan ik hier 
lernederschreet. 

t deze modellen nu hoop ik nij  de teerlin-
gen mijner  inrichtin g den noodigen zin voor  vor-
menschoonheid verder te ontwikkelen, en houd 
mij  voorloopig overtuigd, dat zij , mits met de 
noodige accuratesse toegelicht en geteekend, ons 
verder  zullen brengen dan het teekenen naar 
koppen c. a. u herinnere zich hierbij  echter, 
welk onderwijs ik voornamelijk op 't oog heb, — 
en wete dat deze eerste proeve geschiedt aan een 
ambachtsschool, voor  welke inrichtingen zij  van 
't grootste belang kan zijn. 

n hoever die proef aan de verwachting zal 
beantwoorden, hoop ik later  eens te kunnen me-
dedeelen. Voor ditmaal genoeg, om er  de aan-
dacht op te vestigen. 

's-Hage, 21 Apri l , '75. 
. . . 

G T E . 
e heer W. C. van Goor, architect en -

opzichter te , heeft het in navolging 
noodigen nutti g geoordeeld, zijne zaak, waarvan 
hij  te recht verklaart dat de corpore delicti met 
algemeen bekend zijn, op publiek terrein te bren-
gen. Uit zyne in no. l Ö en 17 vau He Opmerker 
voorkomende gemoedelijke artikelen blijkt , dat 
hij  niet de conclusie iu bet rapport van beoor-
deoliug wfciiii g ingenomen is. Ofschoon zijne 
grieven veel korter  en beter  binnenskamers of 
mondeling, dan buitenshuis of per  courantenarti-
kel, tot klaarheid te brengen waren geweest, en 
hel ongehoord veel van eene beoordelingscom-
missie, die sedert vele maanden ontbonden is, 
gevergd mag heeten, zich ieder  oogenblik op-
nieuw aan het werk te zetten, om deze of gene 
afwijkende zienswij/e van de hare te gaan weer-
leggen , stel ik mij  gaarne party en ben bereid 
met mijn ouden vriend te polemiseeren, hein 
herinnerende, dat hij  als mededinger  ontevreden, 
iu het geval hij  als beoordeelaar had gefun-
geerd, tot geen andere uitspraak had mogen 
meewerken dun geschied is. 

Zijn e zeer  gewaagde stellingen daarlatende aan-
gaande het somtijds scheef oordeeten , stel ik er 
een andere vlak naast, en beneer  dat een beoor-
deelaar  veel juister , beter  eu meer  onbevangen 
zal zien en schatten,- enkel en alleen door het 
ouderling vergelijken en bestudeeren der  mede-
dingende ontwerpen, die hij  allen te gelijk voor 
zich kan nemen. Evenmin als ecu mededinger 
zich als gebonden behoeft over te geven, is hei 
den beoordeelaar  geboden zich klakkeloos te ver-
eenigen met het  des mededingers, en nooit 
is er, zonder  weders/jjdsehe welwillendheid, over-
eenstemming iu n denkbaar. Ais een 
p ri j  sp rog ram ma den naam van wetboek verdient, 
hetgeen ik ontken, dan nog sal hel noodig 
zijn , ter  liefde der  zaak over eu weer  conces-
sion le doen; en ware dit niet geschied, er  zou 
nimmer eenige prijsvraag bekroond zijn geworden. 

Eu toch zijn er  zoo vele gevallen waarin het 
hoogst onbillij k zou zijn tot eenige bekroning 
over te gaan, vooral wanneer de practische eu 
de hoogere eischen worden voorbijgezien. Oy, 
waarde vriend, zult hel wel eens zyn dat een 
Beurs met Concertgebouw enz. tot het hoogste 
gebied der  bouwkunst behoort, en de gemeente 

n voor  haar  geld recht heeft op een 
gebouw, dat grootsch en monumentaal is ontwor-
pen. t grootscbe eu monumentale, gij  weet 
hel, moet worden verkregen door  reiuen eenvoud; 
maar  tusschen kunsteenroud eu kunstkaalheid oi 
armoede is een hemelsbreed verschil. 

t de waarheid bij  de minderheid kuu zijn , 
is mogelijk, maar  voor  OU van de 100 gevallen 
zal zij  zich wel bij  de meerderheid herbergen. 
Er is bij  eene beoordeeling vaak evenveel te ver-
tellen als over  een programma eu de mededingende 
ontwerpen. t klaverblad moet iu verband wor-
den beschouwd. Wat ik hierover  reeds in 1804 
sprak, verzoek ik mijn vriend Van Goor eens le 
willen nalezen in de Bouwkundige bijdragen, 
deel 14: Verslag der  elfde bijeenkomst in iSÜ-i, 
bl. 04—81. 

Een beoordeelaar  mag, evenmin als een mede-
dinger, het progamma veronachtzamen, mits dat 
programma uitvoerbaar en waar is; en toch hoe 
dikwerf is het mogelijk of le veisclioonen , wanneer 
misverstand iu 't meniohelijk werk een plaatsje 
kouit t ieder  mededinger  zyn
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aardig gevoel over  prijsvraag heeft, spreekt 
vanzelf. t hij  die afvalt eerder  genegen is de 
gebreken te zoeken in het programma  in het 
rappor t van beoordeeling, en allerminst in zijn 
eigen arbeid, blijk t te vaak, dan dat ik noodig 
zou hebben voorbeelden te noemen. Opmerkelij k 
is het, dat mijn vriend Van Goor zich tracht te 
versterken met de argumenten die reeds in vroe-
gere nommers van  Opmerker zijn toegelicht en 
weersproken, en gaarne verklaar  ik mij  aan ziju 
zijde, waar  hij  zich volkomen gelieft te vcreenigen 
met de bewering, dat de 1 J ton bouwsom E N . 
k had gaarne, om der  rechtvaardigheidswillc, ge-
wenscht dat de heer  Van Goor allereerst was ge-
treden in een even uitvoerige critiek van het 
programma in verband tot het rapport , en dat hij 
zyn polemiek op het dooi- hem ingeleverd ont-
werp had gebouwd of de verklarin g afgelegd: ik 
heb al de ontwerpen en bescheiden in persoon 
te n dagen achtereen, gelijk ieder  bcoor-
deelaar, bestudeerd. t programma moet zoowel 
uitschrijver s als inzenders cr» mededingers beur-
telings leiden cn binden, doch als de heer  Van 
Goor van het stelsel uitgaat, dat dit quand me me 
een wetboek moet heeten en als zoodanig wordt 
gecerd, gehoorzaamd, dan volg ik hem niet, om-
dat een programma menscheljjk werk is en niet zel-
den onvolledigheden bevat, die eenmaal ontdekt 
en niet verbeterd, dc kunstzaak te gronde zouden 
helpen. 

Verondersteld dat er  had gestaan, in plaat! van 
t j  ton, slechts honderd duizend gulden, of 
liever  dat de uitschrijver s hadden gezegd : wij  ver-
langen een beurs die 11 ton kost, zonder  program-
ma of opgave van lokalen: zouden beoordeelaars 
dan doodbedaard op die som hebben moeten af-
gaan en zeggen : de uitschrijver s hebben dat 
cyfer  niet uit dc lucht, maar  uit hun goede hel-
dere koppen gegrepen.' r  het cijfer  van 1J-
ton, dat is de ongelukkige geldquaestie, is in no. 
5 van  Opmerker zeer  onjui.il  eene der  hoofdzaak 
niet rakende genoemd. Op deze verschoten be-
oordeelaars — zoo heette het — al hun kruit! ! 

Zulk e joleri j  weerspreekt het rapport duidelijk , 
en de heer  Van Goor evenzoo. En toch is het 
programma met al zyn eischen dc wederhelft van 
de geldquaestie. Waar deze laatste eenvoud ge-
bood, eischt het programma dure culonnaden , dure 
ijzerwerken, dure lijsten, ecu beurs van groot 
kaliber , een concertzaal die aau velerlei doel 
moest beantwoorden en nog vele andere lokalen 
(lees bl. J rapport) . r  rijs t de vraag, of er 
wel veel harmonie en juistheid tussehen de geld-
en de loftofenquaeitie was. Een vraag die de 
heer  Van Goor eu velen met hem ontkennend 
beantwoorden, of wier  onjuistheid zij  eerst hebben 
ontdekt, toen de begrooting wus afgesloten. Nu 
is het voor  mij  een uitgemaakte zaak, dat voor 
de onvolledigheden in eenig programma uitfluiten d 
aansprakelijk te stellen zijn : 1". de uitschrijver s 
en '2o. zy die het willen helpen tot stand bren-
gen , maar  nooit de beoordeelaars, die geroepen 
worden wanneer  de ontwerpen zijn ingekomen en 
het programma door  de medewerkers is aangenomen 
en in uitvoering gebracht. m kan en moet 
een beoordeelaar  met kalmeti zin wijzen op de ge-
breken in een progamma, en is het plicht van eiken 
inzender  ouk elke door  hein in het programma te 
ontdekken onvolledigheid te verbeteren. Wie zou 
er  aun te wijzen zijn , die dit niet deed, en toch 
schijnt de heer  Van Goor in deze een blinde ge-
hoorzaamheid te eischen. Elke mededinger  is, 
volgens hem, verplicht twee erkende en niet sa-
mengaande factoren (aantal en grootte van lokalen 
met eene tc geringe, dus wel degelijk fictieve 
bouwsom) te vereenen. 

Eenmaal dit erkend zijnde, en van het programma 
in deze afwijkende, mogen bij  enkelen ƒ 1 0 00 meer 
of minder  zwaar  hebben gewogen, maar  bij  de 
meesten toch niet. t is zeker  dat de heer  Van 
Goor een weinig schertst als hij  beweert, dat de 
commissie een óeu raaa l, die toevallig '2, 3, i , 5 of 
O'/,, of 40, 50, 00 1 te klein was, daarom zou 
moeten afkeuren, liet prachtige  is rekbaar. 
Wi j  twisten evenmin over  eeue opmeting , die 
voor  den een wellicht eenige 1 meer  of minder 
dan voor  een under  zal opleveren. r  die in 
't een toegeeft moet hel ook iu 't ander  doen ; eu 
nu vraag ik: waar  is de consciëntieuss mede-
dinger  te vinden, die, bemerkende dat ziju be-
grooting J ton te boven zou gaan, zi n ontwerp 
daarom van den wedstrijd had moeten terughou-
den? Omdat zulke handeling zou worden al-
gekeurd cn speling, groote speling bij  de inzen-
ders was waar  te nemen, komt een gelijke vrij -
heid of opvatting aan eene commissie van beoor-
deeling toe. Vraagt de r  een onmogelijk 
iets, dan zijn er  twee dingen open: lo. hem stil-
letjes le laten vragen zonder  hein te antwoorden, 
of 2o. hem tc dienen van advies, hem ziju fout 
te bewijzen en die le verbeteren. t hebben 
zeker  de helft der  12 mededingers gedaan.
als eeno commissie, verantwoordelijk voor  haar 
oordeel, nu zegt:  mededingers, geen van 
u heeft zich slipt aau de 2 /loo/dlactoren kunnen 
houden, omdat erin het programma tussehen beide 
geen harmonie was, en gij  dus parti j  moest 
kiezen óf voor  een onvolledig gebouw pasgeknipt 
op J ton, óf voor  een zoo volledig mogelijke 
beurs enz. voor  hetgeen zou blijken , dat die 
beurs zou moeten kosten — dan gaat zij  niel te 
ver, en allerminst veel te ver, met  T

N al zoodanige ontwerpen die het meest 
architectonische waarde hebben, of als modellen 
waren aan te prijzen, hoe hel rijk e n 
een beurs kon bouwen, niet kaal en armelijk, 
muar doeltreffend en als monumentale stichting 

U ' B  eer  aandoende. l gaat 
niette ver, waarde heer  Van Goor, het kunstele-
ment op  juisten prij s te doen ofte loeren stellen 
door  prysuilschryvers, die vooraf geen voldoende 
studie vuu hunne vraag hebben gemaakt, en zelfs 
den programmatteller  uit de commissie van beoor-
deeling icbiinen te hebben willen weren. 

Ofschoon de hoegrootheid der  bouwsom der-
halve wel degelijk in strij d met de vraag is, zou 
ik genegen zijn des heeren Van Goor's denkbeelden 
voor  cen groot deel, als particulier  toeschouwer, 
te deelen, maar  nu komt voor  mij  dc hoofdzaak, 
en dat is éène vraag  den heer  Van Goor en 
zijn geestverwanten. 

s E * Zij n rti  1200 gulden als 
vollen prij s toegekend.'  Zij n er  premien gegeven ? 
Neen, néén, cn tienmaal neen! Van één te be-
kronen ontwerp is in het rapport geen sprake; 
wel in de prijsvraag. Van prenüën is in het 
rappor t geen sprake, evenmin als in de prijsvraag, 
die geen andere onderscheiding dan de 1200 
gulden prijs en hetgeen de bekroonde verder  te 
leveren had, aannam. Welnu, mijnheeren Van 
Goor c. s., ik «rij s u naar  bl. 60 van het rap-
port . Geen enkel der  13 ontwerpen mocht door 
de commissie tot den bouw worden aanbevolen, 
geen enkel der  13 ontwerpen gaf aanleiding om 
cr den cenigert vollen uitgeloofden prij s aan toe 
te kennen. En met 'leze uitspraak was stipt de 
hand aan het programma gehouden en niets over-
boord geworpen, maar  direct na deze billijk e af-
wijzin g om de redenen vermeld waren beoordee-
laars losgemaakt van het programma, cn vi ij  in 
hunne voorstellen, keuze en waardeering. En 
juist deze waardeering van 8 der  13 ontwerpen 
geeft den heer  Van Goor stof om te viagen : is 
de uitspraak rechtvaardig? 

Ja, ten volle rechtvaardig, antwoorden wij  ; want 
de beoordeelaars hebben prijs , premien noch offi-
cieele accessits toegewezen bij  gebrek aan daar-
voor  vatbare ontwerpen. Zij  hebben gezegd op 
bl. 00 van hun rapport : »Ons komt het voordat 
er  redenen te over  bestaan, om minstens een drie-
tal ontwerpen geldelijk tc heloonen en daarenboven 
vier a vijf  bijzonder  loiïelij k in couranten te ver-
melden." t mochten beoordeelaars, geheel vri j 
en los na hunne uitspraak omtrent de mislukte 
prijsuitschrijving , doen; ja ik beweer, zij  waren 
daartoe verplicht, omdat de vraag een uitvoering 
insloot en de uilschry vers verdei moesten. En of 
nu de heer  Van Goor zich al wederrechtelijk op den 
sub 12 (bl. 0 rapport ) vermelden gids — dieniet 
heeft kunnen dienen —beroept, of dat hij  hetwoord 
bette tegen mijn zin in schoonste ontwerpen ver-
andert, wij  blijven beweren dat zijn oordeel is 
uitgegaan van een standpunt, hetwelk niet dat 
der beoordeelaars was noch zijn mocht, omdat zij 
niet hebben bekroond, noch het beste ontwerp 
hadden uit te zoeken , zonder  daarbij  alleen te 
letten op den prij s van ƒ 150,000. Neen, waarde 
vriend! de commissie hield zich stipt aan het 
programma, veel stipter  dan vele der  mededingers, 
en wanneer  ze had durven vermoeden, dat er 
zich ontevredenen zouden opdoen, die haar  het 
recht van voorstellen doen zelfs betwisten zouden, 
voorzeker  zij  had gezegd : Geëerde Gemeenteraad 
van , uw prijsuitschrijvin g is totaal 
mislukt . Stuur  de 13 ontwerpen terug, spaarden 
uitgeloofden prij s van ƒ 1200 eu bouw u een beurs 
op andere wijze. Wat de volkomeue beantwoor-
ding der  fi//*  punten des heeren Van Goor aangaat, 
verwijzen wij  hem, voorsooveel de twee eerste be-
treft , naar  bl. 2 rapport , en wat zijn 3e, 4e en 
5e punt aangaat, naar  bl. 00. k ben overtuigd 
dat onze vriend Vau Goor, toen hij  ziju ontwerp 
in bewerking nam, niet gedacht had aan het 
waarschijnlijk e dat hij , evenals zijn overige 12 
concurrenten, monuikenarbeid zou verrichten. 

t spijt mij  dat dit het geval is geweest en 
moest zijn, natuurlij k met het door  hem genoemde 
wetboek in de hand, en ik ben ten volle overtuigd 
dat dc alloop allerminst te wijten is aan dc com-
missie, waarvan de eer  had deel uit te maken 
ZEd, dienaar  eu oud-academievri :nd. 

Vereerd met de benoeming tot beoordeelaar  , 
is eene zoo ingewikkelde prijsuitschrijving , die 
tc laat hevig is gecriliseerd in een stuk onder-
teekend . Gosschalk, voorzitter  cn P. F. -
man , seretaris, stelde ik , in gezelschap mijner 
medebeoordeelaars, natuurlij k aanvankelijk een 
onbeperkt vertrouwen in de bouwsom, doch bleek 
ons alras dat die veel te laag was voor  al het 
verlangde. e iiieening deelen ongetwijfeld alle 
belangstellenden. Was alzoo die som, zelfs als 
een minimum, tc gering, de uilkomst, of liever 
de ontwerpen, zouden cen beter  approximatief 
cijfer  bepalen, en met die bepaling was de vraag 
hare kracht kwijt , en wus het overbodig uit-
voering te geven aan hetgeen op bl. Ü van het 
rapport sub 12 in verband met sub 11 te lezen 
staat. Er  was geen best plan aau te wijzen dat 
zich, et pour cause, stipt had kunnen houden 
aan de wederhelft vau het programma of de bouw-
som. k ontken derhalve dat er  een flagrante 
strijd is in dc uitspraak tussehen de grondstel-
ling van het programma, dat  J ton bouwsom aan-
gaf, en de practij k waarbij  bewezen werd, dat 
die som eeu hersenschimmige was, en waarom 
geene bekroning of keuze van het beste ontwerp 
is gevolgd noch noodig was, getrouw aan de 
woorden der  beo u-deelaars op bl. 0, waar  zij 
zeggen: » ' hebben de onvolledigheden, die wij 
by de ontwerpen opmerken, aangeteekend, en 
daarna de 13 stuks in 3 categorieën verdeeld als: 
zeer verdienstelijke en bruikbare, goede en met 
zaakkennis bearbeide en ten eenemale onbruik-
bare ontwerpen, 't Zul wel overbodig zyn uan 
te stippen, dat het bette ut te bekronen ontwerp 
zich moest bevinden onder  de 3 stuks die in de 
eerste categorie waren gesteld (bl. 70), en dut 
het bij  niemand in do hersens zou opgekomen 
zyn, dit te zoeken onder  de minder  of minst 
voldoende, ul waren de begrootingen ook bene-
den de 1] ton gehouden. t algemeene stem-
men is de keuze en de rangschikking voor  de 3 
categorieën geschied, met dien verstande dat over 
tien voorrang tussehen de ontwerpen

 4, en  Hoofdstad  8, ua een lang 
debut en met Ven slem meerderheid, ten voor-
deele van het eerste is beslist. 

e eerste ontwerper  bebouwt 2200 1 voor 

f 140,000, de tweede 2400 ftf'  voor  f 103,000. 
d u is den a . voor  üü en 80 gulden, welke 
cijfer s zeker  evenzoo te laag zijn als de bouw-
som, die beschikbaar  was. — Zy verdubbelen 
die gerust! 

' t Was naar  mijne vaste overtuiging geheel 
noodeloos, na de nonbekroning, de 3 ontwerpen 
te gaan toetsen aan den grootsten eenvoud, en 
hardnekkig aau de bouwsom te blijven hechten , 
zoodra die bleek te gering tc zijn of om al het 
gevraagde prompt te leveren, of om een beurste 
bouwen, n waardig. 

't s niet minder  onbillij k om de onvolledighe-
den op te sommen , en die als zondeuregister  te 
wegen tegen tal van voortreffelijkheden, die het 
rappor t niet bevat, en ook niet bevatten kon, 
om de doodeenvoudige reden dat dit oiinuodig 
was. Er  blijf t dus onzen vriend Van Goor niets 
anders over, dan zich hieromtrent bij  de be-
oordeelaars te informeeren. Zij  zullen hem dan 
wel inlichten om welke redenen zij , buiten de 
prijsvraag , wenschten dat de dri e ontwerpen gel-
delijk n worden gehonoreerd. 

e honoreering heeft noch met de f 1200 
prijs , noch met de bouwsom, noch met deu strikten 
eenvoud, noch met de prijsvraag, noch met de 
andere ontwerpen, iets van doen. 

k mag mijn lezer  niet vermoeien met de op-
somming der  vele goede eigenschappen die de 3 
ontwerpen, ieder  in het bijzonder, kenmerken , 
cn indachtig aan het woord, dat de t 
haar  geheimen heeft, zou ik niet weten aan welk 
ontwerp, uit een artistiek oogpunt, den voorrang 
te geven, wanneer  ik ze stuk voor  stuk —zon-
der de prijsvraag — te beoordeelen had. 

 is een ontwerp dat eenvoudig op-
gevat, om het zoo eens te noemen het meest 
huiselijke is, terwij l het ontwerp Acht in hooge-
ren zin geconcipieerd, ook hooger  staat dan 
Agorazoo, zelfs zoo hoog, dat n er  wel 
niet aan zou durven, dit ontwerp on veranderd 
te volgen. 

Wat ligt in de aanbeveling der  drie beste en 
meest bruikbare  ontweipen anders opgesloten dan 
de uitnoodiging voor  een tweeden wedstrijd 
aan hunne vervaardigers, waarna hel dau blij -
ken kon wie hel beste beursgebouw had ont-
worpen, /i j  die zulke ontwerpen leveren, kunnen, 
wanneer  zij  naar  een vast eu rein programma arbei-
den , ongetwijfeld den beursbouw voorbereiden, 
op een wijze die spijt of berouw zou voorkomen, 
al moest er  ook iOO"/ m boven de 1! ton bij . 

Ofschoon de levering van een dubbel exem-
plaar, als er  slechts één gevraagd is, wel be-
leefd is, doch voor  'tzelldc geld niet kan ge-
schieden, moet de opmerking hier  plaats vinden 
dat vele inzenders — en zeer  te recht — on-
volledigheden in het programma, en ongevraagde 
doch noodige accessoires hebben bijgevoegd, die 
uitlie t gebruikte enz. en een helderen deskundi-
gen kop als vanzelf volgden. 

A l vraagt men in een winkel naar  een artikel 
van een daalder, het gaat anders met de bouw-
kunst en een pnj  programma. Wie vraagt daar 
bv. naar  een kelder  van 100 gulden, die overal 
400 kost/ Wie zegt: bouw mij  een zaal van 
1700  zus en zoo, voor  de som die ik er 
voor  wil kwij t tüjnP n de bouwsom op die 
wijze worden pusgemaakt.' t de neringdoende 
gesorteerd zijn , de bouwmeester  mag en kan 
geen handel met de producten van zijn geest 
gaan dry ven. k veroorloof mij  den heer  Van 
Goor bepaald tegen te spreken waar  bij  uitrent, 
dat Agorazoo eu Acht voor  geldelijke, belooning 
niet het eerst hadden mogen iu aanmerking ko-
men. Al zondigen zij  tegen het gebod vau een-
voud en de 1.J- ton, evengoed als tal hunner 
confrères, er  moest met architectonische verdien-
ste rekening worden gehouden, en ik maak mij 
sterk dal onze vriend Vau Goor, bij  onderlinge 
vergelijkin g der  ontwerpen, deze zijne slotsom aan-
merkelij k zou hebben te wijzigen. 

t bovenstaande beschouwingen ziju tie ziens-
wijzen des heeren Van Goor op den voel gevolgd 
en, voor  zou ver bescheidenheid of belangstelling 
dat meebrachten, voldoende beantwoord. Wel-
licht brengt dit mijn schrijven hein tot het be-
sluit ook zijne tierde serie - loopende over  zyn 
mededingend ontwerp — te geven. Gaarne wil 
ik i ij 11 gevoelen openbaar  maken over  datgene, 
wat des Opmerkers lezer  te wachten staat. Even 
gaarne en zonder  schroom treden wij  dan op-
nieuw in discussie, over  een onderwerp waarin 
wij  beiden belang stellen, al is het ook voor-
lang reeds up oflieicele wijze afgedaan, nuur  eer 
eu geweten van hen die er  bij  betrokken waren, 
en die zich ten slotte wel mogen blijven herin-
neren: dat geen metselaar  ter  wereld ooit twee 
sleenen op elkander  zal kunnen leggen, zonder 
dat de Critie k —- die lieve heineldochter  onzer 
eeuw— er  haar  invloed op kun uitoefenen. voor 
het heden eu de toekomst. 

Amsterdam, 20 Apri l 1875. 

J. . . 

N E N  A N . 

'S  op den l " " 1  is de ge-
denksteen op het graf van . J. . Thorbecke 
onthuld; hij  is in eenvoudiger) doch strengen stijl 
uit  marmer gehouwen en draagt een op-
schrift met vergulde letters. 

e leden der  commissie, die de onthullin g van 
den gedenksteen bijwoonden, begaven zich van 
den doodeuakkcr  naar e ijzergieterij  v  de hee-
ren . J. Enthoven en , om getuigen te zijn 
van het gieten van het metalen standbeeld voor 
den grooten staatsman. Volgens nadere berich-
ten heeft de gieting met goed gevolg plaats 
gehad. 

i van . 

g . S . 
Oordrerlil . te '.i ureu, aau liet bureau der  gemeen* 

towerkeu: de levering ïrauco ain do Spoorwcghnvei, 
van 1"  stuks gegoten-ijzeren duikerbuizon. 

l imn , te 11 uren, bij  P. Smit: het uitdiepen en 
opruimen van de molentochten eu eenige slooten in 
deu polder e Graflermeer. ter  lengte van Ongeveer 

i . 
, te 11 uren, len geiueetiteliuize: liet maken 

vau 2 puur  beiiedciisliiisdeureu. 
, te 12 uren, ten raadhui»: lo. bet 

bouwen van ecu ziekenhuis volgens bet b;iral.kuiis1c|-
scl, op de bestaande fundamenten in de zoogenaamde 
Schutter»weide; 2o. de uitdieping van eeu gedeelte 
van deu Vliet tot afvoer  van bel stadswatcr  naar  bet 
stouiigumaul aan de l nabij ; 3o. een 
zinker  van gecreosoteerd deunen bout, lang 43.60 , 
wijd 1.10 ; 4o. omic vaste brui '  van gecreosoteerd 
dennenhout; 5o. het doen vau herstellingen eu ver-
niouwinge.li aan ee.n gebouw , iu gebruik als stalling 
en manege, aan de Vaart. 

Vl lage, te l uur, door  burg. en weth.: het ver. 
nieuwen van eenige waliniiren en beschoeiingen. 

, to , umii , door  liet ministerie vau 
financiën, bij  A. : het onderhouden tot 31
1877 vau het r  niel directeurswoning 
aldaar. 

Vehwgerbrug, iu t Wapen vau de Zijpe: lo. liet 
écnjarg onderhoud van bruggen, sluizen , gebouwen 
enz. vau de Zijp e ea llazcpolder; 2o. het opboogen 
en iiiider-protiel-breiige n vun 2 gcdeelteu weg iu de 
Zijpe; 3o. liet begrinten van den weg van du Schnger-
brug -..t dc ; lo. idem vau de Borger, 
brug -it de . 

liliiNdag , . 
i'ijowii.- r  tc 11 ureu, door  hel gemeentebestuur; 

liet vorb^wen van dc openbare lagere school iu hel 
dorp eu liet doeu vau eenige herstellingen aan de 
O n der wijzers won ing. 

Vttiii i tlmeli) , te  uren, door  liet geinccnlebest,; 
bet bouwen vau een ziekenhuis met woning. 

Amsterdam, te 1 uur, door  dc j  lol 
droogmaking van een gedeelte der , 
in l>e Eensgezindheid : het maken vau eon stootnue-
maal nut aauhoorun, iu deu u dijk , uubij 
Uithoorn. Aanw. 10 , te 11 ureu. 

Utrecht, tc 2 uren, door  dc maatschappij  lot ex pi. 
van Slaatsspoorvvegeu, auu liet cent iaat uiroau: hit 
leggen van een zijspoor, bet maken eener  keibest rat ing 
enz. op het station Sustcren. g / 2100. 

, te 3 ureu, door  notaris Cuijpers, op hei 
kasteel vau Graaf Adr . d'Oultrcuioiit : liet. veranderen 
cu voltooien van ecnigt; oude eu nieuwe werken in 
liet neslnunle gebouw, benevens het aanbrengen vaa 
eeu nieuw vleugelgebouw op de reeds gelegde fuu-
deeriugeu. 

v\ ueiwi.iï , i .
 te 12 uren, door  het ministerie van bin-

nenl. zaken: liet herstellen en verbeteren lo. der 
u langs den g Amster-

dam—Utrecht, Utrecht—llotlcrda m en Br  ukelen— 
, met inbegrip der  zijlijne n te , 

Woerden eu Gouda, in 2 pcre; iu. der f 
lij n langs den . g -
terdam. 

 , te 12 ureu, door  den directeur  der  artillerie -
stapel en constructie-magazijnen: de levering van lo. 
70,000 . uiou.v gegoten roodkoper  cu 2o. 13,000 

. nieuw tm, ten behoeve dier  loagazijneu ou tot 
deu aanmaak vun achterlaadgcscliut. 

itiii,hrkerk . te 12 n M O , door  burg eu weth.: Vo. 
hel door  aanbouwiug vergrooten van de openbare n-
moeiiteseliool te ; 2o. idem der  idem te -
oord; 3o. het makon cn leveren vau S  schrijf tal els 
iu de openb. school der  gemeente Op liet dorp. lui . 
voor  nos.  en 3 bij  deu arobiteot C. A , 
aldaar, voor  no. 2 bij  deu architect C. , 
le . 

, te 12 uren, door  het guiueeulcbcst.: 
liet maken eu stellen vau schoolbanken, tafels ent. 

. iuz. 11 , vóór 's avonds 8 uren. 
, 13 . 

, t« l l ureu, door  bet heemraadschap van de 
, iu t f van : lo. du ver-

nieuwingen eu hersteliingen aan tie berdichtingswer-
keii van de rivier  de ; 2o. hel weg-
nemen door  uitbaggering van onderscheidene verzan-
dingen iu die rivier ; '.io. het vegen en schoon maken 
dier  rivier , in 3 perc. 

 te 12 uren, door  deu outv. der 
registratie en doirreiucu, in liet : int 
slechten der , - en , 
mei tussclieiigelegen coitrliucs, benevens een tleel der 
voorliggende ouiteuwerkeu; het maken vau eene vaste 
brug iu tien nieuwen uitgang bij  tie Wiuschoturpoort; 
liet sloupcu tier  Winselioterpoort en vau dc brug hij 
tic gewezen . Aanw.  tc 
12 uren. 

, te 12 ureu, tloor  liet dijksbesliuir 
van deu polder, bij  A. m : het vernieuwen en 
Onderhouden der  gewone aarde-, kram-, rijs - en steen-
glouiingwcrkui i aan deu dijk vau dien polder  gel. 
liet dienstjaar  1S75,  ü. Buj. iuz. 12 , bij  J. . 

. to Goes. 
lianen, te 1 uur , in het l l het 

sloopen van een bestaand gebouw, eu hel stichten vau 
een sociëteitsgebouw met concertzaal eu kasteicius-
wouing. Aanw. 12 , tu 11 ureu. 

, te 2',., uren, door  liet e van 
marine, aau het gebouw vau het prov. bestuurt liet 
doeu vuu herstellingen aau de zeewering van liet 
kustlicht le m k vau het . 

, te 2',. uren, uoor  liet prov. bestuur: bel 
onderhoud tot 1  1879 vau deu zeedijk tusscneu 
Suurduu eu g eu vau deu zeedijk booosicu 
Naur  deu. 

, te  uren, door  vol macht en vau deu 
e laan sier  watermolen, hij  A. hoops: het herhou-

wen vuu eon atgobrauden watermolen bij  dc -
luau met 20.50 . vlucht. Aanw. le 12 uren. 

Vrijdag , J . 
r  dm lu , te 11 uren, bij . J. A. vau l)orss, r : 

hul leggen vuu eeu dijk , lang 1300  . op dc u' 
begroudeii, ouder , u tiet SobBS* 
en de Nieuwe . Auuw. 11 , le 12 uren. 

, te  ureu, door  V. Wijuuobel: tiet bou
vau eeu woouhuis. k en teekeuiugeu bij  dei 
architect W. O. . Aunw. 13 , te 11 urcu-

Uaardr , tc 11 uroa, iu het gciiieeuloliuis: b*> 
bet Stel, de vernieuwing ou liel onderhoud lot S° 
Apri l 'ïi i vau dc aarde-, kruin- , rijs- eu sleenglooiii1?*" 
werken vuu liet caluiniteiise wulcrsehup Waarde. l u l -
bij  den dijksopziciiter  J. k Sz., aldaar. AsO*< 
11 . 

Srhagerbrug. !  uren, door  burg. eu weth. W 
gemeente Zijpe: bul bun wou eener  nieuwe- eu ht'i 
amoveeren Uer  bestaande school te Scliagerbrug-
nevuus eenig.- horslelliugcu uun de ontlcrwijzurswonn 1.-1 

Aaaw. 11 , le 10 uren. . inz. l3 , v»ü r 

12 uren, ter  secretarie vuu Zijpe. 
, te 12 ureu, door  liet ministerie »n n 

biuuoul. zukeu, uuu liet gubouw vau bel prOV. hol-
lo, do n cu n UUU dc " 

beslag- en strenocverwerken op Ameland, mot het 
gewoon onderhoud. ftwmJng f 15,080 ; So, het on-
derhouden van deu slrooinlcidcudcn dam eu
baoren door  de «eul de g tip Ameland. g 

ƒ 2 0 0 0: beide tot 80 Apri l 1876; 3o. het dricjarigon -
deihniid der  duiubeplauliugcii op Ameland tot 30 
Apri l 1878. 0 per  ianr  ; -lo. het stellen 
van rijzen schuttingen en het doen van slroobqio-

n iu dc zoogen. Touncdiiineii bewesten n 
u op Ame'iiud. g ƒ 1500. Aanw. 10 . 

, A . 
, te 10 uren, door  het polderbestuur 

ran Walcheren, in de Abdij : dc verbetering eu het 
onderhoud der  aarde-, kram-, rijs - cu stcciiglooiiug-
werkeu des polders, in 7 pere. Aanw. 10—13 . 

(ii.trloi- , lc 1) uren, door  het bestuur  van dc 
uitwatering de , bij  A. van : het uit-
diepen vuu dc haven vóór het ('barloisclie sluisje ou-
der Charlois tot iu dc . Aanw. te (J ureu. 

, te 12 uren, ter  secretarie : liet maken 
van p. m. 140 . wil beschoeiing met seepsien envan 
ecuo vaste hulpbrug over  de Stadsgracht. Auuw. 10 

, tc  uren. 
Zuilen te 12 uren, door  provisoren van hel llorn -

liof: eenige ver- cn aanbouw aun tie boerenerven e 
Vroed, ouder  Wurnsveld cn t , onder  Al -
men. Aanw. 12 , te 2 uren. ) 

W e e i t p, te 12 ureu, door  deu eerstaanw. iugeuicur, 
op het gemeentehuis: het voltooien der  ver  betering 
van do vesting . . iuz. 12 , bij  deu 
ingenieur  voornoemd. 

i'lrt-i-lit , te 1 uur , door  burg. cn weth.: lo. het 
aanleggen vuu rioleering en bestrating op het terrein 
bij  den Ooulraalspuorwcg en op den -
weg; 2o. idem van rioleering iu bet. Absledcr  zand-
pad, dc Notinbooineiilaan, Groeuelann en Voordijk ; 
3o. de vernüuwingen eu herstellingen aan eenige 
stedelijke gebouwen. Aanw. 10 . tc l o ' t ureu. 

11 n i h t, te 1 uur, door  burg. en weth.: de levering 
van 400 . gegoten-ijzeren gaspijpeu, leu dienste der 
stedelijke gasfabriek. 

l l re . l i l , te 2 uren, door  Van Seters, te Vught, 
 de l e nabij  bet station n het 

doen van verf- en glasenmakerewerk voor  de ijzeren 
itationskap vuu genoemd station. 

tlrerlit , te 2 uren, door  het ministerie van bin-
ucnl. zaken, Ban liet gebouw van het prov. bestuur: 
het bouwen vun eeuepraclljkzaal, collegekamer, lubo-
[uiorium , bureau's, paardenstal, hooizolder, knechts-
kamer, koestul, schuur  eu mestvaalt, met het leggen 
van bestratingen op dc terreinen ten dienste van 
's s veeartsenijschool aldaar. Aanw. den 3cu dag 
vóór de besteding. 

'»-llaae, te 4 uren, tloor  het ministerie van linan-
cien: de levering in '75 van 8 partijen lederen riem-
pjes met daaraan bevestigde blikken busjes, benoutligd 
voor  liet verzegelen vuu spoorwagons (2 partijen vuu 
50,000 en 1 id. van 60,000 stuks). 

Welvesja, bij  .1. Sickenga-*  het bouwen vun lo.eene 
kerk en toren, io. eeue pastorie der  llerv. gemeente 
tc Uldebollwolde. t bij  F. Brouwer, te Uornjum. 

, bij . V. Pen: het bouwen van eeu acht-
kanten wiudwatcriiiolt- u vuu S . vlucht, in deu 
loogen. *  Auuw. 10 , le 10 uren. 

i!..i 1-inii i ' i n . bij  J. Barendregt: de levering van 
100,000 . u voor  de polders Bui-
tenland cn Zuidpolder. 

Amsterdam, (op nader  lo bepalen tij d en plaats): 
het bouwen van 2 boerenhofsteden, il l den  out rak-
polder, op kavels 13 cn lü vau aldeeling A , unbij 

. Adres Wed. . Ellerniaii , k handelaar. 
, N . 

Ui jhe , to 11 uren, door  hurg. en weth.: eeue be-
langrijk e verbouwing en vergrooting van het schoolge-
bouw* aldaar, lui . bij  den arobiteot H. J. van den 
Berg. aldaar. Aanw. te lit uren. 

SrenJngen, te  ureu, door  burg. en weth.: het 
houwen vuu 2 vleugelhesclioeiingeu ann het beiicden-
liool'd van liet benedenste verlaat te l'ekelu. Aauvv. 
12 , le 10 uren. . iuz. 17 , ter  secretarie. 

lln-t-lii , te 11', uren, door  de Ned. Ceuiranl-
ipoorwegmsatscbappij  i hei maken ran eene opsichten-
woning; eeue maeliiiiestciiwoning; een kolcnpurk , tuk-
kenbosseiiliok en limmerloods; eeu kuip voor  de groote 
draaischijf; het inriehlcu der  rijtuiglood s voor  loeo-
motieveiireinise, enz., op het statiousterrcin te -
derwijk . 

Amsterdam, te 12 ureu, door  burg. en weth.: lo. 
de timmer-, metsel-, hardsteen-, lood-, schilder- cu 
andere werken voor  het maken vuu 4 ijzeren dubbele-
basc ii leb ruggen: So. het maken cu stellen der  ijzer-
werken voor  4 ijzeren dubbele baseultbriiggcii. 

, te, 12 uren, door  den dijkstool van het 
polderdistrict , ten randliiiize: dc vlucht-
Werken, bestaande in bet vegen en baggeren, bene-
vens het onderhoud vuu kleiwegen. 

-llage, te 12 uren, door  het ministerie vau linan-
cien: eenige werken in de lokalen, vroeger  gebruikt 
duor  den lloogeu d op het Binnenhof. ten dienste 
van bel r  tc 's-llage. . bij  den 
inspecteur, chef van bet 'cchniseli bureau. 

Amsterdam, te 1'3 uren, door  de 1 loll . l.lzeren-
spoorwegmaatschappij  , iu het stationsgebouw : de ver-
vaardiging van: lo. 2 waterkranen; 2o. fl. S afstauds-
siguaulpaleu met S stoelen voor  dc beweging vun 10 
spantoestellen: h. 4 0 optische signaal palen, ten dienste 
vun den * 'osterspoorweg. 

Wsea , io . 
. te 11 0X60, tloor  burg. ei! we til. : 

hel innken vnn ecu gebouw, lang 10 bij  5 . breedte, 
benevens bet leggen vun een aarden dam tussehen 2 
gemetselde stecucu vleugels met riool, cu liet plaatsen 
iluarop van ren ijzeren nfsluithek op e in aanleg 
zijnde begraafplaats, lui . bij  den architect . Stans, 
uldaar. Auuw. , tc 12 uren. 

i i te 11 uren, tloor  het . . parochiaal 
kerkbestuur  van de  Petrus en Paul  O S , iu c 
Zeevaart: hel bouwen vuu het eerste gedeelte eener 
succursiialkcrk te Nieiiwediep. . bij  den architect 
Th. Asscler, tc Amsterdam. Aauvv. S , te 11 uren. 

 tc 12 uren, door  dijkgraaf cu heemra-
den der  Vier  Noord , in liet t cnlmis: lo. 
de beraamde grond-, steen-, metsel- eu timmerwerken 
uan den ; 2o.de lrvoriti« r 
vau 500 ' riviergrint . Auuw. door  deu opzichter  G. 
de , 14 , te  uren, te beginnen te Aarts-
Woud. . voor . 2, S . 

/olten  12 uren. door  provisoren van het Bur-
gerweeshuis, in de Nieuwe Sociëteit: lo. liet bauwen 
van eeu bouwmuiisliiii s op het erve Weezenlou, ouder 
Warnsveld ; 2o. do verfwerken aun het geslicht. Aunw. 
14 , voor  no.  vau 10 12, voor  no. 2 vuu 
4 —8 uren. 

Ternaard, door  het gemeentebestuur  vuu West* 
dongeradeel; lo. het bouwen van een schoolhuis te 

; 2o. het ronken cu besoboeiea vaa den Alewal 
te . Aunw. 17 , van no.  te 10, van 
no. 2 te 2 uren. 

nanderdag, X* . 
l lrechl , te 10 uren, door  den eerstaanw. ingenieur, 

in het gebouw voor . eu W.: lo. het verbeteren van 
de iiiiiudntiemiddolc u uabij  dc forten de p en de 
Gagel; 2o. het vernieuwen vau sluisdeuren eu schot-
beiken in dc iuundutiesluis te Uonswijk. . inz. 
lis , te  uren, bij  den ingenieur  voornoemd. 

Beluward, tc 12 uren, door  liet gemeentebestuur 
van Wonseradeel: het verven der  onilcrwijzerswoning 
te Tjcrkwcrd . Aanw. 19 , te 10 uren. 

Ciennep, te 12 uren, door  de e 
Spoorwcgniaatschappij, aun hot hoofdbureau: het ver-
ven van den bovenbouw der  brug over  de s al-
daar. . hïj  den ingenieur  aldaar. 

Arnhem, le 1 uur. door  den burgemeester: lo. het 
bouwen van 2 eutréogebuuwen cn 2 lijkenhuizen voor 
dc bcgruufpluuts bij , in 2 pcre.; 2o. liet 
bouwen vau eeue overdekte vischmarkt met bcrgpluut-
soii enz- uan liet Oude . Aauvv. van .  , 

, te 10 ureu, vun uo. 2. 12 , te 12 uren. 
Arnhem, tc 1 uur, iu tic vurgaibirkamer vnn de 

comm. voor  de gein gasfabriek: lo, het afbreken van 
deu achtergevel en gedeeltelijke zijgevels der  bestaande 
stokerij , het bouwen vuu een voorgevel met 2 zijge-
vels, en het leveren eu stellen eener  ijzeren kap Op de 
stokerij  (deze kap begroot op / 11,000); 2o. het maken 
van eeu motcr-cu-reguluiciirkamer , met eenige veran-
deringen uuu bestaande gebouwen: So. het doeu vuu 
boringen voor  drinkwater  op aau te wijzen plaats op 
hel terrein der  fabriek. Aauvv. 13 , tc 11 uren, 

l i re . ln . te 2 uren, door  dc maatschappij  tot expl. 
van S>aalsspoorwegen. uuu het ceutrauibureau : het 
maken vau panbedekkingen op do daken vuu dc werk-
plaats op li d station Groningen. . bij  den sectie-
ïugeiiicur  Ui Groningen. g ƒ960. 

Vrijdag , 21 Vlo. 
Viiu-.' i i , te 10';, ureu, door  liet ministerie van 

binnenl. zaken, aau liet gebouw van het prov. best.: 
bel bouwen vun bazaltmureu lungs tien sehutkolk vau 
sluis uo. 13 der  Zuid- Willemsvaart in Noord-Brabant. 
Aanw. 15 . g /14,830, 

Zaterdag, 11 . 
, te 12 oren, door  de firma Van Zrijle n 

eu l liet maken van ecu droogdok tc -
burg, iu de waterruimt e tussehen hel noordelijk ver-
lengde van dc e eu den . 

, te  uur, aan de gemeentelijke gasfa-
briek : de levering vau ongeveer  52,0*10 . -
sche gaskolen. 

, 24 . 
Utrecht, tc 11',t uren, door  de Ned. Ccntraul-

spoorwegiuaulschappij: dc levering vau 10 open goe-
derenwagens. 

, tc l ' i uren, door  de . -
spoorwegmaatschappij, in het stationsgebouw: bet 
bouwen vun 5 steenen bruggen, ter  vervanging van dc 
bestaande, benevens het veranderen vun do brug over 
de Poldervaart, iu den spoorweg tussehen t cn 
Schiedam, 

, 2i . 
, le 11 ureu, tloor  het ministerie van mar  ue: 

het bouwen vau  woningen voor  tien dienst van bet 
loodswezen langs den Nieuwen Waterweg aun deu 

k vuu . . ged. 3 dagen vóór de be-
steding bij  deu bouwkundige vun het loodswezen auu 
gen. departement. Aanw. 22 , van 10—1 uur. 

s e , tc 12 i i n - i : , door  liet ministerie van finan-
ciën : de levering vun 100,000 . steenkolen > vuu
Juli '75—30 Juni '76. 

, te 3 uren, door  burg. en weth. vau 
Ooststellingwerf: het bouwen vau eene school cn on-
derwijzerswouiug tc Appelscha. . bij  den geiueeute-
opziclitcr  J. W inters Jz., te . Aauvv. tc 
10 uren. 

Ytsenadag, 20 . 
Vl lage, to 11 uren, door  hel ministerie vuu bin-

nenl. zaken i lo. het vierjari g onderhoud der  werken 
aau bet l te Stcencnuoek. Auuw. l'J 

. g /17,000: 2o. het niakcu vau vverkeu 
aun de heide oevers vnn deu Neder- , in de door-
snijding van dc t iu Utrecht, tusscneu de 
kilometerruaien 57 eu 01. Auuw. 111 . g 

/ 17,5110; 3o. het opruimen vuu de iu de Nieuwe 
s beslaande vernauwing lu . Auuw. 18 

. g ƒ 5!*,700; 4o. de vercisclite vernieu-
wingen en heistellingen aan dc - eu oever-
werkcu, gelegen m de Nieuwe- en Oude , liet 
Scheur  en de llurtel , niet bet eenjarig onderhoud. 
Auuw. l'J : 5O. de werken tol vei betering vuu deu 

e llerwcii -Acrdt , tussehen 
dc kilometerraaiëti 2 eu 1 der  licrzieue rivier  kaart. 
Aunw. l'J . g /17,000 

llonderdag, 27 . 
, tc J 1 .. uren, tloor  het ministerie van bin-

nenl. zaken, uuu tiet gebeuw vau bet prov. bestuur: 
lo. bet verbctcreu der  haven op Urk . Burning 
ƒ42,4011; 2o. het bijstorten vau den oiiderzeescben 
oever  luiigs hel Zuidcrslrun d van Vliuiuud . g 
/' 21,320; 3o. bet bouweu eener  wouiug voor  den 
brugwachter  bij  wipbrug no. , uuu tie oostzijde vau 
liet Nuordhollundscu . le Alkmaar . g 
r*S630. Aanw. der  werken 22 . 

, 2* . 
s-iiu.eii, te 10'j  uren, door  het miuistcrie vau 

binnenl. zaken, uun bel gebouw vuu bet prov. best.: 
hel op dc diepte brengen en onderhouden van do 
haven te . Aanw. 22 eu 24 . g 
/ 1)020, 

, 31 . 
Vl lage, to 11j  ureu, door  bet ministerie vun 

binneni zaken, auu het gebouw vau hel prov. best.: 
de bediening vun hut veer  vun s op Sus-

d en terug, vuu 1 Aug. '75 31 Juli '7S. 
g f 1250 uer  jaar. 

, | Juni. 
, te 2 ureu, door  dc maatschappij  tot expl. 

vuu Siautsspoorwegen, uuu bot Centraalbureau: bet 
maken van bergplaatsen voor  goede n u , mei bijko-
mende werken, op de stations Velp, n eu 

, leu behoeve vnn den spoorweg Arnhem 
. Aanw. S . g ƒ 5250. 

Waenodug, 2 Juni. 
, te  uur, doorliet ministerie vau oorlog: 

de levering van 40-OuO . steenkolen ged. het win-
terseizoen '7ü/'7ti . 

, 3 Juni. 
, tc 12 uren, door  bet ministerie vau bin-

ncul. zakiiu: liet maken vau de pijler s eu landhoof-
den voor  de brug over  den Biju nabij  Arnhem, ten 
dienste der  Staatsspoorwegen, lui . by deu eerstuauw. 
ingenieur  te Ajrnhem. Aunw. 25 en 2s , telkens 
te  uur , uauvuugeudc bij  de herberg e , 
le . i'U , 2u.  liet maken cn leveren vuu 150 stalen 
puntstukkcu voor  spuorwissels, b. idem vanl50tong-
teWegingen met stuleu lougen voor  spoorwissels, c. 
hel leveren, kepen en carbonisccrc.ii vun eikenhout 
voor  150 wissels met 750 dwarsliggers (het laatste in 
2 perc). lui . bij  deu eerstuauw. lugon. le . 

0|i luier  (e behalen datum. 
r  liet bestuur  der  polders e cn Arhter -

meen » . slootwork , iu 4 perc. Aanw. 12 , 
tc 10 ureu , uuu deu n dor  genoemde polders. 

A ü o op vau . 

, l'J April : het stichten van ecu 
windwatenBolea van 14.15 . vlucht; minste inscbr. 
was J. U. Gros, te Wiins, voor /3Ü25. 

Zuilen, 21 April : lo. onderbond vuu het fort bij 
Westervoort, 2o. idem der  kazernegcbouweu te Zutfen, 
3o. idem der  werken te , 4o. idem der  ka-
zurncgebouwen te , 5o. idem der  idem te 

Arnhem; minste inscbr. waren: lo. . W. , 
voor  f920; 2o.  J. , voor  ƒ 4 1 9 0, beiden te 
Zuifcn ; 3o. cn 4, (!. A. van , te , resp. 
voor  ƒ1858 cn ƒ 2 5 0 0; So. G. . vau der , le 
Arnhem, voor  /4180. 

iitjor n . April : bet maken eener  houten spits op 
den kerktoren te n (Terschelling); gegund nuu 
T, C. , op Terschelling, voor  ƒ2335. 

, 24 April : du onidijkin g der  poldurs.cn 
het daarin maken van drie steenen sluizen; iugek. S 
bilj. , als: 
J. van 't Verlaat, te , ƒ 6 9 , 3 40 

. de k en 
 do Jong, „  idem „  62,250 

S. van 'tVurlual , „  idem „  5'.»,740 
G. dc , „ , „  59,550 
O. Sterk, „ , „  52,900 
J. , „  Puttershock, „  49,743 
A. Scbaai, „  Briolle, „  43,118 
A. van Wijngaarden, „  Nicuwenhoorn, „  41,700 
gegund. 

, 24 April : liet vcrvlocreu en bevloeren 
van straten; gegund aan P. J. Wolfs, te , 
voor  /2330. 

«it-r i i . iervn.nrd . 24 April : het uitgraven der 
; gegund :.an J. Schrcuders, tc Winkel , 

voor  ƒ1 .55 per  str. . 
Baarland, 21 April : bet verbeteren en onderhouden 

tier  gewone aarde-, kram-, rijs-en steenglooiingwcrkeii 
aan don zeedijk van deu polder  over  '75; iugek. 12 
bilj. , als . 
W. A. Visser, te Wolfaartsdijk , / 11,500 

. dc Vriend, „ , „  10,600 
J. de Jonge, „  idem „  10,580 
C. dc Wilde, „ , „  10,550 

. , „ , „  10,500 
A. van Pupering. „  Bruinisse, „  10,395 

. , „ , „  10.390 
P. J. Visser, „ , „  10,300 
P. .1. vuu , „ , „  10,300 
J. , „ , „  10.29U 
11. , „  Bruinisse, „  10,1S0 
J. l Jz., „ , „  9,948 

, 2fi April : de horstelliugcn en het onder-
houd van dc havenwerken: minste inschr. was i l , N. 
Pul, aldaar, voor  ƒ 3349. 

, J April : liet bouwen eeucr  vill a ouder 
beheer  van den architect 1. Gosschalk; minste inscbr. 
was N. van  aldaar,  ƒ14,450. 

Wagenbergen, 20 April : liet bouwen van cen gust-
huis bevattende 5 kamers: geguuil aan E. J. eu T. 
Brons, aldaar,  / 2993. 

Vllage, 2ii April : dc levering aan hot reg. jagers 
eu giuriadicr s vuu nacbtlegerbeliocftcn : minste inschr. 
woren: .1. vau n en Co, te Boxtel, 5 perc, elk 
vun 1000 eenmans linnen bedlnkcns, resp. ii T 5, 
ƒ 1 . 3 7 5, , , ƒ 1 . 4 0: J. A. du y Jr., 
le 's-Bosch, 2000 cuumaiis pcltiwsloopcn ad ƒ0 ,88. 

, 26 April : de levering vau naclitlegcrbehocf-
teu auu 's s magazijn vau milil . klecding; geguud 
aan J. A. de  Jr. , tc -Bosch, 1500 linnen bcd-
lakeus ad ƒ 1 . 5 0, 300 katoenen hemden ad ƒ 0 . 9 9, 
300 idem mut-eii ud / '0  1300 blauw-katoeiieu hals-
doukcii ad ƒ 0 . 4 8; — aan Gebr. Van Wij k eu Co., te 

, 200 wolluu dekens ad  1200 paar  wol-
len sokken ad . 5 55 ; — aau J. van n eu Co., 
tc Boxtel, UlOO linnen handdoeken ad .30, 400 
linnen voorschoten ud /0.41. 

e i . 20 April : het bouwen CC net nieuwe 
school te Tiiesiugc, met ameublement cuz. en vertun-
meriug der  kosteriu aldaar: iugek. 0 bilj. , als: 
S. , te Bedum, ƒ 0 0 4 9. 
J. F. Tilbuaschcr, „ , „  5970. 
E. de Jonge, „  Eeiirum, „  5S40. 
A. J. Zwating, „  Tun-Boer. „  5743. 
J. Pot, „  Slcdnm, „  5059. 

. . , „  Tbcsiugu, „  500b\S5 
gegund. 

 , 27 April : do levering  000,000 
straatklinker s Wuulvonn: J. van Tiuubuvcn, te Vinnen 
a/d , 70,000 Waalstecnon ii ƒ 1 0 . 5 1; . v. Wijck , 
ie Beteren, 300,000 idem ii f 16.46; g Amtz, 
te Bemin el, 000,000 idem A ƒ  per  mille; geguud; 
30.000 Uselklinkers: . F. , te Nieuwerkcrk 
a tl Usel, i ,22 per  mille; gegund. 

, 27 April : liet maken van cen nieuw ketel-
huis eu machinekamer bij  dc fabriek van J. Zuurdeeg 
en Zu.; ingekomen 7 bilj. , als: 

P. vuu , ƒ 3083. 
J. N. v. d. , „  30SO.GO 
J. Briltiju , „  2727. 
lloiitbuijzci i en Filippo. „  2499. 

. C. de Vriud , „  2535. 
Wed. k en Zu., „  2350. 
A. Verhoog, „  22S5. 

allen aldaar. 
l'anl i ieoin, 2S April ; hrt uitdiepen der  Schulp vaart, 

lang ongevuer  1640 ; minste inschr. was J. Olden-
burg, te Bergen, ƒ 2700; gegund. 

 2S April : liet herstellen van eenige 
punten aan dun Bcitdiepstlijk cu aau den zeedijk bij 
/.oiitkuinp : minstu uiscbr. was . Bocrsma, te Warf -
Quuten, voor  ƒ VOO, 

 28 April : het bouwen ceacr  kapel bij 
t geslicht de m volgens dc plans van dun 

architect Th. Asseler  te Amsterdam ; ingekomen 3 
biljetten , als: 
Vun Oostaijer, te llcitliuizcu , ƒ 30,400 

. van de Wcijer , „ , „  31,180 
. Polluerd, , „  30,800 

gegund* 
 29 Apri l : lo. bet éénjarig onderhoud der 

wind- en stoommolens , sluizen , bruggen enz. vuu den 
Ziiidplnspolder , in 3 perc; minste inscbr. waren: 
perc. 1, J. vau u , te Waddiuivucn , voor
perc. 2, A. , idem, voor , perc. 3, J. 
.1. Becker  Tamst*, te , voor  ƒx25. 

2o. dc leveriug vau SOO . ; minste 
inschrijver  was C. p vun Veltboveu, le Tilburg , 
voor  / 4040, 

, 29 April : li d leveren van schoolmeiibc-
leii aau de meisjessobool cn tie school iu den , 

 2 perc; minste inscbr, wureu: perc. , Gidir .
. voor  /'2799; pure. 2 . . , voor 

ƒ 0 2 0; beiden alduur. 
kampen, 29 Apri l : de herstelling van dun -

111 k en het opiuuken der  dammen met rijsbermen; 
minste inschr  was C. Sterk , le , voor 
f 1S80. 

'S' Besafc, 30 April : du verbetering door  bcgriiitin g 
cu bestrating vun den linker-ondcrbcr m der  Zuid-
U illciusvuarl tusscheu de llclmoiidschc brug en sluis 
no. 7; minste inscbr. was J. Vullings, te lluczu, 
vuor  / 8S44. 

, 30 April : liet leggen der  fundamenten voor 
een , retortenhuis cn bijbcliooren ; in-
gekomen S bilj. , als: 
C. J. UoogcnUijk, tc Waddiiixveou, ƒ 74,874 

. Boer, „  Sliedrecht, „  72,205 
A. h. v. Wijngaarden, „  Sliedrecht, „  07,200 
G. r . „ , „  04,450 

. Gcvurdiug, „  idem „  62 'JS 
- den . „  Capelle , „  58,990 
. Visser, „  Faiicndrecht, „  57.SOO 

J.  Tom, , „  57.33S 
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, 80 April : liet. onderbmid tol 30 Apri l 
'70 der  voltooide gedeelten van dc iu aanleg zijnde 
haven enz. enz., iu 2 perc; minste inschr. waron: 
perc. 1, . Volker , le , voor  ƒ 13,100; 
perc. 2, A. S. Schnalsmu , te , vuor  ƒ1738. 

, 3 : bel maken van een zuiverhuis met 
bijbelioorende werken en ziiivertocstellcn aun de gas-
fsbriek : minste inschrijvers waren : pure 1 , J. C. , 
voor  /"  18,800; pere 2, A. Verboog en P. n 
duo Bouwmeester, voor  r*3370j  perc 3, . Ned. 
Grofsmederij, voor  12,490; uilen uldaar. 

Orenlagea, 3 : lo. net , 
bestraten enz. van het zuidelijk gedeelte van deu 

; minste inscbr. was l l . B , 
te Warfhuizen, roor  ƒ10,588. 

2o. het cgaliseeron, bestraten enz van hut terrein 
genaamd de Zuidcrkuipcn ; minste inschr. was P.

, aldaar, voor  ƒ2374. 
Vllage, 6 : lo.de werken tot voortzetting der 

verbetering van de s in de gem. BWalmen, Neer 
cn Besc], tussehen do kilometerraaien 88 cn 89; 
minste inschrijver  wus (i. Stractinan, tc , voor 
ƒ 14,218. 

2o. do werken tot voortzetting der  normaliseering 
van dc , onder  Gorinchem; minste 
inscbr. was A. Volker. te Sliedrecht, voor  ƒ 25,000. 

i . 'ne». 5 : dc buitengewone verdedigingswerken 
aau den oever  van den poldi r de Breede Watering 
bewesten Yerseke, in 2 perc; minste inschr. waren: 
perc. 1, C. , te Sliedrecht, voor  ƒ 17,480; 
perc. 2, . Willemsc, te Selzaete, voor  ƒ 24,383; 
gegund. 

Vervolg der  licriolite n en . 

B 1 N N E N  A N , 
's-Gravenhage. j  beschikking van den -

nister  van Binnenlandsche Zaken is ingetrokken 
de vergunning nan J. van der n en C i c , 
te Amsterdam, voor  een stoombootdiensl tussehen 

m en Gent. 

— e wet voor  de onteigening len behoeve 
van den spoorweg van Arnhem naar  Nijmegen 
is, na levendigen strijd , met 40 tegen 23 stem-
men aangenomen e overbrugging bij  llosande, 
door  het meerendeel der  technici bestreden, is 
daardoor  gehandhaafd. 

— e r  o. van , hoofdingenieur  van 
den waterstaat te , begeeft zich, naai-
de  Cl. mededeelt, op last vau den r 
van Binnenl. /aken naar , teneinde een 
onderzoek in te stellen naar  een nieuwe toepas-
sing van het systeem om zeewater  te distilleeren . 
dat reeds jaren geleden door , Normandy uit-
gevonden en op vele, ook Nederlandsche, zee-
schepen in toepassing gebracht is. 

Amsterdam, e jaarlijksch e algemeene verga-
dering van aandeelhouders iu de Stoomvaart-maat-
schappij  «Nederland"  werd n , 
onder  voorzitterschap van '/.. . 11. Prins k 
der Nederlanden, in het lokaal e Eensgezindheid 
gehouden. 

e heer  Westenberg uitte den wensch, dat ann 
de aandeelhouders geen dividend zou worden uit-
betaald, doch up grond dat elk jaar  reeds meel-
is afgeschreven dan bij  de statuten als minimum 
is opgegeven, werd de balans goedgekeurd, en 
zal dientengevolge voor  'teerst, na verloop van 
5 jaren, aan du aandeelhouders een dividend van 
."> pCt. worden uitbetaald. p kwam in be-
handeling het voorstel van de e en Com-
missarissen om hen te machtigen voor  niet meer 
dan ƒ Ü O O . O O U te kunnen deelnemen in het op-
richten van droogdokken, zoowel hier  te lande 
als in . e heer  Westenberg vroeg hoofde-
lijk e stemming, waarvan de uitslag was, dat het 
voorstel met  tegen 3 stemmen werd aangenomen. 

. 
n hel verslag betreffende de vergadering vau 

de afdeeling 's-Gravenhage tier j  tot 
bevordering der , voorkómende iu ons 
vorig nommer, is by de vermelding der  verkie-

http://onjui.il
http://gei.hki.uk
http://niouwinge.li
http://2o.de
http://carbonisccrc.ii
http://poldurs.cn
http://�it-rii.iervn.nrd
http://g-5.-ia.ii1
http://lo.de
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ï in g van afp;evaardip.,len ter  algemeene -
rinp , verzuimd te berichten tlat de heer  Saraber 
verzocht had builen aanmerking te blijven. 

Wedstrij d mei Aarda|>|N>lrooii(T s 
te . 

S f Ï O O O . 

Bij  tal deze -
 wor-

den gehouden. 
S cn N verstrekt: 

Hel bestuur vun dc
ying te Veendam, 

J. ,
. . , Secretaris. 

VA N 

E 

te . 

zal : 
up g den '25 i 1875, des voormiddag* 
ten 10 uur , in de achterzaal der  Sociëteit 

"  aan de t te Venlo, ten overstaan 
van den Notaris E E G aldaai , over-
gaan tut de publieke veiling bij  opbod van : 

 l i f t l 

van verschillende grootte, te /amen 0 hectaren 
80 aren 70 centiaren, zeer  gunstig gehgen bul-

 de voormalige c Poort te Venlo, 

bestaande in de door  nommerpalen en kielspitten 
aangeduid*! terreinen achter  de afwatcringssloot 
langs den Zuidsingel, aau dc e straat, 
deu Zuidsingel, de d est rant en d' -
straat, benevens in het aan en nabij  de rivier 
"de "  boven de spoorwegbrug gelegen, OJJ 
gelijke wijze aangeduid , 

u i t m u n t e n d 

W e i - e „  H o o i l a n d 
„d e "  en „d e " 

aldaar, met de daaropstaande
e aanwijzing iu loco zal plaats hebben op 

Zaterdag 22 i en g 24 i aanslaande, 
telkens des voorniiddags 10 uur , te beginnen bij 
kavel 1. 

e catalogus, bevattende de voorwaarden, per-
eaelsbescbryving, insetsommen en teekening, is, 
na 9 i 1875, voor 25 cents verkrijgbaar ten 
kantore van voornoemden Ontvanger en, tegen 
vooruitbetaling van dien prijs , door  tusschen-
komst van elk ander  Ontvanger der e 
en . 

Nadere inlichtingen zijn le bevragen bij  den 
Ontvunger  voornoemd. 

llotlaudscbe n . 

. 
Op g den 24sten i 1875, des na-

middags ten hall'  twee ure, zul in het Stations-
gebouw buiten de Willemspoort te Amsterdam 
worden aanbesteed : 

n worden gegeven op het Bureau 
van deu r van den Weg te Amsterdam 
10. Z. Voorburgwal . 145), alwaar  ook het bestek 
mei teekeningen te verkrijgen is a ƒ 1 , 5 0. 

4 k ^ & ^ & 4 > i t H I U 
e E voor de Gemeentelijke Gasfa-
 te Arnhem, is voornemens om op -

derdag den 20en  1875 des nan iddags ten 
1 ure in hare Vergaderkamei aan gemelde fa-
briek

Een en ander  volgens bestekken en teekenin-
gen welke aan het kantoor der  Gasfabriek ter 
inznge zullen liggen en alwaar  inlichtingen zyn 
te bekomen. 

Zoomede bestek der  beidt eerste perceelen te-
gen betaling van 50 Cents en van het 3fl per-
ceel tegen betaling van 10 Cents. 

Aanwijzin g op g den 13dcn i , voor-
middags  ure. 

1 1. e A r n h e m . 

 en G N vuu
voor  eretenseheppebjk gebruik. All e soorten vun 
Bai  en  en 

, enz. enz. 

t  VAN
) vraagt zoo spoedig doenlijk, met opgaaf 

van prij s en inzending van monsters, franco 
levering op de lloogeveeiische vaart bij  de Wijks -
bru « of in de r  Wijke : 

Één millioen beste Straatklinkers. 
Gedeelten daarvan goedgekeurd worden ook 

aangenomen. 
F , den 21 Apri l 1875. 

Nawen» voornoemd Bestuur. 
 Secretaris 

J. .1 . 

DROOGDOK TE MIDDELBURG 

Op Zaturdag 22  1875, des middags ten 
12 uur , zal door de lirm a VA N N en 

, scheepreeders te  aanhaar 
 te dier  steihi, in één perceel, onder 

hare nadere goedkeuring wordeu aanbesteed: 

e aanbesteding geschiedt bij  enkele inschrij -
ving, volgens § 80 van het bestek. 

t bestek ligt ter  lezing ten e van de 
n VA N N en  te

burg. 
t is voorts op franco aanvraag, tenen over-

making van een gulden per  exemplaar, van af 
g 3  franco te bekomen ter  boekdruk-

keri j  van de firma N en A , 
n te Amsterdam. 

n worden gegeven (gedurende veei-
tien dagen vóór dc aanbesteding) ten kantore 
van de firma  VA N N en  te
delburg. Voorts, van af g S . dom 
den lloofd-lngenieur  van den Waterstaat J. , 
Eerstaanwezend r bij  de Amsterdamsche 

, t 033, te Am-
sterdam. 

 EN S der  ge-
meente  zullen op

 ten  ure des middags, op 
het , in het openbaar en hij  enkele in-
schrijvin g doen aanbesteden; 

b.

e voorwaarden dezer  aanbesteding met daarbij 
behoorende teekeningen zijn uilsluitend te ver-
krijge n ter j  der  gemeente, tegen betaling 
van ƒ 3 .— voor  beiden der  sub <i en b genoemde 
werken, en liggen voorts ter  inzage in een der 
lokalen van de Secretarie (afdeeling  Wer-
ken) op het . 

Nadere inlichtingen zijn te hekomen hij  den r 
Gemeente-Architect B E P Jz. , aun den 
Stads Timmertuin , des voorniiddags van 10 tot 
12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
Amsterdam, , Wethouder. 

1  1875.  Secretaris, 
E . 

e  de. Gemeente Arnhem 
zul g 20 i 1875, 's namiddags één ure, 
in het openbaar, ten e aanbesteden: 

 enz., 

Aanwijzin g van No. 1, 11 i 's voormiddags 
10 ure en van No. 2, 12 i 's middags 12 ure. 

Bestekkeu legen betaling ter  Secretarie ver-
krijgbaa r  . teekeningen ter  inzage op het Bureau 
van den Gemeente-Architect. 

(Voor  rekeni»?,

Op  den n Junij  des 

namiddags ten  ure, aan het Centraalbureau 

der j  tot Exploitati e van Staatsspoor-

wegen bij  de e n te Utrecht, van: 

Bestek n" .

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art .  van bet Bestek. 

t Bestek ligt van den 30sten Apri l  ter 
lezing aan het Centraalbureau bij  de e 

n ( en aan het bureau van den -
nieur te Zutphen, en is op franco aanvraag op 
gemelde plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven door den Sectie* 
r  te Zutphen. 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den i

Utrecht, den 30sten Apri l

Op Zaturdag 15  's namiddags ten 
2 ure, zal door den r A. F. VA N S 
te Vught, in de t .staande nabij  het station 

n te Utrecht, bij  enkele inschrijvin g wor-
den aanbesteed: 

Bestek en teekeningen liggen ter  inzage van 
af 25 Apri l a. s. iu genoemde , en is het 
bestek na dien datum op franco aanvrage ver-
krijgbaa r gesteld tegen betaling van f 0.50 bij 
den besteder. 

F. ¥ . B E A A T , 

beveelt zich voortdurend aan tot  van 
 enz., met zink, lood of 

leijen, en verder  voor de levering van alle. moge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken zink of koper, alsmede das- en Waterleidingen. 

V e r w a r m i n g e n V e n t i l e r i n g 

V A N G E B O U W E N . 

e Ondcrgeleekcnden bevelen zich aan vooi 
het leveren van

 door  middel van warme lucht, warm 
water of stoom. 

Boompjes, nieuw nommer

T ) A . 

t van Zuilen- en n 

in , 

Xicuweharcn N.tijcle 55, . 

N N . 
n ia n en Belgischen StraatkeUen, 

Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenen, ens. 

E T 
VA N 

V a l d o T r a v o r a . 

e y belast zich met liet
van gecomprimeerde wegen en mastiekvloeren, 

n geelt de r G. . VA N N 
aan de Fabriek W.W .  te Amsterdam. 

, 
, , 

- en , 

- EN , 

S UlO E , 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 

S  tot verminderde 
prijzen steeds in diverse afmetingen voorhanden. 

van  in verschillende prijke n op het . i . v a n 

E V A N , 

in de nabijheid ran het Station te *e Bosch. 

 N 

P a p i er  en , 
voor  welker  en  zelfs hij  de felste koude eu 
grootste hitte. h. v. in Glasfabrieken, bij  geheel instaat en alle schade welke daardoor  mocht ont-
staan gabeel vuor  zijne rekening neemt. e goederen worden geleverd franco, waaromtrent nadeie 
inforrnatië n te bekomen zijn. Ook levert hij  in alle mogelijke afmetingen diverse 

Bomkade . 

.  & > Z O O N , 

Fabrikanten van Stoom- en ancere Werktuigen te Amsterdam, 
U 'nanrilten i Ntooiiiheiiiiacliine < van rit'  nieuw si r eonslruelie , 

.  & T . Ulrecht. 
Fabriek van

P o r t l a u d - C e m e n t - i ' a b i ï k a u t , 

levert tegen lagen prij s prima
en monsters op verlangen. 

Adressen. 

Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen : 
één regel ad f 10.— 
twee regels »  15.— 
dri e regels » » 20.— 

k „de e Ussel." 
 k

t e . 
n zich aan tot hetinrigten van

 en het geven van  voor  inrig -
tingen tot uitvoering van Publieke Werken enz. 

v a n T E E t 10 0 % v o o r 

B o u w k u n d i g e n v a n 

Th. J. E te Utrecht. 

t' . . u i l » .

1'lc j  *  Z o o n, Amtterdam. Alletmwtrat -

meniën in cement, tti|js, ent. l  / 7.25 oer v.il 

r r k r r *  l l i id i t ingh . Arnhem.

B o u w t r r r r i i i e i i la V e l p tv  ullcr -
gunstigst gelegen. Adres den r  VA N ' 

 U , tu Arnhem. 

Jnc" . E 'h 'yNi i ' r . te Scheveningen, fabrikant 
van cetnent-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 

B o u w t f r r e l u r n te koop y de n 
aan den Singel, de Oosterstraat en/, te Utrecht, le 
bevingen by den architect Ü aldaar. 

Ü . T . , A r n h e m .
. Fabriek van

 en

Zondag 16 i 1875. 

 by G  VAN  &  C*  F.  VA N

DE OPMERKER. 
VOO

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Venchunt Zondag». Fry . per 3 maanden f 1.05. n abonneert aich voor 

ecu jaargang. Afiondcrlük e nomnicra by Tooruitbestelling 15 centa. 

A l l e s t u k k en en adver ten t ien te adresseeren aan 

de e te A r n h e m . 

: 

Van 1 5 regel» f l.—, verder  voor  alken regal 20 cents cn  cent» vour  cei 

nummer  VBS het blad. (iruotu letter» worden uiutr  pla»l»ruimtc berekend. 

. 
.  Cités ouvrières in den

Gfschoon de aau het hoofd van dit opstel ge-
noemde soort van nrbeiderskolonieu meer  bekend-
heid hebben gekregen, dan de vroeger  door ons 
beschrevene, zoo ineenen wij  echter, dat zij  in 
de reeks onzer  beschouwingen niet gemist mogen 
worden en eene korte besetil ij  ving daarvan naast 
de anderen hare nuttige zijde kan opleveren, 
vooral uit het oogpunt van economie. 

Een der  grootste industrieelen van , 
met name Jean Zuber, vestigde het eerst in 1851 
in de S iciété e aldaar dc aandacht op 
het belang van patroon en werkman, tlat in de 
zorg voor  goede huisvesting van
door eerstgenoeiuden was gelegen. Zijn e denk-
beelden vonden zulk een gereeden ingang, dat 
spoedig aan het Comité d'util it é publique weid 
opgedragen een ontwerp te maken, om den ar-
beiders dezer  fabriekstad gezonde, behaaglijkeen 
toch goedkoope woningen te verschaffen. Als 
hoofdbeginsel werd door dit Comité vastgesteld 
het bouwen van een afzonderlijke woning voor 
elk gezin en het vrij e gebruik van een kleinen 
tuin . Volgens dit denkbeeld werden door den 
fabrikan t Jean , te , 4 huisjes gezet, 
die tot model moesten dienen. l Prins-Albert ' 
model werd daarbij  tot type genomen. 

Nadat de huurders lang genoeg de proef van 
hunne doelmatigheid hadden genomen, werd tot 
den verderen aaubou 'et besloten volgens twee typen, 
waarnaar  eerst in de cités van , later 
ook in die van Guebwiller  is gebouwd. Tot dat 
einde weid in 1853 de Sociélé e des 
Cités ouvrières opgericht, die zich ten doel stelde 
huisjes volgens het aangenomen model te bouwen 
op het beginsel van eigendoinsverkrijging. Een 
decreet van Napoleon van 1852, waarbij  een kre-
diet van 10 millioen . voor de verbetering van 
arbeiderswoningen in de fabrieksteden van Frank-
rij k was toegestaan, bracht zeker  veel toe, om 
die onderneming bevorderlij k te zijn. Üe Slaat 
verbond zich namelijk om een derde der  uitga-
ven voor den bouw over te nemen, onder  voor-
waarde, dut de Vereeniging eene kolonie bouwde 
van ten minste 100 huizen, de noodige inrich -
tingen ten algemeenen nutte daarbij  stichtte , cn 
hare woningen voor  hoogstens 8 pCt. van tien 
kostenden prij s verhuurde of voor  inkoopsprij s 
overdeed , eu eindelijk , dut den aandeelhouders 
nooit meer dan 4 pCt. zou worden uitbetaald, 
terwij l de winst daarboven voor  doeleinden ten 
algemeenen nutte besteed zou worden. 

n 1853 begon de Vereeniging met een kapi-
taal van 450,000 fr . te bouwen op een terrein, 
groot 8 hektaren, door den heer  Uullfus tegen 
inkoopsprij s afgestaan ln 1857 was reeds liet 
verplicht getal van 300 woningen gezet. 

e systemen, die gevolgd werden, komen op 
de volgende neer: 

lo. n woningen, ruggelings naast elkaar, 
met een tuintj e er  vóór. Ueze woningen ontvan-
gen slechts uit den voorgevel licht en lucht; 

2o. Woningen, in groepen van 4 gekruiskop-
peld, met eeu tuin om de woningen, behoorlijk 
afgeschut. e woningen ontvangen licht en 
lucht van twee zijden. e soort, als de beste aan 
dc eischen voldoende, werd als type voor den 
verderen bouw aangenomen. e woningen wor-
den weder  onderscheiden naar  gelang barer  grootte 
of door den bouw van kelders; 

3o. e als Ue ovengenoemde, maar van 
ééne verdieping en dus minder  kostbaar; 

4o. Een reeks van woningen naast elkander 

staande. 
Behalve deze woningen bevat de arbeidersstad, 

door  deze Vereeniging gesticht, een bad- en WSSCh-
huis, een gebouw, waarin bakkerij  , gaat keuken, 
boekerij  en magazijn , woningen voor  ongehuwde 
arbeiders, opzichterswoningen, een bewaarschool 
en eeu gasfabriek. 

e -tuilen, die eene breedte van 0—11
hebben, behalve trottoir s vau 3 . breedte, 
met lindeboomen beplant, drugen de namen van 
de beroemdste industrieelen. 's Nachts zijn die 
stralen met gas verlicht. t bad- en waschhuis 
cn het groote gebouw voor  bakkerij  enz. bestemd, 
staan op het Napoleousplein. t hotel garni 
voor  ongehuwde arbeiders is een soort van kloos-
tergebouw met lange gangen, waarop aan weers-
zijden de deuren der  17 vertrekken uitkomen, 
bovendien heeft men daar een gezelschapszaal. 

Ouder de verschillende groepen van woningen 
n de gekruiskoppelde met kelders de beste. 
n vindt daar  gelijkvloers een keuken, woon-

kamer en biuupveriiekjo , boven 3 slaapkamers. 

e vertrekken tier  oudste en grootste woningen 
meten 0 hij  5.25 . binnenwerks. 

e kuopers, hoofden van een klein gezin, ver-
huren de vertrekken die zij  niet noodig hebben , 
soms ook die welkt- zij  zeer  goed zouden kunnen 
gebruiken. n beeft daarom later  woningen vau 
eene grootere ruimt e gebouwd. n deze woningen 
is de vloer 0.80 . boven den beganen grond. 
Vóór de deur is een steenen trap , die naar do 
keuken voert. e keuken is bevloerd met harden 
steen iu trasspecie gelegd. Tegenover de dear 
bevinden zich de trappen die naar deu kelder en 
de verdieping geleiden. e kelder  loopt onder de 
geheele woning. Op de verdieping ligt een dub-
bele vloer, met eene droge stof gevuld. Van 
de keuken komt men iu de woonkamer, die 
5 bij  5 40 . oppervlakte heeft. t en lucht 
worden door 2 ramen verschaft. n dit vertrek 
slapen gewoonlijk de ouders, terwij l de kinderen 
de beide slaapkamers op de verdieping gebruiken. 

e zolder  bevat slechts ruimt e tot berging van 
brandstof eu linnen. e privaten staan gewoon-
lij k binnenshuis op de verdieping. Ze zijn goed 
verlicht en geventileerd. j  sommige staan ze 
buiten de woningen. Ue privaatkuile n ziju ge-
metseld en met esn dikk e laag cement bekleed: 
de inhoud van elk is 1.5  Eeu laag asphalt 
van 15 . dikte keert voldoende de vochtig-
heid van de muren. Er is gezorgd voor  eene 
genoegzame hoeveelheid drinkwater . Eene derge-
lijk e woning heeft in 1800, met inbegrip van de 
koopsom vour  huisplaats nut tuin , eeu gedeelte 
trottoir , enz. gekost 3107 fr . 

n 1806 waren te e gebouwd 12 groe-
pen volgens het stelsel no 1. bevattende 190 
woningen, 4 groepen volgens het stelsel no. 4, 
te zamen 28 woningen en 144 groepen van wo-
ningen 4 aan 4, te zamen 570, alzo > in het 
gehetd 800 woningen 

t verkrijgen in eigendom wordt den kuopers 
gemakkelijk gemaakt door  lange termijnen van 
betaling toe tc slaan, met behulp van annuïteiten. 
Naar  gelang van dc waarde vau het pand, stort 
de voorwaardelijke koopcr  dadelijk eene som van 
250 — 300 fr . tot dekking van dc kosten van 
verkoop cn overdracht. Als het door  geregelde 
stortingen blijkt , dat de kooper in staat en ge-
negen is de geheele koopsom op den bepaalden 
tyd af le doen, dau wordt hij  als definitieven 
kooper  beschouwd en wordt de overdracht op zijn 
naam gesteld, tlehalve de eerste storting heel'
de kooper van eeu buis van .:00O fr . slechts 
25 fr . in de maand , of 300 fr . in het jaar te 
betalen, eeue som gelijkstaande met die voor de 
huur eener  woning uls ziju aanstaand eigendom. 
Na 13 jaren is het huis ut betaald en het effectieve 
eigendom van deu werkman. j  geniet voor 
die koopsom de vruchten van zijn tuin , die hem 
jaarlijk s gemiddeld 30 fr . opleveren, en al de 
voordeelen aan de instellingen van openbaar nul 
verbonden , zooals school, wa-chiii.'ichtin g , enz. 

n 1800 waren leeds meer dau 400 huizen in 
eigendom overgegaan. n 13 jaren tijd s was lot 
dat einde eene som bijeengebracht teu bedrage 
vau omstreeks fr . 1,350,000 en tlat door  eene 
bevolking yan gemiddeld 2000 zielen. Twee ja-
ren later  waren vuu de 800 gebouwde huizen 
reeds 785 in eigendom overgegaan. 

e verandering, die iu het geheele maatschap-
pelijk leven der  bevolking van e door 
deze weldoorduchte bemoeiingen van nijverheids-
mannen is tot stand gebracht, moet werkelij k de 
bewondering van elk weldenkende gaande maken. 
Vij f en twinti g jaren geleden was de arbeiders-
bevolking der  fabriekstad een toonbeeld van ze-
delijk e en lichamelijke ellende. Zij  leefde in 
afzichtelijk e verblijven in de grootste ongebon-
denheid; als ruwe werktuigen dag aau dag sloo-
vende, was armoede slechts haar  deel. Twistziek 
onder  elkaar, koesterden zij  eeu inuigen wrok te-
gen hunne patroons. e gemiddelde levensduur 
der  arbeidersbevolking was gemiddeld 17 jaren, 
terwij l de overige bewoners der  stad kans had-
den eens zoo luug te leven. Vooral was de 
sterfte onder  pasgeborenen eu kinderen beneden 
5 jaren bij  dat deel der  bevolking aanzienlijk. 
Nu is niet alleen deze en de algemeene sterfte 
onder de arbeidersbevolking in 't oogloopend ver-
minderd, maar de bevolking is in energie en 
zedelijkheid aanmerkelijk toegenomen, hare wel-
vaart is vermeerderd, eu dc wrok van weleer 
heeft plaats gemaakt voor  innige dankbaarheid 
en tevredeiiheitl. 

Te Guebwiller, Ueuucourt en Coliuar  zijn op 
hetzelfde beginsel, als waarvan e is uit -
gegaan | Sites gesticht. 

e Societé des cités ouvrières de Guebwiller 
werd door  toedoen van een der  eerste industriee-
len, den heer , aldaar in 18U0 opge-
richt . j  ha  toen reeds 49 huizen daar gezet, 
beslaande uit 2 kamers, een keuken gehjkstraats 
en eeti kelder. r  de Vereeniging werden niet 
een kapitaal van 342,000 fr . tot het jaar 1867 
90 huizen gebouwd , ieder  voor  één gezin. e 
gelijkstraatsche verdieping bestaat uit een vertrek 
5 bij  4  groot. |Je keuken van een omvang 
van 4 bij  2.50 . Op de verdieping liggen twee 
ruimten , van gelijken omvang als die beneden 
Een privaat staat in het portaal. Behalve deze 
huizen bouwt de Vereeniging ook huizen zonder 
verdieping. 

e huizen met verdieping liggen in groepen 
van 4, 8, 8 eu meer  zijdelings en ruggelings 
aan elkander, soodnt ieder  huis, behalve de hoek-
huizen, slechts één gevel aan de straat heeft. 

e zol lerruimt e boven de huizen zonder  ver-
dieping is zoo groot, dat zij  desnoods als dak-
kamertj e ingericht kan worden. 

Veel zorg is besteed aan de inrichtin g der  pri -
vaten. Zij  staan in de portalen en zijn van trech-
ters voorzien, die naar  beneden kegelvormig zijn 
verwijd . Trechter  en afvoerbuis zijn van zink 
eu worden beweeglijk aau de zittin g opgehangen, 
waardoor de reinheid zeer  bevorderd wordt. Een 
ventilatiebuis voorziet in eene behoorlijke lucht-
vèrTersching. n en privaat zijn bevloerd 
met harde steenen, die iu beton gemelseld zijn. 

e schoorsteen kan tot iu den kelder  verlengd 
worden , als men deze tot keuken of werkplaats 
wenseht te gebruiken. e inrichtin g der  schoor-
steenen laat ook toe de plaatsing van een keu-
ken op de verdieping, waardoor  deze huizen ook 
door twee gezinnen betrokken kunnen worden. 

Niettegenstaande de prij s der  huizen vri j  duur 
is: de middelste 3600—3800 fr. , de hoekhuizen 
-4200 —4500 fr. , verkeert deze Bouwverecniging 
toch in een bloeienden staat; van de gebouwde 
huizen was in 0 reeds tweederde verkocht. 

e koupers moeten dadelijk en de overdrachts-
kosten der  koopsom betalen en iu 15 jaar het 
ontbrekende, in maandelijksche termijnen van 
20 —30 fr . e koopers moeten trouw aau ze-
kere verplichtingen in het belang der  algemeene 
gezondheid voldoen. 

Ook hier  vindt men eeue school, badhuis, ma-
gazijnen, kerk , enz. e kosten van aanleg van 
straten, waterleiding, enz. worden over  den ver-
koopprij s der  huizen omgeslagen. 

e cités ouvrières te Beaucourt bestaan bijna 
geheel uit huizen zonder  verdieping, bij  voorkeur 
bewoond door de arbeiders der  fabriek van tie 
heeren Japy fréres t geringe wijzigingen zijn 
deze woningen alle naar  hetzelfde plan gebouwd 

e koopprij s der  woningen is, wegens de gunstige 
eigenschappen van tien bouwgrond, veel geringer 
dan van de vorengenoemden. Zij  kosten niet 
meer dan 1000 fr . Zij  worden slechts op ver-
zoek van de aanstaande eigenaars-arbeiders ge-
bouwd , die van stonden aan in de volle rechten 
van eigendom treden en zich tot niets meer be-
hoeven le verbinden, dan dat zij  de bouwkosten 
in den loop van 11 jaren, met interest naar 5 
pCt. berekend , zullen betalen. 

e 5500 arbeiders van de heeren Japy fréres 
hebben van de firma 538 woningen in huur , 
die hun legen 78 centime.-, per a . bewoonbare 
ruimt e iu liet jaar  ten gebrulke worden afgestaan. 

e StWtatd immobiliére dc Beaucourt iu 1804 
Opgericht met 100,000 fr . iu aandeelen ii 100 fr . 

verdeeld, heeft dit elgenaai dige, dat de aandeelhou-
ders vuor  eeu zeer  groot gedeelte arbeiders zijn, wier 
aandeelen door de rabrikanten-medeaandeelhou-
dert voor 5 pCt. verzekerd zijn. Verdei hebben deze 
laatsten zich verbonden om alle huizen, die ua 
verloop vau den duur der  Vereeniging (elf jaar) 
nog uiet verkocht mochten ziju, voor het bedrag 
der  kosten over te nemen, lu 1804 waren er 
reeds 97 huizen gebouwd en senige daarvan reedi 
aan 't einde van het eerste jaar  der  Vereeniging ge 
heel afbetaald. e koopers zijn aau geenerlei ver-
plichtingen gehouden, eu toch heeft de eigendoins-
verkrijgin g goede vruchten gedragen. 

e Société immobiliére de Colmar eindelijk, 
iu 1800 opgericht met een kapitaal van  mil -
lioen fr . iu aandeelen vau 1000 fr. , ging spoe-
dig op groote schaal aan het werk. n het eerste 
ja.ii '  na de stichting bouwde meu 50 huizen met 
ongeveer 00 woningen. u 18Ü8 werd dal getal 
reeds verdubbeld. e huizen zijn uiet naar één 
plan ontworpen, maar men vindt bijkans ulle 
bovenbeschreven typen, met een groot aantal 
nieuwe wijzigingen, vertegenwoordigd.  hier 

is eigendoinsverkrijging als beginsel aangenomen. 
Ats wij  nu ten slotte nagaan van welke voor-

treffelijk e beginselen al deze Vereenigingen zijn
gegaan, en overwegen welke uitnemende resultaten 
de pogingen van verstandige en welgezinde fa-
brikanten hebben opgeleverd , dan moeten wij  ons 
verwonderen dat hun voorbeeld niet meer  navol-
ging heeft gevonden. t begrip van eigen haard 
heeft hier  zijn volle toepassing gevonden. e 
werklieden hebben geleerd door  eigen inspan-
ning en door  spaarzaamheid zich duurzaam eeu 
eigendom te verwerven, waardoor zij  op de 
maatschappelijke ladder  zijn gerezen. e gele-
genheid tot het verkrijgen van cen eigendom is 
hier  bovendien zoo gemakkelijk mogelijk gemaakt. 
Wanneer  toch de eerste storting is gedaan, be-
taalt  arbeider  weinig meer dan de huur , die 
door het bestuur der  cités voor  hare woningen 
wordt gevraagd, omdat men den kooper  niet meer 

 i n 5 pCt. in rekening brengt van het kapitaal, 
dat voor  huis en tuin noodig was, terwij l men 
vau dun huurder 7 a 8 p(Jt moet vragen. 

o ondervinding heeft bewezen , tlat tie som-
men , die in spaarkassen, overlevingskassen, enz. 
gestort worden, niet in aanmerking kunnen ko 
men bij  hetgeen de begeerte naar  eigen haard 
in 'leze cités heeft tot stand gebracht, te midden 
van eene bevolking, die voorheen de deugden 
van spaarzaamheid, huiselijkheid en ingetogen-
heid in groote mate miste. n moet dus wel 
aau tie macht dec beginselen toeschrijven, wat 
hier is tot stand gekomen. t dit voorbeeld 
niet elders nog meer  navolging heeft gevonden 
is wellicht te wijten aau de omstandigheid, tlat 

 fabriekseigenaars te veel met hunne eigene 
zaken te doen hebben, om aan die van anderen 
te kunnen deuken, al zou de behartiging der 
belangen van «lezen hun zelven veel voordeelen 
aanbrengen, die ze zonder dat zouden moeten 
missen. 

Véron heeft het zeer  juist uitgedrukt , door te 
zeggen, dat, als men zich verwondert, dat het 
voorbeeld van , Guebwiller, Beaucourt 
en Colmar uiet veel meer  wordt nagevolgd, men 
zich verwondert, dat er  niet veel meer  mannen 
gevonden worden, die rijk , verstandig en edel-
moedig ziju. S. . Co N . 

E E . 
Uittreksel eener lezing door  Zerffi gehouden 

in het  ran South
j  de behandeling dezer  kunst moet men eerst 

onderzoeken wie de s waren? Zij  waren 
ongetwijfeld van de Ariër s afkomstig; anderen 
beweren , dat zij  Egyptenaren waren terwij l som-
mige meenen Teutonen, of oude . Op vele 
afbeeldingen der e verzameling van 
oude Etrurisch e potten hebben zij  het voorkomen 
vau een menscbenras niet afongoolsche gelaats-
trekken, platte hoofden, uitstekende jukbeende-
ren, ingedrukte neuzen, in tegenstelling van een 
hooger  Ariaansch ras. t hhjkt , dat er 
eene vermenging tUbschen de n en Ariër s 
heeft plaats gehad, waaruit een type ontstond, 
gehetd verschillend van de Grieken of , 
Er worden twee onderscheidene volksverhuizingen 
vermeld, de eerste ongeveer 1050 jaar  voor 
Christus, toen vestigden zich tie l'elasgters en 
Tliyrrenier s in Etruriö , en de tweede 300 jaar 

s en 300 jaar  voor , ten 
tijd e van Thales en , dus omstreeks 
800 v. C. 

e tweetle maal schijnen zij  zich in ë ge-
vestigd te hebben. Zij  richtten zich maatschap-
pelijk in . en namen de mythologie en het schrift 
der  Grieken aau. n kau het onderscheid hun-
ner  mythologie verklaren dooi tien invloed, welke 
hunne betrekkingen tot de Perzen eu Grieken 
op hu.iue denkwijze uitgeoefend hebben. e 
Etrurier s waren zeer  bedreven in de Grieksche 
godenleer, eu latere Grieksche geschiedenis. 

n vindt in het Scotsco m steenen, 
waarop de expeditie der  zeven belden tegen 
Thebe vermeld staat. n ziet op urnen den 
veldslag van n afgebeeld, eu hun held 

Echetios verschijnt daarop  eenen ploeg
wapend, waarmede hij  de Perzen voor  zich 
uit jaagt; voor  deze moedige  ontving hy 
den naam van Echetios en werd met de andere 
aanvoerders door de Grieken aangebeden. Van 
deze omstandigheid wordt op geen Grieksch ge-
denkteeken melding gemaakt, waardoor  meestal 
bewezen wordt , dat de Grieken en Etrurier s 

 aan elkander  verbonden waren. Na len 
Tioj.iuuschuu oorlog hadden do Grieken vele



 — Zondag 16 i 1875. E  — Zondag 16 i 1875. 

| 
j 

derlinge verdeeldheden; de Etrurier s schijnen toen 
langen lij d vrede gehad te hebben, waardoor  zich 
spoedig eene bijzondere soort van Etrurisch e kun-t 
ontwikkelde, die echter  het kenmerk van Azi-
alischen-en n invloed droeg. e Etru -
rier s legden zich reeds zeer vroeg op de vervaar-
diging van aardewerk toe, en ever-als men de 
Chineezen deOostersche pottenbakkers noemt, zou 
men de Etrurier s de Westersche kunnen noemen. 
k veronderstel daarom, dut vele zoogenaamde 

Grieksehe vazen door  Etrurier s gemaakt zijn 

Sedert onheugelijke tijden waren de Etrurier s 
specialiteiten in het bakken , schilderen en vor-
men van aardewerk geworden, en nu is het zeer 
wel mogelijk, dat /ij  hunne kunst op zulk een 
hoogen trap van volmaaktheid brachten, dat de 
handel in vazen zich over  de toenmalig bekende 
wereld uitbreidde, en dat dc Grieken hunne 
woningen lievei met Etrurisc h aardewerk versier-
den, dan zelvcn het te vervaardigen. Wij  weten 
daarenboven, dat de Grieken met de pottenbak-
keri j  niet veel ophadden, want door  hunneu 
rijkdo m aan marmer, legden zij  zich meer  op de 
bouwkunde en de beeldhouwkunst toe. Ue ge-
leerde professor o Valeriani verdedigt 
deze stellingen krachtig. 

e sombere mythologie der  Etrurier s leidt tot 
de vooronderstelling, dat zij  tot een melancholisch 
bijgeloof overhelden , dat beter  geschikt was voor 
lieden, welke donkere vazen met roode figuren 
er  op, of omgekeerd, maakten, dan voor  beeld-
houwers vau wit marmer. Zij  gingen gebukt 
onder  het toenmalige bijgeloof, waardoor  zij  zich 
de Godheid als zeer  verschrikkelij k voorstelden. 
Zy hadden twee soorten van goden: de gesluierde, 
met Asar  aan het hoofd, die de natuurkraehten 
voorvtelden: vuur , water, de scheppende kracht, 
gelijk de goden der s en der  Egyptenaien 
met Amn aan het hoofd (de verborgen god, of 
de lucht), en vervolgens twaalf lagere godheden, 
die het toezicht over  alle bestaande en zichtbare 
dingen hielden. t alles gelijkt zeer  veel op de 
Skandinavische Godenleer, die wij  twee duizend 
jaar  later  leerden kennen. e Etrurier s geloof-
den wel aan een hel, maar  niet aan de Elysee-
sche velden. n hun gchcele geloof miste men 
die troostende verceniging tusschen God en den 
mensch. Al hunne godheden boezemden schrik 
in , en gaven aan het volk een wreedaardig karak-
ter. t blijk t duidelij k uit eene legende, waarin 
hunne priesters de n met levende slan-
gen en brandende toortsen aanvielen. 

j  de begrafenis.-en hadden geene dansen, maar 
wel bloedige gevechten plaats. Zij  hadden niet 
minder  dan twaalf verschillende soorten van don-
dersteenen , namelijk die der  profetie, macht, 
wet, begeerte , vermaning, goedkeuring, hulp, 
voorspoed, vulschheid, bezoeking, moord en be-
dreiging. 

n hunne mythologie wordt ook nog melding 
gemaakt, dat de cyclopen in de onderanrdsche 
zwarte keuken van de Etna do dondersteenen 
maakten van de onbegrijpelijk e Eerste Oorzaak. 

e kerkelijk e gebruiken waren volgens den 
donder  ingericht; iedere dag, dat he: donderde, 
had zijne eigenaardige beteekenis. e verborgen 
goden hadden allen de macht, om te donderen, 
en negen van de lagere soort konden zulks ook. 
zegt Plinius, doch hy' noemt hunne namen niet. 

e opvatting van zulk eene altijdduren d booze, 
jaloeische, vervolgende, donderende en bliksem-
mende Godheid heeft veel overeenkomst met den 
Joodschen Javeh en den Noordschen Thor . e 
Etrurisch e meening dat de Aerolielen donderstee-
nen waren, die de engelen naar  de Titans wier-
pen komt zeer  veel overeen met de Perzische 
legende, waarin hetzelfde van de Tervers tegen 
de s verhaald wordt. Eene andere bijzon-
derheid der  Etrurisch e godheden is, dat zij  al-
len vleugels hebben, evenals velen der  Assy-
rische en Babylonische Goden , wetgevers en 
priesters. Jupiter , , a (welke bij  de 
Etrurier s eene soort van vrouwelijk e * 
was) , met vleugels aan dc voeten, zoowel als 
aan de schouders, en Venus zijn allen gevleugeld. 
Anderen , gelijk Proserpina, Eros en de Furiën, 
hebben gevleugelde hoofden. Op hunne onder-
aardsche graven in de oude Etrurisch e stad Tar-
quinium , ziet men vele gevleugelde genieën. Vol-
gens , werden zelfs de wagens met vleu-
gels voorzien; doch dit was bij  de Grieken evenzoo, 
want Euripides spreekt iu zijnen Orestes van den 
gevleugelden wagen van s , en op sommige 
oude munten ziet men Ceres op eenen gevleugel 
den wagen zitten, die door twee slangen gelrok-
ken wordt. Op de vazen der  llamiltonsche ver-
zameling ziet men zulke gcvleugende wagens zeer 
dikwijl s afgebeeld. Sommige Etrurisch e Godhe-
den hebben een Egyptisch type. n het museum 
Chiusiui (Uusiuui) zyn twee koperen tafels, welke 

s en Osiris voorstellen. 

Er bestaat ook nog een kleine gevleugelde 
s met den wijsvinger  op den mond, 

een lotus op het hoofd en een cornucopiae in de 
linkerhand. e schenkkannen zyn vau Egyp-
tischen vorm, met sphinxen en vróuwen er  op. 

e drinkgluzen hebben den vorm van bee-
nen, met menschelijke aangezichten, en -
ussen met puntbaarden. Tot zooverre kunnen 
wij  iu Etruri e een Oosterschen- en een Griekschen 
invloed bespeuren. 

e Etrurisch e bouwkunde is uit de hout-con-
structie afgeleid. t grondvlak van een Etru -
rischen tempel is een vierkant. t front had 
eene diepe colonnade, terwij l de tempel zelf in 
dri e vertrekken verdeeld werd, waarvan het mid-
delste het breedste was. n elk stond een afgods-
beeld. Nog merkwaardiger  waren hunne begraaf-
plaatsen. e eenvoudigsten hebben dien oor-
spronkelyken vorm, welke men in alle wercld-
deeleu terugvindt—heuvels van aarde en steenen, 
sommigen met kegelvormige kolommen. e 
laatsten kan men le Vulei zien, waar  zij  Cucu-
lu r i i genoemd worden. 

e Nuragha op het eiland Sardinië zijn toren-
vormige gebouwen, welke op kegels gelijken en 
vele kamers bevatten. Andere graven zijn kel-
derachtig, als enkelvoudige kamers in de rotsen 
uitgehouwen. e zolderingen worden door  pilaren 
ondersteund, en zijn dikwijl s met nabootsingen 
van houten sparren versierd. e dooden werden 
in volle wapenrusting begraven, en vazen en ander 
aardewerk werd bij  hen gelegd. e muren dezer 
grafplaatsen werden beschilderd. n vindt
nog te Cornet o, Vulei, Cere, Tarquiniu m en 
andere plaatsen. e buitenzijde is bij  eenigen 
versierd met facaden , die uit de rots gebeiteld 
zijn. t alles herinnert ons aan eene Egyptische 

. k moet ook nog doen opmerken, 
dat de Etrurier s hunne vestingwerken tot eene 
hoogen trap van volmaking gebracht hadden, waar-
uit hun wezenlijk karakter  blijkt . n de oude 
stadsmuien van Cossa, Populonia, Tod), zien wij 
duidelij k een vooruitgang van de veelhoekige 
Cyclopeaansche constructie tot regelmatige hard-
steencn muren. 

Voor  de eerste maal zien wij  ook poorten iu 
den vorm van bogen, niet steenen als wiggen 
gehouwen, en wier  spanning een sterk gewell 
opleverde. e oude poort van Volterr a is op deze 
wijze gebouwd. e Etrurisch e bouwkunde werd 
in de kunstgeschiedenis beroemd door  den voor-
uitgang, welke zij  in de technische constructie te 
weegbracht. 

d werden de Etrurier s de potten-
bakkers en fabrikanten van bronzen voorwerpen 
der  oude tijden. Niet alleen aardewerk maar 
ook afgodsbeelden werden uit klei gevormd eu 
van brons gegoten ; in de musea van Europa kan 
men talrijk e modellen zien. Zij  zijn echter  ruw 
en lomp, eu verraden overal eene mismaakte 
opvatting van het menschelijk lichaam. n heeft 
wol eens gezegd, dat de Grieksche steden eene 
dubbele bevolking hadden: de een; helft levende 
personen, de andere marmeren beelden; dit zou 
men nu ook van de Etrurisch e kunnen zeggen, 
maar  daar  waren de beelden van brons. 

Te Florence bestaat nog eene verdichte voor-
stelling van een fabelachtig monster, hetwelk een 
zinnebeeld van een vulkaan in a is. 

t is uit een leeuw, eene geit cn een slang 
samengesteld, omdat men meende, dat de leeuwen 
den top des bergs bewoonden, de geiten zeer 
vreedzaam de zijden halverwege afgraasden en de 
slangen aan den voet hare holen hadden. Ver-
volgens hebben wij  eene wolvin te e in 
het Capitoline , een s van Todi op 
het Vatikaan, een knaap met een gans onder 
den arm in het m te , en een 
gedrapeerd mannelijk beeld in de Uïlizzi te Flo-
rence. e zyn de merkwaardigste modellen 
van Etrurisch e kunst. e dierlijk e vormen on-
derscheiden zich overal door  eene krachtige natuur-
lijkheid , welke ruw uitgevoerd is; het menschelijk 
figuur  verraadt eene kleingeestige eu gedwongene 
opvatting met eene overdrijvin g der  details; het 
heeft een levenloos voorkomen , waaraan ulle waar-
heid ontbreekt. t blijkt , dat de Etrurier s 
bekwamer waren in werken, die technische be-
drevenheid vorderen , dan in dezulken, welke door 
dc hoogere verbeeldingskracht ontworpen moeten 
worden. e godsdienst, hunne sombere denk-
beelden voor  de natuur  en het leven, dwongen 
hen de menschelijke figuren zwaar, gedrukt eu 
ontbloot van die vrij e en gemakkelijke harmonie, 
welke de Grieksche kunst onderscheidt, voor  ie 
stellen. u hunne beeldhouwwerken bespeurt men 
altij d eene weifeling tusschen zwakheid en eene 
ruwe uitvoering. Op welken lagen trap van ont-
wikkelin g hunne beeldhouwkunst stond, kan meu 
het best zien aan de omstandigheid, dat zij  de 
voeten meestul in het profiel plaatsten, terwij l 
het bovengedeelte des lichaams in het front 
stond. e bijzonderheid ziet men ook in vele 
beelden van Christelijk e heiligen uil den vroe-
gen tijd . e voeten staan dikwijl s naar  hel 
noorden, terwij l hunne aangezichten in tegenge-
stelde richtin g geplaatst zijn , zoodai uien denken 
zou, dut zij  zich zuidwaarts bewegen. 

Berichten en mededeelingen. 

li U  T E N . 

Volgens een te Brugge verschijnend dagblad , 
zou de Belgische r  van Openbare Werken 
geneigd zijn concessie te verleenen voor  den aan-
leg van een spoorweg tusschen Brugge en Bres-
kens (Zeeland). e concessieaanvrager  zou een 
ingezeten vun g zijn. 

— t Gemeentebestuur  van Thorn maakt be-
kend, dat er  op de uitgeschreven prijsvraag voor 
een schoolgebouw 41 ontwerpen zijn ingekomen. 

e jur y van beoordeeling heeft de prijzen met 
algenieene stemmen toegewezen, cn wel den eer-
sten prij s van 1800 marken aan het ontwerp van 
den architect , te Wiesbaden en den twee-
den prijs , ad 19,00 marken, aan den architect 

, te Breslau. Behalve deze bekronin-
gen zijn nog een zestal ontwerpen loffelij k vermeld. 

— Op de vroeger  medegedeelde prijsvraag, 
waarbij  schetsen werden gevraagd van een gor-
dij n voor  den nieuwen koninklijke n -
burg te , zijn 70 antwoorden ingekomen. 

e eerste prij s van 5000 mui ken is behaald door 
prolessor , te Carlsruhe; de tweede prij s 
ad 2000 marken is toegewezen aan professor 
Wislicenus, te , terwij l professor  Grosse, 
te , den derden prijs , van 1500 marken, 
behaalde. 

— Blijkens een uitvoerig verslag omtrent den 
proeftocht van de Bessemer naar  Calais, heeft 
dit schip dri e eigenschappen, die (zou men mee-
nen) 't vri j  ongeschikt moeten maken voor  zijne 
bestemming: 

lo. e schommelende kajui t kan slechts wer-

ken, wanneer  de beweging der  golven een seker 

minimum overschreden heeft. Ongelukkig is reeds 
dat minimum van beweging méér dan genoeg 
om veel raenschen zeeziek te doen worden. 

2o, e boot schijnt zich niet best te laten 
sturen. Vandaar  dat zij  tegen 't havenhoofd te 
Calais aanliep. 

3o. Zij  is veel te groot, om veilig en geregeld 
de betrekkelij k nauwe havens te kunnen inste-
venen. tusschen welke zij  varen moet. 

n zijn die gebreken te verhelpen. Voor-
loopig beveelt 't schip zich aan duor  zijn ruime 
en bijzonder  geriefelijke inrichting . 

Van de andere nieuwe kanaalboot 't tweeling-
schip Castalta, verneemt men niets meer. 

. 

's-Gravenhage r  den Gouverneur-Gene-
raal van Ned.-lndiè zijn de volgende besluiten 
genomen : 

verleend een tweejarig verlof naar  Nederland , 
wegens ziekte, aan den ingenieur  der  1ste klasse 
bij  den Waterstaat en 's s burgerlijk e openbare 
werken . . van Os. Ontheven, eervol, wegens 
ziekte, als opzichter  toegevoegd aan den ingenieur 
J. . Cluysenaer, belast met een onderzoek om-
trent  den aanleg van spoorwegen op Sumatra, 
de ambtenaar  op wachtgeld F. W. A. du Vignau, 
laatstelijk onderwijzer  in het landmeten en teekenen 
aan de kweekschool voor  inlandsche onderwijzers 
te Soerakarta. 

Toegevoegd aan den ingenieur  Cluysenaer  voor-
noemd, als opzichter, den ambtenaar  op wacht-
geld F. S. A. van , laatstelijk teekenaar 
op het bureau van het mijnwezen te Batavia, en 
den gepasporteerden sergeant-majoor  bij  de topo-
graphische opname J. G. de Groot. 

— Aan het op den 19 Apri l en volgende dagen 
alhier  gehouden examen voor  de betrekking vau 
landmeter  derde klasse bij  het kadaster, is met 
gunstig gevolg deelgenomen door  de adspirant-
landmeters: . . , te Akkerswoude; 

. P. J. Oerder, te Arnhem; A. A. G. J. Sou-
tendijk , te Assen; P. van , te Amsterdam; 
J. C. van der  Veen, te 's-Gravenhage; J. F. . 

, te , en J. A. Bongenaur  te Brielle. 

— Bij  ministerieele beschikking is aan E. J. 
F. Gonipertz, te , tot wederopzegging 
vergunning verleend voor  ecu stoomsleepdienst 
langs de rivieren en strooinen in de provinciën 
Noord-Brabant. Gelderland, , No„rd -
llollaud , Zeeland, Utrecht, Overysel en . 

— e r  van Oorlog brengt ter  alge-
meene kennis, dat tegen  September  a. s. voor 
een civiel ingenieur  of voor  een ingenieur  van 
den waterstaat de gelegenheid is opengesteld, om 
aan de . . Academie te Breda als leeraar 
in  waterbouwkunde"  en »wuterbouwkundig tee-
kenen"  op le treden , tegen een jaarlijksc h trak -
tement van ƒ 1000 a ƒ '2000. Sollicitanten naar 
genoemde betrekking kunnen zich, tot het be-
komen van nadere inlichtingen omtrent den aard 
van den bedoelden werkkring , wenden tot den 
generaal-majoor  , gouverneur  van voormelde in-
richting , aan welken opperoflicier  tevens de ver-
zoeken om plaatsing moeten worden ingezonden. 

— e heer  A. J. r  is ter  beschikking 
van den Gouvencur-Generaal van Nederlandsen-

e gesteld, om te worden benoemd tot adjunct-
ingenieur  bij  de Staatsspoorwegen op Java. 

. Bij  den d dezer  Getneenle is 
een hoogst belangrijk onderwerp in behandeling. 

s sedert geruimen tij d heeft namelijk de 
Gezondheids-commissie gewezen op de noodza-
kelijk e verbetering van het drinkwater ; eene 
Commissie uit den d dringt daarbij  aan op 
eene verbetering der  rioN n , waarin eerstgenoemde 
Commissie haar  steunt, terwij l eindelijk de brand-
weer  een meer spoedlgen aanvoer  van water 
wenscht bij  de blussching van brand. 

e brandmeesters verlangden het water  uit een 
kolk nabij  de gemeente met stoomkracht iu een 
reservoir  te persen en van daar  door  ijzeren buizen 
op .13 verschillende plaatsen in de stad te leiden. 

e aanleg daarvan zou ƒ 4 3 , 0 00 en het jaarlijksc h 
onderhoud ƒ OOU kosten. 

t h Bestuur  onderzocht daarop of 
dergelijke waterleiding ook kon gebi uikt worden 
voor  de doorspoeling der  riolen, terwij l de Ge-
zondheids-commissie tot de slotsom kwam, dat 
het boren van putten, op veel grooter  diepte dan 
hier  pleegt te geschieden , het beste middel zoude 
zijn tegen het steeds minder  zuiver  wordende 
drinkwater . 

e kosten van zulk een put met da.ii bij  behoo-
rende pomp worden begroot op ƒ 1 6 00 a 2000. 

e bouwmeester  der  gemeente, tevens civiel* 
ingenieur, die de waterleidingen iu Amster-
dam en m met dit doel bezocht, stelde 
daarop als slotsom van zijn rapport over  de/e 
aangelegenheden voor, een drinkwaterleidin g aan 
tc leggen , waartoe het water  te nemen ware uil 
de gekanaliseerde Schipbeek en geleid kon wor-
den naar  fitlerkoiumen , op een gedeelte der  venen 
te plaatsen, van waar  liet door  stoommachines 
in een watertoren geperst en van daar  door  ijzeren 
buizen in de st.nl gevoerd kon worden. e aan-
legkosten worden door  hem geraamd op f 315,000 
en het jaarlijksc h onderhoud up / 10,175, behalve 
de rente van het uanlcgkapitaal. 

T ie l , Voor  de vaceerende betrekking van ge-
meente-architect, waaraan eene jaarwedde van 
ƒ 8 00 is verbonden, worden sollicitanten opge-
roepen. n moet zich vóór 1 Juni aanmelden 
bij  den Burgemeester. 

e heer  W. C. vun Goor verzoekt ons mede 
te deelen, dat zyn antwoord aan den heer  J. 11. 

, iu zake de beursprijsvraag te -
den , in het volgend noininer  kan worden te ge-
moet gezien. 

A a n k o n d i g i n g van Aanbestedingen. 

t . 18 . 
Wlfhe, te 11 uren, door  burg. cn weth.: eene be-

langrijk e verbouwing en vergrooting van het schoolge-
bouw aldaar. Aanw. te 10 uren: 

Graningen, tc 11 uren, door  burg. en woth.: het 
bouwen van 2 vleugelbeschoeiiugeu aan hut beneden-
huofd van het benedenste verlaat te Pckela. Bilj . 
inz. 17 , ter  secretarie. 

Utrecht, te 11  uren, door  de Ned. Ccutraal-
spoorwegmaatschappij  : het niakcu van eene opzichters-
woning; eene macliinesteuwoning ; een kolciipnrk , tak-
kcubossenhok en thnmerloods; ecu kuip voor  dc groote 
draaischijf; het inrichten der  rijtuiglood s voor  loco-
motievenremisc, ens., op liet statioustcrreïti tc -
derwijk . 

tmitterdam , te 12 uren, door  burg. cn wetli.: lo. 
do timmer-, metsel-, hardsteeu-, lood-, schilder- en 
andere werken voor  liet maken van 4 ijzeren dubbelo-
basc ulo bruggen; 2o. liet rnakea eu stellen der  ijzer-
werken voor  4 ijzeren dubhclebiisculcbniggen. 

, to 12 uren, door  den dijkstool van liet 
polderdistrict , ten raadhuize: dc vlucht-
werken, bestannde in liet regen en baggeren, bene-
vens liet onderhond van kleiwegen. 

, tc 12 ureu, door  liet ministerie van finan-
ciën : eenige werken in dc lokalen. vroeger  gebruikt 
door  den ïloogcu d op liet Binnenhof, ten dicusle 
vau liet r  te 's-llagc. 

'a-llage, te 1 uur, door  burg. eu weth.: het aan-
leggen van sen riool en straat tegenover  dc -
ginnegracht. 

V i l age, to 1 uur, door  hot ministerie van bin-
nenl. zaken: dc levering van circa 121,000 . ma-
chinckolcn, circa 8000 . schanlkoleu, ten behoeve 
van de Algemecue . 

i iu- . l i r . i . i i r i . te 11-; uren, door  de . -
spoorwigiiiaalscbappij, iu het stationsgebouw : de ver-
vaardiging vau: lo. 2 waterkranen; 2o. a. 8 afstands-
signuulpulen met S stoelen voor  dc beweging van 10 

n ; 6. 40 optische signaalpalcn, ten dienste 
van den Oosters poor  weg. 

Vaor-4'liuien . le 2 uren, door  dc Bouw verceniging, 
in t Wapen van Voorschoten: bet bouwen van een 
buitenverblij f aldaar. 

. tc I uren, door  deu kerke rami der 
. gemeente: het bouwuii eener  kerk nabij 

den , nldaur. 
W s w i a g, i « . 

Nleuwenhaarn. te 11 uren, door  burg. eu wetli.: 
het maken van een gebouw, laag 10 bij  i . breedte, 
benevcus liet teggeu van ccn aurdeu dam tusscheu 2 
gemetselde stecucu vleugels met riool , cn het plaatsen 
daarop vun een ijzeren afsluithek op dc in aanleg 
zijnde begraafplaats. 

Nieuv.edlep, te 11 uren, door  bel it . . parochiaal 
kerkbestuur  van de llll . Petrus cu Patilus, in Oe 
Zeevaart: hut bouwen vau het eerste gedeelte ccnor 
suceursualkcrk te Nieuwediep. 

i»ri.ihten , bij  Wed. . Gecrligs: liet bouwen eener 
burgcrliuizinge. lui . bij  den timmerman S. , 
aldaar. Aanw. 18 , tc 11 uren. 

\m»ierdani, te  ureu, door  F. A. van , 
in het Noordliollaudsch : het bouwen van 
een woonhuis met magazijnen aan den -
burgwal, iul . bij  den architect C. A. vau Scliaik. 

lledembllh . te 12 uren, door  dijkgraaf eu heemra-
den der  Vier , in het : lo. 
do beraamde grond-, steen-, metsel- eu timiuervvcrkc u 
aan den ; 2o. de levering 
vau 500 3 riviergrint . Bilj . voor  tio. 2 , S . 

/.utfeu, te 12 uren, door  prov-isoreu vau liet Bur-
gerweeshuis, in do Nieuwe Sociëteit: lo. liet b uweu 
van ecu bouwuinushiiis up het erve Wcozenloo, ouder 
Warns veld; 2o. de verfwerken aan het gesticht. 

Nneeh, tc 1 uur, door  het gemeentebestuur: do 
levenug vau 400 grenenhouten secreettonnen, iu 4 
perc., cu van 400 ziuken deksels en trechters. 

'ivriiuiird , door  burg. en wetli. van Wcstdougcra-
deel: lo. liet maken van ecu schoolhuis te llantum, 
2o. het besclioeieu euz. van deu opslag e Alowal, 
tc . Aanw. 18 , te m tc 10, cn 
te d c 2 ureu. 

Bandcrdag, SO . 
Utrecht, te 10 ureu, door  don eerstaanw. ingenieur, 

in liet gebouw voor . en W.: lo. het verbeteren vau 
dc inundaticiniddolci i uabij  dc forten dc p eu de 
Gagel; 2o. het vernieuwen van sluisdeuren en schot-
balkeu in dc iuundaticsluis tc llonswijk . Bilj . inz. 
18 , te  uren, bij  den ingenieur  voornoemd. 

, tc , door  lout koopers-zee han-
delaren, iu e Nederlanden: het afdammen, droog-
makeu, op de diepte graven, cn het maken vau 3 
dammen van liet uitgegraven sluk land achter  de 
begraafplaats, iu te richteu tot lioutkolk . . bij  den 
architect Jac. . 

Nrhageii, te 12 uren, door  de comm. van beheer 
iler - eu Veeubiiizerdijkcn, bij  A. : 
het uitvoureu vau werken aan die dijken. 

n o i - n m n i . te 12 ureu, door  het gemeentebestuur 
van Wonseradccl: het verven der  onderwijzerswoaing 
te Tjerkwerd . Aanw. 19 , te 10 uren. 

Uennrp, te li  ureu, door  de e 
Spoorweginaa!se!iap|iij, auu hot hoofdbureau : het ver-
ven vau den bovenbouw der  brug ovur  de s al-
daar. , bij  den ingenieur  aldaar. 

Uel levseUlul», te 12 ureu, door  deu eerst aanw. 
ingenieur, iu kamer A 10 van kazerne no. 1 : het ver-
vangen door  ccnicutvloemi van houten vloeren iu liet 
buskruiiiuagaziji i iu bastion , aldaar. Bilj . iuz. 18 

, 'u ;iï . S ui vu, up het bureau dor  genie aldaar. 
, to 1 uur, door  schout en heemraden 

vau deu polder, in het Waterschupsinns: het opruimen 
vau eenige gemaakte werken iu Uu wegsloot, tea zui-
dcu vau de . . bij  den schout . . 

. Aanw. 1*1 , te 11 uren. 
Arnhem, te  uur, door  den burgemeester: lo. liet 

bouwen van 2 entréegebouwen cu 2 lijkenhuizen voor 
dc begraafplaats bij , in 2 perc.; 2o. hot 
bouweu vau eene overdekte vischmarkt met bergplaat-
sen euz. aan het Oude . 

Arnhem, te 1 uur, iu dc vergaderkamer van dc 
comm. voor  de gein gasfabriek: lo. hol afbreken vaa 
den achtergevel eu gedeeltelijke zijgevels der  bestaande 
stokerij , het bnuweu vau era voorgevel met '.'  zijge-
vels, en het leveren eu slelleu eener  ijzeren kap op de 
slokerij  (deze kap begroot op ƒ ll.OOOj ; 2o. hel makeu 
van ecu moier-eu-regulatourkamer, met eenige vcran-
dcringeu aun bestaaudc gebouwen; 3o. liet doen van 
boringen voor  drinkwater  op aau tc wijzen plaats op 
het terrein der  fabriek. 

Utrecht, te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegeu, aau liet ceutraalbureau: het 
makeu vau punbedokkingcu op do daken vau de werk-
plaats op het station Grouiugeu. . bij  den sectie-
ingcuicur  tu Grouiugeu. lUruiu g / 950. 

i'irum , tc 3 uren, door . van ; het bouweu 
van eene boereuhuizing eu schuur. 

II I  , |e 10'/, ureu, door  het ministerie vau 
binnenl. zaken, aau het gebouw vau het prov. best.: 
het bouwen vau bazaltmureu langs den schutkolk vau 
sluis no. 13 dor  Zuid-Willemsvaart ia Noord-Brabant, 

g ƒ14,830. 

, te 11 uren, door  burg. en weth.: het 
bouwen van eeu po*t-, telegraafkantoor, directeurs-

oning en gemeentehuis. 

,\euzen, te 11 uren, door  den Comm. der  geuie: 
liet ged. 3 jaren onderhouden van de uitwaterings-
irerken behoorende tut het kanaal van Neuzen. Bilj . 
inz- W , tc fi  uren, ten bureele van den opzichter 

ti fortificatië n aldaar. 

e i rer i i i , tc 11 Vi uren, door  de Nederl. Ceetraal-
apoorwegmaalschappij: het maken, leveren en op het 
station k opstellen van eene draaischijf van 
13.50 . middellijn . 

Utrecht, te 18'/j  uren, door  de Nederl. -
wegmaatschappij: het maken van ecu strekdam, het 
gil plempen van een gedeelte water, het ophoogen 
ran grond, het makeu van ccn aanlegsteiger  en het 
uitvoeren vun andere werken aan de zijde der  Nieuwe 
llatSi beoosten het Bocrcngat, tot uitbreidin g van 
het station te . Bilj . inz. 20 . 

, te 1 uur, door  burg. cn weth.: de levering 
vna steenkolen ten behoeve vau den dienst der  stoom-

,mpwerktuigcn van de VGravenhaagsche duinwater-
ciding. 

Zaterdag, 12 . 

Zutfen, te 10 uren, door  de maatschappij  tot expl. 
an Staatsspoorwegen, aau het bureau vau den sectic-

n ui . in het stationsgebouw: het doen van verf-
cn behangerswerk, in 2 perc. eu voegwerk, in 5 perc. 
op de lijnen Arnhem -GOTsel, Zutfen—Glaucrbeek, 
Almelo—Salzbergen. 

Weldum, te 11 uren, door  burg. eu wetli. van 
Baardcradccl: de leveriug van 675 stère grin t 

, to 12 uren, door  do firma  Van Zeijleu 
: bet makeu van ecu droogdok te -

burg, in dc waterruimt e tusschen het noordelijk ver-
lengde van de o eu den . 

EUt , tc 12 ureu, door  Gebr. Costurmam, aan de 
c Brug: het bouwen van een woon- en ach-

terhuis iu het dorp O  torhout, gem. Valburg. Tee-
keningen bii A. Thysson, aan de e Brug. 
Aanw. dagelijks. . bij  den aannemer G. J. ran 
Burk , te Eist. 

i h< , te 1 uur, aan dc gemeentelijke gasfa-
briek : do levering van ongeveer  52,000 . Engel-

e gaskolen. 

Capelle a,d , door  den nrchitcct . van , 
bii A. , aan VGravenwcg: het bouwen van 
gen bouwmiiuswoning eu aanhooren in den Prius-
Vtxaudcrpoldrr , gein. . Aauw. 21 , 
te 12 ureu. 

, door  bel bestuur  van de Verceniging van 
ileii . Vincentius van Pnulo: het afbrekeueu wedcr-
opbouwen van ecu paar  gebonweu. 

h , door  het polderbestuur  van n -
Schuwagl cn Zuidbroek: het maken cn leggen vnn 

eene bulpsluui iu deu Oosterschen , hij  den 
n , ouder n ad. . lui . bij  deu 

burgem. van . 

, 3-1 . 

Utrecht, tc l i 1 / » uren, door de Ned. Ceutraal-
orwegrnaatschappij: de levering van 10 open goe-
cnw»"cns. 

, te 12 ureu, door  het ministerie van finan-
ciën: lo. het plaatsen van eene tweede ri j  telegraaf-
pelen langs den . g tusschen dc 
/.andvoortsche laan cn het station tc , als-
mede voor  het daarmede in verband staande spannen 
vau 10 draden op het stationsterrein te ; 2o. 
het herstellen en verbeteren der : 
laugs deu Staatsspoorweg tusschen l eu 
Vli-singüii , kossohen t en Breda, tusschen 

e en k eu tusschen Breda en Ti l 
burg; alsmede langs deu Belgischen GrooteuCentraal-

lorwr g tusschen k eu n en tusschen 
'iVhur g en Weelde, in 2 perc. 

, tc 12 uren, door  Blijdcnstein cu Co., 
bij . Amelink : het bouwen eoucr  stoomvervcrij, met 
sterkerij , voorgebouw, machinekamer, ketelhuis, 
choorstoen euz. lui . bij  den architect Timmer, te 

Enschedé. Aauw. li l cn 22 , telkens to 10»/*  uren. 
\ t i i i i i r i i . i n i , te l ' i uren, door  de . -

spoorwegmaatschappij  , in hot stationsgebouw: het 
bouwen vau 5 steenen bruggen , ter  vervanging van de 
bestaande, benevens bet veranderen van dc brug over 
de Poldervaart, iu den spoorweg tusschen t en 
Schiedam. 

Breda, te 1 uur, door  de maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, ten burcelo van den sectic-

nnieurt de levering vau 3500 3 ballast, 1 

ierzaud, in 2 perc., ton behoeve van den spoorweg 
. 

, le 2 uren, door  G. F. Japiksc, ten zijnen 
kantore: het bouweu van een burgorwoonhuis. . 
bij  den architect W. F. van der  lleydeu. Aanw. 1S 

, te 10 ureu. 
A»»en, bij  Jhr . Vun c tol Echten: het ver-
nmeren van zijn koetshuis ou stulling aan l 

te Assen tot eene wouiug mrt tweede verdieping. 
, SS . 

, tc 11 uren, door  het ministerie van mar  nc: 
liet bouweu vnn 3 woningen voor  deu dienst van het 
loodsweeën langs den Nieuwen Waterweg nan deu 

k van , lui . ged. 3 dagen vóór de be-
steding bij  deu bouwkundige van het loodswezen aan 
gen. depurtemcut. Aauw. 22 , van 10—1 uur. 

, te 11 uren, door  het bestuur  der 
g van het calamilcuse waterschap Scbcr-

peuisse, in het gemeentehuis: het herstel, de vernieu-
wing cu bet onderhoud tot 30 Apri l '70, van de aarde-, 
kram- , rijs - «u stoenglooüngwerkcu aau de waterkee-
nng van het bovengenoemde waterschap. Aauw, S 
eu 22 . 

<lla«e, tc 12 uron, door  het ministerie vau finan-
ciën: do levering van 100,000 . steenkolen, van 1 
Juli '75—30 Juni '76. 

, te 3 uren, door  burg. cn weth. vau 
Oost stellingwerf; hel bouwen van eeue school en on-
der  wijzers woning te Appelscha. . bij  den genieeutc-
upzichter  J. Winters Jz., tc . Aauw. te 
10 nren. 

Waenadag, S i 

, te 11 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken i lo. het vierjari g onderhoud dor  werken 
*" n het l te Steeneniioek. Aauw. 10 

. g ƒ17,000; 2o. hol makeu vau werken 
U de beide oevers van dun , iu de door-

snijding van de t in Utrecht, tusscheu de 
kilumelerraaicn 57 en 01. Aauw. 10 . g 
ƒ17,500; 3o. het opruimen vun de in dc Nieuwe 

s bestaande vernauwing te Bolnes. Aauw. 18 
t g f 5'J,700; -to. dc vereischle vernieu-

wingen en herstellingen aau de - en oovcr-
Wcrkeu, gelegen iu dc Nieuwe- eu Oude , het 
Scheur  en de , mot hot éénjarig onderhoud. 
Aanw. J ; &o. dc werken tot verbetering van den 

e , tusschen 
de kilometerraaieu 2 cu 4 der  herziene hvierkaart . 
Aanw. 111 . m mg ƒ 17,000; tio. de werken lot 
verbetering van de s ouder  Nederhemert 
ca Wijk , tusschen de kilometerraaien 253 en 255. 
Aanw. lo . g ƒ 14,800. 

, te 11uren, door  dijkgraaf en hoogheemraden 
van , in het gemecnolandsbuis: het veibree-
den eu verdiepen vun de gedeelten der e 
en e wateringen onder , , 
Noordwijk cn Voorhout; het sloopen van een brug 
over  de e watering, van 3 bruggen eu vun 
2 kwukels over  de e watering en het 
daarvoor  iu de plants houwen van l bruggen cn 2 
k wakcis. 

A , te 11 uren, door  den architect A. vau der 
Sleur  Jr. , in hot logement Somcr cn : het 
houwen van eene vill a nabij  den , iu het 
Asschcrbosch. . bij  genoemden architect, te -
lem. Aanw. 10 , vun 10—11 ureu. 

, tc 5 uren, door  het gemeentebestuur: 
het maken eener  onderwijzerswoaing, noordzijde liet 

, en het vergrooten der  school aldaar. 
Aauw. 22 , te 11 ureo. 

, 17 . 

irnhem. te 1 uur, door  den burgem.: het schoon-
maken, verven eu verrichten van eenige vernieuwingen 
aan verschillcude gemcoutegebouwen, iu 7 percceleu. 
Aanw. 20 , te 2 uren. 

, te 2'/i uren, door  bet ministerie van bin-
nenl. zaken, aan het gebcuw vau het prov. bestuur: 
lo. het verbeteren der  huven op Urk . g 
ƒ 42,400 ; 2o. het bestorten van den onderzeescheii 
oever  langs het Zuiderstraud van Vlieland. lUmiug 
f 21,320; 3o. liet bouwen eener  woning voor  deu 
brugwachter  bij  wipbrug uo. 40, aan de oostzijde van 
het Noordhollandsch , te Alkmaar . g 
/2030. Aauw. der  werken 22 . 

, W . 
Purmerende, te 10 u-en , door  dijkgraaf en heem-

raden van do Beemster: lo. het vernieuwen, repa* 
reeten en tot 1 Juni '76 in onderhoud nemen vun 
alle Beemster  biiiucu- cu buitenwerketi , iu 4 perc.; 
2o de n aan- en het onderhoud tot 1 Juut 
'76 van het Beemsterhuis te Purmerende; 3o. het 
driejari g onderhoud van alle straatwegen iu de 
Boomster. 

V l U a c h , tc lo1,, uren, door  het ministerie van 
biiineul. zuken, auu het gebouw van bet prov. best.: 
het op de diepte brengeu eu ouderhuudcu van de 
haven te . Aauw. 22 en 24 . g 

ƒ 0020. 
m , te 11 uren, door . van Waverou: het 

bouweu fan eene vill a met paardenstal, koetshuis eu 
kootsierswouiug. lr:l . bij  den opzichter  \V, , 
aldaar, cn bij  den architect J. G. vau Parijs, tc 

. Aauw. 24 , te 3 uren. 
Utrecht, tc l l a / i uren : door  de Nederl. Centraal-

spoorwegmaatschappij: hot vergrooten , veranderen , 
vernieuwen euz. van het gemeenschappelijk stations-
gebouw tc Amersfoort. Aanw. 20 , te 10 ureu. 

Vaarden, tc 12 ureu, door  den eerstaanw. ingen., 
ia het gomeentelmis: het verbeteren der  froutcn 
Orauje-Promers cn l'rumer.—Tnrfpoor t der  vesting 
Naardou. Bilj . inz. 25 , te 12 uren, bij  don inge-
nieur  voarnoumd. 

Zuuiie. te 12 uren, door  het ministerie van 
nuaucien, aau het gebouw van het prov. bestuur: het 
bouwen vau ecu greuskantoor  ou schuur, ten dienste 
van de administratie der  in- en uitg. rechtcu aan dc 
Poppe, gem. . Aauw. deu pen dag vóór de 
besteding. ) 

Arnhem, te 12 ureu, door  den dijkstool van het 
Arnliemsche-cu-Velpsche Broek, in tic : 
eeue uitwatcicnde pohlcrsluis rnet tocbehooren te 
Velp, uabij  Arnhem. . bij  s. A. Fijuebuik , tu 
Arnhem. Aauw. ^0 , vau 11—1 uur. 

Berllcum, te 3 uren, in e Gouden : het 
bouwoa vau ccn zomerverblijf inot aanhooreu voor 
rekening vau . W. 1). Bosch . 

Alkmaar , door  het hoogheemraadschap vau do Uil -
waterende Sluizen: het levereu van houtwareu, ijzereu 
wormuagels, zuilenbazalt en grove brik , ten behoeve 
van genoemd hoogheemraadschap. 

Oldebaaru, door  hot gemeen le bestuur  vau Uliuge-
radeel: ecno vertunmeriug van du ondcrwijzerswouing 
te Akkrum . Aauw. door  den gem.-opzichter  O. vau 
Selms, 20 , te 10 uren. 

Zaterdag, 39 . 

, leu goiueetitchuize: lo. te 12 uron: 
het makeu van 11 . walmuur  aldaar; 2o. le 1." 
ureu: eenige verauderingou aan het gebouw der  ge 
meenteschool uo. 1, eu dat in te richten tot eene 
school voor . O. voor  meisjes. Bilj . iuz. 28 , 
'sav. 8 uren, ter  secretarie. 

Barend recht, door  het bestuur  over  het stoomge-
maal op den , bij  J. Bureudregt GE.: 
de levering vuu 100,000 . . 

, 31 . 

, le l l ' / i uren, door  het ministerie van 
biunenl. zuken, aau het gebouw van het prov. best.: 
de bediening van hut veer  vau s op Sas-

d eu terug, vau 1 Aug. '75—31 Juli '7S. 
g .'"  1250 per  jaar. 

,  Juni. 

, te 12 uren, door  don outvanger  der 
registratie eu domeinen: het afbreken van gewelven 
over  de Zuid-Willomsvaarl , en hot afgraven der  cour-
tinc rechts vau bastion g buiten de voormalige 
Boschpoort aldaar. Aanw. 2'J , te 10 uron. 

Utrecht, te 2 ureu, door  de maatschappij  lot expl. 
vau Sluatss[)oorwegcu, aau het Contraalbureau: het 
maken vau bergplaatsen voor  goederen. met bijko-
meude werkcu, up du staüous Velp, Brummcn eu 

, ten behoeve vau den spoorweg Arnhem 
. Aauw. 18 . g ƒ 5250. 

i , 1 Juni. 

, te 1 uur, doorliet ministerie vau oorlog: 
de leveriug van 40 OuO . steenkolen ged. het win-
terseizoen '7B/'7ö. 

d g , 8 Juni. 

, te 12 uren, door  het iniuistcrï e van bin-
neul. zaken: het maken van de pijler s eu laudhoof-
deu voor  de brug over  den u uabij  Arnhem, ten 
dienste der  Staatsspoorwegen, lui . bij  dun cerstaauw. 
ingenieur  tc Arnhem. Aauw. 25 cu 28 , telkuus 
tc  uur , aanvangende bij  de herberg u , 
te Eldcu; 2o. a. het makenen leveren van 150stalen 
puntstukkcu voor  spoorwissels, 6. idem van 150 tong-
bewegingen mei stalen tongeu voor  spoorwissels, c 
het leveren, kepen en caroouiseerou vuu eikcuhout 
voor  150 wissels met 750 dwarsliggers (het laatste iu 
2 perc). lui . bij  den eerstaanw. ingen. te . 

, tl Juni. 

l' f recht, te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. 
vau Staatsspoorwegen, aan het centraal bureau; bet 
afbrekeu en wederopbouwen van binnenmuren in de 
locomot ie veuloods te Groningen, met bijbehoorende 
werken. Aauw. 25 . 

«li later  te bepalen datum. 
n lo. het verbouwen der  huizen . 

F , rios. 120/121, in de Ueere-  vost raat. Aauw. 19 
, te 11 ureu. . bij  deu architect . . Stoelt 

h'i.;  2o. de vernieuwing van hei , in en 
over  bet Ouddeel, toebehooreode aau bet St.-Autho-
niegaathuis, aldaar. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Brielle, .'7 April : lo. het onderhoud van de met-
sol- en timmerwerken der  genie; minste inschr. was 

. . Veenenbos, voor  ƒ2787. 
2o. idem der  kazernegebouwen; minste inschr. was 

P. Veenenbos, voor  ƒ 1 9 3 3. 
3o. idem der  aardewerken; minste inschr. was J . 

Verwoerd, voor  / 1849; allen aldaar. 
Nardharn , 28 April : hel bouwen van eeu woonhuis 

voor  G. J. Tijthoff ; gegund aan E. Portheine, aldaar, 
voor  ƒ 6 5 0 0. 

wiiirokun , 30 April : het aanleggen van eene bc-
graafptaata, met lijkonhuia , in de gemeente Willeskop; 
ingek. 7 .bilj. , als: 

. de Goederen, te , ƒ 1492 
. , „  Benschop, „  1295 

J. Bouwman, „ , „  1200 
W. Schinkel, „Benschop, „ 1 2 0 0 
W. van der , „  Oudewater, „  1025 

. Berkhof, „  idem „  1020 
. , „  idem „  820 
Aalten, 1 : het maken van een post- en tele-

graafkantoor; minste inschrijver  was 11. van , 
aldaar, voor  ƒ 6 8 4 8; niet gegund. 

Blbawg, l : het bouwen van een postkantoor: 
minatt) inschrijver  was 1). B. , alduur, voor 
ƒ 459a 

Woerden, 1 : de herstellingen aan het kasteel 
te Woerden, minste iuschr. was N. A. Swancnburg, 
aldaar, toor  ƒ7180. 

Uluicbaten, 1 : lo. bat driejari g onderhoud 
van deu kunstweg Winschoten—Pruisische grenzen; 
2o. de leveriug iu drie jaren van 2100 3 beslag; 
ingek. 3 bilj. , als: 

. , te Winschoten en 
J. P. , „  Finsterwold, ƒ 24,790 

W. Timmer, „  idem en 
J. , „  Beerta, „  24,400 
. k en J . Boekhand,,, Winschoten, „  23,800 
Uahkum, 1 : do levering aan Westdongcradeel 

van; a. 1217 Noordsch grenen heipalen; minste in-
schrijver  wus P. Schaafsma Sz., le , ad 
ƒ G.liO; 6. 445 str. . eiken gording, c. 300 str. . 
grenen rib , d. 1720 sir. . grenen plankeu, e. 480 
str. . vuren plaukeu; minste iuschr. wareu T. W. 
Overmoer  en Zn., tc , resp. ad ƒ 1 . 1 7, 
/0.49, J 0.5S cu ƒ 1.68. 

Zutfen, 3 : het verven der  Uselbrug; minste 
inschr. was . J. van , aldaar, voor  ƒ 2 3 1 5. 

Npykeuluse, 3 : het bouweu van otn woonhuis 
eu schuur: minste inschr. waren G. d er 

. van Vnon, aldaar, vuor  ƒ S55S. 
Putteraheck, 1 : het afbreken der  bestaaude 

en het opbouwen eenor  nieuwe predikautswoniug; 
ingek. 11 bilj. , als : 
A. van deu Berg, f 5800 
A. Bunk, te Oud-Beierland, „  5700 
C. Oijkgraaf , „  505O 

. Bunk, „  idem „  502O 
J, Buurman, „  5600 
1). , „  5600 
J. Boertje, „  6300 
J. s eu Zn., „ , „  5100 
J. r  Jhz., „  4800 
A. de , „  4478 
J . Naaktgeboren, „  4475 
overigen aldaar; gegund. 

, 4 : de leveriug van 900stère grint , 
in 3 perc; minste inschr. waren: perc. 1, F\ Straat-
man, te , 1 ƒ 1.80j  perc. 2 en 3, B. 
Bergervoct, te Paunerden, resp. a ƒ1.74 ou ƒ1.75 
per  stère 

NammeUdU*, 4 : het bouwon rau eeu nieuwe 
graauschuur  cn bijbehoorende werken; ingekomen 4 
bilj , als: 
J . Touwcl, / 7130 
P. Grotenbocr, te , „  7119 
J . Groteubocr, „  7108 
J . van Bokhoven, „  6598 
overigen aldaar. 

Aaaen, 4 : het afbreken en wederopbouwen van 
eeu winkel, woonhuis en drukkerij ; ingekomen 4 
biljetten . als: 

. Wessels, ƒ 10,832 
G. v. d. Grampel, „  10,160 

. e Jr. , „  9,985 
A. de Vries, „  9,017 

allen aldaar. 
, 4 : het maken van een aardebaan 

voor  deu ontworpen Singelweg tusscheu de ('apucij-
ueustraal eu deu nieuwen uitgang buiten de voorma-
lige Brussolschepoort; iugek. 6 bilj. , nis: 

V. d. . ƒ 23.600 
Baukcu. „  23,31)0 

. Weusteu, „  22,448 
J. Gozé, „  20,905.44 
J. , „  iy,053 
Prcvoo cn Ummcls, „  17,777 

allen aldaar. 
YBaach, 5 : het verbouweu vau 2 woouhuïzcn 

op deu Vughterdrjk ; ingek. 8 bilj. , als: 
. Boks, ƒ 7893 

J. C. Scheilckeus, „  7840 
. A. , n 6700 

J . vau der  Brugguu, 0480 
Gebr. , „  0034 

. , „  6000 
J. G. Aerden, „  5850 
P, Pijnenburg, „  5240 

allen aldaar. 
, 5 : het éénjarig onderhoud dor  pol-

derwerkeu , ingek. 4 bilj. , als: 
G. , te Gouda, f 1285 
J . J. van I I . „  Bodegraven, „  1280 
W. van , „  Bodegraven, „  1195 
U. Strijlaud , „ , „  714 

'a-llage, 6 : lo.de werken tot voortzetting der 
verbeleriug vuu de s iu de geiu. Swalmcn, Neer 
en Bescl, tusschen de kilometerraaien 8S en 89; 
ingek. 3 bilj. , als: 
F. van Wyhck, te , ƒ 15,750 
G. Si rietman, „ , „  14,918 

2-i. de werkeu tot voortzetting der  normalisecring 
van dc , ouder  Goriucbem; ingek. 
12 bilj. , als: 
J . v. d. Velde, te Papendrocht, ƒ 3 1 , 9 78 
T. de Groot, „  Giesendam, „  2S/J90 
G. J. , „ , „  27,448 
J. van 't Verlaat, „  Uardiuxveïd, „  27,319 
J . v. d. Plas, „  idem „  27,216 
O. Sterk , „ , „  86,980 
A. G. , „ , „  20.73S 
S. vau 't Verlaat, „ , „  26.2S9 
G. de , „  Goriochem, „  26,138 

. de Groot, „  Sliedrecht, „  25,980 
N. de , „  Giesendam, „  25,800 
A. Volker, „  Sliedrecht, „  25,000 

, 5 : liet amoveeren van de -
brug eu bet maken van eeue nieuwe draaibrug; 
miuste inschr. was J . N. van Wijngaarden, te Oude-
water, voor  / 10,350. 

Edam, 5 : het driejari g ouderhoud vau den 
straatweg ia de Purifier ; miuste inschr. was 11. r 

, te , voor  ƒ9600. 

Arnhem, 5 Vei: de levering van: pore. 1. 54 ban-
ken van 452 zitplaatsen (van eiken- of vurenhout), 

. 2, 47 banken van 313 zitplaatscu (van vuren-
hout), voor  de nieuwe . . kerk; ingeschreven door 
G. van Berkum, pare. , ƒ 5332 of ƒ 3075, perc. 2, 

ƒ 1398; Welling en . perc. 1, ƒ 4625 of 
f 2525, perc. 2, ƒ 1 9 9 8; Post en Vermeulen, perc. 1. 
/3Ö80 of ƒ 2975, perc. 2, ; gegund aan laatstr 
genoemden voor  ƒ 3 9 80 en f 1310. 

, 5 : het bouwen eener  school le Offln-
gawior; minste inschrijver  was J. Prins, te Sneek, 
voor  ƒ 9979. 

Zlerlhiee, 5 i : dc vernieuwingen en onderhouds-
werken vin gelueentegebouwen enz., in 7 perc ; minste 
inschr. waren: perc. , . van deu Étidc, voor  ƒ2610; 
perc. 2, J. , voor  f488.60: perc. 3, . Be-
saans, voor  ƒ 1295; perc. 4, J.de , e Stavonisse, 
ƒ 8 1 3; perc. 5, . Geers, voor  ƒ 1240; perc.8, 11. C. 
van den Bade, TOor/189; perc. 7, Q. Aleman. voor 
f 961; gegund; uilen aldaar. 

Zierikr.ee, 5 : het vernieuwen cn herstellen 
der  gewone aarde-, ktam-, rijs-en steenglooiingwerken 
van het waterschap Schouwen, iu 0 perc; gegund als 
volgt: le district (Zuidhoek) aan J. de e Jz., te 
Stavenisso, voor  ƒ 4 1 5 0; 2e district (Borretidannne) 
aan deuzelfde, voor  ƒ 11,650; 3c district (Flauwcrs), 
aan B. den Exter  vau den Brink , tc , 
voor  ƒ29 ,900; 4e district ) aau . -
golberg, te , voor  ƒ 7875; 5o district 
(Seharendijkc) aan J. van dor , aldaar, voor 
ƒ12,1175; tic dislricl k en Brouwershaven) 
aau 1*. vun der  Wende, to Goodorecde, voor  f 16,100. 

Uel.jnNplaat, 5 : de levering van p. m. 700 
' onderhoudsgrint; minste inschr. was C. P. k 

, te , voor  ƒ1 .86 per 3 . 

Uolljnoiilaai , 5 : de levering aan Nicuw-Noord-
Beveland van rijshout , Vilvoordseheti steen , gecreoso-
teeidc masthouten eu perkoctipaleu; minsteinschrijver 
was F van den Berge, aldaar, voor  ƒ1288.94. 

Ualjjnoplaat , 5 : het onderhoud van aarde-, 
kram-, rijs - en steenglooiingworken aau den polder 
Oud-Noord-Bevelaud; iugok. 8 bilj. , als: 
G. dc , ƒ 8000 
T. 11. Volkcr , te Wctneldiuge. „  7985 
P. van Oosten. „ , „  7S91 

. Schrior, u "JS'i'i 
P. V. Visser  Pz., „ s weert, „  7791 

. Brcas, t l 750,9 
P. van deu Berge,  758O 
J. Ureas Jz.,  7 4 0 0 
overigen aldaar. 

, 7 : het bouweu vau eeu bouwmans-
woning met annex voorgebouw tot buitenverblij f en 
hooiberg, in den polder  Prins-Alexander; ingekomen 
5 bilj. , als: 

. van der  Tas , t« m cu 
A. W. do Visser, „  Gorinchcni, ƒ 15,270 

. , „  Nicuwerkerk a , „  10.625 
1'. , „  Tcrbrcggen, „  10,490 
A. , „  Capelle a/U., „  10,479 
W. van , „  Nieuwerkerk a/U., „  10,449 
niet gegund. 

, 7 : lo. het onderhoud dor  kazerncge-
bouwen ; minste inschr. was P. Verbruggeu, voor  /0655. 

2o. het verven der  kazerne bij  de ; 
minste inschr. was J. van der , voor  ƒ888 .38; 
heiden aldaar. 

, 7 : de hersielliugcu en ouder-
houdswerken aau verschillende n iu de 
Abdi j  tot 31 . '7S; minste inichr . waren . . 
Jeras en Zunen, aldaar, voor  ƒ 5075. 

, 7 : het verbeteren van bet gedeelte der 
rivier  de , tusschen 's-Bosch cn Boxtel; in-
gekomen 16 biljetten, als: 
C. A. Volker, to Sliedrecht, f 135,000 
P. van Wijngaarden, „  idem „  115,000 

. Volkcr , „ , „  114,000 
J. de , „  Werkendam, „  112,000 
G. O. Bloem, „  Boxtel, „  109,000 
C. vau do Ven, „  's-Bosch, „  108,000 

. . „  Capolle a , „  107,999 
A. Sehellekeus, „  V Ught, „  105,000 
J- . „  Grave, „  lOt.780 
F. van den Berg, „ , „  104,770 
N. van , „ , „  101,500 
J. van , „ , „  99,380 
G. J. , „ , „  99,380 
A. F. vuu Seters, „  Vught, „  90,500 
P. vun ' l Verlaat, „ . „  92,600 
J. Weijers, „  Tilburg . „  77,500 

Otteraum, S : de vergrootiug van het school-
lokaal; ingek. 5 bilj. , als: 
A. vau Bergen, te Nederassclt, /'  4250 

. Akkers, „  Oliersum, „  3738 
P. van Bergen, „  Gennep, „  3424 
VV. , „ , „  3225 
J. Beuijssen, „  Boxmeer, „  2iS5 

BeuNlchem, 8 : het vergrooten der  schoolge-
bouwen te Bousichem eu Zoelmoud; minste inschr. 
was , te , voor  f 17,403. 

, 1 0 : het vernieuwen van walmurcn en 
beschoeiingen, in 2 perc; minste iuschr. waron J. . 
de Swart eu Zn., ahluur, resp. voor  ƒ 0998 eu ƒ 3757. 

, 1 0 : lo. liet houwen van eeu zi«-
kcuhms volgens het barakkouste sel op bestaaude fuu-
dameutcu in de Schutters weide; iugek. 9 bilj . als: 
Ph. Verbruggeu, ƒ 149.S00 
C. J. C. , te Waddituvoeu , „  149,774 
G. , „  133,000 

. s Jr . c. , „  131,100 
J. s eu Zn., ,, 131,000 
P. Verhoeven cn Zu., „  129,380 
h. J . v. d. Steonhoven cu Ca, „  128,900 
J. J. van Sluisdam, „  119,590 
N. ,  114,995 

2o. het uitdiepen vau deu Vliet , tot afvoer  van bet 
stadswutcr  naar  het stoomgemaal aan de ; ingek. 
11 bilj. , als: 
A. vau dc , ƒ 11,046 
T. Volker, n 7,080 
G. de , te Gorinehein, „  6,990 
C. de Borsl, „  Papondrecht, „  6.889 
F. Verzijdcu, „ , „  6,858 

. J. v. d. Steenhoveu eu Co., „  6,780 
C. de Jong, „ , „  6,600 
11. vun , „  idem „  6,500 

. Brouwer, „  Gouda, „  5,993 

. , „  Capelle , „  6,670 
S. vau 't Verlaat, „ , „  5,557 

3o. het maken vau een ziuker  vau gecreosoteerd 
dennenhout, 4u. idem van eeue brug vau idem; 
ingek. voor 

3o. 4o. 
8 bilj . 7 bilj . 

. J. v. d. Steenhoveu en Co., f 1857 
J. van der  Vlagt, 1790 ƒ 1340 
A. du Vijn , 1545 1419 

. , U99 1595 
C. oe Borst, to Papendrecbt, 1394 1098 
G. vau , 1389 1479 
A. llogcrzeil, 1334 1299 

. , \im 1376 
overige u aldaar. 

http://da.ii
http://st.nl
http://iiu-.li
file:///tiiiiirii.ini
http://�-iii.gr
http://lo.de
http://Zierikr.ee


 Ë  — Zondng 16 i 1875. 

<.runi.i-.en, 10 : liet dom van herstellingen nnu 
de drunibru g over hel Xuiilcnliop ; slechts één biljet 
ingekomen van ï . , aldaar, voor/1465. 

l'trprhl , 11 : liet leggen van een zijspoor, het 
maken eener  keihostrnting cuz. opliet station Susteren; 
ingek. 2 bilj. , als
A. F. van Seters. te Vught, / 2772 
J. , ,, Sittard, „  1798 

Amsterdam, 11 : bet maken van een stoomge-
maal met aanhooren in deu n dijk , nabij 
Uithoorn; minste inschr. wan . , tc -
mermeer, voor ƒ .il,S70. 

- e , V2 : lo. het horstellen der -
gruuflijiic u langs den g tusschen Anistrr -
3am— Utrecht, m eu — 

, met inbegrip der  zijlijne n , Wocr-
deu cu fJouda, in 2 perc.; minste inschr. waren: perc. 
1, A. A. Wilbera; , te Bunnik, voor  perc. 2, 

. Wfstcrhoff , to Zwolle, toor/819. 
2o. idem der  idem laags den . g 

tusschen - ; minste inschr. was . 
llotz, tc 's-llago, voor ƒ 1844. 

, 12 : de levering aau de artillcrie-slapcl -
en construolie-magiiziincii van nieuw gegoten roodkoper 
en uicuw tin , in blokken, in 2 perc. 

lo perc. 2e perc. 
. J. t hoven en Co., 
te , / 110.30 / 105.75 

W. van u cn Zonen, te 
, 110 — 

. dc s cn Zonen, idem, 109.14 
Q. s en Zn , idem, 105.99 
Eitj e cn Co., tc Amsterdam, 104.99 

. S. Stokvis en Zonen. , 104.93 
ü. J. , tc , 10G.58 104.66 
Surio rn , te Anistcrd., 104.24 

Advertentien. 

. 

Te - Gravenhage is behoefte aan
 der  gemeentewerken. Zij  die hier-

voor  wenschen in aanmerking te komen, gelieven 
zich uantemelden bij  den . 

j een belangrijk werk wordt een
 gevraagd. 

Belanghebbenden, bekend met  eu
 worden verzocht zich onder . X. 

franco te adresseren, onder  overlegging van be-
wijzen van bekwaamheid. aan de s 

S A Y, Nieuwe Waals-eiland U 21, 
tc Amsterdam. 

V O O E E T : 

urn &wmrmm> 
op eene jaarwedde van f

Sollicitanten worden uitgenoodigd, onder  over-
legging van bewijzen van bekwaamheid, zich voor 
 Juni 1875 iu persoon aan te melden bij  den 

r  burgemeester  der  Gemeente Tiel. 

e  der  Gemeente Arnhem 
zal g 27 , 's namiddags één ure, in 
het openbaar, ten e aanlfsteden : 

Aanwijzin g g 20  's namiddags 2 
ure, beginnende met  Sacrum. 

n tegen betaling ter  Secretarie ver-
krijgbaar . 

. 
Op den 2^eu i u. s. des middags ten 12 uur 

zal door den Architect . VA N  publiek 
worden aanbesteed ten huize van deu n 
A.  aan 's Gruvunweg, gemeente Cap-
pelle a/d. l : 

Bestek cn teekening zijn van af 14 i ter 
inzage en overname gesteld bij  den Architect 
boveng-noernd. 

e bestekken zijn tegen betaling van / 1 pet-
stuk op franco aanvraag verkrijgbaar bij  den Ar -
chitect te Cappelle a/d. , door  wien op den 
21en  n. s. des middagsten 12 uur , aanwijzing 
in loco zal gehouden worden (hijeen te komen 
bij  den kastelein C. N aan de ('appelsche 
Weg) en bij  wien op franco aanvrage nadere -
formation en inlichtingen te bekomen ziju. 

T BESTUU  OVE T  OP 
ii EN  is voornemens, aan te 
besteden : contant betaling. 

franco in du kolenbergplaati van het stoomge-
maal, aan de e sluis ouder  Pernis. 

Zullende de levering vóór 1 Augustus 1875 
moeten geschieden. 

n per  1000 n worden 
franco ingewacht vóór of op 20  1875 hij 
den heer J. T Gz.. t: Barendrecht. 

 Secretaris, 

A. J. VAN t POEST . 

uit dc  van J.  te 
Budapest. 

Prijscouranten, teekeningen en modellen by de 
Agenten voorNedcilund. VA N  &  Co. 
Wijnstraa t 70, . 

VA N 

E 

te . 

zal: 

op g 'len '25 i 1875, des s 
ten  uur , in de achterzaal der  Sociëteit 
BA "  aan de t te Venlo, ten overstaan 
van den Notaris E E i aldaar . over-
gaan tot de publieke veiling hij  opbod van: 

van verschillende grootte, te zamen 0 hectaren 
80 aren 70 centiaren, zeer  gunstig gelegen bui-
ten de voormalige e Poort te Venlo. 
bestaande in de door  nommerpalen en kielspitten 
aangeduide terreinen achter de afwateringsslool 
langs den Zuidsingel, aan de e straal, 
den Zuidsingel, de t en d'i -
straat, benevens in het aan en nabij  de rivier 
»de "  boven de spoorwegbrug gelegen, op 
gelijke wijze aangeduid. 

u i t m u n t e n d 

 e »
"  en ..de

aldaar, met de daaropstaunde

e aanwijzing in loco zal plaats hebben op 
Zaterdag 22  en g 24 i aanstaande, 
telkens des voorniiddags 10 uur , te beginnen hij 
kavel 1. 

e catalogus, bevattende de vo> rwaarden, per-
ceelsbesehryving, inzetsomm<'n en teekening, is. 
na 9  1875, voor 25 cents verkrijgbaar ten 
kantore van voornoemden Ontvanger en, tegen 
vooruitbetaling van dien prijs , door  tusschen-
komst van elk ander  Ontvanger der e 
en . 

Nadere inlichtingen zijn te bevragen bij  den 
Ontvanger  voornoemd. 

F EN N VAN
 zullen op Woensdag den 2Usten i 1875, 

des voormiddags ten 11 uur , in het Gemeen-
landshuis te loeiden, bij  enkele inschrijvin g be-
steden . overeenkomstig tiet opgemaakt bestek en 
de algemeene voorwaarden, in eeu perceel: 

t bestek zal van af den 12den i met de 
algemeene voorwaarden elk voor 25 cents, de 
teekeningen voor ƒ 1 en de gezegelde blunco in-
schrijvingsbilletten voor 21 cents verkrijgbaa r 
zijn ter  Secretarie vtin d te

e insclirijviiigsbillette n zullen te tien uren 
van deu bestedingsdag in de bus op het Gemeen-
landshuis gestoken moeten zijn. 

n ziju te verkrijgen op het bureel 
van den r te  en van den 
Opzichter te  a,'lee, alwaar de teekenin-
gen ter  inzage liggen. 

e aanwijzing iu loco zal geschieden op -
dag den 18den i e.k. des voormiddags ten 
10 uren, te beginnen aan de monding der -
dagsche Watering bij  het Oegstgeester  kanaal. 

 den 5den i 1875. 
 en Hoogheemraden van

E ,
W. G. E N , Secretaris. 

e ONTVANGE  der E en -
N te  zal op g den 

1 Juni 1875, des middags ten 12 ure, ten zynen 
kantore in de Brusselsche straat aldaar in het 
openbaar  aanbesteden: 

 Voor dit werk moeten ongeveer  4'*00 3 

grond verwelkt en ongeveer  2600 5 met-
selwerk gebroken worden. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 
Bestekkeu liggen na 12 i 1875 ter  inzage 

aan de kantoren der e eu n 
te Venlo,  en  en zyn aan 
laatstgenoemd kantoor  tegen betaling van ƒ 0 . 50 
tc bekomen. 

e nanwyzing in loco zal gegeven worden op 
Zaterdag den 20 i 1875, des voormiddags 
ten 10 ure. 

 Ontvanger voornoemd, 

. 

Op  den 8sten Junij  1875, des na-
middags ten 2 ure. aan het Centraalbureau der 

j  tot Exploitati e van Staatsspoorwe-
gen bij  de e n te Utrecht, van: 

Bestek no. 135. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art. 21 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den n  1875 
ter  lezing aan bet Centraalbureau bij  dc e 

, en aan het bureau van den r 
te Groningen, en is op franco aanvraag op ge-
melde plaatsen te bekomen 

n worden gegeven door den Sectie-
r  te Groningen. 

e uanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 25sten i 1875. 

Utrecht, den l lden  1875. 

 en N van  en 
, alle snotten van 

 geijkte
 enz. enz. 

- en , 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 

S  tot verminderd, 
prijzen steeds in diverse afmetingen voorhanden. 

k „de e " 
 &

Vervaardigen  tevens voor 
stoomkracht ingerigt,
Stellen voor  het onder  water  afzagen van palen, enz. 

, 

, , E STEENES, h'NZ 
Nieuwehneen X.zijrfe 55, . 

TE 

. 

B e v e e lt 

z i c h a an 

t o t : 

t leggen van gccomprinieetde  en
t leggen van  voor

 enz. 
t leveren van

Contracten worden door  geheel Nederland tot vooraf te bepalen prijzen gesloten, met g 
schcuivn, bersten of andere gebreken. 

Opgaven worden kosteloos verstrekt dooi den r G. . VA N , aan de Fabr 
singel tusschen de Willenispoort en Zaag-Barrière, WW . 107/i. 

:iranti e tei!"'f i 

iek , Buiten-

. F . O n d e r w a t e r , , 

 N 

P a p i er  en , 
voor  welker  en  zelfs bij  de felste koude en 
grootste hitte, b. v. iu Glasfabrieken, hij  geheel instaat en alle schade welke daardoor  mocht ont-
staan geheel voor  zijne rekening neemt. e goederen worden geleverd franco, waaromtrent naden' 
inforrnatië n te bekomen zijn. Ook levert hij  in alle mogelijke afmetingen diverse 

Bomkade . 

van  in verschi rijzen op het n vun 

E V A N , 

in de nabijheid van het Station te 's Bosch. 

.  & > Z O O N , 

Fabrikanten van Stoom- en andere Werktuigen te Amsterdam, 

Voor  vun  en
 leveren zeer  billy k 

 S,
te  a/d.

v n n  1:1 l 1 \ v o o r 

B o u w k i i m l i g t - n v n n 

Th. J. E te Utrecht. 

.  & T . lil  ree hl. 
Fubriek vun

T en . 

N N . 
ünudelarou in n en llelgischen Straatke ien, 

T-orUand-Coment, Tras, , Vuurvast e Steenen, ene. 

Adressen. 

Prij s voor 52 achtereenvolgende pluutsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels . v 15.— 
dri e regels . . 20.— 

C.

, Amtterdam,
muilen in renrnl,  j ig , nl. l a /  |«T ui 

 A  Arnhem.

n , tc V e l p te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VAN " 

 l) , te Arnhem. 

J t i e». P l e y i l e r , te Scheeenimjen, fabrikant 
van cenient-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 

B o u w t r r r r l u r n te koop nabij  de n 
aan den Singel, de Oosterstraat enz. te Utrecht, te 
bevragen by den architect  aldaar. 

, Fabriek vun
 en
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N OP T  VA N 

N  J. H.

Opmerker no. 19. 

Tot mijn suijt en tevens tot mijn genoegen, 
heb ik als eenig beantwoorder  van mijn artikelen 
in no. 16 en 17, van de vijfmannen wien het 
^eldt , alleen hem, die sedert onze jongelingsjaren 
mijn vriend n is, ontmoet. r  waarom 
hem alleen.' e billijkhei d eischt wel te beken-
nen dat het onaangenaam is, wanneer  men meent 
een zaak afgedaan te hebben, zich nog betrek-
kelijk lang daama een niet geringen arbeid er 
vuor te getroosten. Nu zich echter  slechts één 
^antwoorder  heeft opgedaan, heeft het eenigszins 
den schijn, alsof de overige belanghebbenden 
het de moeite niet meer  waard achten iemand 
daarover te woord te staan. t zou echter  ook 
een gevolg vun onderlinge overeenkomst kunnen 
zijn. e dit zij , het is mij  een genoegen dat 
ik als eenig openbaar  beantwoorder den heer -
liman ontmoet, omdat ik overtuigd ben dat hij 
het zegt zooals luj  het meent. j  is niet ge-
woon doekjes om zijn gevoelens te winden en ik 
mag mij  vleien , dat hij  mij  als van denzelfden 
geest te zyn kent. t is uns beiden, ook in 
deze zaak , om waarheid cn recht te doen, dat 
maakt dc polemiek voor  beiden gemakkelijker; 
want hoewei wij  elkaar nu over  één punt zoo-
wat in het haar  zitten, het zal aan de gevoelens 
die wij  jegens elkander  koesteren niet schaden. 

n dat dit werkelij k zoo is bewijst reeds ons ge-
imeglijk samenzijn na volbrachten arbeid op '24 
Apri l j  1. Toen is hierover  o«>k gesproken , maar 
londei hunt of nijd . 

Alzoo de zaak en niets dan de zaak, en al den-
ken wij  daarover  verschillend en zeggen wij  daar-
omtrent wat ons op het hart ligt , liet zal aun 
onze persoonlijke verhouding niet schaden. l 
vooraf. 

n vriend n heeft mij  op den voet 
gevolgd , ik zal dit ook trachten te doen. 

Ue heer n gelooft dat deze zaak veel 
beter  onder ons dan in het openbaar te behan-
delen ware geweest. k mag uiet vooronderstel-
len, dut liet de bedoeling is er  zoo eens te zamen 
over te keuvelen en daarmede de zaak als afge-
daan te beschouwen. k moet mij  in elk geval 
veroorlooven van andere meening te zijn , want 
bet geldt hier  niet iets van ondergeschikt be-
lang , maar wel degelijk een  , eu of, 
waaneer  strij d over een beginsel beslaat , die 
zou maar met een bespreking binnenskamers is 
uil te maken, mag zachtst genomen betwijfeld 
worden, want begin>elen betreffen niet deze en 
gene, u of mij , maar  daarmede hebben allen van 
doen. Nu daargelaten of ik het al of niet in 
navolging gedaan heb, ik heb het werkelij k nut-
tig en noodig geacht, zelfs afgescheiden van mijn 
deelneming aan den wedstrijd, het beginsel waar-
om het hier te doen is iu het openbaar op kalnien 
toon te bespreken. 

t slot van den eersten zin van des heeren 
s betoog, dat ik , als mededinger  onte-

vreden, uls beoordeelaar tot geen andere uitspraak 
had mogen medewerken dun geschied is, komt 
mij  voor eeu zeer  gewaagde stelling le zijn , min-

 even gewuugd als de mijne omtrent het 
somtijds scheef oordeelen geacht wordt te zijn. 
lk heb mijn stellingen betrekkelij k dit onderwerp 
in no. l ü nog eens aandachtig gelezen , doch 
daarin niets gewaugds kunnen ontdekken; zij 
schijnen mij  nog toe op niets anders dan de wer-
kelij k onder ons bekende onvolkomenheid onzer 
nutuur en de verschillende organisatie vau onzen 
geest of onze ziel te berusten, zich uitsprekende 
zoowel iu ons niet altij d juist oordeel over uus 
eigen werk, als over dat vuu anderen. Eu dat 
ik geloof goed gesteld te hebben moge door de 
volgende toelichting blyken. k heb in dut no. 
lt> toch gezegd: , handelen uu beider 
zielen (die van beantwoorder en beuordeelaar) 
eenstemmig, dan gaat alles goed." n be-
oordeelaars evenals ik gedacht over- en gehan-
deld omtrent de wettige kracht van het piogram-
i'i.i , dan zeker  betwylel ik of no. 1 en W wel 

. 1 en 2 geoordeeld waren geworden. e 
klein» toelichting strekke tevens tol uantooning, 
dut het nog zoo heel zeker  niet is, dat, ware ik 
beourdeelaar  geweest, no.  en 2 ook voor mij 
'"e t anders dan no.  en 2 hadden mogen zyn. 

r  hoewel myn geiiicrimineerde stellingen 
vasthoudende, beu ik het met amice n 
eens, dut eeu beooideelaur  beter en meer  onbe-
vangen zul (kan) zien en schatten, enkel eu al-
laan dooi het ouderling vergelijken eu bestudeu 

ren der  mededingende ontwerpen, als hij  mij 
maar wil toegeven dat dit slechts een vergelij-
kend oordeel, uit het een of ander  oogpunt ge-
nomen, is. Eu ik twijfe l geen oogenblik dat hij 
mij  deze concessie zat doen, dewijl hij  zelf aan 
het einde van zijn betoog (zin 18) zegt, niet te 
weten aan welk der  dri e .uitwerpen deu voorrang 
te geven, als hij  hen, stuk voor  stuk — zonder 
de prijsvraag — te beoordeelen had. r  toch 
ligt , dunkt mij , iu opgesloten dat de heer n 
toegeeft, dat elke beoordeeling vergelijkend is en 
minder het ontwerp op zich zelf beschouwend. 

t is daarom ook zoo moeilijk een zuiver  oor-
deel te vellen, wanneer  maar  één ontwerp, dit 
niet aan kolossale gebreken lijd t of uitmuntend 
schoon is, ter  beoordeeling is aangeboden, zelfs 
al is het aantal beoordeelaars drie, want dan 
moet een positief zelfstandig oordeel tegenover 
dat des ontwerpers uitgesproken worden. Vol-
mondig stem ik toe dat het oordeel des beoor-
deelaars zich niet onvoorwaardelijk met het ik 
des mededingers behoeft te vereenigen. Beiden 
toch denken wij  ons als zelfstandig denkende we-
zens. k heb dat dan ook niet in nu. 16 be-
weerd ; daar heb ik hoogstens het ik des be-
antwoorden gesteld tegenover dat van den be-
o ordeelaar. 

t van de zijde van beoordeelaars concessiën 
noodig zijn om tot bekroning te komen , is ook 
bij  mij  hoven allen twijfe l verheven, want, ik heb 
hui reeds iu no. 16 doen uitkomen, beoordeelaars 
en beantwoorde ra denken niet al tij  eenstemmig. 
s het verschil tusschen heiden nu niet ingrijpend, 

dan is tot overeenstemming, in dit geval bekro-
ning, te komen; blijven beoordeelaars stokstijf 
tot in kleine bijzonderheden op hun stuk staan, 
dan niet. t alles is zoo klaar als de dag. 

r  anders wordt het en moet het zijn , wan-
neer het verschil over  hoofdpunten loopt; daar-
omtrent zal, kan geen beoorduelaur  concessiën 
doen. (1) 

Thans ligt het punt waarover de strij d loopt: 
«het programma al of uiet wetboek (uitONtnVET ) 
vuor  partijen" , aau de beurt van beschouwing. 

Wanneer ik de bedoeling der  woorden van 
het begin van zin 3 wel begrijp, dau heet het 
daar: r  de practische en hoogere eischen 
(het onderwerp in ijuaestie te stellen) worden 
voorbijgezien, dau zou hel (op grond van het 
programma alleen) onbillij k ziju tot eenige be-
kronin g over tu gaan/' lu het begin van zin 5 
wordt de exceptie opgeworpen, dat beoordeetaar 
noch mededinger het programma mug veronacht-
zamen, mt(s het uitvoerbaar en waar is. Als 
aandrang wordt gezegd dat het mogelijk en vei-
seboonbaar is, wanneer  misverstand in menschen* 
werk eeu plaatsje inneemt, en aun hel slot van dezen 
zin, dat het programma zoowel uitschnjvers als 
inzenders eu mededingen (beoordeelaanT) beur-
teling-s moet leiden uu binden, doch dut het 
quand-meme niet gehoorzaamd (mag) woideu, 
omdat het iiiennchelyk werk is en niet zelden 
onvolledigheden bevat, die eenmaal oiudekt eu 
uiet verbeterd, de kuiisl/uuk te gronde zouden 
helpen. 

Vooreerst genoeg om over te praten. 
A l deze woorden en meerdere, die nog aange-

haald zullen worden, zijn kennelijk gericht tegen 
hetgeen ik iu u" . 16 heb gezegd, namelijk dit : 
 het programma is de T waarnaar be-

o nt woord eis S antwoorden eu beoordeelaars 
N oordeelen." 

Er ligt ontegenzeggelijk waai heid iu hetgeen 
de heer n zegt, en misschien wel otioiu-
stootulijke waarheid, als liet uit het door hem 

n standpunt beschouwd wol dt. Ja ik 
ga verder: by ueu oppervlakkige beschouwing 
heeft het door dun heer n gezegde den 
schijn, dat daardoor myn stelling ihet program-
ma grondwet" ten eeueuialu wordt onderst bovuu 
geworpen. Als constitutioneele mannen weten wij 
hel toch, dat tittel noch jota uun de grondwet 
mag toe- of afgedaan kworduu. En toch is het 
niets dan scbyn. 

Wat is toch eigenlijk een grondwet.'  Volgens 
mij n bescheiden mtening niets unders dun eeue 
wet die slechts regels, ulgeiueuue regels vaststelt 
waarnaar-, eu den geest waarin du Ötaut moet be-
stuurd worden. e grondwet eenmaal vastge-
steld , is het aau den byzonderen wetgever  over-
gelaten , diu regels iu hun geest uit te werken. 

1'asseu wy di l op ons gevul toe, dun zegt de 
grondwet wuarmedu wy hier te doen bebbeu, 
onder  meer: 

111 lit/ , n-tli ui- '  mort ouk iu verbauil beieboawd 
wurdeu met hetgeeu ^'ü 1-

t gebouw moet bevatten: 
een beurslokaal groot p. m. U centiaren, enz.: 
een lokaal voor de vergaderingen van de -

mer van , enz.; 
eene lokaliteit voor  hulp-telegraafkantoor; 
atn dito voor  muziekuitvoeringen, tentoonstel-

lingen , enz.; 
eene woning voor den beursmeester, enz.: 
een lokaal waar  koopers en verkoopers kunnen 

afrekenen. 

Verder  ruime toegangen , enz. 
t gebouw moet in een gepasten bouwstijl 

worden ontworpen , enz. 
t gebouw mag, geheel voltooid, niet meer 

kosten dan, enz," 
Ziedaar onze grondwet. Een ulgemeene, slechts 

hier en daar iu eenige algemeene bijzonderheden 
afdalende, aanwijzing van hetgeen verlangd wordt. 

T moet er zijn. 
Volgens deze grondwet gaat de ontwerper aan 

het werk , en nu meent de heer n dat ik 
met het programma grondwet te noemen bedoel, 
dat er  nu ook niets minder of iets meer  geleverd 
mocht wordeu, dan wat  duidelijk e woorden 
gevraagd is; dat ik het beschouw als een wet-
boek quand-meme, dut ik (zin 7) een blinde 
gehoorzaamheid schijn te eischen, zoodat zelfs 
daar, waar  onvolledigheden in bet programmu te 
verbeteren zouden zijn , die dooi den ontwerper 
niet aangebracht mochten worden. Neen, mijn 
vriend, zóó niet; dat zou immers klar e onzin 
zijn , dan was het programma geen grondwet, 
die slechts algemeene regels aangeeft. Neen , in 
dien dodde iden zin noem ik niet het programma 
grundtvèi. 'Eeue, zoo ik mij  vlei gezonder, opvat-
ting van mij  is deze. t programma geeft iu 
het algemeen aan wat verlangd wordt ; dat alles 

T in hut ontwerp voorkomen; maar nu is het 
aan den beantwoorder (dun gewonen wetgever) 
overgelaten die algemeenheden naar  zijn begrip 
en smuak iu den geest van het programma uit te 
werken. 

Om slechts één zaak tu noemen. t pro-
gramma verlangt eene lokalitei t vuor het houden 
van bijeenkomsten, als daar  zijn : muziekuitvoe-
ringen . tentoonstellingen , enz. Wie ter  wereld 
zal uu zeggen, tomdal bet zóó in het programma 
Staat, mag het ontwerp voor die lokaliteit ook 
niets meur dan die eene zaal daarvoor  bestemd 
bevatten ; er  wordt niets meer dau die ééne . . i . i ! 
verlangd.1'  Zou dut geen absurditeit zijn , eu 
men (neen ik) zou daartoe moeten komen, wan-
neer des heeren s opvatting van wat ik 
met het «programma grondwet" bedoel werkelij k 
d"  mijne was. Tot zulkeu onzin toch geloof ik 
uiet dat hy mij  op het oogenblik nog iu staat 
acht. Neen, iu dit opzicht zeg ik met hem (zin 7): 
uhet is de plicht van eiken inzender, ook elke 
door hum in het programma te ontdekken onvol-
ledigheid te verbeteren". k zug hem dit vol-
komen ua ouder  deze reserve, dut wat luj  iu zijn 
betoog onvolledigheden, enz. van het programma 
noemt, door mij  beschouwd worden als  l  *
prijsuilschrijver s niet in het programma gebrachte 
nadere omschrijvingen van hetgeen zij  verlangden, 
wel wetende dal zij  die zich in  achtten euu 
antwoord op bun vraag te geven , dan ook moes-
ten weten iu welken geest de door ben in het 
algemeen gesteldu bepalingen moesten uitge-
werkt wordeu. Zoo opgeval, en ik meen dal 
het de ware opvatting is, twijle l ik niet of mijn 
vriend n zul met mij  zeggen : het pro-
gramma is E grondwet. 

Vóór van dit punt af le stappen nog eeu klei-
nigheid. 

lk tieli deu heer n toegegeven, altyd vol-
gens bet standpunt door hem in zijn betoog in-
genomen, dat een insender  ouvolludighedeu in 

het programma moet verbeteren , maar ik ga met 
mei hem mede, waar hij  in zin 8, hoewel hij 
de bespreking van een ander  onderwerp, zegt; 

e in ' l uun toegeeft mout het ook in 't ander 
doen.' 

Tegen die gevolgtrekking tuuken ik protest 
aau. r  hier  heeft vriend n zeker ge-
schertst. 

Zin 3, iu het midden, wordt gezegd: lo. dm 
euu beurs met concertgebouw, ens. tot het hoogste 
gebied der  bouwkunst behoort, eu 2o. du gemeen te 

n voor  huur  geld recht heeft op eeu 
guhuuw dut grootscb en monumentaal is ontwor-
pen. k bub op dit en hetgeen nog in dien zin 
volgt, in verband met het programma, niet veel 
te zeggen ; alleen dit . 

e gemeente n wil eeu beurs en oen 
coucui't-^gubouwj-zual, in één gebouw veieonigd, 

bezitten. Wanneer  nu hel karakter  van een lieurs, 
waarhij  volgens onze Nederlandsche wijze van za-
ken doen, stilte inde compositie en ornementatie 
wel een der  voornaamste vereischten znl zijn. ver-
eenigd moet worden met het meer  weelderige, 
wulpsche, wat een concert-fgehou wt-zaal moet 
kenmerken, dan, ja zeker, is het een ontwerp 
wat op het hoogste (misschien wel vour de houw-
kunst te hoog) gebied der  bouwkunst te huis be-
hoort. e zaken zijn zoo verschillend, zelfs 
tegenstrijdig in doel, dat het wel tot de onmo-
gelijkheden mag gerekend worden, beide doel-
einden te gelijk , volkomen duidelij k in het uiter-
lij k aanzien (van het inwendige behoeft hier 
minder  sprake te zijn) te doen uitkomen. r 
volgens mijne wijze van zien is hier  de Beun hoofd-
zaak eu du concertzaal neeenzaak, blijkbaa r  ook 
uit de clausule iu het programma, dat uien bet 
gebouw ook op andere wijze, dau als beurs, 
wenseht te exploiteeren en winstgevend te 
maken. 

Nu is het, dunkt mij  , heet best mogelijk een 
weelderige Beun te maken, waarin dan ook de 
weelderige Concertzaal een barer  karaktermatige 
plaats kan vinden, mits men over  uen weelderige 
beurs kau beschikken, r die tweede beurs 
is niet beschikbaar. n heult voor  beide 
saken niet meer dau J ton over. l -
warden nu voor dat (haar) geld recht op een 
grootscb en monumentaal ontworpen gebouw in 
den zin zooals dat gewoonlijk wordt opgevat l 
Volgens mijne meening niet; liet kan daai voor op 
zijn allerhoogst niets meer verlangen dan een 
gebouw wat zich duur  rwtnett eenvoud kenmerkt, 
zonder  daarbij  tut kaalheid ot armoede uf te 
dalen. 

Aau bet verzoek in zin i tot mij  gericht, heb 
ik voldaan; het openbaren der  daarbij  verkregen 
indrukke n verschuif ik tot later. 

n vriend had gaarne geweuscht dat ik , ter 
will e der  rechtvaardigheid, in een critiek van 
het programma in verband tot het rapport , juist 
hut tegengestelde van wat ik iu no. 16 en 17 
heb gedaan, was getreden, en dat ik mijn pole-
miek had gebouwd op het duor mij  ingeleverde 
antwoord, of op een aanschouwing met eigen oogen 
van alle ingezonden ontwerpen. 

t beoordeelaars gemeend hebben in een cri -
tiek vau het programma te moeten treden, is 
hun zaak. Zij  veroorloven mij  echt ir  als mijne 
zienswijze te zeggen, dat bun prestige daardoor 
wel eenigszins schade kan geleden hebben, vooral 
dewijl uun hunner tevens een der  uitschrijven 
vau het programma is. k voor uuj  vond niet 
de minste aanleiding liet programma aan eeue 
critiek te onderwerpen, niet omdat ik het als 
volmaakt beschouw, maar  omdat het uuj  iu hut 
algemeen gunueg gat om ur  euu ontwerp op te 
bouwen. Enkele zaken, zooals; de lengte dei 
palen, het aantal plaatsen iu de concertzaal eu 
misschien nog andere bepalingen , hadden er 
wel een plaats in kunnen vinden; maar die ko-
men mij  in verhouding tot hel geheel niet vuu 
dat belang voor, om daarop euu critiek le bou-
wen. l programma gaf iu algemeene liukkei t 
duidelij k wat verlangd werd. Over de uitgeloofde 
bulooniugen was wel iets te zeggen geweest, 
maar ik verheug mij  toch dat niet gedaan te 
hebben, nadat ik gelezen heb wat de huur -
uiuu daaromtrent, bl. 78 van het Verslag der  elfde 
bijeenkomst vau de j tot bevordering 
der t iu 186-i-, heell gezegd. 

r  waarom een polemiek, gebouwd op uiij u 
eiguu ontwerp/ lu no. 16 heo ik het reeds ge-
zegd uiet veel vertrouwen te stellen 111 uen uitspraak 
over  eiguu werk. Op grond van hetgeen beoor-
deelaars vun mijn ontwerp zeggen , zou ik hot 
tuut verder  kunnen brengen dan tu coustatuuruu 
dut zij  wel eens hebben misgezien , dat inrich -
tingen die mij  als fouten aangerekend worden, 
ouk evenzeer iu de gehonoreerde ontwerpen wor-
den gevonden; dat fouten die hut euu of ander 
gehonoreerd ontwerp aankleven , nietiu het mijne 
worden gevonden ; dat mijn ontwerp uiet het goede 
kuiakte., euu Beurs eigen, bezit; dat ik uiut du 
mij  gegeven goede merkjes vri j  tevreden beu, enz. 

Wat zou dit ailes geholpen hebben/ Om tot eenig 
resultaat tu kunnen komen, moesten al de ont-
werpen iu quaestie volkomen bekend zijn. ilel 
is dau ook nooit inij u bedoeling geweest mijn 
onlwerp iu debat te brengen; aan hut slot vun 
myn artikel in uo. 17 heb ik duidelij k gezegi: 
wanneer  mijn derde serie dankbeelden lie  licht 
mocht zieu, buzitters vau hut rapport zouden 

kunnen vermoeden onder  welk motto mijn ontwerp 
daarin voorkomt, zy U dus uiet over myn out-
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werp ijcloopcn hebben. Tussehen beide woorden 
beslaat wel eenig verschil. (') 

Na dit kan ik mil ontslagen rekenen over het 
zien van alle ontwerpen met eigen oogen te spre-
ken , cn dit te eerder, omdat de zaak die het 
hier  eigenlijk geldt geen aanschouwing behoeft. 
k behoef niet uit te maken welk ontwerp het 
beste is; wij  spreken slechts over  do grondslagen 
waarop geoordeeld is : daaromtrent geeft het rap-
port genoeg en daaruit kunnen wij  ons mede een 
voldoend oordeel over de ontwerpen in verband 
met het programma vormen. Nu zegt dc heer 

n wel dat het rapport niel al de voortref-
felijkheden vermeldt die de dri e ontwerpen be-
zitten; ik wil dit gaarne aannemen , mits mij  dan 
ook toegegeven wordt , dat er  ook wel verzuimd 
kan zijn uiet-voortrelFelijkheden bij  name te noe-
men. t een staat tegenover het ander. Toch 
bekruip t mij  de lust te vooronderstellen dat naast 
de vele genoemde voortreffelijkheden er  wel geen 
groot aantal meer te noemen zou zijn; zy om-
vatten toch het geheele ontwerp. 

Vóór van dit punt al te stappen, een paar  ge-
ruststellingen. Vooreerst z>ck ik de reden waar-
om ik ben afgevallen niet het allerminst in eigen 
arbeid. Ten andere heb tk , vóór het ontwerp 
ter  hand te nemen, wel degelijk gedacht, hoogst 
waarschijnlij k moiinikcnarbeid te verrichten. n 
vriend n z'il deze verklaringen wel op 
mijn woord als waar willen aannemen. 

(Wordt vervolgd.) W. C. VAN Gooit. 

, 

— Op de prijsvraag voor een ontwerp van 
een stadhuis voor de stad Essen a.'d , in 
November j.1. uitgeschreven, zijn 43 ontwerpen 
ingekomen. e benoemde jur y van beoordeeling 
heeft den eersten prijs , van .1000 marken, toege-
wezen aan het ontwerp van den architect , 
te , terwij l de tweede prys, ad 1500 
marken, is behaald door de architecten Flügge 
en Zindel, fee Essen a/d . 

e jur y van beoordeeling bestond uit bouw-
raad , te ; bouwraad en professor 
Adler , te ; bouwmeester  Wicthase, te 

; stadsbouwmeester  Beckering, te Essen 
en den opperburgemeester , te Essen. 

— n de laatste jaren is meermalen gesproken 
over  den aanleg van waterwerken, waardoor de 
stad Potsdan , alsmede de vele villa' s ten zuiden 
van Berlij n , van water  zouden worden voorzien. 

t plan zal nu vvorden uitgevoerd, doch men 
zal beginnen met de waterleiding in de stad 
Potsdam. e eerste buis is don laatste der 
vorige maand gelegd. 

— c r van dc Polytechnische school 
te , de verdienstelijke technoloog . 

, heeft tegen 1 Augustus a. s., wegens 
gevorderden leeftijd, zijn ontslag gevraagd. 

Bij  deze gelegenheid heeft zich eene commis-
sie ie r gevormd, die de medewerking 
van alle vereerders van h inroept om 
hem een huldeblij k aan te bieden, cn dit zal be-
staan in eene . e stich-
ting heeft ten doel om onbemiddelde jongelieden 
met goeden ainleg kosteloos de Polytechnische 
school te r te doen bezoeken , en voor 
hunne verdere studie te zorgen. 

N  A N . 

's-Gravenhage. Z. . heeft lo. aun E. Gu-
gel, op verzoek, eervol ontslag verleend als ad-
viseur  bctrellende de onderwerpen iu liet konink-
lij k besluit van 8 t 1874 omschreven; 2o. 
up verzoek, ingetrokken de benoeming van Jhr . 

. J. 1'. Six, tf t adviseur  bctrellende de on-
derwerpen iu hel koninklij k besluit van 8 t 
1874 omschreven; en benoemd tot adviseurs: 

. van der , te Amsterdam; J. G. van deu 
Bergh, te Arnhem; . Gosschalk, tc Amsterdam; 

. , te Baarn ; . J. van den Brink , 
architect te 's-Gravenhage. 

— Bij k besluit is benoemd tot op-
ziener  der  domeinen in de provincie d 

. J. C. Scheele, thans tijdelij k opzichter te -
drecht. 

r  den Gouverneur-Generaal van Neder-
é zijn de volgunde besluiten genomen 

bij  het korps van deu Waterstaat en 's s bur-
gerlijk e openbare werken: benoemd tot opzich-
ter der  '2de klasse de opzichter  over de water-
werken te Glapan (Samarang) A. W. Abels; betast 
met de waarneming der  betrekking van opzichter 
der 3de klasse, de ambtenaar op wachtgeld 
J. V. Witterland . 

. Wij  hebben met belangstelling 
kennis genomen van het verslag over 1874 van 
de  Handelsvereeniging, en wij  ont-
leenen daaraan o. a. het volgende: 

sin ons laatst verslag maakten wij  gewag van 
de duor ons in vereeniging met 17 zeer  geachte 
firma' s hier te lande aangevraagde concessie, tot 
aanleg en exploitatie van binnenlandsche spoor-
wegen. e behandeling dezer  zaak werd iu het 
afgeloopen jaar met het nieuwe ministerie krach-
ti g voortgezet, en, hoewel wij  aanvankelijk ge-
gronde hoop meenden le mogen koesleren baar 
tut een bevredigend einde te zien brengen, wer-
den wij  daarin, tut ons leedwezen, teleurgesteld 
eu werden de onderhandelingen over  die zaak af-
gebrjken. 

n verband tot den aanvang van ons rapport 
wenschen wij  thans meer  bijzonder de aandacht 
te vestigen op Fijenoord en hebben wij  de eer 

|ij k bhji'  loer  sttssebien v*el wat sterk auu <"'" 
, mum mij u bestrijder  duet liet iu ziju ziu 11 ouk, 

eu wel nadat ik iu uu. li, hem lickcud, unit re ut lit t ver-
andert: u vau zijn brstt iu ukoumtt reed» amende honorable 
hub gedaan, 

een overzicht te geven van den voortgang der 
werken. 

e aanbesteding van de bij  het eerste bestek 
omschreven werken had plaats op g 10 

t 1874. e werken bestonden : 
1°. in het ontgraven van de Binnen-en Entre-

pöthaveni, tot de gedeeltelijke diepte van 4.00 
. — A. P. en van ccne strook, breed 10 . 

daaromheen, ter  plaatse waar  de kaaimuren moe-
ten gebouwd worden; 

2". in het aanleggen der  fundeeringen voor  de 
kaaimuren langs de dri e zijden van deEntrepót-
haven, benevens het opmetselen van dezen muur 
tot de hoogte van A. P., dit alles over  eene lengte 
van 700 ; 

3". in bet houwen van eene directiekcet naby 
de Entrcpóthaven. 

Tot opheldering diene, dat eene geheele ont-
graving tot 0 meter — A . P . , de diepte welke 
voor dc haven is aangenomen, in den slappen 
grond van Fijenoord minder  wenschelijk werd 
geoordeeld, omdat de aannemer daardoor  cen tc 
groote risico zoude loopen, en dc ongunstigste 
uitkomst als basis voor  zijne inschrijvin g zoude 
genomen hebben, terwij l die verdere ontgraving, 
of zoo noodig baggering, evengoed later kon 
geschieden, nadat men zich van de gesteldheid 
van den bodem overtuigd had. 

r  de plannen vuor het n ge-
noegzaam gevorderd waren, om, in verband met 
de overige bebouwing, een nieuw type van kaai-
muren aan tc nemen , werd tol deu bouw van 
eene gewelfde kade besloten. e kade is een 
boven het natuurlij k kleed langs het water  aan-
gebracht viaduct, bestaande uit gemetselde pe-
nanten , waartusschen bogen geslagen zijn. 

e uitvoering van het werk werd, na eenige 
wijzigingen in de bestcks-voorwaarden, aan den 

r A. . van Tienhoven opgedragen voor de 
som van ƒ 0 1 8 , 0 0 0. 

r uit de bestekken de meer  nauwkeurige 
omschrijving der  werken is na te gaan, zal het, 
om den omvang van het werk eenigermate te 
kunnen schatten, voldoende zijn hier  slechts de 
volgende cijfers weer te geven. 

c hoeveelheid te ontgraven grond, die moet 
dienen tot ophooging der  aangrenzende terreinen , 
bedraagt 510,000 3 . 

t aantal palen, lang 10 a 20 . voor de 
fundeering benoodigd, 0200. 

e hoeveelheid fundceringhout O 3 . 
e hoeveelheid steenen, benoodigd voor  don 

gedeeltelijken opbouw der  kaden, 3,000,000. 
n de laatste week van t werd een begin 

gemaakt met de directiekeet, een steenen ge-
bouw, bevattende, behalve eene kamer voorden 
ingenieur, een teekenlokaal en woning voor  dri e 
opzichter-s eu een huisbewaarder. e keet kon op 
het vroeger  opgehoogde terrein gebouwd vvorden, 
un ontgrnving en nandaanvuUing ter  dikte van 
1.5 . n 1sten Juli was dit gebouw voltooid. 

e ontgraving der  havens werd aan de zijde 
der n met kracht aangevangen om-
streeks 1 April , met een toenemend getal arbeiders, 
zoodat in de week van 12—18 Apri l reeds 30 
ploegen met 400 man werkzaam waren, en lo. i 
1874 34 ploegen met 525 man. t aantal ver-
minderde toen wel weder tot 400 man, doch het 
vervoer  per  kruiwagen werd toen ten deele ver-
vangen duur een paardenspoor. t werk ging 
zeer  voorspoedig, het weder was gunstig en 
water  viel er  niet uit te malen. 

Teneinde het terrein tussehen de Entrepot-
en s vóór 15 Augustus opgehoogd 
tc hebben, werd daaraan met kracht gewerkt. 

t tot 330 verminderd aantal arbeiders werd 
bijgestaan door twee locomotieven, die grond van 
elders aanvoerden, soodat den SSsten Juli het 
terrein op hoogte was, en dus over  18 dagen de 
beloofde premie van ƒ 2 0 .— daags betaald werd. 

t graafwerk in de Entrepótbaveii was inmid-
dels gereed gekomen en aanvankelijk aan de diepte 
gebracht; de beheiing der  fundeering werd krach-
ti g voortgezet. n 3den Augustus werd do 
vierde stouinheistelliiig in werking gebracht. f 
Augustus was hut gedeelte kade iu dc Binnen-
haven tot de Entrepothaven onderheid, kespen, 
vloerplaten en koppclhouten waren gelegd, en 
het metselwerk werd den 4den September  aan-
gevangen. 

n was aau den aannemer opgedragen 
het tuuken van de fun dee ringen voor  den kaai-
muur  aan het zuideiride der  Binnenhaven, lang 
40 , welke bijwijz e van proef volgens ecu 
ander systeem gebouwd wordt. e werd 
iu dc tweede week van September een aanvang 
gemaakt; de kosten hiervan zullen bedragen 

. 
n de Entrepothaven bleek het dat de palen, 

niettegenstaande de gruute lengte, in dien slap-
pen grund geen genocgzuincu steun hadden tegen 
zijdelingsche uitwijking . 

Bijzondere voorzorgsmaatregelen bleken dus 
noodwendig, en wij  hebben reeds dadelijk het 
opgekomen veen door  zand laten vervangen. n 
het algemeen toch is het ons ernstig streven, bij 
den bouw onzer  inrichtingen voornamelijk het 
uog gelicht te houden up de meest mogelijke 
soliditeit, e gronden op Fijenoord maken het 
nemen vau goede voorzorgen noodzakelyk; wij 
zullen den toestand dier  gronden bij  het daar-
stellen onzer  werken in het oog h mden en gecnj 
maatregelen sparen om te zorgen dat wij , zoo-
veel mogelijk, tegen de uadeelige gevolgen vun 
grondafschuivingeu gevrijwaard blijven. 

e spoed waarmede het werk vordert kan 
daaruit worden nagegaan, dat er  tot  Januari 
1875 reeds verwerkt is: 

aan graafwerk 283,270 3 of rui m ' / a ; 
aan geheide palen 3280 stuks of rui m Va < 
aan fui idee ringhout 350 3 uf ruim l

/ s ; 
aun metselwerk 031 3 ol'  rui m 

t geheele, bij  hei eerste bestek omschreven 
werk, moet gereed komen vóór den lsten

cember 1875. t het oog op den voorspoedi-
gen gang van het werk is het echter  te verwach-
ten, dat de aannemer nog geruimen tij d vóór 
dien termij n aan zijne verplichtingen zal hebben 
voldaan. 

h niet slechts tot het boven vermelde heb-
ben de werken op Fijenoord zich bepaald. 

n 20sten Augustus werd ondershands aan 
denzelfden aannemer aanbesteed de onderbouw 
der  brug over de Binnenhaven en der  aangren-
zende gebouwen cu kaaimuren, en liet wegruimen 
der  dammen, voor  eene sum van circa ƒ 300,000. 

e brug zal zijn eene dubbele-basculebrug, 
met 23 . doorvaart en 10.5 . dekbreedte, 
waarvan de toegangen door  poortgebouwen omvat 
worden, die deu wind van de brug af keeren , en 
hare schuine ligging in de straat aan het oog 
onttrekken. 

n zullen verwerkt wurden: 
2000 palen van G . lengte, 
circa 440 \ fundeeringhuut, 
6500 . metselwerk. 

n lOden Augustus kregen deze werken cen 
begin van uitvoering, en werd in de eerste plaats 
begonnen met eene tweede keet, nu een houten 
gebouw met 15 grootere en kleinere vertrekken, 
woning kunnende verschaffen aan de benoodigde 
opzichters 

Tegen half October  kon dit gebouw betrokken 
worden. 

Ook de ontgraving van den put voor  hel weste-
lij k lundhoufd werd met 150 man aangevangen, 
zoodat nu circa 1SO00 1 . grond verwerkt zijn , 
en de gevorderde diepte van circa 8 . beneden 
het omgevend terrein bereikt is. 

e beheiing is krachti g aangevangen, en vóór 
het einde vau het j.iar  waren 145 palen geslagen. 

n is ook een kistdam in de -
haven uitgebouwd, die de achter  gelegen werken 
tegen stormvloeden moet beveiligen. 

Onze onderhandelingen met de gemeente, omtrent 
den bouw der  kaaimuren langs de Spourweghaven 
en een gedeelte der , hebben er  toe 
geleid dat de uitvoering van dat werk door de 
gemeente aan de e -
ging werd opgedragen. 

i de Spoorweghaven, die voor  den Staats-
spoorweg iu uitvoering is, op het eind van dit 
jaar  gereed zal komen, was het zaak, teneinde 
deu bouw op min kostbaie wijze in het droge 
te kunnen bewerkstelligen, daarmede zoo spoedig 
mogelijk te beginnen, en dien op te dragen aan 
denzelfden aannemer der  Staatsvverken, die ook 
de overige werken der e -
vereeniging uitvoert. t hem is dan ook over-
eengekomen deu inuut te bouwen tot de hoogte 
van 2 . -f A. P. over  1230 . lengte, voor 
c« ƒ 0 5 0 , 0 0 0. 

t de daartoe vereisclitc ontgravingen en het 
heien der  palen heeft hij  nog iu 1874 cen begin 
gemaakt. Wij  hopen dat deze kado vóór het eind 
van 1S75 grooteudeels voltooid zal zijn. 

Eindelij k is den 23sten r  1874 aanbe-
steed de onderbouw (tot 4 . -f- A. P.) van een 
entrepötpakl iuis, voor de som van / 430.000 
aan den laagste der  17 inschrijvers, de heeren 
Engel &  Van . t pakhuis, 108 . lang: 
38 . breed, met eene oppervlakte van 7300 , 
vordert het slaan vau 8308 palen. t is met 
de daarbij  behoorende gronden (le zamen ca. 
42000 ) zooals wij  dat in ons vorig verslag 
mededeelden, verhuurd aau het . 
Ofschoon wij , met het oog op het belangrijke 
dier  inrichtin g en de meerdere waarde die de 
overige terreinen door de vestiging van het -
Enlrepöt op Fijenoord verkrijgen , den huurprij s 
véél lager  stelden dan op andere plaatsen betaald 
wordt , zoo verzekert dit contract ons eene rente 
van rui m 1 l / a pCt. over  hel geheele, voor  de vol-
ledige handelsinriolitingen op Fijenoord benoo-
digd kapitaal, terwij l de le heffen dukgeldeu 
bovendien ten onzen bate kumen. 

Evenals iu het afgeloopen jaar, zullen wij  ook 
in dit jaar  niets onbeproefd laten om den voort-
gang der  werken op Fijenoord naar  mugelijkheid 
te bevorderen, eu wij  hebben de vaste overtui-
ging, dat al de door  ons te vestigen inrichtingen, 
waardoor, buiten de gronden aau het Noorder-
eiland en den Spoorvvegduin, eene uitgebreidheid 
van rui m 30<>,000 . voor  den handel beschik-
baar zal zrjn , gelijktijdi g met de ter  aansluiting 
dezer- werken aan i te bouwen ge mee n-
tebruggen zullen voltooid ziju. 

Wij  hebben, vergezeld van "iizeu technisclien 
adviseur, de iu de butste jaren iu verschillende 
Engelsche havens eu iu g gebouwde dok-
en havenwerken iu oogeoschouw genomen, ten-
einde al de verbeteringen die in het buitenland 
op dit gebied iu practij k ziju gebracht, ook bij 
onze inrichtin g en werken te kunnen aanbrengen. 
Beloven wy ons vau de ondervinding, up die reizen 
opgedaan, in de toepassing zeer  nuttige resultaten, 
onze verwachting is volledig bevestigd dat, bij  het 
gruute nut hetwelk soortgelijke inrichtingen voor 
de scheepvaart cu den handel aanbieden, er  een 
zuu algemeen eu uitgebreid gebruik vau zal ge-
maakt wurden, dat over de rentabilitei t onser 
onderneming naar  ome overtuiging geen redelijke 
twijfe l kan bestaan. 

Wanneer  wij  aan deu eenen kant dus moeten 
constateeren i dat tot aau de voltooiing en exploi-
tatie der  werken op Fijenoord ons kapitaal slechts 
eeue redelijke, maar eene op de meest soliede 
wijze verkregen rente zul afwerpen, hebben wij 
aan den anderen kant de vuste overtuiging dat 
duarnn het uan die werken bestede kapitaal eeue 
zeer  ruime winst zal opleveren." 

U n k o n t ó n g en van . 

, 24 . 

i'iredii , tc l l ' / i uron, door de Ncd. Centra» 
spoorwegmaatschappij: do levering van 10 open 
derenwiu'cns. 

, te 12 uren, door het ministerie van flpa. 
cicn! lo. het plaatsen van eene tweede ri j  telegraaf 
palen langs deu . g tussehen i 
Zand voort scire laan cn liet station te , av 
mede voor  hot daarmede in verband staande s 
van 10 draiïcu op het statiousterrein tc ; 7 
liet herstellen en verbeteren der ' 
langs den Staatsspoor  weg tussehen i », 
Vlissingen, tussehen , cu Breda, i Qsseha 

c eu k cn tussehen a en'fj] 
burg; alsmede langs deu Belgischen Grooten Ceuiry,. 
spoorweg tussehen k en Essclien en tussch, 

g en Weelde, in 2 perc. 

, te 12 ureu, door  Blijdcnstcin en rj* 
bij . Amclink : het boawen eener  stoom ver  ver  ij , * 
sterkcrij , voorgebouw, macbiuckamer, ketelhah 
schoorsteen euz. 

, te J uur, door  burg. en weth.: bet bos 
wen van none brug met ecu wulmuur  aan liet elni 
der  Teenlaan. 

Breda, te 1 uur, door dc maatschappij  tot ex-,' 
van Staatsspoorwegen, teu bureele van den sectie 
ingenieur: dc levering van 3500 3 ballast, 8600 ' 
rivierzund,  iu 2 pcre., leu behoeve vau den spoor»,., 

. 
, le 1 uur, door het gemue dcbcstui 

het inukeu cn leveren vau schoolbuukcn. 
Amaterdam, tc 1',, uren, door  dc . * 

spoorwegmaatschappij, in het stationsgebouw i ba 
bouwen van 5 stecueu bruggen, ter  vervanging van d? 
bestaande, benevens bet veranderen van de brag ore 
de Poldervaart, iu den spoorweg tussehen t er, 
Schiedam. 

, te 2 uren, door  G. F. Japiksc , teu zijnet 
kantore: het bouwen van ecu burgerwoouhuis. (jj 
bij  den nrcliitect W. F', van der . 

, door  kerkv. der . gemeente, bö 
T. T. de Jong: eene vertimmering van du pastorii 
aldaar. 

assem, bij  Jhr. Van t he tot Echten: het rer 
timmeren van zijn koetshuis uu stalling aau de t 
te Assen lot eene woning met tweede verdieping. 

, 2a . 

'a-llage, te 11 ureu, door  het ministerie vnn mar 
liet bouweu vau 3 woningen voor  den dienst van liet 
loodsweeën lungs den Nieuwcu Waterweg auu lieu 

k van . . ged. 3 dagen vóór de be-
steding bij  dun bouwkundige van het loodsvvezei 
gen. departement. 

, tc 11 uren, door  dijkgraaf un heemraden 
van : bet verbeteren vau stceuglooiiu; 
eu verder  aau den n Wostfncsclieo 
omririgdij k in '75 te makeu en te onderhouden wurkci 

hagri in ug . te 12 uren, iu t Wapen van dl 
Zijpe: bel ophoogen en ouder-prolicl-bruugen vua 
3028 . weg. 

, te  uren, door  het bestuur  da 
waterkeering vau het caliuniteuse waterschap Sober 
penisse, iu het gemeentehuis: het herstel, du verniel 
wing ou liet onderhoud tot 30 Apri l '70, ran de aarde-
kram-, rijs - ua steenglooüngwerkcu aan du waturkee 
rui g vun het bovengenoemde walmlullip . 

Vllage, te 12 urea, dour  liet ministerie vau lii 
cicn : du levering van 100,000 . stuuukohu , van 1 
Juli '75—30 Juni '76. 

, le 3 uren, door  burg. cn weth. 
Ouststelliugvverf: liet bouweu van eeue school uu 
durwijzursvvoiiiii g te Appelscha. Aanw. te 10 uren 

Waenadag. « . 

t'lreclil , te 10 uren, door  den eerstaanw. ingenieur, 
in het gebouw voor . un W.: lo. het verbeterenv 
ecu gedeelto der  borstweringen eu grachten in dc 
stelling bij  lloiiswijk . Bilj . inz. 21 , te 1 uur, 
bij  den ingenieur  voornoemd. 

, to 11 ureu, door bet ministerie van bin-
nenl. zaken:_ lo. het vierjari g onderhoud der  werken 
aan bet l tu Steeiiciwiook. g 
ƒ17,000: 2u. hut maken vau werkcu aau de besde 
oevers van deu Neder- , iu de doorsuijding va 

d voel iu Utrecht. tussehen de kiloincterr.iai't i 
37 eu 01. g ƒ 17,500; 3o. liet opruimen rap 
dc iu de Nieuwe s bcstaaude vernauwing ll 
Bolnes. ' 69,700; 4o. du vuruischte ver-
nieuwingen un heistellingen auu de - es 
ooverwurken, gelegen in de Nicuwo- en (Judo s 
het Scheur en du , met hut éénjarig onder-
houd; Oo. ile werken tot verbetering van den Boven-

n ui de gemeente , tusscbeu d« 
kilomcturrauiui i 2 uu l der  burziunc rivierkuar l 

g ƒ 17,000; Oo dc werken tot verbetering vau 
de a onder  Nedcrhcmert eu Wek, tus-
sehen de kiloiiietcrraaic u 253 un 255. Bailing ƒ 14,80ft 

ii.ir.iie « lu , tu 11 uren, door  deu architect . ff 
Vet li , iu l cn Zeevaart: hut makeu vuu eeu 
gebouw icn iliousiu vau dc administratie der  spa.ir* 
bank, te plaatscu in hul front vuu hut Bagijuhot. 

, tc 11 uren, duur  dijkgraaf eu hoogheemraden 
vnn , ia het geiiicunuiuiidsliiiis : bet vei bra-
den eu verdiepen vau du gedeelten dur ' 
en e wateringen oudur , j 
Noordwijk eu Voorhout; het sluopuu vau een biu; 
over  de e watering, vun 3 uruggcii uu vaa 
2 kwukels over du e wuiunug eu la' 
daarvoor iu de plaats bouwen vau 4 Oruggcu eu -
k wakels. 

aësea, te 11 ureu, door  den architect A. vau def 
Steur  Jr. , iu liet logement Somur : bet bouwuu v'U 
eene vill a nabij  deu , ui het Assclierboseii 

. bij  genoemden architect, tu . 
, to l uur, door  burg. uu weth.: het aanla-

gen Uer  fuiidaurcnlu u vuur  eun zuivenugshuis cu v<r-
duie gubuuvvuii op hut turru m dur  nieuwe gas lab rit»-

llaageaand, tu 5 uren, duur  liet gemeentebestuur 
hel maken euuer  underwijzersvvuuiug, uuordzijdc W 

, uu liet Vurgruotcu der  school aids** 
llwnilei.il,- , 27 . 

, tu 12 ureu, door  dun cuiumand- de* 
marine: du leveriiig vau lo. 10,000 . " 
hennep (voor ; 2o. idem vuu zeil- uu sclioeu-
mukers .uruu (vuor . 

tirenlngcn, tu 12',, uruu. door  burg. eu weth.: W 
vervuil der  palen en s van du vuor- cu nsjasrs* 
vccmarkt. Bilj . iuz. 20 Alci . 

.Arnhem, te 1 uur, door  deu burgem.: liet schoon-
maken, verven eu verrichten vau eenige vernieuwingeti 
uuu verschillende gcmcontogeOouwun, i u 7 purcccieU' 

, tc 2'/i ureu, door  het ministerie vau biu-
ueul. zaken, uuu liet gebeuw vuu het prov. bestuur: 
lo. het verbeteren der  haven op Urk . ' 

ƒ42 ,400; 2o. bet bestorteu vau deu ouderzcesclicu 

oever  langs het Zuiderstrand van Vlieland. g 
f 21,320; 3o. het bouweu eener  woning voor  den 
brugwachter  bij  wipbrug no. 40, aan dc oostzijde vaa 
bet Noordhollandscli , te Alkmaar. g 
/*2G30. 

Vrijdag , 1H . 
Purmerende, te 10 u-cn . door  dijkgraaf eu heem-

raden vuu do Beemster: lo. het vernieuwen, ropa-
reeren en tot 1 Juni '7(3 in onderhoud nemen vau 
alle Beemster  binneu- cu buitenwerken , iu 4 perc; 

u dc herstellingen aan- en het onderhoud tot  Juni 
'7b* vau liet Buemsterhuis tc Purmerende; 3o. het 
driejari g onderhoud van alle straatwegen in dc 
Beemster. 

'n-Basch, le l0',i uron, door  bet ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw vnn liet prov. best.: 
het op de diepte brengen en onderhouden van do 
haven te . Aanw. 24 . g f G020. 

, tc 11 ureu, door . vau Wa veren: het 
bouwen van eene villa met paardenstal, koetshuis eu 
koetsierswouing. . bij  den opzichter  W. , 
aldaar, cn bij  den arciiitcct J. G. vau Parijs, te 

. Aanw. 24 , tc 3 uren. 
l'lrechl , tc l l ' / i uren: door  dc Nederl. Ceutraal-

spoor  wegmaat schappij: hul vergrooten , veranderen, 
vernieuwen enz. van liet gemeenschappelijk stations-
gebouw tc Amersfoort. 

, tu 12 uren, door  het pro» bestuur: 
de opruiming van ondiepten in du . 
Aanw. den len dag vóór dc besleding. 

.\aarden, tc 12 ureu, duor  den cerstaauw. ingen., 
in het geniuenleliuis: liet verbeteren der  fruntcn 
Oranjc-Promers eu Prurner--Turfpuor t der  vesting 
Naurdcu. Bilj . inz. 25 , le 12 uren, bij  duu iugc-
uicur  voornoemd. 

Xwolle, te 12 ureu, door bet ministerie van 
Ünanciéu, aau liet gebouw vuu het prov. bestuur: het 
bouwen van een grenskantoor  en schuur, ten dienste 
van de administratie der  iu- cu uitg. rechten aau de 
Poppc, gcm. , ijicrbcstcding.) 

Arnhem, tc 12 ureu, duor  den dijkstool van het 
Aruhenisclie-eii-Velpsche Broek, iu de : 
eene uilwateiende poldersluis met toe behooren tc 
Velp. nabij  Arnhem, . bij  S. A. Fijnebuik , le 
Arnhem. 

,ni te l2'/ i uren, door  burg. en weth.: lo. 
het maken, levcreu cu slellen vau een pomptoeslel, 
boven den nieuw temaken putte ; 2o. ) 
liet graveu cu metselen van eon wulwatcrput te -
tert. lal . bij  deu gumeentc-nrchilcct. 

, tu 3 uren, in c Gouden : het 
bouwen van eeu zomerverblijf inut aanliooren voor 
rekening van . W. 1). Bosch . 

Alkmaar , door  het hoogheemraadschap van do Olt-
wnlereudu Sluizen : het levurun van houtwuruu. ijzeren 
worniuagels, zuiluuhazult cn grove brik , ten behoeve 
van genoemd hoogheemraadschap. 

Oldehaorn, door  het gemeentebestuur  vau -
radeel: eene vortimrucriu g vun de onderwijzerswoning 
te Akkru m Aauw. door  dun gein.-opzichter  O. van 
Sclms, 20 , te 10 uren. 

Zaterdag, 29 . 
Viaardenburg, tc 11 uren, bij . W. : het 

boord scboonmakeii uu uitkruie n van modder  uit deu 
s en kelen der  Eendenkooi. Bilj . bij  N. Spil-

leuuur, aldaar, onder  'tmotto: „Eendenkooi'. 
Vt'eldum, te 11 uren , door  burg. cn weth. vau 

Baarderadeel: het bouwen eener  school en ouderwij-
zerswouiug tc . Aauw. 27 , te 11 uren 

, ten gcmeeulcliuize: lo. te 12 uren: 
hut maken vau 11 . wulmuur  aldaar; 2o. te U"  . 
uron: eenige veranderingen aan hut gebuuw der ge 
mccuteschool no. 1, en dut in te richten tot ueuo 
school voor . O. voor  meisjes. Bilj . iuz. 28 , 
's av, 8 uruu, r  secretarie. 

, te 1 uur , door dc maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoor  wegen , lijnen m —Boxtel eu 

, auu het bureau van den sectie-
ingenieur: lo. bet in 1875 vuor  het onderhoud der 
geuoerndu liincu benoodigde verfwerk ; 2o. bet iul875 
voor  dezelfde lijnen benoodigde witwerk; 3o. het iu 
1S75 voor diu iijuuu bciioodigdu leerwerk. . bij 
de opzichters vuu deu weg tc , Breda cu 
Tilburg . 

k , te 1 uur, door  het gcmeuulebcstuur: het 
afbreken van het lugenwoordige gebouw van bet Slads-
werkhuis, de stichting vau een ander  gebouw voor 
diu inrichtin g iu liet Zuidead cu de byvioeriug vau de 
Nieuwe t met dc plautsiug der  benoodigde 
puien uldaar. 

, door  liet bestuur  over  hut stoomge-
maal op deu , bij  J. Buruudrugt Gz.: 
de levering vau 100,000 . . 

. bij  A. n van u thoc Slootcn: 
bet afbreken eener  boereuliuizing le Bectsterzwaag eu 
het wederopbouwen te . 

, bii den kerkvoogd C. T. Peizul: liet 
maken vau eeu dorps-regen water  bak. 

, 31 . 
, tu U' / i uren, door bel ministerie van 

binnenl zaken, uuu het gebouw van het pruv. best.: 
de bediening vuu het vcur  vun s op Sas-

d en terug, van 1 Aug. '76—31 Juli'78. 
g / 1250 uur  jaar. 

vto-iei ii.irn , tu 12 ureu, door  burg. eu weth.: but 
maken vuu ceuu vustu brug met geinetseldu peuautuii, 
laudbuufduu cu vlcugelmureu, ijzeren liggers, houten 
dek- cn zinkbeklcediug over  de Siugclgrucht. 

«ranlngen, te s uren, door  burg. eu weth.: 
het maken eu leveren van 150 stuks schooltafels eu 
bankeu , tafeltjes, stoelen cu kasten. 
Bilj . inz. 89 . 

, bij  duu oppercommies van deu polder 
Walehereu: dc levering vuu 70 3 onderhoudsgriiit. 

Falagarc, bij  deu adm. kerkvoogd T. . Abuia: hut 
amovecruu der  bestaande- cu het opbouwcu eener 
nieuwe llerv . kerk. . bij  P. de Jong, tc . 
Aunw. 20 , te 10 ureu. 

,  Juni. 
, lu 12 ureu, door  dijkgraaf cn hoog-

heemraden vau Sehieland, iu hel Geiiiucuelundsiiuisi 
lo. hut doeu van cenigu herstellingen auu dc -
en u ouder u cu nabij ; 
2o. de leverantie vau zwaar  timmer buut, iu 3 perc.; 
3o. het doen vau eenige verzwaring aau de bedijking 
vau don , benevens tiet leggen vau eun 
rielbcslag vóór die bedijking, euz.; lo. bot herstellen 
van de defecten aau Schielauds tluogeu Zeedijk, in 
10 perceelen. 

's-iiaa.-, te 12 ureu, door  liet ministerie vau bin-
nenl. znkun: de uau- en vurbouw vuu oen gudoeltc 
der  Pulytechnisclie school, te . ! bij  deu 
üooglecruar E. Gugel, te . Auuw. 25 en 2ti . 

oierie.k. te 12 uren, door  kerkv. van de . 
geuieeutc: het bouwen eener  predi kants woning. Aanw. 
2G , te 11 ureu. 

, te 12 uren, door  deu ontvanger  der 

registratie eu domeinen: het afbreken van gewelven 
over de Zuid-Willemsvaart , en hot afgraven der  cour-
tine rechts vau bastion s buiten do voormalige 
Boschpoort aldaar. Aanw. 20 , te 10 ureu. 

Utrerhl , tc 2 uren, door  dc maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aau het Centraalbureau: het 
maken van bcrgpluntscu voor  goederen, met bijko-
mende werken, op de stations Velp, Bruiniuu n en 

, teu behoeve van den spoorweg Arnhem-
. g ƒ 5250. 

, door  don architect Pannekoek: het bouweu 
van 2 villa's, elk vun 2 woningen, in 2 perc. of ge-
combineerd. 

Perwerd, door  burg. en «etli. van Fcrwenlerudccl: 
de levering vau 100 stère puin en S00 stère grint . 

WaenNdag, 2 Juni. 

Pelae, te 12 uren, door  burg. cn weth.: bet ver-
breeden en verdiepen der  Scbipsloot over  ceno lengte 
van 1080 . Auuw. tc 10 uren. 

'a-llage, te 1 uur, doorliet ministerie van oorlog: 
de leveriug van 40,000 . steenkolen ged. liet wiu-
terscizoeu 75 '70. 

, :i Juni. 
, tc 12 uren, door het ministerie van bin-

nenl. zaken: het maken van do pijler s cu -
dea voor de brug over  den n nabij  Arnhom, ten 
dienste der  Staalsspoorweguu. . bij  duu uerstauuvv. 
ingenieur te Arnhem. Aanw. 25 cu 28 , telkens 
le 1 uur , aanvangende bij  de herberg e , 
te Eldcu; 8o. a. bet inakoti en leveren van 150 stalen 
puntstukkun voor  spoorwissels, b. idem vanlüOtoug-
bewugingen niet stalen tongen voor  spoorwissels, c. 
het levercu, kepen en cnrboniseereu vun eikenhout 
voor  150 wissels met 751» dwarsliggers (het laatste in 
2 perc.). . bij  deu eerstaanw. ingon. te . 

Balnward, te 12 uren, door het gemeentebestuur 
van Wonseradeel: bet bouwen eener  school vooropen-
baar  ouderwijs te . Aauvv. 31 , te 10 ureu. 

Vrijdag , 4 Juni. 

, te 10 ureu, door het ministerie van 
binnenl. zaken, uan het gebouw van liet prov. best.: 
lo. het douu van vernieuwingen enz. aan s s zee-
weringen le Vlissingen. g / 5000 ; 2o. bet ann-
leggeu van eun buitunberm aau de oostzijde van den 
Oostbaveiidijk cu van stecnglooiiiigwurkun op de be-
loopen van den Wusthaveudijk tc Neuzen. g 

; 3o. de herstellingen en het onderhoud vau 
bet droogdok met bijbeboorcude werken te Vlissingen. 

g ƒ 1 SCO. Aanw. der  werken 2'J eu 31 . 
, 8 Juni. 

, tc 2 uren, door de maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aau hut centraalbureau: bet 
afbreken cn wederopbouwen van binnenmuren iu dc 
locomolievculoods tc Groningen, met bijbehoorendo 
werken. Aanw. 25 . g ƒ 1660. 

VVaenttdag, 9 Juni. 
, tc 2 uren, door  burg. en weth.: het 

maken der  gebouwen enz., benoodigd voor  bet kool-
closotstelsel. . bij  den civielingenieur . Symons, 
tc . Aanw. 2 Juni, tc 10 uren. 

Vteenidag, l Juni. 
'a-llage, tc 11 uren, door hot ministuri o van biu-

nenl. zaken: lo. het maken van ccno houten fundcc-
ring voor  cen jjzercu liclitopstand op den noordelijken 
dam aan den k van . g / «3,000; 
2o. het leveren en atellou vau een ijzeren liclitopstand 
mut koperen lautuaru op duu kop vau deu noordelijken 
duin auu den k vau . g ƒ 8300. 
Aanw. vau beide deu Beu dag vóór de bestediug; 
3o. het maken van eeu niouweu noorderleidam langs 
het , iu het belang vau den waterweg van 
Zwolle naar zee. Aauw. 'J Juni. g f 81,350; 
4o. het maken van eenige werken tot voortzetting dur 
normuliseeriug van dc Waal, onder , 
tusscbeu de kilometerraaieu 83 en 85. Aauw. 8 Juni. 

g ƒ 27,800. 

p laler le bepalen datum. 
mn<amagee*t, ten gcmccutehuizc: het afbreken 

eo wederopbouwen vau den dorpstoren te . 

Alloop van Aanbestedingen. 

Er len. | : liet maken eener  ijzeren draaibrug 
cu het bouwen vun eeu baZaltmuur te ; ingek. 
5 bilj. , als: 
B. Verlegh, te Ginneken, ƒ 12.913 
C. van Blerk , „ . „  lt.180 
A. F. Slokkers, „  idem „  11,157 
A. , „  Zevenbergen, „  10,880 
C. . , „ , „  10,800 
gegund. 

, 7 : de verschillende onderhouds-
werken iu den polder tot 30 Apri l '70, iu j  porc.; 
minste inscbr. waren: perc. 1 eu 5, Tb. , 
uldaar, rusu. voor  ƒ1035 en ƒ 1330; perc. 2, . Jan-
maat, tc Nicuwvccii, voor  /"OOÜ; perc. 3 eu 4, . 

, te Aarlanderveen, resp. voor  ƒ 1 1 44 eu f 502. 
N , 8 : het bouweu eener  nieuwe 

voorhuiziugu met uuiie aunmerkelijke vertiinmcriu g op 
dc zutbe d'Aviln ; gegund aan S. , tc -
uertsgn, vuor  ƒ8240. 

, 8 : liet bouwou eener  appelgelei- eu 
pennen fabriek; minste inschr. was . G. VVaauders, 
te Ticl , voor / 10,450. 

Bergambacht, 8 : het éénjarig onderhoud der 
dijkeu vau deu ; door  vcrschilleudeu 
uungenomen voor /"28,150; de levering van grint , iu 

i pure, is geguud voor bet gezamenlijk bedrag vun 
/ 5U'.lt. 

vullen, 10 . bet bouwen van ecu post- cn fe-
legraualkuntoor; gegund auu 11 W. Ueuuepc, aldaar, 
voor  /"0247. 

, 10 : bet levurun vau 2 paar  benedeii-
sluisdcurcu met loebebooreu; gegundaau . B. Zuider-
hock, ulduur , voor f 1005. 

. 10 : lo. bet ophoogen vau een 
gedeelte weg m deu pulder, van de Scbagerbrug tot 
dc ; ingek. 0 bilj. , als: 
J. Olie. te Alkmaar , ƒ 9083 
C. . Timmerman , „  6780 
J. , „  ideal „  5507 
1'. , „  5539 
A. n , „  5258 
P. , „  4850 

2o. het bcharden vau den weg vau de Burgorbru g 
tot de ; minste inschr. was P. -
ser, voor  ƒ4230. 

3o. het bcharden vau den weg van dc Schagcrbrug 
tot de ; miuste inschr. was dezelfde, 
voor ƒ 1004; overigcu to Zijpe. 

\tniii-vlitielo , 11 : bet bouwen van een zieken-
huis met woning uu lijkeuhuisje; iugekumeu 11 bil-
jetten, als: 

J. , ƒ 4835 
J. , „  4833 
E. hsbuis, „  4820 

T. , ƒ 8 
J. . Vos, „  4058 
J. Fikkert , „  4042 
T. Niihof, „  4505 
A. Scliolten, „  4544 
C Eckhart, „  4450 
J. Spoor, „  4425 

. Zicgclcr, „  4305 
allen aldaar; gegund. 

1'ijiiiirkiT , 11 : het verbouwen van de open-
bare lagere school in het dorp en eenige herstellingen 
aan de onder  wijzers woning aldaar; ingek. 4 bilj. , als : 
J. Notenboom, ƒ 4200 
Ph. , te Nootdorp, „  4200 

. S. Vroomnns, „  40S0 
J. Verburg Jz., „  3800 
overigen aldaar. 

Amsterdam, : het makeu van eeu stoom-
gemaal met aanliooren in den n dijk , nabij 
Uitbuorn ; iugek. 14 bilj. , als: 

. , te t a A., ƒ45 ,000. 
W. vuu . „  Wilois, „  40,300. 
G. . vau der  Wilt , „  Breukelen, „  40,210. 
J. , „  idem „  40,100. 
G. Buut, „Amsterdam , „  40,060. 
C. vau Vliet , ' „  Uithoorn, „  39,1100.50 

. Griffioen , „  Breukelen, „  89,999. 
A. , n Vrijenban , „  39,876. 

. Godvliet, „ , „  37,500. 
B. Jauïc, „  Amsterdam, „  35,840. 
C. vau dun Berg, „ , „  34,518. 
B. vau der  Weerdcu, „  Utrecht, „ . 

. Visser, „  Papendrecht, „  33,600. 
. , „ , „  31,887. 

En d é , 11 : het bouwen vuu ecu woonhuis; 
ingek. 0 bilj. , als : 

. Gcerling, ƒ 5100 
. Fluent, „  5010 

J. Punt, te , „  49'J9 
G. , „  4050 
11. Tónis, „  4800 

. Eggiuk, „  4797 
overigen aldaar: gegund, 

k , 12 : lo. het vergrooten der  school 
te Bolnes; iugek. 2 bilj. , als: 

. Velthuizen , f 6690 
P. van Schagen, „  6612 

2o. het vergrooten der  school te ; ingek. 
6 bilj. , als: 
Gebr. k , ƒ 10,600 
G. Bestcbreurtjo , „  10,500 
Gebr. Velihuizon, „  9,750 
P. van Schagen, „  9,660 

. Vclthuizeu, „  9,600 
P. Sclireuilcrs, te Uselmonde, „  0,300 

3o. het maken en levercu van S1 schrijftafels; 
minste inschr. warcu firma r cu r 
F'ortuyu , te , voor ƒ 967.00; overigen aid. 

Breda, 13 : de vernieuwingen aau de aarde-
en rijswerken, sluizen eu gehouwun, vun het heum-
raadscliap dc ; iugek. 5 bilj. , als: 
G. Bolier, te Scherpenisse, ƒ 10,790 
C Bot, „  Sliedrecht. „  9,080 
W. . Scgboer, „  Fijnaart . „  9,848 
P. Bogaerts, „  Standdaarbuitcn, „  9,816 

G. Punt, „  Willemstad, „  0.760 

, 13 : lo. het doen vau herstellingen 
aan de zeewering van het kustlicht te , 

k van bet : minste inschr. was B. van den Bos, 
te Sclielliugwoude, voor  ƒ 8 4 0. 

2o. bet onderhoud van den zeedijk tussehen Naar-
den en , vau dc strandpalon tc -
berg en van de zeedijken beoosten Naarden tot 1 

i 1870: geen inschrijvers 
llllvrraum , 13 : het maken vau 5 houten wul-

waterpompen eu bet vervaugeu vau 2 ijzcrou dito door 
lioutm; ingek. 2 liilj. , als: 

A. Corlonolo, ƒ 1740 
. Alfrink , „  1549.90 

beiden aldaar; gegund. 
vinnen, 13 : het sloepen van een oud gebuuw 

en liet stichten vau eeu sociëteitsgebouw met concert-
zaal on woning; ingek. 9 bilj . uls: 
Wed. vau Zanten, ƒ 13,400 
C. de Jong, teAiucidc, „12 ,790 
A. vau , „ , „  12,500 
J. A. , „  11,952 

. Barnevcld, „  Vreeswijk, „  10,925 

. Vermeer, „  Utrecht, „  10,516 
G. v. d. Wielou, „  idem „  10,480 
11. , „  9,700 
J. Schouten cn J. J. 

, „  9,689 
overigen aldaar; gegund. 

, 13 : het slechten der , 
Bonder- en u bastions, met tussehen gelegen 
courtiues, benevens eeu deel der  voorliggende buiten-
werken ; het maken van eeue vaste brug iu deu nieu-
wen uitgang bij  de Winschoterpoort; liet sloopen der 
Winschoterpoort en van de brug bij  de gewezen Bel-
lingwolderpuort ; iugek. 13 bilj. , als: 
J. G. Schaafsma, tc Oldcboorn, ƒ 38.83S 

. Palstru, „  Franeker, „  38,624 
J. E  Ulfulaar , „ , „  3o>00 
G. 1*. van Balen, „  Nieuwescliaus, „  31,856 
J. Vcltkamp, „  Bedum, „  39,500 

. Zwolsuian , „ e , „  88̂890 
J. N. , ,, Blijham, „  27,438 
J. A. . „  Oudeschans, „  25,000 
W. B. , „  Warfhuizen, w 24,990 
A. 8. Schaafsma, „ , „  21,680 
J. A. van der  Straaten, „  Berg-Ambacht, „  18,500 
J. vau Oijcu, „ ,  18,487 

. Tichelaar  ou 
J. , „ , „  18,290 

Biervliet , 13 : hot maken vau ecu woonhuis 
voor  C. Tbomacs; miuste inschrijver  was J. A. , 
te , voor ƒ 3779. 

, 13 : de gewone onderhoudswer-
ken aan den zeedijk des polders over  '75/76; miuste 
inschr. was . de Vrieud, te Borselen, voor  ƒ 1 0 2 5; 
geguud. 

, 11 : het maken vuu p. m. 1250 -
dijk op , tussehen hei Scheur  en de 
Nieuwe ; ingek. 11 bilj- , als: 
J. van VVijuguurden , te , f 16,402 
A. Smits, „  Strijcn , „  10,000 
J. T. , „ , „  14,043 
J. van Zundcrt , „ , „  14,496' 
C. . , „  Yerscke, „  12,990 
J- , „  Puttersboek, „  11,989 

 do , „ , „  10,000 
G. de ,  Qorinchem, „  10,898 
W. , „ , „ 10 ,886 
S. van 't Verlaat, „ , „  10,882 
C. do Jong, „  idem „  10,709 

, 14 : lo. vernieuwing enz. vau dc 
rijzen beslag- en steenoeverwerkou op Ameland; 
minste inschr. was F. G. Scbeltema, voor ƒ 15,747. 

2o. onderhoud vau den stroomleidendeu dam en 

aanliooren door de geul do Balg; miuste inschr. wus 
G. J. Scheltcma, voor / 2300. 

3o. driejari g onderhoud der  duinbeplantingen; 
minsto inschrijver was S. S. de Jong, voor ƒ 3720 
per  jaar. 

lo. stellen van rijzen schuttingen eu het doen van 
slroobcpotingon in de zoogenaamde Toiinediiineu; 
minste inscbr. was G. J. Scheltema, voor ƒ ; 
allen te Amclaud. 

i inrii t 15 : liet bouwen van eene practijk -
zaal, collegekamer, laboratorium, bureau's, paardenstal, 
hooizolder, knechtskamcr. koestal, schuur en mest-
vaalt, met het leggen van bestratingen op de terreinen 
ten dienste van 's s veeartsenijschool; minste in-
schrijver was F. W. van Vlooten, aldaar, voor 
/ 64,288. 

l'lrerht , 15 : lo. de rioleering en bestrating 
op het terreiu bij  den Centraal spoorweg cn den Bclb-
c hu  sc he weg; miuste inschrijver was . Fruitier , 

voor  /"4339. 
2o. idem in het Absteder  zandpad, dc Notenboo-

mculaau enz.; minste inschrijver  was itczclfdo, voor 
/2S9

8o. de herstellingen eu vernieuwingen aan eenige 
stedelijke gebouwen; minste inschr. was . van Wil -
ligeuburg, voor f 3910. 

4o. dc levering van gaspijpen ten dienste der  stede-
lijk e gasfabriek; miustu inschrijvers waren Vau deu 

t en Puut, te Amsterdam, voor  ƒ 6 1 2 1; overi-
gen aldaar. 

Utrecht, 15 : het verf- ea glazeninakerswerk 
voor dc ijzeren kap van het station Oosterspoorweg ; 
minste iuschr. was u , aldaar, voor  ƒ4299. 

, 15 : dc narde-, kram-, rijs - en 
stecuglooiingwerken aau deu polder  Walcheren; minste 
inscbr. voor de massa was J. Filis, tc Vlissingon , 
voor / 69,446. 

'ê Beach, 15 : le perc. liet vernieuwen va» bet 
bovuuduk der  brug iu duu toegangsweg naar  liet sta-
tion eu vuu de bouten trottoir s langs de Zeveiistceusche 
brug, 2e perc. idem der  bovendekken van do vaste 
gedeelten der  Booubrug , iogekomcu voor  beide 4 bil-
Jetteu, als: 

le perc. 2c perc. 
J. B. van Wolfsbergcu, ƒ 747 / 407 
J. C. Schellekeus, 624 369 
Tb. J. A. , 560 340 
J. G. T. Aerden, 520 320 

Amaierdam, 15 : hut maken van lo. eene bouw-
manswouing, met stalling enz., op kavel 13 en 2o. 
ccne idem op kavel 18 in den , nabij 

; minste inscbr. wareu Tiubout eu Co., resp. 
voor  /'  24,690 en ƒ 16,008. 

Weesp, 15 : het voltooien der  verbetering van 
dc vesting ; minste inschrijver  was G. , 
te , voor  ƒ277,600. 

Amsterdam, 18 : lo. dc timmer-, metsel-, 
hardsteeu-, lood-, schilder- cn andere werken voor het 
maken van 4 ijzeren dubbule-basculubruggen: miuste 
iuschr. waren Schep cn AmbagUdiccr, voor  ƒ62,475. 

2u. bet makeu en stellen der  ijzerwerken Vuor ge-
noemde bruggcu; minste inschr. was G. - Broekman 

, voor ƒ 33,812; buiden aldaar. 
.Amaterdam, 18 : lo. du vervaardiging van 2 

waterkranen, 2o. a. idem van 8 afstandllgnaalpalen 
met 8 stoeleu en 10 spantoustcileu, b. vau 40 optische 
siguaalpaleii; minste inscbr. waren . J. Enthoven eu 
Co., le , resp. voor ƒ 1333 en ƒ0892. 

, 18 : de levering van lo. 124,000 . 
machine kolen en 2o. &000 . schaalkolen; minste 
iuschr. waren: voor no. 1, G. u en Zn., voor 

ƒ 1 0 . 2 5; voor  no. 2, J. , voor f 15.10; beideu 
uldaar  cu per  1000 . 

, S : liet verrichten van werken in de 
lokalen, vroeger  gebruikt door  dun u , 
ten dieuste vau bet telegraafkantoor; geen biljetten 
ingekomen. 

'a-llage, 18 : het aanleggen van eeu riool eu 
straat tegenover de ; minste inscbr. 
was . Boer, tc Sliedrecht, voor  ƒ12 ,216. 

V.oningen, S : liet buuvveu van 2 vleugelbe-
sclioeiingcn aau bot beuedenhoofd van bet benedeuste 
verlaat te Pekula; minste inscbr. was . , te 
Winschoten, voor  /'1U79. 

Wijiie . 18 : hut bouwuu eeuer  school met 4 
lokalen; iugek. 4 bilj. , als: 
J. vuu Euk, ƒ 11,200 
W. ten , tc , „  11,000 
W. teu , „ , „  9.S70 
ü. J. Avcrdijk , „  9,785 
Okerigen aldaar; gegund. 

, l'J : dc verschillende werken op liet 
stationsterrein vau de Nedurl. Ceutraul-spoorwegmunt-
sehuppij  te ; minste iuschr. was . , 
te Zwolle, voor ƒ 11,281. 

Amalerdani, 19 : liet bouwen vau eeu woon-
huis met magazijnen enz. aan den , 
onder  beheer  vun dun architect Vau Schaik; minste 
inschr. was P. Sclunit, aldaar, voor  /'16,500. 

, 19 : het bouweu ccuer . . kerk; 
iugek.  bilj. , als: 

Gebr. n , / 40,365 
Gebr. Jauzon, „  43,830 
VVcslerbof, „  43,700 

e Weijer, „  43,395 
, „  42,000 

C. N. Vlaming, „  40,993 
gegund. 

Arnhem, 20 : lo. het afbreken van duu achter-
gevel en gedeeltelijke zijgevels der  beslaande stokerij, 
bet bouwen vau eeu voorgevel met 2 zijgevels, en het 
leveren uu stellen eeuor  ijzeren kap op de stokerij 
(deze kap begroot op /'  11,60(1; 2o. bet maken van cen 
iiictor-en-rogulaleurkaincr , met eenige veranderingen 
aau bestaande gebouweu; 

perc. 1. perc. 2. massa. 
G. vau Berkum, ƒ 53,869 
11. van de Sand, ƒ 38,700 ƒ 12,666 

, 37,500 12,400 
 G. s , 39,437 

A. W. k en 
. vau der , 27,380 9,300 34,770 

Gegund aan A, W. k cn 11. van der . 

Arnhem, 20 : lo. het bouwen van 2 entree-
gebouwen en 2 lijkenhuizen voor de begraafplaats bij 

, iu 2 perc. 
le pere. 2e perc. 

G. van Berkum, f 24,737 ƒ 24,796 
11. , 22.7S4 22,700 

. van de Sand, 22,472 
Tb. Eibers, 21,724 
G. , 21,339 21,439 
A. Peters, 18.S90 19,000 
J. Teuuisscn, 18,887 18,987 
in beraad gehouden. 

2o. bet bouweu van eene overdekte vischmarkt met 
bergplaatsen enz. aan het Oude ; iugckomeu 
 bilj. , als: 
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. van de Sand. / 24,900 
G. van Berkum. „  24,877 

, „  88,700 
G. J. , >> 88,687 

. G. s C.Ozu., 22,287 
G. , „  19,969 

allen aldaar; gegund. 
Utrecht, 20 : het maken eener  panbedekking 

op dc daken van de werkplaatsen op het station 
Groningen ; ingek. 5 bilj- , als: 
E. . Wietiema, / 14" 
S. do Witt , » 1200 

. . de . „  1880 
J. Werkman, ,, 1216 
E. , te Sappemeer, „  1196 
overigen tc Groningen. 

1'trechi, 20 : lo. het verbeteren der  inundalie-
middclen nabij  dc forten dc p en de Gagel; minste 
inschr. was . . lïennik, voor f 50,400. 

2o. het vernieuwen vau sluisdeuren cu schotbalkeu 
iu du inuudntiesluis te ; minste iuschr. was 
J. Barncveld, voor / 5045. 

Vervolg r Berichten cn . 

. 

Aan het twintigste rapport van den postmeester-
generaal in Engeland over de telegrafen aldaar 
in 1873, is het volgende ontleend: 

Wanneer men de telegrammen voor de dag-
bladen buiten rekening laat, werden in het Ver-
eeuigd k aangenomen in 1872 14,858,000 
berichten , in 1873 17,340,000 berichten , gevende 
ongeveer eene vermeerdering van 17 pCt. Er 
werden 157 telegraafkantoren geopend, zoodat 
het geheele aantal beliep 5000 telegraafkantoren. 

t zoogenaamde m weid op ver-
schillende hoofdlijnen ingevoerd, waardoor men 
in slant was om bijna hut dubbel getal telegram-
men over te seinen. t aantal berichten voor 
de dagbladen is zeer  toegenomen; het aantal 
woorden . die aangeboden werden om over  tc seinen , 
bedroeg in 1872 26 millioen , tegen 38 millioen 
in 1873. j  moet in aanmerking worden ge-
nomen, dat verschillende dezer  berichten voor 
meer dan één dagblad bestemd waren , en soms 
dus meer dan eens moesten overgeseind worden. 
Telt men deze berichten allen afzonderlijk , dan 
krijg t men 214 millioen woorden. Gedurende één 
nacht zijn van het Central Telegraph-Ofike te 

n overgeseind 300,000 woorden voor de 
dagbladen. n 1S72 brachten de dagbladberichten 
10,000 p. st. meer op dan in 1872. Vanwege de 
directie der  telegrafen zijn lijnen gemaakt naar 
bijzondere woningen. e brachten op in 1872 
ongeveer 38,000 p. St., tegen 47,000 p. st. in 
1873. e lengte dezer  lijnen bedroeg ongeveer 
6000 Eng. mijlen met 3303 toestellen. 

A G E N T . 
 tweemaal per  jaar  voor  eene buiten-

landsche fabriek geheel Nederland bezoekende, 
heeft nog gelegenheid zich met den verkoop van 
een Courant industrieel artikel te belasten. 

Franco offerten onder  lett. . . bij  de -
handelaars Gebroeders ,

VOO E E T : 

op eene jaarwedde van f
Sollicitanten worden uitgenoodigd, onder  over-

legging van bewijzen van bekwaamheid, zich voor 
1 Juni 1875 in persoon aan te melden bij  den 

r  Burgemeester  der  Gemeente Tiel, 

Up  den 15dun Junij  1875, des na-
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 

j tot Exploitati e van Staatsspoorwe-
gen bij  de e n te Utrecht, van: 

Bestek no. 136. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art . 12 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 17den  1875 
ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de e 

, en aan het bureau van den r 
te 's Hirtogenbosch, eu is op franco aanvraag 
op gemelde plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven dooi' den Sectie-
r te 's Hertugenbosch. 

Utrecht, den 17deu i 1875. 

T E  T E P eene
 van vij f paardenkracht, met daarbij  be-

hoorenden  Adres franco 
onder  letters S. , by den Boekhandelaar S 

. P , n bij  de tiapersteeg, E. 48, te 
Amsterdam. 

Suikerrui j  N°. 12, Antwerpen. 
t vour  Nederland en de Pro vinei. 

Antwerpen v u de . J.  &  0". te 
Couvln ,l!cl eie), «uor  en

e prij s dur  Vutte k en UydraulUcht - uf 
Wuterkal k ad : 80- nul mgO  van 10,000 kiln's , 
plus du vracht per  ipoor, 

 vraagt bekwame  aintmvrwla 

Antwerpen. 

 —

O n t m a n t e l i n g van . 

e ONTVANGE  der E en -
N te  zal op g den 

1 Juni 1875, des middags ten 12 ure, ten zijnen 
kantore in de Brusselsche straat aldaar in het 
openbaar  aanbesteden: 

 Voor  dit werk moeten ongeveer  4'J00 S 

grond verwerkt en ongeveer 2000 3 met-
selwerk gebroken worden. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 
Bestekken liggen na 12  1875 ter  inzage 

aan de kantoren der e en n 
te Venlo,  en  en zijn aan 
laatstgenoemd kantoor  tegen betaling van ƒ 0 . 50 
te bekomen. 

e aanwijzing in loco zal gegeven worden op 
Zaterdag den 20 i 1875, des voormiddags 
ten 10 ure. 

lie Ontvanger voornoemd, 

. 

F EN N VA N
 zullen op Woensdag den 20sten i 1875, 

des voormiddags ten 11 uur , in het Geraeen-
landshuis te  bij  enkele inschrijvin g be-
steden , overeenkomstig het opgemaakt bestek en 
de algenieene voorwaarden, in een perceel: 

 i 

t bestek zal van af den 12den i met de 
algemeene voorwaarden elk voor 25 cents, de 
teekeningen voor ƒ 1 en de gezegelde blanco in-
schrijvingsbilletten voor 21 cents verkrijgbaa r 
zijn ter  Secretarie vun d te

e inschrijvingsbilletten zulten te tien uren 
van den bestedingsdag in de bus op het Gemeen-
landshuis gestoken moeten zijn. 

n zijn te verkrijgen up het bureel 
van den r te  cn van den 
Opzichter le  ui Zee, alwaar de teekenin-
gen ter  inzage liggen. 

e aanwijzing iu loco zal geschieden op -
dag den l8den  e.k. des voormiddags ten 
10 uren, te beginnen aan de monding der -
dagsche Watering bij  hel Oegstgeester  kanaal. 

 den 5den i 1875. 

 en Hoogheemraden van
,

W. Ü. E B  UUN , Secretaris. 
NB. e in art.  der  voorwaarden bepaalde tij d 

van oplevering van het Aardwerk , wordt 
met eene maand  en dus gesteld 
op ultim o November. 

T BESTUU  OVE T  OP 
N  ix voornemens, aan te 

besteden : contant betaling. 

franco in de kolen belgplaats van het stoomge-
maal, aan de e sluis onder  Pernis. 

Zullende de levering vóór 1 Augustus 1875 
moeten geschieden. 

n per  1000 n worden 
frunco ingewacht vóór of op 29  1875 bij 
deu heer J. T Gz., te Barendrecht. 

 Secretaris, 

A. J. VAN B POEST . 

 en S van
 zullen op

ten 12 ure des middags, op bet , in het 
openbaar en bij  enkele inschrijvin g doen aanbe-
steden : 

t de levering van alle daartoe noodige 
materialen. 

e voorwaarden dezer  aanbesteding met de daar-
bij  behoorende teekeningen, zyn uitsluitend te 
verkrijge n ter j  der  gemeente, tegen be-
taling van ƒ 1 . 5 0, en liggen voorts ter  inzage 
in een der  lokalen van de Secretarie (afdeeling 
Bublicke Herken) op het . 

Nudere inlichtingen zyn te bekomen bij  den 
r  Gemeente-Architect B. E F Jz.,aan den 

Stads Tiinmertuin , des voormiddags van 10—12 ure. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

Amsterdam, N TEX . 

10  1875.  Secretaris, 
E- . VAN NOTTEN , t. S. 

. 
Word t ten spoedigste gevraagd een pract isch 

 voor  dagelijksch opzigt 
 eene villa . 
Adres met volledigen opgaaf van vroegeren 

werkkring , letter  P, bij  den Boekhandelaar  C. . 
, , Amsterdam. 

. 
By een belangrijk werk wordt een

 gevraagd. 
Belanghebbenden, bekend met  en

 worden verzocht zich onder . X . 
franco tc adresseren, onder  overlegging van be-
wijzen van bekwaamheid, uan de Boekverkoopers 

S , Nieuwe Waals-eiland U 21, 
te Amsterdam. 

 EN S van '« Gra-
venhage zijn voornemens, op
1875. des namiddags ten één ure. op het -
huis in het openbaar aan te besteden : 

e Bestekken en Voorwaarden van aanbesteding, 
die ter  lezing liggen aan de Gemeentewerf, zijn 
verkrijgbaa r ter  Plaatselijke Secretarie, 2e Afdee-
ling , tegen betaling van ƒ 0 . 2 5. 

S & VAN . 

, 

Nieuwe/iaven N.zijde 55,

 van  en l ïaza l tgToeven 
N N . 

n iu u eu Belgischen Straatkeijen, 
Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenen, enz. 

S. J. . 

T E . N . 

levert tegen lagen prij s prim a Por t land Cement 
en monsters op verlangen. 

uil dc  tan J.  le 
Budapest. 

Prijscouranten, teekeningen en mudellen bij  de 
Apenten voor  Nederland, VA N  &  Cu. 
Wijnstraa t 70, . 

. T Utrecht. 
Fabriek van

, 

- en , 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 
N l f i l 

. 

Eenige Agenten voor  Appleby Brothers, . 

S N tut verminderde 
prijzen steed* in diverse afmetingen voorhanden. 

Word t gezocht, tol het behulpzaam zijn bij  uit-
gebreide terreinsopnemingen, met ingang van Juni 

e daartoe genegen zijn worden uitgenoodigd 
zich franco schriftelij k aan te melden onder . 
S. bij  de Boekhandelaren T. G &  ZOON 
te

k „de e " 

t e . 
Vervaardigen zeer  practisch e

en  volgens eigene con-

beveelt zich voortdurend aan tot  van 
 enz., met zink, lood of 

leijen, en verder  voor de levering van alle moge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken zink of koper, alsmede Gas- en Waterleidingen. 

S 
Utrecht, Bibttstrant 121. 

Zij  ondernemen het maken van  eu 
het daaistellen, vergrooten of veranderen van 

 en andere imlustneele
leveren  enz. 

.  &> ZOON, 

Fabrikanten van Stoom- en andere Werktuigen te Amsterdam, 

1 N 
3 a p i o r en  o <a e r , 

voor  welker  en  zelfs bij  de felste koude en 
grootste hitte, b. v. in Glasfabrieken, hij  geheel instaat en alle schade welke daardoor  mocht ont-
staan geheel voor  zijne rtkenin g neemt. e goederen worden geleverd franco, waaromtrent nadeiO 
informatio n te bekomen zijn. Ook levert hij  in alle mogelijke afmetingen diverse 

, 

 1

B o m k a d e . 

Voor  van  en
 leveren zeer  billij k 

 i

te  a/d. Bhijn. 

m A J / r 
VA N 

V a l e i o T r a v e r s . 
e  nats chap pij  belast zich met het

van gecomprimeerde wegen en mastiekvloeren, 

n geeft de r G. . VA N N 
aan de Fabriek W.W . 107A, te Amsterdam. 

V e r w a r m i n g * e u ' 

V A N G E B O U W E N . 

e Ondergeleekenden bevelen zich aan voor 
het leveren van S G 

N door  middel van warme lucht, warm 
water of stoom. 

S T & , 
Boompjes, nieuw nommer 54, 

. 

A dr  essen. 

Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen : 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels - » 15.— 
dri e regels » * 20.— 

 Amsterdam. Alle taworn*-
riii-u i i-ii in cement, inns, eui, i i ƒ7.28 per ! 

 Arnhem.

 te  te kuup, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VAN -

 EN A Oil E , te Arnhem. 

. , te Schepeningen, fabrikan t 
van cemenl-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 

 te koop nabij  de n 
aan den Singel, de Oosterstraitt enz. te Utrecht, te 
bevragen bij  den architect  aldaar. 

. Fabriek van
 en

Gedrukt by G. W. VAN  &  C f te Arnhem. — All e stukken en advertentien te adresseeren aan den r F. W. VA N T JGzn. te Arnhem. — Uitgave van 1), A . , 

DE OPMERKER. 
VOO

: F. W. VA N T JQz. te Arnhem. 

: 

t Zondag. s per 8 maanden f 1.C5. n ubouueert lich voor 

tri , jaargang. Abuiiderlijk e nuuiuen bij  fooruitbesblling  centa. 

A U e s t u k k en en adver tent ien te adresseeren aan 

de e te A r n h e m . 

: 

Van 5 regel» ƒ 1.—, verder  voor  eiken regel 20 cent» eu 10 cents voor eci 

nommer van het bind. Groote letten worden naar  plaatsruimte berekend. 

N OP T  VA N 
N  J. H.

Opmerker no. 19. 

(Vervolg en slot van N°. 21.) 

Nu iets over de al- of niet-vcrbindbaarheid 
van het programma, nadat beoordeelaars geble-
ken was, dat aan één bepaling daarvan onmoge-
lij k kon worden voldaan. Trachten wij  hun ge-
dachtengang uit het betoog van den heer -
man op te maken, het rapport geeft die niel 
zoo volledig. 

Op den voorgrond staat dat (zin 13) beoor-
deelaars natuurlij k aanvankelijk een onbeperkt 
vertrouwen in de boiwsom stelden, doch het bleek 
hun alras (") dat die te laag was voor al het 
verlangde. 

e heer n zegt: 
(zin 7). s er  in het programma wel harmo-

nie tusschen de geld- en de /ofcaten-quaestie? 
Antw. (zin 9) Neen. (zin 13) Omdat de be-
paalde som, zelfs als minimum, te gering is, 
zouden de ontwerpen een beter  approximatief 
cijfer  bepalen en met dit (betere upproxiinatieve 
cijfer ) was de vraag hare kracht kwijt , (zin 8) 
Bij de inzenders was een groote speling (in de 
bouwsom) waar te nemen (f), (ergo) komt een 
gelijke vrijhei d of opvatting aan eene (de) com-
missie van beoordeeling toe. e helft der  me-
dedingers hebben de fout, waarin de prysuit-
schrijver is vervallen, bewezen en verbeterd; nu 
kan de commissie tot hen zeggen: geen uwer 
heeft zich stipt aan de 2 hoofdfactoren kunnen 
houden, gij  moest dus parti j  kiezen of voor een 
onvolledig (lees: eenvoudig) gebouw, pasgeknipt 
op (lees: wat te stichten was voor) 1 '/j  ton, óf 
voor een zoo volledig (lees: sierlijk e en met 
overbodige zaken opgevulde) mogelijke Beurs, 
enz., voor  hetgeen die zou blijken te moeten 
kosten, (zin 10) Omdat onder (van) de 13 ont-
werpen geen mocht aanbevolen worden voor  den 
eenigen vollen uitgeloofden prijs , waren na deze, 
op billijk e gronden steunende afwijzing, beoor-
deelaars losgemaakt van het programma en vri j 
in hunne voorstellen, keuze eu wanrdeering. (zin 
ü) Zij  /uilen nu alleen maar  naar de architec-
tonische waarde zien (.namelijk, zooals zij  die 
in dit geval opvatten), (zin 11) Omdat beoor-
deelaars, bij  gebrek aan daarvoor  vatbare voor-
werpen, eeu prijs , premien of officieele accessits 
hebben toegewezen, waren zij , geheel vri j  en 
los na (deze) hunne uitspraak omtrent de mis-
lukte prijsuitschryving , verplicht, in,listens een 
drietal ontwerpen geldelijk te belouneu, omdat 
de vraag een uitvoering insloot. 

n korte woorden. e bepaalde bouwsom rijm t 
niet met wat verlangd wordt. e mededingers 
hebben tusschen twee bepalingen parti j  moeien 
kiezen. e ontwerpen zullen een beter  (lees 
vermoed) cijfer  bepalen; door dit bepaalde (ver-
moede) cijfer is de vraag hare kracht kwijt . 
Er bestaat groote speling in de bouwsom der  ont-
werpen, daarom zijn beoordeelaars geheel vrij . 
Oeen ontwerp is ten volle bekroond, daarom zijn 
beoordeelaars los van het programma en vri j  in hun 
voorstellen, enz. Omdat de vraag een uitvoering 
insloot, zijn zij  verplicht minstens dri e ontwerpen 
geldelijk te beloonen. 

Wat van dit alles te zeggen? 
Op welken grond toch berust de stelling van 

beoorde*  laars dat zij  na zekere, door hen zelf 
gestelde eventualiteiten, los en vri j  waren van 
het programma, dat een groot gedeelte er  vau 
zijn kracht verloren had nadat het hun gebleken 
was, dat aan één bepaling daarvan niet ten volle was 
te voldoen.' Wij  moeten bekennen die niet te 
hebben kunnen vinden, omdat wij  er  ten zeerste 
aan twijfelen of uit hun stellingen wel de ge-
volgen door hen genoemd kunnen worden afge-
leid. s inziens zou het logischer  geweest 
zijn , wanneer zij  hadden gezegd : Aan één bepa-
ling van het programma, de beschikbaar ge-
stelde bouwsom in verband met het verlangde , 
dat bepaald noodig is, is niet letterlyk te beant-
woorden . nu moet nagegaan worden welk ont-
werp, hehoudens uitvoerbaarheid en voldoende 
architectonische verdiensten, het meest die be-
paling nabij  komt. 

Beschouwen wy' een oogenblik de stelling van 
beoordeelaars; seen niet ten volle nukoombare be-
etling heft de kracht van het contract op" , uit 
het oogpunt van hel maatschappelyk leven. Wij s 

>\ WauucerP Na het inzien der  outwurpcu of aog daarvoor? 
) Beoonlcelaan lij n hier  blijkbaar  jammerlij k ia him 

verwachting tc leur  geatcld. e iuzeudeni zouden een ap-
proximatief cijfer  aangeven; jawel, zij  geven niet dit, maar 
u u groote . 

mij  één contract aan, dat geen bepaling, groot 
of klein, bevat, die na het in werking treden 
er  van nu of later  blijkt , niet geheel naar de 
letter  uitvoerbaar te zijn. t zou wel een vol-
maakt contract mogen heeten, vooral wanneer 
bouvvkunst of bouwkunde het onderwerp is. 
Vooral op dat gebied zal ieder  contract onvolle-
digheden bevatten, die, eenmaal ontdekt, verbe-
terd moeten worden, opdat de kunst (de maat-
schappij) niet te gronde ga. r omdat er 
zulk eeu fout of onvolledigheid in wordt aange-
troffen behoeft het niet verscheurd te worden; 
neen, is dat het geval, dan trachten partijen 
veeleer, ten minste als zij  zachtst genomen bil -
lij k willen handelen, door het maken van be-
tere, opvolgbare bepalingen, hierin te voorzien, 
om op die wijze, zonder  alle schade aan eene 
zyde te brengen, tot elkander te komen. 

t het door de ontwerpen bepaalde approxi-
matieve cijfer  zijn beoordeelaars niet gelukkig 
geslaagd; die cijfers zijn opvolgend  13U; 
15Ü; 140; 100; 149; ; 210 en 193; 147; 
148; 349 en 309; 151 ; 200 mille. Op drie uit-
zonderingen na, n°. 8, 11 en 13, komen die 
cijfer s tamelijk wel met het in het programma 
genoemde overeen, en zou dus het approxima-
tief cijfer  der  ontwerpen _ het door  prijsuit -
schrijvers bedoelde zijn , en wel met een meer-
derheid van 10 tegen 3. Nu zeggen beoordeel-
aars wel, dat n u . 4 en 5 meer dan het dubbel 
moesten zijn ; dat n' . 13 de helft te laag is; 
dat n°. 11 meer bij  de waarheid komt, terwij l 
al de overige te laag, veel te laag worden ge-
noemd; maar  bewijzen zij  het ook.'  Ja, hier en 
daar geven zij  werkelij k détailcijfer s uit de be-
grootingen, die te laag zijn, maar  zoover  mijn 
kennis zich uitstrekt , behoeven de voornaamste 
niet verdubbeld te worden, om daardoor  eerst 
tot een ware begrooting te komen. 

t heeft dus wel eenigazins den scliyn dat 
het approximatief cijfer  niet door  UE ontwerpen, 
maar  door  slechts N , en dat nog wel eeu sier-
lij k ontwerp, is bepaald, of zou het ook kunnen 
zijn dat beoordeelaars dat cijfer  zelf hebben be-
paald , na natuurlij k aanvankelijk een onbeperkt 
vertrouwen in de  */j  ton gesteld te hebben.' 

n approximatief cijfer is dan ook 3 ;i ; i l 

ton, juist de begrooting van n°. 11. 

Over  anderer  begrootingen kan ik niet oor-
declen, wel over de mijne, en nu zou ik be-
oordeelaars wel eens wenschen te vragen, waar-
uit zij  zouden kunnen bewijzen , dat die wte laag, 
nog te laag, nog lager, veel te laag"  is, wan-
neer zij  eerst er  van gezegd hebben: e prijzen 
zyn meerendeels goed en proefhoudend. e ku-
hieke hoeveelheden, ofschoon niet alle nagecij-
ferd, blijken juist en niet naar  de f 150,000 bouw-
som pas te zijn geknipt."  Er  moge misschien 
hier en daar een cijfer in te vinden zyn, wal 
voor  eenige verhooging vatbaar is, de verhoo-
ging (zoo noodig) zal daardoor  toch wel niet zoo 
zijn , om met recht, met het oog op eene som 
van ongeveer 2 ton, na hetgeen er  van gezegd 
was, te kunnen zeggen »te laag, nog te laag, 
nog lager, veel te laag."  Wanneer wij  dat tc 
laag iu eene beoordeeling lezen, vooral wanneer 
de begrootiug zulk eene som bedraagt, moet dat 
meer in zich bevatten dan een gering duizendtal 
guldens, wil het iets beteekenen. 

k zeg nog, d ' / a ton is te weinig wanneer 
alle lijsten, enz. van natuurlijke n steen moeten 
zijn. r ik houd ook evengoed staande wat 
ik in mijn memorie gezegd heb: "Wanneer hee-
ren |irijsuitschrijvcr s iels van hun eischen aan-
gaande hardsteen- en ijzer-constructién zouden 
willen laten vallen . dan zouden zy een gebouw-
kunnen krijgen , dut niet veel meer dan 1 t o n 
kost." t spreekt vanzelf dut het gebouw dan 
hlechts reine» eenvoud kun ademen, maar  daar-
mede zou toch iets grootsch eu monumentaals te 
vereenigen zyn. 

n het begin van des heeren s betoog 
heb ik het genoegen gehad mij  een oogenblik 
als beoordeelaar te kunnen denken, en uls ik 
mij  nu nog verbeeld op dien stoel te zitten, dun 
zou ik zeggen dat in het gegeven geval de uit -
spraak in dezer  voege had behooren te zyn i 

p n prijsuitschryvers! t is ons na nauw-
keurig onderzoek vun de ingekomen ontwerpen 
gebleken, dat gy' iu het door u uitgeschreven 
programma een niet letterlij k opvolgbare bepa-
ling hebt opgenomen, en wel deze, dut vour de 
door u vastgestelde bouwsom geen beursgebouw 
met accessoires, concertzaal, enz., mei enorm 
veel hardsteen en yzer, zooals gy dat verlungt, 
kan gemaakt worden. 

n eenige ontwerpen is echter  het streven 
merkbaar om zooveel mogelijk aan uw verlangen 
te voldoen; andere daarentegen hebben het aan-
zien, dut hun vervaardigers niet de minste nota 
van een uwer hoofdbepalingen, boven reeds ge-
noemd, hebben genomen, blijkbaar uit de sier-
lijke , ja rijk e ontwerpen door hen geleverd. e 
bouwsom toch gedoogde slechts den grootsten een-
voud, om tot een ecnigszins voldoende uitkomst 
te geraken. Werden de sierlijk e ontwerpen uit-
gevoerd , zij  zouden minstens het dubbele van 
de door u beschikbaar  gestelde  vereischen. 

t het oog op het gezegde, is het terstond 
duidelij k dat de laatstbedoelde ontwerpen, hoe 
grootsch, rij k cn sierlij k zij  ook mogen zijn , al-
niet aan uwe bedoeling beantwoordende mogen 
geacht worden. j  komt, dat hoeveel archi-
tectonische verdienste er  ook in moge doorstra-
len, zij  niet onvoorwaardelijk als voor u ge-
schikte modellen kunnen aanbevolen worden. 

r dit , gepaard aan het strikt e uwer  bepa-
ling , mogen wij  niet tot hunne bekroning ad-
viseert'n. 

»Tot  leedwezen moeten wij  ook zeggen dat 
bij  de op meer  eenvoudige schaal ingerichte ont-
werpen geen is, dat wij  der  bekroning waar-
dig achten , dewijl zij  , hoewel dichter  bij  de door 
u bepa.ilil"  bouwsom komende, als bouwkunstige 
producten, niet de daarvoor  noodige waarde be-
zitten. 

l het nu zeer  goed denkbaar is, dat, had-
den ook de inzenders  de sierlijk e ontwerpen 
zich zooveel mogelijk aan uwe strikt e bepaling 
gehouden, zy minder  grootschc en rijk e produc-

 hadden geleverd, waardoor de krachten hun-
ner  vervaardigers beter  met de meer nauwgezette 
concurrenten te vergelijken waren geweest, mee-
nen wij  dat die rijk e omwerpen geheel ter  zijde 
moeten worden gelegd, ook omdat zij  met onge-
lijk e en niet door u gewettigde wapenen hebben 
gestreden. 

l alzoo deze uwe poging, streng geno-
men, als mislukt is te beschouwen, zouden wij 
u in overweging wenschen te geven, op grond 
dat aan deze door u gedane prijsuitschryvin g 
eene uitvoering ten grondslag ligt, een, misschien 
meerdere, der  verdienstelijkste en op grond vau 
het programma waarin uwe bedoeling is neerge-
legd, meer of min bruikbare , eenvoudig geor-
donneerde ontwerpen , aan te koopen ; ontwerpen 
waarin denkbeelden zijn neergelegd, die aanlei-
ding geven om daarop een ander te bouwen zoo-
als gij  het, blijkens de door u gestipuleerde be-
palingen, verlungt." 

n beoordeelaars het niet met hunne con-
sciëntie kunnen overeenbrengen soortgelijk advies 
te geven, dan hadden zij  heel eenvoudig kunnen 
zeggen: (zin ) oGeëerde Gemeenteraad -
warden! Uwe prijsuitschryvin g is totaal mis-
lukt . Stuur dc 13 ontwerpen terug, spaar den 
uitgeloofden prij s van /"1200." n hadden zij 
precies hetzelfde huismiddeltje toegepast, dat ik 
in  10, tweede zijde, eerste kolom van on-
deren, reeds heb voorgesteld. 

En hiermede meen ik , voor  zoover het betoog 
van vriend n daartoe aanleiding geeft, de 
hoofdpunten van den strij d te hebben afgehan-
deld. Nu nog enkele nalezingen. 

Vooreerst meen ik een kleine tegenspraak 
daarin te vinden. n zin 0 zegt hij , sprekende 
over het cijfer : uzoudeu beoordeelaars doodbe-
daard op die som hebben moeten afgaan,"  enz. 

n ligt opgesloten dat zij  zich vooraf
oordeel over de nl- of niet- juistheid van het 
cijfer  moesten vormen  gevormd hebben. n 
zin 13 heet het dat beoordeeluars >natuurlij k 
aanvankelijk een onbeperkt vertrouwen in de 
bouwsom stelden." e dit met elkander le rij -
men ? 

n zin 7 wordt gezegd : uhet programma mei 
al zijn eischen is de wederhelft van de geld-
quaestie." k meen, behalve het in no. 10 ge-
releveerde, hieraan te mogen toevoegen dat, wan-
neer het programma slechts éénc zaak betreft, 
er  niet met recht van de helft en wederhelft 
daarvan gesproken kan worden, dewy! alle bepa-
lingen dan, één onderwerp betreffende, één on-
afscheidbaar  geheel vormen. s b v. een ruime 
bouwsom beschikbaar  gesteld, dan kan een zeker 
deel  alles rij k wordeu aangevat; is diu karig , 
dan eischt het onderling verbund eenvoud; is zy 
zeer karig, dan in de eerste plaats den grootsten 
eenvoud. t gout  maar  niet  dooi-
de bevoegde macht als eeu geheel gegeven, stuk 
eigenmachtig iu twee, elkander  vyuudig tegen-
overstaande, doelen tu splitsen  op die 

eigenmachtige splitsing gegrond oordeel, als on-
wedersprekelijk, den volke te verkondigen. t 
mag, mijns inziens, zelfs niet geschieden daar 
waar de bouwsom eenvoud gebiedt, als tegelijk 
dure colonnaden, enz. gevorderd worden. 

(Zin 7). t beoordeelaren niet aansprakelijk 
zijn voor  onvolledigheden in het programma, zal 
wel waar  zijn ; dat zij  met kalmen zin op de ge-
breken er  in moeten (mogenj  wijzen, evenzeer, 
doch het laatste onder  dien verstande, dat zij  niet 
hun bijzonder  gevoelen plaatsen tegenover-, of 
in de plaats stellen van het programma, en dit , 
in weerwil daarvan, ju hun uitspraak doordrijven , 
of tengevolge een enkele fout daarin, als volko-
men wettig willen erkend zien. k meen dus te 
mogen betwijfelen, wanneer  onvolledigheid of 
fout in het programma bestaat, dat beoordeelaars 
mogen handelen alsof die onvolledigheid, die 
fout in het geheel niet bestond; alsof van dat 
onderwerp niets gezegd was. 

Aan het slot van zin 7 wordt gezegd dat vol-
gens mij  (W.  van Goor) elk mededing  ver-
plicht is, twee niet samengaande factoren van 
het programma te vereenigen. 

t is zeker  mijn schuld niet dat de heer -
liman hier, evenals elders, mij  niet schijnt be-
grepen of gelezen te hebben. j  schijnt te ge-
100ven dat het mijn verlangen is, dat a toutprix 
het gebouw alles moet bevatten wat verlangd 
wordt , zonder één cent méér tc kosten dan 1J. 
ton. Neen, Amice! n n°. 1G, 2*  zijde, 1« kolom, 
heb ik , met het oog op de j  ton, de woorden 

O na- en zooveel mogelijk gebruikt . e ik 
wijder s over dit punt denk, zal uit het voor-
gaande nu wel duidelij k zijn ; later  kom ik er 
nog eventjes op terug. 

(/in 8). k ben het volkomen eens dat het niet 
te ver  gaal, het kunstelement door  prijsuit -
schrijvers op zijn juiste waarde te doen of te 
leeren stellen; die pogingen verdienen veeleer 
de grootste toejuiching. r  beoordeelaars zeg-
gen het bl. 08 zelf, dat was hun (der  prijsuit -
sch ri j  vers) hoofddoel niet. En aangezien (zin 3) 
het grootsche en monumentale moet verkregen 
worden door  reinen eenvoud, gaat het, beide 
/aken aan elkander  verbindende, te ver, als het 
rijk e n slechts i\ ton voor dat rein-
eenvoudig-monumentali! gebouw beschikbaar  stelt, 
belooningeu toegekend worden aan ontwerpen 
die, blijkbaar uit de beoordeeling, niet rein-
eenvoudig maar  grootsch, rijk  ontworpen zijn. 

t zou er  nog mede doorkunnen als zij , afge-
scheiden van dc geldquaestie, als modellen voor 

n waren aan te pi ijzen, maar, weder 
volgens de beoordeeling, is dit niet het geval. 

Zin 10 behandelt de heer n N hoofd-
zaak, deze: er is niet bekroond. Tot mijn ge-
luk heb ik het woord bekroond niet in no. 10 
en 17 gebruikt ; ik wil toch wel zeggen dat ik 
het niet met opzet heb nagelaten, leder  kind 
moet een naam hebben. Bekroond of beloond, 
onderscheidingen zijn toegekend; het is nu de 
vraag of de beloonde ontwerpen alle daarvoor 
het eerst in aanmerking mochten komen, en met 
het oog op het geheele programma antwoord ik 
nog neen. Boven heb ik reeds voldoende doen 
uitkomen welke ontwerpen, naar  mijne zienswijze, 
het eerst daarvoor in aanmerking hadden moe-
ten komen. 

1n zin 11 beroep ik mij , volgens den heer 
, weden-echtelijk op sub 12, bl. 0 van 

hot rapport . Abuis; ik verwerp het daar  geleer-
aarde : t beste ontwerp moet er  uitgezocht 
worden, zonder  daarbij  alleen te letton op den 
prij s van / 150,000", ten eenemale; dit staat 
duidelij k in no. 17 te lezen. Uitlie t vorengaande 
zal wel gebleken zijn dat voor mij  de 11

 2 ton 
niet het eenige criteriu m is, maar ik zou met 
gehandeld hebbon als beoordeelaars, die nietulel 
alleen, maar  ten eenemale niet op die som gelet 
hebben. 

k neem akte van du verklarin g dat veel mede-
dingers zich niet stipt aan het programma hebben 
gehouden. Welke? n den zin waarin de heer 

u '  bedoelt zeker  uilen, wij  moeteu 
later  hierop dan ook nog terugkomen. r ge-
constateerd kan het toch worden, dat, buiten 
de geldquaeslie, vuu de gehonoreerde op bl. 50 
i\ 53 vau het rapport Agorazoo, en op bl. 59, 
00 en 01 Acht genoemd worden, als zich auu 
ufwykiiigen van het programma te hebben schul-
dig gemaakt. 

Wie ontzegt der  commissie het recht van voor-
stellen te doen? Welk ontevredene doet dat? 

e ontevreden ik ook moge zijn , in hetgeen ik 
geschreven heb is daarvan schijn noch schuduw 
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te vinden. t voorstel zij  alleen maar  op een 
verbindbaar  gedrukt stuk gegrond. 

Ten aanzien van de door  mij  in no. 16 gestelde 
5 punten doet bet mij  genoegen, dat de heer -
man erkent dat 1 en 2 in denzelfden geest als 
die van beoordeelaars op bl. 2 van bet rapport 
vermeld, en ik dus ook in no. 17 niet te veel 
heb gezegd met te beweren dat zij  het in den 
grond der  zaak met mij  eens zijn , eu al mogen 
nu ook 3, 4 en 5 op bl. 68 en 69 niet uit liet 
oog zijn verloren, blij f ik toch volhouden dat be-
oordeelaars, door  het loslaten van punt 2, in bun 
conclusie in strij d zijn geraakt met een ook door 
hen vooropgezette stelling. 

Zin 16. Voor  het beleefde aanbod van nadere 
inlichtingen te willen geven, zal ik even beleefd 
bedanken. k heb in no. 18 duidelij k genoeg 
kunnen lezen waarom de dri e ontwerpen, buiten 
de prijsvraag, zijn gehonoreerd. 

Zi n 19. Zij n beoordeelaars niet een klein beetje 
met zich zelven in tegenspraak.' Acht is iu hooge-
ren zin geconcipieerd en staat ook hooger  dan 
Agorazoo. t hoogste moest, dunkt mij , dan ook 
no. 1 geweest zijn. 

Zi n 20. Waarum moeten, gesteld dat het in 
de uitspraak opgesloten denkbeeld ingang vond, 
alleen de drie beste en meest bruikbar e ontwer-
pen tot een tweeden wedstrijd uitgenoodigd wor-
den? er  schijnt toch nog een vierde te zijn dat 
zoo heel slecht uiet is, dewijl eerst na ecu lang 
debat, met 3 tegen 2 stemmen, numero dri e uu. 3 
is geworden. 

t zin 21 zou ik liet geheel eens zijn , uls 
bet meerder  geleverde in ons geval niet over-
bodig was. k geloof niet dat velen het bewijs 
zouden willen leveren, dat in Acht niets overbo-
dig gevonden wordt. 

e zog ik omtrent zin 22 en neem akic 
van de verklarin g dat A en A zondigen tegen den 
eenvoud en de 11/ 7 ton; de eerste moest voort-
vloeien uit do tweede: deze ontwerpen hebben 
dus twee grove zonden op hun geweten. e som 
behoeft niet overboord geworpen te worden om 
met architectonische verdiensten rekening te kun-
nen houden: dut kan evengoed met ' , als met 
3 en 6 ton geschieden. 

k meen in het bovenstaande de beschouwings-
wijze van heeren beoordeelaars en de mijne vol-
doende te hebben getoetst en tegenover  elkander 
gesteld en aangetoond te hebben, dat het programma 
wel degelijk in alle opzichten leidsman moet zijn 
en, met verstand gebruikt , steeds kan ziju ; levens 
dat het bij  de uitspraak niet terzijde gelegd be-
hoeft te worden, al komt er  één eisch in voor, 
waaraan niet letterlij k is te voldoen. 

Thans rest mij  nog de denkbeelden vau den 
heer n in 1864 geopenbaard (deel 14 der 
Bouwkundige Bijdragen, verslag, bl. 64—ol), 
waarop hij  zich nu mede beroept, lu bezien, ik 
mag onderstellen dat veel lezers van be Op-
merker in het bezit daarvan zijn , zoodat slechts 
het een en ander  daaruit behoeft gereleveerd te 
worden. 

Na een eerste lezing van het hier  toepasselijk 
gedeelte, einde vun bl. 7Utot76, zullen er  zeker 
niet velen zijn die weigeren, als theorie, daaron-
der hun liandteekening te stellen. Bij  mij  heeft 
die lezing eeu bevredigenden indru k achtergela-
ten, want ik vind er  veel iu dat voor  de juist-
heid mijner  zienswijze pleit. Bij  uen nadere, 
aandachtiger  lezing kan ik echter  uiet ontveinzen 
den indru k te hebben ontvangen , dat van een 
programma, eu tengevolge daarvan, van beant-
woorder  en beoordeeluar  wel wat te veel, iels 
onbereikbaars, du volmaaktheid, verlangd wordt. 
Beschouwen wij  dut urtiku l met hut oog op de 
zaak , diu ons hier  bezighoudt. 

Wi j  lezen bl. 71 : 1". l programma moet zoo 
duidelij k mogelijk zijn" , enz. Aun die voorwaarde 
voldoet hut r  pi ugrauiina. Alles wut 
verlangd wordt is, met het lutun van voldoende 
vrijhei d aan de beunt wou rders, opgegeven; liet 
terrein is bepaald aangegeven; de bouwsom dui-
delijk vermeld. 

Of bij  de samenstelling van het programma 
overeenkomstig 2"  un 3"  is gehandeld, staat uiet 
aan mij  te beslissen uf te onderzoeken; dit , even-
als het eerste gedeelte van 4", heeft vuor  dit oogen-
blik minder  mul hut punt in quaestie tu maken. 

lu het tweudu guduulte van 4Ü lues ik : »Wan-
neer  de voorwaarden vau het programma niet 
stiptehjk zijn opgevolgd, dan mag geen prij s of 
premie wordeu gegeven", en u zoodanig geval 
is hut een schreeuwende onrechtvaardigheid tegen-
over  de mededingers die zich uun de bouwsom 
hielden, en een arbeid leverden die met deze over-
eenkwam."  Of er  wel veel harmonie tusschen 
die twee op elkander  volgende zinsneden bestaat, 
laat ik in het midden. 

Nu is de eerste vruag: wat verstaat de heer 
n (') onder  sttpt opvolgen der  voorwaar-

den , hue hebben beoordeelaars dut iu zijn gezel-
schap verstaan.' t antwoord is niet moeilijk 
tc geven. e bouwsom is bepaald op j  ton, 
uan die stipte bepaling heeft, volgens ben, nie-
mand voldaan, ergo: geen prij s of premie. Uoed. 
Zi j  houden zich stipt aun du letter. 

r  du nutuur  gaat hier  weder  boven dc leer. 
n no. 12 van Ue Opmerker zeggen beoordeelaars 

dut zij  de  '. ton als minimum hebben beschouwd ; 
tegenover minimum staat maximum, eu waar  vun 
beide of uen van beide sprake is, bestaat geen 
vast cijfer. Beoordeelaren hebben zich dus eenige 
vrijhei d verourloold en zijn van de stiptheid dezer 
bepaling afgeweken. j  die zich afwijkingen 
veroorlooft, kan een ander  d.it ook niet weige-
ren, en nu vruug ik: als l j  ton minimum is, zuu 
dun ƒ 188,8U0, het bedrag mijner  later  inguzondun 
begrooting (het spreekt vanzelf dat ik maar 
alleen over  iniji i begrooting kun spreken), hut 
maximum wel zou bulangrij k ovursehryden ? k 

{*/ AU ik mij  uiet natsl vergis, dau kumt de lieer -
lisua geheel iu aa rul , welke bij  mij  iu uw, l'J vau  Op-
merker beeft willen luteu bckli/eiku. 

heb vroeger  reeds aangetoond waarom ik mijn 
cyfer  als goed blij f vasthouden. k twijfel , wan-
neer  beoordeelaars aan hun stelling: ode bepaalde 
bouwsom is een minimum"  hadden vastgehouden, 
zij  in die /188,800 wel eene som zouden gezien 
hebben, hun maximum exorbitant overschrijdende. 
n zekeren zin is die geldijuuestie nog een open 

quaestie; voor  mij  zelf ben ik er  mede in het 
reine, beoordeelaars zeker  niet in mijn zin: zij 
houden denkelijk nog, in weerwil van het vroeger 
hierover  door  mij  gezegde, vast aan hun gevoe-
len, dat b. v. no. 4 niet 116 maar  300 mill e moet 
kosten. n het voorbijgaan wil ik toch nog wel 
eens, ook ter  aanvulling van het reeds gezegde, 
vragen, of naar  hun oordeel no. 4, dat een een-
voudig opgevat ontwerp is, ongeveer  evenveel 
zal kosten als nu. 11, dat blijkbaa r  uit dc be-
oordeeling niet eenvoudig, doch een rij k cn sier-
lij k opgevat ontwerp is, en welks begrooting, als 
meer  by de waarheid dan alle overige komende, 
wordt gekenschetst. 

r  ik stuit op een andere, in mijn oog 
grootere zwarigheid. g slechts dan prij s of 
premie toegekend worden, als de beantwoorder 
zich stipt aan alle bepalingen van het programma 
beeft gehouden , en in het lege nu vergestel de ge-
val , al wijk t bij  ook maar  van ééne er  van uf, 
in geen geval , dan is liet mij  nog niet recht 
duidelijk , hoe b. v. Acht niet bekroond (*) maar 
dan toch l>eloond is mogen worden. e toch 
is ten aanzien van dut ontwerp de stand der 
zaak 

t programma eischt cen heigrond. -4c/i( le-
vert dien niet. 

t programma geeft de schalen waarop ge-
teekend moet worden. Acht teekent op schalen 
zooals hij  noodig acht. 

t programnm eischt teekeningen in lijnen 
in O. . inkt . Acht teekent in potlood. 

e kelders worden niet gevraagd. 
Acht levert die. 

t programma bukent hut bouwterrein nauw-
keuri g af. Acht overschrijdt de limiet aan hut 
front met vijf- , aan den zuidguvul met zeven 
meters. 

t programma vraagt een lokaal waar  koopers 
en verkoopers kunnen afrekenen. Acht geeft er 
twee. 

Bovendien zeggen beoordeelaars nog, dat eenige 
zaken geleverd zijn die niet bij  programma ver-
langd worden. Zouden daar  ook overbodige on-
der kunnen zijn ? 

s er  onder  de 13 ontwerpen één dat de be-
palingen van bet programma niet stipt heeft op-
gevolgd, dun zal het dit wel zijn. En uu, met 
hut artike l van 1864 vuor  mij , waarin zooveel 
over  stiptheid, nauwgezetheid, enz. gesproken 
wordt en speciaal met het oog op de woorden : 

r  de voorwaarden van het programma 
niet sliptelij k zijn gevolgd , dan mag geen prij s 
of premie worden gegeven", is de vraag gerech-
tigd : waarom dan Acht . . . beloond? r is 
niet gedaan , want prijs , premie of officieel ac-
cessit is er  niet aan toegewezen; belooncn mocht 
wel, want dat past iu het stelsel. 

Nog een woord ten slotte. Zouden heeren 
beoordeelaars bet zou tan eenemale onmogelijk 
achten, dat iemand opstond, zeggende: k zal 
u ecu rein-eenvoudig-monumentaal ontwerp leve-
ren , waarin alles wut bet r  programma 
verlangt, met hetgeen werkelij k bij  de verschil-
lende lokalen gevorderd wordt om bet gebouw-
goed bruikbaar  te doen zijn , met hardsteenen 
kolommen eu dito lijsten en ruim e toepassing 
van ijzer, welks bouw niet meer  dan eenmaal 
honderd vijftig duizend gulden zal kosten ; zou 
dut in hun oog werkelij k uen onmogelijkheid 
zijn? t de kennis diu ik van de cijfers heb, 
zeg ik rondweg: neen, het is mogelijk. 

Wanneer  zulk een ontwerp was ingezonden ge-
weest , zou het, volgens het stelsel van beoor-
deelaars en hut artikel van den heer n iu 
de Bouwk. Jlijdr . deel 14, bekroond moeien wor-
den, want alle voorwaarden van bet programma 
zijn stipt verv uld. t gebouw zou misschien 
wel niet zeer  soliedc zijn , maar  dat behoeft ook 
niet, wunt het programma T T cen soliede 
gebouw. 

k verkondig hier  blijkbaar  een absurditeit, 
maar  de consequeute toepassing van het stelsel 
leidt er  toe. 

h'n hiermede , vaarwel
W. C. VAN Gooit. 

. 

's-Gravenhage. Naar  wij  vernemen, bepaalt 
de overeenkomst van den su.it mut de -
schappij  tot exploitatie van Staatsspoorwegen zich 
hoofdzakelijk tot eeu wijziging van de bekende 
schaal, die de uitkeeringen aan hut (tij k ufhuu 
kelij k stelt van de opbrengst der  lijnen. e uit-
keering is ter  gunste der j  veranderd, 
welke zich verbindt om nog 350 kilometer  spoor-
wegen te exploiteereu. 

— r  den Gouverneur-Generaal vun Neder-
landsch-lndie ziju benoemd bij  dun Waterstaat 
en 's s burgerlijk e openbare werken: tot in-
genieur  lste klasse, de ingenieur  2de klasse . 
G. van Sillevuldt; tot ingenieur  2de klasse, de 
ingenieurs 3de klasse .  Slinkers, en . G. 

, thans tijdelijk  belust met de waarneming 
der betrekking van adjunct-inspecteur  der  spoor-
wegdiensten , zijnde hij  in verband daarmede ont-
heven van du waarneming der  betrekking en bij 
zijn korps teruggevoerd. 

— e heeren T. vun den Ouwelunt, te s en 
J. A. buron vuu , te Utrecht, heb-
ben voorloopig concessie gekregen voor  den aan-

(*) n gevueleu over:  i 
bekend. 

niet bekroond euz., i» reed» 

leg eener  spoorweglijn Utrecht—Antwerpen, door 
welke ile afstand tusschen beide plaatsen met 50 

. wordt verkort . Zij  hebben zich thans gewend 
tot de Staten der  provinciën en de n der 
gemeenten, welke die lij n zal doorsnijden, met 
de mededeeling, dat het kapitaal voor  aanlegen 
exploitatie verzekerd is, indien genoemde bestu-
ren voldoende subsidien verleenen om de over-
brugging van e en k geheel te be-
strijden. Y..j verzoeken ook kusteloozen afstand 
van gemeentegronden en geven te kennen, dut 
zij zich tevens bereid hebben verklaard de lij n 

t uan te leggen, in-
dien de Staat de overbrugging bij t voor 
zijne rekening neemt. 

— j  de Tweede r der  Stilten-Generaal is 
een wetsontwerp ingekomen, waarbij  o. a. eene som 
van / 8000 wordt aangevraagd voor  kosten vnn 
boringen, peilingen en opmetingen, kosten van 
scheikundig en landbouwkundig ondersoek en van 
in dienst te stellen personeel, reis- en verblijf , 
kosten , in verband met een project van indijkin g 
en droogmaking van een gedeelte der  Zuiderzee. 

t sectieverslag omtrent dit ontwurp uitge-
bracht is door  de g beantwoord, en wij  ont-
leenen daaraan het navolgende, waardoor  in korte 
trekken du strekking van beide stukken
medegedeeld. 

u g antwoordt den leden, wien deze 
aanvrage bevreemd heeft, dat iu de jongste Troon-
rede ulleen de hoofdgedachte van bet werk der 
droogmaking hare uitdrukkin g heeft gevonden, 
doch dat daarmede cen nader  onderzoek omtrent 
eenige punten niet in strij d is. 

e g acht hut beter, de zaak der 
droogmaking een jaar  later  aan le vangen, dan 
iets aan de voorbereiding te laten ontbreken. 

e eigenlijke beteekenis der  voordracht licht 
zij  nader  toe; zy is geene andere, dan om ge-
legenheid te erlangen tot nader  onderzoek , al-
vorens aan de Wetgevende t uen voorstel 
tot beslissing omtrent de zaak zelve te doen; 
geenszins dus om minder  volledige uitvoering 
der vestingwet te vergoelijken , ol om een oor-
deel duor  de r  over  het aanvaarden van dat 
groote werk te doen uitspreken. Alleen acht de 

g het ontwerp niet geschikt voor  con-
cessie , eu zal dus geen uitvoering op dien voet 
voorstellen. 

e g is met de meerderheid dur -
mer  vun meening, dal het beginsel van aanvaar-
ding van hul werk door  deu Staat niet door  eene 
incidenteele voordracht uls deze kan worden be-
slist, en dat het dan ook volstrekt uiet hare be-
doeling is, goedkeuring van een project in be-
ginsel aan de Wetgevende t te vragen. 

Ten slutte kunnen wy mededeelen, dat dit wets-
ontwerp in de zittin g van 27  is aangenomen. 

n 25en  werd in het lokaal 
 du jaarlijksch e algemeene verga-

dering der  Stoomvaartmaatschappy' Java gehou-
den, waarin door  de e het verslag werd 
uitgebracht, waaruit de gunstige toestand der 

j  blijkt . Voorts werd de balans en 
winst-en-verliesrekening over  1874 door  de Ver-
gadering goedgekeurd, zoodat over  dit jaar  een 
dividend van 6 pC  zal worden uitgekeerd. 

e aftredende pres. commissaris, de heer  J. 
s , werd uls zoodanig herkozen, 

terwij l tot commissaris werd gekozen de heer  J. 
, chef van het huis E. n &  Co. op 

Java, welke heer  verklaarde de benoeming met 
genoegen aan te nemen. 

Eindelij k werd nog besloten de e te 
machtigen, in deu loop van dit jaar  eene 5pCt. 
obligatieleening tot eeu maximum van twee mil-
lioen gulden te sluiten , en zulks ter  afbetaling 
vau het in lu lij n opgenomen , nog niet geheel 
betaaldo eu tot aanschaffing van nieuw materieel. 

Vei l lo . n 20en  had de verkoop van 
31 kavels geslechte vestinggroudun . nabij  de voor-
malige , plaats. Van deze 
kavels werden verkocht, 3 purceeicn aau de * 
mondschestraat, samen groot 3020 1 , voor 
ƒ 5 1 0 0, of gem. ƒ 1 . 09 per , 9 perceelen aan 
dun Zuidsiugcl , samen groot 7820 3 , voor 
ƒ 7 0 1 3, of gem, ƒ 0 . 97 1 , eu nog 1 perceel 
van 1520 1 grootte, in de , voor 
/ 1 Buhalvu duze dertien perceelen, die tut 

bouwplaatsen kunnen dienen , werden dri e kavels 
uiterwaard , samen eene oppervlakte van bijna 
3 bektaren beslaande, vuur  / 18.U40 geveild, 
waardoor  de totale opbrengst het cijfei van 
ƒ 3 2 , 2 05 bereikte. 

Voor  du overige vijftie n kavels, in deze veiling 
aangeboden. werd geen bod gedaan boven de 
inzetsom, door  het r  vastgesteld. 

e Gemeenteraad heeft besloten, 
gedurende twaalf jaren , jaarlijk s ƒ 1500 bij  te dra-
gen in de kosten van de Groote of St.-Servatius-
kerk. k cn Provincie hebben voor  hetzelfde 
doel subsidié!) toegekend. 

— Wi j  vestigen bet oog vun bouwkundigen op 
de advertentie, voorkomende iu dit blad. e 
annonce, luidende : 

 Gemeentehuis.  vraagt ter inzage teeke-
ningen voor een plattelands-gemeentehuis, 
met raming der kosten. Brieven franco, 
motto Gemeentehuis, aan het bureau dezer 
courant", 

geeft geen groot denkbeeld vun de snuggerheid 
vun hel belrokken Gemeentebestuur. t onbe-
paalde der  vraag valt in het oog, daar  niet ul-
leen verzuimd is eene opgave der  verlangde lo-
caliteiten te doen , muui zelfs vergeten is de grootte 
der gemeente aan te geven. Wy vertrouwen dan 
ook dat niel een enkel bouwkundige zyn ontwerp 
ter  inzage zul toezenden, te meer  daar  het doel 
dier  vraag geheel onbupuuld is. 

,ankondi?ingen van Aanbestedingen. 

, 31 . 

Wllhelmlnadar» , te 10 uren, door  het bestuur  der 
waterkoeling van den Vrije n Wilholmiuapoldcr , iu bet 
gemeentehuis: tiet verbeteren cn onderhouden der  ge-
wone ouderhoudswerken aau den Zeedijk van ge-
noemden polder, voor  bel dienstjaar  '75/76. 

kmc sr.iorf , te  uren, door  het gemeentebestuur: 
liet veringen van dc steenen brug aan bot Spui bij  dc 
Turfto n en hel vernieuwen van eeu gedeelte werf. 
muur  anu de . 

, to 11',, uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aau het gebouw van het prov. best.: 
de bediening van het veer  vau s op Sas. 
van-pirksland en terug, van 1 Aug. '75-31 Juli 78. 

g f 1250 per  jaar. 

Oardrerht , te 12 uren, op het raadhuis : het leve. 
reu eu stellen van 60 , hardstecocu trottoirbaudeo 
en 100 . hardsteenen kantsteenen. 

Amaterdam, te 12 uren, door  burg. en weth.: het 
mnkeu vau eeue vaste brug met gemetselde penanten, 
land hoofden cu vleugelmureu, ijzeren liggers, liouteu 
dek- eu zinkbekleeding over  de Singelgracht. 

, te 12 una, door  het gemeentebestuur: 
het amoveeren der  Bildtstroatbru g over  dc Zoutsloot 
met de bijbehoorende vleugels en liet vernieuwen der 
brug met de vleugels. 

Wilhel m p , te 12 uren, door  het bestuur  der 
waterkeering van den cnlamiteuseu polder  Oost-Beve-
laiul , iu t gemeentehuis: bel verbeteren en onder-
houden der  gewone onderhoudswerken aun dei: Zee-
dijk van genoemden polder  voor  bet dienstjaar  '75 70. 

, te , door  burg. en weth.: het schoon-
maken, invoegen eu horstellen van du gemetselde wal-
len, in en buiteu de stad, iu 3 perc. 

Uraningen, te 12'/, uren, door  burg. cu weth.: 
het. maken eu leveren van 150 stuks schooltafels en 
banken , tafeltjes, stocluu eu kasten. 
Bilj . inz. 29 . 

Ylachtwedde, tc 2 uren, ten gcmconteliuizei het 
verhouwen cn vergrooteu der , kerk met aau-
hoorigheden, tc Bonrtangc. 

, bij  deu oppercommies vau den polder 
Walcheren! de levering vun 70 3 onderhoudsgrint 

FeUgare, hij  dun adm. kerkvoogd T. . Abma: het 
smOVeeren der  bcstaandu- en het opbouwen eener 
nieuwe . kerk. lui . bij  P. de Jong, tc . 

d [bï] , bij  11. F. Bosch: liet 
bouwen van eene woonkamer niet schuurtje. 

 door  J. de Bruynu, aannemer der 
woningen ten dienste der  kustverlïehting aldaar: lit' . 
verf- en gluzuumakerswurk van die woningen. 

,  Juni. 

, tc 12 uren, door  dijkgraaf en hoog-
heemraden van Schieland, in bet Gemeenelandsliuis: 
lo. hot docu van ceuigo herstellingen aan de -
en n onder n en nabij ; 
2o. de leverantie vau zwaar  timmerhout, iu 8 perc; 
3a het doen vun eenige verzwaring aan de bedijking 
vau den llulpboezcm, benevens tiet leggen vau eeu 
riet beslag vóór die bedijking, enz.; lo. liet herstellen 
van dc defecten aan Schiclauds n Zeedijk, iu 
10 perceelen. 

, te 12 uren, door  liet ministerie vau bin-
nenl. zakeu: de aan- eu verbouw van ouu gedeelte 
der Polytechnische school, te . g ƒ41,1100. 

iiterii-t'k . te 12 uren, door  kerkv. van de Uctv. 
gemeente: het bouwen eener  predikautswoning. 

, te 12 uren, door  dun ontvanger  der 
registratie cn domeinen: liet afbreken van gewelven 
over  de Zuid-Willemsvaart , cu het afgraven der  eour-
liue rechts vau bastion s buiten do voormalige 
boschpoorl aldaar. 

kuilenburg , te 12 uren, door  den dijkstoel van 
bet polderdistrict : bet rijden van grint op de wegen. 

Aaaen, tc 12 uren, aan de gasfabriek: het sckoou-
maken en verven der  gemcciitelanturens. 

Zal i el, ie  uur , door  deu dijkstoel van 
bet j>oldcrdistric t m melcrwoard-boven den -
dijk , in bet Stadskofflicliuis: lo. het bcrstclleu vau 
eenige rijs- en buzaltsteeuwerken van gemeld district , 
onder , llurweocn on Niuuwual; So. liet ma-
ken vau eeu afdakje bij  hot stoomgemaal Wunlafdcc-
ling; 3o. het opbaggeren vnn eenige gedeelten der 

o wetering; SO. bet éénjarig onderhoud van 
deu , met bijlevering van grint ; 5o. het leve-
ren van UUJ stuks nieuwe dijkliordon ; 6o. het uitvullen 
der laagte iu du krui n «lus dijks, op dijkvak no. 12'), 
tc ; 7o. de levering vau olie, vet enz. voor 
dc beide stoomgemalen; So. bot vegen der e 
en e weteringen en het Esmeer. 

utrecht, te 2 ureu, door  de maatschappij  totexp
vau Staatsspoorwegen, aau lint Cuntraalbureau: het 
maken vau bergplaatsen voor  «ouderen, met bijko-
mende werken, op do stations Velp, Brommen eu 

, ten behoeve van deu spoorweg Arnhem 
liceuttanlun. g ƒ 5250. 

, door  deu architect Pannekock: het bouwen 
vun 2 villa's, elk van 2 woningen, in 2 perc. of ge-
combineerd. 

v'erwerd, door  burg. en weth. van Furwcrdcradeel: 
de levering van 100 stère puiu en 800 stère grint . 

Wacnndag, S Juni. 

Pel«e, tc 12 uren, door  burg. en weth.: het ver-
breeden cu verdiepen der  Scliipsloot over  uctiu lengte 
vau 10S0 . Aanw. te 10 ureu. 

, tc 1 uur, doorliet ministerie vuu oorlog: 
de leveriug van 40 . steeukoleu ged. het wiu-
terseizocu '7Ó/'70. 

Uenderdag,  Juni. 

, tc 12 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken: het maken vau de pijler s en lundhuuf-
den voor  de brui ; over  den n nabij  Aruliom , tcu 
dienste der  Staatsspoorwuguu. . bij  duu cerstaau*. 
lugenieur  te Arnhem; 2o. a. bet makeu cn leveren 
vuu 150 stalen puntstukkeu voor  spoor  wissels (raming 
ƒ42,000), b. idem van 150 tongbuwegingen met stalen 
longen voor  spoorwiascl» (raming / 37,000), c. bet 
levereu, kepen en carboniseerou vau cikcuhout vuor 
150 wissels met 750 dwarsliggers (het laatste in -
perc, resp. raming: ƒ52,600 eu ƒ4500). lui . bij  deu 
uurataauw. inguu. tc . 

, te 12 uren, door  dijkgraaf eu heemraden 
vau deu Zuidpulder  bij  Edam, iu het : 
het verbetereu en verzwaren van deu zoedijk, tof 
lengte van 300 ; bet herzetten van 2420 avstese-
glooiing enz. Aanw. 2 Juni, te 1 uur. , 

Edam, tc 12 uren, door  dijkgraaf eu heemraden 
vau deu , iu hut : 
lo. het bcpuiuen, bcschclpeu eu upzulteu der  cggcu> 
ter  lengte vuu 100 , vau de sluizen dur  uitwatering 
af;  liet verzetteu vau 40 . stuouglooiiug van hei 
Noorderstraud, met bijlevering van steen eu pu' a 

Aanw. 2 Juni, te 'J uren. 

Beluward, te 12 uren, door  het gemeentebestuur 
vau Wonscradecl: het bouwen oener  school vooropen-
baar  onderwijs te . Aanw. 31 , to 10 uren. 

, tu 4 ureu, bij  J. Buis: lo. do le-
vering en lint transport van 200 atèrc onderhoud*-
rint ; 2o. bot opruimen van cone houten brug eu 
aarvoor  iu plaats maken van een nieuwe steenen 

heul over  liet kanaal iu deu polder  Eierland. . bij 
deu '  I I T vau hut waterschap Eierlaud. Aanw. 
te 11 uren. 

Vrijdag . * 'unl . 

, te 10 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aau het gebouw van het prov. best.: 
lo. het doen van vernieuwingen enz. aau s s zee-
weringen te Vlissingen. g f 5000 ; 2o. liet aan-
leggen van cen buitenberm aau de oostzijde van den 
Oosttiavcndijk cn van steemilooiingwerken op du be-
loopcn van deu Westba vend ijk le Neuzen. g 

 3o. de herstellingen cu liet oudcrlioud van 
het droogdok met bijbehoorende werken tc Vlissingen. 

g ƒ 1SG0. Aanw. der  werken 31 . 

, tc 12 uren, door  het ministerie van 
binnenl. Enken, aan liet gebouw vau hel prov. best.: 
lo. dc vernieuwingen cn herstellingen aan de rijzen 
beslag- en stecnoeverwerkeu op Ameland, met het 
gewoon oudurlioud. g /"ÏS.OSO; 2o. h+t on-
derhouden van den stroomluideudeu dam eu aan-
hooren door  de geul de Balg op Amelaud. g 
ƒ 2 0 0 0; beide tot 80 Apri l 1S7G; 3o. het. driejari g on-
derhoud der  duinbepiautiugen op Ameland tot 30 
Apri l 1878. g f 3100 per  jaar: 4o. het stellen 
vau rijzen schuttingon cn het doen van stioobc|>o-
tingcu iu du zoogcu. Toiincduineu bewesten m 
en Ballum op Ameland. g /*)500. Aanw. 31 

. ) 

Bennekam, tc 3 uren, door . Schneider; het bou-
wen van cen buis aldaar. Bestek ligt ten huize vun 
den besteder. 

, ten behoeve der  gemeentelijke gasfabriek: 
de levering van 15,000 . guwouu Engelsche gas-
kolen en 150 . Caunelkoleu. 

Yeenkleenler, bij . . Baruii vau : eeue 
belangrijke verbouwing aan de schuur, iu gebruik bij 
S. P. , aldaar. . bij  den architect ,1. , 
te . Aanw. 1 Juni, te 10 uren. 

d , bij  Wed. J. B. Bleinsma: hot amovecreu 
van een bestaand cu het houwen van eeu nieuw bur-
nrwoonhuis aldaar. Aanw. 3 Juui, van 10—12 uren. 

featerdag,  Juni. 

, te J ureu, door  dijkgraaf cn hoogheemraden 
vau , iu liet gemuuiiulandshuisi lo. dc levu-
ring van 1000 tous - en 800 tons Westfualsuhe 
steenkolen, voor  dc 8 stoomgemalen te Spaarndam, 

g cn Gouda: 2o. dc levering vnn: a. houtwaren, 
in S perc, b. wegmaterialeti, iu 3 perc, c. dijksmatc-
i ia lui , in 1 perc; 3o. het oudurlioudeu van vaarten 
eu kaualen, in ii perc. 

talxum, te 4 uren, door  het polderbestuur  van 
Uost- cu , bij . J. vau der  Veen : 
lo. eenige herstellingen anu de zeesluis te Ezumazijl 
ouder  Aujum , aan dc sluiswuchtcrswouing eu bijbu-
tiooreudc werken; 2o. ocuigu reparatièn aan de val-
laten, aan bruggen, uun den schuifdam voor  dc Jaarla-
sloot en aan du moluuaarswoniug ouder  Boruwerd. 
Aanw. van no. , 31 , tc 3 ureu, van uu. 2, 2 
Juni, te 1 uur. 

g , 7 Juni 

stad , te 11 uren, door  het gemeentebest.: 
het uitvoeren vau werken aan de , aldaar. 

--ll.me, tu 12 ureu, door  het ministerie van Gnan-
 ' i : lo. het herstellen on verbeteren der -

graaflijuen langs dun g tusschen c en de 
e grens bij  Zuvonaar  , en langs deu Staat-spoor-

weg tusschen Arnhem eu Zwolle, Zutfen en de Ula-
nerbrug eu Almelo en de e grens bij  Gldenzaal. 
Ju. idem idem vau de n langs deu 
Staatsspoorweg tusschen n eu 

, met iuhegrip van du zijlijne u 
te Frnueker, Grouw, u cu Sleonwijk; 3o. 
ile aauleg eener  telegraalhju lan^s den Ooslerspuorwê  
tusschen Amersfoort —Zutfen, met inbegrip vau 3 zij-
lijnen, eeue met 2 draden tusschcu deu spoorweg en 
deu straatweg te , eeue met 2 draden 
tusschen den g eu bet f kantoor 
op het paleis t , en eeue met 6 druduu tus-
schen den spoorweg eu het r  te 
Apeldoorn. . bij  den inspcetuur, chef vau het locb-
msch beheer  van dc . 

YYilaum , e 6 uren, door  kerkvoogden, in du kos-
terie; uenigc verfwerkeu in de kerk cu aan dc pas-
turi e uldaar. 

Urenlngen, 'sav. 9 ureu, door  1. , bij 
 Struvé: het houwen van cun pukhuis enz. Aanw. 

31 , lc 11 ureu. 

, bij . S. : het bouwen van een 
schuur  met wagenhuis. Aanw. dagelijks van 2—luren. 

, * Juni. 

 ireriii . tc 2 ureu, door  de maat schappij  lotcxpl. 
van Staatsspoorwegen, san bet oentrsaiboreaa: het 
afbrekeu eu wederopbouwen vnn binnenmuren iu dc 
bcomoiieveiilooils te Groningen, met bij  behoorende 
Werken. g ƒ . 

, tu 5 uren, door  het bestuur  der  water-
keeriag van het calamitcuse waterschap Stavenisse, in 
het gemeentehuis: het herstel, de vernieuwing eu het 
onderhoud tot 30 Apri l '70 van dc aarde-, kram-, 
rijs - en stccnglooüngwerkon aau die waterkecring. 
Aauw. 1 eu 5 Juui. 

lUtterdam , in het Timmerhuis: dc levering vau 
10SO gegoteu-ijzoreu buizen en 20 afsluitkraueu mut 
toebehooren, vau diverse inrichting , om tc dienen tot 
uitbreidin g van liet buizennet der  drinkwaterleiding , 
alsmede vau 32,000 . Engulscb oud gietgzer. 

Uacnituag , » Juni. 

Alkmaar , te 12 uren, door  dijkgraaf eu heemra-
den van liet Gees luie ram baclil, iu het logement Noord-

: het gewoon onderhoud der  Weatfriesche 
dijkswerken, met bijlevering van materialen en arbeids-
loonen. Aanw. 7 Juni, te 10 ureu. 

, tc 12 uren, door  dijkgraaf cn hceiiiradon 
vau den Zuidpolder, iu het lleeron-lorcmcut. bet 

n vau een gebouw voor  een tc slichten stoom-
vijzelgcmaal, met schoorsteen, machine- uu kctelbe-
nietscliug. Bilj . inz. bij  deu dijkgraaf , uf bij  de iugc-
i. i , W. C. cn . de Wi l , tc Amsterdam. Aauw, 
4 Juni, van 12—1 uur. 

, te 2 uren, door  hot bestuurder Naam-
looss Vennootschap c e Vieeschhou-
werij  cn Broodbakkerü, iu t Nceiiandsch Wapen: 
hot maken van cou geoouw voor  brood bakkerij  op een 
terrein aan den k aldaar. . bij  den architect 
A- van Amcijden van m . Aanw. 7 cn 8 Juni, 
telkens van 10—12 uren. 

, te 2 uren, door  burg. en weth.: het 
inakeu der  gebouwen enz-, beuoodigd voor  het kool-

closotstelscl. . bij  den civiel-ingenieur . Symons, 
tc . Aanw. 2 Juni, te 10 ureu. 

llenderdag, lo Juni. 

iimterdam , te 12 uren, door  dijkgraaf cn hoog-
heemraden van Amstelland, tc hunner  secretarie: lo. 
hot uitnemen on bergen der  nieuwe- eu het inbangen 
der oude buituuvlneddeuren in de r  cu 

r  sluizen, in den Zcohnrger  zoedijk; 2o. 
bet maken eu inhangen van een stel nieuwe binuen-
vlouddeurcu iu de r  sluis, met verdere kleine 
herstellingen, zoo aan timmer- als aan metsolwcrk. 
Aanw. aau hot gumccnclandsbuis te Zeeburg 5 Juui, 
van 9—12 uren. 

, tc 12 uren, door  dijkgraaf un heem-
raden van hot Groot Waterschap dc e Venon, 
iu het gemeentehuis . het verhoogon cn verzwaren van 
eenige ringkaden van de e Venen, ter  lengte 
vau ruim 8000  . in 8 perc. Aanw. 1 Juui, (les 
morgens 7 uren eu 5 Juni, des morgeus 8 uren. 

Arnhem, tu  uur, door  den burgem.: liet houwen 
vau 2 entrcegebouwen un 2 lijkenhuizen voor  de 
nicuwu algemeene begraafplaats bij , in 2 
perc. ) 

, to 2'  s uren, door  liet ministerie van 
binurtil . zaken, aan het gebouw van bet prov. best.: 
het bouwen vuu ecu ijkkautoor  tc Amsterdam. Aauw. 
5 Juni. 

Zaterdag, 11 Juni. 

, tu 12 uren, door  het gemeentebest.: 
lu. het maken van eene bergplaats voor  brandspuilun 
aan dc e ; 2o. het maken van eeue 
bewaarplaats vour  uene brandspuit op liet terrein ach-
ter  dc kazerne. Bilj . inz. 11 Juni , vóór 'savonds 8 
ureu, tor  secretarie. 

YWmmelii , tc 12 uren, ten gemeentchuizc : het 
amoveeren der  bestaande bouten brug over  do -
kcr-Sneuker-zcilvaart te Wolsrijp , cu in plaats daar-
van maken eener  nieuwe vaste brug met watergebiuten 
enz. Bilj . inz. vóór 1) uren. 

1'lreclil , te  uur , door  burg. un weth.: lo. bet 
bouwen vuu cen stoombraudspuithuis iu bel Achter-
om; 2o. bet vernieuwen der  kau vun du manége, met 
bijbehoorende werken. Aanw. t Juni, te l " 1 . . uren 

l'treelit , te 2 uren, door  bet ministerie van hiu-
uenl. zaken, aan hut gebouw van het prov. bestuur: 
het verbouwen van het bestaande guhouw in den 

s oau de t en hot inrichten 
daarvan 'ot ecu bulauiscb laboratorium, behoorende 
lot du academische gebouwen te Utrecht. 

g , 14 Juni, 

, te t\ uren, in het Eindhovensch -
huis: hot bouwen van 3 naast elkaar  gelegen heeren-
liuizuu met aauhuoreu, in du lu Niuuvvstraat, aldaar. 
Bestek eu teekeningen liggen in genoemd koffiehuis, 
lui . bij  deu bouwkundige E. Goijucrts, tc Tilburg . 
Aauw. te  ureu. 

Ulnadag, S Juni. 

t'trerht , te 2 uren, door  do maatschappij  tot expl. 
vau Staatsspoor  wogen, aau het centraalbureau: het 
leverun van 4700 eikenhouten dwarsliggers eu van 
vierkaut beslagen eikeu wissclhout, tea behoeve der 
uitbreidin g van de sporen op bet station Boxtel. -
ming / 27,250. 

. bij  den penningrn.-grifncr  der  watering -
dekenskerko: de levering vóór 1 Oct. a. s. van 1600 
scbeepstou gewonen n steen, 600 idem 
ufval van idem, 200 idem grove puin. 

Waemdag,  Juni. 

Vllage, tc 11 uren, door  hut ministerie van bin-
nenl. zaken: lo. het maken van ecno houten fundee-
ring voor  cen ijzeren lichtopsland op den noordelijken 
dam aan dun k van . g ƒ 93,000; 
2o. het levereu en stellen van een ijzeren hchtopstand 
met koperen lantaarn op den kop vau den noordelijken 
 i.nii aau deu k van . g ƒ 8300. 

Aauw. van beide den 6eu dag vóór dc besteding: 
 bet makeu vau een niuuweu noorderlcidam langs 

bet , iu het belang van den waterweg van 
Zwolle naar  zee. Aauw. 9 Juni. g ^81,350; 
lo. het maken vau uuuigo werken tut voortzetting der 
normalisccriug vau dc Waal, onder , 
tusschen dc kilometerraaien 83 eu 85. Aauw. 8 Juni. 

g ƒ 27,800; 5o. du voortzetting der  normalisee-
rin g vau de o ouder  do gemeenle -
dinxveld. Aauw. 9 Juui. g ƒ 60,000. 

, T Juni. 

Vllage , te 12 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, ton dienste der  Staatsspoorwegen: lo. 
hut doorsnijden van den Oostordokdijk , het omleggen 
van duu toegangsweg naar  de oostelijke tijdelijk e aan-
legplaats, en hut onderhouden vau deu toegangsweg 
un du ooslulijku aanlegplaats met steigers le Amster-
dam , ten behOOVO van den spoorweg Nieuwudiup-
Amaterdam. . bij  den uerslouuw. ingenieur  tc Am-
sterdam; 2o. de uitvoering van verachilleude werken 
op dc n tc t un het onder-
houden van diu stupulpluatsuu ged. 3 jaren. . bij 
deu eerstaanw. ingeuieur  te . Aauw. van 
beide werken 8 eu 10 Juui, tulkeus tu 11 uren. 

Vrijdag , » Juni. 

, tc 10 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aau het gubouw van liet prov. best.: 
bot gedeeltelijk uitbrekcu en diebtou vau deu syphon 
cu het verzwaren van een gedeelte der  dijken van het 
kanaal vau Sluis naar  Brugge (Nederl. gedeelte.) 

, bij  den secretaris-penuiugm. vun de 
polders , de e en 
kuleiidreuht : de levering, op keur, vóór  Aug. a. s., 
vau 70,000 . b ine kolen. 

, » Juni. 

lir e ni . tc 2 ureu, door  de mantschappij  tot expl. 
van Staalssjjoorwegoii, aan liet Centraalbureau: het 
makeu van sens wachterswouing nabij  den overweg 
in den Noordzeedijk tusschen de n 
Zwaluwe, ten behoeve vau don spoorweg — 
Breda. lui . bij  dun sectie-ingenieur  tc Breda. Aanw. 
8 Juui. 

YYaen-dag, sa Juni. 

, te 11 urun, door  het ministerie vau bin-
nenl. zaken: lo. het onderhoud der  rivierwerken op 
de , in 5 perc.; 3o. de vernieuwingen en 
herstcllingcu aan du n langs de Boven-, 
Beuuden- en , met liet éénjarig on-
derhoud, in 4 pure. Aauw.: perc. 1 16, porc. 2 17, 
perc. 3 S un perc. 4 19 Juni. : respect. 
ƒ15 ,000, ƒ20 .000, ƒ45,000 en f 20,000; 3o. het on-
deihoud der n aau het Pannerdcnsche 
kanaal, don Neder-ltnn cu dc , iu 4 perc. Aanw.: 
perc 1 16, perc. 2 17, perc. 3 18 en pure. 4 19 Juni. 

: resp, ƒ12 ,730, / 9330, / 12,110 en ƒ 21,230; 
4o. do vernieuwingen cn hurstelliugen aan dc Noord, 
dc Oude s tusschen t en het Berengat, 
het , de e cu de c , met 
het eenjarig onderhoud, in 2 perc. Aauw.: perc. 1 

: resp. ƒ 27,000 cn 15, perc. 2 G Ju 
/ 2640. 

p laCer le bepalen datum. 

: liet verbouwen der  huizinge no. 304 
voor . . A. Schepers, te Woudsend. . bij  den 
architect J. , Bruns, tc . Aanw. 31 , 
te 1 uur. 

: het verbouwen dor  huizinge . E , 
no. 225. . bij  den architect J. 1). Bruns. Aauw. 
2 Juni, tc 11 uren. 

Alloop van Aanbestedingen. 

Ellemeel, S : bet vergrooten van het bestaande 
schoolgebouw en het bouwen van een lijkenhui s op 
de algemeene begraafplaats; iugek. 9 bilj. , als: 
J. Wostdorp, te Brouwershaven, ƒ 2440. 
J. Vink , „  idem „  2440. 
J. Padmos, „  Elkersee, „  2350. 
S. Verzaal, „  idem „  2295. 
C. Vos, „  idom „  2290. 
A. Vcrzaal, „  idem „  2275. 
. Franke, „ , „  2150. 

P. dc Vries, „  idem „  2133.995 

. , „ , „  2100. 
gegund. 

Waarde, 14 : de horstelling, vernieuwing en 
het onderhoud tot 30 Apri l 1876 vau de aarde-, kram-, 
rijs - en stcenglooiingwerkcn van het waterschap 
Waarde; minste inschrijver  was B. Bolier, te -
ningen, voor  ƒ13,789. 

Echten, 15 : het bouwen van eeu achtkanten 
windwatermolen van 18 . vlucht; minste inschr. was 
P. P. van Weenen i tu See ren veen, voor  ƒ6239. 

Nlerhteren, 15 : bet verbouweu van het hoog-
huis tu Slochteren; ingek. 3 bilj. , als: 
J. , te Sappemeer. ƒ 4500 
A. Schreudor, „ , „  4100 

. Offringa, „  Sappemeer, „  3957 
gegund. 

, 15 : hot kcwouc onderhoud der 
aarde-, kram-, rijs- cu stecnglooiiugwurkun van den 
polder ; ingek. 14 bilj. , afs: 

. van der  Ploeg, te Zierikzee, ƒ 10,000 
Van der  Beek, „  Zaamslag, „  9,000 
C. de Wilde, „ , „  9,500 
J. . , „  Goes, „  9,600 
Ph. Volker, „  Wcmcldingo, „  9,435 
B. don Ex ter  van den 

Brink , „ , „  9.000 
J. o , „ , „  9,000 
W. A. Visser, „  Wolfaartsdijk , „  8,250 
.1. de Jouge, „  Borselen, .. 7,900 

. Visser, „ , „  7,800 

. Paauwe. „ . „  7,1100 
W. , „ , „  7,500 
J. , „ , „  7,480 
P. J. Visser, „ , „  7,180 
gegund. 

. 18 : bet bouwen eener  kerk op 
een terrein nabij  de : ingekomen 5 
bilj. , als: 
J. S. Wietsema cn 

T. J. Tempel, f 633G 
r  en Somer, „  5870 

G. J. Prins en 
J. (i. Prummel, te Veendam, „  5788 

J. van der  Borg en 
J. n , „  5497 

I , J. en J. . Prummel, „  Wildervank , „  5492 
overigen aldaar; gegund. 

Barendrecht, S : de levering van . 
; minste iuschr. was B. , 

te , a ƒ 7 . 19 per  1000 ; gegund. 

Zutfen, 19 : lo. het bouwen van ecu nieuw 
bouwmanshuis op het erve Weezenloo, gemeente 
Warnsveld; ingek. 5 bilj. , als: 

. W. , ƒ 8660 
A. Garvcling en Zn., „  8370 
G. , te Gorsel, „  7599 
B. , „  idem ,. 7500 
J. . , „  6880 

2o. het verven van het gesticht; minste iuschr. was 
A. van Oostende, voor  ƒ 3 1 0; overigon aldaar. 

, 19 : hot m;ikcn van een ge-
bouw, het leggen van een aarden dam tusschen twee 
gemetselde steunen vleugels eu riool, benevens bet 
stellen van cen ijzeren afsluithek, op do iu aanleg 
zijnde begraafplaats; ingek. 5 bilj. , als: 
W. van l.eeii.ven, tc s uu 

A. , „  Oostvoorne, ƒ 26S2 
. , „  2G80 

G. van Beek eu P. . 
i v. Poorten, „  2G60 

A. Spoon, „  25SO 
T. , „  2570 
overigen aldaar. 

Sneek, 19 : de levering van lo 400 grenen 
privaattonuen; gegund aau: P. , te , 
200 stuks v o o r ƒ 7 6 0, . T. Vos, tcJourc, lOOstuks 
voor  /"332. 

2o. -100 zinken trechters; gegund aan T. Wiolenga, 
aldaar, voor  ƒ272. 

, 20 : het maken oener  houthaven ; 
ingek. 7 bilj. , als: 

. Palstra, te Franeker, ƒ 7734 

. van der , „  7500 
J.  Uffelaar, „ , „  7300 
F. . van der  Plaats, „  Oostorend, „  591» 
B. , „  Bolsward, „  5594 
A. S. Scliaafsma, „  5476 
J. P. Schaafsma, „  3967 
overigen aldaar. 

'*-BoNi-ii , 21 : het bouwen van bazaltmuren ter 
vervanging van dc rijspakwerken langs den scbutkolk 
van sluis no. 13 der  Zuid-Willemsvaart ; ingekomen 
2 bilj. , als: 
A. F*  van Seters, tc Vught, ƒ 16,932 
J. Vullings, „ , „  16,820 

g „  14,830 

'a-Uage, 21 : do levering van steenkolen voor 
do stoom-poinpwcrktuigcn der  duinwaterleiding; minste 
inschrijver  was Van Barth en Co., te , a 

ƒ11.19» per  1000 . 

, 21 : bet leggen van een cement 
vloer  in het kruitmagazij n van bastion 6; minste in-
schrijver  was S. van Saarloos, aldaar, voor  ƒ1590. 

Utrecht, 21 : het maken van een strekdam. 
het aanplempen van een gedeelte water, bet ophoogen 
van grond, het mnkeu vau uen aanlegsteiger  en net 
doen van andere wurkon aan de zijue der  Nieuwe 

, tot uitbreidin g van het station to ; 
ingek. 12 bilj. , als \ 

. A van , to Sliedrecht, f 378,000 

. s , „  idem „  377,000 
W. . Schram, „  idem „  359,800 
P. Verbruggeu, „  Waddinxvecuen 

C. Brouwer, „ , „  358,000 

A. F. van Seters, te Vught, ƒ 337,800 
P. A. Bos, „ , „  329,500 
J. ,  Amsterdam en 

E. S. , „ , „  321,000 
P. van Wijngaarden, „  Sliedrecht, „  319,000 
) Volker, „ , „  31.1,000 

J. v. d. Volde, „  Papendrecht, „  312,400 
G. J. , „ , „ 7 
A. . , „ , „  277,009 

llrlebergen, 21 : hot bouwen van oen post-en 
telegraafkantoor, directeurswoning en gemeentehuis; 
ingek. 9 bilj. : hoogste inschr. G. van der  Wielen, te 
Utrecht, voor  ƒ 10,230; minste insch. . , 
te Zeist, voor  ƒ 14,797; gegund. 

, 21 : het driejari g onderhoud der  uit-
watcringswerken, boboorondc tot bet Nederlandsch 
gedeelte van het kanaal van Neuzen naar  Gent; minste 
inschrijver  was . P. J. van , tc Neuzen, voor 
ƒ 1189 per  jaar. 

Uardrecht, 22 : de levering van 52,000 . 
Engelsche kolen aan de gasfabriek: minste inschr. 
waren: B. m cn Zn., Amsterdam, e 
ƒ 0.773!,,, Felling-main cn South-Pclton ƒ0.771, , , ,; 
A. v. d. q , Burnhopo ƒ0.79 ' / ,, 

s Primrose ƒ0.761, ' , ; . v. d. Simde, , 
Ncw-Pchon ƒ 0 . 8 01 / , , Pott's Primrose ƒ 0 . 7 27 , New-

n ƒ0 .71 '; S. Biugham, , New-Pelaw 
eu Washington ƒ0 .79, alles per . 

, 22 i ; het aanleggen van een droog-
dok in dc haveu aldaar; ingek. 3 blij. , als: 

. s T . , tc Sliedrecht, ƒ 261,860 
J. van dc Velde, „  Papendrecht, „  239,800 
B. Janse, „  Amsterdam, „  199,890 

, 22 : het verzwaren en verhoo-
gon van gedeelten anrden dijk , met verleggen en 
versterken der  stouuglooiing, dc leveriug van grint , 
puiu enz. uan itui i zeedijk vau Waterland; minste in-
schrijver  was C. Blankevoort, aldaar, voor  ƒ19 ,800; 
gegund. 

, 24 : lo. bet herstellen en verbeteren 
der n langs deu Staatsspoorweg 
tusschen i - Vlissingen, t -Breda, 

k en langs den Belgischen 
gruoteu Centraalspoorweg n cn Ti l -
burg—Weelde, in 2 perc; minste iuschr. voor  beide 
was C. J. Tirolf , tc , voor  ƒ735 .58 en 
ƒ 52G.0S. 

2o. het plaatsen van eene tweede ri j  telegraaf-
palen langs don . g tusschen de 
Zandvoortschc laan cn het station te , als-
mede bul daarniudc in verband staande spannen van 
10 drailuu op het stationsterrein te ; minste 
inaclir . was 11. , tc , voor  ƒ 1339. 

'N-llage , 84 : hut. bouwen van uene brug met 
ecu walm uur aan liet einde der  Veenlaan; minste i n-
schrijver  was 1). Boer, te Sliedrecht, voor  ƒ11,002. 

l ieh/ij l , 24 : het ouderhoud ged. 1875/76 van 
de sluizen, sluiswaebterswoning enz. enz. van het 
waterschap Fivelingo, aldaar; ingek. 0 bilj. , als: 

. Frcese, ƒ 1 2 40 
J . J. Sijdzes, tc Farmaum, „  1178 
G. C. . , „  1167 
J. , „  idem „  1140 
J. van Buurcu, „  1094 

. E. , „  1081 
overigen aldaar; gegund. 

Amsterdam, 24 : bet bouwen van 5 steenen 
bruggen, ter  vervanging van bestaande en bet veran-
deren van eene brug over  de Poldervaart, in den 
spoorweg tusschen t cn Schiedam; minste inschr. 
was . , tc Schiedam, voor  ƒ 40,300. 

Tlanen, 24 : het afbreken van een oud ge-
bouw en opbouwen van cen sociëteitslokaal enz.; 
minste inschrijver  was J. Schouten Cz., aldaar, voor 
ƒ 9089. 

Utrecht. 24 : het bouwen van 6 woningen voor 
dc Vereeuigiug tot hulp voor  Prot. weduwen; minste 
inschr. was Frijliu k , voor  ƒ 7100. 

, 24 : dc levering vau schoolmou-
bcleu; ingek. 6 bilj. , als: 

J. . van , ƒ 1360 
J. P. Akkerman, „  1160 
P. J. van Puffclcu, „  1079 
J. F. . van der , „  997 
C. A. Gocthals, „  971 
W. A. van Page, „  960 

allen aldaar; gegund. 
, 25 : het bouwen vnn 3 woningen voor 

den dienst vnn het loodswezen langs den Nieuwen 
Waterweg aau den k van ; minste in-
schrijvers waren . van der  Tas , te m en u 
Visser, te Goriuchem, voor  /29,Gfi4. 

, 25 : het bouweu cener  school cu 
ouderwijzerswoTiing te Nicuw>Appelscha; iugek. 7 bil-
jetten , als: 

. . van Wij k , te Gorredij k , ƒ 12,840 
V. . , „  Appelscha, „  12,520 
J. . , „  Oosterwolde, „  12.400 
S. P. , „ , „  12,398 

. O. , „  idom „  12,248 
F. . van Eijk , „ , „  11,880 
J. , >, Gorredijk . „  11,498 
gegund. 

, 26 : lo. do hcrstullingun anu-en leve-
ringen ten dienste van het s stoom ge maal te Steu-
nennoek, met het vierjari g onderhoud; minste inschr. 
was U. Verheul, te Charlois, voor  ƒ 10.789. 

2o. bet opruimen der  in dc Nieuwe s be-
staande vernauwing te Bolnes; minste inschr. was (". 
Bot, te Sliedrecht, voor  ƒ52,275. 

3o. de voorzieniugswerkeu aan dc beide oevers van 
ion , iu de doorsnijding van de ; 
minsto inschr. was A. ü. l 

ƒ 15,900. 
minsto inschr. was A. U. , to Uedul, voor 

in. de herstellingen, vernieuwingen euz. aau de 
- cn oevcrwerken in dc Nieuwe- en Oude-

, bet Scheur  cn de , met het éénjarig 
onderhoud; minste iuschr. was W. dc Joug, te Slie-
drecht, voor  ƒ 7744. 

5o. dc werken tot verbeteriug van den n 
iu du gemeente , tusschen de kilo-
meterraaien 2 eu 4; minste inschr. was I . E. Terwindt , 
tc Pannerden, voor  ƒ15,450. 

Oo. du werken tot verbetering van dc , 
onder  Ncdcrliomert, tusschen de kilometerraaien 253 
en 255; minste inschr. was C. Sterk, te , 
voor  ƒ 13,904. 

, 26 : het aanleggen der  fundamenten 
van eeu ziiiveringshuis enz. aau du gasfabriek; minste 
inschr. was . Boer, tu Sliedrecht, voor  ƒ19,160. 

, 26 : het verbeteren vau een gedeelte 
der burslworiugcu cu grachten iu dc stelling bij 

; minste inschrijver  was P. . Schram, tc 
Sledrcclit, voor  ƒ 143,000. 

Uardrecht, 20 : het maken van euu gebouw aau 
het Bagijabof tcu dienste der  spaarbank; iugekouieu 
11 biljet ten , als : 

http://su.it


. t 15.200 
A. du Viju , „  14,537 

. , „ 9 
Bekkers, „  14,440 

, .. 14,300 
N. Qusst, ., 14,244 
P. Verhoeven, „  14,125 

, „  13,'JOB 
J . , ,, 13,970 
Van Sluisdam , „  13,800 
J. , „  12,548 

allen aldaar. 
Arnhem, 27 : het schoonmaken, verven en ver-

richten van eenige vernieuwingen aan verschillende 
getneentegebouwen enz., in 7 perceelen 
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G. Willcmsen, 
J.Th. Verhoeven, 

k &Co., 
J. £. 11

. v. d. Sand, 
P. de . 
Joh. Amersfoort 

allen aldaar; gegund. 
. 27 : lo. het verbeteren der  haven 

op Urk ; minste inschr. was . Schram, te Sliedrecht, 
voor . 

2a. het bestorteo van den ondcrzeosclicn ocvor  langs 
het zuiderstrand van Vliclnnd ; minste inschr. was . 

s A i . , te Sliedrecht, voor  /13,500. 
3o. het bouwen eener  brugwachterswoning bii wip-

brug no. 40 aan do oostzijde van het Noordh. kanaal 
te Alkmaar ; minste inschr. was C.Crillcr , teSchoorl, 
voor f 2490. 

. 

's Gravenhage. r  den Gouverneur-Gene-
raal van Ned. e is een tweejarig verlof ver-
leend naar  Nederland, wegens ziekte, aan den 
hoofdingenieur  der  1ste klasse bij  den Waterstaat 
en 's s burgerlijk e _ openbare werken . C. 
van der  Palm. 

Amsterdam. n 27sten dezer  werd in het 
locaal Odéon, de algemecne vergadering van 
aandeelhouders in de Amsterdamsche -
schappij  gehouden. Tegenwoordig waren 20 per-
sonen, uitbrengende 129 steramen. 

n het voorgelezen verslag van den toestand 
der maatschappij  over  1874, hetwelk gedrukt en 
in meer  uitgebreiden vorm aan de aandeelhouders 
zal worden uitgereikt , wordt gezegd dat de moei-
lijkheden , waarin de maatschappij  gewikkeld is 
geweest, geheel uit den weg zijn geruimd, zoo-
dat nu het kanaal met rassche schreden zijn al-
geheele voltooiing zal naderen. 

Vervolgens werd daarin vermeld de vordering 
der werkzaamheden aan het . Ook de on-
derhandelingen tusschen de , Amster-
dam en , werden in *t breed e her-
innerd. t overschot van baten zal uithoofde 
van de belangrijke buitengewone werken, welke 
de maatschappij  reeds verricht heeft en nog moet 
verrichten, ook niettegenstaande de hooge opbrengst 
van de drooggemaakte gronden , niet zoo groot zijn 
als men zich in den beginne had voorgesteld. t 
verslag sluit met een woord van erkentelijkheid 
aan de g en de aandeelhouders. e 
rekening over  1874 bedragende in ontvangst 
ƒ 4.377.890.19 en in uitgaaf / 3.091.708.21, zoo-
dat op 1 Januari 1875 beschikbaar  bleef/"680.187.98, 
werd daarna goedgekeurd, terwij l ten slotte tot com-
missarissen werden herbenoemd de heeren C. P. 
van Eeghcn, J. . Corver t cn C. A. E. van 
den  Een der  aandeelhouders wees er 
nog op, dat het niet ongepast zou zijn om bij 
de voltooiing van het kanaal eenige feestelijkhe-
den te doen plaats hebben, waarop de voorzitter 
antwoordt dat die gelegenheid zeker  niet onop-
gemerkt voorbij  zal gaan, hoewel het tot heden 
nog geen punt van overweging heeft uitgemaakt. 

— n 20sten dezer  werd eene vergadering 
gehouden van de Amstel-hotelmaatschappij. c 
heer  A. d t werd als directeur  herko-
zen en het dividend werd bepaald op 3 pCt. 

Correspondentie. 

r  gebrek aan plaats, moet het verslag der 
Afdeeling m van de j  tot be-
vordering van t tot een volgend nom-
mer blijven liggen. 

. 
n het artikel Bemerkingen op het antwoord 

van den heer J  voorkomende in 
n°. 21, is de navolgende fout ingeslopen: blad 
1, kolom 2, regel 4 v. o. staat: N O E E S T, 
lees: t OUST. 

A D V E R T E N T I E N 
bestemd voor  Opmerker gelieve men, ter  voor-
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

van genoemd Weekblad. 

T o t V r i ) < l u | r - u v o n U n<-|ft ' i i u r o n 

worden advertentien voor  het eerstvolgend nom-

mer aangenomen. 

Word t tegen billijk e voorwaarden ter  overname 
gevraagd: 

Laatste k van m . 
p reflecteerenden gelieven zich met opgave 

van prijs , franco tc adresseeren aan het Burcnu 
dezes, te Arnhem, onder  bet motto storm. 

E  — Zondag 30 i 1875. 

. 

n vraagt ter  inzage teekeningen voor  een 
, 

met raming der  kosten. 
Brieven franco, motto Gemeentehuis, aan het 

Bureau dezer  Courant. 

A a n b e s t e d i n g . 

van  in 10 Perceelen 
op de lijnen Gorssel . -
pel e veen. l -
den. 

e besteding zal plaats hebben op g 
8 Junij  1875, des namiddags ten 1 ure. aan het 
Bureau van den r  te  door 
wien de noodige inlichtingen worden gegeven. 

e bestekken zijn van den 28 i af, aan het 
Bureau van genoemden r  ad 35 
cents verkrijgbaar . 

E T : 

op eene jaarwedde van / 500. 

e vereischten zijn : 

1. goed zedelijk gedrag; 
2. tusschen dc 25 en 40 jaren oud; 
3. ervaren timmerman; 
4. kunnende lezen, schrijven, rekenen en eenig 

begrip van bouwkundig teekenen. 

Tot aanbeveling strekt: kennis van bouwma-
terialen , hunne eigenschappen e» gebreken. 

Sollictianten melden zich schriftelij k op zegel 

aan vóór den 15 Juni aanstaande bij  den Bur-

gemeester  van Breda. 

E . 

Prijsopgave voor  hoeveelheden van minstens één 
waggon zijn onder r  A. B. aan het Bureau 
van het Weekblad de Opmerker te Arnhem, te 
bekomen. 

. 
T BESTUU  van de Naamlooze Vennootschap 

de Botierdamsche Vleeschhouwerij en Broodbak-
kerij is voornemens op Woensdag den 9den Juni 
1875, des namiddags ten 2 uur, in het s 

T  W A P E N op de e t 
No. 36 te Botterdam, aan te besteden: 

t bouwen van een Gebouw voor 
J op een terrein ge-

legen aan den k te . 
Bestek en teekeningen zullen in het s 

bovengenoemd ter  visie liggen van af den 31 i 
e.k., op welken datum de bestekken ad ƒ 0.50 ver-
krijgbaa r  zijn ten kantore van den Architect A. 
VA N N VA N , aan den Schie-
damschen Singel No. 05, bij  wien tevens nadere 
inlichtingen zijn te bekomen. 

Aanwijzin g zal plaats hebben op g den 7 
en g den 8 Juni a. s. op het terrein aan 
den k van des voormiddags 10 tot 12 uur . 

e  der  Gemeente Arnhem 
zal g 10 Junij  1875, 's namiddags één ure, 
in het openbaar, ten e herbesteden : 

t bouwen van twee entréegebou-
wen en twee lijkenhuizen, voor  de 
nieuwe Algemeene Begraafplaats bij 

, in twee perceelen. 
Bestekken tegen betaling ter  Secretarie ver-

krijgbaar , teekeningen ter  inzage op het Bureau 
van den Gemeente-Architect. 

. 
(Voor  rekeihïii !  Slaal

Op  den 22sten Junij  1875, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staatsspoor-
wegen bij  de e n te Utrecht, van; 

Bestek n°. 137. 
t maken van eene -

G nabij  den overweg in den 
Noordzeedijk tusschen de stations -
G E W E G en , ten behoeve 
van den spoorweg van
naar . 

e besteding geschiedt by enkele inschrijving , 
volgens art. 30 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 25sten  1875 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij  de e 

, en aan het bureau van den -
nieur te Breda, en is op franco aanvraag op 
gemelde plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven door  den Sectie-
r  te Breda. 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 8sten Junij  1875. 

Utrecht, den 25sten i 1875. 

g 
op G den 8sten  1875, 

in het Timmerhui s te Botterdam, naar 
de l e v e r i n g van: 

1080 gegoten ijzeren N en 20 
N met Toebehooren, 

van diverse inrichting , om te dienen 
tot uitbreidin g van het Buizennet der 

, alsmede voor  het 
o n t v a n g en van 32.000 kilogram 
Engelsen oud . 

e voorwaarden liggen, op de gewone dagen 
en uren, ter  lezing op het bureau voor  de P  a a t-
seli jk e W e r k e n enz., in het Timmerhui s cn 
zijn, voor  den prij s van 15 cent, verkrijgbaa r  bij 
de Wed. P. VA N E &  ZOON, Boek-
drukker s in den , n*'. 73, Botterdam. 

, 

- en , 

VAN RIETSCHOTEN & HOU WENS, 

. 

S N tot verminderde 
prijzen steeds in diverse afmetingen voorhanden. 

T B 
Voor N van Weiden en Tui -
nen leveren zeer  billij k 

 k
tc  a/d. Bhijn. 

Eigenaars van Zuilen- en TaTeluazall-grueven 

in , 

Straatkeijen, Portland-Cement, 

, , E STEENEN, ESZ 
Xicuwehaven X.zijtle 55, . 

T E , 
Suikerrui j  N°. 12, Antwerpen. 

t voor  Nederland en de Provincie 
Antwerpen van de . J. ) &  O . te 
(Jouvin (België), voor  en . 

e prij s der  Vette k en - of 
Walerkal k ad fr : 80- per  wagon ven 10,000 kilo's, 
plus dc vracht per  spoor. 

.Ven vraagt bekwame Agenten, adresseren le 
Antwerpen. 

,  & T Utrecht. 
Fabriek van Torenuurwerken, Telegraaf-
toestellen, Physische en -

sche . 

S T O O  - S 

voor e Stelling. 
Geheel nieuwe Constructie met horizontale Cilin -

ders; — werkende met een drijfriem  in plaats 
van met kamwielen of frictierollen. — Aanmer-
kelij k prijsverschil . 

Franco te bevragen bij 

S S E N &  C o ., 
, 

A  S T  A Af. 

k „de e " 

, N cn ' 
van verschillende n , Stoomgemalen, 
Fabrieken , Bru te n , , enz. 

E & S , 
. 

Utrecht,  121. 

Zi j  ondernemen het maken van plannen en 

het daarstellen,  of veranderen van 

fabrieken en andere s inrichtingen, 

leveren Smeestukken, Gietwerken, enz. 

 &  C". 

Utrecht. 

E N . . 
T en . 

N N . 

n iu n en Belgischen Straatkeijen, 

Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenen, enz. 

E T 

V u l d o T r a v o r » . 

e j  belast zich met het leggen 
van gecomprimeerde wegen en mastiek vloeren, 
ook buiten Amsterdam. 

n geeft de r  G. . VA N N 
aan de Eabriek W.W . 107/i, te Amsterdam. 

.  & , Z O O N , 

Fabrikanten van Stoom- en andere Werktuigen te Amsterdam, 

N 

P a p i er  o n , 
voor  welker onbrandbaarheid, ondoordringbaarheid en soliditeit, zelfs bij  de felste koude en 
grootste hitte, b. v. iu Glasfabrieken, hij  geheel instaat en alle schade welke daardoor  mocht ont-
staan geheel voor  zijne rekening neemt. e goederen worden geleverd franco, waaromtrent nadere 
informatien te bekomen zijn. Ook levert hij  in alle mogelijke afmetingen diverse 

vervaardigd uit de op 1 t nieuw opgerigte 

Bomkade — . 

 en N van n 
voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten van 
Baro- en Thermometers. Veld-, - en 
Theaterkijkers . Briefbalansen, enz. enz. 

T i 
.

handel in gezaagde en ongoaagda -
, voorraad van buitenlandse), GEZAAG

T in diverse afmeting. 

, 
verkrijgbaa r tegen concurreercndcprijzen, opeen 
halfuur  afstand boven , aan de Steen-
fabriek van \l s VA N N te Sliedrecht. 
Prijscouranten op franco aanvrage verkrijgbaar . 

Berken N en berken -
N l>y party. Aanbiedingen met opgave van 

kwaliteit , afmetingen en prijs , worden franca in-
gewucht onder  de letter  l.i aan het Advertentie-
Bureau van STENFEBT E &  VA N

E te Arnhem. 

A dr es sen. 

Prij s voor  5*2 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels »  15.— 
dri e regels . * 20.— 

*' . , Appingedam. 
Stoomtimmerfabriek en . 

Zagerij  en Jalousiënfabriek. 

r fit  Zoon , Amsterdam. Alle bouwuriia-
uienleii in cement, gips, enz, PorlUiid-Cemeiit a J t.ij per  vil 

ecker  <V Budding!,, Arnhem. Waterpas-
, balansen, bascules. 

Bouwterreinen te Velp te koop, aller-

gunstigst gelegen. Adres dei r  VA N -
E , le Arnhem. 

Jar». , tc Sclwceuimjen, fabrikan t 
van eement-riolen, waterbakken , vloeren. eni. 

Bouwterreinen te koop nabij  de n 
aan den Singel, te Utrecht, te bevragen bij  den 
architect  aldaar. 

« . T . , Arnhem, Stoomhout-
zagerij, Fabriek van Polderwagens, Steenfa-
briek-Gereedschappen in Pakkisten. 

Gedrukt bjj  G. W. VAN  &  C« te Arnhem. — AUe stukken en advertentien te adresseeren aan den r  F. W. VAN T JGjn. te Arnhem. — Uitgave van 1). A. . 

Tiende jaargang U». 23. Zondag 6 Juni 1875. 

DE OPMERKER 
VOO

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Verschijnt Zondsgs. Prut per  3 maanden /'  1.65. n abonneert zich voor 

een jskrgug. Afzonderlijk e nommer. bij  vooruitbent-lting 16 cent.. 

A U e ( t u k k e n en adver ten t ien te adresseeren aan 

de e te A - n h e m. 

: 

Van 1—(. regel*  ƒ 1.—, verder  voor  eiken regel 20 cents en 10 cents voor  eei 
nommer van het blad. Groote letters worden ntar  plaatsruimte berekend. 

S OVE  ÜE E . 

[Uittreksel eener lezing van  Zcrfft, in het 

 van  gehouden.) 

e studie der  Etrurisch e kunst leidt ons tot 
de , welke van de Etruriér s was 
overgenomen. Zij  werd later  naar  de Grieksche 
kunst gewij7igd, want deze heeft grooten invloed 
op haar  gehad. Om de eigenaardigheden der 

e kunst te begrijpen, moeten wij  eerst 
4e natuur  der  landstreek en de physische in-
vloeden beschouwen, welke samengewerkt hebben 
om een l type voort te bren-
gen. ë is eene smalle landstreek, welke 
men van alle zijden naderen kan, en zoodoende 
kenden de n zich ontwikkelen en een 
groot rij k slichten. t was hoogst moeilijk 
voor  lieden, die zulk cene strook lands be-
woonden , om hunne stellingen te behouden. 

r  weiden zij  genoodzaakt, al hunne 
geestkracht te gebruiken voor  de ontwikkelin g 
hunner woeste kracht. Zij  waren genoodzaakt 
alles aan te wenden, om niet aangevallen te 
worden, en hunnen moed en militai r  genie aan 
te kweeken. t groote onderscheid tusschen 
Grieken en n bestaat hierin , dat de 
laatsten de uitvinders van een zoogenaamd Staats-
beginsel zijn , namelijk van een abstract denk-
beeld, waardoor  iedei bereid was om zich zelven, 
zijne familie, leven en bezittingen voor  het wel-
zijn van den Staat op te offeren. e zelfop-
ollering van het individ u voor  de algemeene zaak 
was noodig voor  de handhaving en uitbreidin g 

- n . 

e Grieken, daarentegen, zouden nimmer het 
verlies van individualitei t als staatsbeginsel 
hebben aangenomen. Zij  achtten het denkbeeld 
van een staatsbeginsel valsch, want de Staat op 
zich zelf is een onding, dat niet bestaat, en 
eigenlijk een abstract denkbeeld. c Grieken 
zeiden, dat de individ u alles was, omdat de 
individuen den Stuat uitmaken. Wanneer de 
individ u vri j  is, dun moet de Staat zulks ook zijn, 
terwij l aan den anderen kant de Staat machtig 
wezen moest en de individuen slechts slaven. 

Van deze beginselen uitgaande , maakten de 
Grieken volkplantingen en de n veroverin-
gen. e Grieksche koloniën waren de vrij e 
dochters van een moederland , met welke zij  door 
de banden van wedeiszijdsche schoonheidsliefde 
en rede vereenigd waren. e e kolo-
n i ë n waren slaven, die door  het militair e des-
pulisme aan de ijzeren wielen van de groote 
zegekur  des Stouts vustgebonden waren. 

e Grieken humaniseerden, de n regel-
den; de Grieken speelden soldaatje voorden roem; 
de n waren krijgslieden, om veroveringen 
te maken. e Grieken kenmerkten zich door  eenen 
geest van jeugdigheid; de n door  inaunelij-
keu ernst. e Grieken waren vri j  in denkeu en opvat-
ten, in leven en kunst; de n voelden overal 
de onverbiddelijk despotische hand van den Staat, 
die hen in de gedaante vun allerlei schrikbeelden 
onderdrukte. 

e n moest zich onderwerpen aan de 
heerschappij  van den Staat en der  wet, alsmede 
aan de vaderlijk e macht. j  moest magistraten 
gehoorzamen, wier  woonplaatsen hem onbekend 
waren, en wetten, welker  bedoeling hij  niet 
kende; doch hij  wist, dut er  eene onverbiddelijke 
Siaalsmucht bestond, e genaamd, welke altij d 
eenen lictor  met een bij l iu gereedheid had, of 
eene ontelbare menigte solduten te voet en te 
paard, om iederen muiter  te straffen, die het 
wagen durfde, het altijdtegenwoordige, altijd -
werkzame, altijdwaakzame staatslichaam tegen 
te streven. Terwij l in Griekenland de individ u 
weid ontwikkeld, — door  de bevordering der 
kunst, inzonderheid der  bouwkunde en beeldhouw-
kunst — werd de n door  militaire n dwang 
vei plaatst, welke den ovwwonneling door  den 
overwinnaar  liet verdrukken, den arme doorden 
i'ijke , den knecht door  den meester, den plebejer 
door  den patriciër , de humaniteit door  de goden, 
den individ u door  den Staat. e n was 
slechts f.' ne éénheid van eene groote som, een 
''i'-'ui n in het heelal, een droppel in den Oceaan, 
be Griek wilde, dat de Staat hem diende, maar 
niet de individ u den Staat, welken hjj  alleen als 
hulpmiddel beschouwde. e Griek begeerde, 
dat de Stuat hem beschermen en zijne lichamelijke 
o veistandeüjke hoedanigheden ontwikkelen zou. 
j wus krijgsman, doch geen werktuig , wijsgeer 

'onder  verwaandheid, en hij  vereerde zijne goden 
'onder  dogmatische formules. t laut zich begrij-
pen, dat de e kunst lich geheel anders 

ontwikkelde, dan de Grieksche. e n waron 
Ariërs . Pelasgiërs, Sabijnen en Albanen waren de 
dri e hoofdbestanddeclen van de roovers- en moorde-
naarsbenden, die het leven aan dc toekomstige mees-
teres der  wereld schonken. e e ge-
schiedenis kan men in diie tijdperken verdoelen. 
n het eerste waren er . Gedurende 
dien tij d regeerden er  zeven monarchen, die me n 
minder  als individuen, dan wel als zeven onder-
scheidene tijdperken van de eerste ontwikkelin g 
van den Staat beschouwen moet. Onder s 
werd het e gemeenebest gesticht. Nu-
ma Potnpilius gaf eenig godsdienstig stelsel. 
Onder  Tullu s s werd de strijdmacht ge-
regeld, waardoor e voor  vijandelijk e aanval-
len beveiligd werd. Toen de n onder  An-
cus s eenen meer  ge vestigden toestand had-
den beteikt, begonnen zij  daarvan te genieten en 
verfraaiden hunne stad. Onder  Tarquiniu s Priscus 
werden zij  in kasten veideeld: patriciër s en ple-
bejers werden van elkander  gescheiden. Onder 
Servius Tullm - ontstond er  eenc nieuwe orde, 
die der , en onder  Tarquiniu s den Trut -
schen verdween het koningschap. — Gedurende het 
tweede geschiedkundige tijdper k komt e met 
helm, speer  en schild gewapend op het tooneel, 
gelijk een stoutmoedig en berekenend krijgsman 
en begint veroveringen te maken. d 
jaar  vochten de n onophoudelijk met de 
Samnieten, , Phoenicians en Grieken; 
hierdoor  werden zij  zoo strijdlustig , dut zij  einde-
lij k onderlinge twisten kregen, zoodat de -
bliek 30 jaar  v. C. tenonderging, toen Augus-
tus al zijne mededingers overwonnen had. e 
kunsten en wetenschappen konden onder  zu'ke 
omstandigheden niet bloeien. Ue n wa-
ren slechts navolgers der  Etrur iérs , die met 
alle kunsten bekend waren. Uruggen cn wfgen 
weiden op groote schaal aangelegd, want voor 
eenen militaire n Staat zijn zij  noodzakelijk e 
bouwkunde had altij d een ernstig voorkomen, 
iedere steen verraadt despotisme. j  hun gods-
dienst veranderden zij  de schoone en bekoorlijk e 
goden van Griekenland in strenge, krijgshaftig e 
helden, die de bewondering wel bevalen, maar 
niet wonnen — zij  bezaten wel eene zekere soort 
van schoonheid, maar deze scheen als eene ver-
plichte hulde de vereering en liefde te eischen, 
die bij  de Grieken de vrijwillig e offeranden van 
toegenegen harten waren. — ln het derde tijdper k 
zien wij e in al zijnen luister, met marme-
ren paleizen, tempels, basilieken, triomfbogen, 
amphitheaters, renbanen eu baden (alteen e 
had er  niet minder  dan 780), bedekte zij  het in-
wendige cn toenemende verval. r  de kracht 
des vooriiitguugs beukte reeds op de poorten vun 
dezen listigen overweldiger  der  wereldheerschappij. 
Oe Teutonen, met hunne Arische kracht, rukken 
voorwaarts, om de glinsterende ellende tc wre-
ken , welke die wereldlijk e en geestelijke tyran 
over  de volkeren der  oude wereld gebracht had. 

e godsdienst, welke eune e uitvindin g 
geworden was om iemand aan zekere formules 
vast te ketenen , ontleende ul haar  bijgeloovig-
heden aan de , Egyptenaar*  en Grieken. 
Waarzeggers, vogelwichelaars en orakels, in-
gewanden vun mentenen en dieren, bliksemstra-
len, donder, en het vliegen der  vogels, dienden 
den priesters om den wil van God te bepalen en 
het volk met schrik te vervullen. e priesters 
bedierven het denkbeeld van den oosterschen God, 
want zij  maakten dezen wraakzuchtiger, jaloer-
scher, onverbiddelijker , dreigender  en verpletteren-
de! voor  de menschelijke verbeelding. Grillighei d 
was de voornaamste eigenschap van Jupiter , die 
niet door  zedelijke wetten , maar  door  ruwe kracht 
regeerde; hij  upon baarde zich in bliksemstralen, 
aardbevingen en de vulkanische uitbarstingen vau 
de e Campugna. 

Onder  de dertig duizend goden , waarmede de 
n de onzichtbare wereld bevolkten, was 

ei- geen een, die troost en bescherming gaf. Zij 
waren allen schrikverwekkend en akelig. e -
meinen hadden eene godheid voor  deu vrede, be-
zoeking, honger, oorlog, pest, koorts, honig, dauw, 
dood en zelfs «ene a Cloucina: zij  baden water, 
steenen, slangen en wilde dieren aan. e 
godheden waren hier en daar  wel volgens 
Grieksch model gebeeldhouwd, doch dit betrof 
slechts den uitweudigen vorm: hare geeste-
lijk e opvatting bestond uit toorn , onheil en woesten 
haat. r  begrijpen wij  hoe du offeranden 
hieven bestaan, eu waarom de hoogeprieslers 
eene soort van geestelijke slagers waren, die den 
toorn der  goden door  den rook van brandende 
stieren trachtten te bedwingen, hen wilden voe-

den met het vet, dat zij  op hunne standbeelden 
smeerden en hun dorst trachtten te lesschen 
met kannen vol bloed over  hen uit te storten. 
Toen die steenen goden hun ten laatste begonnen 
te verveten, vonden zij  eene levende godheid in 
den persoon huns keizers. 

e aarde kon in den zin van majesteit niets 
heiligers opleveren dan een wezen, dat algemeen 
erkend en gehoorzaamd werd, en het heidendom 
eindigde met de vergoding der  Caesars. e 
menschelijke rede verlaagde zich zelve zoodanig, 
dat het nederknielen der  Egyptcnaren voor  de 
dieren van den N'lj l tie menschheid minder  onteerde 
dan de eeuw der  Antuniussen, met zijne wijs-
geeren en rechtsgeleerden, die den r  Aure-
lius Coramodus goddelijke eer  bewezen, den man, 
die 735 maal als een gewoon gladiator  in het ren-
perk streed, ten aanzien van zijn opgewonden
diepgezonken volk. r  begrijpen wij  ook 
hunne openbare spelen, die sterk tegen de Grieksche 
afstuken, waarin schoonheid en vernuft altij d de 
overhand hadden. e gladiatoren te e wer-
den op gevechten van leven en dood afgericht. 

s en slaven werden veroordeeld om te 
vechten met leeuwen, beren en tijgers, die uit-
gehongerd werden, om woester  te zijn, e 
schouwspelen hadden in het Coliseum plaats, 
waar  de gladiatoren den r  deze gedenk-
waardige woorden toeriepen »Stervende groeten 
wij  l i . Caesar!" n het Grieksche treurspel wer-
den de toeschouwers getroffen door  de voorstelling 
van menschelijk lijden, wat het diepste der  ziel 
schokte, en veroorzaakt werd door  den strij d 
des levtvis, en opgelost volgens de onverbiddelijke 
wetten van het noodlot. l>e n wilden in 
werkelijkhei d de wreede lichaamsfolteringen, de 
stroomeu bloed van verbrijzelde ledematen en den 
doodsstrijd aanschouwen. e vermaakten 
zich de e mannen en vrouwen, jonge-
lingen en jongedochters. 

Gel ijl ; hun godsdienst was, « was ook hunne 
letterkunde. Vergiliu s volgde s na, -
tius Pindarus, Phaedrus Esopus, Teren tins Euripi -
des, eu Pluutus Aristophanes. Er  bestaat evenwel 
tusschen die navolgers en hunne geschriften het-
zelfde verschil als tusschen den edelen, idealistt-
schen humor van Aristophanes en de onbeschaafde 
tooneelspelen van Pluutus, die slechts het dage-
lijksch leven schilderde. Zij  muntten uit in dyduc-
tische poëzie en satire, want een koel berekenende 
geest heerschtc bij  hen over  dc hoogere idealis-
tische kracht van opvatting. j  hen was de 
kunst nimmer die heerlijke uitvloeiing van het 
ideaal, dat de dichter  zich van de goden schiep; 
het onmisbare genot voor  het Grieksche «nik. 
Voor  hen was de kunst slechts de dienstmaagd 
van het gezag, van deu rijkdo m en van de 
weelde e kunst was een goedgevoede, goed-
gekleede cn gocdbehandclde staaf, dien men 
gebruikte, om het gezag krachtiger  te maken , 
het volk te beangstigen, aan te trekken eu te 
onderwerpen. 

t e karakter  wasdroog, meetkun-
stig en monumentaal. e bouwkunde was 
daarmede iu volmaakte overeenstem mi ng: grootsch 
van opvatting, verscheiden van samenvoeging 
van nieuw.' cn vooral practische behoeften; zij 
werd gekenmerkt duor  cene bestudeerde zuivere 
uitvoering. t bouwkundig stelsel was uit Etruri o 
afkomstig, en versierd met de hoogste schoon-
heden der  Grieksche kunst. Een belangrijk be-
ginsel der  Etrurisch e kunst kreeg ten laatste 
de overhand in du e bouwkunde, na-
melijk de boog, welks spoor  wij  reeds in c 
vonden, en welke als brug kan dienen, om 
door  de overeenstemming der  bouwkundige con-
structies, de Ariër s aan tien Ganges en den s 
in Azië, met de Etruriér s en n in Eu-
ropa, te verbinden. r  middel van den boog 
hebben de n grooter  eu meer  verschil-
lende werken tut stuud kunnen brengen dun 
ooit vroeger  of later  opgericht zijn. e n 
vonden het kruisgewelf uit. e derde vorm van 
het gewelf, do cupola (welke ook bij  de e 
tempels gebruikt werd) ontstond door  dc geliefde 
cirkelvormig e gebouwen der . j  was 
een half-holle bol, gevormd door  horizontale 
lagen van wigvormige steenen ; bet beginsel van 
den boog werd aldus toegepast op eenen cirkel-
vormigen platten grond. e half-kocpelvoruiige 
bogen werden dikwijl s gebruikt bij  halfronde 
nissen (apsiduc). Uit nlles zou zeur  eentonig 
gestaan hebben, nis de  niet dc rijk e 
colotinaden van de Grieken hadden overgenomen, 
waarbij  vooral de Corinthische orde gebruikt 
werd. liet dusgenoemde cumposito of -

sche kapiteel bracht eenige verandering teweeg: 
het e kapiteel werd in ruwer  en meer 
samengetrokken vorm zeer  lomp en verwaand 
boven twee rijen gegroefde acanthusbladen ge-
plaatst. e di ie Grieksche orden werden dik -
wijl s bij  een en hetzelfde gebouw toegepast: de 

e op de onderste, de e op de mid-
delste en de Corinthische op de bovenste verdie* 
ping. ln de e beeldhouwkunst ziet 
men altij d wreede eu mismaakte vormen. n 
hunne standbeelden wus niets lieflijks , zij  waren 
allen streng en ernstig, cn later, toen zelfs de 
Grieksche invloed zich meergelden deed, drukten 
de al te groote lichamen en de al te kleine 
hoofden meer  ruwe kracht dan grootheid van 
verstand uit , en waren een bewijs, dat de -
meinen meer  prij s op physische spierkracht stel-
den dan op die vun den geest. 

. 

G T E . 
E VAN ! e geachte e lactie schenkt 

mij 100 regels ruimte. n verplichte kortheid 
tegenover  uwe 10 kolommen brengt u veel dank, 
doch weinig instemming. Waren uwe pleitreden 
aan de Ex-commissie gericht, zeker  had zij  u per 
brief geantwoord. Uw BBaiNSB  is in strij d met 
tie li G (NS X (gidsen) van 't rapport . Woorden-
zemelarij is puur  tijdvermorsen. Waar is de grens 
tusschen hoofd- en ondergeschikt punt? Als onze 
naturen zoo gebrekkig zijn als gij  leeraart , dan 
is iedere prijsuitschryvin g een akelige doolhof. 
Elk oordeel in kunstzaken behoort vergelijkend 
te zijn. t ik is hier  ongtfdig. Uij  verandert 
van front . Vroeger  was bij  u ton te min, thans 
is die som voldoende. e beurs en concertzalen 
zijn nu bij  u tegenstrijdig indoet. t program-
ma en uw grondwet zijn dus veroordeeld en bij  u 
slecht" . Aan beoordeelaars blijf t het recht 
van uitleg en uitspraak. Gij  voegt in uw ont-
werp niet vermelde zaken bij . Teeken dus geen 
protest aan tegen dure vrijheden. Uw duurst' 1 

ontwerp springt slechts - t i , uw goedkoopste36% 
over  de 1| tun heen, en toch zegt gij  in no. '22: 
het is mij . C. van Goor) mogetijk alles goed 
voor 150 mille te leveren. e noemt gij  zulke 
tegenstrijdigheden .' Spreekt gij  waarheid en recht, 
dan begroet ik amice Van Goor als den beursbouwer 
par excellence. Elke hinkende gedachte zonder 
beginsel of bewijs is onzuiver, Elk oordeel ion-
dor vergelijk is dito. t vergelijk ontbrak bij 
uwe pleidooien. Een rapport is zelden voor  't pu-
bliek. Waarom zwijgt gij  zijn détails bijna dood ? 
Er was speling of verschil in de begrootingen. 
Zi j  varieeren van 130 tot 340 mille, 't Gemid-
deld cijfer  is dus 393 mille. Zulk verschil van 
lS7*/a baart zorg en achterdocht. Beoordeelaars 
vergeleken ontworpen met sommen en deze beiden 
met bet programma ea de kunst. Uit dat vergelijk 
sproot hun conclusie. Gy'wraak t deze ten onrechte. 

k S van het programma leest de les aan be-
oordeelaars. t gij  de woorden daar  gebezigd als 
van: , maar  ook van de -

 en de ^soliditeit ) van hel plan 
over  het hoofd gezien/ Beoordeelaars niet. Con-
tractverbreker s zijn schuldig. Water  maakt den 
wij n hier  troebel of tut vergif. Beoordeelaars 
hebben niets te bewijzen. Zij  spreken met de 
stukken voor  ooge  naar  waarheid, recht in hun 
rapport , dat goed of af te keuren is door  de 
prijsuitschrijvers . Een rapport is liet resultaat 
van studie, overleg en ondervinding, en moet 
zorgen dat de kunstzaak k en rechtop blijf t 
staan. Veroordeelen en muggenziften zonder gene-
rale kennis is gevaarlijk. Uw concept-rapport in 
uo. 22 praat het oflicieelc advies vri j  getrouw na. 

b dunk. 

Tot de stichting van eene onvolkomen s (lees 
onsoliede) zal geen rechtschapen deskundige wil -
len meewerken. s en te lage be-
groolingen zijn leelijko dingen voor  de practijk . 

j  -4  i\ 146 mill e (NB.) staan Ago-
razoo cu Acht, van 340 en 200 mill e (lees als 
gij  wil t het dubbel), ter  keuze. c beide laatste 
ontwerpen zijn voor  kolossale bezuinigingen vat-
baar, zonder  gevaar  voor  de vormen cn construc-
tion , en iu den geest zoo als  8 deed, of bij 
anderen gedaan kan worden. Gelrjk recht voor 
allen. Of hij  bedankt of niet, mair  vriend Vau 
Goor moot het weten dat do geldelijke tege-
moetkomingen (door  hem stokstijf bekroningen 
genoemd) enkel zijn voorgesteld om het eventuele 
klaaglied te ontgaan: er is niet bekroond om de 
duden te sparen! 

t ontwerp Acht staat no. 2, omdat no. i of 
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Agorazoo nog beter in de prijsvraa g past en geen 
opocryphe begrooting opdringt. 

e kleiner de keus, des te beter  zat bet re-
sultaat zijn. n is gebaat met één bcurs-
bouwer. n no. lu'  zegt gij  dat de ] ton de 
voornaamste factor  van bet geheele programma is. 
k noemde 't geld de wederhelft dezer  kunstzaak. 
Thans worden tic oortjes bij  u plotseling een 
open quaestie. Wat is dat? j  mij  blijven ze 
wat ze waren. Uwe frontveranderin g maakt mij 
zeer  verdrietig. Velen uwer losse vragen staan 
opgelost kant cn klaar in 't rapport . Verzoeke 
beleefd herlezing in zijn geheel. t de 3 van 
de 13 ontwerpen zijn gesignaleerd, danken zij 
aan degelijke plan-indeeling, degelijke kunstwaar-
de cu degelijke, dus niet bekrompen, opvatting. 

t blijk t mij  dat bij  prijsvragen uit dezen tij d 
alles mogelijk is, zelfs de dingen en handelingen 
die wij  sedert onze jeugd hebben leeren verach-
ten en hooren afkeuren. Uw vuurwerk in N°. 
22 (slotstuk) is weinig in harmonie met de ei-
genschappen, die ik in amice Van Goor sedert 
derti g jaren vereer. t strookt niet met uwe 
4 begrootingen, waarvan de hoogste 216, de laag-
ste 188 mill e is, en evenmin met de*  uitvoerige 
(hier en daar  gespierde) betoogen in de nos. 10. 
17, 21 en 22 van dit weekblad, als met het 
rapport, de door u gewraakte conclusie, de 
prijsvraaguitschrijving en de trouwe toepassing 
vun een goed beursstelsel. Gij  ziet, amice! dat 
ik met u niet uitgepraat ben. Neem dit weinige 
en oprechte voorlief, en gun mij  wat nachtrust 
in de k 
moet mijn gemak nemen, want vrees reeds meer 
ruimt e tc hebben ingenomen, dan de redactie 
lief is. Gegroet en heil, 

Amslcrdam, 30  1875. J. . 

£jer" ~ e e vermeent dat de quacslie der 
beursprijsvraag voldoende is toegelicht en ver-
zoekt de belrukken pui tijen beleefdelijk clt debat-
ten te sluiten, daar  zij  het voornemen heeft geene 
meerdere plaatsruimte vuur  deze zaak af te staan. 

J TOT G

. 

G . 

Vergadering van 14  1875. 

Na de verkiezing van twee bestuurders en af-
gevaardigden ter  algemeene vergadering der -
schappij  deelt dc voorzitter  mede, dat op de ten vorige 
jjar e uitgeschreven prijsvragen 2 antwoorden in-
gekomen zijn , als: 1 op de eerste vraag: eene 
winkelbetimmering voor een kunsthandel, en 1 op 
de derde, eene houten heining met ingang. Veie 
ontwerpen zijn ter  beoordeeling gesteld in handen 
van dc heeren . de Vries, J. A . Voorhoeve cn 
Pet. Weeldeuburg, uit wier  rapport blijkt , dat, 
hoewel de ingezonden ontwerpen niet vri j  van 
gebreken ziju , de commisie toch tot bekroning, 
doch met gewijzigd getuigschrift, adviseert, vooral 
op grond dat het de bedoeling der  Afdeeling is 
op deze wijze den ijver - barer  jonge leden op 
te wekken en van jonge menschen in het vak 
geen meesterstukken tc vorderen zijn. - e ont-
werpen bezitten overigens eigenaardige verdien-
sten. t Bestuur  heeft zich met het rapport 
der  commissie vereenigd. e voorzitter  reikt 
onder  gepaste toespraken de behaalde prijzen uit , 
als aan den heer  T. , voor  zijn antwoord 
op de l , l e vraag, het getuigschrift der  Afdeeling 
met premie van ƒ 3 5 .— en aan den heer . J. 
de Verwet, voor  zijn antwoord op de 3*  vraag, 
het getuigschrift met premie van ƒ 15.—, Op 
voorstel van het Bestuur  besluit de Vergadering 
den bekroonden hunne teekeningen terug te 
geven. 

t Bestuur  stelt voor de tweede, onbeant-
woord gebleven vraag:  fontein op een 
klein stadsplein, thans als l e vraag uit te schrij-
ven en uls  lantaarn boven eene trap. 
Beide worden goedgekeurd. 

e rekening en verantwoording van den pen-
ningmeester  wordt dour  dezen voorgedragen eu 
duor eene commissie nagezien en goedgekeurd, 
liet budget voor het volgende jaar  wordt mede 
voorgedragen en goedgekeurd. 

e heer 11. van der n . het woord ba-
kernen hebbende, brengt deu heer  C. B, van der 
Tak eeu warmen gelukwensen wegens de waardee-
rin g zijner  groote verdiensten als gemeen te-amb-
tenaar, naar  aanleiding vun een kort geleden 
door deu Gemeenteraad genomen besluit. e 
Vergadering stemt dour  luide toejuiching hier-
mede in , waarna de heer  V. d. Tuk zijn dank 
betuigt voor de hem ten deze bewezen sym-
pathie. 

e Voorzitter  voegt bij  het door  den heer 
V . d. n gezegde een woord namens dc 
Afdeeling. 

e heer . v. d. n . draagt een ant-
woord voor op de vraag over de verhouding tus-
sehen dakvhikken, goten enz. j  acht de vraag 
met pructisch. Na eenige wenken gegeven te 
hebben omtrent liet inrichten van goten en het 
aanbrengen van pijpen, wat niet al tij  1 met de 
zorg geschiedt, die het verdient, treedt spreker 
iu eeue uitvoerige theoretische beschouwing,
van het resultaat is, dat de alvoerpijpen volgens 
de steeds gebezigde afmetingen, ruimschoots aun 
hel doel beantwoorden. t voorgedragene zal 
op de e. k. algemeene vergadering in ziju geheel 
worden medegedeeld. 

e heer  G. Niinui o leest het antwoord voor, 
door de commissie gegeven op de vruug over 
Ambachtsscholen. 

Zij n ambachtsscholen nuttig? zijn zy noodig? 
t zijn vragen die verschillend worden beunt-

wjord . u tegenstander  van die inrichtingen, be-
hoeft echter  uiet tegen het onderwijs van den 
werkman te zijn. leder  begrijpt dut dit noodig 
is. t verschil ligt dus minder iu het wezen 
der  Zauk, als in de opvatting er  van. Beide 

willen hetzelfde doel, maar  langs verschillende 
wegen. 

e commissie schaart zich onder de besliste 
voorstanders van de ambachtsschool. e wer-
kende stand is een der  hefboomen om het ge-
heele volk tot algemeene welvaart te doen komen ; 
de gelegenheid tot verstandelijke ontwikkelin g 
moet dus aangeboden worden, maar  behalve dit 
moet bij  hen moraliteit en plichtsbetrachting 
aangewakkerd worden d en hart behoeven 
alzoo gelijktijdi g voedsel. e werkman behoort 
het hoe en waarom der  dingen te weten ; weet 
hij  dat niet, dan blij k hij  onder het verlangde 
peil. e ambachtsschool is daar om er  toe te 
geraken, zij  vereenigt de theorie metde practijk . 

e moeten die scholen tot stand komen? e 
commissie oordeelt dat het de g is 
die in deze het initiatie f behoort te nemen, niet 
in dien zin dat zij  de scholen zelf sticht, maar 
uan dc Gemeentebesturen van die plaatsen, waar 
bevolking en nijverheid een dusdanige school vor-
deren, de verplichtin g oplegt dnt tc doen, en 
voor de instandhouding te zorgen, zoonis met 
dc plaatselijke behoefte het meest overeenkomt 
en met een zoo laag mogelijk gesteld school-
geld. 

Zyn in eene provincie niet dan te kleine ge-
meenten voor de bekostiging van zulk een in-
richting , dan moet de weg opengesteld worden 
tot stichting eener  provinciale school, met rijks -
subsidie en contributi e der  verschillende gemeen-
ten die leerlingen daarop willen plaatsen. Om-
dat iedere plaats hare eigenaardige behoef-
ten heeft, moet buiten de plaatselijke commis-

 van toezicht op het onderwijs, voor  iedere 
school een commissie van bestuur  zijn , grooten-
deels uit technici bestaande, te benoemen door 
Gemeenteraad of Provinciale Staten. 

Na het bovengezegde is het duidelijk , dat deze 
inrichtingen van onderwijs niet aan de patticu-
liere belangstelling of liefdadigheid overgelaten 
mogen worden, omdat deze geen voldoend vaste 
basis . e Staat moet zorgen dat de werk-
man , lot aanleering van voor  hem noodige kun-
digheden, de daarvoor  gevorderde inrichtingen 
vindt ; de bestaande alleen zijn voor  zyn gron-
dige ontwikkelin g niet voldoende. 

Wat moet de j  tot bevordering der 
t in deze doen? Al kon zij  stoffelijke 

hulp verleenen, dat zou niet voldoende zyn. Veel 
kan zij  door  moreelen steun doen. Wendt zij  zich 
als lichaam, tot oordeelen bevoegd, met een 
adres tot de , dan zal dat zeker  niet 
tei/.j e gelegd wurden. Zij  zou zich daardoor 
ook waardig aansluiten bij  de beweging die be-
staat, om het onderwijs uit te breiden. Ook 
zou zij  zich tot de gemeentebesturen kunnen 
wenden, om aan te dringen dat deze alle krach-
ten inspannen tot het bevorderen van de goede 
zauk. r  mede te werken tot verbetering van 
het nijverheids-onderwijs, zou zij  tot bevordering 
der  Bouwkunst werkzaam zijn. 

e heer l i . v. d, n . zegt, dat niets 
omtrent de e Ambachtsschool iu bet 
rappor t der  commissie is gezegd. j  acht het 
tot aandrang der  argumenten, in het rapport der 
commissie genoemd, ge wenscht, dat op de ver-
kregen uitkomsten gewezen wordt. p wordt 
geantwoord dut de commissie dit punt wel heeft 
besproken, maar  dewijl de vraag algemeen is, 
zij  ook slechts eeu algemeen uutwoord gegeven 
heett. Acht de j het goed, dan kan 
zij  op het bestaande wijzen. 

n behandeling wordt genomen het voorstel tot 
oprichtin g eener  bouwkundige bibliotheek met 
medewerking vun de Afdeeling. 

e Voorzitter  doet mededeeling van een schrij-
ven van den heer A. vau der  Put, waaruit blijk t 
dat, hoezeer  ingenomen met het denkbeeld, hij 
aan een voldoend resultaat t w i i ë l t , waarom hij 
den raad geeft zich voor  deze zaak met het Be-
stuur van het h t te ver-
staan. 

Nadat de heer  J. r  aan de leden dc ver-
cischte inlichtingen omtrent de op te richten bi-
bliotheek had verschaft, waaruit in hoofdzaak 
bleek, dat men eene leening van ƒ 1000 wenschte 
te sluiten, cn dat, na aftrek van onvermijdelijk e 
kotten | jaarlijk s voor  eene som van ƒ 1 50 aan 
boeken kon worden besteed, werden door  ver-
schillende leden bezwaren van finaucieelen aard 
in het midden gebracht. 

e heer  v. d. n . stelt voor, dat 
de Afdeeling, wanneer  /'5U0 deelneming te vin-
den is, voor die som collectief lid van liet -
kabinet worde. Aldaar is reeds veel, niet alleen 
op bouwkundig gebied, maar ook op dat der 
iiijveiheid , voorhanden. t voorstel wordt door 
enkele leden ondersteund, en eindelijk besloten 
om de ten deze benoemde commissie uit te. noo-
digen een voorstel in vjornoeinden zin aan het 
bestuur  van het t le doen, en den uit -
slag in de eerstvolgende vergadering mede te 
deelen. 

e Voorzitter  sluit de vergadering, de laatste 
in het seizoen, met een woord van dank aan die 
leden, welke door  hunne medewerking hebben 
bijgedragen om de vergaderingen nutti g te doen 
zyn, eu met de noodige aansporing aau allen, 
oui , door het leveren van bijdragen eu het aan-
werven van nieuwe leden, de Afdeeling in be-
langrijkhei d te doeu toenemen. Ten slotte richt 
hy ook een woord van dank aan den afgetreden 
vice-voorsitter, den heer . van Erkel , aan wien 
de Afdeeling, en vooral het Bestuur, groote ver-
plichtingen heeft. 

Berichten en mededeelingen. 

"* ' . 

Tc Ostia heeft men een interessanten vond 
gedaan. u heeft er  nl. twee kolossale bustes 
van wit mariner  opgegraven, die bijna geheel 
gaaf zyu. e eene schijnt keizer  Phihppus, de 

andere Septimus Severus voor te stellen. Ook 
heeft men den toegang tot een huis uitgegraven, 
dat nog zoogoed als in zijn geheel is en van 
baksteenen en marmeren zuilen gebouwd is. t 
front van dc deur is met een schepel versierd, 
dat in het midden van een driehoek is aange-
bracht. n meent, dat het schepel of bet uithang-
bord van een ko >rnkooper geweest is, of dat het 
den overvloed voorstelde. Te Cornets heeft men 
eene zeer  schoone vaas van terra-cutta gevonden, 
waarop verscheidene godheden geschilderd zijn , 
met hare namen in Grieksche letters; het zijn : 
Ares, Aphrodite, Gunymedos, Zeus, Athene, -
nies, , , een Sater en Thetis. e 
naam van der. kunstenaar  die dc teekening maakte, 
Euxylheos, staat er  onder, en eveneens die van 
den maker  der  vaas, Oltos. t kunstwerk is 
zonder  twijfe l van Etrurischen oorsprong. 

— e Bank te Santander (Spanje), een prachtig 
gebouw, en de koninklijke  schouwburg te s 
(Engeland) zijn don 28 . cen prooi der  vlam-
men geworden. Uij  den brand in Spanje heeft 
rnen 't verlies van menschenlevens te betreuren. 

e schouwburg te s geraakte in brand even 
na de opvoering van Twee Weezen en tenge-
volge van onvoorzichtigheid met het Bengaalsche 
vuur . 

. 

's-Gravenhage. e r  van Uinnenland-
sche Zaken heeft ter  algemeene kennis gebracht, 
dat Z. . . Prins k der  Nederlanden , op 

g 7 Juni a. s., des namiddags te 1 
uren, in het Paleis voor  Volksvlij t te Amsterdam, 
de onderscheidingen, bij  gelegenheid der  in 1873 
ie Weenen gehouden wereldtentoonstelling aan 
Nederlandsche inzenders toegekend, zal uitreiken. 

— j  beschikking vau den r van Bin-
nenlandsche Zaken is 11. van k , na voorafgaand 
vergelijkend onderzoek, benoemd tot opzichter 
van 's s Waterstaat 4de klasse, 

— r  denzelfden r is ingetrokken de 
beschikking, waarbij  uan Gebrs. Pot, te -
kerk , vergunning verleend is voor  een stoomsleep-
dienst op de rivieren in de provinciën Noord-
Urabant, Gelderland, d en Zeeland. 

— j  koninklij k besluit zijn benoemd tot land-
meter 3de klasse, bij  het kadaster, de adspirant-
landmeters Verstjjnen, te Nijmegen, en * 
huis, te Akkerwoude. 

— e gewone vergadering van het k 
t van s zal den lOden dezer in 

het lokaal a worden gehouden. Onder 
de te behandelen voorstellen komt voor de be-
noeming van een honorair  lid . op verzoek van 
20 gewone leden, en ouder de ingekomen stuk-
ken komen voor: mededeeling van het lid J. W. 
Witsen Ellas over  eene gebroken spoorstaaf; idem 
van het lid Ph. J. Waller  over dc Fairlle-loco* 
inotiel; idem van het lid W. 11. F. . n van 

, betreirende eene zeehaven voor  Batavia: 
verhandeling van liet lid J. . C. . de , 
over  het belasten der  veiligheidskleppen van stoom-
ketels met spiraal voeren j nota van liet lid P. s 
Geesteranus, betredende het l te -
den . mededeeling van het lid A. Ph. n , 
over een nieuwen regulateur  voor  »lhe Bessemer 
Swinging Saloon", en teekeningen betreffende een 
te graven kanaal uit het dorp e 
naar do tweede uitwateringsluis van , 
ingezonden door den heer  A. O. T. do , 
burgemeester  van . 

n deze vergadering zullen dri e leden van den 
d vun Bestuur  moeten worden benoemd, ter 

vervanging van de aftredende raadsleden ftf.  C. 
J. Piepers, N. . t en  C van , 
van welke eerstgenoemde terstond herkiesbaar is. 

Na afloop dezer  vergadering wenscht de d 
de gelegenheid open te stellen tot het houden 
vau een vriendschappetykeii maaltij d in het ge-
bouw van  eu Wetenschappen. e leden, 
die daaraan wenschen deel te nemen, worden 
verzocht zulks vóór 0 Juni aan den Secretaris 
mede te deelen. 

e d van Bestuur  heeft verder  besloten de 
eerstvolgende g buiten 's Gra-
venhage le houden. 

— n de zittin g der  Eerste r  van 2 dezer 
werd het wetsontwerp t>t verhooging van hoofd-
stuk V der  sta itsbegrooling voor 1875 (kosten 
vuor  boringen voor de droogmaking der  Zuider-
zee en voor  den golfbreker in het Noordzee ka-
naal) met 20 tegen 2 stemmen aangenomen. 

Amsterdam. n Sisten i j.1. werd alhier 
eene vergadering gehouden vuu aandeelhouders in 
de j  tot droogmaking van een gedeelte 
der . e rekening over  1874, slui-
tende met een voordeelig saldo van ƒ
werd goedgekeurd. 

Als commissarissen werden herbenoemd de hee-
ren . y eu B. . a werd het verslag 
over 1874 uitgebracht, waaruit bleek, dat de 
werken met kracht worden voortgezet. 

. n 20sten  j . werd alhier 
de jaarhjksche algemeene vergadering gehouden 
van deelhebbers in de c 
Spoorwegmaatschappij. Blijkens het uitgebrachte 
verslag liol de toekomst der j  zich 
gunstiger  aanzien. n was geslaagd iu de plaat-
sing eener  eerste hypotheek van 4.'  miilioen gld., 
tot gedeeltelijke afdoening van schulden , aanschaf-
fing van rollend materieel enz. Een tweede hypo-
theek van 0.J miilioen gulden zal strekken tot 
conversie der  4J "/o obligation in 5 "ƒ„  certificaten. 

e voltooiing dur  lij n vordert goed; dc j 
is ontheven van de bezwarende verplichtin g tot 
het uauleggen der  lij n . 

Tut commissaris is gekozen de heer  J. N. Sears, 
te . 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

, ' Juni. 
"ta d lichten . te 11 Uren, door  het gcmccntcbost.: 

hel alt voeren van werken aan de , aldaar. 
. lo 11 uren, door . C. van Genk, hij  .1. 

: het verbouwen cn afwerken van eeu liois al-
daar, cn hel bijbouwen toucr  nieuwe remise tnr.l toc-
bchooren. 

'tt-llaae, to 12 uren, door  het ministerie vau finan-
ciën: lo. hot herstellen ou verbeteren der -
graaflijiic u langs den g fussclion Ede eu de 

e grens bij  Zevenaar  , en langs don Staatsspoor-
weg tnssclicu Arnhem cn Zwolle, Zutfen eu de Gla-
nerbrug en Almelo cn dc e grens bij  Oldenzaal. 
So. idem idem van du n langs den 
Staatsspoorweg tusschon n en 

i met inbegrip vau de zijlijne n 
te Franeker, Grouw, n cn Slcoiiwijk ; 3o. 
do aanleg eener  lelegraofliju langs den Onsier  spoorweg 
tusscbeu Amersfoort —Znlfeu, met inbegrip van 3 zij-
lijnen, eene met 2 diaden tussehen den spoorweg en 
den straatweg lo , eene met 2 draden 
tusscbeu den spoorweg en liet r 
op het paleis liet , en eene met 0 draden lus-
scliei» den spoorweg eu het r te 
Apeldoorn. 

"paariidam , te 1 uur, iu c Tc'eskoop: het bou-
wen van eeue houten schuur  en dito wagenhuis niet 
paardenstal, in deu l rakpolder, nabij  Spaarmlum. 

, tc 1 uur, door bet gemeentebestuur: de 
levering van lo. 00,000 stuks straatklinkers, 2o. 200 

' grint . 
Walaum, tc 6 uren, door  kerkvoogden, iu de kos-

te lie: eenige verfwerkeu in dc kerk en aau dc pas-
torie ald'iar . 

Uioiiingeii , "s av. 0 uren, door . , bij 
C. Struvé: bet bouwen vuu eeu pakhuis euz. 

, bij . S, : het bouweu vau een 
schuur  met wagenhuis. 

, H Juni. 
Gac„ , ie lü uren, door  VV. , Baron , iu 

c Vriendschap: het bouwen vau een woonhuis tu 
. 
, te 1 uur, door de maatschappij  tof expl. 

van Staatsspoorwegen, aau bet bureau van densectio-
ingenieur: hel doeu vau verfwerk, iu 10 perc. 

, te 2 uren, door de mautschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan bet centraalbureau: het 
afbreken en wederopbouwen van binnenmuren iu dc 
locomotievenfoods te Groningen, met bybehoorende 
werken. g ƒ 1050. 

, te 5 uren, door  liet bestuur  der  water-
keering vau bet calamiteuse waterschap Stavenisse, in 
het gemeentehuis: bet herstel, dc vernieuwingen bet 
onderhoud tut 30 Apri l '70 van de aarde-, kram-, 
rijs - eu stccnglooiiugwt rkcu aan die waterkeering. 

, iu hel Timmerhuis: de levering van 
10S0 gegoten-ijzeren buizen ou 20 afsluitkrmuen met 
toebehooren, vaa diverse inrichting , om te dienen tot 
uitbreidin g van het buizennel der  drinkwaterleiding , 
alsmede van 32,000 . Engelsch oud gietijzer. 

Amaterdam, teu kantore vau ili-ur y o cn Son: 
het bouwen vuu de sluiswachtcrswoniuguu aau dc 
Nourdzecsluizeu onder  Velseu. 

w oi-n»d.is , t> Juni. 
Twella. te 10 ureu, door  het geineeutebestuur  i de 

levering van p. ui. S0O stèie grint . 
Amsterdam, te 11 ureu, door  deu comm. der  ma-

rine, ter  gnlliu vau de directie: bet maken van cen 
gebuuw, bestemd tot bergplaats vuu iiiichiueilecleu; 
bet dichtmaken vau cen der  brikskappen en hel makeu 
van ccne bergplaats voor  geschut eu affuiten, op 
's s werf aldaar. Aunw. 7 Juni, van lu—12 ureu. 

Alkmiar , tc 12 uren, door  dijkgraaf cn heemra-
den vau liet üeestmerambacbl, inliet logement Nuord-

; hel gewoon onderhoud der  Westl'riesche 
djjkswerken, met bijlevering van materialen en ar beid s-
looneii. Aunw. 7 Juni, tu 10 urou. 

, le 12 uren, duur  dijkgraaf eu heemraden 
vau den Zuidpulder , iu het n lo'emeut: het 
maken van ecu gebouw voor  ecu te slichten itoorn-
vijzolgciiioal, niet schoorsteen, maehiue- eu ketclbe-

. Bilj . inz. bij  deu dijkgraaf , uf bij  de inge-
nieurs tv. C. eu . dc Wit , te Amsterdam. 

kampen, te 1 uur , vanwege hel miuisterie vaa 
financiën, d iur  deu inspecteur  der  posterijen, iu het 

A tel des Pays-Bas: het bouwen vau eeu postkantoor 
aldaar, lui . bij  den architect , aldaar. 

e ra » , te 2 uren , door  hut bestuur  der  Naam-
looss Vennootschap u e Viecsctihou-
wenj en Broodbakkern, iu t h Wapen: 
hel maken van eeu gebouw voor  broodbakken) op eeu 
terrein aau deu k uldaar. Aauw. 7 eu 8 Juni, 
telkens vau 10—12 ureu. 

krallnsen, tc 2 uren, door  burg. cn weth.: het 
maken der  gebouweu euz, benoodigd voor bet kool-
oloset stolsel. 

Bl i ja , bij  T. . Wielenga: liet verbouwen vau de 
Clir . Gerei, kerk uldaar. Aauw. 7 Juni, tc i) uren. 

, U Juni. 
Zuj lcn , tc 11 ureu, door  burg. eu wctli.: liet amo-

veeren dur  bestaande ou het bouweu eener  nieuwe 
ouderwrjserswoning aldaar. . bij  deu arohiteet P. 
N. Broers, te Utrecht. 

Aiimie.'dam, le 12 ureu, door  dijkgraaf en hoog-
heemraden van Aiiistelland, tc liuuuer  secretarie: lo. 
het uitnemen en bergen der  nieuwe, eu liet iuhuiigeu 
der  oude buitouvloeddeurcu iu de r eu 

r  sluizen, iu deu Zeeburgersoedijk; 2o. 
bel maken cu iiihaugeii van een stel nieuwe biuueii-
vloeddeuren in de r  sluis, met verdere kleine 
herstellingen, zoo uan timmer- als aau metselwerk. 

, te 12 ureu, door  dijkgraal eu heem-
raden van het Groot Waterschap de e Vcueu, 
iu bet gemoentehsja: hel verhoogen cu verzwaren vau 
eenige nngkaden van do e Vcueu, ter  lengte 
vau ruim 5000 , iu 8 pcre. 

Zaam»lag, to 12 ureu, door  liet bestuur  der  water-
keering vau de culutiiilcuse polders , 

s cu Eendracht, in de duectlekect: 
lo. bel lurstcl , de vurnieuwiug eu het onderhoud tot 
30 Apri l 1570 vun do aarde-, kram-, rijs - eu slecu-
gioOÜligwerkea aan de waterkeering van -
uoemdu polders; 2u. liet maken cn zinken vuu 7550 
hV ziuksluk van 2 rijslageu. met hut leveren eu ver-
werken vau 0525 sciioopatuii gewonen n 
steen, 2025 sobeenston afval vau u ol 

n steen. Aunw. 7 Juui. 
, te 12 ureu, duor  burg. cn wotli.: de 

onderbouw eener  ophaalbrug over  hel -
veldaOhc p uldaar. 

.Arnhem, te 1 uur, door  deu burgem.: het bouweu 
vau 2 entreegebouwen cn 2 n voor nc 
nieuwe algemeene begraafplaats bij , iu
perc. (Uerbesteding.j 

, te 2 ureu, door  burg cn weth.: hel doeu 
vau rerandèringen iu de school vaa driejarigen cursus, 
bij  het Prinsenhof, lui . bij  deu opziculur  J. E. vuu 
deu Arend. 

, te 2', uruu, duor hot iiin.i- t ei ie vau 
binnenl. zaken, aau het gebouw vau bel prov. bot-' 
liel bouwen vau eeu ijkkautuo r te Amsterdam. 

Wildervank , te 0 uren, door  liet gemceutebcstuur: 
bet doen vau burstvllüigeu tut het oudcruuud vau 

scholen, onderwijzers woningen en andere gemeente-
werken. 

, tc 7 uren, door bot bestuur  vau den 
dorpsjiolder, iu o Zwaan: lo. hot leveren cn aan 
roeren van grint iu de itratea; 2o. het verspreiden 
dier  grint ; 3o. hot leveren cn aanvoeren van grint op 
ii<  dijk , 4o. het ruimen der  weteringen on zcegcu. 

j£uaa«we»teinde, bij  J. , : het bouweu 
vau eene molenaarswoniug. Bustek en teekening bij 
Joh. g aldaar. . bij - van dur , 
te Buitenpost. 

Vrijdag ,  Juni. 
, te 10 ureu, tor  gcmccnlc-sccrelarjo 

van : liet verbreeden tu gedeeltelijk 
ophoogen der  benneu van dou kunstweg, van de 
i;..TJr i van Wij t gaard af tot aan deu , 
alsmede ocu gedeelte van laatstgenoemden weg. lui . 
bij  den architect - 8. Tc i pst ra, iu de Scbraus under 
lliii/nni . Aauw. 0 Juni, tc 10 ureu. 

Nleuwvllel, le 10 ureu, door  liet bestuur  der  wu-
tctkcering vun deu culainitciisen polder  Adoruis, iu 
bet gemeentehuis: het verbeterenen onderhoudender 
wateikcereudo werken aan dien polder, over  dun dienst 
1876/70. Aanw. 7, 8 en 9 Juui. Bilj . iuz. bij  J. G. 

, secretaris-ontvanger, tu Groede. 
 ini.i i  tc 11 ureu, door het bestuur  der 

waterkeering vau het calamiteuse waterschap Nieuw-
Boiiimonode, bij  A. vali dur : bet herstel, de 
vernieuwing en het onderhoud tot 30 Apri l 1870 van 
de aarde , kram-, rijs- cn steenglooiiugwcrkcu aau de 
vt-ulcrkceriu g vau buvcugcuoouid waterschap. Aau a*. 
8 Juui. 

(ortgene, tc  uren, door  het bestuur  der  water-
keering van deu calainiteuï-oii jiolder  Anna, iu liet 
gemeentehuis: bet herstel, dc vernieuwing eu het 
onderhoud tol 30 Apri l '70 vuu du narde-, kram-, rijs-
eu sleenglouiingwerken uun den zeedijk vun dien 
polder. Aauw. 7 eu 10 Juui, telkens van 10—3 ureu. 

Arnliem , te 12 ureu, dour  deu dijksloel van liet 
Arnlioiiisclic-en-Velpscbe Broek, iu de : bet 
makeu vau een sluisje cue., bij  Over  hagen le Velp. 

. bij  S. A. Fijnebuik , te Arnhem. 
li.-i n , le 2  uren, door  burg. en weth.: liet maken 

van eene steenen kudu lungs het vuurwater  vuu de 
tl  i.  tu - . lui . bij  dou gemeente-architect. 

Naaaea, le 3 uren, door bet bestuurder  water-
keering van den calauutcuseii polder  Niuuwe-Neiizeii, 
in het Nedcrlandsch : le perc. het herstel, 
de vernieuwing ou bet ouderboud tot 30 Apri l 1876 
vau dc aarde-, kruin - en rijswerken eu van liet makeu 
vuu werken tut dijksvcrbelering, aan de walerkeeri.ig 
van bov enge noen el en poldor; 2e perc. het makeu van 
wcikcu tot verdediging van deu oever  vau deu ge-
noemden polder. Auuw. 8 Juni. 

Papendreehl, bij  den secreluris-jieuuingm. vau het 
stoumgemual van de Ncderwuard: de levering, vóór 1 
Sept. a- s-, van 1500 . . 

Zaterdag, 12 Juni. 
iiio.i-i.i i tc 11 uren, door het bestuur  der  water-

keering vau bel calainit. waterschap Ellewoulsdijk en 
den culaniiteuscn polder  Bórseleu, iu bet gemeente-
huis: lo. hut herstel, de vernieuwing eu bot onder-
houd l 30 Apri l 1870 vau de aarde-, kram-, rijs- en 
stccnglouüug-verkeu aau de waterkeering vau buveu-
geuocn.d waterschap, iu 2 perc; 2u. hel verdedigen 
vau den oever  duur  liet aanbrengen van ziiikslukkcu , 
hei maken vau rij s hoofden eu hel doen vuu grondoo-
ring aau den polder e leu; 3o. het verdedigen vuu 
deu oever  dicus polders door  steen bus tori ing. Aauvv. 
U Juni. 

Arnhem, le 11 uren, door  dun comm. dor  genie, 
in de : liet bouwuu vuu privaten aan uu bij 
de Willemskazerne alduar. Bilj . iuz. 10 Juui, 'sav. 
S uruu, bij  vuuru. Cumul, te Zullëu, 

, le 12 uren, door  hot geiuecutebest.: 
lu. bet muken vuu eeue bergplaats vour  brandspuiten 
aun de e ; 2o. bet makeu van eeue 
bewaarplaau vuur eene brandspuit op bet terrein ach-
ter ue kazeruo. Bilj . iuz. 11 Juni, vóór 'suvouds 8 
ureu, ter  secretarie. 

YAenimelN, tc 12 ureu, ten gcmceiitcbuize : het 
amoveeren der  bestouude houteu brug over, de Frans* 
ktr-Siitekur-zeilvaar t e Wolsrijp , ea iu plaats daar-
van makeu eener  mcuwc vaste brug met watergebiuleii 
euz. Blij . iuz. vóór 11 urou. 

uurgli , tc 12 ureu, duor het bestuur  der  water-
keering vuu don culaniiteuscn puldur  Burgb-eii- West-
land, in lit t gemeentehuis: hel herstel, de vernieu-
wing cu hot ouderhoud tol 30 Apri l 1̂ 70 vuu de 
aaTÜO-, kram* , rijs - en sleeuglooiiugwurkeii uuu de wu-
terketaïug van gemeldeu polder. Auuw. 0 Juni. 

, le , uren, ten gcmeeiiteliuize: 
liet maken vau eenige veranderingen aau liet gebouw 
< i geiueouteschool uo. . ) 

, to 1 uur , door  burg. eu welb.: lo. bet 
buuweu vuu eeu sluombruudspiiiihuis iu hel Achter-
om; 2o. hot vernieuwen der  kap van demanège, uiet 
bijbelioorende wcikeu. Aanw. V Juui , lo 10'., urou. 

, le 2 uren, door bet ministerie vaa bin-
nenl. laken, aan liet gebouw vau bel prov. bestuur: 
hel verbouwen van hut bestaande ge w iu deu 

s aau do l eu bet inrichten 
duurvuu lot een buluuiscb laboratorium , bebooreuiiu 
tot du aoademisohe gebouwen ie Utrecht. Aunw. 0 
Juni. g / 14,500. 

sluln, te t uren, door  hut bestuur  der  waterkee-
ring vuu hei Calamiteuse watersohap Tienhonderd-en-
Zwarte, ui do : bol verbelcron eu ondur-
boudeu der  wnlcckeureude werken aau gcuoeiud water-
schap over deu diuusl 1876/76. Aauw. 7, S «u V 
Juni. Bilj . iuz. aau dun secretsris-cfilvangei J.
Ueiiuequiu. 

, bij  den dijkgraaf vau den n 
polder: de levering, vóór deu wul te Baih, vuu 120 

< [ alvui vuu i steeu. 
s i *  Juni . 

Ui anlnsen, te 12't uren. door  buig. cu weth.: lo. 
het buuweu vau ecu liulpbureau van puliti e builende 

; 2o. hel levercu eu plaatsen vau schoor 
puien eu luudvastcu. Bilj . inz. 12 Juui. 

UU É ii iu. tu 2 urou, r  dijkgruu f ou heemraden 
vuu deu , lor  secretarie ui dc 
"aasstraat: liet leveien eu vervaardiguu vau 0 duk-
dalven iu de . 

si J.u olii-[i. n m lii e , i ,  5 ii iüi , duur  bot dijksbest. 
Vuu het Oud-lhldt , teu slraiidhuize: bet uitwegen en 
Ul heien vau 225 . luugeregel ou vuorkist lu bet 
* treats paalwerk. 

*-Ua-(-ii , te 0 urou, iu hut Eiiidboveuscli -
mis: hot bouwuu vau 3 naast ulkaar  gelegen hoeren-
huizen met aautiooreU) in do e Nieuwstraat, uldaur. 
Bcsiek en leekeniugen liggou iu guuucnid koffiehuis, 
lui . bij  dou bouwkuudigu F. Goijuurls , tu Tilburg . 
Auuw. tu 4 uruu. 

, S Juni. 
i . tu 10 ureu, door  burg. eu weth.: 

Ccuigu onderhoud»- eu schlldei werkuu aau de scholen, 
Oudui wijzers woningen eu braudspuitliuisjes, alsmede 
bet leveren vau biggelzuud ua grint  t ia é pere. Auuw. 
op het bestek, 14 Juni, te 10 uruu, ton raadhui SC. 

l*U.ekcrke , le l " 1 . ureu, duor  liet bosluur  dor 
^aieilteenug vuu dou calaniitouseu poldor  Vliele, iu 
de duecliekuot: liet verbeteren eu ouduihoudeu der 
wui e [keurende werken aan guuoeuiden polder  over  deu 
(bxusl 1876/76. Auuw. 12 eu 14 Juui. 

Abbenbraek, tc 12 uren, door  burg. en weth.: liet 
herstellen van den toren aldaar. . bij  den opzich-
ter . van den d , aldaar. 

lireelii , tc 2 ureu, door  du maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: bet 
leveren vuil 4700 eikenhouten dwarsliggers en van 
vierkant beslagen eiken wissclhout, teu behoeve der 
uitbreidin g vau dc sporen op liet slutiun Boxlel. -
ining ƒ27,250. 

"iummer n (Zeekind), tc 3 ure i , in dn sluis-
wachterswoning: liet maken van ecu nieuwe uitwate-
ringsgeul voor de sluis aldaar. Aauw.  Juui, te 
3 ureu. 

Nleuwalda, te 3 uren, door het waterschap Old-
ambt, bij  J. . Cromer: het driejari g onderhoud lo. 
der  sluis- en havenwerken te ïermuntersül j 2o. der 
kanalen, in 14 perc; 3o< der  bruggen, in 5 perc: 

. vau hei Boueemderverkud; 6b. der  duikers onder 
het Winscboicr- eu ; Oo. van bet 
dok enz. te Nicuwuldu; 7u. der  kaden, iu 3 pcre.; 
So. het bouwen eener  brugvvacliturswoniin- bij  deu 
Gurewog te Nieiivvoldu; 0o. het opruimen eu hurleg-
gen der  sfeenglooiing op- ou betoiuicr-profiel-brcugeu 
der  aanslnitingsdijken voor dc nieuwe sluis te Tcr -
muuterzijl . Auuw. van uu. 'J 11 Juui, van uo. ' 12 
Juni, telkens le 10 uruu. 

. te 1 ureu, door  de j  liet 
Emmer Cumpusciium, bij . : bet bouwen vuu 
eeu woonhuis nut schuur  op het Emmer Compascuuiu. 
Bilj . iuz. 14 Juni, bij  den directeur.. 

vin si ru l door den ai chituct J. Scrvais: bet 
bouwen vau conc bergplaats voor  tabak, met kantoor, 
overdekten uitgang eu poort, aan de * 
dergracht. 

li.i i new l , door  burg. en weth.: het leveren vau 
cuue metalen torenklok, van minstens 000 . 

Hoen, bij  den pcuuiiigm.-gril'tic r  der  watering -
dekenskerke: dc levering vóór 1 Oct. a. s. van 1600 
sclicepstou gewonen u slecu, 000 idem 
afval van idem, 200 idom grove puin. 

AVecmdair, B Juui. 
, tc 11 ureu, door hut ministerie vun bin-

nenl. taken: lo. het maken van ceiiu houten fiinilec-
ring voor  eeu ijzeren liclitopstand op deu noordelijken 
dam aan deu k vuu . g / 03,000 j 
2u. hel leveren cu stelleu van eeu ijzeren nchtupstund 
met koperen lautuaru op den kop vau den noordelijken 
dam uau deu k vuu . g ƒ S300. 
Aanw. vun beide deu ben dag vóór dc besteding; 
3o. bet maken vun eeu nieuwen noordurlcidum langs 
het , lu hut belang vau den waterweg van 
Zwolle uuar zee. Auuw. 0 Juin. g '"Si,350; 
lo. het maken van eunige werken tut voortzetting der 
nonnaliseeruig vau de Waal, ouder , 
tusscbeu dc kilometerraaieii S3 eu 85. Aanw. $ Juni. 

g f 37,800j  5o. de voortzetting der  normalisee-
rin g vau de e onder  do gemeente -
dinxveld. Aauw. 0 Juui. g ƒ 00,000. 

, 17 Juni. 
, to 12 ureu, duor  bot ministerie van bin-

nenl. zaken, leu dienste der  Staatsspoorwegen: lo. 
liet doorsnijden van den Oosterdukdijk , bet omleggen 
van deu UjOgangSWCg naar  dc oostelijke tijdelijk e aan-
legplaats, eu hel onderhouden vuu den toegangsweg 
en de oostelijke aunlcgpluals met sleigers tu Amster-
dam , ten behoove van den spoorweg Nieu wed iep-
Amsterdam. . bij  deu eerstaanw. ingenieur  le Am-
sterdam; 2o. de uilvueriug van verschillende werken 
op de n tc t en iiei -
buudeii vau dlo stapelplaatsen god. 3 jaren. inl . bij 
den eers'.uaaw. ingenieur tc . Auuw. vau 
beide werken 8 un 10 Juni, telkens le 11 uruu. 

krallnsen, ie 3 urun, door  burg. *n wulti.; liet 
bouweu vuu eene school voor  meer  uitgebreid r 
onderwijs, mui boveawoning voor  den huolduuderwij-
zcr. Aauvv, tu 10 uren. 

Philippine, te 3 ureu, door het bestuur  der  wa-
terkeering vau den ealauiilousuu poldor  Sta  Philippine, 
iu c Goudeu ; het gewuiiu onderhoud der 
aarde-, kruin- , rijs- en stecuglooiingwerkeu aan voor-
nueiti ien pulder. met het onderhoud lol 1  1S70. 

Vrijdag , « Juui. 
, tu O ureu, dour  hot miuistcriu vau 

biuueul. laken, uau het gebouw vaa bot prov. best: 
liel gedecliolijk uitbreken eu diehluu van deu sypliun 
cu hel verzwareu vau eeu gedeelte der  dijken vuu liet 
kanaal vuu Siuis naar  Brugge (Nederl. gedeelte.) 
Auuw. 12 eu l l Juni g ƒ 2030. 

Aruhem, te 12 uren, dour  liet ministerie vau biu-
ueul. zaken, aau liet gebouw vau liet pruv. best.: 
hui aanbrengen vau beplanting met opgaande eike-
boomeu langs bet Sc perceel Uur s groote wegeu 
iu Gelderland. Aauvv. 11 Juni. g f 3340. 

/mil le . tu 12 ureu, door hel ministerie van 
biuueul. zaken, aan liel gehuil» van bet prov. ; 
hut doeu vau klinkcrhnslniliugc u op de groote wegen 
in Overijsel, iu 2 perc. eu iu massa. Aauw. lOJuui . 

; perc. 1, / 1400, perc. 2./2U50. 
Vreiiingen, te 12 ureu, door net pruv. bestuur: 

lui maken vau aardewerken totuaiisliilliugder  weder* 
gndacne zeedijken uun bel buileuslutshoold vuu de 
schut- ou utlwalei'iugsluis le Jjulfzijl . Aunw. 11 Juui, 
ie 12 uren. 

, tc 1 1 , uren, door de directie vau bot 
herstellingsoord e Trompenberg, bij  Buwaldai het 
buuweu van eeu pension bevallende 3/ kamers, lol. 
bij  dc directie, te m eu bij  deu uichiiect i . 
Gosscliulk, le Amsterdam. Aauw. 18 Juui, lo 2 ureu. 

kalendi i t l i i . bij  deu sccreluris-peiiuiugiu. vuu de 
polders , de e ou 

: do levoriug, op keur, vóór 1 Aug. a.s., 
van 70,000 . . 

Zaterdag, ) Juni. 
, te 11 ureu, lu deu : bet maken van 

verbeteringen aau de pyrotcchuiscbe werkplaatsen al-
daar. Blij . int. uiterlij k 17 Juui , 's av. 7 uren, teu 
bureele vuu deu comm. der  genie. 

n.ili-fu . le 11 uren, door  burg. cn weth.: het bou-
woii vuu eeue OnderWUSCrsWOUiuu bij  de school le 

e ui. Aauw. bij  duu timmerman G. Aleusink, aldaar. 
, -  Juni. 

, tc 2 uren, door het . . kerkbest., 
bij  Jos. : liet bouweu vuu ecu uude-uiau-
iieu-cu-vruuweiiliui s eu . lui . bij  U. 
Willuiii s Jr. , uldaur. Aunw. 17 Juui, tc 'J ureu. 

Ulnadag, WW Juni. 
l'trerltt . te 2 uren, duor de maatschappij  tot expl. 

van  , uuu het Cuutrauluureau: liet 
makeu vau eeue waehlerswoui.ig liubi j  deu overweg 
iu deu Nuurdzuedijk tusscneu de stut mus g ou 
Zwaluwe , leu behoeve vau den spuurweg — 
Breda. lui . bij  deu scotie-iugenieur lo Breda. Aauw. 
S Juui. 

Vtuemtdag, WW) Juni. 
, tc 11 uruu, door  liet miuistoriu vau biu-

ueul. zaken : lo. bot onderhoud der  rivierwerkeu op 
de , in 5 perc; 2o. de veruioowiugeu eu 
herstellingen aan du u luugs tie tlovuu-, 
Benedeu- eu Nieuwe i wede, met bet ééujarig ou-
derhuud, iu 4 perc. Aauw.: pure. 1 10, pure. 2 17, 
perc. 3 S eu perc. 4 10 Juui. : respect. 
ƒ 15,000, y'2U,0O0, ƒ45,000 eu /'20,000; 3u. bel ou-
deilioud Uer u aan hel l'utiuerdeusche 
kanaal, deu u eu de , iu 4 pere. Aanw.: 
perc. 1 lo, perc. 2 l i , perc. 3 S ea pete.  l'J Juui. 

: resp. ƒ 12,730, / 9330, ƒ 12,110 en ƒ 21,230; 
4o. de vernieuwingen en herstellingen aan de Noord, 
de Oude s tussehen t cn ĥ t Berengat, 
het , dc e en de e , met 
het éénjarig onderhoud, in 2 perc. Aanw.: perc. 1 
15, perc. 2 lf i Juni. : resp. / 27,000 cn 
f 2040; 5o. liet verrichten van baggcrwerk iu de Amcr, 
ou bet herstellen cn onderhouden van du werken op 
het bovendeel dezer  rivier , aan dc monden van het 

c en de , van 1 Juli '75 — 30 Juni 
'70. Aanw. 16 Juni. g ƒ 12,000; Oo. de her-
stellingen cn vernieuwingen aau de n 
op den n on dc Waal in Gelderland, met 
het onderhoud van 1 Juli '75—Ü0 Juni'70 , in 3 perc. 

: respect, ƒ20 ,035, ƒ20,800 en ƒ 26,450; 7o. 
het maken van 0 dwarskribben langs den rechteroever 
van de . onder  Bergambacht, tussehen de kilo-
ine terruuieu 105 eu 10S. Aanw. 16 Juui. g 
^27,500. 

lieerde, te 6 uren, door  het gemeentebestuur, bij 
W. : het loggen van cen griutweg, tor 
leugte vau 1100 , door  bet dorp Veesen. 

YrUdag, ga Juni. 
, te 12 uren, door het prov. bestuur: 

het uitdiepen van een gedeelte der . 
Aanw. deu 4cn dag vóór dc besteling. ) 

V% oeimtiiB  30 Juni. 
, te 12 uren, door  burg. en weth : het op-

breken en opnieuw leggen der  straat in de Voerstccg 
en iu de g altlaar. 

, 1 Juli . 
Vllaae, te 12 uren, door  liet ministerie van bin-

nenl. zaken  het bouwen van een buitensluislioofd met 
schutkulk aan du marincsluis tc Vlissingen, het ver-
ruimen van een gedeelte der  marinehaven, enz. . 
bij  deu eerstaanw. ingen. te Vlushigeu. Aanw. 21 cn 
21 Juui, telkens te 1 uur. 

Op later le bepalen datum. 
Arum , bij  S. Cupcrus: bet verven cener  huizinge 

cu bakkerij . 

A p van Aanbestedingen. 

Teenehietea, S : het bouwen van ecu buiten-
verblijf ; gegund aan P, Yporluau, aldaar, voor  ƒ0700. 

Ternaard, 10 : lo. het slechten van cen school-
huis te : minste inschrijver  was . . -
man, to Nes, voor  ƒ3339, 

2o. liet beschoeicn enz. van den l tc ; 
miuste inschrijver was S. Jougedijk, tc , 
voor  ƒ 1 7 8 6. 

Breda, 20 : lo. liet met aanwezige keien be-
straten der  aardebaan, van dc voorm. Ginnckcnpoort 
tot de inundatiesluis; miuste inscbr. was A. , 
voor  ƒ 1 8 8; niet gegund. 

2o. liet vernieuwen van bestrating in de St.-Au na-
straal eu verwerken van du uitgekomen keien; miuste 
inschr. was dezelfde, voor  ƒ 3 3 1: niet gegund. 

3o. liet makeu cn leveren van schoolineubelen; 
minste inscbr. was A. Schoenmakers, voor  /26S. 

l'lrum , 20 : het bouwen van eene boereu be hui-
zing cn schuur: ingek. 4 biljetten, als: 
Sijlema, te Pieterzijl, ƒ 5 0 93 
J. Smit, „  Ulruin , „  4S13 
VJ. de Jont;, „  Een rum, „  4720 

. , „ , „  43S7 
Capelle a/d , 22 Alci : liet bouwen van een 

bouwmunswouiiig enz., iu duu polder  Prius-Alczauder; 
ingek. 11 bilj. , uls: 
11. v. d. , te , ƒ 14,950 

. A. Swcls Azn., „ , „  14,900 
G. , „ , „  14,790 

. Tieliemuu, „  idem „  14,760 
W. , „  NicuworkcrkaU. , „  14,600 
P. n Wz., „ , „  14,540 
A. , „  Capelle , „  14,500 
G. J. , „  Waddinxveen, „  14,000 
N. J. Nette, „  Charlois, „  13,995 

. Verbniggcn, „  Waddinxveen, „  12,739 
A. tie Borst, „  Zwaimncrdamcu 

C. Bodegraven, „  Nieuwkoop, „  12,335 
Zuldland , 22 : het uitdiepen der  Zuidlaiidscbe 

haven; miuste iuschr. was A. , te Oud-Beier-
land. voor  ƒ 5 9 5; gegund. 

, 24 : hel bouwen van een burgerwoou-
kuis; uigok. 4 bilj. , als: 

J. Boom, ƒ 11.818 
J. N. van der , „  11.779 

. E S. , „  10,000 
. , „  10,562 

allen aldaar: gegund aan J. Boom. 
l'trei-hi , 21 ; dc levering van 10 open goede-

ren wagens aau de Nederl. Ceiitraalspoorwcgmaat-
schappij; minste inschrijver was J. 1. Beyues, te 

, voor ƒ 10,000. 
Assen, 24 : het verbouwen van een koetshuis, 

stalling euz. t hoerenhuis aan dc ; mini to in-
schrijver  was . e Jr., aldaar, voor ƒ 7332 (bui-
len glas, verven eu behangen). 

kampen, 21 : de herstellingen aau een perceel 
in du Buvcn-Nieuwsiraal; minste inschr. wus l l . vuu 
Werven, aldaar, vuor/680. 

, 24 : bet bouweu eener  stoomweverij 
cn sterke rij , macliiuekumcr, schoorsteen euz., onder 
directie vau deu architect 11. P. Timmer; iugek. 9 
blij. , als: 

11. Flucbt, ƒ 52,190 
. Georling, „  51,000 

E  ter  Wtele, „  51,417 
G. Beltmau, „  48,975 
G. , „  46,920 
J. , „  46,435 

. Eggiuk, „  40,237 
A. Touis, m 44,967 
F W. Bum., „  42,425 

allen tc Enschedé; gegund. 
Wentxaaii, 25 , : do onderhoudswerken aan deu 

Zauulaudschen Communicatie weg; perc. 1 (  immer-
werk), J . , vont /"41S; i»orc. 2 (schilderwerk}, 
A. Giootes, voor  /"47S; beideii aldaar. 

, 26 : lo. de lierstulliugen aau-cu leve-
ringen leu dienste van het l te Stee-
iii , met liet vierjari g onderhoud; lugekomeu 7 
bilj. , uls: 
A. de Geus, te , f 1S.990 
W. Niigteren, „  idem „  18,330 

. Broekman, ,, idem „  1S.400 
G. du , „  Gorinchem, „  17,980 
B. Vcrdoou, „ , „  17,500 
A. W. de , „  Sliedreelit, „  17,053 
11. Verheul, „  Charlois, „  16,789 

2o. het opriiimou dor  in de Nieuwe s be-
slaande vernauwing te Bolnes) iugokomoa 12 biljet-
ten , uls; 
J. A. v. d. 8trasten, te Bergambacht, ƒ 07,000 

. Brand , „ , „  05,000 
G. Bictvold Gz-, „  Utrecht, „  61,800 
l). Broekmau, 60,400 
C. de Joug, u , „  58,947 
J. van 't Verlaat, >, idem „  68,775 
O. Sierk, „ , „  56,670 

- Scliruin, „  Sliedrecht, „  66,800 
S. vuu ' l Verlaat, „ , „  65,600 
W. de Joug, „  SUedrecht. „  65,430 

O. do , ƒ 54.962 
C. Bot. te Sliedrecht, „  52.275 

3o. dc vonrzieniugswerken aan dc beide oevers van 
deu , in dc doorsnijding van dc d voet; 
iugek. 9 bilj. , als: 
G. d Gz., f 1S.200 
V. Terwiudt , te , „  17,740 

. v. Wijngaarden. , Sliedrecht, „  17.460 
J. van dor  Plas, „ , „  17.370 
F. E. Terwiudt , „  Pannerden, „  16,850 
J. . , „  idem „  10.570 

. A. v. d. Berg, „  idem „  16,490 
O. J. , „ , „  15.987 
A. G. , „ , „  16.900 

4o. dc werken fot verbetering van den n 
in de gemeente , tussehen dc kÜo-
meterranieu 2 cu 4; ingek. 9 bili. . als: 

 A. Paauwo, 
J 11. lloyink , 
Gebr. Pclcrs, 

. A. v. d. Berg, 
(1. E. , 
A. G. , 
J. . van , 
C. Brouwer, 
F. E. Terwiudt , 

5o. do werken tot verbetering van de , 
ouder  Nederhcmcrt, tussehen de kilometerraaien 253 

255; ingekomen 7 bilj. , als: 

to 1 'aiii i rdoa , f 20,100 
„  idom „  l'J.S'JO 
„ m „  18,'JOO 
,. idom „  18.SU0 
„  idom „  18.500 
„ , ., 17,900 
.. , „  lli.S'JO 
„  llardiuxrcld , „  10,388 „  llardiuxrcld , 

.. 15,150 

N. ie . 
F. E. Terwiudt , 
A . G. , 
J. vnn Oijeu, 
T. Smits, 
C. Brouwer, 
C. Sterk, 

, 26 i : 

ƒ 15,590 
„  15.100 
„  15,000 
„  14,687 
„  14,300 
„  14,095 
„  13,964 

het verbreeden en verdiepen vun 

te Giesendam, 

„ , 
„  Wijk , 

de gedeelten der e en e wale 
ringen onder , , Noordwijk en Voor-
hout ; het sloopen van eun brug ovur de e 
watering, van 3 bruggen en van 2 kwakela over de 

e watering cn het daarvoor iu de plaats 
bouwen vau 1 bruggeu eu 2 kwakels; ingek. 10 bil-
jetten , als: 

- to Assendelft, 
„  Utrecht, 
„  Bergambacht, 
„  Noordwijk , 
„ , 
„ k eu 
„ , 
„  Capelle ad Usel, 

Waddinxveen, 
loeiden, 
Pultcrsliock, 

f 140,500 
„  132.000 
„  123,158 
„  125,000 
„  114,695 

106
99.031 
91,440 
S4.SU0 
62,400 

G. Smit, 
J. van Straateu, 
J. A. v. d. St raaien , 
C. Aikcinade Jr., 
Gehr. Bos, 
J. Spreij, 

J , 
. , 

Ph. Verbruggcn, 
Jac. van der , 
J. r  Jz., 
gegu i.d. 

. 26 : hot bouweu van eene vill a nabij 
deu p in het Asserbosch; ingekomen 4 
blij. , als : 

C. Winter , ƒ 2 0 , 9 86 
. , „  20,490 

G. Stel, „  20,069 
. Winter , „  19,037 

allen aldaur; gegund aan . Winter , voor  /19,300. 
llaegexand, 26 : het boowcu vuu eeue onder-

wijzerswouing cn schuurtje, mei cen scuooilukual aan 
de oude school, noordzijde ; iugekomeu 5 
bilj- , als: 
J. . Wolricb , te , f 9S90 
A. Gerdcs, „  Grounigen, „  9595 
A. Sehruuder, , „  S3S7 
S. , „  Sappemcer, 8321 
G. W. Beenker, „  idem „  8314 
gegund, 

Oanthulzeii, 27 : het bouwen van een woon-
cu winkelhuis i-oor  J. Groot; geguud aan J. Nieuw-
stad, te Beets, voor  ƒ4201.65. 

Vronlngen, 2S : bet herstellen van verzakte 
wulglooiingeu der  bermen langs prov. wegen, in 3 
perc; miuste inschr. wareu: perc. 1, P. vau dor  West, 
tu Noordlaren, voor ƒ 7334; perc 2, U. , 
te Onderdendam, voor ƒ 513S; perc 3, J. Vellkainp, 
te Bedum, voor  /"ló.CSO. 

's , 2S : bet op de diepte brengen en 
onderhouden der  haven te ; minste inscbr. 
was A. F. vau Saters, te Vuglit , vuur  r*4!0ó. 

, 28 : bel uitdiepen van con ge-
deelte dor ; minste inscbr. was A J. 
van der  Werf, te , voor ƒ 1367; uiet gegund. 

, 2S : hel onderhoud vau gemeente-
werken, iu 3 perc.; minste iuschr. wareu: perc. 1, 

. , voor  /211S; perc. 2, G. ten Oever, voor 
ƒ 5 7 9; perc 3, J. Bcijer, voor  ƒ505 .85; allen aldaar; 
gegund. 

, 2S : bet verbeteren der  fronten Oraujc-
Promcrs ea Pro uiers-Turf poort; ingek. 12 bilj- , als: 

. Volker, te , ƒ 841,000 
J. van de Velde, „  Pupuudrecbt, „  819,800 
C. van Wijngaarden, 
A. J. Scliuatsma, , 
C. llougeiiduurn, 
V. d. VVegt eu Brandt, 

. J. v. d. Sieeuhoveu, 
J. Boshouwers eu 

ll . J. Buunik, „  759,000 
T. . Uzinga, „  Amsterdam. „  758,500 
VV, . Schram, „  Sliedrecht, „  750,000 
B. A. rViegeriak, „  Groenlo, „  098,000 
A. . van Scters, „  097,000 

l'treehi , 28 : het vergrojten , veranderen eu 
vernieuwen van liet gemeenschappelijk slaliousgebouw 
te Amersfoort; iugek. 9 bilj. , als: 

. C. Scliuadc, 
G. vau Bijlevelt, 
C. J. C. , 

. , 
E. Slaap en Co., 
J . , 
J. W. dc , 
G. vun der  Wielen, 
J. . Wolff , 

Aenhem, 29 : het bouwen van 20 uróciders-
wouiugeu iu l voor de Vereeniging Nijver -
heidssiichtiug; ingek. 10 bilj . als: 

Tn. Eibers, 
. , 

11. G. s C.Uz., 
G. , 

. vun de Öand, 
11. G. , 
J. Tuunisseii, 
ü. vuu Berkum, 
J. . du Vries, 
1). VV. , 

allen alduar; gegund. 
Urauhigen, 2J : hot bouwuu vau 7 burgerwo-

ningen voor  de b\mwvereeniging; iagek. 5 buj., als: 
B. n Veldhuis, ƒ 26,294 
J. Uaverman,  25,005 
J. a Tz., tc , „  23,316 
J. N. Btwleus eu ff. , „  22,733 

. r  eu J. W. Bakker, „  20,804 
overigen aldaar. 

, 31 : de bediening vau het veer  van 
Uollevoelaluis op ; slechts 1 bdj. 

, 

, 

514,500 
S0S.000 
790,000 
774,000 
772,000 

ƒ 19,335 
„  18,072 
„  17,741 
„  16,731 
„  14,995 
m 14,475 
„  13,9u5 
„  13.3S0 
. 13,150 

ƒ 26,991 
„  25,797 
„  24,977 
„  24,439 
„  23,080 
„  23,950 
„  22,543 
„  22,592 
„  21,000 
„  19,919 
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iugek. van C. Bot, te Uirkslaiid , voor ƒ 874 por  jaar. 
Amsterdam. :;i : het maken van eene vaste 

brug met geinc.'seide penanten, land hoofden en vleugel
muren, ijzeren liggers, houten dek*  en zinkbcklceding 
over de Singclgracht; minste inschrijver  was . C. 
Schande, alilnnr , voor/41,480. 

.«mrriraart , 31 : het verlagen vnn de steenen 
brug aan het Spui bij  de Turfto n en het vernieuwen 
van een gedeelte wcifinuur  aau de ; inge-
komen 4 bilj. , als: 
E. Slaap, tc Amsterdam, / 474.1 
J. B. ï' . r using, „  Amersfoort, „  4370 
T. van , „  idem „  4000 

. de Borst, „  Papcndrccbt, „  3978 
niet gegund. 

, 31 : het maken cn leveren van 150 
schooltafels cu banken ) en verder  ameu-
blement; minste inschr. was . 11. , aldaar, 
voor  ƒ3570. 

, 1 Juni: de aan- en verbouw van ccn ge-
deelte der  Polytechnische school te ; minste -
schrijver  was J. den Braanker, tc , voor ƒ 47,400. 

, 1 Juui: het maken van bergplaalscti vuor 
goederen, met bijkomende werkeu, op dc stations 
Velp, Brummen en , ten behoeve van den 
spoorweg ; ingek. 5 bilj. , als: 
A. J. Wossent, tc , / 5989 
J. Jansen, „  idem „  5719 
J. Schut,  Brummen, „  5198 
J. do Wilt , „ , „  5134 
11. W. , „  Zutfen, „  5098 

, 1 Juni: lo. do horstcllingen aan dc 
- en lJsclhoofdcn iu Scliicland; gegund aau P. 

, tc , voor  /"075. 
. de leverantie van zwaar  timmerhout, in 3 perc.: 

perc 1, Wed. . Boognnrdt cn Zn., te n n,d 
, ƒ1208; perc. 2, dezelfden, ƒ 720; perc. 3, . 

van der  Torren Jz., tc Waddiuxveeu, ƒ 235. 
Sa hot onderhoud van den llulphoczem; gegund 

aan T. e , ie , voor  ƒ 2 1 5 0. 
4o. herstellingen der  defecten aan Schielauds n 

Zeedijk, iu 10 perc: perc. 1, T. e , te -
kerkerk , ƒ 4 5 0; perc 2, . A. s van , 
te Ouderkerk i/d Usel. ƒ 250; perc. 3, 8 en 10, U. 
van , idem, resp. / 110, ƒ 1 50 cn ƒ 120; perc. 
4. G. Aleninu, to Cupel e a;d ; perc 5, 
C. Ooms Jz., 1c Ammerstol, ƒ 2 8 0; perc 0, A. -
loos, te Cajiclle ad Usel, ƒ 1 1 0; perc 7, VV. vnn 

k Wl™ tc Nieuwcrkcrk a d Usel, ƒ 300; perc 
9, . , idem, ƒ 5 3 0. 

, 1 Juni: liet alhreken van gewelven 
over de Zuid-Willemsvaart , cu het afgraven der  cour-
tiuo rechts van bastion s buiten de voormuljgc 
Boschpooit aldaar; iugek. 3 bilj- , als: 

 ƒ 7579 
, „  7192 

Weuslen, „  0990 
, 2 Juni: het bouwen van 2 dubbele 

vil.a's, onder het beheer van den architect F. J. 
Punuckoek; minste inschrijvers wareu Gebr. Van 
Cumpen, tu , voor  ƒ24.897; gegund. 

, 3 Juni: lo. het maken vau de pijler s en 
laudhootden voor de brug over den n nabij  Arn -
hem, ten behoeve van den spoorweg Aruhcm —Nijme-
gen ; ingek. 10 hilj. , als: 

 J. dc t Verdoorn, te Amcide en 
J. J. Bekker, , ƒ 775,000 

J. C. vau , „  Slndreclit eu 
W. Arntz , „ , „  739,000 

J . vau der  Griendt, „  's-Bosch, „  729,000 
. vau de Velde, „  l'apeudrccht, „  677,400 
. v. Wijngaarden Yz„  „  Sliedrecht, „  675,500 

J. Boshouwers, „  Utrecht vu 
. . Bcunik, ,, Vreeswijk, „  672,000 

N. van , w , „  654,000 
B. A. Wiegcriuk, „  Groenlo, „  648,900 
J. , ,, Amsterdam en 

E. S. , „  Botterdam, „  635,880 
. Volker, „ t en 
A. Volker , „S l iedrecht , „  570,000 
2o- a. het inakcn en leveren vun 150 stalen puut-

stukkeu voor  spoorwissels; ingek. 4 bilj. , als: 
. A. Scliretleu en Co., te , f 35.300. 

J. Armstrong eu Co., „ , „  31,161.50 
. J- Eulhoven cu Co., „ , „  23,409. 

Union Acticn-Gesellscbaft,,, , „  22,614. 
h. idem vun 150 to iigbe weging en met stalen tougcu 

voor  spoorwissels; iugek. 4 blij. , als: 
J. Armstrong eu Co., f 45,651.40 

. A. Schrot lou en Co., „  43.73S. 
Uniou-Aclicu-Gesellsrhuft, te , „  42,882. 

. J. l boven cu Co., „  25,259. 
e. bet leveren, kepen en carbonisecreu van eiken-

hout voor 150 wissels met 750 dwursliggers, iu 2 
pcrceelcu: 

;
erc. 1. perc. 2 
51,347 

Vau der e eu Gips, , 40,999 ƒ 3580 
B. 11. Cleiex, Boxtel, 49,840 
C. , B.cda, 49.500 
J. N. uu s cn Zoucn, Wezel, 48,720 
J. , , 4386 
J. A. van der  terdeu, Boxtel, 47,000 
J, J. vau der  Eerdcu Pz., idem, 40,600 4200 

Vervolg der  iterieliten en . 

. 

n 31sten  j.1. werd alhier 
de gewone jaarlijksch e algemeene vergadering 

van aandeelhouders der  Nedei landsche Centraal' 
81"- riuaatschappij  gehouden , onder  voorzitter-
schap van deu heer E. W. Crumcrus. 

Uit het door den d vun Administrati e uit-
gebracht rapport over  liet dienstjaar 1874 blejk, 
dat ƒ 2.35 per  obligatie zat worden uitbetaald 
op rekening vun de halfjarig e coupons no. 24 en 
25, verschenen 1 Juli 1874 en 1 Januari 1875, 
et) dat, volgens de lubcllen op de slukken aan-
wezig, 170 obligation zullen wo.deu afgelost. 

Vuort S werd o. a. medegedeeld, dat het met 
de e Bank en 17 andere firma' s 
hier te luude gesloten exploitatie-contract had 
opgehuuden te bestaan, tengevolge van gerezen 
beswaren tusscheu de g eu bedoelde fir -
ma's. Nu het geven van eenige inlichtingen werd 
de balans over het jaur 1874 goedgekeurd. 

e benoeming vun den heer A. van Naamen 
van Eenines lot lid vau den l vau Admini -
stratie werd door de Vergadering bjj  acclamatie 
bekiachii^d . e lieer  E. W. Cranicrus, dit jaar 
aan de beurt van uitreding , werd als lid van 
deu i vuu Administrati e herkozen. 

Nu ulluop dezer  vergadering werd, onder  voor-
zitterschap vuu den heer . . . , iu 
UOtWird e lokaal gehouden de vergadering van 
ubliyulielioud„r s dier . 
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Namens de Commissie uit de obligatiehouders 
werd het jaarlijksc h verslag uitgebracht, waaruit 
bleek, dat de balans over 1874 was goedgekeurd 
en waarbij  voorts eenige bijzonderheden omtrent 
den fitiancieclen toestand der j  wer-
den medegedeeld, en op de gunstige resultaten 
van het afgeloopen jaar in vergelijkin g met 1873 
werd gewezen. 

Nadat dc hear . T. . C. Asser, die dit 
jaur aan de beurt van aftreding was, tot lid der 
Commissie van obligatiehouders was herkozen, 
werd deze vergadering door den voorzitter  ge-
sloten. 

— n de ontwerp-overeenkomst tusschen de 
g en de j tot exploitatie van 

Staatsspooiwegen is vastgesteld, dat, behalve het 
exploiteeren van nog 350 kilometers spoorwegen, 
welke nog voor  rekening van den Staat moe-
ten worden aangelegd, de j  zich ook 
verbindt int de exploitatie vun de spoorwegen, waar-
van de naasting of overname bij  beschikking des 

s wordt noodig geoordeeld, mits zij  aan-
sluiten aan spoorwegen, door de j ge-
ëxploiteerd. Van de bruto opbrengst blijft , indien 
zij  do som van ƒ GOOO per  jaar en per  kilometer 
bereikt of overtreft , 80",, aan de . 
Bereikt zij  de som van ƒ 6 0 00 niet, dan behoudt 
de j  de opbrengst, ter  concurrentie 
van ƒ 4800 per  jaar en per  kilometer. 

t overige gedeelte wordt uitgekeerd aan den 
Staat. 

Ook blijk t er  uit , dat behulve een -
saril , een s zal worden 
benoemd.  Cl.) 

— Naar men ons mededeelt, heeft de directie 
van den n spoorweg met Juni u. s. 
het tusschen 94 van haar  stations en de hoofd-
stations van den Nederlandschen , 
via den r spoorweg, bestaande 
goederentarief opgezegd en een direct goederen-
tarief vastgesteld, uitsluitend met de stations der 
Staatsspoorwegen en het station Amsterdam van 
den Oosterspoorweg. e goederen , langs den Ned. 

g naar de e baan ver-
zonden, moeten dus voortaan een re-expeditie 
ondergaan te Obcrhausen of te . (Ubl). 

— t Vaderland verneemt, dat de j 
voor g te Apeldoorn do bouwter-
reinen langs ile nieuwe Avenue tusschen Brussel 
en Ucte, die zij  heeft aangekocht, bestemd heeft 
om er  een reeks villa' s vnn goedkoopen huurprij s 
te louwen in het genre van die te Pussy en Au-
teuil in de omstreken van Parijs. 

 Uit de 30 sollicitanten voor  de be-
trekkin g vun genieente-archilect is, na verge-
lijken d onderzoek , door  den Gemeenteraad benoemd 
de heer J. Winters, thans gemeente-architect te 
Ooststellingwerf. 

e heer . A. , te Amster-
dam , is benoemd tot directeur  der  gasfabriek al-
hier. 

Advertentiën. 

. 
Bij de  te 's Gravenhage 

T met  Julij  1875 : een 
 Aan deze betrekking is verbonden 

eene jaarwedde van  en het genot van 
Vr i j e w o n i n g. — n melde zich aan, onder 
overlegging van Getuigschriften, bij  den , 
Groenmarkt, No.  vóór  S. 

Ten spoedigste gevraagd bij  het
 een  ut 

 zyn werk, inzonderheid het 
timmeren, het niakci van uitslagen, het omgaan 
met werkvolk , goed verstaande en geschikt een 
geheel werk te leiden. Zonder  deugdelijke be-
wyzen van bekwaamheid, eerlijkheid en goed 
gedrag, onnoodig zich aan te melden. Goed vol-
doende is deze betrekking waarschijnlij k van 
langen duur. Verzoeke aanbieding mei duidelijk e 
opgaven van verlangd salaris, enz. enz. onder het 

o » / /u i z en bo u w" , adres Bureel Nieuws 
9. d. Bag. Amsterdam. 

. 
T BESTUU  van de Nuamlooze Vennootschap 

de llotterdamsche Vleeschhouwerij en Broodbak-
kerij is voornemens op Woensdag den Oden Juui 
1875, des namiddags ten 2 uur, in het s 

T U VYANE N op de e t 
No. 30 te BotUrdam, aan te besteden: 

Bestek eu teekeningen zullen in het s 
bovengenoemd ter  visie liggen vun af den 31 i 
e.k.t op welken datum de bestekken ad ƒ 0.50 ver-
krijgbaa r  zijn ten kunlor e vun den Architect A. 
VA N A  EU N VA N . , aan den Schie-
dainschen Singel No. 05, bij wien tevens nadere 
inlichtingen zyn te bekomen. 

Aanwijzin g zul plaats hebben op g den 7 
en g den 8 Juni a. s. op het terrein aan 
den k van des vourmiddugs 10 tot 12 uur . 

E N . . 
T . 

' N . 
liuadelarcn ia n eu Belgischen Straatkogen, 

Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenen, euz. 

g 
op G den 8sten  1875, 

in het Timmerhui s te , naar 
de l e v e r i n g van: 

e voorwaarden liggen, op de gewone dagen 
en uren , ter  lezing op het bureau voor de P  a a t-
seli jk e W e r k e n enz., in het Timmerhui s cn 
zyn, voor den prij s van 15 cent, verkrijgbaa r bij 
do Wed. '  lloek-
drukker s in den , n". 7:1,

V.W 

E & S , 
. 

Utrecht, llildtstraat 121. 
Zij  ondernemen het maken van  en 

hot dnnrstcllen, vergrooten of veranderen vnn 
 en andere induatrieele

leveren  enz. 

,  & T Utrecht. 
fabriek van

W A , 
verkrijgbaa r tegen concurreerende prijzen , opeen 
halfuur  afstand boven , aan dc Steen-
fabriek van S VA N N te Sliedrecht. 
Prijscouranten op franco aanvrage verkrijgbaar . 

.  (e Arnhem. 
 cn N van  en 

, alle snoiten van 
 geijkte
 enz. enz. 

k 

 & O. 

Utrecht. 

V e r w u r m i n g e u V e n t i l e r i n g 

V A N G E B O U W E N . 

e Ondcrgeleekenden bevelen zich aan voor 
het leveren van

 door  middel van warme lucht, warm 
water ol stoom. 

Boompjes, nieutv nommer 54, 

 A . 

S &  V A N . 

in

 Port land. Cement, 

iïicuwehaven iV.zijde 55,

beveelt zich voortdurend aun tut  van 
 enz., met zink, lood of 

li'ijen , en verder  voor de levering van alle moge* 
l'tjke Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken zink of koper, alsmede Gas- eu Waterleidingen. 

k „de e " 
 &

t e . 

l in verliknl e cn horizontale
 enz. 

T ) 
 van  en

nen leveren  billij k 

te  ujd. Bhijn. 

zuiveren met eene merkwaardige snelheid het 
slechtste en ongezondste water  volkomen van alle 
schadelijke beslanddeelen en worden door een 
groot aantal geneesheeieti met warmte aanbevo-
len, Eene geïl lustreerde brochure inet de prij -
zen, aanbevelingen van geleerden, attesten en 
gebruiksaanwijzing, wordt door de n 

E &  te Groningen g r a t i s 
en franco gezonden. 

S. J . . 

Portliind-Cerueut-fabrikant , 

levert tegen lagen prij s prima

en monsters op verlangen. 

T E , 
Suikerrui j  N°. 12, Antwerpen. 

t voor  Nederland en de Provincie 
Antwerpen van de Uil . J.  8c O: te 
Couvin , voor  en

e prij s der  Vette k en - of 
VVaterkal k ad fr : 80- per  wagon van 10,000 kilo's, 
plus de vracht per  spoor. 

 vraagt bekwame  adresseren te 
Antwerpen. 

. F . O n d e r w a t e r , , 

T N 
N 

P a p i er  en , 
voor  welker  en  zelfs bij  de felste koude en 
grootste hitte, b. v. in Glasfabrieken, hij  geheel instaat en alle schade welke daardoor  mocht ont-
staan geheel voor  zijne rekening neemt. e goederen worden geleverd frunco, waaromtrent nudeie 
infonna tien te bekomen zy:i. Ook levert hij  in alle mogelijke afmetingen diverse 
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Bomkade . 

.  & . Z O O N , 

S t e , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

E T 

V * v l cao T r a v o r a v . 

e j  belast zich met het
van gecomprimeerde wegen en mastiekvloeren, 

n geelt de r O. . VA N N 
aan de Fabriek W.W . 107a, te Amsterdam. 

, 

- en , 

S (OO E . 

VAN RIETSCHOTEN & H0UWENS, 
W N

S  tot verminderde 
pryzen steeds in diverse afmetingen voorhanden. 

Adressen. 

l'nj s voor  ö'i. achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels *  » 15.— 
dri e regels  20.-— 

 Amsterdam. Alle bouuorua-
n in runem, gips, ent. C ent a ./ J.2Ö per  »Jl 

 Arnhem.

 te  te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VA N -

E , te Arnhem. 

 te Selteeeningen, fabrikan t 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 

B o u w l e r r e l u en le koop nabij  de n 
aan den Singel, te Utrecht, te bevragen bij  den 
architect  aldaar. 

 Fabriek van
 en

ü e d i u i t 1  JJ 0. W. VA N  &  C"  te Arnhem. — All e «ukken en advertentiën te adresseeren aan den r F. W. VA N T JUm. te Arnhem. — Uitgave van . A.

DE OPMERKER. 
VOO

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Verschijnt Zondig* . Prij » per  mwnden f 1.05. n abonneert zich voor 

tea jaargang, aitoaderlijlr e nommer. bij  Tuoraitbeatolling 15 centi. 

Alle stokken en advertentiën te adresseeren aan 

de e te Arnhem. 

: 

Van 1— 5 regel» ƒ —, verder  voor  elkeu regel 20 cent» eu 10 cent» voor  eeu 
aonimer  van het !>l:nl Groote letter» worden naar  plaauruimte berekend. 

S OVE N N . 

;Uïttreksel eener lezing van l>r. Xerffi, in het 

 van  gehouden.) 

Or . P. F. l heeft eene uitmuntende bro-
eliure over den n stijl geschreven (Stutt-
gart, Ebner en Seubert, 1870, geïl lustreerd raet 
2i platen.) Er  bestaat een groot verschil van ge-
voelen over de beteekenis van het woord Stijl . 

J. S. , in zijn «stelsel der , en 
voor hem t en , hebben den studenten 
van elke faculteit steeds gei aden, zeer  voorzich-
tig in de keuze van woorden te zijn. : 
neen naam is een willekeuri g gekozen woord, 
hetwelk dient om een denkbeeld aan te duiden, 
dat onze geest vroeger  bedacht heeft, en, voor 
andere personen uitgesproken, vuor  hen een tee-
hen van de bedoeling des sprekers zijn moet. l 
woord Stij l is eerst gebruikt geworden, om een 
instrument aan te wijzen, waarmede men schreef 
yf schetsen teekende. Toen s en Pindarus 
hunne meesterwerken over  epische en lyrische 
puezie geschreven hadden , kreeg het woord stijl 
eene afgetrokken beteekenis, en diende om ge-
dachten op eene kenmerkende wijzo uit te druk -
ken of te formuleeren. n dezen zinnehecldigen 
zin werd het ook op de bouwkunde, schilder- en 
beeldhouwkunst toegepast. Geschiedschrijvers en 
beoordeelaars maakten er  ecu rui m gebruik van, 
om de ontwikkelin g der  kunst in hare verschil-
lende trappen van vooruitgang en verval na te 
sporen. . l behandelt, geheel overeenkom-
stig met de geschiedkundige gebeurtenissen, den 

n stijl als een der  belangrijkste der  tïriek -
sche bouwkunde, omdat hij  de eigenlijke basis, 
of liever de wortel is van de trapsgewijze wor-
ding der  andere bouwkundige stelsels en stijlen 
in Griekenland. e e architect Vitro -
vius . onder  Augustus , was zonder  twijlel , 100 
niet de eerste (want hij  noemt oudere handschrif-
ten, waaruit hij  zijne rangschikkingen putte), dan 
toch de eenige , die met nauwkeurigheid het stel-
sel der e bouwkunde onwierp. r  Vi -
truviu s bleef den beginselen der e bouw-
kunde van z|jnen tij d getrouw, cn gaf nooit een 
geschiedkundig verslag van de ontwikkelin g van 
dezen :-iijl . Bij  de herleving der  klassieke kunst, in 
het t(jdperk der , hadden Bramante 
en andere groote architecten niet veel met den 

n stijl op, doch zij  hielden 
zich aan den meer  eenvoudigen , en 
gebruikten den zoogenoemden -
schen stijl . e architecten werden dogmatisch, 
en in hunne minachting vuor  de historische ontwik-
keling van eiken bijzonderen stijl , hielden zij  zich 
aan hunne verouderde verdeelingen, zonder de 
minste moeite te nemen, om te onderzoeken, of 
hunne rangschikkingen met de feiten overeen-
stemden. 

Winckeliuann, de vader der  oudheidkundige 
verhandelingen, trachtte ons de noodige bouwstof-
fen voor  eene stelselmatige studie der  klassieke 
kunstgeschiedenis te verschaffen. Zonder  dezen 
kan een architect, hoe knap hij  ook in de prac-
t ij  k zij , slechts een bekwaam mechanicus en niets 
meer  zijn , of een kunstenaar  op de wijze van dien 
steenhouwer, die, toen een voorbijganger hem 
naar de orde van het kapiteel van een pilaar 
vroeg, antwoordde: »Wel, mijnheer, dat is de 
orde van den lieer Jan de Bruin , den architect." 

e kunstenaar  wordt alleen dan vulkomen met 
zijn vak bekend, wanneer hg de geschiedenis be-
studeert, en daardoor  leert hij  niet slechts de 
voortbrengsels van vervlogen tijden uit een hooger 
oogpunt beschouwen, maar ook die van zijnen 
tijd . . de beroemde kunstgeschiedschrijver  in 

, volgde n t voetspoor van Winckel* 
iiiimii ; , in Frankrijk , schreef in den-
zelfden geest zijn werk over  Pestum , daarna ga-
ven , Zunth , Penrose eu d hun-
ne uuscbutbare werken uit. r  , Schause, 
Gailhabaud en e volgden hun voorbeeld. 
Bouicher, van Berlyn, wierp een nieuw licht over 
het klassieke kunsttijdperk. j  deed dit in wijs-
gecrigen zin , en met zeer  veel wetenschap. Sem-
per zette JJOtlicher' g onderzoekingen voort, en 
verbond in zijn meesterstuk n e stijl "  de geschied-
kundige opmerkingen met eene onovertroffen oor-
spronkelijkheid van critiek . Semper  dwaalt wel 
eens, maar hy is altij d opwekkend, helder en 
logisch; dikwijl s dogmatisch, doch zijne axioma's 
mag men vertrouwen, want zij  ruslen op eene 
basis of ernstig onderzoek. l zijne rang-
schikkingen den schijn V1"> nieuwheid hebben, is 
bet toch steeds de moeite waard om na te zien, 
hetgeen hij  beweert. Zulk e mannen zijn de 

rechte weldoeners voor de beoefenaars der  kunst. 
J dwingen hen tot zelfstandig denken en 

oordeelen, en niet voor  Vitruviusen Plinius neder 
te knielen, alleen omdat deze gedurende eene reeks 
van jaren als autoriteiten aangemerkt werden. 
Andere werken, volgens de hedendaagsche 
wijze van onderzoek geschreven, zijn s 
Geschichte der  llaukunst im Alterthum , 1864; 
l ieu lé, e de Tart Grec avant Periclés 1868, 
en . P. F. l , Geschichte des n 
Styls. Overeenkomstig de hedendaagsche leeraars 
in geschiedenis, verzekert . , dat de 

e stijl niet uit Azié afkomstig is, want 
men vindt hem in de verbazende bouwkundige 
werken der , Perzen, Assyriërs en Baby-

, j  onderzoekt tevens de theorie van 
eenige eenzijdige schrijvers, of Egypte dan de 
bakermat zijn zou, en de e stij l door de 
Phoeniciérs naar  Griekenland zou zijn overge-
bracht, Zeer  juist wordt zulks als eene hypo-
thesis door . l beschouwd , daar het eeni-
ge gebouw, dat in sommige deelen iets van den 

n stij l heeft, de graftombe van Beni -
san is, waarvan men deu kolommen zeer  ver-
keerd den naam van h gegeven heeft. 

e echinus ontbreekt geheet aan die kolommen, 
en het uitstek heeft een anderen stijl . 

Na alle bekende monumenten van den Pelo-
ponnesus en der  Grieksch-Phoenicische eilan-
den opgenoemd en beschreven te hebben, be-
sluit hij , dat de e stijl der  Grieken, 
met al zyne bijzonderheden, driedubbele groeven 
en afstanden tusschen zijne sieraden, afkomstig is 
uit het Noorden van Griekenland. Want deze 
stij l wordt vóór en na de verhuizing der -
cliden vermeld, en zijn ernstig en eenvoudig 
karakter  stemt overeen met dat van de . 

j  bewijst, dat de e tempels, gelijk 
alle andere gebouwen, afgeleid zijn uit houten 
constructies, en daarin hunne eenige overeenkomst 
met andere gebouwen ligt . Oppervlakkige leer-
lingen in de kunstgeschiedenis worden daardoor 
dikwijl s misleid, en meenen dat elke bouworde 
uit Egypte afkomstig is. e verdere ontwikke-
ling der  bouwkunde hangt af van het klimaat, van 
bet voorkomen der  natuur , en van de godsdien-
stige en burgerlijk e instellingen des volks. 

e beste basis voor  eene rangschikking kan men 
door de ethnologic verkrijgen . e Prugnaten of 
negers met driehoekige hoofden kunnen bet nauwe-
lijk s verder dan de constructie vnn eenen drie-
hoekigen wigwam brengen. e Brachycephaliers 
of Turaniérs , met vierhoekige hoofden, maken 
steeds vierhoekige woningen iu den vorm van 
tenten. Alleen de s of Ariërs , met 
langwerpige hoofden, vermochten alle meetkunstige 
vormen voor  waarlij k groote bouwkundige con-
struction te verbinden, en gebruikten bij  de 
verschillende tijdperk.'i i hunner  maatschappelijke 
en artistieke ontwikkelin g den driehoek , vierhoek 
en boog. 

. l bewijst met scherpe, doordringende 
redeneeringen de noodzakelijke verschillen tus-
schen den n en Etrurischen stijl j hij 
onderzoekt den vryen grondsttjl (zoo voor het 
eerst door  Prof. Semper  genoemd), en welke zeer 
vroeg in Sicilië duor  eene e volkplantin g 
ontwikkeld werd. n gaat hij  over tot den 
eigenlijken grondsty.1, waaruit 4e krachtige cn 
zuivere e stij l zich zelf omstreeks UUU 
jaar v. O. ontwikkelde: /ij n bloeitij d duurde 80 
jaar . a kwam er  eeue verandering in de 
kolossale vormen vuu den zuiver n stijl , 
iu welken de tempel van , te Akragas, 
die vun Poseido , van Juno , van Athene 
op Ortygias, en van Apollo te , gebouwd 
zijn . e laatste ontwikktdiu g des grondstijl s na-
derde, en in dit overgangstijdperk werd de tem-
pel vuu Athene, te Achiitu , gebouwd. e 
tot na de Perzische oorlogen, toen bereikte de 
Grieksehe kunst huur  toppunt, en de Attisch-

e of Attische strj l kreeg de overhand. Een 
Attische stijl heeft dus werkelij k bestaan, met 
/ij  iie eigenaardigheden en kenmerken; en de 
bewering, dat  nooit zulk een styl bestond", 
moet derhalve als een buwys vun volslagen onbe-
kendheid met de kunstgeschiedenis aangemerkt 
worden. n dezen bekenden Attischen stijl , die 
eene verceniging van e eenvoudigheid en 
Jonische bevalligheid is, vermengden zich de 
noordelijk e bouwkundige détai ls raet de zuide-
lijke , tl.'durende den tij d van Cimon eu Pericles, 
werden de tempels van Nemesis en Themis, te 

s in Attic a gebouwd, alsook die van 
Theseus in Athene, van , het Parthenon, 
vau Apollo te Baasae ia Arcadia, het Teloster-

liiiu i te Eteusis, het portiek van den Acropolis 
te Athene, de tempel van Phigalia, enz. a 
raakte de e stij l geheel uit de mode. 
Onder  Alcibiades ontaardden de architectuur en 
het nationaal karakter  der  Grieken; een bewijs 
voor het nauwe verband tusschen den zedelijken 
en verstandelijken toestand en de kunst van 
een volk. 

Wi j  bevelen . P. F. s oGeschichte des 
n Styls"  aan onderzoekers en liefhebbers 

der oude bouwkunde aan, want zij  zullen er  goed 
door op de hoogte komen. 

Berichten eu mededeelingen. 

. 

§ Op hl. 108 van den loopenden jaargang dei-
door  gehalte, verscheidenheid en billijke n prij s 
zeer  aanbevelenswaardige  Buuzeilung 
vindt men eenige mededeelingen omtrent de gel-
delijk e uitkomsten van de Pruisische spoorwegen. 

e netto-inkomsten zijn, in den l.iatsten tijd , zoo 
aanmerkelijk gedaald, dat dc gemiddelde rente 
of winst, die in 1865 nog , ' " -

» 1867  5( 

 1869 » 5* 
 1871 « 6 
 1872  51 

bedroeg, > 1873 slechts \ \ was en 
 1874 ten hoogste 4 ten honderd 

van het aan leg kapitaal, althans voor  zoover  zich 
de balans over het laatste jaar op 9 t jl . 
ree-'s met zekerheid liet opmaken. r  het aan-
legkapilaa! aap bet eind van het jaar 1873 tot 
ongeveer 1,084,000,000 thaler  was gestegen, kan 
men nagaan, welke aanzienlijke winstderving het 
gevolg van de daling der  ncttu-inkotusten is ge-
weest. Op levendige speculatie valt dus in den 
eersten tij d niet te re'ienen. Wel is waar  zijn 
de prijzen der  materialen intussclien grootendeels 
verminderd, maar de loonen eerst in enkele 
streken, zooals Sileziê. n echter  zijn 
de traktementen der  beambten aanmerkelijk ge-
stegen, en de aaniegkapitalen door de buitenge-
wone uitbreidingen van het bestaande en door de 
aanschaffing op groote schaal van exploitatie-
middelen sterk uitgedijd. j  komen de uit-
gaven voor  verhoogde veiligheid van het verkeer, 
meer  gemak der  reizigers eu afzenders, dienst-
verlichtin g der  beambten , opruimin g van overwe-
gen, enz. Overigens wijzen de inkomsten per  ki -
lometer  eene gestadige toeneming aan. Zij  wareu 

in 1860 slechts ongeveer 7000 thaler, 
p 1865 10000 » 

 1873 bereikten zij  12000 » 
e klimmin g is voorna me lij k aau het goede-

renvervoer te danken, dut in 1873 niet minder 
dan 67u/ 0 der  gezamenlijke inkomsten leverde, 
terwij l het vóór dertig jaren slechts 33"/ 0 beliep. 

e verhouding tot het personenvervoer is dus iu 
dien tij d juist omgekeerd. 

t gemiddelde uunlcgkupitual is in hetzelfde 
tijdvak geklommen van 40,000 thuler  per  kilo-
meter tot 80,000, dus verdubbeld. Toch is deze 
laatste som nog slechts half zoo groot als het 
uuulcg-kupitual per  kilometer in Engeland. Zoo 
daur, ondanks de tweemaal zou zware uitgave, 
i'iji-. i hetzelfde netto-bedrag verkregen wordt 
als bij  de Pruisische lijnen, laat zich dit verkla-
ren door  hoogere vervuerprijzeii . Voor het per-
sonenverkeer, dat in Engeland bovendien veel 
drukker is, staat dit vast; voor het goederen-
vervoer  ontbreken genoegzaam nauwkeurige ge-
gevens. n geen geval echter  mug uit enkele 

 uitzondering lage vrachten tut eeu gemiddelde 
besloten worden. 

- § Als een merkwaardig voorbeeld van druk 
personenvervoer  vermelden J dat van deu ouder-
aaidscheii  Badwag te n : 

Aaiihi l 
JJW. puug ie ri 

per  jour . 

, lllkull l 
! sten per  ! ' 

Aauul .iui'  over  uteii pt 
het ge- ' 
ticeie 

h; in u.. ik. 
iu mar-

ken. 

Aaumer-
kingeu. 

1 0 S30.1J0Ü fl,5 inoal j 
l «5,01)0 - . . ü W - 00 :m,UW 7 

S 27.70B.UU' B0.OU0 5,tiö 1,0110 474.000 8,7 
lb(i'J.-iö,BV3.7Ur 102.UUU 7.48l,ÖtW 023.000'U.6 
18ÏU3ü, löU,84y UO.UOO 7,707,440 Ü40.UOO 12 
1871 42,705,427 12U,UO0 T^UÖUOÖO.ÜU O 
1874 70.000.UUO, 1V4.444 ' 

t personentarief bedroeg per  kilometer  : 
1« klasse 0,05 tot 0,07 . (1 mark). 

 0,03 » 0,04
3' » 0,02 » 0,03 > 

Voor retourbiljettc n werd vijfti g ten honderd 
afslag gegeven. e prij s voor  arbeiders-plaats-
briefjes beliep over 9 kilometers (heen en terug) 
0,2 . 

— § Vóór weinige jaren werd (ook door  ons) met 
ingenomenheid gewaagd van de kettingsleepvaart. 

r  roem is nu reeds aan het tanen. e
Bauzettung van 1875 (no. 33, bl. 101)behelstalthans 
een opstel over  Baxter's stoomlaadschouwen voor 
kanalen, waarop wij  de aandacht wenschen te 
vestigen. e snelheid is het dubbele vnn die bij 
exploitatie door  paarden; de vervoerkosten zijn 
daarentegen slechts de helft. c netto-lading is 
ten minste tweehonderd tonnen. c diepgang 
1",83. e afstand tusschen Nieuw-York en Buf-
falo (750 kilometers, volgens eene andere opgaaf 
805, waarvan 563 op het Erie-kanaal en de 
overige op de lludsun-rivier j  wordt (heen en te-
rug) gemiddeld afgelegd in twaalf tot veertien 
dagen. 

t stoomwerktuig neemt slechts tien vierkante 
meters van het achtereind der  schouw in beslag. 
Bij  eene lading van gemiddeld 220 tonnen be-
loopt het verbrui k van brandstof, bij  eene vaart 
tusschen de twee genoemde steden, 3J- ton kolen 
of 78 marken (bij  andere goede iaadschouwen 
driemaal zooveel); de beste transatlantische boo-
ten verstoken over  gelijken afstand twinti g per-
cent meer. Zelfs bij  eene snelheid van twaalf 
kilometers worden de kanaalwanden niet bescha-
digd ; bij  6 tot 8 kilom. is noch aan den vóór-, 
noch aan den achtersteven golfslag merkbaar. n 
elke sluis is een oponthoud van slechts vij f tot 
zes minuten noodig. n den afgeloopen herfst, 
onmiddellij k vóór de sluiting der  scheepvaart, legde 
de Baxter, met volle lading, den afstand van 
lli'i n naar  Troj e (147 kilometers, met 44 sluizen) 
in vier  en twinti g uren af. Snelheid is ook hier 
noodig om met de spoorwegen te kunnen wed-
ijveren, 805 kilometers werden soms, met volle 
lading, stroomopwaarts in vijf  dagen afgelegd. 

n kun zich wenden tot de Baxter Steam 
Canal Boat Transportation Company, te Nieuw-
York . e stoomer kan nog een schouw sleepen. 
Baxter  ontving den uitgeloofden prij s van hon-
derd duizend dollars. 

— Er  is eene prijsvraa g uitgeschreven tot het 
bekomen van ontwerpen voor eene tweede Evan-
gelische kerk te Wiesbaden, waarvan de kosten 
van opbouw niet meer dan 150,000 marken mo-
gen bedragen. 

e jur y vun beoordeeling is reeds benoemd en 
bestaat uit : den dombouwmeester  Üenzinger, te 
Frankfor t , professor  Waguer, te t 
en stadsbouwmeester  Schultz, te Wiesbaden. 

e dri e uitgeloofde prijzen zijn respectievelijk 
van 1200, 750 en 450 marken. e ontwerpen 
moeten uiterlij k den 15den Augustus zijn inge-
zonden aan het adres vau den heer  Olily , lid 
van den kerkeraad te Wiesbaden, bij  wien het 
programma, met situatie en opgave der  lokale 
prijzen , zijn te bekomen. 

— e vereenigiug van e Spoorwegdi-
rectiën had in 1873 eene prijsvraag uitgeschre-
ven , voor  eene veilige koppeling van spoorweg-
wagens, en daarop waren 41 antwoorden inge-
komen, zonder dat een dezer  voor  bekionitig in 
aanmerking kwam. 

Thans is deze prijsvraag opnieuw uitgeschre-
ven, en wel met twee prijzen van respectievelijk 
9000 en 3000 marken, terwij l de antwoorden op 
1 t 1870 moeten zijn ingezonden. 

Ter mededinging kunnen alleen die vindingen 
worden aangenomen, welke t*  voren bij  een der 
lijnen , die tot de Verceniging behooren, zyn in 
toepassing gebracht. e beoordeeling is opge-
dragen uau eeue commissie van 12 leden. 

Bij  bekroning behoudt dc uitvinder  zyn recht op 
patent, met al de voordeelen daaraan verbonden. 

— jj n het negende driemaundelyksche verslag 
van den Zwitserschen Bondsraud over de door-
boring vau den St.-Gotliard vindt men vergelij-
kende opgaven omtrent de waarde van de daarby 
gebezigde boot toestellen. Als term van vergelij-
kin g den tijd nemende, door elk der  werktuigen 
gebruikt om een myngat van één meter  diepte te 
boren, heeft men bevonden, dut de toestel: 
Ferrooi noodig had . . 1 o. 9 m. 

s en Fruncois 1 * 31 » 
' n § i . . 2  1 » 

Sommeiller » » . . 2 P 54 > 

e gegevens bewyzen genoeg, dat de werk-
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tuigen van ' n en Sommeiller. in hun te-
gr-nwoordigen stunt, niet ktinuen wedijveren roet 
die van Ferroux en

e toestel Ferroux is in harde rui s de beste 
van alle tol heden aangewende. Voor  de min-
der vaste ruts kan men ook het werktui g \an 

s en Francois gebruiken, vooral als men 
over  vee) iaaingeperste lucht kan beschikken. 

Een ander  gewichtig punt is de uitgaaf, ver-
oorzaakt door  de aanhoudende hei stellingen. aan 
de gebruikte werktuigen te verrichten. Ook hierin 
behoudt de toestel Ferroux den voorrang. j 
vereischt slechts fr . 2.43 herstellingskosten per 
strekkenden meter, terwij l het werktui g van 

s en Francois fr . 4.27 voor  dezelfde hoe-
veelheid arbeid vordert. 

Vroeger  is in dit weekblad als bewijs van deu 
vooruitgang in de kunst der  tunnelboring vermeld 
geworden, dat men nu reeds 2000 meters in 
het jaar  kan vorderen, dus gemiddeld -r> tot O 
pet dag. e telegrammen, in de dri e laatste 
weken door  de Sk-Gothard-bestuurders in de 
Zwitserschc bladen geplaatst, vermelden een da-
gelijkschen voortuitgang, in granietachtig gneis, 
van niet minder  dan 8.08 tot 8.80 (dc beide 
einden te zamen genomen), dus meer  dan drie-
duizend meters 's jaars. 

— S e Zwitsersche stad s (aan het meer 
) heeft onlangs een nieuwen electrischen 

toestel ingevoerd, vervaardigd eu opgesteld door 
de gebroeders Cuuderay te , en bestemd 
om op zeer  nauwkeurige wijze toezicht te houden 
op den dienst barer  politiedienaren. 

r  eene zeer  eenvoudige inrichtin g veroor-
looft die toestel ook een op zich iel ven steenden 
poliliedienaaar  zeer  snol hulp te vragen aan het 
hoofdbureel. j  kan alzoo zeer  nuttige diensten 
bewijzen bij  brand. 

s is, gclooven wij , de eerste Zwitserschc 
stad, die van zulk een toestel voorzien is. 

- Jj n leest in het Geneefsche weekblad Jour-
nal de la Construction et de V  van 3 
Apri l j l . : n meldt ons van den St.-Gothard, 
dat men deze week vier  nieuwe boorwerktuigen 
zal beproeven. e werktuigen zijn uitgevonden 
geworden door  den heer  Turrettir.i , bestuurder 
van de Syri'éié genecoise de construction d'in-
struments de physique. e ondernemers van den 
Sl.-üothard hebben reeds eene eerste bestelling 
gedaan van tien boorwerktuigen Turrettini. " 

— gTot heden had de j 
slechts tegenstand ondervonden van Boven-ltalic; 
zij  heeft nu bovendien legen zich haren onlangs 
afgetreden hoofdingenieur, den heer  Gerwig, die, 
ondanks de 100,000 franken ontvangen schade-
loosstelling, wrok jegens baar  blijf t koesteren. 

e laatste heelt in den n
delta strode ferrate, waarvan de gezindheid ten 
aanzien van de genoemde spoorwegmaatschappij 
maar  al le wel bekend is, een langen brief ge-
schreven (opgenomen in het nommer van 28 Apri l 
jl.) , bestemd om opschudding te verwekken, en 
die zeker  niet geschreven is om de onderneming 
gemakkelijk te maken, waarvan de heer  Oenvig 
vroeger  de leiding had aanvaard. n is 
sprake van de groote tunnelboring, en dewijl de 
heer  Gerwig zich altij d den persoonlijken vijand 
van den aannemer, den heer  Favre, getoond heelt, 
kan men begrijpen, hoe deze daarin wordt toe-
getakeld. 

e heer  Gerwig grondt zich op een arbeid van 
den hier  F. , een Oostcnrijksch ingenieur, 
welke arbeid iu een Weener  blad verschenen is, 
om het stelsel, door  den heer  Favre gevolgd(vom -
schrijdmg en calotte), te veroordeeleu en om met 
overvlucd van bctuoggronden en cijfers te bewij-
zen, dat het met dit stelsel len eenemale on-
mogelijk is de boring binnen den bepaalden tij d 
te voltooien. 

r  zich te dekken met den naam van llziha, 
schijnt de heer  Gerwig aan zijne eigene onpartij -
digheid te willen doen gclooven. r  de
deelvellingen van a zijn juist dezelfde, die 
Gerwig altij d lot den aannemer Favre gericht 
heelt, en de arbeid van den Oosteurijkschcii in-
genieur  wordt bovendien gezegd ingegeven te 
zijn door  den heer  Gerwig (het gewone cfiassé-
croisé-kunstje van partijdig e com anleiischrijver  s, 
die de openbare inucuiii g heeteu te vertegenwoor-
digen). Zoo a ook nl een bekend ingenieur 
is en een beroemd werk over  tunnelbouw geschre-
ven heeft, weet men toch, dat zijne bekwaam-
heid meer  theoretisch dan pructisch is, en als 
hij  zelf tunnels heelt willen boren, is hij  er  al-
tij d leeljjk ingeloopen. Zijn e ineeuiiig omtrent 
het bij  den Sl.-Gothard toegepaste stelsel kan dus 
slechts worden aangenomen tous béne'jice d'in-
ventaire, en de guedkeuiing van den heer  Ger-
wig, ietwat verdacht van partijdigheid , zul et-
geen gewicht aan bijzetten. 

Zoo de heer  Favre al sluit op critiek , hij  vindt 
ook goedkeuring. e heer , die min-
der boeken geschreven heelt dun llziha, maar 
veel meer  tunnels heelt gebouwd met goeden 
uitslag, heeft cp zich genomen den Wceiicr  in-
genieur  tc benutwooiden. ln een arbeid, die 
eerstdaags moet uitkomen, z.il n bewijzen, 
dat het door  Favre gevolgde stelsel volkomen ra-
tioneel en het eenige is, dat J kon aannemen, 
bij  zijn voornemen om van zijne werktuigen parti j 
tc trekken bij  al de gedeelten vun de boring. 

g zal ook bewijzen, dat dit slclsel (legen-
spoeden, die niet vooruit te zien zijn , buiten 
rekening gelaten), volkomen tot het doel zal voe-
ren binnen deu bepaalden tijd . c openbare 
ineening zal dus wél doen met zich niet boven-
mate te verontrusten over  de vooi spellingen vau 

, Gerwig en O 1 . , maar  geduldig en met 
vertrouwen de ver.-cliijnili g vau s ar-
beid al te wachten. Gerwig is een , 
en wij  zijn iu de laatste weken gewend gewor-
den auu het aankweeken vuu angst door e 
courautensi.hrijvors, 

§ Velen klagen over  het gering getal practi-
sche boeken, die over  >ervoarming handelen- e 
Gazette ftps Architrctcs et du  w,r>n*chl 
zich geluk in haai inuiiiner  vun .11 t jl . haren 
lezers te kunnen medeleelen, dat zij  de eerste 
vellen heeft kunnen lezen van eeu Traite thèori-
que et pratique du chauffage et de la ventila-
tion des habitations particulieren et des edifices 
publics. Beschreven door  haren medearbeider  Er -
nest e , welke arbeid hnar  toeschijnt volkomen 
te antwoorden op alle vragen, haar  omtrent dit 
onderwerp door  de bouwkundigen gedaan. e 
heer  Finse geeft in het eerste nommer van den 
loopenden jaargang der  genoemde Gazette de af-
beelding en beschrijving van een gezonden en 
goedkoopen open haard, volgens de vinding van 
Oh. Joly. 

Zie ook over  verwarming:  Bauzeitung, 
1875, p. 163. 

Jï Voor  hen. die zich gaarne na;»r  anderen 
richten en huiverig zijn te veel geld voor  school-
bouw uit te geven, deelen wij  mede. dat de la-
gere school van Walwort h Common , 
waarvan men de plattegronds-teekening kan vin-
den in de Gazette des Architectes van 15 t 
jl . (overgenomen uit The Builder), en die voor  dui-
zend kinderen bestemd is, gekost heeft 232,500 fr. , 
of 232'/a fr. . dus ongeveer  110 gulden, per  kind. 

ij n is iu dezen oogenblik in e Creuzot 
bezig met de vervaardiging van een stoomhamer, 
bestemd voor  het smeden van zware stalen stuk-
ken, die den beroemden hamei' vau vijfti g tonnen 
uit de fabriek vau p ver  achter  zich zal la-
ten. e hamer zal met zijne stang wegen zestig 
tonnen. j  zal vij f meters totale valshoogte heb-
ben, of vier  meters netto. e hamer van p 
slechts drie meters valshoogte hebbende, dus 
twee meters netto, zal het betrekkelij k vermogen 
van de twee werktuigen worden aangegeven door 
de verhouding 00 X 4 of 240 lot 50 X 2 of 
100 = m = 2.4. e vervaai diging van dezen 
merkwaardigeii hamer zal, volgens raming, meer 
dan twee millioen franken kosten. 

— ij  lu no. 35 der  Ucutsche Bauzeitung (1 . 
1875) vindt men de afbeelding en beschrijving 
van een  waarop wij  de aan-
dacht vestigen van de ingenieurs, inzonderheid 
vun hen, die in e groote aardewerken moe-
ten doen uitvoeren. Om tol vrijen arbeid iu onze 
overseesche bezittingen te geraken moet men niet 
den inlander  door  slimmer gelukzoekers doen 
exploiteeren, gelijk tot dusverre maar  al te veel 
dc opvatting was, tnuur  zooveel mogelijk men-
schenhaiiden vervangen door  werktuigen. e 

e der  Bauzeitung doet op de inededeeling 
eenige aanmerkingen volgen. 

j n leest iu het Journal de la Construc-
tion et de j  voor 
locale spoorwegen in l' l léraul t heelt locomotieven 
van het stelsel van J. J. en Adolphe r  in dienst 
gesteld, bestaande uit twee latiieu, elk met zes 
gekoppelde raderen, volkomen gearticuleerd, elk 
een paar  cilinders dragende, gevoed door  een 
ketel van groote afmetingen, rustende op de twee 
trucks. n kan een der  twee trucks, zoowel 
als beide te gelijk , doen werken, naar  gelang 
der behoelteu van het lengte-profiel. n bestijgt 
met gemak hellingen van 25 en 30 millimeter s 
per meter, terwij l men aanzienlijke lasten sleept. 

e ondervinding heeft bewezen, dat op de steil-
ten van e eu Uoujau, die van 30 m.m. 
zijn , een lust vau 140,000 kilogr . gemakkelijk 
opwaarts kan worden gevoerd. e last komt 
overeen met veertien personenwagens, die onge-
veer  700 reizigers bevatten. Op mindere klim -
mingen (van 5 tut  in.tu.) kunnen deze loco-
motieven 500,001» kilogr . opsleepeu, ol 50 ge-
laden goederenwagens. c machines, die iade-
ren van l u',20 hebben, kunnen eenc snelheid be-
reiken van 30 tot 40 kilometers in hel uur." 

— t station voor  aankomende goederen vau 
den Taunus-spoorwcg te Frankfor t is, met den 
inhoud, eene prooi der  vlammen geworden. -
lend materieel is daarbij  niet verbrand. 

 N N  N N . 

's-Gravenhage. Z. . heeft de benoeming 
van  J. vau deu Brink tot adviseur  belrelfeude 
de onderwerpen, in het k besluit vun 
8 t 1871 omschreven, op zijn verzoek inge-
trokken. 

— Z. . heeft bevorderd tot commandeur -
orde van deu Nedei lau u w den heer  J. 
W. . van Ooidt, on benoemd tot ri d s in die 
orde de heeren . A. . i togh, te Amsterdam 
en J. G. Vogel, tc 's-Gravenhage 

Eerstgenoemde was Voorzitter  en de heide an-
deren leden der e voor  de wereld-
tentoonstelling te Ueenen. 

— j  resolutie van den r  van Financiën 
is de keer  O. Gleuns Ontslagen als landmeter  der 
3de klasse bij  het kadaster. 

e Staatscourant ui . 132 bevat do wijziging 
dor voorwaarden vau concessie voor  deu aanleg en 
dc exploitatie van et.ii spoorweg vuu n naar 
Woerden. c concessie voor  de exploitatie van 
den spoorweg wontt gegeven voor  den tijd , ge-
durende welken dc Nederl. -
schappij  belast blijf t met de exploitatie der  spoor-
wegen, waarvoor  haar  concessie is veilueud bij 
kon. besl. vuu 20 ! 1845. Na afloop vun dien 
tij d gaai dc weg met het materieel enz. op deu 
Staat over. 

— c Gouverneur-Generaal van Ned. e 
heeft een tweejarig verlof verleend uaur  Neder-
land, wegens ziehle, aan den architect der  late 
klasse bij  den Waterstaat cu 's s burgerlijk e 
openbare werken W. 1'. llrundes. 

— r  den r  der  burgerlijk e openbare 
werken in Nederlandsch-lndie zijn de volgende 
beschikkingen genomen: 

Overgeplaatst: Van Padang naar  Patti, de in-
genieur  iste klasse C. . F. Post: vnn Pour-
woredjo naar , de ingenieur  2de klasse 
P. . de Bruijn ; van Probolinggo naar , 
de ingenieur  2de klasse  F. ; van Patli 
naai Pnleinhaug, de ingenieur  3de klasse . . 
Blinken; van r  naar  Probolinggo, de 
ingenieur  3de klasse . : van Batavia 
naar  Padang, de ingenieur  3de klasse , . E. 
A. s Pijpers; van Grissee naar  Banjoe-

, de architect 1ste klasse N. C. Fransz: van 
de directie naar  Ga roet, de architect der  2de 
klasse ; van Tjipaiui s naar  de directie, 
de architect der  2de klasse A V. de Colonnej 
van Garoet naar , dc opzichter  sle 
klasse A. Eissfs; van Patti naar  Billiton , de op-
zichter e klasse  P. : van Pekalongan 
naar , de waarnemend opzichter  1ste 
klasse . Curuelissen ; van Probolinggo naar -
saan, de waarnemend oplichter  1ste klasse J. . 

; van Paleuibaug naar  Anjer , de oplichter 
2de klasse B. C. ; van Poerworedjo 
naar g in afdeeling , de oplichter 
der 2de klasse A. N'. Pieters: van Baujoemas 
naar  Gi Usee, dc opzichter  der  2de klasse .1 ; 
van Üillito n naar  Soerabaia, dc opzichter  der  2de 
klasse W. A. ; van Painakassan naar 
Sarapang, de opzichter  der  2de klasse . . . 

i del Castelletto;'  van Bsndong naar  Soe* 
medangi de opiiobter  der  2de klasse G. ; 
vau Batavia: uaur  Poerworedjo, de opzichter  der 
3de klasse C. J. Schotel ; naar  Pale in bang, de 
opzichter  der  3de klasse 1'. ; naar  Palti , 
de oplichter  der  3de klasse J. . P. p ra; naar 

, de opzichter  dei'  3de klasse . J. Prak-
ken; naar , de opzichter  der  3de klasse 
.1. Wilhelmus; naar , de op/ichlcr  der  3de 
klasse J. , naar  Cheribon, de opzichter 
der 3de klasse P. Eleubaas; naar . de op-
zichter  der  3de klasse \ A. .
trokken: de overplaatsing van den waarnemend 
opzichter  der  lste klasse . dc , van Tugal 
naai Tjilatjup ; de overplaatsing van den opzich-
ter  der  3de klasse G. U. van der  3waag, van 

a tav ia naar . Geplaatst: te r  , 
de herbenoemde oplichter  der  3de klasse B. Esiuk; 
te Batavia (voorloopig), de benoemde opzichter 
der 3de klasse A. J. fieaudoux. 

- e heer  J. W. . van Oordt is, bij  gele-
genheid vau het léést naar  aanleiding van de 
uitreikin g der  bekroningen voor  dc Weener  ten-
toonstelling, door  het bestuur  vuu Art i et Auiici -
tiae, te Amsterdam, tot eerelid van dat Genoot-
schap benoemd. 

- t verslag der j  tot exploitatie 
van Staatsspoorwegen over  het jaar  1874 is thans 
verschenen. 

e linancieele resultaten zijn ongunstig; do 
zuivere winst, nu lütkeeringen, verplichte aflos-
sing en interest, is ƒ 10,813.05, "t geen over  een 
kapitaal vun ƒ 1 3 millioen niet noemenswaard is, 
loodat dan > . voorgesteld wordt dit jaar  geeu 
dividend uit te keeren. 

e e heeft goeden moed op de toekomst, 
tengevolge vau het uitzicht op een verbeterd con-
tract met den Stuat. ' l Blijk t wel uit het verslag, 
hoe noodig een wijziging van 't contract is, daar 
nu, bij  toenemend vertier, bij  meerdere voordeden 
voor  den Staat, de j  minder  verdienste 
heeft. 

r  het geringe resultaat echter  uitsluiten.1 aan 
hel contract met den Staat tc wijten, huudelt 
men verkeerd. e eigeiilgkc Staatsspoorwegen hele 
ben een tamelijke winst opgeleverd; de kankei 
voor  de j  is het rookelooio eu onereuse 
eiploitatie-contract van den n 
spoorweg. Op die lij n werd ecu verlies gele u 
vau rui m  500,000. zoodat de aandeclhou s 
zonder  die vreemde hju circa 4 pCt. zouden out 
vangen hebben. Nu is hel natuurlij k vun den Staal 
niet te vergen, dat hij  de voorwaarden voor  de 

j  zoo gunstig stelle, dat het verlies 
vau een half millioen 's jaars, op de buitenland-
sche lij n tc li deu, daardoor  goedgemaakt wordt 

s anders is, dal het contract zóó worde inge-
richt , dat de j  bij  meer  vertier  niet 
verliest, zooals nu ' l geval is. 

e exploitatie der  Staatsspoorwegen leverde eou 
VOordeelig saldo van ongeveer  millioen gul len. 
waarvan de hellt wordt verslonden door  de * 

e hju , terwij l de andere helft voor 
interest en ullussiiig van preferente schuld wordt 
vereischt. Van daar  liel geringe saldo. 

e aandeelhouders /.uilen zeker  met genoegen 
uit het verslag zien, dat het Bestuur  b.j  voort-
durin g pogingen aanwendt, om vau het contract 

g ontslagen te worden. 

. n verneemt dat dri e ledcn.de 
hcllt ) der  Gezondheidscommissie alhier  hun ont-
slag uau het Gemeentebestuur  hebben ingezonden. 

Zulk s moei ut verhand staan met net met hoo-
ien dier  Commissie in zake vuu de keus vau een 
terrein tot exploitatie van het kool-closetstelsel. 

. c beer . 11. Ni vel, gemeente-
arcuiteet alhier, is benoemd tot ingenieur  en-chef 
der Nederland ch- .Vesiiualsche Spoorwegm nat -

j  le Winterswijk . 

. e Gemeenteraad is in zijne zit-
ting van 0 dezer  teruggekomen op het vroeger 
genomen besluit, om geeue subsidie tc vcr.ee-
i. 'i i voor  dc restauratie der  Groote k en heelt 
alsnu eene subsidie toegestaan vuu / 10,000, bij 
le dragen iu juurhjksch c leriuijue u vau ƒ 1000. 

Correspondent ie. 

Getrouw aan de gedane belofte, blyl ï do verdere 
bespreking vau de r  beursiiuueslie iu 
dit blad gesloten. t het oog daarop wordt het 
toegezonden artikel uil Utrecht niet opgenomen 
eu het stuk deu schrijver  teruggezonden. 

\;iiikiniilii r innri i van . 

g , 14 J u n i . 

Zevenbergen, tc 10 ureu, door  dhr. .lantzon van 
Brffrentea van Bibylouicnbrouk in het Veerhuis lang» 
het : liet houwen van een schuur, lang 
nagenoeg 10 . cu breed ]S . 

4me-a laar t, tl-  ureu, door  het gemeentebestuur; 
lo. het loveren e» stellen viin 0 kachels iu de nieuwe 
tussclicnscliool; 2o. ) liet verlagen van 
do stecaeu brug aan bet Spui bij  de Turf t un, en liet 
vernieuwen vau eeu gedeelte werfuiuur  auu dc -
pelbrng. 

V j m r g r n , le  uren, bij . A. W. vuu : 
de levering vun 35,000 beate getrokken straatklinker s 
voor  deu struutweg Nijmegen -Cruncuburg. 

v - - i i . te 12 uren, door  hel prov. bestuur: het 
vernieuwen vau ocujgu vakken kliiikurhestrutiu g tus-
schen Asseu eu , benevens liet doen van lier-
s'ollitigen uau voorwerpen, tot den prov. weg vau 
Asseu uaur  de llilt e belmoreudc. 

l.ninins'i i tc 12'/J ureu. door  burg. en weth.: lo. 
het bouwen van eeu liulpbiircu u van politi c builende 
Ueerepoortj  2o. he.l leveren  plaatsen vun schoor-
palen en laiidvastcn; So. eenige werken san het school-
gebouw iu de ; lo. het leveren en plaatsen 
vau afrasteringen. 

n . . .« i i . ' n i ie 2 ureu, door  dijkgraaf cn liceuiradeu 
vun den , ter  secretarie in de 
Junsstrnut: het levi'icn eu vervaardigen van 6 duk-
dalven iu de , 

, tc 5 ureu, door  het dijksbe-t. 
vuu liet Uud-Bihll , ten slruiidhuize : het uitwegen en 
inheien van 885 . langeregel  voorkist in het 
>lrente paalwerk. 

'n- l lo- i- i i , le  iircii , in liel Eiudlioveusch -
buis: hot bouwen van 3 naast elkaar  gelegen heeren-
huizen  ï ssnbooren, iu de  Nieuwstrsst, aldaar. 

Zwiuu- i ier d m , hij  don voorzitter  der  droogmakerij 
aldaar: dc levering van :JUU0 . n eu 
500 . £ngelsche idem. 

, S J u n i . 

l i ...u'l i-min i i-iiin- , . tc 10 uren, door  burg. en weth.: 
ceuigu ouderliouds- eu scliildei werken aan dc scholen, 

n eu bnmdsraitbuuties, alsmede 
liet leveren vau biggel/and eu grint , in (perc. Auuw. 
op het bestek, l i Juni, te 10 urcu, ten "sadhuise. 

, tc ) uren, door  den -rstaauw. 
ingenieur, l.  Zijucu bureële; hel herstellen van de 
brug vnór de Briellcrpooi t, alduar. Bilj . iuz S Juni, 
'sav. u'  urcu, op hel bureau der  genie. 

, tc 10'j, ureu, door  het bestuur  der 
waterkceruig vuu den calumituu-.cn polier  Vliete. in 
de dire.'tiekcet: hel verbeteren en onderhouden der 
waterkeerende werken uau genoemden polder  over  den 
dien»! . AUUW. 4 Juin. 

fcSStewSJroefc, te 18 ureu, door  burg. eu weth.: het 
herstellen vuu deu toren aldaar. 

(.mul... te 1 uur. door  burg. en wolh.: het uitdie-
pen vuu ecu gedeelte van dc rivier  de Gouwe. Bilj . 
iuz. 14 Juni, vóór '  ureu. 

, te 2 uren, door  de maatschappij  tot SXpl. 
vuu Staatsspoor  wogen, aan liet cuitruulhureau: het 
leveren van 4700 eikenhouten dwarsliggers cn vuu 
vici'  VUU  licalagoii cikeu wis^ulliout , len behoeve dor 
uitbreidin g van de sporen op liet station Boxtel, lüi -
uiiug /'27,2óO. 

> n (Zeeland), tc 3 uren, iu de skis-
waohterswoning: tiet maken vau eeu nieuwe uitwuto-
rmgsgeul voor  de sluis aldaar. Auuw.  l Juni, te 
S ureu. 

, te 3 ureu, door  het waterschap Old-
ambt, bij  .1. . Cromer: lo. verschillen,ie ouderliouds-
werken; io. het bouweu eener g 
bij  den Gurowcg te Nicuwolilu; $0. liet opruimen cn 
licrleg^cn der  stcenawoüng op- eu uet onder-profiel-
hieuwen der  uausluiliugsilijkeu voor  de nieuwe sluis 
te liriiiuntcrzijl . 

, te  urcu. door  de j  liet 
Bminer  Compsnonum, bij . : bet bouweo van 
ecu woonhuis met schuur  opliet li minor  CompasQU um. 
Bdj . inz. 14 Juni, hij  den directeur.. 

N .i.ii n des S , door  de j 
tot droogmaking vuu ecu deel der , 
in du hciisgcziudiiuid: hel bouweu vau ecu stccuuu 
duiket'  iuz. in deu Bovenkerken-eg onder  Nieuw-er-
Auisicl. 

, door  deu erouitoct . bervais: het 
bouweu vnn cene bergplaats vourlabuk, niet kantoor, 
overdekten uitguug cu poort, aan de -
dergraont 

i. . i . dour  burg. eu weth.: hel leveren van 
eeae uetaleil torenklok, van minstens '.tOu . 

n.i i i i ' i . i .mi , in het '1'immorliuis : dc levering lo. 
vuu 1104,000  Üoitsche steenkolen voor  de ooste-
lijk e eu westelijke sluoni^ciuuluii , eu 2o. 200,000 . 
idoui vooi de stoommachines dei drinkwaterleiding . 

kui  ^ k - l l i m u - u , den uuiiueiiicr  J. : de 
levering rau p. m. ) bardgrauw eu -
kers Vvaalsteen, franoo \oor  den wal auu deu Noord-
wijkeiiinek eu tiet Ocgslgceslcr  kutiual bij , in 
Juli eu Augustus  k. 

l i i i>.- i-. i . t i , door  burg. cn weth.: de levering van 4 
brandapuiteu met toebeboorea. 

Uw*, bij  den peuningni.-grilïier  der  waicring -
dekeuskerke: de levering vóór  Oct. a. s. vau O 
Bobeepstoo gewonen Üooraiksoheu steen, 600 idem 
afvul van idem, idem grove puiu. 

\ t i >i - i t . i i i i , i « J u n i . 

vv .ii-.um .o-ii, ie |0 uren, door  liet bestuur  der 
wateikecruig vun het cal, waterschap Walsoorden, 
by J . F. Adriaunseu-,: liel herstellen van stecih-luoi-
ingO  vuu > ilvooi dscneu steen ; het uicuw u vaa 
kruuiina t | besodingea cu rn^beaisg; het makea eu iu-
baagen van  geeritosotcerdcikeulioulcu sluisdeuriu; 
heratcllinguu auu de dijkbiiuswuniug ; tiet leveren eu 
verwerken vuu Vilvnoatsclicn steen, puin, perkoeu-
puieu, vu lo . putbuis up grenen delea; hut leve-
ren vun , enz. cuz. Auuw. 14 Juni. 

l l r .gr , tc 11 urcu, door  hot ministerie vuu biu-
ueui. aakeo: lo. het siaken van tone bouten fuudcc-
ring vour  ecu ijzeren lichtopstaud op iteu uoordtlijke u 
duin uun den k van llolluud . ; 
8a liet leveren en sU-llon van een ijzercu iiehtopsianU 
mol kopunui u op den kop vuu deu uoordclijkcu 
duin uun deu k vuu . g / WUO. 
So. hel staken vuu ecu nieuwen noordüilciduii i lungs 
het , ui hel belang vuu den wulerwcg van 
Zwolle naar  zee. g ' 81,360] io. het maken 
vau conige werken tut voortzotting der  iiorinulisccrm g 
van de Waal, onder  Vurcn-cii-Ouiciu , tusschou dc ki-
loiiictcrruaic u SS cu Sö. g J' 27.SOO; 5o.de 
voortzetting der  uoriiiahsccriii g vau de e 
ouder  do gciucuuU- . g / (10,000. 

T l l b u r c , tu 11 urcu, door  burg. cu weth.: hut 
bouwen eeuer  sctiool op den i ouder  Tdlburg . 
lui . bij  den gemeente-architect. 

E  — Zondag 13 Juni 1875. 

« i i i t e i t l i i t t m . te 12', uren, door  burg. en weth.: 
het uitbaggeren van een gedeelte der  buitenhaven. 
Aanw. lo 0 urcu. 

V l l a a * . to 1 uur, door  burn, cu weth,: het uau-
legircn en maken van een riixi l uu straal laugs de 
Schclpsloot. 

iliiio-en , te 1 uur. door  hel bestuur  vuu deu Bui-
tenpolder, bij  (i. Peters aan hot : het maken 
vau een steenen duiker  iu den r  ouder 

Auuw. te 11 uren. 

rlioleti. te b' uren, duur  het bestuur  van den polder 
, bij  A- F. Btolai hel onderhoud der  gewone 

aanlc-, kram-, rijs- en stcenglooiiiigwcrkcii aan den 
zeedijk van deu polder . Auuw. vun 2 3 uren. 

ll.n.il.Til.n ; . 17 J u i n 

lü i r i l ie t to 11 urcu, door  het jiolderhî stuu r  van 
Elisabeth, bij . J. van dc Wacter: lo. liet maken 
ran verdedigiugswerken aan den onderzeeschcu oever; 
ô. idem vau rijsbolu^ . winter- cn zomcrkrumuiat. 

, te 12 area, door  het ministerie van bin* 
rienl. zaken, ten dienste der  Staatsspoorwegen: 1". 
het doorsnijden vun den Uoslcrdnkdijk , het omlcirgon 
van deu g nurir  de oostelijke tijdelijk e uan-
icgplaats, eu liet onderhouden van deu locgaii<;sweg 
B  de oostelijke aanlegplaats met steigers to Amster-
dam , ten behoeve van den spoorweg NJeuwodiep-
Amsterdani. g ƒ 32,500; 2o. dc uitvoering vuu 
verschillende werken op dc l plaatsen te 

t cn het onderhouden van die stapelplaatsen 
ged. 3 jaren. g f 12,700. 

, te ' . uren, duur  burg. eu wotli.: 
lo. eenige werken uun een iu tc richten schoollokaal 
in het : 2o. het driejari g onderhoud vuu 
eenige pompen, Bilj . iuz. 10 Juni. 

, le S uren, door  burg,  n weth.; liet 
bouwen van eenc school vuor  meer  uitgebreid lugi r 
onderwijs, met bovenwoning voor  deu hooftluudeiwij-

. Auuw. tc 10 uren. 

Ph i l i pp ine . te S urcu, door  liet bestuur  der  wa-
terkoeling van den eulniiiitciiseu polder  Sta l-Pliilippinc , 
iu c Gouden : het gewone onderhoud dei 
aarde-, kram-, rijs- eu stcenglooiiugwerkcii uun voor-
;/ cn. ii-i i polder, mol hel ouderhoud tot 1 i 1876, 

, J u n i . 

, tc ) uren, door  liet ministerie vau 
biuncnl. zakcu , uau het go bouw vuu liet prov. best : 
het gedeeltelijk uitbreken cu dichlou van den syphon 
eu het verzwurcu vun een gedeelte der  dijken vuu het 
kiuiaal vun Sluis nuar  Brugge (Ncdcrl. gedeelte.) 
Aauw. l i Juni. g ƒ 21)30. 

t r a h e m , te 12 uren, dool het ministerie vuu biu-
ncnl. /.aken, aau het gebouw vuu liet prov. best.: 
bel aan brengen vau beplanting met Opgaande cike-
lioomen langs luit Se perceel der s groote wegen 
iu Gelderland. g ƒ 32iu. 

/.wol ie. te 12 ureu, door  het ministerie vau 
hiijneiil . sak en, uun het gebouw van het prov. bestuur: 
het doen vuu klinkerbestratingen op dc groote wegcu 
ia Overuse 1, iu 2 perc. cn in massa. g : perc. 
1, / l WO, perc. 2,/21150. 

U r a n i n c r n . te 12 uren, door  liet prov. bestuur: 
liet maken vau aardewerken tot uniisluitiugdcr  wodors-
indsobe zeedijken tuin hut builensluishoofd vuu dc 
schut- en uitwuleringsluis tc . 

Bllvevsasa. ie ureu, door  dc directie vuu hel 
nerstelliiigsourd u 'i'rouiiiciiliurg , bij  Buwaldai het 
bouwen vun een pension bevattende 87 knnicrs. 

k i n i bij  den seercturis-pcnuiugin. vuu de 
iiolders , de Unie cn 
koleiidreelil ; dc , op keur, vóór  Aug. a. s., 
van 70,000 . . 

in. .in rhi , hij . J. A. vun : liet houwen 
van eene umdbouwersseliuur  met woonhuis, stalling 
ens, cu van eene overdekte mestvaalt op de gronden 
der Verceiiigiug tot g tc . 
£ilj . ins. vóór 11 uren. 

« i n k l i m , duor  lui waterschap * 
land: lo. de levering van O 53 . grenen dijk -
palcn, 430 35 . idem, 125 . 10 a 25 greuen 
gording, 125 . "  u 20 idem; 2o. liet maken van 
nieuwe werken uau du zeewering van liet waterschap, 
lülj . bij  deu voorzitter . Wiersma. 

/ . i i r n l i ; . t» J u n i . 

O r i n , tc  uren, in den : het maken vun 
verbeteringen aau dc pyrotuchuische werkplaatsen al-
daar, ltilj . iuz. uiterlij k 17 Juni, '»av. 7 uren, ten 
biirrcl e van deu comm. der  genie. 

, tc  uren, door  burg. cu weth.: liet 
door  aanbouw vergroot en van hel schoolgebouw tc 
Zoel mond. mot levering der  meubelen enz. Auuw. i 
Juni, van i—5 ureu. (llcibest.) 

h . i lNen. to  uren, door  burg. un weth.: liet bou-
wen vaa ecuc onderwiizerswoning bh de school tc 

. Aauw. inj  den timmerman G. , aldaar. 

l l l r» r l ln f [F , tu 11 urun, door  hut bestuur  der  wa-
terkecriug vau dou culamiteiiscu polder  Willcm-Aiiuu , 
in de iJnrpsherbcrg: liet herstel, du vernieuwing cn 
bet onderhoud tul 30 Apri l 1876, vun de aarde-, 
tram-, rijs- en slcen l̂ooiiugwurken uun dien polder 
Aauw.  en 17 Juni. 

, bij  den vnorz. vun het kerkbestuur  der 
. gemeentel lo. eeu houten dak eu goot; 2o. lui-

en looilwcrk ; So. hut verven der  pastorieën nun dc 
k Auuw. 17 Juni, te  uren. 

Uudcnr l i . hij  A. : hel verven der  uieuw-
e iiiiizing c eu hi;rhcr g tc Scherpcuzcel. 

t , 21 J u n i . 

, tu 12 urcu. dwir  het ministerie vuu li uun-
cicn: het hcrslellcu cn verbeteren van dc -
gniaflijncn laugs dun i g 
uuaohen Amsicrduin nu , vau de lij n tusschen 

m cn het dradouhuiaje te Zundvoori eu vun dc 
lijiit u binnen Amsterdam. 

v i i i - i f i i i n m . tu 12 urun, door  burg. en weth. : hut 
^rbouwci i van eeue bestaande plantenkas tot collc-

w cu hel maken vun ecuc nieuwe pluntcnkii s iu 
deu . lui . hij u gcmeentc-arobi-
tect B. dc Grcuf Jz., uun den Studslimmcrtuiii . 

' n i a i r r d a m , tc l ' / i uren, door  liet burgerlij k urm-
bestuur  , in hel Armenhuis: dc levering o. a rau 
' " . wollen dekens, nngehleckt katoen, linnen 

*n pluksil. 

, te 2 ureu, door  hel . . kerkboat., 
bij  Jos. kliiytmans: hul houwen van ucn oudc-mao-
ncu-cu-vrouwciiliui s on ziekcugustliiiis. inl . hij . 
"illem s Jr., alduur. Aauw. 17 Juin , tc 'J uren. 

Appincedf tm , door  gccomiu. uit het wnterschap 
'ivthiigu , in 'thotel Evers: liel ruiden cu opschoonen 
der kaunlcu ïn verschillende porccelcu. 

'a-llage, door  G. van ilcr : het oplioogen en 
bestraten vun een Weg, uitkouiuiid c uun dc -
Weerdcrvoort. Aauw. S Juni, le S uron. 

n i i m d a g . SS J u n i . 

l ' t rech i , tc 2 uren, door  dc maatschappij  tot cxpl. 
ï a "  Staatsspoorwegen, auu het Ccntruuluurcuu : het 
"iikc u van eene wachterswouiug nabij  den overweg 
; | 1 den Noordzeedijk lusscheu dc statious n 

Zwaluwe , ten behoeve van den spoorweg m -
Breda. 

O u d r r k e r k a d i n r n l e l , door  liet bestuur  van den 
, iu Paurdcuburj,' : het éenjurig onder-

houd vuu dc heide watermolens cn den inlnutduikcr . 
Auuw. 11) Juni- te 10 uren. 

W i n n e w r r r , door  het waterschap FivelingO, bij . 
Germs: het ruiden en ops-liooncn dor  kanalen, iu 5 
pcrceclcu. 

VtarnNdag , 23 J u n i . 
' a - l lasr , te 1) uren, door  het ministerie van biu-

ncnl. zaken : to. net onderhoud der  rivterwerkea op 
dc , in 5 perc; 2o. de vernieuwingen cu 
herstellingen auu de n lungs de Boven-, 
Betiudru cn i wede, met liet cénjurig on-
derhoud, in i perc. Aanw.: perc. 1 , pure. 2 17, 
perc. S S en pure. 4 li) Juni : respect. 
/ló.ooo, ƒ20 .000, ƒ46,000 en f 20,000; So. hut on-
derbond der n aan hel Punnerdenschc 
kuuual, den n uu dc , iu . Aanw.: 
pore. 1 le, |>erc. 2 17, perc. 3 S eu \mxe. 4 10Juni. 

: rasp. ƒ12,730, / 1)330. ƒ 12,110 cn ƒ21,230; 
4o du vernieuwingen en herstellingen aan de Noord, 
dc Oude s lusscheu t en het Bcrongut, 
het , tie e cn du e . mei 
het éénjarig onderhoud, in 2 pcic. Auuw.: perc. 1 
15, pure. 2 G Juni. : resp. /'  27,000 eu 
ƒ 2 0 1 0; 5o. hut verrichten van bugger  werk iu de Amer, 
en het herstellen en onderhouden van de werken op 
het bovendeel deur  rivier , uau do monden vuu het 

u en de , van 1 Juli '75—30 Juni 

'70. Aauw. 10 Juni. g ƒ12 ,000; 6o. de her-
stellingen uu vernieuwingen aau de n 
op dun n cu do VVuul in Gelderland, met 
het onderhoud vuu 1 Juli '75—SO Juni'711, in 3 perc. 

: respect. /80,636, ƒ26,800 en ƒ 86,460; "o. 
hel maken van 'J dwurskrihhu u laugs dun rechteroever 
van de . onder  Bergambacht, tusschen de kilo-
meterraaien 105 cn lOS. Aanw. '  Juni. g 
f 27,500; So. du herstellingen nu vernieuwingen aan 
dc rivierwurke n op dc:; Gcldcrschcn , met het 
onderhoud tot 30 Juni '76, in S perc. Aauw. 17 en 
S Juni. : reep. ƒ15,800, ƒ16,630 en ƒ10.570. 

, tu 2 ureu, door  liet bestuur  der  watetkee-
rin g vuu het culaniituusc waterschap Bruinisse: het 
herstel, de vernieuwing uu het onderhoud lot 30 
Apri l 1S7G van de aarde, kram-, rijs- cu steunglooiiiig-
werken unu den dijk vuu (lil waterschap. 

i i i i ' inei i , te 1 uur, door  dijkgraaf cn hoogheemraden 
vun Zeeburg cn , iu het Gutuccuelands-
huis: het auubrcngeii of verlcugen vau cene steunen 
glooiing uau deu Zeedijk tussclicu i . 

U r d d r , tu 5 ureu. vanwege het waterschap Wcd-
durmurke , bij  E. : het bouwun van een wind-
watermolen en molenaars huisje. 

, tc 6 uren, door  het gemeentebestuur, bij 
W. ; het leggen vau ecu grintweg, ter 
lengte van 1100 , door  liet dorp Veesen. 

, 24 J u n i . 

, te  uren, door  dijkgraaf en hoogheemraden 
vnn . in het Gemcuuelundshuisi lo. ccuige 
groiidoauvullin g cn reparatie aan njspakwerk, cn liet 
met rictbeslag dekken van dc luluds du. hooge bou-
zciiikudcu tusschen hut stooingumaal Vuu der  Goes eu 
de Vij f Sluizcu; 2o. de levering vau 1000 gcercoso-
teerde zware kolders of ellens cn 100 dito topeindun 
van kolders, . bij  deu fabrick-landmolcr  J. P. van 
den g Jz,, alduur. 

ajasnaar, te 12 urcu, iu e Toehut: het sinken 
vau 2 blinde rijzunstukku n vóór de koppen der  hoof-
den  cn O auu de c zeewering, lui . 
bij  den hoofd opa. ('. J.  tc . 

V r i j d a g , 2A J m i l . 

'a-Uaach, te lOVi uron, door  het ministerie van 
biuncnl. Baken, uun het gebouw vuu liet prov. best.: 
buitengewone herstellingen aan du schipbrug ovor  dc 

s bij  lludel. Auuw. 10 en 21 Juni. g f\ WO. 

, te 12 uren, door  hut prov. bestuur; 
het uitdiepen vau een gedeelte der . 
Aauw. dun leu dag vóór de besteling. ) 

B r r a k r n » , tc 2 uruu, in t f van : 
hul herstel, dc vernieuwing cu hut ouderhoud tol 
30 Apri l '70 vuu doaarde*, kram-, rijs- , stcenglooüng-
cn paalwerken auu de waterkeenng vuu het calunu-
leuse waterschap Brcskcus. Aanw. 21 cu 23 Juni, 
van S—0 urcu. Bilj . inz. vóór 12 uren hij  den score-
taris-outvuuger  \luijer  Jr. , aldaar. 

, 2ft J u n i . 

m d r k r n a k n k. , tc 11 urcu, door  dc dijksdirecti c 
dei waterkering llocdekeiiskcrkc, in het geuiceulc-
lm:s: hut verbeteren eu vernieuwen der  aarde-, kram, 
rij» - en steeoglooiiugwerken aan den zeedijk dier  wa-
tering Aauw. 20 Juni. 

U o. i i - a n . au J u n i . 

, tc 12 uren, door  burg. en weth  liet op-
breken cu opnieuw leggen der  straat in dc Vcersleeg 
en in dc g aldaar. 

g , 1 J u l i . 

, ie 12 urun, door  het ministerie vnn bin-
nen!, zaken: het bouweu vaneen huitcusluishoofd met 
sciuitkolk auu de inarinesluis te VUssingen, het ver-
ruimen vau ecu gedeelte der  murïuchavcn, enz. . 
li J den eentaanw, ingen, tu Vlissiugen. Aanw. 21 en 
' l Juni, telkens tc 1 uur. 

, tu 12 uren, door  burg. en wctli.: hut buu-
wen euner  ijzi ren ilrunibru g over  de Singclgruclit bui-
len dc voormalige Waterpoort. Aauw. 2oen2sJuui, 
tc 10 uruu. 

V r i j d a g , 3 J u l i . 
'a- l lanrl i , te l/a uruu, door  hut ministerie van 

biuncnl. zakcu, aau het gebouw vun het prov. best.: 
het opruimen van ondiepten in de . Aanw. 2fi 
cn 2S Juni. g ƒ 7 4 0 0. 

, H J u l i . 
fl-llage, tc 12 uren, door  het miiiistcri c van bin-

ueiil zakcu, tun dienste dur  Staatsspoorwegen: het 
mnketi vau eenige werken tot normulisuering vun dun 

n bovt  de ontworpcu spoorwegbrug nabij 
Arabem, lusscheu dc luïometoiraaien 11) un 20. . 
hij  deu eerst aauw. ingenieur  tc Arnhem. Aanw. 3 
Juli , tc 1 uur , beginnende bij  dc herberg c -
weide, te Elden. 

Uloop van Aanbesiedin^i i. 

, 20 : du levering aan d «au : 
lo. 575 cn 10 1 geklopte puin: S. , to Enk-
huizcu, ƒ 21)110; 2o. 840 * grint eu 350 AP puiu: 
P. , to Scliarwoude, /"2S30; 3o. 300 Jgrint , 
300 J schelpen en 100 1 puin: l>. Beunder, te 
Scharwoude , ƒ 2(iS0; 4o. verzetten rau 100 . stcon-
gloodug: W. , tc Oterlcek, ƒ 1 5 5 0; 5o. idem 
van 300 . idem: l eu , te Eukhuizea, 
ƒ4540; . idem 317 . idem: s un Van , 
tc lluuni , ƒ 4 4 0 0; 7o. herstellingen aau den straat-
weg, met bijlcvcriu g run 100,000 Waulmoppeu e» 
150 3 zand: P. Ootcs, te Wognum, ƒ2170. 

Purmsreud, 28 : lo. het driejari g onderhoud 

der stmatwegon vau het waterschap Becmsfer: inge-
komen 10 bilj- , als: 

tu , 
„  Scnarwoudc, 
„  Nibbhtwoud 
„  Purmcrcnd, 
„  idem 
„  Wognum, 
„  Scharwoude 
,. ltccts, 
„  Wognum, 
„  Avcnhorn. 

f 84,000 
„  23,000 
„  23,000 
,. 22,350 
,, 22,050 
„  22,000 
„  22.000 
, 21,905 
,, 20,110 
, 19,964 

. r , 
1*. r  Pz., 

. Schouten, 
S. vnn der . 
G. , 

. Bijman, 

. Beunder  Pz„ 
P. , 
P. Ooi es, 
A. Bakker, 
geguad, 

2o. het éénjarig nnderliond vuu hut Buemstcrhuis; 
mtrtste insehr. wus J. Plus, voor  ƒ 9 9 9. 

So« de binnen- en buitenwerken van de Beemstcr, 
in 4 nero.; gegund: perc. 1, 2 cn 3 aan P. , 
te , resp. voor f 1942, ƒ 611, /5S4; pere.4aan 
J. Bakker  Az., te Aveuhoru, voor  ƒ1989. 

ijualie , 2s i liet bouwen vau eengreoskantoor 
en schuur  voor  d'; administruli c der  in- en uitg. 
rechten tun dc Poppe; iugek. 7 biljetten, al 

te Ootmarsiim, 
, Oldensaal, 
, Qildenb.au, 
. Enschedé, 
. idem 

idem 
, Oldunzaal, 

ƒ 10,91)2 
9,945 
9,788 
9,717 
9,466 
9.105 
8,875 

A 6600 
„  5475 
„  49S5 
„  4584 
., 4767 

J. . r  Slceg, 
G. C. , 
l>. . 

. Eggiuk, 
W. , 

. Gccliuk. 
J. ter  Ellen, 
gegund. 

W l n a r h a l e i i , 2S : het doen vau bestratingen 
iu die gemeente: minste inschr. . , aldaar, 

 ƒ 787. 

Z a a n d a m. 29 : lo. eenige vernieuwingen en 
lif t driejari g onderhond der  2 windwatermolens van 
den polder  Wcslzuun; minste inschr. waren Vrcden-
duiu cn ('o, tc Zaandijk , voor  ƒ4028. 

2o. do herstellingen enz. met hut onderhoud vun 
deu zeedijk van dun poldei Oostzaau: gegund aan .1. 
Pens, aldaar,  ƒ1110. 

, 29 : de verpluatsiug «an het stads-
werk huis alduar; ingekomen 5 bilj. , als: 
C. . VUscr, 
G. C. Visser, tc , 
N. P. , 
S. van der  Werf, 

. T . Visser, 
overigen alduur; gegund. 

ii i o io li-  , 29 : het afbreken en wederopbou-
wen van de consistorie der . gemeente; minste 
inschr. was . , aldaar, voor  ƒ1615 

u , 31 : het amoveereu eeuer  brug
dc /ontsloot enz.; geguud aan . Bjonstra, nlduar. 

 /'  1 Slis. 

W i l b r h i t i i i a d a r p , : lo. du gewone onder 
hoadswerken aan den polder  Ooet-Berelaud; gegund 
aan A. Foudrainc, tc Goes, voor  ƒ 1 1 14 

2o. dc gewone ondorhoudsvi erken aan don Vrije n 
Wilhelmitinpnldcr ; gegund auu .1. , tc -
weert, vnr  ƒ5300. 

.  Juni: lo. het herstel van rijs - cn 
basaltsteenwerken uun den polder  Bonunelcrwaard-bo-

: ininslc inschr. was C. Spiering Az.. 
to Gameren, voor  ƒ 1)701. 

het maken van eeu afdak aan liet stoomgemaal. 
So. baggerwerk inde u watering, io. liet één-
jari g onderhoud van don , met bijlevering
grint ; minste iuschr. was \- , te Aalst, 
resp.  ƒ 41, ƒ 6 18 en ƒ 2 8 2. 

öo. levering vun dijkhordon ; minste iuschr. was . 
van Annoy, ic Nleuwaal, voor  ƒ118. 

6o. het uitvullen der  laagte iu de diikskrui n op 
dijkvak no.129; minste inclirijvo r  was B. , 
voor  ƒ118. 

7o, het vegen der e cn Bommclsclic wete-
ring , iu 12 perc: gegund aan diversen, voor  ƒ 1 8 2. 

Zevenbergen, 1 Juni: hcrslclliugeu en vernieuwin-
gen uun het raadhuis, in 3 perc.; miuste inschrijvers 
waren: perc. 1, A. , voor  ƒ1986; perc. 2, 
A. Zoin,  ƒ 2 S 0: perc. 3, J. vnn Aken, voor 
ƒ 5 6 0; nllcti aldaar. 

o i c r h i k 1 Juni: hut bouwen ceucr  predikunts-
wotiiag aldaar: ingekomen 3 bilj. , als: 
F. . Schmidt, te , ƒ 12.965 

. t cu 
A. , ,, Noordsciiarwoude, „  9,867 

W. , ., Nicuwe-Nicdorp, „  9,555 

i.i.mi . 3 .liini : lo. dc werken aan den Zuidpolder, 
2o. dc werken aan deu ,  de 
werken uuu den k cn Zeevangs-
Zccdijk : 

lo. 
. dc Groot, te 
Sctiarwoude, 

.1. (iijzelanr , tc 
k , 

P. , tc 
Scharwoude, 

.1. de Groot, idem, 
. , te , 
. Bcundcr, te 
Scliarwoudu, 

.1. Tliics, tc
P. de l -e. te 

Scharwoude, 
O. , te 

Purmcrcnd , 
J. , tc Beets, 
.1. Bakker, fe 

Avcnhorn, 
. dc Groot, te 
Scharwoude, 

P. , idem, 
P. , te Bccts, 
J. vuu , te , 

No. 1 en 2 gemijud door . Beunder, resp.
/"5S50 on ƒ 3 2 8 0;  door  P. ,
ƒ S250. 

, 3 Juni: hut houwen van eou schoolge-
bouw e ; lu^ekomeii 3 bilj. , als: 
P. . Bergsina cn 

. v. d. Wal, tc Workum , ƒ 15,991 
S. Alkcnia, „ , „  15,147 
11. Vissor, „  idem „  15,120 

E lndhaven, 3 Juni: het bouwen  steenen lund-
huoldeu aan 3 bruggen ouder o over  het Eiod-
hovcusche kanaal; gegund aau P. Smits, te Tougelru. 

 ƒ1650. 

E l » l , 3 Juni: du levering vau 729 stère gewassclieu 
grim ; gogmid san J. B. Bcger  cn Go., voor  ƒ1804.20; 
idem vuu zundgrint; geguud aan W. Scheerder  cu Co., 
voor  ƒ 139 20: heiden aldaar. 

fcmaterdam, 4 Juni: het bouwen van 2 hccrcnliui-
zen mei bovenwoningen cn aanleg van tuinen iu dc 
Surpliatisfraat ; min-te iuschr. waren . Cerlij u eu Zn., 
voor  /40,200. 

, 4 Juni: lo. dc vernieuwingen en 
herstellingswerken ann de rijzen beslag-eu steeuoevcr-
werkcu op Ameland, 1876/7'* 
G. Scholtcnia, voor  ƒ15,995. 

2o. 

ƒ 12,000 

J / 13,0011 

S
i 

1
 

r . 
:« ] 5 

10,400 
10,011» 
\7lill 

7,'.«iu 
7,500 

:Ö0U. 
8880. 

10.500 

T.r.lll l 10,71111 

1,001 3700.37 
34i)5. 

li,003 

0.(100 (000. 0,09'J 

12,000 
12,0011 
11,01)0 
9,000 

minste inschr. was F. 

2o. t onderhoudon van den stroomlcidendcn dam 
cn nanliooron door  dc geul de Balg; minste inschr. 
was G. J. Scheltema, voor  ƒ 240(1 

Sn. liet driejari g ondiihoud der  duinbeplantingen 
op Ameland; minste inschrijver  was J. S. de Jong, 
voor  ƒ 3 8 2 0. 

4o. het stellen vun rijzen schuttingen en het doen 
vuu stroobcpotitigeii in dc zo - ..aamde Tonncduinen, 
eu in die tusschen n uu ; inin-t r  inschr. 
was G. J. Scheltema, voor  ƒ1890; allen te Ameland. 

, 4 Juni: lo. de vcruieu wingen aan 
's s zeeweringen te Vlissiugen. 2o. het aanleggen 
van een buitenberin aan de oostzijde van den Oost-
hnvendijk on vau steeiiglooiingcn op den Westhaven-
dijk tc Neuzen, 3o. de n enz. nan het 
droogdok tc Vlissiugen; minste inschr. was J. Filis, 
tc Vli s ' lisshigeu, resp. voor  ƒ 1 6 8 7, ƒ8145, ƒ 1688. 

, 7 Juni: lo. het herstellen cn verbeteren 
der n langs den )orwcg tus-
schun Ede cu de c grens hij  Zcvcnaar, en langs 
den Staat-spoorweg lussclien Arnhem cn Zwolle, 
Ziilfc n cn dc Glnncrhru g en Almelo en de e 
grens hij  Oldunzaal; 1 bilj . ingek. van  van k 
te Jutfaas, voor  ƒ 1320. 

2o. idem idem van do n langs den 
Staatsspoorweg tusschen n - -Grouingcn cn 

, niet inbegrip van de zijlijne n 
ie Fruneker, Grouw, n veen cn Steun wijk ; 1 
bilj . iugek. van J. Cuts, tc Jouro, voot ƒ1293. 

So. du aanleg eener  fclograaflij n langs den Oostor-
spuorweg lusscheu Amersfoort — Zutfcn, met inbegrip 
vun 3 zijlijncu ; minste iuschr. wus . , aldaar, 
voor  /*S33S. 

, 7 Juni: dc levering van lo. 60,000 straat-
klinkers; minste inschr. was J. G, van dm Broeke, 
aldaar, ii ƒ11.20 per  1000. 

2o. van 200 3 grint ; minste inschr. waren Peters 
cn Co., tu Pannerden, \oor  /"2.075 per J . 

l ' t r e rh t , SJuni; het nfhrckcu en wedurophouwen 
vun binnenmuren in de locouioticvculoods tc Gronin-
gen, met bijhulioorcnd c werken; ingekomen 3 bil -
jetten , als: 
A. do Vries, tc Groningen. ƒ 2300 
E. , „  Sappcmecr, „  2294 

. Thornróggcr , „  Groningen, „  1897 

e dam, S Juni: dc levering vnn buizen en 
kranen tot uitbreidin g van liet buizennet dor  drink -
waterleiding: ingek. 4 bilj. , als: 
Van den h en Co., tc Amsterdam, buizen 

ƒ0672.20, kranen wijd 4* *668.70, kranen wijd 
6- ƒ937.90; 

11. S. Stokvis cn Zn., u , buizenƒ9161.18, 
kiuncn wijd 4'  ƒ664, kranen wijd 6 ' ƒ 9 3 3; 

, Behrend enCo., teGlasgow, buizen ƒ 9231.20; 
. A. li . , te , kranen wijd V 

/72S, kranen wijd 6'  J 970.50. 

, 9 Juni: bel bon wen eener  broodfabriek; 
ingek. 10 bilj. , uls: 
C. J . G. , te Waddinxveen, ƒ 41,840. 
C. , „  40,854. 

. J . , „  39,390. 
A. G. Sondcrmeijer. „  39,310.20 
11. Cramer, „  38,594. 
G. , „  38,500. 
J. , „  36,666. 
.1. r  cn (',. . r  Fortuyn . „  36,440. 
11. Stelwagen, „  35,775. 

c cn Wagcnaur, „  35,700. 

kralingcn , 9 Juni: do gebouwen enz. bcnoodigd 
voor  liet koolclosulstclscl; ingek. 8 blij. , als: 
N. J. Nette, tc Charlois, ƒ 31,989 
Gouvernc en , „ , „  30,492 

. Visser, „  Papcndrcclit, „  29,500 
.1. de Bruiiiie , „  29,352 
W. J. de Jongii. „  28,947 
C. .1. C. , „  Waddinxveeu, „  28,874 

. Winters . „  28,300 
W. Zonneveld , „  24,941 
overigen aldaar. 

A m i t e r d a m , 9 Juni: het inubcn van ccn gebouw, 
tot bergplaats van michincdceleu. het dichtmaken van 
ecu der  brikskappen cn liet maken van ecuc bergplaats 
voor  geschut cn affuiten o» 's s werf; miuste 
in-chr. wus . C. Schaade, aldaar, voor  ƒ 2 3 6 1 3. 

k a m p e n, 9 Juni: liet bouwen van een nieuw jiost-
kantoor: miuste inschr. was G. Wetcnburg. aldaar 
voor  ƒ 7777. 

, 9 Juni; liet slichten vau een stoomgemaal 
iu den Zuidnolder; minste inschr. waren Gortvfiet en 
Blauw, tc , voor  ƒ 11,978. 

v in-i irii.ii n , '.) Juni: het verbouwen van een perceel 
o;> du Nicuwniarkt , ouder  beheer  van den architect 
\os; onderhands gegund aan . .1. , aldaar, 
voor / 10,085. 

4 in-ler  da m , 10 Juni: lo. bet uitnemen der  nieuwe-
en inhaagen der  oude buiteavloeddeuren in de [pen-
slootor- cu r  sluizen, 2o. het maken cn 
iu hangen van ecu stel nieuwe hiiinenvloeddcuren in 
de r  sluis, enz.; minste insofar, wns J. Gal-
i n i i i , alduur, voor  ƒ 1496. 

, 10 Juni; het vernieuwen van ecuc berg-
loods (der  gunie) uau deu straatweg naar  Waalsdorp: 
minste inschrijver  was P. Verbrngoen, aldaar, voor 
ƒ SS20. 

«ni l tcm , 10 Juni: liet houwen vau 2 entrcegebou. 
wen en 2 lijkenhuizen voor  do nieuwe algemeene be-
grsafplaats bij , in 2 perc; ingekomen 5 
bilj . als: 

le perc. 2e perc. 
. Jansen , ƒ 22.8SO ƒ 22,990 
. , 21.800 21,800 

Th. Eibers, 21,319 21.419 
G. , 21,222 21,333 
J. Tennissen, 18,887 18,987 
allen alduar; nog niet gegund. 

op g 15 Juni j  1875 

in het Timmerhui s te Botterdam, naar 

de l e v e r i n g van: 
E , als: 

l o 264000 k i logra m voor  de Oostelijke en 
Westeli jke Stoomgemalen, en 

2o. 2 0 0 0 00 k i logra m voor  de Stoomma-
cb inen der . 

e voorwaarden liggen, op de gewone dagen 
en uren, ter  lezing op het bureau voor  de
selijke werken, enz., in lut Timmerhuis, en z(jn, 
voor  elke levering afzonderlijk , voor  den prij s 
van 5 cents, verkrijgbaa r  bij . P. VAN 

 EN ZOON, Boekdrukkers in den 
n N" . 73. 
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 cn S van
 zullen op

ten 12 ure des middags, op het , in het 
openbaar en bij  enkele inschrijvin g doen aanbe-
steden : 

e voorwaarden dezer  aanbesteding zyn uit-
sluitend te verkrijgen ter j  der  gemeente, 
tegen betaling vun / - .45, en liggen voorts ter 
inzage in een der  lokalen van de Secretarie (af-
deeling  Werken) op het . 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij  den 
r  Gemeente-Architect . F Jz..aan den 

StadsTimmertuin, des voormiddag» van 10—12 ure. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

Amsterdam, N TEX . 

10 Junij  1875. Ue Secretaris, 

F. . VA N NOTTEN , (. S. 

op g 24 Juny' e. k., des middags ten 
12 uur , in het t de , te Alk-

maar, bij  enkele inschrijving , van: 

waarvan het bestek ter  lozing ligt in het VOSJE 
te Amsterdam, in dc T en de Buao tc 
Alkmaar, in het Gemeenelandsliuis te -
der, alsmede ter  Secretarie van den -
sche te Alkmaar, alwaar  het tevens voor 25 cents 
verkrijgbaa r is. 

n te bekomen  den r 

C. J. , te Hazefolder. 

. 
 EN S van a 

zullen op  den 1 Julij  1875, des mid-
dags ten twaalf ure, ten Gemccntehuize aldaar, 
aan den minst-inschrijvende, in het openhaar 

: 

Bestek en teekening liggen van af den 21 Junij 
dagelijks, uitgenomen op zon- en feestdagen , op 
de gewone uren ter  lezing op de Stads-secretarie, 
en nadere inlichtingen zijn te bekomen bij  den 
gemeente-architect G. , door  wien den 
26 en 28 Junij , des voormiddags ten 10 ure, 
aanwijzing in loco zal geschieden. 

Breda, den 10 Junij  1875. 

Namens Burgemeester en Wethouders 

voornoemd, 

 Secretaris, 

. 1). G. . 

S & VAN . 

in , 

Nieuwehaven N.zijde 55, . 

TAN 

E & S , 
. 

Utrecht, Bildtstraat 121. 

Zij  ondernemen het lonken van  en 

het daarfttllen , vergrooten of veranderen van 

 cn andere industrieels

leveren  enz. 

E N . . 
T en . 

X N . 

n ia Üuitscheu en Belgischen Straatkeijen, 

Portland-Ooment, Traa, , Vuurvaate Steenon, euz. 

VA N 

N & , 
tc  bij  Arnhem, 

staan voorhanden eene groote parti j  cn 

 de grootte 
der steen is gemiddeld 18 en 18' in de meter. 

op  8 ,/ui! 1875 bij  en op
derdag 22 Juli daarna bij  telkens des 
namiddags om «én uur , in het s  Har-
manie te Arnhem, ten overstaan van den aldaar 
gevestigden Notaris J , van : 

het, aan den Straatweg van Arnhem naar  Utrecht, 
op een kwartier  uur  gaans van eerstgemelde 
plaats, aan den rechter r  gelegen en door 
zij  ligging, die de schoonste en overheerlijkste 
uitzichten op de stad Arnhem, de Betuwe en 
omliggende plaatsen oplevert, alom bekend. 

Buitengoed . 
Bestaande in S met , 

, S met G 
en , - en , -

, , BOSC  met zware op-
gaande - cn , -

N en N van Vermaak ; voorts dri e 
nieuwe solied gebouwde  enz. enz , een 
en ander ter  grootte van G bunder, 70 roeden, 
43 ellen. Zulks in zoodanige Perceelen, Onder-
massa's en , als omschreven zijn bij  ge-
drukt e Catalogussen met aangehechte , 
houdende de verdeeling en grootte der  Perceelen, 
Ondeimassa's en , die na 15 Juni e. k., 
op franco aanvraag, te verkrijgen zijn ten e 
van bovengenocinden Notaris, bij  wien, evenals 
bij  den r VA N E , -
kelaar te Arnhem, nadere inlichtingen kunnen 
verkregen worden. 

T E , 
Suikerrui j  N°. 12, Antwerpen. 

t voor  Nederland en de Provincie 
Antwerpen van de . J.  &  C». te 
Couvin (België), voor  en

e prij s der  Vette k en - of 
Waterkalk ad fr : 80- per  wagon van 10,000 kilo's, 
plus de vracht per  spoor. 

 vraagt bekwame  adresseren te 
Antwerpen. 

k „de e " 

t e . 

Vervaardigen - en , 

volgens eigen systeem. 

C . , 
 P O E  * ) 

handel in gezaagde en ongezaagde
, voorraad van buitenlandsch

 in diverse afmeting. 

B .  t e A r n h e m . 
 en N van

voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten van 
 en  en 

 enz. enz. 

k 

 &  C°. 

Utrecht. 

e heer n heeft een aardige wijze van 
polemiseeren. Eerst leest hij  niet goed wat 
ik gezegd heb, en daaruit vloeit dan zijn be-
schuldiging van frontverandering, — zijn zeggen 
dat myn advies dat van beoordeelaars is nage-
praat, — en eenigen mij  in den mond gelegden 
onzin voort. n krijgen wij  woorden als van 
iemand die de waarheid in pacht heeft, maar 
geen wederlegging van myn stellingen en argu-
menten, waarvoor in de 100 regels toch nog wel 
eenige plaats was. 

Tot afscheid dit. e beste stuurlui staan dik-
wijl s aan wal, doch geschiedenis en ervaring 
leeren het toch ook dikwijls , dat de aan wal 
staande stuurlui het beter  wisten dan zy die het 
bevel op het schip voerden; en aangezien ik in 
zaken die ik kan nagaan niet op gezag geloof, 
noch na onderzoek de waarheid altij d daar  vind 
waar die den volke zoo nu en dan gezegd wordt 
te rijn , zal ik , waar ik dit nutti g en noodig 
vind, mijn gevoelen tegenover dat van dep heer 

n stellen en verdedigen. 

W. C. VAN . 

, 
verkrijgbaa r tegen concuneerende prijzen, opeen 
halfuur  afstand boven , aan de Steen-
fabriek van S VA N N te Sliedrecht. 
Prijscouranten op franco aanvrage verkrijgbaar . 

£ ^ - ai =  =i  g -

i - j  1 1 1 J ! 
— — O-

«3 «3 i 
1 ï 

M A G A Z I J N V A N T E E K E N B E H O E F T E N 

V ü ü l t , 

v a n T h . J . , t c Utrecht. 

voor e stellingen. 

V A N N E N , 
W i j n h a v e n 161, 

l O T T E J n > A . . 

T E 

t t leggen van gecompri meetde  en
t leggen van  voor

 enz. 
t leveren van

Contracten worden door  geheel Nederland tot vooraf te bepalen prijzen gesloten, met garantie tegen 

scheuren, bersten of andere gebreken. 
Opgaven worden kosteloos verstrekt door den r G. . VA N , aan de Fabriek. Buiten-

singel tusschen de Willemspoort en Zaag-Barrière, WW . 107A. 

B e v e e lt 

z i c h a a n 

t o t : 

. F . O n d e r w a t e r , , 

T N 
N 

P a p 1 o r ©  X.. o cl o r , 
voor  welker  cn  zelfs bij  dc felste koude en 
grootste hitte, b. v. in Glasfabrieken, hij  geheel instaat en alle schade welke daardoor  mocht ont-
staan geheel voor  zijne rekening neemt. c goederen worden geleverd franco, waaromtrent nadeje 
inforrnatië n te bekomen zjjii . Ook levert hg in alle mogelijke afmetingen diverse 

Bomkade . 

.  & , Z O O N , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

Verkrijgbaa r d bij . VA N N ES Sc O . 
te Amsterdam 

uitgegeven door de  tot bevordering 
der Bouwkunst onder  redactie van J . . -

, . S en . W. , 
21'"  deel, a*  stuk, Apri l 1875. 

. Begraafplaats der . . gemeente 
te m door . J . VAN N . s 
over het tonnenstelsel door .1. . Be-
antwoording van vragen, voorgesteld door het 
bestuur, door W. F. G . . VAN . liet shb-
gehalte van beton door W.

 te  door W. C. VA S GOOB. 

Een gedeelte uit den twaalfden acntietien"  van 
Viollet le e door . J . . Eenige ge-
schiedkundige byzonderheden omtrent de hoold-
kerk te s door . E VltlES. e arbeiders-
woning door J . . . Prijsvragen uitge-
schreven in 1874 door de j  voornoemd. 
Prij s voor het publiek ƒ 1 , 50 en voor de leden 
ƒ 0,50. 

Afbeeldingen van oude bestaande Gebouwen, 
uitgegeven door de j  tot bevordering 
der Bouwkunst, 18J'  aüevcr ing, tweede gedeelte. 

 Utrecht 
Fabriek vanl ï 

A dr e s s e n . 

S TE U S E ' 
PriJB voor het publiek ƒ 4 en voor de leden ƒ 2 . 

Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » o i5 ,— 
dri e regels » » 20.— 

€. B O

 Amsterdam. Alle bouaorw* 

nieitlen in cement, gips, eni. t *  ./'ï.25 prr ld 

 Arnhem.

 te  te koop, aller-

gunstigst gelegen. Adres den r  VA N ' 

E , te Arnhem. 

J n c .  te Scheveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren. enz. 

 te koop naby de n 
aan den Singel, te Utrecht, te bevrngen bij  de« 
architect  aldaar. 

 T . ,
 Fabriek van

 eu

Gedrukt bij  U W 
VA N  &  C* te Arnhem. — All e stukken en advertentien te adresseeren aan den r F. W. VA N T JGin. te Arnhem. — Uitgave van O. A. . 

T i e n d e j a a r g a n g fi*». 25. Z o n d a g 20 J u n i ' 1 8 7 5. 

DE OPMERKER 
VOO

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

V h J nt Zondigt. Prij i par 8 maanden /  .C . 

eeu jaargang, afzonderlijk e nommers bij  voor 

i abonneert stok voor 

litbeatelliog 15 cents. 

A l l e s t u k k en en adver ten t ien te adresseeren aan 

de e te A r n h e m . 

: 

Van 1—5 regelt f 1. , verder  voor  eiken regel 20  eu 10 cents voor  eeu 

nommer van het blad. Groote letten worden naar  plaatsruimte berekend. 

S OVE E . 

e heilige geestdrift en de vurige ernst, waar-
mede onze voorouders zich beijverden om op sym-
bolische wijze God te vereeren in hun tempels, 
is heden ten dage ook in ons land nog waar-
neembaar in menig kerkgebouw, dat wij  uit 
vroeger  dagen bezitten. 

Nochtans moet het, afgescheiden van elke gods-
dienstige gebeurtenis, worden betreurd, dat zulk 
cen groot getal onzor  middeleeuwsche kerken tot 
andere gezindten zijn overgegaan, want daaraan 
mag wi-  voornamelijk worden toegeschreven, dat 
zij  öf in het geheel geen restauratiën ondergaan 
hebben, öf die restauratiën al zeer  gebrekkig zijn 
geschied, e weinig liefde men toch over het 
algemeen ten onzent voor de schoone bouwkunst 
toont, het valt niet te ontkennen, dat vooral in 
de laatste dertig jaren onze katholieke landge-
nooten aan het architectonisch rchoon hunner 
kerkelijk e gebouwen over het algemeen meer  zorg 
wijden, dan wel bij  andere gezindten waarneembaar 
is, en dal wel in de allereerste plaats, doordien 
zij  daarvoor  meer  geld overhebben l 
wurdt in de allere.-rste plaats voor  deze gruotsche 
ondernemingen vereischt, en hij  die bij  bet res-
taureeren vuu monumentale gebouwen meent te 
kunnen scharrelen mot goedkoop, hij  doet beter 
ziju restauratièn geheel eu al achterwege te laten, 
dan met onvoldoende middelen een heerlijk mid
deleeuwsch kunstgewrocht door  machinaal werk 
op te lappen. 

r  niet alleen het kapitaal is in vele ge-
vallen onvoldoende geweest; de menschenhanden, 
die de restauratién volbrachten, werden niet al-
tij d bestuurd door de kracht die noodig is vour 
degelijk kunstwerk, en van daar dan ook, dat 
menige restauratie voor  hetzelfde geld oneindig 
veel beter  had kunnen geschieden. 

e kerkgebouwen nu, die Utrecht nog uit de 
middeleeuwen bezit, kunnen uit dien hoofde geens-
zins alle meer op architectonisch schoon bogen ; 
nochtans is de Utrechtsche m in de allereerste 
plaats een kort e bespreking ovenvaardig. 

Wie Utrecht bezocht heeft, zal zich herinneren 
dat onder  de menigte kerktorens, die reeds iu de 
verte zijn aandacht trekken, de n de 
hoogste en aanzienlijkste is. s is hij  op een 
aanmerkelijken afstand voor het bloote oog zicht-
baar, en de gn-ote omtrek, dien hij  beheerscht, 
i i . "' i hem in vroeger  dagen dan ook uitnemend 
geschikt hebben gemaakt voor  het doen van krijgs -
kundige waarnemingen. Zooals aan het boven-
einde van deu toren duidelij k te zien is, is hij 
tiouit ufgewerkt gewoiden, hetgeen opzettelijk 
kun nagelaten zijn om hem als observatie-station 
le bruikbaarder te makeu, aangezien daardoor 
een huoger  omgang is verkregen geworden. 

e Gothisehe bouw van den Utrechischen -
toren is in menig opzicht zeer  verdienstelijk te 
noemen. l echter  de meeste geschriften 
dien bouw hemelhoog verheffen, kunnen wij  niet 
toegeven dat, naar  de oorspronkelijke teekeningen 
die daarvun bestaan, de schepping van het on-
derste gedeelte gelukkig is te noemen, en steekt 
dit naar  onze meening nog al ongunstig bij  het 
overige af'. Niet dut wy hiermede eenigen blaam 
willen werpen op het werk onzer  voorvaderen; 
maar wie zal willen beweren, dat zij  geheel eu 
al onfeilbaar  waren? Voor jaren heeft men dit 
onderste gedeelte, om zijn bouwvalligheid, met ge-
bakken steen ommetseld , doch de zorgelooze wyze 
waarop dit is geschied, heeft het uit het oog-
punt van kunst een nog onbeduidender  uiterlij k 
gegeven dun wel te voren hel gevul was. e 
vernieuwing heeft men voorts uitgestrekt tot aan 
bet achtkant van deu toren, echter  ook ul geens-
zins met inachtneming van den oorspronkelijker ! 
bouwtrant. 

t achtkant vun den toren onderscheidt zich 
overigens uitwendig door  zijn zuivere lynen en 
link e afmetingen, en het geheel niet het minst 
u °or zyn geduchte constructie, die vooral in het 
ljll r- ' valt, wanneer men den toren meer  van naby 
beziet. 

e massa's steen en yzer. die hier  tot zulk een 
degelijk verband zijn ineengewerkt, geven ons 

denkbeeld vun de soliditeit die by bet werk 
onzer  voorouders op den voorgrond stond; en 
boewei wij  heden ten dage dat verband op meer 
eenvoudige wijze zouden samenstellen, moet men 
toch eerbied hebben voor de reuzenkracht, die 
reed» voor  honderden jaren op zulk een aanzien-
lyke noogte boven den beganen grond ontwikkeld 
weid. t achtkant beeft men voor  eenige jaren 

t ijzers moeten versterken, aangezien ziju bouw-

valligheid, vooral aan de noordzijde, zeer  duidelij k 
zichtbaar  werd. 

Zooals men weet, is de toren van den eigen-
lijke n m gescheiden; bouwtrant en andere zicht-
bare teekenen aan toren en kerk toonen echter 
duidelij k aan, dat zy oorspronkelijk aau elkaar 
zijn verbonden geweest, en wel moet het geheel 
een overweldigenden aanblik hebben opgeleverd. 

e eigenlijke , nl. het thans nog be-
staande koor en transept, draagt zoowel uit- als 
inwendig de duidelijk e blijken dat het niet het 
werk is van eene eeuw , maar van verschillende 
perioden. Uelijk men toch in vroeger  dagen deed, 
en ook nog heden len dage doet, bouwde men , 
bij  onvoldoende financiën of om andere redenen, 
eerst het koor  eener  kerk en daarna het overige. 
Zoo dagteekent het kooi der  kerk gedeeltelijk 
uit de 13de en het overige raei het transept uit 
de - eeuw. Ook de zuilengang, die zich van 
twéé zijden aan de kerk verbindt en vroeger tut 
het houden van proccsstën diende, en thans onder 
deu naam van tAcademie"  tot publieke doorgang 
dient, is, evenals de genoomde*gudeelten der  kerk, 
in twéé tijdperken gebouwd. — Zeer te bejam-
meren is het, dat deze zuilengang, die op zich 
self reeds een meesterstuk van middeleeuwsche 
kunst moet genoemd worden, dour  verregaande 
achteloosheid, onibouwing, enz., reeds zoo ontzag-
lij k veel van haar  oorspronkelijk schoon verloren 
heeft Wat toch een pracht van beeldhouwwerk, 
zoowel aan gai-gouilles uls pignons, wordt hier  nog 
aangetroffen, en hoe zuiver van conceptie, enz. 
zyn die welfsels en moulurenl r  op onder-
scheidene punten heeft men den tand des tijd s reeds 
zoover  laten voortknagen, dat het waarlij k moeite 
kost de oorspronkelijke lijnen , enz. nog aan te 
wijzen. Nochtans zoo men kon beseffen welk een 
heerlijk middeleeuwsch meesterwerk bier  aan de 
vergetelheid wordt piij s gegeven; zoo tnen ten 
onzent, gelijk in den vreemde, den eerbied toon-
de voor de kunstgewrochten onzer  vaderen, dan 
zou door een behoorlijke en degelijke restauratie 
van deze zuilengang voel goeds behouden blijven. 
Qcld en nog eenmaal geld behoort daarvoor te 
woideu afgestaan, en men dwinge den kunste-
naar  niet door  ontoereikende financiën zijn toe-
vlucht te moeten nemen tot machinaal werk. 

n hebben die oorspronkelijke, schoo-
ne vormen in het leven geroepen, en alleen door 
menschenhanden laten zij  zich wedei restaureeren. 

e Gothisehe ku.ist is zoo gemakkclyk niet als 
sommigen wel meencn, en vooral de restauratie 
van middeleeuwsche monumenten vereischt ont-
zaglijk veel behoedzaamheid en nauwgezetheid, 
maar in de allereerste plaats geld. n de inder-
daad wonderlijk e onverschilligheid, die men tot 
nogtoe voor de prachtige Utrechtsche k 
uan den dag legt, trekt te meer de aandacht, 
wanneer men bedenkt, dat zoo velen, die bier 
geldelyken steun zouden kunnen verleenen , dien 
steun onthouden , niettegenstaande zij  zich her-
haaldelijk in het buitenland ophouden en zich 
daiir  kunnen overtuigen , hoeveel er  aan het be-
hoorlij k onderhoud vun degelijke middeleeuwsche 
gebouwen wordt ten koste gelegd. 

g levert de kerk zelve nog zeer  veel 
schoons en goeds op uit den iniddeieeuwschen 
bouwtrant . e indrukwekkend schoon zyn nog 
de gewelven, kolommen, basementen enz. van het 
koor, en welk een prachtig geheel vormen de 
rondgaande triforiutn s met de schoone vensters, 
wier  geprofileerde posten in zulk een fraaie tra-
leering samenkomen! En dan welk een verschei-
denheid , welk een pracht van beeldhouwwerk 
wordt in de kerk nog gevonden ; wat wonder-
schoone corbeaux en baldaquins ziut meu hier 
o. a. nog, doch waarbij , helaas, de beelden thans 
ontbreken! Welk een verscheidenheid van dege-
lijk e artistieke graftomben, maai' ook, boe ont-
zaglijk veel heeft dit alles door den loop der 
tijden geleden, en hoe weinig bekommert men 
er zich thans om, dat dit alles dreigt verloren 
te gaan. 

t de kerk niet meer tot het doel wordt aan-
gewend waarvoor  zy oorspronkelijk gebouwd werd, 
veroorzaakt ontegenzeggelijk, dut zy inwendig 
niet meer dat effect maakt, als wet le voren het 
geval moet geweest zyn. Onderscheidene deelen 
worden toch thans in het geheel niet meer ge-
bruikt , on andere doen wederom diensten waar-
voor zy nooit zyn bestemd geweest. r het 
is ook waar, dat men haar  voor  het hedeuduagsch 
gebruik heeft ingericht op eene wijze, die ten 
duidelykste toont, hoezeer het vandalisme len 
onzent nog de overhand kun hebben. n heeft 
toch niet geschroomd, voor het plaatsen van trap-

pen enz., de mouluren der  kolommen voor  zooverre 
die hinderlij k waren doodeenvoudig weg te kap-
pen , terwyl de verschillende houten afschietingen, 
zoo geheet en al zonder  eenig kunstgevoel aan-
gebracht, in het minst niet te huis behooren in 
een degelijk monumentaal gebouw als deze kerk. 

r  ook de predikstoel en de orgelkast met de 
tribune , die aan de Westzijde van het transept 
zijn geplaatst, de banken, candelabres, enz., al 
hetwelk ten dienste der  Protesiantsche gemeente 
is aangebracht, is niet in dc minste harmonie 
met den grootschen bouw der  kerk ontworpen , 
en is daarmede in zoo wonderlij k contrast, dat 
men hier  te recht de eene kerk in de andere 
heeft — Voorts onderscheiden de verschillende 
entrees aan de tegenwoordige »Academie", die 
recht over den toren , en die over de , 
en die thans geen van allen meer  oorspronkelijk 
zijn . zich door  haar  ongelukkigen bouw en haar 
schreeuwend contrast met het geheel. Niet al-
leen dus dat de kerk door den tij d veel is terug-
gegaan , men heeft er  ook veranderingen aange-
bracht, die geenszins verbeteringen kunnen wor-
den genoemd. 

r  terwij l men in Utrecht een middeleeuwsch 
kerkgebouw , dat sommigen wel eens boven den 
wereldberoemden m van n hebben ge-
prezen , in verwaarloosden staat aan zich zelven 
overlaat, bezit men thans een Commissie van 

, wier  hoofdtaak zich bepaalt tot het 
behoud onzer  monumentale kunstgewrochten, eu 
ofschoon wij  niet weten, dat zij  te Utrecht reeds 
in functie was, mogen wy toch van baar  volhar-
denden ijver  en nauwgezetheid verwachten, dat 
door  haar  tusschenkomst nog veel van het waar-
lij k schoone, dat de Utrechtsche m nog bezit, 
/.il behouden blijven. 

Wel is waar  verkeeren nagenoeg alle protes-
tsntsche kerkgebouwen te Utrecht in vervallen 
slaat, maar als monumentaal kunstgewrocht, als 
hoofdkerk, staat de Utrechtsche m bovenaan, 
en verdient dus het behoud van zijn architecto-
nisch schoon allerdringendst te worden aanbevolen. 
En niet alleen dat hij  door  Utrechts inwoners als 
hoofdkerk word geapprecieerd, de vreemdeling, die 
Utrecht bezoekt, maakt nog zoo gaarne een wan-
deling door een gebouw van zulk een gewichtig 
ver.eden, van zulk een hooge artistieke beteeke-
nis, en ook daarom mogen geen kosten noch 
moeite ontzien worden, om dat gebouw zoove-jl 
mogelijk in waarde te houden. 

i Wordt vervolgd.} 

G VA N T -
TUUT VA N . 

liet t hield dun loden Juni in hel lo-
kaal  te 's-Gravenhage eene vergadering, 
die eeue zeer  talrijk e opkomst van leden telde. 

e aanwezigen hebben zich hunne tegenwoordig-
heid niet beklaagd, want de bijeenkomst werd 
door tal van belangrijke bijdragen veraangenaamd. 

e notulen der  vergadeiing van 13 Apri l , die 
gedrukt aau de leden waren toegezonden, werden 
voorgoed vastgesteld, nadat het lid T. J. Stiel-
tjes, die vermeend had, dat de zaak der  spoor-
wegen op Java aan de orde was en zich op een 
debat had voorbereid, voorloopig had geprotes-
teerd tegen alles wut in de vorige vergadering 
ten gunste van het brecde spoor was gezegd, 
eu daarna, op voorstel van het lid N. . Nier-
StraSl, was besloten , de stellingeti, door het lid 
J. ii. van den Bergh in de vorige vergadering 
geformuleerd, aan de orde te stellen in de eerst-
volgende, te 's-Gravenhage te houden vergadering. 

t algemeen verslag der  werkzaamheden over 
het r  1874— 1875 was mede uan de 
leden toegezonden. Niemand verlangde daarvun 
de voorlezing. 

e rekening en verantwoording over  hetzelfde 
tijdvak , reeds door  den d goedgekeurd cn sedeit 
ter  line van onderzoek iu handen gesteld van de 
gewone leden J. W. . van Oordt en Jhr , C. A. 
E. A. van Pauhuys, werd, op voorstel van deze 
Commissie, by monde van laalstgemelde, nadat 
deze eenige voorafgaande bemerkingen had gefor-
muleerd, goedgekeurd, eu de Penningmeester  met 
de gewone bijvalsbetuigingen voor  zijn nauwge-
zet beheer vau ulle verantwoordelijkheid te dier 
zake ontslagen 

Van de ingekomen geschenken, waaronder  zeer 
uitmuntt e een geschenk van den r van 
Uiuneulandsche Zaken : Ontworpen en bestaande 
gebouwen door 11. J. vun den , werd door 
den Secretaris ouguve gedaan. 

e President deelt daarop aan de Vergadering 

mede, cen voorstel van 26 gewone leden te heb-
ben ontvangen , strekkende om den heer  Ph. Croi -
zette-Uesnoyers , vroeger  ingenieur, thans inspec-
teur-generaal der  bruggen en wegen tc Parijs, 
het honorair  lidmaatschap van het t op 
te dragen. e President wees op het belangrijke 
werk, door  dien heer  onlangs uitgegeven, ge-
titeld ; Notice sur lot travaux publics en Üoüande, 
en zeide , dat de d van Bestuur het voorstel 
gaarne had overgenomen en thans voorstelde, den 
heer s met acclamatie te be-
noemen tot honorair  lid vun het . t 
voorstel word met levendige bijvalsbetuigingen 
aangenomen. 

Voorts had de President het genoegen te be-
richten, dat, waar  kwijntn g bij  de Afdeeling 
Oostelijk Java, te Soerabaia, schier  tot den ouder-
gang van de e Afdeeling zou hebben ge-
leid, door de zorg van den d van Bestuur, en 
de krachtdadige medewerking van eenige leden 
te Batavia, de zaak dezen keer had genomen, 
dat dit-Afdeeling is vervangen door  eene Afdeeling 

, gevestigd te Batavia. 

e gowone waarnemingen aan n r over 
de maanden t en Apri l 1875 waren weder 
door den r van den Waterstaat iu 

d ingezonden. 
l lid J. W. Wilsen Elias vertoonde de spoor-

staaf in deu spoorweg nabij , die op 
27 r 1874 op zeer  zonderlinge wijze 
gebroken was , en hield daarover  eene uitvoerige 
voordracht, door  teekeningen opgehelderd. Om-
trent de oorzaak van de zonderlinge breuk kwam 
men uiet tot een resultaat bij  de gedachten wis-
seling, waaraan, behulvede spreker en het raads-
lid Pieten, de leden T. J. Stieltjes, A. , E. 
Steuerwald, Pb, J. Waller  en Jhr . E. J. Savornin 

n deelnamen. 

r  het lid Ph. J. Waller  werd zijne in de 
vorige vergadering reeds toegezegde voordracht 
gehouden over de Fairlie-locomotiel', waarvan 
weder een afbeeling was ten toon gesteld. 

p werd tie gewone pauze gehouden. 
e leden werden door  tien President uitgenoo-

digd een bezoek te brengen aan de bovenlokalen, 
alwaar  door  eene door den d benoemde Com-
missie voor de Tentoonstelling van Zee- en -
viernijverhei d te Parij s eene tentoonstelling was 
georganiseerd van hetgeen daarvoor, door  tusschen-
komst van het , reeds was bijeengebracht. 

e betrekkelij k kleine, maar  keurige verza-
meling weid met belangstelling bezichtigd. 

Na de pauze bekwam het lid Jhr . VV. 11. F. . van 
a het woord , en leverde een zeer  zaakrijk 

overzicht of historische schels van al hetgeen al 
zoo was voorgevallen ten aanzien van den aanleg 
van eene zeehaven voor  Batavia, j  bood ten 
slotte eeu lijvigeu bundel stukken en teekenin-
gen, daartoe betrekkelijk , den d vau Bestuur 
aan, met volmacht daarvan zoodanig gebruik te 
maken als wenschelijk zou voorkomen. e voor-
dracht werd met veel belangstelling gevolgd en 
met bijvalsbetuigingen ontvangen. t lid Stieltjes 
maakte eene enkele opmerking tot opheldering, 
naai aanleiding \ an een daarin voorkomend gezegde. 

Eene verhandeling vuu het lid J. . C. . de 
, over  het belasten der  veiligheidskleppen van 

stoomketels met spiraalveeren, was ingekomen. 
Omtrent dit punl wordt het advies eener  Com-
missie ingewacht. 

e de vroeger  door den d van Be-
stuur  gedane uitnoodiging was door het lid P. 

s Gecstoranus, nog vóór zijn spoedig opge-
komen vertrek als spoorweg-ingenieur  naar , 
eene nota ingeleverd over het l te 

. e President deelde mede, dat nog an-
dere inlichtingen omtrent dit stelsel worden te 
gemoet gezien, en die allo gezamenlijk hij  deu 

d iu behandeling zullen komen. 
t lid A. Ph. n bekwam het woord, en 

leverde op zeer aangename wijze eene bijdrage 
overeen door hem uitgedachten nieuwen regula-
teur  voor e Bessemer swinging saloon", door 
een aantal leekeniugen opgehelderd. t gespro-
kene gaf aanleiding tot enkele opmerkingen vau 
de leden A. lluet en . . Cohen Stuart. 

n de vorige g waren door 
het lid . J.1'. Amersfoordt eenige Opmerkingen 
gemaakt betredende een le e te 
graven kanaal, waarby iii j  tot omzichtigheid aan-
spoorde, met het oog op de voortdurende ver-
plaatsing van de duinreeks. t had den heer A. 
O. T. de , Burgemeester  van , aan-
leiding gegeven aan den d verlof te verzoe-
ken , om eenige teekeningen tot die zaak betrek-
kelij k ter  bezichtiging te geven op deze verga-
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dering. e teekeningen waren ten toon gesteld 
en het lid Amersfoordt voerde dientengevolge in 
denzelfdcn geest als vroeger  het woord, waarop 
door  het raadslid J. F. W. Conrad werd gere-
pliceerd. 

Omtrent eenige door  liet lid . e ingezon-
den stukken betreffende e tras zal nader 
door  den d van Bestuur  eene beslissing wor-
den genomen. 

Niettegenstaande het reeds vergevorderde uur, 
werd nog door  den President het woord verleend 
aan het lid . A. Witko p , die een zeer 
belangrijke,door  teekeningen opgehelderde, mede-
deeling deed over  de onlangs in de dagbladen 
vermelde kanteling eener  werkkamer bij  de in 
aanbouw zijnde gemeentebrug over  de s te 

, en over  de door  hem uitgedachte mid-
delen om in het ongeval te voorzien. e voor-
dracht werd met blijkbaar  genoegen aangehoord 
en gaf den President aanleiding tut het doen van 
eene belangstellende vraag, die dooi den spreker 
op bevredigende wijze kon worden beantwoord. 

Alsnu werden met algemeenc stemmen tot 
nieuwe leden aangenomen alle als zoodanig in de 
vorige vergadering voorgestelde personen. 

Voorts werd overgegaan tot de benoeming van 
dri e leden van den d van Bestuur, ter  ver-
vanging van de aftredende raadsleden . C. J. 
Piepers, N. 11. t en . C. van , 
van wie de eerstgenoemde dadelijk weder  her-
kiesbaar  was, als benoemd ter  vervanging van 
het tusschenlijds afgetreden raadslid J. G. W. 
Fijnje . e uitslag was, dat bij  eene eerste vrij e 
stezuming tot leden van den d werden ver-
kozen de leden N. T. , . C. J. Piepers 
en Jhr. G. J. . 

Ten slotte werd door  den Secretaris medege-
deeld , welke buitengewone leden met het begin 
van het volgend r  als gewone leden 
worden overgeschreven, en welke nieuwe leden 
zijn voorgesteld om in de aanstaande -
vergadering te worden geballoteerd. 

p sluit de President ten 4 are deze in 
vele opzichten opmerkelijke bijeenkomst. 

Berichten en mededeelingen. 

. 

— e gemeenteraad van Gloucester  heeft eene 
prijsvraa g uitgeschreven, tot het bekomen van 
plannen met begrootingen van kosten voor eene 
gemeentelijke bad- en zweminrichting. e stud 
telt 32,000 inwoners en nadere bijzonderheden 
zijn op aanvraag te vernemen. 

e uitgeloofde prijzen zijn 15 en n l ' . terwij ] 
de ontwerpen tot den lOden Juli kunnen worden 
ingezonden. 

— r  de Commissie van de school voor  kun-
sten en wetenschappen, te Brighton , is eene 
prijsvraa g uitgeschreven voor  een ontwerp van 
een gebouw, zullende het bestgekeurde ontwerp 
met 25 £ worden bekroond. t programma, 
met situatie-teekening, is op aanvrage te bekomen. 

— e reeds lang besproken verbreeding van 
de e is dezer  dagen in den gemeen-
teraad te n behandeld en daaruit blijkt , dat 
de Commissie spoedig haar  rapport hoopt uit te 
brengen. 

- e Pruisische g heeft aangenomen het 
voorstel der , om rentegarantie te ver-
leenen voor  een piruritcilslcenin g ten bedrage 
van 2,100,000 marken, ten behoeve vau den 
spoorweg Enschede- . 

§ n leest in het jongste i nommer van 
de  d'Architecture, onder  het op-
schrift :  en buis pour churpentes ü grande 
portee: Wij  geven hieronder  het proces-verbaal 
dei' proeven, genomen aan het Conservatoire des 
Arts et  om het weerstandsvermogen van 
een kapstelsel voor  groote spanning te bepalen, 
waurvan de heer , aannemer van timmer-
werken te , de uitvindei'  is: 

e heer  Bosc heeft verzocht, dat men aan 
het Consercatuire des arte et métiers proeven ge-
lieve te nemen met een kapstelsel vun groote 
spanning, bij  welks vervaardiging hij  voorname-
lij k de verceniging van vele planken, die hier 
beschreven zal worden , gebruikt. Voor  dit dot-
beeft hij  twee houten dakstoelen geplaatst, elk 
gevormd uit eeu boog van tien meiers spanning, 
op een ouderlingen afstand van 1'",00. 

oUcze twee dakstoelen zijn , hij  hunne geboorte, 
vereenigd geworden door  een stelsel vun kruis-
houten , die hunne iteunmuren of rechtstanden 
verbinden en door  planken of latten (voliges), 
die de geheele ruimt e overdekken, groot zestien 
vierkante ellen. 

a Elke der  dakstoelen' (de opstand-teekening 
moeien wij  weglaten) J>bestaat uit een boog, ge-
vormd uit vier  plankeu van 10J stieep, te za-
men eene hoogte uiliuukonde van Ü4 strepen en 
eene dikte van 05. 

vllieru p zijn , zoowel boven als beueden, vast-
gemaakt twee rijen planken, elk dik 20 strepen 
en breed 100. 

t geheel vormt een gebogen denuenbulk, iu 
de gedaante van een dubbele 1 tX) , die eene 
gezamenlijke hoogte heelt van 144 strepen. 

e verschillende bestunddeeleu van dezen balk 
worden bijeengehouden door twee rijen bouten 
van kleine middellijn , die de vier  rijen planken 
vereenigeu, en door twee rijen houten in per-
pendiculaire richting , die de dubbele boten- en 
ben ede ni ijen van planken verbinden. 

n ijzeren slaaf of spunsnoer  handhaaft de 
opening of spanning van den dakstoel. 

r  en veertig kisten zijn op de te beproeven 
samenstelling geplaatst geworden, loodrecht op 
de kappen, en hebben gediend om over  du ge-
heele overdekte ruimt e een gelijkmuti g aangu-
brachten lust te verdeelen, die, by de proeven, 

gestegen is l" i 0330 . of 3110 . per  vierk. 

meter. 

 kathetometers waren zoo geplaatst ge-
worden, dat men nauwkeurig de verplaatsing van 
het hoogste punt van eiken balk kon waarnemen, 

 de twee onderstaande tafels wijzen de waar-
nemingen gedurende de belasting en de ontlas-
ting aan. 

e gezamelijke last van de 4224 , over-
eenkomende met 204 . per  vierk. meter, is 
van den 24en tot den 27en Febr. behouden ge-
bleven om te doen zien, dat de misvormingen, 
waargenomen bij  deze reeds vri j  aanzienlijke be-
lasting, mettertij d niet merkbaar  zouden toenemen. 

Aard  de 
belasting. 

41 kisten 
plus 88 kogels 

i 132 » 
» 132 » 

 44 

132 
132 

<1> 

minus 132 kogels. 
> 132 o 
 132 » 

p 132 » 
 176 p 

i> 44 kisten. 
Geboortt 

704 
1408 
2464 

3530 
-

422'. 
4224 
4224 
5380 
633C 

6836 

 24"  Febr. 

den dakstoel rechts. 

 25" 
 27" 

om 10 uur . 
om 11 uur . 

1062.28 
n 27 , 1 uur  na d 

laatste belasting. 

G 

0330 
5980 
4224 
3168 n 27"  Febr. 
2112 
70'. 
000 

van den dakstoel rechts. 
Verplaatsing na de belasting 0m,011. 

p P  ontlasting 0B1,005. 
i onderzoek van deze tabel toont aan, dat 

by een last van 396 . per  vierkante el de 
top van den dakstoel 17min07 gezakt is; na de 
volledige ontlasting is bet geheel weder  in de 
hoogte gegaan, en zoo men de twee allezingen, 
die met denzclfden gezauienlijken last van 704 

. of 44 . per 1 . , gevormd door  de 
kisten, alleen, vóór de belasting en na de ont-
lasting, overeenkomen, vergelijkt , bevindt men, 
dat de dakstoelen slechts een blijvende doorbni-
ging of pij l hebben behouden van 4U" B79, die 
ongetwijfeld voortspruit uit de speling der  ver-
bindingen. 

»Uit deze proeven, waarin men de meest over-
drevenc voorwaarden der  practij k heelt overschre-
den, blijkt , dat de groote boogkappen van den 
heer  Bosc zich onder  zware lasten zeer  goed houden. 

i/Zi j  schijnen te bewijzen, dat ronde bulken, al-
dus saamgesteld uit planken en eenigszins zekere 
reeds gebezigde, maar minder met de regels van 
het weerstandsvermogen overeenstemmende in-
richtingen herinnerende, zeer  goed dienst zouden 
kunnen doen. 

ollet zou van belang zijn ze te vergelijken met 
de rechte balken ten aanzien van den pijl , dien 
zy zouden aannemen bij  gelijke dwarsdoorsnede 
onder  dezelfde lasten. 

 25 , 1875."  o Gedaan door oen 
 ieur, On dtr-

directeur van liet 
Conservatoire des arts 
et mét ie rs, 

(w. g.) J . T " 

 Gezien:
neraal,  van het 
Conservatoire des arts et 
mét iers, 

(w. g.) A. M O W N . " 

. 

's-Gravenhage. Bij  beschikking van 11 Juni 
II. is aan S. P. r  en C. P. , han-
delde onder  de firma t en Van -
den, te Nieuwediep, tut wederopzegging, ver-
gunning verleend voor  een stoomsleepdiensl op 
de Zuiderzee, en in de zeegaten en havens van 

d en Friesland. 

— liet Vaderland verneemt, dat de r  van 
Binnenlundsche Zuken aan de architecten Cuijpers 
te Amsterdam, Vogel te e en Eberson te 
Arnhem, de vereerende taak heeft opgedragen, 
ieder  een afzonderlijk plan te ontwerpen voor  het 

m te Amsterdam. Uit de dri e plannen 
zul de r  ulsdan eene keuze doen. Als 
plaats voor  dat museum is aangewezen de Bin-
nendijksche Buitenveldersche polder, tegenover  de 
Weteringschans. 

's-Gravenhage. n 10de dezer  had eeue ver-
gadering plaats van de llaagsche afdeeling der 
Vereeniging ter  bevordering van Fabriek- en llund-
werksnijverheid. 

Na goedkeuring van de notulen der  vorige ver-
gadering deelde de voorzitter, . e van 
de Coppello, o. a. mede dat was ingekomen een 
brief van het r  in zake het ontwerp 
van wel tot het verleenen vau vrjjdo m van grond-
lasten voor  arbeiderswoningen ; een dito, waarbij 
aanbevolen werd deel te nemen uau de te Parij s 
te houden u Exposition maritime"  , waarvoor  meu 
zich heeft te adresseeren Boulevard , 
een verslag van het r  aangaande het 
adres aan de Tweede r betreffende de rege-
ling van het spoorwegverkeer  ; alsmede een ver-
slag aangaande de verbetering van de woningen 
der  ai beidende klasse. t verslag der  commis-
sie iu zake dc wet op de fabrieken en inrichtin -
gen die schade, hinder  of gevaar  kunnen ver-
oorzaken , was, nadat het omwerp iu de Tweede 

r  wus aangenomen, teruggezonden aan het 
, dat hel aan de Eerste r  had 

opgezonden. 

Vervolgeus werden de leden herinnerd aan hun 
recht om, met opgave van redenen , personen 
voor  te dragen, die wegens langdurigen , trouwen 
dienst Üangor dun 25 jaar) voor  een vereerend 
getuigscluilt in aanmerking kunnen komen. 

a hield de heer  Jeekel de aangekondigde 

(1) e twee gedeeltelijke biinatiuguu hebben in staat 
geïtcltl te ouderzuukeu, welke dc uiinviiruiiiige u der  balkeu 
wureii by hut*" 1, «uuigebrtwhl up de buveuate of tie OOdWltt 
helft der  ilakvtoeleu. 

1065.2(1 
1066.90 
1070.80 
1075.44 
1077.08 

Ver-
schillet]. 

\ 1l -in_ up 
den katheto-
meter  aan 

deu ilaksloc 
luik. . 

Ver-
schillen. 

Uemiddel-
den der 

ver-
schillen. 

ni.in. mm. in.tn. ui iu 

1045.40 1 

2.40 1044.04 1.36 1.88 
4.10 1040 94 4.46 4.28 

7.32 1037.88 7.52 7.37 
B.90 1037.88 7.52 7.21 

U.74 1035.42 9.98 10.86 
12.24 1035.02 10.38 11.31 
12.12 1034.84 10.56 11.34 
12.88 1032.14' 13.26 13.07 
10.84 1028.64 16.76 16.80 

17.12 1028.38 17.02 17.07 

17.12 1028.38 17.02 17.07 
14.90 1030.06 15.34 15 12 
14.14 1031.68 13.72 13 93 
12.50 1033.06 11.74 12.12 

0 1030.110 fl.34 9.47 

3.96 1039.78 5.62 4.79 
2.32 1042.48 2.92 2.02 
Geboorte van den dakstoel links. 

Verplaatsing na de belasting . 
» » o onthistingO^.OOa. 

voordracht over  »hurdglas"  , die door  overtuigen-
de proeven werd opgehelderd. 

l geen der  leden iets had iu bet midden 
te brengen be treilen de de vaststelling der  punten 
van beschrijving voor  de Algemeenc Vergadering , 
sloot de voorzitter  de bijeenkomst met een woord 
van dank aan den heer  Jeekel voor  zijn belang-
rijk e voordracht. 

— Z. . heeft bewilliging verleend op het 
ontwerp der  akte van oprichtin g van de naam-
looze vennootschap: oArnhemsche Schroef stoom-
bootreederij", te vestigen te Arnhem. 

— Bij  besehikking van den . van , zijn 
de heeren J. . Pasteur, J. Burkunk , A. c Baat, 
G. v. , , J. . v. d. Sterr, J. W. 
F. V. Brussel, G. . , G. C. J. Bruins, 
A. . W. , . v. d. Tas, . J. Uierman, 
P. , W. Westmuas, J. . v. Soest, A. -
gerstee , 0. , A. Verburgh, E. . 

. Prakken, . S. , P. A.  Peeters, 

. G. Burkink , T. Niesten, C. P. Franken, J. 
Beijer, J. J. , F. . Oostenbroek, P. 

, G. , G. A. van de Pol, J. J. van 
Poelvoordc, J. Visser, O. . F. Gerritsen, C. J. 
Bollee,  Vreedenburgh, A. n en J. C. 
W. F. n inn- i l i gesteld ter  beschikking van den 
Gouv.-Generaal van Ned. , om te worden 
benoemd tot opzichter  der  3e kl . bij  den water-
staat en de burgerlijk e openbare werken daar  te 
lande. 

Amsterdam. n 11de dezer  werd alhier, in 
het lokaal  de algemeene ver-
gadering gehouden van aandeelhouders in de 

j  tot exploitatie vun Staatsspoorwegen. 
t vereischt aantal aandeelhouders tot behande-

ling van voorstellen was niet tegenwoordig. n 
moest zich dus bepalen tot het bespreken vau het 
verslag, de goedkeuring der  rekening en de be-
noeming vun 4 commissarissen. t eerste punt 
gaf aanleiding tot eenig debat tusschen den heer 

e Bordes, en de heeren 's Jacob , u Tex, Pan-
huys en Stieltjes. t bleek, dat de grond-
slagen , waarop de concessie der j  be-
rust, niet goed zijn , en voornamelijk omdat zij 
gegrond /ij u op de invoering van veel hoogere 
tarieven dan waarvan thans, niet het oog op an-
dere , de helling mogelijk is. Tot 
goedkeuring der  rekening, sluitende met een 
voordeelig saldo van ƒ 526,883.651 (eeu dividend 
zal dit jaar  nog niet worden uitgekeerd) adviseer-
de de Commissie met het nazien daarvan belast, en 
met haar  advies vereenigde de Vergadering zich. 
Tot commissarissen werden herbenoemd Jhr. . 
C. J.A.dcn Tex, T. .1. Stieltjes en . . C, du 
Bois, en in plaats van den heer  Th. de llirsch , 
als zoodanig gekozen de heer . J. Uierumu 
Oosting. Uok eene commissie tot het nazien der 
balans werd benoemd. 

n 25ste dezer  zal opnieuw eene vergadering 
woiden gehouden, tot bespreking van de voorstel-
len , welke thans aau de orde waren gesteld. 

. e Gemeenteraad heeft beslo-
ten den prij s van het gas, met ingang van 1 
September  a. s, te verminderen van 11 op 10 
cent per  stère. 

. Zooall bekend is, zyn reeds zeer 
aanzienlijke sommen zoowel door  de Gemeente, 
als door  de Provincie en door  het , geschon-
ken, niet alleen tol hei stel, maar  ook en inzon-
derheid tot verfruaün g en versiering der  Sint-
Servaaskerk alhier. Opnieuw heeft thans bet be-
stuur  van dat kerkgebouw zich tot de e -
geering, de Provinciale Staten eu den Gemeen-
teraad gewend om een tweede subsidie, groot 
/ 140,000, ter  verdere verfraaiin g eu vernieuwing, 
te verkrijgen . Gedeputeerde Staten wenschen dat 
uit 's s kas opnieuw V , daartoe worde ver-
strekt en door  de Gemeente ƒ 44,000. t Ge-
meentebestuur  , daarentegen, wenseht dat duurtoe 
uit 's - kas ƒ 9 0 , 0 00 worde geschonken, in 
welk gevul het bepaald heeft zijnerzijd s nogmaals 
ƒ 1 8 , 0 00 te zullen bijdragen. Al deze aanzienlijke 
subsidien zyu uitsluitend voor  het kerkgebouw-
bedoeld, terwij l er  niets gedaan wurdt tot herstel 
van den toren, waarvoor  de bui gerlyke gemeente 
later  zal moeten zorgen. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

, S  Juni. 

, te 12 uren. door  liet ministerie vnn fiiiuo 
cién: het herstellen en verbeteren van de < 
graaflijnen langs deu n J zc reu-spoor  wp. 
tusschen Amsterdam on , van dc lij n tusschen 

m en het c tc Znudvoort cn van di 
lijnen binnen Amsterdam. 

limterdam , te 12 uren, door  burg. cn wetli. : bt 
verbouwen van eeue bestaande plniitonkii s tot colle 
gebouw en het iimkeii vau eene nieuwe plantenkas in 
deu . 

, te 1 uur, door  burg. cn weth.: liet doe 
vau herstellingen aan eenige bruggen. 

, tc 1', uren, ten behoeve van het gast-
of ziekenhuis: du levering van 075 . . 
kolen en 2500 . Engelsche sehaalkohm. 

tmrterdam , te l'/ t uren, door  het burgerlij k arm-
bestuur, in het Armenhuis: dc levering o. a. van 
steenkolen, wollen dekens, ongebleekt katoen, limit?» 
eu pluksel. 

. tc 2 uren, door  liet . . kerkbust.. 
bij  Jos. : het bouwen vim een oude-nmn. 
ucu-eti-vrouwenhuis en zickengastliiiis. 

, te 3 uren , door  kerkvoogden der 
. L 'e in i 'e i i ie, bij  A. : het verven van de 

kerk en vau ccuc kamer iu de pastorie aldaar. 
n i«« i ' k r r i i i ' , te 3 uren, door  de besturen van de 

Tlioorn - en Sopbiupolders, iu het gemeen tehuis: het 
vernieuwen vnn S 1 rijsheslng aau deu Tlioorn 
polder  eu het leveren cn verwerken van SO schecps-
ton Vilvoordschim steen; mitsgaders liet vernieuwen 
van 000 ' rijsheslag en het leveren en verwerken 
van 90 schcopston Vilv. '  stccu en 300 stuks eiken 
porkoenpaleo na» deu Sophiapolder, Aanw. tc 10 uren, 

, tc 4 l , door  llCt hcstlllir 
van het waterschap Verceniging, bij  .1. Baas: lui 
bouweu eener  keersluis met bijbehoorende werken, iu 
het uitwntcriiigsknnua l naar  Fimel. Aanw. to 2 uren 

WelfaarlNdlJ k , te 0 uren, door  het : 
lo. het bouweu van ecu lijkenhuis; 2o. het bouwen 
van ccn ziekenhuis; So. het vergrooten vnn een brand-
spiiithuis. 

Anplngedam, door  geconun. uit het waterschap 
Fivelingo, iu 't hotel Evers: het ruiden cn opschoonen 
der  kanalen in verschillende peroeelen. 

, door  (.. van der : hel ophoogcu a 
bestraten vim een weg, uitkomende aan de -

r  voort. 

Ternaard, door  het gemeentebestuur  van Westdon-
geradcel: het vernieuwen der  brug, gen. e 
te Betterwird. 

, 22 Jnnl. 

. te 10 ureu, door  het gemeentebestuur: 
hel doen van eenige onderhoudswerken. 

Utrecht. te 2 uren, door  dc maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het Cmil raai bureau: het 
makeu vau eene wachterswouing uabij  den overweg 
iu den Noordzecdijk tusschen de stiuious n 
Zwnluwe . ten behoeve vau den spoorweg m 
Breda. 

m , te 7 ureu, door  het burg. armbestuur, 
iu het Stadsarmenliuis: o. a. de levering van 20O lil, . 

, grof cn fijn,  10,800 . -
haard kolen. 

m in het Timmerhuis: dc leveriug VE
375,000 eu 6000 Qnennst-kcicn. 

Ouderkerk ad tin-tel , door  het bestuur  van dec 
, in Paardenburg: het éénjarig onder-

houd van de beide watermoleus en den inlaatduikcr . 
nini irwrrr , door  het waterschap Fivelingo, bij . 

Germs i het ruideu en opschoonen der  kanalen, in j 
porcecicn. 

W*en*4*g , 23 Juni. 
'n-llage, tc 11 uren, door  het ministerie van bin-

ueul. zaken: lo. het onderhoud der  riviorwerken  op 
dc s van de Belgische grens tc Eysden tol 
Woudrichem, in 5 perc.; 2o. dc vernieuwingen en her-
stellingen aan dn s rivier  werken langs de Boven-, 
Beneden cu Nieuwe i wede, met het éénjarig on-
derhoud, in 1 perc. : respect, ƒ15,000, 
ƒ20 .000, /f5,000 en ƒ20.000: So. hei onderhoud det 

n aan het Punucrdenachu kanaal, de» 
n cn dc , iu 4 perc. : resp. 

ƒ18,780, ƒ 9 3 8 0, /12.110en/21,830; 4o. dc vernieu-
wingen en herstelliugcu aan de Noord, de Oude l 
tusschen t en het Bcrcng.it, het . 
dc e eu de e , met het éénjarig on-
derhoud, in 2 perc. : resp. ƒ 27,00(1 en ƒ2040; 
5o. bel verrichten van baggerwerk in de Amer, en bel 
herstellen 00 underhoudeu vnn de werken op het bo-
vendeel dezer  rivier , aau de monden van bet Oude-

c cn dc , van  Juli '75—80 Juni '70. 
g ƒ 12,000; (lo. de herstellingen eu vernieuwin-

gen aan de n op den n en 
de Waal iu Gelderland, met het onderhoud van 1 
Juli '75—SO Juui '70, iu S perc. : respect. 
ƒ80 ,035, /86\800 en ƒ26 ,460; 7o. bet maken vun 9 
dwarekribben langs den rechteroever  vau dc . onder 
Bergambacht,, tusschen de n 105 eu 10& 

g f 2-7.500; so. dc herstellingen eu vernieuwin-
gen aan de riviorwerken  op dco Qeldertohèn , 
met het onderhoud tot 30 Juni '70, in S perc. : 
reep. ƒ15,800, /15.030 en /10.570. 

, tc 11 uren. door  dijkgraaf cn heemraden 
van den lloogeu k van Stad cn e van 
Ucusdou c. a., bij . .1. t - net afgraven cu door 
zandoanplcmping verbreeden vau deu biuucubcrui aau 
den Wiel achter  dc , vnn dijksiugpaal no. 
184 lot 1.50 . beneden dijkslagpnal uo. 157, lan̂  
202 . 

. tc 11 uron, door  het waterschap 
, in het Waterschapshuis: het opgraven vau 

ecu gedeelte der  Vierhuistertocht, lang 1130 . 

Winter m ia, tc 12 uren, bij  B. W. Qreevink: 
ecuigc vciuuueriugen eu repnralieu aau het buis  '<

, voor  rekening van  Wieberdiuk 
. . bij  den architect . G. , 

aldaar. 
(.ctdcnii. i lse». tc 12 uren, door  den dijkstocl VÜ 

hot polderdistrict Tiolerwaard, bij  J. . . Vcrstcgcu 
het verhoogcu eu verzwaren vau deu dijk te llnattm-
beginnende op so . beneden anuaadpaal no. 240 tot 
op 36 . voorbij  no. 254, ter  lengte vuu ongeveer 
1350 ; benevens het aanbrengen vnn ecu zandbcrin-
aan dc biuncnzijde des dijks, iu afstaudpalcu uo. 2('< 
248 cn 241i. Aauw. 22 Juni, van 'J—12 ureu. 

, tc 12 uren, door  kcrkvuogdcu cn nota' 
beien der . gemeente: het fundeer- cn timmer 
werk voor  den ouderbouw vau eeu nieuw te -
orgel iu do kerk. Aauw. tc 11 uren. 

Xtjpe , to 12 uren, door  het bestuur  der  waterke-
rin g vau het calninitcusc waterschap Bruinissu: h'1 

herstel, dc vcruieuwing en het ouderhoud tot 3'1 

Apri l 1870 vuu de aarde, kram-, rijs- cu stecuglooüut" 
werken uau den dijk vuu dit. waterschap. 

, te 1 uur, door  dijkgrua f cu hoogheemraden 

vnn Zeeburg cn Üiemerdijk , in het Gemeenelnnds-
huis: het aanbrengen of verlengen van eene stecueu 
glooiing auu den 'Zeedijk tusscheu n en . 

, tc f uren. in c Zwaan: het bouwen van 
ccn huis, schuur  eu gevolgen, voor . . 
bij  van do Nadort, aldaar. Aanw. te 2 uren. 

Wedde, le 5 uren. vanwege het waterschap Wcd-
dermarke, bij  E. : het bouweu van een wind-
watermolen cu molcnaarshuisjc. 

l e c - m. tc 0 uren, door  het gemeentebestuur  vnn 
, bij  W. : het loggen van eeu 

grintweg, ter  lengte van 1100 , door  hel dorp 
veeten. 

Uanderdag, 2-1 Juni. 

, te  uren, door  dijkgraaf cn hoogheemraden 
vau , in het Geinccuciuudshuis: lo. eenige 
grotidauiivullin g cn reparatie aan rijspnkwerk , cn het 
met rictbeslag dekken van de taluds der  hooge boc-
zemkaden tusschen het stoomgemaal Van der  Goes en 
de Vij f Sluizen; 2o. de levering van 1000 gecreoso-
teerde zware kolders of ellens en 400 dito topcinden 
van kolders. . bij  den fabrick-laiidmclo r  J. P. van 
den Berg Jz., aldaar. 

, tu l l ' / i uren, door  kerkvoogden der 
. gemeente: bet verven der  kerk vun biunen cn 

van dc buitenramen. Aanw. 22 cu 81 Juui. tc i 
uren. 

, tc 18 uren, door  de Amstcrdnmschc 
kitnnalmaatschappij, aan haar  burenu: het in staat vau 
bezaaiing brengen of zwartmaken van dc droogge-
inankte gronden in de polders V cu , ten noorden 
van het Noordzee kanaal, gemeenten Wcstzaan cu 
Zaandam. . bij  den sectie-ingenieur . vau n , 
tc Vclscn. 

.tlnrkcl* . te 12 uren, door  het guincculebestuur  : 
lo. hut bouwen van een ondcrwijzurswouing in de 
buurtschap Stokkuni: 8o. het maken vuu eeu tussclicu-
afschciding in de school tc . Aauw. van lo 
tot 11 uren. 

\ikiiniii r  te 12 uren, iu e Toelast: het zinken 
vau 2 blinde rijzeustukken vóór de koppen der  hoof-
den  cn (> aan dc c zeewering. 

. tc i uren. door  burg. cn weth.: lo. 
dc levering vau gegoten-yierwerfcen, ton dienste der 
afwateringsriolen; So. liet bouwen vau een openbaar 
privaat un vuilnisbak, buiten dc Oustcrpoort. Bilj , 
iuz. 83 Juni. 

i.cniiiii- i . door  liet hestuur  van den Veenpolder  van 
: het graven eener  vaart van 1S75 „  het ver-

ven der  poldercigcuiiomincii cu herstellingen nan hrug-
WUB eu sluizen enz. Aauw. 21 Juui. Bilj . aau het 
stoom gemuit 1, of bij  deu voorzitter. 

Vrtjdax , 23 Juni. 

, tc 10', uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, nau het gebouw van het prov. best.: 
buitengewone herstellingen mm dc schipbrug over  dc 

s bij  llcdcl. Aauw. 21 Juni. g ƒ4400. 

Spanbroek, tc 12 ureu. door  kerkvoogden en uo-
tabelen der . gemeente: het doen van herstellin-
gen aan de . kerk aldaar. Aanw. tc 10 uren. 

n te 12 ureu, door  het prov. bestuur: 
hel uitdiepen van ccn gedeelte der  kuikhornstervaart . 
Anuw. den 4en dag vóór de besteding. ) 

i.enieii. te 2 uren, tcu kautorc der o Brood-
fabriek : eenige werken ter  voltooiing van die fabriek. 
Bestek bij  deu bouwkuudige C Blausjnar. Aauw. 81 
Juni , te 12 ureu. 

lire-keu- te 2 uren, in t f van : 
hel herstel, tic vernieuwing uu het onderhoud tot 

SO Apri l '70 vau dc aarde-, kram-, rijs-, stocnglooiïng-
eu paalwerken uun dc wuterkcering vnn het calami-
tcuse waterschap Brcskcus. Aauw. 21 en 83 Juni, 
van 8—0 uren. Bilj . iuz. vóór 18 uren bij  deu secre-
taris-ontvanger r  Jr. , aldaar. 

iiiiuiii|.iu.i i tc S uren, door  het liestuur  der  wa-
terkccriug van den calumiteusen polder . 
in de directiekeeti lo. bet herstel, dc vernieuwing eu 
liet onderhoud lot SO Apri l '70 vau dc aarde-, kram-, 
rijs - cu stceuglooiingwcrkcu aau dc waterkoeling van 
dien polder; 2o. het maken van oeververdedigings-
werken. Aauw. 21 cu Juui. 

Zui-im , te o uren, door  het gemeentebestuur: lo. 
het vergrooten vau het schoolgebouw te knpel-Avc-

i -.ii.. 2o. het maken van ccn lijkenhui s eu ccn ijzeren 
hek op de algemeenc begraafplaats aldaar; 3o. het 
buuweu vun eeu lijkenhui s op- cn het afsluiten door 
ijzeren rasterwerk vau de begraafplaats te Zoclen. 
Aanw. 23 Juui, te S aren, beg. te Zoelcn. 

Znlcr.lnj j  , 20) Juni. 

- i.r.11 millilite r  tc 12 ureu, door  bet gemeentebe-
stuur, bij  J. . Zuuijer : hel afbreken vnn den toren 
en het wederopbouwen daarvan. 

, te 18 uren, door  burg. eu weth.: het 
maken van eeue bewaarplaats voor  brandspuiten bij  de 
l̂ iugemnrktstraat . (llcrbcstcdiug.) 

»c\ i) i iT.ni i , tc 12 uren, door  het gemeentebestuur 
van Benadeel: dc levering van 500 stère grint . Bilj . 
inz. te 11 uren. 

iiiiiti'iii"i- t tc 12 uren, door  den burg. vau Acht-
karspelcn: verfwerkeu aan a. tic school cn onderwij-
zerswoning tc Twijzulcrheidc, b. het gcmcciilohuis van 
buiten enz., e, de school cn onderwijzerswoning te 
Gcrkcsklooster, de school te Buitenpost, *. de on-
derwijzerswoning tc Surhuistcrveen. 

i i / m u c . te S ureu, door  burg. cn weth.: lo. hot 
afbreken van het oude schoolgebouw te Garnwerd cu 
hel wederopbouwen van een nieuw idem. Aauw. te 
10 ureu; 2o. het levereu cu plaatsen vuu een ijzeren 
hekwerk, mol aauhoorcu, voor  dc begraafplaats tc 
Ezingc, eu idem voor  dc bcginufplouts tc Garuwerd. 

, te 4 uren, door  het bestuur  van den dorps-
polder, bij  Brioiiissc: het leveren cu auuvocreu vun 
grint iu dc straten en op den dijk , het verspreiden 
van grint , ou hut ruimen der  weteringen eu zeegen, 
'i i 4 perc. 

, te 4 uren, door  hel bestuur  der  Chr. 
Gercf. gem., ten gemeentel)uize: het bouwen ccner 
school cn onderwijzerswouing aldaar. Aauw. tc 1 uur. 

alkmaar, door  dijkgraaf cn heemraden van deu 
Bergormeer, bij  den ponuingmeester . A. P. de 

: lo. het hardmaken van den Groenenweg; 2o. 
ongeveer  500 . slootwork. 

Capelle >,d Uael, door  het bestuur  der  gecombi-
neerde polders: het bouwen vau 2 woningen onder 
één dak, op ecu Urn OOSten vau het kolen magazijn 
aldaar  gelcgcu terrein. 

, iu hut Café Tivoli : het bouwen van 
ecu pukhuis voor  J- G. . van . . bij  deu 
architect W. C. Coepijn. 

, S» Jnnl. 

, e  uren. door  de d ijksil i t ie 
der  waterkeriug , iu het gemeente-
huis: hut verbeteren eu vernieuwen der  aarde-, kram-, 
rijs - cu steecglooüngwerken aan deu zeedijk dier  wa-
tering. Aauw. 20 Juni. 

Naaetrlcht, te  uren, door  het ministerie vau 
binnenl. zaken, aan het gebouw vau het prov. best.: 

lo. het verleggen van con gedeelte der  Zuid-Willemsvaart 
door  de voormalige vesüugwerken en het bouwen 
eener  brug over  dat kanaal, to , in 2 perc. 
Aauw. 22 en 23 Juni; 2o. het houwen eener  ijzeren 
brug met steenen landlioofdcn en pijler s over  de bui-
tenste vestinggracht aan dc voormalige Boschpoort, 
tc . Aanw. 23 on 24 Juni. 

, te l l 1 / , uren, door  het prov bestuur: 
het maken enz. van een paar  nieuwe deuren in dc 
buiteuwaterkeering vau dc , te Gouda, 
cn van ccn paar  nieuwe deuren in de buitenwater-
keeriug van dc Gouwesluis, tu Alfun , benevens hut 
doen vau eenige vernieuwingen aan de gording werken 
van laatstgenoemde sluis, in 2 perc. . bij  dun prov. 
ingenieur  .1. van der  Vegt, te . Aanw. bij  den 
opzichter  J. . van Echten, te Gouun, ged. de weck 
vóór dc besteding. 

, te 12 uren, door  het ministerie van finan-
ciën : het herstellen en verbeteren van de -
graallijnet i s deu u g 
tusschen m eu Uitgeest cu langs den Staatsspoor-
weg tusschen Zaandam eu u . 

iiordrechi , tc 12 uren, aan het bureau der  ge* 
meentewerken: do levering van 886 3 grint . 

, 20 Juni. 

l'irri-lii , tc 11',', uren, door  dc Ned. Cciitrnal -
spoorwegmaatschappij: lo. tt. bet bouwen van eene 
werkineestcrswoning met smederij  te , i. idem 
van eeue dubbele wachterswoning aan de brug over 
de Willemsvaart tc Zwolle; 2o. het bouwen vnn eene 
opzichterswouing te Elbnrg; 3o. idem vau eene op-
zictiterswouing tc Urecht. 

«i i idmo i ii , door  het gemeentebestuur  van Utiugc-
radeel: de verbouwing der  bestaande onderwijzerswo-
ning uu bet inrichten der  belendende oude schoolge-
bouwen tot school vuor  voorbur. . O. . bij  (ien 
gemeente-opzichter  Van der  Sehns, te Akkrum . 

\ \ ocn-rlii  , in Juni. 

Purmerende, te  ureu, door  het . . paroch aal 
kerkbestuur  vnn den , iu den : het 
maken van een begraafplaats, de onderbouw van sen 
kapul, eu het maken van eeu gemetselde brug cn 
poort met ijzeren Jnrijbckken . 

, te  uren, rloor  den comm. der  genie, in 
Fort-Erfprins : het maken vnn eene gemetselde bud-
ding niet borstwering voor  een kanon van 24 . 
Bilj . inz. 88 Juni, 'sav. 7 uren, bij  genoemden com-
mandant. 

iiiii-i'ii , te 12 ureu, door  burg. cn weth: het op-
breken en opnieuw leggen der  straat in de Vecrstccg 
cn iu de n boogsteeg aldaar. 

» * . * , to 12 uren, door  W. , 
bij  J. van Wijngaarden: het bouweu van eene leer-
looierij  euz. Aanw. 20 Juni, tc  uren. 

Ureterp, bij  J. W. dc Boer: het vnn binnen verven 
der  Chr, Geref. kerk aldaar. 

g ,  Juli . 

, tc 12 uren, door  het ministerie vnn bin-
nenl. zaken: het bouwen van ccn buitcnsluishoofd met 
schutkolk aan de marincsluis tc Vlissingen, het ver-
ruimen van ccn gedeelte der  marinehaven, enz. . 
bij  den eerstaanw. ingcu. te Vlissingen. Aauw. 21 cu 
24 Juni, telkens tc  uur. 

Breda, te 12 uren, door  burg. cn weth-: het bou-
wen ceuer  ijzeren draaibrug over  dc Singelgracht bui-
ten do voormalige Waterpoort. Aauw. 20 en Juni, 
tu 10 ureu. 

i  in in e ii ie . door  burg. cn weth.: het umovcercu 
van dc brug over  de Nnucrnaschu Vaart, cu daarvoor 
in de plunts inaken van eene ijzcreu, horizontaal 
draaiende brug met steenen middelpcnant. . bij 
den architect , tc Purmerende. Aauw. 8sJuni, 
tc 12 ureu. 

, door  het gemeentebestuur  van Oost-
dougcradcel: dc levering van 1300 stère grint . 

Vrijdag ,  Juli . 

, tc IO ' / J uren, door  het ministerie vau 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
het opruimen vau ondiepten in dc . Aanw. 20 
eu 28 Juni. g ƒ 7400. 

, te 10', uren, bij  J. Zahn: de levering 
van 8000 . , ten behoeve van het 
gemeenschappelijk stoomgemaal 't t van Benthui-
zen, te Puttcrsiiock. Bilj . iuz. 1 Juli ten kantore van 
Jhr . Jautzon van Erffrenteu van Babylonieubrock, tc 

. 

, « Juli . 

, te 11 uren, door  het ministerie van marine: 
liet maken vau eeue fu mice ring voor  een ijzcreu kust-
lichttoren en het bouwen van 2 woningen voor  den 
dienst der  verlichting op Walcheren. . bij  den 
bouwkundige van het loodswezen aan hel departement. 
Aanw. 2 Juli , le 12 uren, begiuuendete West . 

, N Jul
Vila-,,- , te 12 uren, door  bet ministerie van bin-

nenl. /.aken, ten dienste der  Staatsspoorwegen: het 
maken van eenige werken tut iiormalisecring vau den 

n boven de ontworpen spoorwegbrug nabij 
Arnhem, tusschen de kilometerraaien 1(J cu 80. . 
bij  dun eerstaanw. inguuicur  tc Arnhem. Aanw. S 
Juli , te 1 uur , beginnende bij  de herberg c -
weide, te . 

, S Juli . 

. te 18 ureu, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
hel verruimen cn van ijzeren liggers voorzien van de 
houten draaibruggen genaamd de - en de 

r -Sickcnsbrug, te Smildc . iu 8 perc. Aauw.OJuli. 
: perc. 1. ƒ4097, pure. 2, /5073. 

wijduit , ia Juli . 

, tc 12 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw vau het prov. bestuur: 
but maken van eene glooiingbesclioeiing langs de Wil -
lemsvaart. Aauw. '.l Juli . Burning ƒ 24,420. 

Atloop van Aanbestedingen. 

i , 4 Juni: du levering van 15,000 . 
a en 150 . Cannel-kolen; gegund 

aau B. m en Zn., tc Amsterdam, S /0.S5" l o 

cn ü ƒ2.41 per . 

, 5 Juni: dc levering van steenkolen aan hut 
hoogheemraadschap ; gegund aan .  van 
Cooth, te Amsterdam, Wcstfaalsche kolen ii ƒ 7 . 4 0, 

u ii / 7 per  1000 . 

Aalium , 5 Juni: lo. de herstellingen aau de zee-
sluis te Ezumazijl ouder  Anjutn ; minste inschr. was 

. , tc Be, voor  ƒ725. 

8o. dc herstelliugcu aau de vallaten, bruggeu enz. 
van dc polders Oost- uu ; minste 
inschr. wasG. J. 11. van der  Wcrff , tc Üokkum, voor 
f324.50; gegund. 

n it, 5 Juni: dc levering vnn 250 stère keislag 
cn 50 stère riviergrint ; minste inschr. was G. I I . 

, te Beerta, voor  ƒ2400; gegund. 

(.ruilingen, 7 Juni; het grooteudeels afbreken van 
een oud pakhuis en het bouwen van een nieuw ge-
bouw voor  pakhuis eu woningen; ingekomen 7 bil -
jetten, als: 

. de , f 5890 
A. de Vries, „  5000 
W. Cones, „  54S5 
F. , „  4980 
E. , „  488S 
G. Becherer  en J. Poelman, „  4037 
J. N- Boelens. „  44C5 

allen aldaar; gegund. 

, 7 Juni: het bouweu van eeu cvnnge-
lieaatiegebonwj  ingek. 2 biljetten, als: 
S. , te Snppemeer. f 8898 

. Bodde, „  Schecmda. „  3374 
niet gegund. 

Ellen, 7 Juni: de verbouwing van een woonhuis cn 
het bijbouwen van eene remise uict toebchooren; 
ingek. 3 bilj. , als
A. J. Vermeereu. to Gecrtruidenberg, ƒ 5990 
P. , „  Etten, „  5900 
A . J. Slokkers, „ , „  5890 
gegund. 

6*ei, 8 Juni: het bouwen vau een woonhuis te 
; iugek. 3 bilj. , als: 

A. dc , ƒ 5300 
. , „  5200 

P. Buitendijk , „  4748 
uilen nldaar; gegund. 

, 8 Juni: de onderhoudswerken aan het 
calamiteuse waterschap Staveuisse: ingekomen 10 bil-
jetten , als -. 
P. J. van l Nz , tc , ƒ 18,250 
1'. den Boer, „  Zierikzee, „  18,050 
A. Vijvurburg , „  Sir-Jansland, „  18,044 
('. Bolier  Cz., „  Bruiniase, „  17,800 
C. dc Wilde As., ., , „  17,800 
J. , „ , 0 

. Bolier, „  Schcrpenissc, ,, 17,800 
P. van deu Berge, „  Colijnsploat, „  17,780 
J. . , „  Goes, „  17,7SO 
B. deu r v.d. Brink , „ , „  17,700 
\ . Ureas „  Colijiisplaat , „  17,700 
W. A. Visser, ,, Wolfaartsdijk , „  17,700 
A. van Poperiug, „  Bruinisse, „  17,000 
J. e , „ , „  17,000 
P. . Volkcr , „  Wemeldinge, „  17,896 
P. , ., Staveuisse,  17,155 
gegund. 

TuciOi . 9 Juni: dc levering van 800 stère grint ; 
minste inschr. was > , te . voor/*l.70 
per  stère; gegund. 

Edam, 9 Juui: bet maken der  gebouwen voor  eeu 
te stichten stoomvijzcigemuu] in den Zuidpolder: inge-
komen 10 bilj. , als: 

. Timmau, te , ƒ 10,404 
S. P. vau Oort . „  10,200 
J. Fij n l'z., „  10,000 
G. op , „  10,000 
P. , „  16,400 
.1. . , „  14,310 

. Schouten, „  Nibbixwoud, „  13,800 
C. , „ , „  13,000 
J. S. Oosterhooru, „  12,890 
P. J. Blauw en 

. God vliet, „  idem „  11,978 
overigen aldaar; gegund. 

, 10 Juni: hot bouwen van eeu ijkkantoor 
aan de Brouwersgracht tu Amsterdam; minste iuschr. 
was . . Oziuga, te Amsterdam, voor  ƒ38,580. 

, 10 Juni: het doen vau eenige vcrande-
riugun aan de school voor Sjnrigcn cursus; minste 
iuschr. was J. S. van Vclthuijseu, aldaar, voor  ƒ959; 
geguud. 

vikniii.tr . 10 Juni: het onderhoud der  dijkswerken 
vnn Geestmorambacht: pure. 1, J. Oldenburg, te Ber-
gen, ƒ 1 0 5; perc. 2, dezelfde, ƒ 0 5; perc. 3, J. Stam, 
tc Ursc in, ƒ 2350: perc. 4, J. , , 
ƒ 1 0 4 0; perc. 5, J. Oldenburg, /BOO; perc. 0, T. 
Ootcs, te Wognum, J 50; perc. 7, A. Jongkind, tc 
llcer-llugowaard, f 020. 

Zn» lm , 10 Juni: het umovcercu der  oude eu bou-
wen eeuer  nieuwe onderwijzerswoning; ingekomen 18 
bilj. , als: 
A. van Soest, te , ƒ 739S 
VT, vau , „  Wilnis, „  7375 
J. , „  Breukelen, „  7030 
VV. J. , „  Zuylen, „  GS00 
G. v. d. Wildt , „  Breukeleu, „  0780 

. Griffioen , „  idem „  0725 
J. W. dc , „  Utrecht, „  G490 
A. Grocuendijk, „  idem „  0370 
11. Vermeer, „  idem „  0300 
J. Slagt, „  Vleuten, „  6000 
W. i n A. Nahuijteii , „  Utrecht, „  5940 
1). , „ , „  5900 
A. Bons, „  Utrecht, „  58S0 

. J. Clemens, „  idem ,, 5600 
. Vreeswijk Jz., „  idem „  5118 

J. Schuilings, „  Zuylen, „  5079 
C. Phaf. „ , „  4800 

. , „  idem „  4780 

, 10 Juni: de ouderbouw eeuur  ophanl-
brug over  het e p uldaar; 
iugek. 2 bilj. , als: 

. Octs. ƒ 1519 
A. Niehues, „  1490 

heiden aldaar; gegund. 
Zaaraalag. 10 Juni: lo. liet herstel, de vernieuwing 

enz. van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwcr-
ken aan do waterkcering van de polders , 

s en Eendracht; minste inschr. was C. 
van Fraeijenhove, te Neuzen, voor  ƒ10,035. 

8o. het makon van werken tol verdediging van den 
oever  van den polder : minste inschr. 
was . Tholcus , le Neuzen, voor  ƒ42,491. 

Arnhem, 11 Juni: het afbreken vun de bestaande 
sluis iu den Brockdij k bij  Ovcihngen cn het bouweu 
van een stecueu sluis met een gebouwtje; ingek. 0 
bilj. , als: 
li . , f 20,800 
G. . . te , „  25.500 
F. Terwiudt , „ , „  25,400 
11. W. Janssen, „  Uuiscn, „  24,300 
C. J. C. , „  Waddinxvoon, „  22,371 

. Visser, „  Papendrecht, „  21,500 
gegund. 

, 11 Juni: hut inakun vau een steenen kade 
langs het vaarwater  van dc ; ingekomeu S 
bilj. , als: 

J. van , f +900 
J. , „  4700 
Gebr. Bruigom, » 3530 

. A. , „  3SÜG 
A. Veth Br., „  3210 
G. de e en Zn.. ., 2897 
T. Vos, „  2880 
O. , ,. 2832 

allen aldaar; gegund. 

c . ƒ 13.000 
„  Goedercede, „  12,310 
„  Goes, „  12,200 
„  Gocdereedc, „  12,210 
„ , „  12,100 
„  Stavenisse, „  12,000 
,, Bruinisse, n 11,889 
„ , „  11,870 
, Sir-Jansland, „  11,851 
„  Bruinisse, „  11,850 
,, Zierikzee, „  11,800 
„ , „  11,800 
„  Stavenisse, „  11,794 
„  Bruiuisse, „  11,784 
„  Sir-Jansland. „  11,300 

ƒ 10,719 
„  10,022 
„  10,200 
„  9,875 
„  9,375 

Zu ii  c mul re, 11 Juui: het herstel, dc vernieuwing 
enz. van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwcrken 
aan de waterkcering van Nicuw-Bominuaede; ingek. 
15 bilj. , als: 
li . Boot Wz., 
P. van der  VVcude, 
A. hm it nu in -1 
, , 
. , 

P. , 
A. van Poperiug, 
P. J. Visser  Pz., 
.1. Ondordijk , 
('. Bolier  Cz., 
J. van der , 
P. J. van l Nz. 
J. du e Jz., 

. , 
. Vijverbor g Cz., 

Csrtgene, I I Juni: dc onderhoudswerken aan de 
waterkcering vau deu polder  Anna; minste inschr. 
was A. . van Oostcu, te Colijusplaat, voor  ƒ 0 1 5 0. 

Neuien, 11 Juni: lo. du onderhoudswerken aau de 
waterkcering vnu den Nicuwe-Neuzcnpoldcr. minste 
inschr. was C , te Sliedrecht. voor  ƒ19,000. 

2o. dc werken tot oeververdediging des polders; 
minste inschr. was C. de Jong, tc Sliedrecht', voor 
/ 30,700. 

Amaterdam, 12 Juni: het amovecreu cn vernieuwen 
van de fundceriiig der  stoomdrukkerij  van n 
cn lliibticr . onder  leiding van deu ingenieur-architect 
A. . van Gcndl; minste inschr. was 11. , 
aldaar, voor  ƒ 6095. 

. 12 Juni: hut afbrekcu vnu een bestaand 
gebouw in den s botanicus en wederopbouwen 
van ecu botanisch laboratorium; minste iuschr. was 
J. . dc Vos, aldaar, voor  ƒ13,480. 

. 12 Juni: lo. het afbreken van 2 woningen 
en in dc plaats daarvan bouwen cencr  bergplaats voor 
dc 2c stoombrandspuit; min>te iuschr. was . . de 

, aldaar, voor  f 2880. 

2o. het vernieuwen van dc kap der  manége; miuste 
inschrijvers waren Gebr. Van , aldaar, voor 
ƒ 0915. 

iiiiliem . 12 Juni : bet afbreken van 4 privaten en 
bet bouwen van 2 dng- eu 2 nachtprivaten met wa-
terplaatsen, bij  do VVillumskazcruc; ingekomeu 5 bil -
jetten, als : 

. , 
G. van Berkum, 
A. W. , 
G. . vau der , 

. Janssen, 
alleu aldaar. 

neem, 11 Juni: het vernieuwen van eenige vakkeu 
klinker  best rating tusscheu Assen cu , buncvuns 
het doen vnu herstellingen j ingek. 2 bilj. , als: 

m Winters, tc Assen, ƒ 2590 
J. S. Wietzema, „  Stadskanaal, „  2453 

Amersfoort, 11 Juui: lo. het leveren en stellen vau 
0 kachels iu de tusschcuschool; minste inchrijver  was 
J. Vclthuijseu, tc , voor  ƒ498.54. 

2o. het verlagen vnn de steenen brug aan liet Spui 
bij  de Turfto n enz.; ingekomen 2 bilj . als: 

. de Borst, tc Papendrecht. / 3790 
T. van , „  Amersfoort, „  3048 
gegund. 

Groningen, 14 Juni : lo. het bouweu vau ueu hulp-
bureau vnn politie; minste inschr. was . de , 
voor  ƒ6311. 

2o. het leveren en plaatsen van schoorpalcn cu land-
vasten; minste inschr. was G. Becherer, voor  ƒ 480. 

3o. eenige werken hum het schoolgebouw in dc f 
straat; minste inschr. was E. W7 Wiutzema, voor 
ƒ 4095. 

4o. het leveren eu plaatsen van afrasteringen; minste 
iuschr. was S. de Wit , voor  ƒ 0 5 0; nllcu aldaar. 

i iii-iiriiim , 15 Juni: het bouwen van een stceuen 
duiker  in den Bovenkerkerwcg, gom. Nicuwer-Amstel; 
minste iuschr. was B. van der  Weerden, tc Utrecht, 
voor  ƒ7131. 

Amsterdam, 15 Juui: het bouwen van eene berg-
plaats voor  tabak, met kantoor, onder  beheer  van den 
architect J. Servuis; minste inschr. waren Schooneii-
burg cn , aldaar, voor  ƒ19,448. 

, 15 Juni; dc levering van steenkolen 
ten behoeve der  beide stoomgemalen eu vau dc drink -
waterleiding; miuste inschr. wareu: voor  dc stoom-
gemalen P. W. , nldaar, ƒ 727 ; voorde 
drinkwaterleidin g C. p vau Velthoven, te Til -
burg, ƒ 069. 

Utrecht, 15 Juui: de levering van eikenhouten 
dwarsliggers cn van vierkant beslagen eiken wissel-
hout tot uitbreidiu g der  sporcu op het station Boxtel; 
ingekomen 7 bilj. , als: 
.1. A. van der  Eerden , 
1'. , 

k en Stanl, 
J. J. V. d. Eerden Pz., 
B. . Clercx, 
1\ 11. van , 
J. . vuu , 
overigen tc Boxtel. 

, 10 Juui: lo. het maken < 
riug voor  een ijzeren lichtopstnud op deu noordelijken 
dam aan deu k van ; minste inschrijver 
was . van dc Veldu, te Papendrecht, voor  ƒ 109,000. 

2o. het leveren cn stellou vau den ijzcreu lichtop-
siaud zeiven: geen inschrijvers. 

3o. de werken tot normalisccriug van dc Waal ou-
der ; minste iuschr. was G. de , 
te Goriucbcm , voor  ƒ 25,000. 

. bet makeu van ecu nieuwen noorderlcidnm 
langs het ; minste iuschr. was F. Terwiudt , 
to , voor  /98.0OO. 

5o. dc werken tot voortzetting der  nornialisecriug 
van de , onder : minste 
iuschr. was N. de , tcGicscudam, voor  ƒ 01,301). 

, 10 Juui: het maken vun eeu riool en straat 
langs de Scholpsloot; minste inschr. was G. , te 

, voor  ƒ 13,550, 

, 10 Juui: du vernicuwiugs- cu onder-
houdswerken aan du waturkecring van hut waterschap 
Walsoorden; minste inschr. was l). Tholens, te , 
voor  f 24,500. 

, 17 Juni: lo. het doen van werken aan het 
Oosterdok tc Amsterdam; minste inschr. was W. 
Blokland Az., te . voor  ƒ 29,500. 

2o. de werken op de i to -
drecht, met het driejari g onderhoud van die stapelplaat-
sen; minste inschr. waron Vau der e eu Gips. te 

, voor  ƒ 10,535. 

Arnhem, I S Juui: het aaubruugeii van buplautiug 
met opgaande eikeboomen langs net Se perceel dur 

s groote wegen in Gelderland; minste inschr. was 
A, T. Buitink , tc ürocnlo, voor  ƒ 2889. 

te Antwerpen, 
Breda, 

ƒ 27,800 
„  27,178 
„  20,990 
„  20,520 
„  24,842 
„  94,000 
„  23,788 

de ftindce-
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Correspondentie . 

 Heer  te  Uw brief is ontvangen en 
zal weldra beantwoord worden. 

 Heer S. te A. Uit den inhoud van uw 
schrijven blijkt , dat dc bedoeling tan het bericht 
niet begrepen is. e aanhef van uw schrijven 
luidendei 

t het bericht op bladz. 2, 2de kolom O;; 
amerker 13 Juni 1875 in dien zin worden op-
«gevat, dat ƒ 1 10 per  kind te weinig is voor een 
»te bouwen school?" 

Zo ja , dan kan ik u melden, enz. 
doet veronderstellen dat de vraag door u be-

vestigend beantwoord wordt. Bij  herlezing zal 
het  blijken , dat er  juist op gewezen werd dat 
men niet huiverig was veel geld te besteden, 

bestemd voor  Opmerker gelieve men, ter  voor 
koming van oponthuud, te adresseeren aan de 

 e c l a c t i o 

van genoemd Weekblad. 
T o t V i - i i « l n y r - i i v o i i f l n<>|f;oii u r e n 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

Advertentien. 

Een architect vraagt, om direct in dienst te 
treden  die 
tevens practisch in het bouwvak ontwikkeld is. 

Salaris nailer  overeen te komen.  brie-
ven onder  letter  V. E. bij  den heer , 
te Utrecht. 

Te koop gevraagd voor het platteland eene 
nieuwe of gebruikte  van toon 
niet lager dan klein F , in middellij n van onderen 
p. m. 1,15 meter. 

En umet cen jaar Guarantie" tevens een fa-
briekmati g  met
dat in niet minder dau acht dagen afloopt, met 
dri e wijzerplaten en stangen, alles kompleet in 
en aan den toren veen uur  afstand van Elburg" 
up dc daartoe aan te wijzen plaats te stellen. 

Adres franco, met opgave van prij s en condi-
t iën , aan . J.  , . Timmerman, 
te

 EN S van ' l Gra-
venhage zijn voornemens, up
1875, des namiddags ten één ure, op het -
huis in het openbaar aan te besteden : 

Aanwijzin g van het werk heelt plaats -
dag 24 Junij  e. k. des voormiddags ten tien ure 
op het terrein. 

e Bestekken en Voorwaarden van aanbesteding, 
die ter  lezing liggen aan de Gemeentewerf, zijn 
ter  Plaatselijke Secretarie, 2e Afdeeling verkrijg -
baar  tegen betaling van f 0.50. 

op G den 22stcn JUN  1875, 

in het Timmerhui s te , naar 

de l e v e r i n g van: 

e voorwaarden liggen, on de gewone dagen 
en uren , ter  lezing op liet bureau vuur  dc P laa t-
 el ij  k e W e r k e n enz., in het Timmerhui s eu 

 vuor den prij s van cent, verkrijgbaar bij 
de Wed. P. VA N E Sc ZOON, Boek-
drukker s in den , n" . 73. 

Op  24 Junij 1875, des middags 
ten 12 uur , zul vanwege de e der  Am-
sterdamsche , onder  hare nadere 
goedkeuring, aan het Bureau van de Amsterdam-
sche j  , t 633 te 
Amsterdam, worden aanbesteed: 

c aanbesteding geschiedt bij  enkele inschrij -
ving, volgens art . 14 van het Bestek. 

t Bestek ligt ter  lezing aan het Technisch 
Bui eau van de j le Amsterdam, 
en aau het Sectiehureau te Velsen. 

t is voorts uan het Technisch Bureau le Am-
sterdam en te Velsen op franco aanvraag te beko-
men , tegen overmaking i*au 50 cents per  exemplaar. 

n worden gegeven door den Seciie-
r . VAN , te Velsen. 

. , H Junij  1875. 

. Voorzitter. 

. , Secretaris. 

Prijsopgave vuor  hoeveelheden vun minstens één 
waggon zijn onder r  A. B. aan het Bureau 
vun het Weekblad de Opmerker te Arnhem, te 
bekomen. 

 —  20

e r  VAN GOO  neemt bij  advertentie in 
 24 een alleraardigst afscheid, en verschaft 

zich by zijn retraite, het onnoodig en onnuttig 
genot van verdachtmaking mijner  repliek, die 
hem in n°. 23 op nl zijn argumenten kort antwoord 
geeft. Waar harde woorden in het kunstspel ko-
men, wordt zwijgen plicht en gond. k zwijg 
dus in de overtuiging, dat stuurlui aan wal ge-
heel andere menschen zijn als te water; dat de 
waarheid, die Godlof door  niemand te pachten is, 
den volke (hier  een twintigta l personen) op ver-
schillende manieren kan worden verkondigd, en 
dat de leelijkste wijze die is eener  eenzijdige be-
schouwing van allerlei feiten. 

Waar mijne overtuiging zal moeten spreken, 
hoop ik geen kampioen te trelTen, die mijn streven 
anders inziet, dan ik dat des n VAN GUU
heb gedaan, en mocht dit wel zoo ziju , dan zal ik 
toch enkel blijven strijden voor  recht, waarheid 
en kunstbevordering, zonder  aanzien van persoon 
en doel, cn mij  gaarne onderwerpen aan eene 
welgezinde meerderheid van stemmen, die als 
klokken klinken. .1. . . 

 EN S der  ge-
meente  zullen op

 ten 12 ure des middags, op 
het , in het openbaar  doen aanbesteden : 

a.

t de levering van alle daartoe noodige 
materialen. 
b.

t de levering van alle daartoe noodige 
materialen. 

e voorwaarden dezer  aanbestedingen zijn met 
de daarbij  behoorende teekeningen uitsluitend te 
verkrijge n ter j  der  gemeente, tegen beta-
ling vau f'A.— voor  beiden der  sub a en 6 ge-
noemde werken, en liggen voorts ter  inzage in 
een der  lokalen van de Secretarie (afdeeling Pu-
blieke Werken) op het . 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij  den r 
Gemeente-Architect B. E  Jz., aan den 
Stads Timinertuin , des voorniiddags van 10 tot 
12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd. 
Amsterdam, , Wethouder. 

18 Junij  1875.  Secretaris, 
F. . VA N NOTTEN , . S. 

Op Vrijda g den 25 Junij  1875, 's middagsten 
12 ure, zal door n en Notabelen dei-

e Gemeente te Spanbroek worden aan-
besteed : 

t bestek ligt ter  lezing ten huize van den 
r C. WAA  aldaar en is op franco aanvrage 

te bekomen, tegen betaling van ƒ 0.50 per  exem-
plaar, bij  den Burgemeester van Spanbroek en 
bij  de Buckhandelaren Gebr. E te Hoorn. 

n worden gegeven door  den Ontwer-
er  den r T. C. VA N  STEU  te Hoorn. 

Aanwijzin g op den dag der  besteding des voor-
middags ten 10 ure. 

rktijgbaa r tegen con curree rende prijzen , opeen 
halfuur  afstand boven , aan de Steen-
fabriek van S VAN N le Sliedrecht. 
Prijscouranten up franco aanvrage verkrijgbaar . 

Eigenaars van Zuilen- en n 
in , 

, , E STEENEN, ENZ 
Xieuwehuven N.zijde 55, l lo t l t - rdnu i . 

" V e r w a r m i n g 1 e u V e n t i l e r i n g ' 

VAN . 
e Ondergeteekenden bevelen zich aan

het leveren van
 door  middel van warme lucht, warm 

water of stoom. 

Boompjes, nieuw nommer 54, 
 O T T E  A . 

beveelt zich voortdurend aan tot  van 
 enz., met zink, lood of 

leyen, en verder  voor de levering van alle moge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken zink of koper, alsmede Gas- en Waterleidingen. 

dat nimme geel t in veUen Tan 
 bij s a  het 

boek. 
 in het n van Tee-

kenbehoeften voo n van 
Th. J. , te . 

T N 
 N 

P a p i er  en. , 
voor  en  zelfs bij  de felste koude
grootste hitte, b. v. in Glasfabrieken, hij  geheel instaat en alle schade welke daardoor  mocht ont-
staan geheel voor  zijne rekening neemt. e goederen worden geleverd franco, waaromtrent nadere 
inforrnatië n te bekomen zij  Ook levert hij  in alle mogelijke afmetingen diverse 

, 

Bomkade — . 

v o o r  l l o l l n i i d s c h e s t e l l i n g - e n. 

.  & , Z O Ö Ï k T , 

S t e , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

. B & F O N T Utrecht. 
Fabriek van

E & S . 
& 

Utrecht, llildtstraat 121. 
Zij  ondernemen tiet maken van  en 

het daarstellen, vergrooten or  veranderen vnn 
 cn andera industrieel,

leveren  ens. 

k „de e " 

t e O U J  A T
n of vervaardigen en herstellen ulle soor-

ten van  m andere
 in vij l kwaliteiten. 

te  bij  Arnhem, 

staan voorhanden eene groote parti j  Grijz e
 de grootte 

der steen is gemiddeld 18 eu l * 5 in de meter. 

T «n . 

n vuu Tufsteeii eu n 
N N . 

liundclaren iu n en Belgischen Straatlceuen, 
Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenen, eni. 

f f 
k 

(ill l > C°. 

Utrecht. 

levert tegen lagen prij s prima
en monsters op verlangen. 

 cn N van  en 
, alle n van 

 geijkte
 enz. ene. 

N A T U U T 
VA N 

V e a l d o T r a v o r a . 

üe j  belast zich met het
van gecomprimeerde wegen en inastiekvlucren, 

n geeft de r (i. 1). VAN N 
uan de Fabriek W.W, 107/i, te Amtterdam. 

A dregsea. 
Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel nd ƒ 10.— 
twee regels . . 15.— 
dri e regels . . 20.— 

 Amsterdam. Alle bomorna-
nieuleii in cement, »i|», na. l i / 7.25 per nl 

 Arnhem.

 te  tr koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VA N -

, te Arnhem. 

 te Scheveningen, fabrikant 
van ceinent-riolen, waterbakken , vloeren. enz. 

 te koop naby de n 
aan den Singel, te Utrecht, tv bevrngen by den 
architect  aldaar. 

 Fabriek van
 en

Gedrukt by l i W. VAN  St C» le Arnhem. — All e stukken an advertentien te adresseeren aan den r F. W. VA N T Jüan. te Arnhem. Uitgave van  A. . 

DE OPMERKER. 
VOO

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Verschyut Zondags. Prg. per 3 inaundou f 1.65. u ubouueert zich voor 
eeu jaargang. Afzonderlijk e nommers by vooruitbestelliug 15 cents. 

Al l e stukken en n te n aan 

de e te . 

: 

Van j  regels ƒ , verder  voor  eiken regel 20 cents cu 10 cents voor  eei 
uonuner  van het blad. Groote letten worden uaar  plaatsruimte berekend. 

BE G VA N E J 
TOT G . 

r  dagen heelt het r  van de -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst aan de 
leden het rapport toegezonden van de Commissie 
voor de wetsherziening met ziju preadvies cn 
voorstel. 

Uit het in de tweede kolom gedrukte voorstel 
der Commissie blijk t duidelij k , dat zij  getracht 
beeft, met behoud van het goede der  grondslagen 
waarop de j tot nu toe gerust heeft, 
enkele vrijgeviger  bepalingen en, naar het haat 
voorkomt, verbeteringen in haar  organisme in 
de wet op te nemen. Vele er  van zijn door het 
Bestuur  overgenomen; met andere, en wel de be-
langrijkste, kan het zich niet vereenigen. 

|)e ondergeteekenden, die als leden der  Sub-
commissie met het Bestuur de zaak besproken 
hebben, houden zich overtuigd van het goede en 
doeltreffende der  voorstellen, cn achten het nut-
tig, vóór de algemeene vergadering dit onder-
werp ter  hand neemt, daarop terug te komen, 
vooral omtrent die punten . waaromtrent geen een-
stemmigheid bestaat, opdat de leden der -
schappij  , die geroepen worden te oordeelen, zoo-
veel mogelijk voorgelicht en met kennis van za-
ken zullen kunnen beslissen. n acht dit 
vooral noodig, omd.it alle gronden voor de door 
de Commissie gedane voorstellen niet in haar 
rapport zijn opgenomen, blijkbaa r  uit de clausule 
aau het slot, waar  gezegd wordt dat daar, waar 
toelichting aan hare voorstellen ontbreekt, zij  dit 
beschouwd wenseht te zien als aansluiting aau 
hstgeen in concept A daaromtrent is gezegd. e 
Commissie Stelde niet voor de memorie van toe-
lichting, bij  dat concept gevoegd, te doen druk -
ken, vooreerst omdat zij  in eenige opzichten tot 
BS  ander  resultaat is gekomen , maar  vooral uok 
out aan de haar  aanbevolen beknoptheid en 
daaruit voortvloeiende uünkostbuarheid te beant-
woorden. 

Vooraf nog een korte bemerking. t  ti 
in heiden leden gezonden stuk eenigszins den schijn, 

 dri e leden der  Commissie met het Bestuur 
eene officiecle vergadering hebben gehad, ter  be-
spreking van bet onderwerp. t is niet het ge-
vul geweest. e bijeenkomst heeft, op verlangen 
van het Bestuur  zelf, hoegenaamd geen oflicieel 
karakter  gehad; het is niets meer geweest dan 
eeue causerie over de zaak, door de Commissie 
uitgelokt, omdat geen lid van het Bestuur aan 

 werkzaamheden heeft deelgenomen, noch 
daarbij  is tegenwoordig geweest. e Commissie 
achtte daarom eene bespreking noodig, hoofdza-
kelijk voor het geven vuu nadere inlichtingen, 
begrijpende dat met weinig woorden tot elkander 
gesproken, meer kau afgedaan eu verduidelijk t 

, dan met een ellenlang rapport . 

En nu ter  zake. 
Bl, 5. Uit den aanhef van hel preadvies om-

trent het commissievoorstel, dat vier  leden van 
hel Bestuur uit buiten Amsterdam wonende leden 
bmncn gekozen worden, blijk t dat het Bestuur 
niet tegen het beginsel gekant is. Wel ziet bet 
practische en financieele bezwaren. 

 eerste vindt bet Bestuur in de omstandig-
heid dat, wanneer  niet alle leden alle bestuurs-
vergaderingen bijwonen, dit ongunstig op deu 
gang van zaken kan (niet tal) werken. Waarom? 
vragen wy. Gebeurt het dan nooit in een ver-
gadering van eenig bestuur, dat een of meer 
'eden afwezig zyn, en is steeds uit dat afwezig 
*ij n vun enkele, misschien wel eens vun bijna de 
helft, stoornis in den gang der  zaken het nood-
wendig gevolg.' Als dat zoo is, dun ongelukkig 
iedere Vereeniging die eeu bestuur  beeft. e 

' l is, dat een besluit, ook door een niet vol-
tallige vergadering genomen, kracht van wet 
' le,'ft . t kan niet anders. e afwezig geweest 
'ijnd e bestuursleden zullen dut niet kunnen be-
twisten. 

Verduidelijke n wij  bedoeling. n ieder 
lichaam komen belangrijke eu minder  belangrijke, 
zoogenoemde dagclijksche onderwerpen,  de 

 is het moeilijk  juiste grens te 
hekken tusschen hetgeen wèl en niet belangrijk 
U, blijven wij  bij , dan vinden 
*Ö twee vergaderingen, die  belangrijk tc 

 zijn; zij  zyn omschreven in ons art . 47 
Bader lo.  2o. p zouden wij  alle be-
stuurders wenschen te zien. e twee andere ver-
gaderingen, daar  genoemd , hoewel in bet geheel 
"let onbelangrijk , vereischen minder de tegen-
woordigheid van alle bestuurders. 

En  de bestuursvergaderingen, waarop in 
preadvies zaker  meer  gedoeld wordt. 

Onze j  kent jaarlijk s één of meer-
malen wederkeerende bezigheden van geheel huis-
houdelijkeu aard, als; het vaststellen der  vragen 
ter  behandeling op den dag na de algemeene 
vergadering en die in September; het uitschrijven 
van prijsvragen; het bepalen van den prij s der 
werken van de j  : bet ben-icmen van 
hulppersoneel; de werkzaamheden voortvloeiende 
uit onze artt . 12 en i'A  en meer  zaken vnn dien 
u'ird , waarvoor het Bestuur  niet voltalli g bijeen 
behoeft te zijn. Bij  het huishoudelijk reglement 
zijn die zaken veilig aan hel bureau, dat te Am-
sterdam T wonen , op te dragen of, zoo het 
bezwaren heeft, de belde eerstgenoemde bezighe-
den geheel alleen voor  zijn verantwoording te 
nemen, dan is de e Nederlandsche 
posterij  daar, om voor  weinig centen de desbe-
treffende stukken aan het oordeel der  buiten 
Amsterdam wonende leden te onderwerpen, en 
ze, met hun advies, weer bij  het bureau te doen 

terugkoeren. 
n kunnen in bet huishoudelijk reglement 

bepalingen gemaakt worden tot hoever  het bureau 
kan gaan , b. v. met het geven van subsidiên 
en dergelijken. 

e post is ook weer  daarom, wanneer  niet-
ingrijpend e voorstellen inkomen, die met eenig 
preadvies van het bureau te doen rondgaan. 

Zoo zouden waarschijnlij k rog wel meer  zaken 
te noemen zijn, die afgedaan kunnen worden, zon-
der dat het geheele Bestuur  daarvoor bij  elkaar 
behoeft te komen. 

Onze bedoeling zal nu wel duidelij k zijn. t 
geheele Bestuur behoeft slechts dan bijeen le 
komen, wanneer  zaken aan de orde zijn die wer-
kelij k van de gewone dugelijkscbe verschillen eu 
rij p beraad vorderen. e zaken zullen wel 
niet zoo dikwijl s voorkomen, en daarom was de 
Commissie van meening dat niet een groot aan-
tal voltallige Bestuursvergaderingen noodig zullen 
zijn ; daarom ook twijfel t zij  niet, dut de kosten 
iu het preadvies genoemd, op verre na uiet voor 
den maatregel gevordeid zullen worden; wel was 
zij  overtuigd dat, door  de toepassing er  van, eenige 
verkortin g van recht, reeds zoo lang zooveel le-
den aangedaan , zal wordeu weggenomen. 

Wat aan het einde van het preadvies gezegd 
wordt , is niet geheel juist ; de dri e leden der 
Commissie verwezen, wat de bepaling van de 
unjze en hoegrootheid van de vergoeding van kos-
ten aan de buiten Amsterdam wonende Bestuur-
ders aangaat, naar het huishoudelijk reglement. 

Bl. 0'. t Bestuur  verwerpt het Commissie-
voorstel, art . 5| tot het aanstellen van eeu Se-

. t punt moet eerst wat meer 
van den grond af opgehaald worden. 

Ons art . 5 is een uitvloeisel vuu concept A. 
n de toelichtende memorie daarvan werd uls 

reden van het voorstel aangegeven, dat het stel-
sel van twee Secretarissen volgens de tegenwoordige 
wet, art . 12, moeilijkheden moet opleveren, om-
dat bet uiet wel doenlijk zal ziju beider  werkkrin g 
zoo juist af te bakenen, dat de een niet wel eens 
op het terrein van den ander  komt, waaruit ver-
warrin g ontstaat. Voor dén Secretaris is echter 
te veel te doen, eu vooral wanneer, sooall hier, 
de diensten honoris causa wordeu bewezen. t 
is dus denkbaar dut niet alles met dien spoed be-
handeld kan worden als wel nutti g zou zij.i , de-
wij l bet van iemand, welke op die voorwaarde veel 
werk verricht , niet is te verlangen dat hij  leder 
oogenblik gereed zal staan ; eigen werkzaamheden 
zouden daardoor wel eens schade kunnen lijden. 

j  komt dat het Bestuur, de niet dadelijke 
herkiesbaarheid zijner  aftredende leden aangenomen 
hebbende, by het aftreden van den Secretaris, 
dc persoon verdwijnt , die het best mei alles wat 
de j  betreft vertrouwd is. Onze Se-

r is dun daar  om den opvolgunden 
titularis , daar  waar dil noodig mocht ziju, op de 
hoogte van de zaken, de y belrelfende, 
te brengen; een zijner  voornaamste werkzaam-
heden zal toch zyn, het houden van aantecke-
ningen iu de Bestuursvergaderingen. 

e gelooven wy de gronden, waarop ons 
voorstel berust, iu het licht te hebben gesteld. 

Onze bedoeling is, dal euu ontwikkeld persoon 
aan de ' wordt verbonden , aan wien 
de volgende werkzaamheden zullen worden opge-
dragen : 

lo. l vaste Secretariaat en de redactie van 
bet Tydschrif t met de correctie er  van. 

t concipieeren van brieven, rapporten, 
adviezen, enz., waarom hij , om dit behoorlyk te 
kunneu doen, alle Bestuursvergaderingen moet 
bijwonen. 

3o. t in orde houden van de bibliotheek en 
bet archief, het afgeven van stukken, enz. 

t de Subcommissie van oordeel was het honora-
riu m op /  (inn a ƒ 1 2 00 te moeten stellen , zal 
wel geen verwondering baren. n houde ech-
ter  in het oog dat e vaste jaarlijksch e uitgaven 
niet met die som verhoogd worden. Volgen»1 het 
preadvies zijn nu twee gesalarieerde personen aan 
de j  verbonden, een adjunct en een cor-
rector  , met wier  gezamenlijk honorarium, waar-
van wij  het bedrag niet kennen, dat vau den 
door ons bedoelden persoon moet verminderd 
worden, om tot de kennis der  vaste verhooging 
te komen. t schrijf - en kopieerwerk, nu door 
'len adjunct verricht , zal wel aan den vasten bode 
opgedragen kunnen worden. 

Wy vindon ook in het preadvies aanleiding er 
ile aandacht op te vestigen, dat de j 
een vaste uitgever en graveur  heeft. Gemakke-
lij k is il.i t zeker, maar of het steeds de onkost-
baarste weg is/ 

Bl. 7. t Bestuur is niet tegen het beginsel 
om volgens een jaarlijksch e begrooting te werken, 
maar het acht dit voor  onze j  onuit-
voerbaar, liet redeneert aldus: 

Wanuuer  voor de j  eenige a vans 
bestaat van de ontvangsten boven de uitgaven, dan 
is dit alleen cen gevolg van het uiet steeds be-
kronen van alle uitgeschreven prijsvragen, want 
werden die alle bekroond, dan zou dit , verbon-
den aan de verplichte gravure er  van, de uit-
gaven zóó verhoogen, dat dc rekening van den 
Penningmeester  steeds met een deficit sloot. Bij -
gevolg, wordt, bij  het opmaken der  begrooting, 
op het bekronen en in plaat brengen vnn alle 
prijsvragen gerekend, en dat moet, want het 
kun gebeuren , dan zou zij  steeds met een deficit 
sluiten. t mag niet; in een goede begrooting 
moeten ontvangsten en uitgaven tegen elkander 
opwegen. Ergo: voor  onze j  is het 
maken vau eeue begrooting vau uitgaven on-
mogelijk. 

Wij redeneeren zoo: 
e nu sedert jaren opgedane ondervinding heeft 

geleerd dat die prijsvragen, waarvoor  de hoogste 
premie is uitgeloofd cn waarvan de gravure het 
meest kost, zelden wordeu bekroond; en aange-
zien de j ter  vorige Algemeene Ver-
gadering cen saldo in kas had van / 5113.00, 
wordt dut saldo ook als eersten post van ontvangst 
op de begrooting gebracht. Nu kan veilig bij 
het opmaken van de begrooting gerekend wordeu 
op het bi. kronen en in plaat brengen van alle 
prijsvragen, want de daaraan verbonden kosten, 
en alle andere noodige uitgaven, zullen in tulaal 
niet overtrelfen hut aanwezig saldo met du iu 
een jaar te ontvangen contribution en de op-
brengst van de werken der . e be-
grooting zal dus sluiten met een saldo, en wor-
den een of meer  prijsvragen niet bekroond, dan 
strekt de daaruit voortvloeiende mindere uitgaaf 
tot verbooging van bet geraamde batig slot. 

t van du drukwerken voor het Tydschrift , 
hel Verslag, enz. en voor de platen niet tot op 
euu cent eene begrooting te makeu is, geven wij 
gaarne toe; maur  met eene ondervinding van meer 
dau dertig jaren, zat dat toch wel op enkele 
honderd gulden ua van te voren te berekenen 
zyn. 

t bezwaar van hut Bustuur  komt ons dus 
eenigszins denkbeeldig voor. 

e ondergeteekenden moeten tegen een iu het 
preadvies voorkomende zinsnede eene bedenking 
maken. r  slaat: e Commissie was van oor-
deel «lat deze begrooting niet verbindend zoude 
zyn."  Zij  herinneren zich zeer  goed dat, op de 
conferentie met het Bestuur, over de al- of niet-
verbindbaarheid der  begrooting gesproken is, ja 
dat omtrent dit punt zelfs senlge spraakverwar-
rin g huefl gehec-rscht. r  eveneens herinneren 
zij  zich, dat wel degelijk door ben is gereleveerd 
dat op de begrooting eeu post voor  onvoorziene 
uitgaven moest voorkomen, waaruit het Bestaar, 
zonder  nadere speciale machtiging eener  Alge-
meene Vergadering, de vryheid had, werd eenige 
post der  begrooting te laag vuor de behoefte be-
ronden, duaruit ter  aanvulling te putten. n 
dim zin achtten zij  lederen post der  begrooting 
niet tol op een cent verbindend. 

. 12. t Bestuur  wenseht de corresponden-
ten te behouden, juist zooals zy nu zijn; de 
Commissie wenseht de correspondenten te behou-
den, doch in anderen zin. 

Wy verzoeken deu leden der , vóór 
verder te gaan, bl. 9 tot 12 van het rapporten 
preadvies aandachtig te lezen. Na lezing dezer 

bladzijden twijfelen wij  niet, of zij  zullen zich een 
juist denkbeeld van het door ons voorgestelde 
hebben gevormd. n hoofdzaak komt het hierop 
neder: 

Behoud der  correspondenten. 
Opheffing van den (inancieelen band tusschen de 

j  en du correspondenten. 
Ontheffing der  correspondenten van de zorg 

voor de rondzending van stukken, 
Verheffing vun de betrekking van correspondent. 
Nu alleen nog maar een woord over  de cijfers, 

in het preadvies vermeld. 
e kosten aan de door ons voorgestelde rege-

ling verbonden zijn : . het innen der  contribu-
tiën door  middel van de post, en 8°. het versen-
den van de werken der j  door  middel 
van deu boekhandel. e worden door het Be-
stuur  jaarlijk s begroot op ƒ 1 5 00 ü ƒ 2 0 0 0, ter-
wij l de door  correspondenten in rekening ge-
brachte sommen slechts / 371.74 bedragen. Of 
ouder die som ook zijn begrepen 1"  de kosten 
van het franco aan de correspondenten zenden 
der werken, die ook nog wel wat zullen beloo* 
pen, wordt niet gezegd; er  is slechts sprake van 
de voorschotten van de correspondenten. e ge-
noemde som zal dus wel wat dienen verhoogd te 
wordeu ; en 2° zijn de wel eens door de -
schappij  geleden verliezen, tengevolge van hande-
lingen van enkele correspondenten, ook onder de 
rekening van de correspondenten opgenomen ' 

e dit zij , het verschil, doorliet Bestuur te aan-
schouwen gegeven, is zeer  belangrijk , en was de 
stand der  zaak werkelij k zoo, wij  zouden niet 
schromen ons voorstel terug te nemen en met 
dat van het Bestuur  mede te gaan. r  maken 
wij  óók eens een begrooting vuu kosten. 

Worden de coutributien door  middel van de 
koninklijk e Nederlandsche posterij  geïncasseerd, 
dan moet voor  iedere som beneden ƒ 10 betaald 
worden 10 centen; voor  ƒ 1 0 , tien centen plus 
uen zegelrecht van 21 centen. Nu is in art . 11) 
de som van zes plus vier gulden genoemd , en 
wordt dat vastgehouden, dan zou voor  ieder lid , 
diu de werken der j  wil ontvangen, 
als n zijner  contributi e in rekening 
moeten worden gebracht 10 + 21 = 31 centen. 

t vinden wij  te duur , en daarom zullen wij  als 
amendement op het door  ons voorgestelde tweede 
lid van art 10 ter  Algemeene Vergadering voor-
stellen , vu.u gutden te veranderen in E gul-
den negen en negentig oente, waardoor  geen 
quitauti e de som van tien gulden bereikt. 

Volgens de ledenlijst van 1 Juli 187*  telt de 
j  1012 leden, waarvan 221 te Amster-

dam. t de ontvangst der  contribution aldaar 
is seker de bode belast, daar is ten minstu geen 
correspondent. t kan zoo blijven, eu dan vin-
den  buiten Amsterdam 1012—221 =: 791, 
stul 8U0 leden, is a ƒ 0 . 10 por  jaar . j «0. -

Behalve dit kunnen door de post be-
zorgd worden: 

i" . c vragen voor de Vergadering 
op den dag van de Algemeene. 

2°. e stembrieven (art. 12). 
3". e beschrijvingsbrief voor de Al -

gemeene Vergadering. 
4*. m voor de Vergadering iu Sep-

tember. 
Tezamen buiten Amsterdam 4 X 800 = 

3200 exemplaren, die per  post verzon-
den, per  stuk kosten een cent, is . . » 32.— 

Volgens onze information zal het ver-
zenden der  nileveringen Bouwkundige 
Bijdragen, Verslag, oude gebouwen en 
bekroonde ontwerpen per  boekverkoo-
pers-gelegenheid , waardoor  al deze stuk-
ken by de leden aan huis worden be-
zorgd, kunnen geschieden vermoedelijk 
voor een maximum van » 300.— 

Totaal. . ƒ 4 1 1— 
Tellen wy dus by de opgegeven ƒ 3 7 1 . 74 de 

kosten van verzending aan du correspondouten, 
dan blijk t het dat de door ons voorgestelde re-
geling de j  uiet meer zal kosten dau 
er uu vuur  wordt betaald. t preadvies heelt 
er  met zijn ƒ 1500 a ƒ 2 0 00 wat diep ingehapt; 
die exorbitante som is wol in staat twijfe l te 
doen ontstaan en lot zelfonderzoek uit te lokken. 

n Amsterdam kunnen alle stukken door duu 
bode rondgebracht worden. 

Bl. 13. u tweeden zin vuu het preadvies le-
zende, heeft het wel zoowat deu schijn, alsof 
wy mut ons drieën daar  mooi mut den mond 
vol t.tu.len gezeten — en op eeu pertinente vraag 
niet hebben kunnen antwoorden. h wanneet 
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men de woorden: i*Zi j  meende dat dit eene zaak 
van later  zorg was", zóó opvat, dat het naar 
onze meening toen nog niet de tij d was om in 
détails te treden, om te zeggen: er  zal zus of 
zoo veel beschikbaar  gesteld en over  twee of meer 
inrichtingen verdeeld worden, dewijl op dat oogen-
blik slechts sprake kon zijn van een beginsel, 
welks toepassing later  geregeld moet worden; 
dan komt cr  tussehen onze onbestemdheid en de 
besliste meening van het Bestuur  wel iets anders 
doorschemeren. 

En nu. t Bestuur  acht het beginsel niet 
alleen goed, meer  dan dat: . s het nu 
een zoo verschrikkelij k ingewikkelde zaak om jaar-
lijk s op de begrooting, naar  gelang der  beschik-
bare middelen, een post te brengen voor  onder-
steuning, of wat dan ook, van het onderwijs, en 
dat het Bestuur  uit dien post put voor  daar  en 
voor  zóó veel als het daartoe aanleiding vindt. n 
plaats dus van een bron van verwarrin g te worden , 
gelooven wij  veeleer  dat er  op dit punt eenige 
verwarrin g bij  het Bestuur  bestaat. Wij  twijfe -
len , of de te Amsterdam of m of elders 
wonende leden van de j  tot bevorde-
rin g der  Bouwkunst, in de door  het Bestuur  be-
doelden zin zullen komen aankloppen. t zal 
toch wel, om iets te noemen, zoo ooit, uiterst 
zeldzaam zyn, dat hun kinderen op een Ambachts-
school (zie onze toelichting op bl. 13) of derge-
lijk e inrichtin g onderwijs ontvangen. En dit zoo 
zijnde, vervalt alle vrees voor  de bron van ver-
warring , die het Bestuur  hier  meent te vinden. 

Bl . 14. t Bestuur  deinst voor  eene hem in 
art . 30 opgedragen verantwoordelijkheid terug, 
een verantwoordelijkheid waartegen het echter, 
gedurende de 5 jaren die dc tegenwoordige wet 
werkt , niet schijnt opgezien te hebben. n leze 
slechts het slot van het tegenwoordige art. 34; 
daar  staat hetzelfde, dat wij  in het eerste lid van 
ons art . 30 hebben voorgesteld. 

e laatste zin van ons art . 30 is nieuw en 
alleen bestemd om, wat uit liet tegenwoordig art . 
34 niet duidelij k blijkt , wettelijk vast te stellen. 

n ligt dc grief van het Bestuur  wel in 
ons art . 3G. Als de toelichting daarvan onbe-
vooroordeeld gelezen wordt , dan is het duidelij k 
dat de woorden: nzonder  overweging van haar 
rapport "  alleen slaan op de omstandigheid. dat 
de Beoordeelings-commissie niet tot een bepaalde 
uitspraak komt. 

Wi j  gelooven aan de grief van het Bestuur  te 
gemoet te komen door  voor  te stellen art . 36 te 
lezen als volgt: 

r  beoordeelaars niet tot een bepaalde 
uitspraak zijn gekomen, of het Bestuur zich niet 
met hun uitspraak kan vereenigen, benoemt het 
eene Commissie enz." 

En aan alinea 1 van art . 37 toe te voegen: 
 het schriftelijk advies van het Bestuur." 

lil . 17. Wij  stellen alzoo voorin het eerste lid 
van art . 41 te lezen, in plaats van: aden Voor-
zitter  en den Secretaris", ntwee leden van het 
Bestuur  te Arasterdam woonachtig." 

Bl . 18. Er  is in de meergenoemde conferen-
tie reeds door  ons op gewezen, dat slechts iets 
inden tot nu gevolgdeu weg behoefde veranderd 
te worden, om tegenover  het meer  en minder 
belangrijk e der  aangenomen stukken voor  de Bouw-
kundige Bijdragen, het billijke r  beginsel van ma-
ximum en minimum van honorarium toe te passen. 

Thans wordt eerst het ingezonden cn aange-
nomen stuk geplaatst, waarna de inzender  be-
rich t ontvangt over  hoeveel honorarium hij  kan 
beschikken, overeenkomstig den maatstaf in art . 43 
der  tegenwoordige wet genoemd. Wi l men, zon-
der  onaangenaamheden met de inzenders, met 
een minimum en maximum werken, dan heeft 
de Commissie van redactie, indien zij  het maxi-
mum niet knn toekennen, den inzender slechts 
te doen weten, dat zij  het ingezondene tegen het 
minimum , of welke tussehen beide gelegen som 
ook, wil opnemen. s dat niet naar  den zin van 
den inzender, welnu, dan ontvangt hij  het door 
hem gezondene terug. t zullen trouwens wel 
altij d de minst belangrijke stukken zijn , waarom-
trent de e zoo zul moeten handelen. 

Bl . 19. Beter  zou het nog zijn , dewijl de dag 
der  Algemeene Vergadering niet zoo heel juist 
langen tij d vooraf te bepalen is, om in het slot 
van art . 48 iu plaats van: «minstens eene maand 
te voren" , te lezen ivoor  den len Februari" . 

t dezen dutum aldus vast U stellen gelooven 
J een voor  alle Bestuursleden ter  bijwoning 

belangrijk e vergadering in de hand te werken. 
n zie ons art . 63. 
Bl . 23. Vindt het denkbeeld van het Bestuur 

bijval , waarmede twee der  onzen zich vereenigen, 
dan moet in alinea 2 van art . 03, tussehen de 
woorden «enkele"  en ubepalingen"  gevoegd wor-
den: units de hoofdbepaliugen dezer  wet niet ra-
kende." 

Wi j  zijn aau hel einde van onze beschouwing 
van liet preadvies van het Bestuur  en de ver-
duidelijkin g van onze voorstellen, voor  zooveel 
die noodig waren, hoewel wij  met bescheidenheid 
er  ook nog op meenen te mogen wijzen, dat dik-
wijl s daar  , waur  het Bestuur  van die der  Commis-
sie afwijkende voorstellen doet, het geen enkel 
woord ter  aanbeveling daarvan zegt. Nog een kort 
woord ten slotte. 

Vooreerst wenschen wij  dat het bovenstaande 
beschouwd worde als tot onze medeleden gespru-
ken; wij  vei ineenen daaraan gerustelyk le mogen 
toevoegen dal wij , tengevolge der  bepaalde studie 
van het onderwerp, meer  in de zaak zyn door-
gedrongen dan veel andere leden , voor  wie 
daartoe geen of minder  aanleiding bestaat. 

Ten andere hopen wij  dat dit stuk aan het hoofd-
doel zal beantwoorden} d. i . het voorkomen van 
ïanggerekte discussién ter  Algemeene Vergadering, 
opdat het werk der  wetsherziening in ééne zittin g 
kan ufgedaun worden. 

t zul een gewichtige Algemeene Vergadering 
zyn. die van 1*70. p zal weder  voor  vijf 

jaren over  het lot en wezen onzer j 
beslist worden. All e leden, zoowel voor- als tegen-
standers onzer  denkbeelden, sporen wij  aan, zoo-
veel hun mogelijk is, die vergadering bij  te wonen, 
opdat het blijk e niet hoe weinig, maar  hoe vele 
leden over  de zaak denken. n die met ons een-
stemmig zijn herinneren wij  er  aan, dat veran-
dering in de wet eene meerderheid van twee 
derden der stemmen vóór zich moet hebben. 

. . 

W. C. VAN GOOft. 

F. W . VAN T fQX. 

S OVE E . 

(Vervolg van N".  25.) 

. 

Zooals wij  in onze vorige beschouwing zeiden, 
verkeeren nagenoeg alle Protestantsche kerkge-
bouwen tc Utrecht in vervallen staat. All e heb-
ben oorspronkelijk complete torens gehad , waar-
van er  door  den tij d geheel of gedeeltelijk ver-
dwenen zijn. 

Zoo bestaat het oorspronkelijke vierkant van 
den Jacobi-kerktoren nog, zonder  achtkant noch 

t vierkant is nog van degelijke construc-
tie, en verheft zich tot op een fiinke hoogte. 
Wel zou het de moeite loonen, zoo deze toreiv in 
zijn geheel voltooid werd; .thans maakt hij  al 
een zeer  zonderling figuur. 

e toren der  Buurt-ker k die, zoo wij  ons niet 
bedriegen, nog de oorspronkelijke is, heeft een 
zeer  onooglijk uiterlijk , waarom hij  misschien 
reeds met amotie bedreigd werd; waarvan men 
echter  heeft afgezien, misschien wel omdat hij 
om zijn aanmerkelijke hoogte sedert geruimen 
tij d als observatie-station bij  brand dienst doet. 

e Geerte-kerk heeft een toren, welke vele ken-
merken heeft, dat hij  in een later  tijdper k dan 
de keik is gebouwd, doch om zijn gepasten 
eenvoud en bevalligheid de aandacht trekt . 

Ook de k prijk t niet twee torens, 
die echter  uit het oogpunt van kunst niet veel 
schoons bezitten. — e St.-Jans- en St.-Picters-
kerken hadden vroeger  ook torens, die door  stor-
men gedeeltelijk vernield, en thans geheel zijn 
geamoveerd. 

e zes Protestantsche Utrechtsche kerkgebou-
wen, die ons thans ter  bespreking over  blijven, 
zyn : de St.-Nicolaas- Geerte- en St.-Pieters-ker-
ken, welke geheel in n stij l zijn op-
getrokken, en de St.-Jans-kerk gedeeltelijk, ter-
wyl de Jacobi- en Buurt-kerke n oorspronkelijk 
tot den Gothieken stij l behooren. 

e St.-Pieters-kerk levert uitwendig ecu toon-
beeld op van verregaande verminking, want niet 
alleen dat de afgebroken gedeelten zeer  onbehol-
pen zijn bijgewerkt, heeft men door  aan- en om-
bouwing het uitwendige bovendien zooveel mo-
gelijk aan het oog onttrokken. 

Terwyl de kerk inwendig, door  het veranderd 
gebruik harer  deelen als anderszins, ontzaglijk 
veel van haar  vroeger  effect verloren heeft, is de 
crypt of onderaardsche kapel nog êen belang-
wekkend overblijfsel, dat zich door  zijn schoone 
bogen en geciseleerde kolommen als eeu zuiver 

h product onderscheidt. 
e St.-Nicolnas-kcrk heeft uitwendig eveneens 

ontzaglyk veel van haar  oorspronkelijk schoon ver-
loren , doordien men zich in den loop der  tijden 
niet aan den oorspronkelijken bouwtrant gehou-
den heeft enz., terwij l de twéé torens, die onge-
luk van hoogte zijn opgetrokken, ook alle ken-
merken dragen, dat zij  niet altij d aan bekwame 
handen zijn toevertrouwd geweest. e kerk draagt 
echter  inwendig meer  oorspronkelijke karakters, 
zoowel merkbaar  aan de vierkante pilaren, zon-
der  kapiteelen of basementen, als aan den vorm 
der  bogen. e oorspronkelijke hoofdingang is 
geheel gemaskeerd door  een soort portaal, waar-
boven het orgel gebouwd is ; aan de noordzijde 
van dit portaal bevindt zich een fraaie kapel 
met gebeeldhouwde graftombe, wapens, enz. welke 
laatste ook in het welfsel worden aangetroffen. 

t transept maakt een onaangenamen indru k , 
doordien de welfsels op een wonderlijk e wijze zijn 
te zamen gebracht. 

Over  het geheel genomen levert deze kerk in-
wendig thans geen aangenaam gezicht op, waar-
toe de smakelooze betimmering der  banken enz. 
niet weinig bijdraagt . 

e Buurt-ker k bestaat thans nog uit transept 
en schip, aangezien het koor  vroeger  geamoveerd 
werd, cn hoewel ook dit gebouw al zeer  in ziju 
nadeel veranderd en ontzaglijk ombouwd is, ken-
merkt het zich uitwendig nog door  zijn geducht 
hooge muren, en inwendig door  een tal van hoo-
ge kolommen, die , zoo zij  naar  behooren waren 
gerestaureerd, met de gewelven een schoon ge-
heel zouden opleveren. Een derde der  kerk wordt 
thans maar  gebruikt , aangezien zij  veel te rui m 
is voor  den tegenwoordigen dienst. t meubilair 
kenmerkt zich ook hier  door  zijn afzichtelijkheid. 

e Jacobi-kerk onderscheidt zich eveneens door 
haar  grooten omvang en hoogte. Ook deze kerk 
moet voorheen een fraai uiterlij k hebben gehad, 
wat nog op menig punt waarneembaar  is; echter 
zijn er  o. a. in de laatste tijden ramen ingezet, 
die een allerongunstigsten indruk maken, terwij l 
men zich hier  en daar  nog beyverd heeft, den 
oorspronkelijken stij l van het gebouw zooveel 
mogelijk te verminken. e misvormde ramen 
geven natuurlij k ook aan het inwendige der  kerk 
een zeer  onooglijk aanzien, terwyl de geprofi-
leerde kolommen veel hebben moeten lijden, aan-
gezien men hier, evenals in de , heeft 
goedgevonden die gedeelten op jammerlijk e wij/e 
weg te kappen. Ook het meubilair  van deze 
kerk verdient ernstige afkeuring. 

e St.-Jans-kerk heeft men uitwendig door  aan-
eu ombouwingeu bijna geheel ingesloten, zoodat 
zeer  veel van haar  oorspronkelijk uitwendig schoon 
uan het oog onttrokken wordt. n schijnt by 
deze kerk van den gewonen regel, om nl. eerst 

het koor  te bouwen, te zijn afgeweken , aange-
zien het schip en het transept in den n 
stij l zyn gebouwd, en het koor  in lateren tij d 
in den Gothischen stijl . 

Van het inwendige valt niet veel belangrijk s 
mede te deelen , terwij l ook hier  het meubilair 
er  toe bijdraagt , om het geheel iu niet geringe 
mate te ontsieren. 

e Geerte-kerk is uitwendig nog in menig op-
zicht als een h gebouw tc herkennen, 
terwij l het inwendige voor  het tegenwoordige ge-
bouw ul zeer  veel van zijn oorspronkelijke gedaante 
verloren heeft, aangezien de zijbeuken van de 
primitiev e kerk geheel verdwenen zijn , doordien 
de kolommen in cen doorgaanden muur  zijn ge-
gemetseld; gedeeltelijk zijn deze kolommen nog 
zichtbanr, eu vertoonen zij  zich als die in de 

k — eigenlijk bestaat dus deze kerk 
thans nog uit middelschip, transept en koor. 

t schip wordt thans door  vallichten verlicht. 
e oorspronkelijke ingang schijnt verdwenen te 

zijn. g maakt deze kerk overigens een 
aangenamen indruk , en verdienen het ameublement 
en de orgelkast met tribun e een woord vau lof 
voor  de gunstige wijze, waarop het zich van dat 
der  overige kerkgebouwen onderscheidt. 

n wij , wat in ons vluchtig overzicht 
over  de zeven protestantsche middeleeuwsche 
kerkgebouwen te Utrecht is aangeteekend, dan 
komt men tot de conclusie, dat, hoewel zij  oor-
spronkelijk niet voor  het doel zijn opgetrokken, 
waarvoor  zij  thans in gebruik zijn , en het inwen-
dige daardoor  een tegenstrijdige.u aanblik oplevert, 
alsook de vele onbeholpen veranderingen,hun oor-
spronkelijk schoon zeer  veel verminderd hebben, 
zij  nochtans in menig opzicht als hoogst ver-
dienstelijke middeleeuwsche bouwgewrochten onder 
de aandacht vau het kunstminnend publiek be-
hooren te worden gebracht. 

t behoud van den Utrechtschen m verdient 
echter  in de allereerste plaats de meeste belang-
stelling. t gebouw bevat toch nog de schoonste 
en meeste overblijfselen van den roemrijken voor-
vaderlijken kerkenbouw, en zou, zoo het de noo-
dige restauratien had oudergaan, nog in menig 
opzicht tot een leerschool kunnen zijn voor  hem, 
die zich met de beoefening der  middeleeuwsche 
kerkelijk e bouwkunst wenscht onledig te houden. 

r  ook de overige zes kerken leeren ons hoe 
degelijk onze voorouders beseften, dat niet alleen 
de kunst bij  het bouweu van kerken hare eischen 
stelt, maar  ook de practische inrichtin g op den 
voorgrond behoort te staan. Zij  bouwden rui m 
en hoog, niet licht en dicht, maar  hecht en mas-
sief, indachtig niet alleen aan het heden, maar 
ook aan de toekomst. Ondanks de vele artistieke 
gebreken, waarmede thans gemelde kerkge-
bouwen behept zijn , onderscheiden zij  zich nl. 
toch door  hun groteske afmetingen, enz. zeer 
gunstig voor  het gebruik. 

h al mogen wij  Nederlanders in godsdienstige 
opinies van elkaar  verschillen, de belangen onzer 
voorvaderlijk e kunstgewrochten zijn onze natio-
nale belangen, en daarom behooren wij  die be-
langen eendrachtig voor  te staan en te bevorderen. 
En ondanks reeds voor  jaren stemmen uit ons 
midden zijn opgegaan om het behoud onzer  be-
langrijke  middeleeuwsche gebouwen als een eersten 
plicht aan te bevelen, ofschoon geenszins met gun-
stig gevolg: zoo doet het ontstaan der  Com-
missie van s ons toch de hoop koes-
teren, dat men het vele goede, dat iu de aller-
eerste plaats de Utrechtsche m nog bevat, zal 
trachten te behouden, eu men dit heerlijk kunst-
gewrocht , met nog meerdere overblijfselen uit 
vroeger  dagen, niet als zoovele schimmen uil een 
grij s verleden ons nationaal kunstgevoel onbe-
tuigd zal laten. (Wordt vervolgd.) 

. 
's-Gravenhage. e Gouverneur-Generaal van 

e heeft eervol ontslag verleend uan deu 
opzichter  der  4de klasse bij  den Waterstaat en 
's s burgerlijk e openbare werken C. E. de 
Jonker. 

n de zittin g vau den Gemeenteraad 
van 23 dezer  is aan de j 
concessie verleend om door  de gronden der  ge-
meente een tweede waterleidingbuis te leggen. 

Voorts heeft de d besloten om van het 
d twee gedeelten, liggende aau 

de zijde van de , iu openbare veiling te 
verkoopen tot aanbouw op elk gedeelte van 4 a 
5 huizen van een huurwaarde van gemiddeld 
/' 1400. Onder  de voorwaarden van verkoop be-
hooren deze: indien de beide perceelen aau twee 
verschillende koopers ten deel vallen, zal de kou-
per  wiens blok huizen na geheele voltooiing vol-
gens het oordeel van eeu door  Burgemeester  en 
Wethouders te benoemen commissie van deskun-
digen , wat uiterlijke n vorm en bouwstoffen betreft, 
het schoonst, sierlijkst en dcgelyk«t is, uit de 
gemeentekas een premie ontvangen van ƒ 5 0 0 0. 

n de beide stukken grond aan denzelfden 
kouper  ten deel vallen, zal deze de premie van 
f 5U00 genieten, indien hij  beide blokken binnen 
den tij d van 3 jaren ua de goedkeuring der  tee-
keningen niet alleen onder  de kap gebracht, maar 
geheel voltooid heeft, en het naar  het oordeel 
van Burgemeester  en Wethouders zal ziju geble-
ken , dat hij  in allen deele aan de op hem rus-
tende verplichtingen heeft voldaan. 

Wanneer slechts één blok in koop gegund mocht 
worden, zal een premie van ƒ 2500 uit de ge-
meentekas aan den k >opcr  worden voldaan, in-
dien hij  binnen den tyd van 2 jaren na de goed-
keuring der  teekeningen het door  hem te bouiven 
blok huizen geheel zal hebben voltooid en het 
naar  het oordeel van B. en W, zal zyn gebleken , 
dat hij  in allen deele aan de op hem rustende 
verplichtingen heeft voldaan. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

, S  Juni. 
, te  ureu, door  de dijksdirecti e 

der  waterkering , iu het gemeente, 
huis: liet verbetereu en vernieuwen der  aarde-, kram-, 
rijs - en steengtooiingwerken aan den zeedijk. 

, te  uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw vau het prov. best/ 
lo. het verloggen van een gedeelte dor Zuid-Willemsvaart 
door  de voormalige vestingwerken cn het bouwen 
eener  brug over  dat kanaal, te , in 2 perc 

; resp. ƒ80,700 ea ƒ 10,400; 2o. het bouwen 
eener  ijzeren brug met steenen landhoofden cn pijlers 
over  de buitenste vestinggracht aan dc voormalig,. 
Boschpoort, te . g ƒ 17,700. 

, tc 11 uren, door  deu ontv. der  reg. en dom., 
in c Prins van Oranje: het makeu van een op- eu' 
afri l tegen den zeedijk van deu SoUengepoldcr. 

, te l l ' / , uren, door  liet prov. bestuur; 
het maken enz. van ecu paar  nieuwe deuren in de 
buiten waterkeering van dc , te Gouda, 
eu van een paar  nieuwe deuren in dc buitenwater-! 
keering van de Gouwesluis, te Alien, benevens het 
doen vau eenige vernieuwingen aan de gord ing werk en 
van laatstgenoemde sluis, iu 2 perc. 

Vl lage, te 12 uren, door  liet ministerie van finan-
ciën: het herstellen cn verbeteren van do -
graaflijnen langs deu n g 
tussehen m en Uitgeest en langs den Staatsspoor 
weg tussehen Zaandam cn n . 

, te 12 uren, aan het bureau der  ge-
meentewerken : de levering van 225 3 grint . 

Groningen, tc 12'/, uren, door  burg. cn weth.: 
lo. de levering vau 825 . lengte trottoirbandc u van 
Portland-ccmentsteen; 2o. liet witten, schoonmakeu, 
verven enz. iu- cn aau liet beursgebouw. 

vllage, te 1 uur, door  burg. en weth.: het bou-
wen eener  school cn onderwijzers won ing aan de 
Schclpsloot. 

Zuldhorn , te 1 uur , door  het waterschap Wester-
kwartier , in het rechthuis: het vernieuwen van dc 
Auwcmu-klapbrii g bij  Enumntil . 

lluorii , te , uren, door  het gemeentebestuur: de 
vernieuwingen benoodigd voor- en uit te voeren aan 
dc kaaimuren, schoeiingen, den stoombootsteiger, de 
meer- cn havcnpalcn, vischvlot enz., benevens liet 
onderhoud van gen. eigendommen tot 31 . 1876. 

, te 5 uren, door  den kerkvoogd P. Oos-
terhuis, bij  Wed. G. Braker: het amoveeren van den 
toren te . Aanw. te 4 uren. 

, 20 Juni. 

Breda, te 10',', uren, door  den raad vau adminis-
trati e der  kon. milit . acadumic: de levering der  benoo-
digde steenkolen, van 1 Sept. "74 tot uit. Aug. '7ti 
geschat op 3000 . 

Vllage, te 11 uron, door  het ministerie van ma-
rine: de levering van 30,000 . steenkolen, ten 
dienste van het lokaal van liet dep. van marine. 

, te 11'/j  uren, door  de Ned. Centraal-
spoorwegmaatscliappij  : lo. a. liet bouwen vaa eene 
werkmeesterswouing met smederij  te , h. idem 
van eene dubbele wachterswouing auu de brug over 
de Willemsvaart te Zwolle; 2o. hot bouweu van eene 
opzichters woning te Elburg; So. idem van eene op-
zichterswoning te Urccht. 

Boermand. te 12 uren, door  het gcnieentcbust.: 
het bouwou van eeue gemetselde gas hou der  kuip iu 
diameter  13.40 , bij  eene hoogfo van 4.90 , mei 
de noodige uitgraving, aanvulling enz. 

, te 2 uren, door  liet depart. m der 
, tot Nut van 't Algemeen: het makeu vau ecu 

nieuw gebouw tot toegang naar  de school voor  onder-
wijzeressen, met front aau iie Gedempte Oudcgraclit, 
en eenige bijkomende verbouwiugen. . bij  den archi-
tect Vau den Arend, aldaar. 

, door  het gemeentebestuur  vau Utinge-
radeel: dc verbouwing der  bestaande ouderwijzerswo-
uing eu liet inrichten der  belendende oude schoolge-
bouwen tot school voor  voorber. . O. 

Woensdag, 30 Juni. 

Purmerende, te 11 uren, door  het . . parocli aal 
kerkbestuur  van den , iu don : het 
makeu van een begraafplaats, de onderbouw van ecu 
kapot, eu het maken van eeu gemetselde brug en 
poort met ijzeren inrijhokkou . 

, te 11 urea, door  den comm. der  genie, in 
Fort-Erfprins : liet makeu vau oono gemetselde bed-
ding met borstwering voor  een knnou vau 24 . 
Bilj . iuz. 2S Juni, "s av. 7 uren, bij  genoemden com-
mandant. 

, te, 12 uren, door  burg. en wetb.: liet op-
breken en opnieuw loggen der  straat iu de Vecrstccg 
eu iu do g aldaar. 

krimpen ad . tu 12 uren, door  W. , 
bij  J. van Wijngaarden: liet bouwou van eene leer-
looierij  ens, 

Nneek, te 1 uur, door  burg. eu weth.: het mukeu 
vau ongeveer  150 . houten wal beschoeiing. 

 referp, bij  J. W. de Boer: het van binncu verven 
der  Chr. Geref. kerk aldaar. 

,  Juli . 

Willemsoord, te 11 uren, door  de directie der 
marine : de uitvoering vau eenige werkzaamheden aan 
gebouwenen werkloodsen vau liet maritieme etablisse-
ment te Willemsoord. Aauw. 29 cn 30 Juui, tolkcus 
te 10 uren. 

Zuilen, te 12 uren, iu hel Viuceutiusgcbouvv: 
eenige veranderingen aan de bewaarscholeu en liet 
bouwen vau ccne slaapzaal euz., ten dienste vau hut 

. . weeshuis, achter  de . . kerk. . bij  den 
architect J. Uiterwijk . 

, te 12 uren, door  het ministerie van biu-
ueul. zaken : het bouweu vnn eou buiteusluishoofd net 
schutkolk uau do mariuesluis te Vlissiugeu, het ver-
ruimen vau eeu gedeelte der  mariuoliavcn, enz. Ua* 
min» ƒ923,000. 

, to 12 uren, door  burg. cu weth.: het bou-
wen eener  ijzeren draaibrug over  dc Siugolgracht bui-
ten de voormalige Waterpoort. Aauw. 2  Juni,
10 ureu. 

Woerden, te 12 uren, door  dijkgraaf eu hoogheem-
raden van hot groot-waterschap van Woerden, iu het 
gemeeuciaudsliuis: lo. het doeu van herstellingen 
de ; 2o. idem aan de brug over  .i>' 
dubbele Wiericke tc Nieuwerbrug; 3o. idem aau de 
brug over  dc enkele Wiericke iu den n -

, tc  uur, door  bet polderbestuur  va' 
Walcheren, iu de Abdij : lo. het uitdiepen vau deu 

n watergang, iu 3gcdeelleu: 
2o. id. van den u watergang, vau de hein 
iu deu Grijpskerksctien aardeweg bij  liet durp B*>" 

s af t uan de vost tu . Auuw. -" , 

en 29 Juni , van 9—12 ureu. 

E  — Zondag £7 Juni 1875. 

, te 2'/j  uren, door  het prov. bestuur: lo. 
het doeu van baggerwerken in het Noorder-Spaarne. 

g ƒ 2 3 8 0; 2o. het herstellen van deu toren der 
kerk van de . gemeente te Oosterend op Texel, 
dienende tot verkenmerk voor  zeevarendou. g 
ƒ 7450. 

, door  burg. en weth.: het amoveeren 
vau de brug over  de Nauernascho Vaart , eu daarvoor 
in de plaats maken van eene ijzeren, horizontaal 
draaiende brug met steenen middelpcnant. Aanw. 28 
Juni , te 12 ureu. 

. door  liet gemeentebestuur  van Oost-
dougcradcel: dc leveriug van 1300 stère grint . 

Bolsward, ter  secretarie: dc levering van 40,000 
kleine gele straatklinkers. 

Vrijdag , 3 Juli . 

's-Bosch, te lO'/ i uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, uau liet gebouw van het prov. best.: 
het opruimen vuu ondiepten iu de . Aanw. 28 
Juni- g ƒ 7400. 

, te 10% uren, bij  J. Zalni: dc levering 
van 8000 . , ton behoeve van het 
gemeenschappelijk stoomgemaal 't t van Benthui-
zen, te Puttcrsliock. Bilj . iuz. 1 Juli ton kantore vun 
Jhr . Jantzon van Erffrenten van Babylouienbrock, to 

. 

Opnemen, tc  uren, bij  Wed. P. van deu Berg: 
liet afbreken cu wederopbouwen van eeu kerkgebouw 
voor  de , gemecute aldaar. . bij  deu archi-
tect J. C. Woulcrlood, aldaar. Aanw. te 9 ureu. 

, te 1 uur , door  den architecht W. F. van 
der : hot maken van eene nieuwe bckapping 
met zinkbeklecding, ter  oppervlakte van p- m. 380 . 
enz. Aanw. 30 Juni, tc 1 uur. 

Veendam, te 6 uren, door  het waterschap Veen-
dammer Beucdenvcrlaat, lea veriaalsliuizc: net uit-
baggeren van het kanaal, van het Benedouverlaat tot 
de 2c draaibrug te , in 3 perc. Bilj . inz. 
1 Juli , bij  don opzichter . 

Zaterdag, 3 Juli . 

, le 11 ureu, door  den architecht . W. 
Vetli , in l en Zeevaart: dc opbouw van 2 
woonhuizen op dc reeds aangelegde fundeering aan 
den , uitgenomen dc metselwerken. 
Bestek en teekening in genoemd koffiohuis, 

Balsward, te 11 uren, door  burg. en weth.: lo-
ket opruimen der  bestaande wallen op dc Groote cn 

e , p. in. 183 - on bij  deu Stadspaar-
deustal p. rn 20 , ou daarvoor  leveren en inslaan 
eener  nieuwe walbcsclioeiing; 2o. het verven der  bin-
uen ou buiten de gemeente staande gebouwen en 
bruggen, iu perc. 

Arnhem, tc 2 ureu, in c : het oprich-
ten van een gebonw ten behoeve van bet departement 
Arnhem der , tot Nut van 'l Algemeen. Aanw. 
tussehen 11 cn 12 uren. 

. bij  den voorzitter  van het dijksbestuur 
Buitendijks: de levering franco tc m van 100 

1 gcwassclieu riviergrint . 
, bij . P. Oppedijk: het verven van de 

nieuwe huizinge eu schuur  in den r 
ouder , bewooud door  F. de . Aanw. 2 
Juli , te 10 uren. 

Valem, bij  A. Jongsma: het bouwen van een woon-
huis, schuurtje eu cichoreidrogerij  met 2 eesten. 

, &  Juli . 

's-Boarh, te 9'/, uren, door  burg. en weth.: het 
doen van eenige vernieuwings- cn herstellingswerken 
lo. aun dc acht erge bouwen van liet gemeentehuis, 2o. 
aan den bcklccdingsmuur langs de Breede . 
Aanw. 1 Juli , voor  no. 1 te 9, voor  no. 2 te 101/» 
ureu. 

Amsterdam, te 12 ureu, door  het gemeente best.: 
lo. het uitvoeren van de timmer-, metsel-, hardsteen-, 
lood-, zink-, schilder- en andere werkeu voor  het ma-
ken van een ijzereu draaibrug, met oen vast gedeelte; 
2o. het maken en stellen van den metalen bovenbouw 
dier  brug. 

,  Juli . 

, te i l uren, door  het miuisterio vau marine: 
het maken van eene fundcering voor  ecu ijzeren kust-
lichttoren en het bouwen van 2 woningen voor  den 
dienst der  verlichting op Walcheren. Aanw. 2 Juli , 
te 12 ureu, bcgiuuende tc West . 

, tc 12 uren, door  den directeur  der  artillerie -
stapel- on constructie-magazijnen: dc levering van 
43,600 , gietijzer, merk Gartshorry no. 1, tot den 
aanmaak van projectielen voor  de ovorzeesche bezit-
tingen, in 1 perc, te leveren iu dc magazijnen hij  dc 
ijzergieterij  in de gemeente . Prijsop-
gave por  1.00 . 

, ft  Juli . 

, te 12 ureu, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, ten dienste der  Staatsspoorwegen: het 
maken van eenige werken tot normnliscering van den 

n boven de ontworpen spoorwegbrug nabij 
Arnhem, tussehen de kilomcterraaien 19 en 20, Aanw. 
3 Juli , te 1 uur. 

, to 12 uren, door  het ministerie van finau-
ciëu: het herstellen ou verbeteren vau de -
graallijnen langs deu Belgischen Grooten Centraal-
ipoorweg tussehen t cn de e grens 
bij  Bocholtz on tussehen t cn de Belgische 
grens bij  Smeermaas; langs den n 
spoorweg tussehen t cn de Belgische grens 
bij  Eysden; langs deu Staatsspoorweg tusscbeu -
trich t en Tilburg , tussehen Eindhoven cn de Bel-
gische grens bij  Borkcl-Schaft on tusscbeu Boxtel eu 
s-Bosch; langs den n spoor-
weg tussehen Boxtel cn do e grens bij  Gen-
nep ; langs den n spoorweg tus-
sehen Venlo eu de e grons bij , 
alsmede langs den r spoorweg tussehen 
Venlo cn deu zoogenaainden g in dc richtin g 
van Si raelcn. 

, te 12 uren. bij  den adm. kerkvoogd A. 
v. d. Wal : het afbreken der  bestaande- en het bouwen 
eener  nieuwe . kerk (uit te voeren in 1876). . 
bij  F. Oosterboan, aldaar. Aanw. 3 en 5 Juli , telkens 
van 12—3 uren. 

, tc 1 uur, door  den burg, van -
dumadeel: lo. het maken van steenen walhoofduu aan 
de , thans brug; 2o. het verbreeden 
en verhoogeu van den kunstweg vau m naar 
Beetgum, lang p. m, 1800 . Aanw. te 9 uren. 

Bennebroek. door  burg. en weth.: het afbreken en 
vergrooten der  school en ondcrwijzerswouing aldaar. 

. bij  den architect J. G. van Parijs, te . 
Vrijdag , W Juli . 

Amsterdam, te 11 uren, door  liet departement vnn 
koloniën, aan hot koloniaal etablissement: de levering, 
in 36 perc, van: gezuiverd en gecilindreerd katoen; 
blauw doorvert'd zwaar  katoen; blauwe baai; wollen 
dekens (in 2 bestekken); zeil-, karl- , raven-, meppeler-

erer- en presenningdoek; vlaggedoek; divers plast-
en staaf ijzer  en muntsmetaal; oascules; messen met 
sebcede, riem eu gesp; Nassau-blauw zijdou lint . 

, 12 Juli . 

, tc 11 uren, door  bet ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van liet prov. best: 
de uitvoering van de noodige werken tot vouruitbren-
ging van de oevers der , en het makeu van 2 
vecrdamuicn aan het r  te Boxmeer. Aanw. 
5 Juli . 

, 13 Juli . 

Assen, te 12 uren, door  het miuisterie van bin-
nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
liet verruimen uu van ijzeren liggers voorzien van de 
houten draaibruggen genaamd de - en de 

, te Smildc, in 2 perc. Aauw. 6 Juli . 
: perc. 1 , /4927, perc. 2, ƒ5073. 

Vrijdag , S Juli . 

Zuollc , te 12 uren, door  liet ministerie vau 
binnenl. zaken, aau het gebouw van hetprov. bestuur: 
liet maken van eene gluuiinghcschociiiig langs de Wil -
lemsvaart. Aauw. 9 Juli . g ƒ 24,420. 

Arnhem, tc 12 ureu, door  het ministerie van bin-
nenl. /.aken, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het leggen vau cen gedeelte kcistraat te Warnsveld, 
in den grooten weg van Zulfcu naar  de Pruisische 
grenzen bij  Winterswijk . g ƒ4600. 

Woensdag, 31 Juli . 

, te 11 uren, door  het ministerie van bin-
nen!, zaken: de vernieuwing van een gedeelte van het 
rijsstortubod iu den Baard wij  kscbeu overlaat. Aanw. 
15 Juli . g ƒ3847. 

, 33 Juli . 

's-llage, te 12 uren, door  het miuisterie van bin-
nenl. zaken i het maken en stellen van den bovenbouw 
der  bruggen over  de twee doorgangen in het open-
liavcnfrout tc Amsterdam, ten behoeve van den spoor-
weg vau Nieuwediep naar  Amsterdam. . bij  den 
eerstaanw. ingenieur  lo Amsterdam. Aauw. 13 en 15 
Juli , telkens te 11 ureu. 

Op later  te bepalen datum. 

, door  den architect A. Brcunissen Troost: 
het maken vau cen gemctseldcn schoorsteen voor  de 
stoomolieslagerij  van J. Visser  Az., te . 

Alloop van Aanbestedingen. 

, 10 Juni: hot verhoogen en verzwaren 
vau eenige percoeleu ringkaden der  Boude venen, ge-
gund: pore. 1 eu 2, aan J. on A. vau der n en 

. van dor , te Wilnis , resp. voor  ƒ 1985 eu 
ƒ1150; perc. 5, J. van der n Cz. cn G. van der 

, tc Wilnis , voor  ƒ1025; perc. 8, S. s cn 
P, van der  Neut, te Ouder-Arnstel, voor  ƒ2880; 
overige perc. niot gegund. 

, 11 Juni: het bouweu van ecu machine-
kamer, stoomschoorsteen, woning en welput voor  U. 
F. g cn Co.; ingek. 10 bilj. , als: 

F. , ƒ 4500 
J. Pot Wz., „  4378 
G. Pieperiet, „  4290 
G. J . , „  4290 
W. J. Staalman, „  4152 
G. J. Akkerstaff , „  4152 

. van der  Woerd, „  4152 
J. Zaudvoort, „  3997 
C. Peter, „  3798 

. de , „  3789 
allen aldaar; gegund. 

, 11 Juni: de verbreeding van deu 
kunstweg van Wijtgaar d tot de g en een 
gedeelte van dien; gegund aan Bootzer  en Brouwer, 
te Cornjnm , voor  ƒ 9 2 8. 

Nieuw vliet, 11 Juni: de gewone onderhoudswerken 
uau do waterkeering van den Adnrnispoldcr ; minste 
inschr. was A. , te Breskens, voor  ƒ1489. 

Wemmel», 12 Juui: het. bouwen eener  vaste brug 
met watergebinten caz. teWelsrijp; gegund aan T. E. 
Fccnstra, te Bolsward, voor  ƒ2794. 

Borselen, 12 Juni: lo. dc onderhoudswerken aan 
de waterkeeringen vau de waterschappen Borselen en 
Ellewoutsdijk, in 2 perc.; minste inschr. was . de 
Vriend , resp. voor  ƒ19,800 en ƒ17,740. 

2o. liet aanbrengen van zinkstokken tot oeverver-
dediging; minste iuschr. was C.dcJong, tc Sliedrecht, 
voor  ƒ45,400. 

So. het aanbrengen van sieenbestortingen, tot oever-
verdediging vau den polder  Borselen; miuste iuschr. 
was J. rilrs , te Vlissingen, voor  ƒ29,600. 

Burgh, 12 Juni: de gewone onderhoudswerken aan 
den polder  Biirgh-en-VVcstland; geguud aau J. v. d. 

, tc Zierikzee, voor  ƒ 9899. 
t'adzand, 12 Juni: de gewone onderhoudswerken 

auu dc waterkeering van het waterschap Tienhonderd-
en-Zwarte; minste inschr. was A. , tc Bres-
kens, voor  f 10,489. 

Zevenbergen, 14 Juui: het bouwen van een schuur; 
ingek. 12 bilj. , als: 
A. J. Vermeeren, te Geertruidenberg 
J. . 
P. van Boorel, 
J. van Aken, 
J. A. , 
A. , 
A. . , 
W. Segboer, 
P. Boogaars, 
N. van , 
A. Timmen, 
J. van Teeternij 
overigen aldaar. 

Cauda, 15 Juni: bet uitdiepen van een gedeelte 
van do Gouwe; ingekomen 2 bilj. , als: 
J . dc Bruiu , te Gouda, ƒ 1860.50 

. van der  Plas, „ , „  1)60. 
, 15 Juni: het doen vau onder-

bouds werken; minste inschr. waren: le perc. . van 
, ƒ1670; 2e perc. C. Groenewegcn, ƒ 7 4 9; 3e 

perc. levering van biggelzaud on grint , . van , 
ƒ 3 7 0; perc. 4, dezelfde, ƒ 8 3; allen aldaar; gegund. 

Wlssekerke, 15 Juni: de gewone onderhoudswerken 
aan den poldor  Vlicte; minste iuschr. was J. Breas, 
tc Colijnsplaat, voor  ƒ7040. 

mummer Ben, 15 Juni: het maken van oen nieuwe 
uitwatcringsgeul met bijbelioorende werken roor  de 
sluis tc Nummer Een; geguud aan . , te 
Bruinisse, voor  ƒ6150. 

Tilburg , 16 Juni: bet bouwen van eeue nieuwe 
school op den t onder  Tilburg ; ingekomen 10 
bilj. , als: 

. , ƒ 5539 
J. van , „  5218 
Norb. van , „  4998 

, Zwaluwe, 

„  Fi jnaart . 
„  Standilnarhuileu . 

f 11,000 
„  10,130 
„  9,850 
„  9,795 
„  9.000 
„  9,450 

9,442 
„  9,275 
„  9,248 
„  8,975 
„  8,870 
„  8,848 

F. . , 
s Jongen, 

Jansen en Waijers, 

ƒ 4998 
„  4987 
„  4550 
„  4496 
„  4455 
„  4451 
„  4333 

W. van Gorp, 
F. Blomjous, 

. , 

. . C. , 
allen aldaar. 

, 16 Juni: liet bouwen van eene nieuwe 
kapelanic; ingek. 5 bilj. , als: 
J. van der , te , ƒ 3599 
P. , „  Veghel, „  3594 
U. Gcurts, „  Oofelt, „  3310 
P. van Bergen , „  Gennep, „  3280 
ft  Akkers, „  Ottersum, „  3190 
gegund. 

, 16 Juni: het bouwen van een steenen 
duiker  in don ; ingek. 6 biljetten, als: 
W. A. Peters, te Pannerden. f 2200 
G. J. , „ , „ 2 1 0 0 

. J. , „  Pannerden, „  1800 
W. A. Peters, „  idem ., 1400 
J. , „ , „  1241 
G. Vermeulen, „  idem „  1198 

, 16 Juni: lo. de werken tot normaliseering 
vau dc Waal ouder ; ingekomen 19 
bilj- , als: 
J. v. d. Velde, te Papendrecht, f 32,600 
C. v. d. Plas, „ , „  29,900 
J. . , „  Pannerden, „  39,830 
T. Volker, „  Sliedrecht, „ J 
A. Schram, „  idem „  28,560 
G. , „  Utrecht, „  28,200 

. de , „  Giesendam, „  88,800 
A. . e veld, ., . „  27,978 
T. Panuekoek, „ , ,, 27,750 

. A. v. d Berg, „  Pannerden, „  27,700 
. de Groot, ,, Sliedrecht, „  27,700 

C. Sterk , „ , „  27,530 
F. E. Terwiudt , „  Pannerden, „  27,500 
G. J. , „ , „  27,245 
A. G. , „ , „  26,747 

. van VVijugaardeu, „  Sliedrecht, „  26,700 
A. Volker, „  idem „  26,400 
S. van 't Verlaat, „ , „  25,890 
G. de , „  Gorinchem, „  25,000 

2o. het maken van een nieuwen noordorloidam 
langs liet ; ingek. 8 bilj. , als: 
A . S. Schaafsma, te , ƒ 139,000 
C. v. d. Plas, „  129,000 

. Schut, „ , „  125,000 
P. Volker, „  Sliedrecht, „  114,300 
W. de Jong, „  idem „  97,860 
G. E. , „ , „  94,000 
W. A. Peters, „  idem „  93,500 
T . Terwindt , „  üoornenburg, „  98,000 

5o- de werkeu tot voortzetting der  normaliseering 
van de , onder ; ingek. 
6 bilj. , als: 

. de Groot, / 72,200 
C. v. d. Plas, „  09,000 
J. v. Velde, „  64,800 
A. G. , „  63,000 
A . Volker, „  62,060 
N. de de , te Giesendam, „  61,300 

, 17 Juui: lo. het doen van werken aan liet 
Oosterdok tc Amsterdam, ten behoeve van den spoor-
weg Amsterdam —Nieuwediep; ingek. 7 bilj. , als: 
A. S. Schaafsma, te , ƒ 4 2 , 8 00 

. , „  Amsterdam, „  39,700 
Gebr. Schoonenburg, „  idem „  39,600 
C. v. d. Plas, „ , „  33,774 
N. J. Nette, „  Charlois, „  32,147 
J. van Straten, „ U t r e c h t , „31,996 
W. Blokland Az., „ , „  29,500 

2o. de werkeu op de n te -
drocht, met het driejari g onderhoud van die stapelplaat-
sen; iugek. 5 bilj. , als: 
P. Volker, te Sliedrecht, ƒ 11,749 

. , „ , „  11,495 
G. de , „  Gorinchem, „  11,488 

. Volker, „ , „  10,900 
V. d. e en Gips, „  idem „  10,535 

, 17 Juni: hot bouwen eener  school voor 
meer  uitgebreid lager  onderwijs voor  jongens, met 
bovenwoning; iugek. 9 bilj. , als : 
Ë. van de Weijer, te , ƒ 23,794 
W. de Joug, „  Gouda, „  23,334 

. d eu 
P. G. Winters, „ , „  22,480 

W. Zonneveld, „  idem „  21,838 
W. J. de Jongh, „  idem „  21.699 
J. C. G. de , „  idem „  21,600 

. Tieleman, „  idem „  21,554 
A. , „  idem ,, 21,520 
G. Camcsi en Co., „ , „  19,692 
gegund. 

, 17 Juni: de leveriug van 2 kappen over 
de gebouwen ten behoeve der  gasfabriek ; gegund aau 
W. . Jacobs, aldaar, voor  ƒ18,000. 

Graningen. 17 Juni: lo. het verrichten van eenige 
werken aan ecu iu te richten schoollokaal; miuste 
iuschr. was 11. J. , voor  ƒ 6 0 5. 

2o. het onderhouden van eenige pompen; minste in-
schrijver  was . E. de Vries, voor  ƒ1698; beiden 
aldaar. 

Biervliet , 17 Juni: de onderhoudswerken aan dou 
EUsabetpolder; minste inschr. was P. J. Visser, te 

, voor  f 15,600; gegund. 
Phllls-plne, 17 Juui: de gewone onderhoudswerken 

aan den polder  Stad-Philippine; minste inschr. was . 
, te , voor  ƒ1440. 

. 18 Juni: liet bouweu van een landbou-
wcrBschuur  enz.; iugekomen 13 bilj. , als: 
A. W. de , te Sliedrecht, ƒ 31,100 
J. Zuiderhoek Jr., „  idem „  30,498 
F. Streetiand, „  idem „  30,648 
J- Uleman Jr. , „ , „  30,000 
C. , „ , „  29,500 

. Gille, „  idem „  29,400 
P. Quack, „  idem „  29,275 

 Oosterleo, „  idem „  29,250 
A. , „ , „  28,705 
W. . van , „ , „  27,767 

. , „  Puttersboek, „  27,100 
J. C Spcolman, „  Pernis. „  27,000 
J. J. Speelman, „ , „  26,998 

Zwolle. 18 Juni: het doen van klinker  bestratingen 
oi) de groote wegen in Overijsel; minste inschr. was 
W. Arntz , te , voor  /"4675. 

, 18 Juni: het uiakeii van de aardewer-
ken tot aansluiting der  wederszijdsebe zeedijken aan 
het buitensluishoofd van de schut- en afwatenngssluis; 
ingek. 2 bilj. , als: 

. . van Buuren, te , ƒ 1600 
J. Uffelaar, „  Farmsum, „  1174 

, 18 Juni: het gedeeltelijk uitbreken en 
dichten van den syphon cn het verzwaren van eeu 
gedeelte der  dijken, van het Nederl. gedeelte van het 
kanaal van Sluis naar  Brugge; miuste inschr. was J. 
Bertou, te Biervliet, voor  '2820. 

Slechteren, 19 Juni: lo. het graven van cen ge-
deelte van de Slocht.er- en do Scharmer-Ec; ingek. 
6 bilj. , als: 
W. B. , te Warfhuizen, f 40,983 

. Zwolsma, „  Groningen, ., 33,724 
W. Bakker, „  Noorddijk , „  33,740 
J. Brons, „  Wagenborgen, „  33,500 
J. , „  Zuidwolde, „  30,975 
W. Bos, „  Zuidbrock , „  28,400 

2o. het houwen van eene schuur  aan liet gemeente-
werkhuis ; geguud aau J. , te Sappemeer, 
voor  fVm. 

Almelo, 19 Juni: liet inrichten van het vroegere 
beursgebouw tot post- en telegraafkantoor; minste 
iuschr. was C. Eckliardt , aldaar, voor  ƒ11,459. 

, 21 Juui: het herstellen van de -
graaflijncn tussehen , — 
Zaudvoort en de lijnen binnen Amsterdam; minste 
insclir. was P. vau Essen, te t ri j  k-en-Polanen, 
voor  ƒ 793. 

'a-llage, 21 Juni: het doen vau herstellingen aan 
eenige bruggen; minste inschr. waren J. . de Swart 
en Zn., aldaar, voor  ƒ3280. 

Amsterdam, 21 Juni: het verbouwen van eene be-
staande plantenkas tot collcgegebouw en het maken 
van eene nieuwe plantenkas in den ; 
minste inschr. was E. Slaap, aldaur, voor  ƒ10,500. 

, 21 Juni: do levering van steenkolen 
aau het ziekenhuis; minste inschr. wareu: voor -
kolcn, C. eu P. J. Scheepens, it ƒ 0 . 59 per ; voor 
Engelsche schaalkolen, \1 J. n en Zu.. ii  f 1.40 
per  100 . 

l iiechi . 22 Juni: hot maken van eeue wachters-
woning nabij  den overweg in den Noordzoedijk tus-
sehen dc stations g en Zwaluwe, ten behoeve 
van den spoorweg m -Breda; iugekomen 4 
biljetten, als: 
A. J. Vermeeren, te Geertruidenberg, ƒ 2760 
A. 1). , „  Zevenbergen, ,, 2572 
A. van , „  idem „  2338 
C. . , „ , „  2245 

, 23 Juni; lo. het onderhoud der  riviorwcr -
ken op de s van de Belgische grens te 
Eysden tot Woudriebem, in 6 perc; minste inschr. 
waren: perc. 1 en 2, G. Straatman, tc , resp. 
voor  ƒ12 ,512; perc. 3, J. Ballen, te Grave, voor 
ƒ 9 , 7 0 0; perc. 4, dezelfde, voor  ƒ 15,700; perc. 5, . 

, te , voor  ƒ22,220. 

2o. dc vernieuwingen cn herstellingen aan do -
rivierwerken langs dc Boven-, Beneden- en Nicuwe-

, met het éénjarig onderhoud, in 4 pcre; 
minste inschr. waren: perc. , A. G. , te 

, voor  ƒ12,600; perc. 2, C. Bot, tc Sliedrecht, 
voor  ƒ 18,161); pcrc.3, dezelfde, voor  ƒ48,600; perc. 
4, W. , tc Sliedrecht, voor  ƒ18,280. 

3o. hot onderhoud der n aan het -
ncrdcnsclio kanaal, don n cn dc , in 4 
perc; minste inschrijvers waren: perc. , F. E. Ter-
windt, te Pannerden, voor  ƒ11,617; perc. 2, E. S. 

, tc , voor  ƒ 9 0 0 0: perc. 3. G. A. 
, te , voor  ƒ11,111; perc. 4, J. . de 

Jong, te Amcide, voor  ƒ19,350. 

4o. do vernieuwingen en herstellingen aau de Noord, 
de Oude s tussehen t en liet Berengat, 
liet , de e cn de c , met 
liet ééujarig onderhoud, in 2 pcre; minste inschr. 
waren.- perc. 1, G. de , te Gorinchem, voor 

ƒ88 ,180; perc. 2, 0. , tc Sliedrecht, voor 
ƒ 2175. 

5o. hel verrichten van baggcrwerk in de Amer, en het 
herstellen en onderhouden van de werken op liet bo-
vendeel dezer  rivier , aan do monden vau het Oude-

e en de , van 1 Juli '75—30 Juni '76; 
minste inschrijver  was G. , tc Sliedrecht, 
voor  ƒ11,590. 

. de herstellingen eu vernieuwingen aan de -
rivierwerko n op den n on de Waal in Gel-
derland, met liet onderhoud van 1 Juli '75—30 Juni 
'76, in 3 perc; minste inscbr. waren: pore. 1, F. E. 
Terwindt , voor  f 19,400; perc. 2, dezelfde, voor 
ƒ 25,950; perc. 3, A. G. , voor  ƒ25,300. 

To. hot makeu vau 9 dwarskrïbbcu langs den rech-
teroever  van de , onder  Bergambacht, tusscbeu 
de kilomcterraaien 105 eu 108; minste inschr. was G. 
J. , voor  ƒ27,270. 

8o. de herstellingen en vernieuwingen aau de rivier -
werken op deu Geldcrschcn Usel, met het onderhoud 
tot 30 Juni '76, in 3 perc; miuste iuschr. waren: 
perc. 1, F. E Terwiudt , voor  ƒ16,792; perc. 2, W. 
J. vau der , te Wilp , voor  ƒ14,997; perc. 3, 
F. E. Terwiudt , voor  ƒ10,610. 

Amsterdam, 24 Juui: het iu staat van bezaaiing 
brengen of zwartmaken van dc drooggemaakte gron-
den in de polders V en ; minste inschr. wareu C. 
Wouters, uldaar  eu T. Swcts, te , voor 
ƒ 27,200. 

Urenlngen, 24 Juni: lo. dc levering van gegoten-
ijzcrworko u voor  dc afwatoringsriulcn ; minste inschr. 
waren n ou Co., tc , voor  ƒ 3 4 3. 

io. het bouwen van een publick privaat eu vuilnis-
bak; minste iuschr. was J. Poelman, aldaar, voor  ƒ402. 

Vervolg der  Berichten en . 

. 

's  Bij  beschikking van den -
nister  van Binnenlandsche Zaken is de vergun-
ning voor  een stoomsleepdienst langs de rivieren 
en streomen in de provinciën Noord
Gelderland, , , Zeeland, 
Utrecht , Overijsel en , ,in dato 12
te voren, aan E. J. F. Gomperts, te , 
verleend, ingetrokken. 

— e Gouverneur-Generaal van é heeft 
op verzoek eervol ontslag verleend , wegens ziekte, 
aan den opzichter  der  lste klasse bij  den Water-
staat en 's s burgerlijk e openbare werken G. 
G. van Gijen. 

— Bij  den Gemeenteraad is ingekomen eene 
aanvrage om kosteloozen afstand van grond aan 
de e , voor 
den aanleg van een spoorweg naar  Scheveningen, 
waarvoor  concessie is aangevraagd. e geprojec-
teerde richtin g voor  dien spoorweg is deze : 

e lij n , beginnende aan het station der . 
, loopt in een ge-

bogen lij n over  de o en komt door  den 
Zusterpolder  op gemeentegrond ; zij  doorsnijdt den 
Zuid-Buitensingel juist iu deu hoek tegenover 
den molen e Ooievaar", en gaat daar  over  de 
Singelgracht; vervolgt langs den waterkant van 
den Zuid-Binnensingel van deu hoek af tot aan 
de Prinsengracht, met een brug over  laatstgenoeiu 



de vaart; gaat dan door  de n over  de 
geheele lengte; doorsnijdt in die richtin g het 

e en komt, tusschen hel erf van 
den molen e "  en hel botje «Schoonoort" 
op den Noord wal, welken zij  in eenigszins schuine 
richtin g passeert. Op gelijke wijze gaat de lij n 
over  de Noords in ge g nicht en de Veenkade. r 
het weiland, belendende aan de stoom houtzagerij 
van den heer  Van üogh gaande, komt de lij n 
aan het einde van de Zorgvlietstraat , vervolgt n 
cen vri j  sterk gebogen lij n door  de eigendommen 
van . . . Prinses Sophia, gaat daarna door 
de vill a tBouwlust" , en komt daar  op den Sche-
veningschen weg langs de scheiding van de pastorie 
der . . gemeente cn de Vill a Nuova. Nu komt 
de lij n op de strook gronds langs den grintweg 
ten name van de gemeente 's-Gravenhage, gaat 
over  den . vervolgt met een brug over 
het l cn komt in de Gcmeente-afzanderij, 
waar  een brug noodig wordt over  de vereeniging 
*an twee slooten. Verder  gaat de lij n langs het 
terrein van de tegenwoordige vuilnisstaal, en 
wel nagenoeg aan het einde, passeert den zooge-
naamden Gromweg, den Grintweg naar  het -
buis met een tusschen die wegen gelegen perceel 
en eindigt door  de , bij  den inri j  van het 
Badhuis. 

o punten , wuar  de geprojecteerde baan de ver-
schillende gemeentegronden zal pastee ren, met 
nauwkeurigheid op te geven, evenals de opper-
vlakte, welke daartoe van ieder  perceel wordt 
gevorderd, zal eerst dan met juistheid kunnen 
geschieden, zoodra de baan uitgezet en de rich-
tin g goedgekeurd is. 

B. en W. stellen den d voor  dc aange-
vraagde gronden kosteloos af te staun, onder 
voorwaarde: . dat in het belang van den han-
del een afzonderlijk station worde opgelicht aan of 
zeer  nabij  den ouden Scheveningschen weg; 2". 
dat de viaduct over  den Scheveningschen weg in 
dier  voege worde aangelegd, dat ook het hooge 
voetpad als wandelpad blijv e bestaan; 3°. dat een 
halte worde gevestigd bij  het e ; 4°. 
dat het station bij  het Anna-Paulownapark in 
verband zal worden gebracht met een der  daar 
bestaande straten. 

e e heeft die voor* 
waarden aangenomen, ofschoon een station bij 
't Westeinde haar  nutteloos voorkomt. 

Zoodru de e g over  de concessie 
zal hebben beslist, kan de behandeling in den 

d dezer  voor n g en Scheveningen zoo 
gewichtige zaak worden tegetnoetgezien. 

n 18den dezer  vergaderde 
de Sarphati-couimissie, onder  voorzitterschap van 
den heer  A. C. Wertheim, in het Paleis voor 
Volksvlijt . t de mededeelingen van den Thesaurier 
der Commissie, den heer . P. Pels, bleek, dat 
een bedrag van ongeveer  ƒ 0 0 00 voor  het monu-
ment is ingeschreven op dc lijsten, die bij  het 
Bestuur  zijn teruggekomen. n meende dat,al 
was een som van J 6000 niet een zoo bemoedigend 
resultaat van de eerste pogingen ter  verkrijgin g 
van de ƒ 30,000, die noodig zullen zijn , het resul-
taat toch niet ontmoedigend kon heeten. m 
werd dan ook besloten, dat de Commissie voort 
aal gaan met het aanwenden vau krachtige po-
gingen, om onder  alle klassen der  burgerij  de 
noodige gelden bijeen te brengen, 

— Burg. eu Weth. hebben aau den Gemeenteraad 
voorgesteld: lo. voor  de plaatsing van bet stand-
beeld van Thorbecke aan te wijzen het -
plein; 2o. Buig. en Weth. te machtigen: a. aan 
het d comité voor  de oprichtin g van bedoeld 
standbeeld toe te staan bet kosteloos gebruik vun 
den openbaren gemeentegrond, voor  de weiken 
van oprichtin g enz. in te nemen; b. van dat Co-
mit é te zijner  tij d easif quo te aanvaarden den 
eigendom vun genoemd beeld ; 3o. Burg. en Weth. 
uit te noodigen , de vereischte voorstellen te doen 
tot verplaatsing van het standbeeld van t 
van . 

B. en W. zeggen in hunne begeleidende mis-
sive, dat het n gekozen is in over-
leg met het . Botermarkt en Amstel-
veld bleken te groot le ziju , terwij l de ufinetingen 
van het n le klein voorkwamen. t 
die keuze slaat intusscheu iu verband hel ver-
plaatsen van het standbeeld van ; eeue 
zaak die reeds vroeger  overwogen is en waartegen, 
naar  hunne meening, geen bezwaar bestaat. Voor 
dat beeld zal, hetzij  de Botermarkt , hetzij  het te 
Vormen plein aan de Stadhouderskade, vóór het 
vermoedelijk aldaar  te stichten m van 
schilderijen, eene uitnemende plaats aanbieden. 

t voorstel van Burg. en Weth. is in de raads-
zittin g van 23 dezer  met algemeene stemmen aan-
genomen. 

 lu de aanstaande verga-
dering der  Provinciale Staten van Noord-Brabant 
zal in behandeling komen eeu voorstel van Gedep. 
Staten tot inrichtin g van een Provincialen Wa-
terstaat. 

Volgens het ontwerp zal hij  provisioneel be-
staan uit een hoofdingenieur, een ingenieur  en 
opzichters. 

e bezoldigingen zijn hooger  gesteld dan die 
van dc n vun deu Waterstaat in 
hel algemeen, omdat uitzicht op bevordering bij 
den provincialen walerstaatsdienst niet bestaat en 
het provinciaal belang medebrengt, dat de amb-
tenaren niet na verloop van weinige jaren den 
provincialen dienst verlaten, out elders op meer 
voordeelige voorwuarden geplaatst te worden. 

e jaarwedde van den hoofdingenieur  is voor-
gedragen tot een bedrag van / 4000, die van 
den ingenieur  lot een bediag van ƒ 2 8 0 0, be-
halve de reis- en verblijfkosten, berekend naar 
de 2de klasse vun het tarief, vastgesteld by 

k besluit van 15 r  1840 (Staats-
blad no. 02). 

 1 'e algemeene vergadering der -
schappij  tol bevordering der  Bouwkunst zal op 

 — Zondag 27 Juni 1875. 

Woensdag e. k. in het Paleis van Volksvlij t te 
Amsterdam gehouden worden. r  de wetsher-
ziening onder  de punten van beschrijving voor-
komt, is het te hopen, dat de vergadering door 
vele leden bezocht wordt, waartoe te meer  aan-
leiding bestaat, nu het Bestuur  dc welwillend-
heid heeft gehad het voorstel der  Commissie van 
wetsherziening met een preadvies in druk toe te 
zenden. Ten aanzien der  wetsherziening wijzen 
wy op het hoofdartikel , in dit nommer voorko-
mende, dat evenzeer  aan alle leden der -
schappij  is toegezonden. Na kennisneming der 
stukken zul het der  vergadering alzoo niet aan 
gegevens ontbreken om eene grondige discussie 
te voeren. 

Correspondentie. 

Verschillende toegezonden stukken moeten , we-
gens plaatsgebrek, tot nader  blijven liggen. 

bestemd voor  Opmerker gelieve men, ter  voor-
koming van oponthoud, te adresseeren aau de 

n o d a o t i o 
van genoemd Weekblad. 

l o t V i * i J « i « 4 f f - i i v o i i t i u e g eu u r e u 

worden advertentien voor  het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

Advertentien. 

Openbar e verkoop ing , 
op  8 Jutii871> j  eu op

derdag 22 Juli  daarna bij , telkens des 
namiddags om één uur , in het s  Har-
monie te Arnhem, ten overstaan vun den aldaar 
gevestigden Notaris J. , van: 

het, aan den Straatweg vun Arnhem naar  Utrecht, 
op een kwartier  uur  gaans van eerstgcmelde 
plaats, aan den rechter r  gelegen en door 
zijn ligging, die de schoonste en overheerlijkste 
uitzichten op de stad Arnhem, de Betuwe en 
omliggende plaatsen oplevert, alom bekend. 

Buitengoed . 
Bestaande in  mei

, S met G 
en , - en , -

, , BOSC  met zware op-
gaande - en , -

N en N van Vermaak ; voorts dri e 
nieuwe solied gebouwde  enz. enz., een 
en nnder  ter  grootte van 0 bunder, 70 roeden, 
43 ellen. Zulks in zoodanige Perceelen , Onder-
massa's en , als omschreven zijn bij  ge-
drukt e Catalogussen met aangehechte , 
houdende de verdeeling cu grootte der  Perceelen, 
Ondermassa's en , die na 15 Juni e. k., 
op franco aanvraag, te verkrijgen zijn ten e 
van bovengenoemden Notaris, bij  wien, evenals 
by den r  VA N  ÜE , -
kelaar  te Arnhem, nadere inlichtingen kunnen 
verkregen worden. 

J 
TOT 

T BESTUU  heeft de eer n n te 
herinneren, dat de

 zal gehouden worden op
 e. k. in het  te 

 des avonds te halfzeven ure, en 
de  op

 in hetzelfde lokaal, des voorniiddags 
te 10 ure. 

Tevens noodigt het Bestuur n , die 
Teekeningen, , euz. wenschen ten toon 
te stellen bij  deze gelegenheid, uit , deze te wil -
len zenden aan voornoemd lokaal op 30 Juni des 
voorniiddags. 

Alsnog diene, in vervolg op de Agenda, dat 
het Bestuur  nader  heeft beslist, dat de Wetsher 

g aan de orde zal worden gesteld na alloop 
der gewone werkzaamheden, op de Agenda ver-
meld. 

Xamene het Bestuur, 

i. . , Voorzitter. 

. W. , 1' Sekrctarie. 

P  V\ r V T ( f i rm a P O E  Sc j 
\J ,

handel in gezaagde en ongezaagde
 , voorraad van buitenlundsch

 in diverse afmeting. 

S & V A N . 
s van  en Tafclbazalt-!?rueven 

in , 

Nieuwehaven N.zijde 55, . 

Prijsopgave voor  hoeveelheden van minstens één 
waggon zyn onder r  A. B. aan het Bureau 
van het Weekblad de Opmerker te Arnhem, te 
bekomen, 

en/. 

C T u t t e y o i a . 

e Verwen worden steeds ulgelevord tegen den Engelschen Fabrieksprij s in 

H E T M A G A Z I J N V A N T E E K E N B E H O E F T E N 
VOOl t N 

van T h . J . , te Utrecht . 

. F . O n d e r w a t e r , , 

1 N 

P a p i er  en i_. © &  e r , 
voor  welker  en  zelfs bij  de felste koude en 
grootste hitte, b. v. in Glasfabrieken, hij  geheel instaat en alle schade welke daardoor  mocht ont-
slaan geheel voor  zijne rekening neemt. c goederen worden geleverd franco, waaromtrent nadere 
inforrnatië n ie bekomen zijn. Ook levert hij  iu olie mogelijke afmetingen diverse 

Bomkade — . 
.  & > Z O O N \ 

8 te , 
hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

l i i j  ulle* n i s verkr i jg-baur : 

TE N E VAN 

, A r c h i t e c t e n e n z . 

S 

T>. T  E , 
 aan de  School. 

r . 

l ' t i \ x f 4,80. 

k „de e " 

Vervaardigen verbeterde  en
, voor  paarde- en stoom-

krncht . 

O p d e S t e e n f a b r i ek 

ti !  Arnhem, 
staan voorhanden een.'  groote parti j  en 

; de grootte 
der steen is gemiddeld  en 18*  in de meter. 

E & S , 
. 

Utrecht, Hililtelraal
Zij  ondernemen liet maken vun  en 

liet daarstellen, vergrooten of veranderen vim 
 en andere s

leveren  enz. 

T en . 

N N . 
n i.i n cn Belgisch-li Straatstenen, 

Portland-cement. Tras, , Vuurvaste Steenen, ene. 

,  tt F O N T , Utrecht. 
 Fabriek van

X

litgave van J. . S to Groningen. 

VA N 

V a l d o T r a v e r s . 
e j  belast zich met het

van gecomprimeerde wegen en inastiekvloeren, 

n geeft de r . VA N
aan de Fabriek W.W . 107/*, te Amsterdam. 

, 

- en , 

- EN , 
S VOO E . 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 

'S

TU T G VA N T T 

VA N 

Secretaris der gemeente Groningen. 
in gr. 8°.

A d r e s s e n. 

Prij s voor  52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » 15.— 
dri e regels » n 20.— 

 nier  OX Z o o n. Amsterdam. Alle bouwoTïia-
iiifiiie n in reiwiil , ent. Tortlainl-f>ment a ƒ7.25 per  vat 

ler l te r . Arnhem.B 
B o u w t e r r e i n en te V e l p te koop, _. 

gunstigst gelegen. Adres den r  VA N -
E , te Arnhem. 

. P l e y . l e r, te Scheveningen, fabrikan t 
van cenient-riolen, waterbakken , vloeren. enz. 

B o u w t e r r e i n en te koop naby de n 
aan den Singel, te Utrecht, te bevragen by den 
arebiteet  aldaar. 

O . T . , t r a h r » ,
, Fabriek van

 en

 b|) 0 W. VA N JJEl.  Sc <J'  E.  VA N T

DE OPMERKER. 
A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S en W E R K B A Z E N . 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Vertchyut Zondags. Prij s per  S maanden f 1.65. n abonneert rich voor 

een jaarxamt. Afsouilerlbk e nummer*  by ; 15 cent». 

A l l e « t u k k e n en adver ten t ien te adresseeren aan 

de e te A r n h e m . 

: 

Vau l—6 regels f 1.—, verder  voor  eiken regel 20 mits en 10 eeuts vuor  een 
uomtucr van het blad. Groot*  letters worden naar  plaatsruimte berekend. 

S OVE E . 

. 

{Vervolg en slot van No. 26.) 

n wij  in deu aanvang, dat ome katho-
lieks landgeiiüoten in de laatste dertigjaren ever 
het algemeen meer  zorg wijden aan het architec-
tonisch schoon hunner  kerkelijk e gebouwen dau 
wel bij  andere gezindten waarneembaar  is, dc 
li . . kerken, die men te Utrecht aantreft, en 
die, met uitsondering van de St.-Catharine-kerk. 
allen vau latereu tij d zijn , dragen hiervan echter 
geenszins dc blijken . e oorzaak daarvan moet 
niet zoozeer  gezocht woiden in de omstandig-
heid, dat men tijdens haar  bouw geen enkel be-
kwaam bouwkunstenaar  bezat, maar  daarin, dat 
lc oudere mannen vnn het vak, die zich meer  door 

hun werksamen geest, als wel duur  hun artistiek 
talent ecu naain hadden verworven, nog te veel 
de overhund hadden, en men den jongeren practici 
niet altij d dat vertrouwen schenkt, waarop zij 
soms aanspraak hebben. t eenige middeleeuwsche 
kerkgebouw dat de Utrecht thans nog tot de . . 
gemeente behoort, is de St.-Catharine-kerk. t 
is een gebouw dat, hoewel het, evenals de overige 
middeleeuwsche Utrechtsche kerken, oorspronke-
lij k voor  de . . gemeente schijnt opgetrokken, 
later  geruimen tij d iu het bezit is geweest van 
de protestautsche gezindten, en ten slotte dus 
weer  lot zijn oude bestemming is teruggekeerd. 
Zij u bouwtrant is 15de-eeuwsche Gothisehe stijl , 
en naar  de oorspronkelijke teekening te oordeelen, 
muntte hel gebouw uitwendig in vele opzichten uit. 

e voorgevel bevindt zich thans al in een zeer 
unooglijken staat, en van daar  dan ook, dat er 
reeds sedert geruimen tij d sprake van geweest is, 
om dit gedeelte door  den aanbouw van een of twee 
torens een beter  aanzien te geven, waaraan voorals-
nog geen gevolg schijnt te zullen worden gegeven. 
Voor eenige jaren is de noordzijde dezer  kerk 
goed gerestaureerd, terwij l uien tevens het in-
wendige zooveel mogelijk een verbetert! aanzien 
heeft gegeven. e jubé, die men hier  voor  eeu 
viertal jaren heeft aangebracht. behoort hier  echter 
niet te hui" , sangesien de kerk voor  een dusdanige 
afsluiting veel te klein is. Wij  kennen groote 
Europeesche hoofdkerken waar  men zulke jubé. 
gehad heelt, maar  die weer  luefl weggebroken, 
doordien zij  iu den regel hinderlij k zijn voor  hui 
gezicht op het hoofdaltaar, Zulks is uu niet alleen 
niet genoemde jub é in de St.-Catharine-kerk le 
Utrecht het geval, maar e inwendige ruimt e van 
het gebouw vertoont er  zich bovendien le kleiner 
door. e kerk is thans als hoofdkerk iu gebruik: 
zij  is echter  daartoe veel te klein. 

Na dc St.-Catharine-kerk komt onder  de .
Utrechtsche kerkgebouwen in aanmerking de 
St.-Augustinus-kerk. r  uitwendige bouwtrant, 
de Qrieksch , die dau nog alles behalve 
naar  behooreu vertegenwoordigd is, is voor  eeu 
kerkgebouw al zeer  ongepast, en geeft het ge-
heel eerder  het voorkomen van een museum, 
schouwburg uf bibliotheek. l inwendige is met 
het uitwendige iu eeu groot contrast, en Op sic tl 
zelf ul even onmogelijk voor  een kerk van zulk 
een afmeting; er  ontbreken o. a. kolommen iu, 
en het plafond, dat uien hier  aantreft, behoort iu 
het allerminst uiet iu een kerk te huis; ook het 
meubilair  is uit het oogpunt van kunst niet ge-
lukki g gekozen. Wel is het te bejammeren , dat 
men op dit uitgestrekte terrein , eu op zulk eeu 
fraai gedeelte der  stad, het beschikbare l 
niet beter  heeft aangewend ; een degelijk (lothisch 
kunstgewrocht zon hier  ontegenzeggelijk een sie-
raad voor  de stud geweest zyn. 

Üe derde . . Utrechtsche kerk is de -
luinicus-kerk . Aan dit gebouw heeft men uit-
wendige en Uoiueinsch karakter  willen geven, maur 
uien is in ziju pogen ul zeer  ongelukkig geweest. 
Vuor eenige jaren heeft men deze kerk jammerlij k 
vergroot, nl. veel te lang gemuukt; stellig had 
men oneindig veel beter  gedaan, zoo men voor 
het geld, duaruan besteed, eerst een koor  eu 
transept had gebouwd, zooals men vroeger 
bijn a altij d deed, eu dan later, wanneer  de iiuuii -
cien toereikend waren, het geheel in deu stijl 
van dat koor  en transept had voltooid. 

Na de k treft men te Utrecht 
aan de li . , die uitwendig 
een getrouwe nuvolging is vun de zooeven ge-
genoemde kerk , eu zich inwendig in geen enkel 
opzicht onderscheidt. 

e O .-Vrouwe-kerk is de vijfd e . C. kerk tc 
Utrecht. t inwendige dezer  kerk is uil een 
artistiek oogpunt zeer  onbeduidend, terwjj l de 
ufinetingen vun hel front ul zeer  zonderling spre-

ken met de grootte van het overige des bouws. 
t hoofdaltnar  vindt men hier  aan den toren-

gevel, welke plaatsing in verband staat met de 
ligging der  pastorie, zoodat de laatste in gemak-
kelijk e communicatie staat met de sacristie. 

e laatste . . Utrechtsche kerk isdeSt-Wil-
lebrordos-kerk, zich uitwendig in  enkel op-
licht onderscheidende , terwij l de inwendige ruimt e 
haar  meer  het aanzien geeft van een kapel dau 
wel van eeu parochie-kerk. Üe ramen, die aller-
ongelukkigst gekozen zijn , zijn bezet met gewoon 
vensterglas, zoodat men zich hier  altij d van gor-
dijnen moet bedienen. 

e vij f laatstgenoemde kerkgebouwen hebben 
allen het gebrek, dat zij  zeer  onvoldoende geventi-
leerd zijn , welk gebrek zoowel des zomers als 
des winters bij  eenig druk bezoek zeer  hinderlij k 
kan zijn. Bovendien hebben zij  houten vloeren, 
die in de eerste plaats geen keikvloereu zijn, 
maar  daarenboven de inwendige afkoeling der  ge-
bouwen aanmerkelijk tegenhouden. — r de St.-

, , n St.-Wil -
lebrordus-kerken zijn daarbij  alle te klein, waaruit 
ook blijkt , hoe weinig men tijdens haar  bouw op 
de toekomst heeft gerekend. 

Aldus levereu de Utrechtsche kerkgebouwen 
onderling al eeu groot contrast. — - Terwij l toch 
de protestautsche kerken, met den m aan liet 
hoofd, zich nog in zoo menig opzicht als zeer 
verdienstelijke monumenten onderscheiden , ken-
merken vij f van de zes . . kerken zich juist 
door  het tegenovergestelde. En de kjrtzichtig e 
begrippen van de bouwmeesters dezer  wange-
wrochten springen te meer  iu het oog, als meu 
in aanmerking neemt, dat het vele goede, hetwelk 
gemelde protestautsche kerken nog bezitten , hun 
in zoo menig opzicht tot leiddraad had kunnen 
zijn. Üe vij f genoemde . . kerken kunnen 
nochtans nutti g zijn als waarschuwende voorbeel-
den, omdat men daaruit leert, hoe men niet 
behoort te bouwen. 

Aan hel bouwen vau kerken kan men niet ge-
noeg zorg eu studie wyden; want niet alleen dat 
zij  als bedehui/en bruikbaar  moeten ziju , haaf 
vorm levens moet een symbolische goddelijke ver-
eering wezen, eu hij  die dus met de eischen van 
haar  bouw niet behoorlijk vereenzelvigd is, toont 
zich niet alleen voor  het technische van zijn taak 
niet berekend, maar beseft bovendien hel ver-
hevene , godsdienstige karakter  uiet, waardoor 
kerken boven gebouwen van anderen aard in zoo 
hooge mate moeten uitblinken . 

G VA N T E Ol» E 
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Üe 33ste algemeene vergadering werd op Woens-
dag 30 Juni in het Paleis voor  Volksvlij t te Am-
sterdam gehouden , en des avonds te half zeven 
ureu dooi den Voorzitter , den architect J. . 

, geopend. Üe President heette de leden 
welkom en sprak in de eerste plaats over  de ver-
schillende oorzaken, die hadden samengewerkt 
om de algemeene vergadering later  te houden 
dan bij  de wet bepaald werd; spreker  wierp ecu 
blik op den afgelegd en weg, en bracht in her-
innering dat van «le twaalf oprichters der -
schappij  slechts twee, de heeren A. W. van m 
cn . G. Tétar  van Elven, zijn overgebleven, en 
dat der j  in het afgeloopen jaar  ver-
dienstelijke leden ontvallen zijn. Spreker  wijdde 
een woord van hulde aan de nagedachtenis van 
den graveur . de Vries, die sinds  de ver-
schillende teekeningen der j  in plaat 
bracht, den oud-bestuurder  en correspondent 
 G. van Gendt en den architect C. Outshoorn. 

e Voorzitter  gaf te kennen dat het Bestuur  , 
naar  aanleiding van art . a der  wet, het voorstel 
tot benoeming van eenige honoraire leden ter 
tittel zou brengen. Naar  aanleiding van de ont-
vangst van het eere-diploina met de medaille van 
verdienste, aan de j  op de wereldten-
toonstelling tc Weenen toegewezen eu dezer  da-
gen uitgereikt , deelde spreker  nis zijn gevoelen 
mede dat het streven der j  in het bui-
tenland meer  dan hier  te lande wordt op prij s ge-
steld. e Voorzitter  drukt e het leedwezen uit dut 
door  de leden niet ijveriger  was deelgenomen aan 
genoemde tentoonstelling, en hoopte dat velen 
zouden besluiten hunne werken in 1870 naar  die 
te Philadelphia te zenden. 

n zake de wetsherziening, op de agenda der 
werkzaamheden voor  dezen avond voorkomende, 
deelde de Voorzitter  mede, dat de ontvangen voor-
stellen in handen eener  Commissie gesteld waren 

en dat haar  rapport met het preadvies van het 
Bestuur  in druk gebracht en den leden toegezon-
den was, vertrouwende dat de kennisneming deser 
stukken er  toe zou leiden om de discussién te 
bekorten. Spreker  kon niet nalaten zijne be-
vreemding te kennen te geven, dat de laatste .jaren 
door  enkele personen telkenmale op het noodza-
kelijk e eener  wetsherziening wordt gewezen ; gaat 
men de geschiedenis der j  na, dan 
bleef de oorspronkelijke wet, in 1842 ontworpen, 
lot 1850 onveranderd,; enkele bijvoegingen , die 
toen door  het Bestuur  noodig geoordeeld werden, 
keurde de Vergadering goed en de aangevulde 
wet bleef tot 1805 van kracht. n dat jaar  was 
het weder  het Bestuur, dat het initiatie f nam om 
eenige veranderingen en toevoegingen voor  te 
stellen en de leden schonken daai aan hunne goed-
keuring. 

Vergelijk t uien den toestand van dien tij d met 
nu, dan is de tegenwoordige behoefte aan weis-
verandering opmei kelijk ; in 1870 werden over 
die zaak lijvig e rapporten uitgebracht cn kostbare 
vergaderingen gehouden, terwij l men nu, d. i , vijf 
jaren later, weder  met bemerkingen komt. 

e laatste gaan uiet uit van het Bestuur: het 
was de afdeeling Amsterdam, die der e 
uldeeliug een schrijven over  wetsherziening zond, 
waarop een bepaald voorstel werd geformuleerd, 
dat ingevolge de vigeerende wetsbepalingen in 
handen eener  Commissie gesteld werd. e wet, 
door  die Commissie voorgesteld en het concept 
van het Bestuur  zullen later  aan de orde gesteld 
worden; mocht de tij d ontbreken om deze zaak 
hedenuvoud af te doen, dau zullen de discussién 
iu'.v 0*en worden voortgezet. 

e Voorzitter  opende na deze voorafspraak de 
33ste Algemeene Vergadering, die door  een tach-
tigtal leden bezocht weid. j  gaf daarop het 
woord aan den ; aan het door  dezen 
uitgebracht verslag ontleen en wij  het volgende: 

t aantal leden bedroeg op 1"  1874: 
1000. Van l u  1874 tot 1" i 1875 zijn 81 
ontvallen, van welke 13 door  overlijden, 48 we-
gens bedanken en 20 als non-valeurs. 

n traden 41 personen toe, zoodat 
op 1° i 1875 het a int.i l leden (.)60 was. 

Üe beurt van periodieke aftreding als bestuur-
ders was aau de heeren P. J.  Cuypers en 
J. G. van Gendt Jr. , 2de secretaris. Beide hee-
ren stelden zich niet herkiesbaar, eu iu hunne 
plaats weiden gekozen de heeren A. . van Gendt 
en P. F. . Eerstgenoemde weid 2de 
Secretaris. 

n de lijst der  correspondenten hebben de vol-
gende mutation plaats gehad. Üe heeren . J. 
Stucki, te Alkmaar en V s te Zwolle. 
vroegen eu verkregen eervol ontslag, lu hunne 
plaats werden benoemd de heeren W.  du 
Croix , te Alkmaar  en A. J. Üoijer , te Zwolle. e 
correspondenten, waarvan vroeger  vermeld werd 
dat zij  de geilen niet overmaakten, hebben uiet 
allen aan deze verpligtiu g voldaan. 

t vorige jaarverslag maakte melding van 
pogingen, die het Bestuur  aanwendde om in 
Oost- n l i é correspondentschappen te vestigen. 

e zaak kwam dit jaar  tot stand, doordien het 
Bestuur  den heer  11. tie n tot -
pondent benoemde. r  dezen heer  werden als 
Correspondenten aangesteld de heeren: A. W. 
Eg tor van Wissekerke, F. m Beijer, 

. C. van der  Palm en G. Tb. Walter , in Oost-
. 

Een verzoek aan den r  van , 
om vrijdo m van port naar  en in , werd 
geweigerd , hetgeen trouwens eenigermate werd 
verwacht. 

Aau de leden werden uitgereikt : het Verslag 
van de 24e en 25e Algemeene Bijeenkomst, eu 
van de 32e Algemeene Vergadering, en destuk-
ken 4 en 5 van het 21e deel. 

Verder  werden dit jaar  de afleveringen «Oude 
Gebouwen"  met de achttiende vermeerderd, be-
vattende hel Stadhuis te , en de Wes-
ter  hal te Amsterdam. 

e bijeenkomst iu September  buiten Am-
sterdam , en wel te Behagen gehouden , voldeed 
aan de verwachting. 

t Bestuur  zond bekroonde antwoorden op 
prijsvragen naar eene tentoonstelling van teeke-
ningen en schilderijen, uitgaande van het Am-
sterdamsch Gemeentebestuurj  het Bestuur  werd 
uitgenoodigd, b(j  de opening tegenwoordig te zijn. 

li e bibliotheek is vermeerderd, behalve met 
het vervolg der  jaargangen van eenige journalen , 
met tijdschriften , verslagen, jaarboekjes en tee-
keniiigeu vau verschillende genootschappen eu 

personen, deels aan de j  vereerd, 
deels in rui l voor haar  Tijdschrif t afgestaan. 

Pogingen om het ledental te vergrooten werden 
niet over  net hoofd gezien. t een persoon 
onder  de aandacht, die geen lid is en tot de 
Bouwkunst in betrekking staat, dan wendt het 
Bestuur  pogingen aan hem tc doen toetreden , 
maar  uiet altij d met gunstig gevolg. 

Op de prijsvragen, uitgeschreven in 1873, zijn 
ingekomen 12 antwoorden, verdeeld als volgt: 
op de l , l e prijsvraag van ƒ 3 0 0, een circus, 
 ontwerp; op de 2d ö prijsvraag: eene verhan-

deling oovcr de weinige genegenheid van den 
ambachtsttand vour het kunstonderwijs en de mid-
delen , die aangewend moeten worden om die 
onverschilligheid tc doen ophouden f 4 antwoor-
den. Op de 3J e prijsvraag: een grafsteen, 7 ont-
werpen. 

e ontwerpen werden in handen gesteld 
eener  Commissie van beoordeeling, bestaande uit 
de heeren  A. . van Gendt, E. J. , 
J. G. .1. van , G. V Salm en J. W. Schaap, 
welke Commissie heelt gerapporteerd , dat /.ij  een 
bekroning wenseht van het antwoord op de 1ste 
prijsvraag , en vorder  eene bekroning van een der 
antwoorden op de 2de, benevens van een der 
antwoorden op de 3de prijsvraag. Tevens stelde 
zij  "oor  een lollelijk e vermelding toe te kennen aau 
twee andere antwoorden op de 2de en ook aau 
twee andere antwoorden op de 3de prijsvraag. 

t vorige verslag maakte melding, dat het 
Bestuur  zich had gewend tot den r  van 
Binnenlandsche Zakeu met een adres, naar  aan-
leiding van de instelling der  Commissie van > 
adviseurs. t Bestuur  ontving als antwoord eene 
heusche missive van genoemde Commissie, mot 
 erzoek om inzage der  lijst van de Oude Gebou-

wen (al of niet uitgegeven), in het archief der 
j  voorhanden. t Bestuur  meende, 

nu genoemde s de zaak ijveri g ter 
harte schenen te nemen, dat de j  zich 
voorshands bij  de zaak kon neerleggen en ont-
bond de Commissie voor  de , 
onder  dankbetuiging voor  de bewezen diensten. 

Voorzitter  en 1ste Secretaris ontvingen van het 
Amsterdamsche Gemeentebestuur  eene uitnoodi-
ging om tegenwoordig te zijn bij  .le plegligbeid 
in de Nieuwe k te Amsterdam, bij  gelegen-
heid van tu t t op 12 i 1874; 
eveneens om de j  te vertegenwoordi-
gen hij  de feestviering vin het lOjari g bestaan 
van het Paleis voor  Volksvlijt . Aan deze uitnoo-
digiugen werd in dank gevolg gegeven. -
lijk s ontving het Bestuur  eeue uitnoodiging voor 
3 algevaardigden, om de feestviering bij  te wonen 
van hel 25jai ig bestaan der  Afdeeling . 

s vóór de Algemeene Vergadering was bjj 
het Bestuur  eene missive ingekomen van de Af-
deeling ilmslerdam, punten aangevende voor  her-
ziening <ler  Wet. e missive kon het Bestuur 
niet als geldig erkennen, wij l zij  niet was onder-
teekend door  11) personen (de overwegingen van 
het Bestuur  hieromtrent ziju in het Jaarverslag 
uitvoerig vermeld). 

n het begin van dit jaar , nadat het Besluur 
niets meer  van de zaak had gehoord, kwam eene 
nieuwe concept-wet , opgesteld dooi de g«za-
nienlijk e Afdeelingeu, met breedvoerige toelich-
ting, gevolgd door  eenige stukken, met deze 
zaak iu verhand staande. 

Volgens de wet benoemde uu het Bestuur  eeue 
Commissie, bestaande uit de heeren : A. J. Üoijer , 
F. W. van Gendt .Gz., A. W. Gezellen, W. C. 
vun Goor, . Gusschalk , J. W. Schaap, J. . 
Springer  cn  J. C. de Wijs. 

t rapport dier  Commissie was vergezeld van 
het verzoek om eene conferentie met het Bestuur 
van dri e leden dier  Commissie. t Bestuur  gaf 
aau dien wensch gehoor  en stelde daarna een 
preadvies op met eeu concept-wet. 

Üe j  leed een gevoelig verlies door 
het overlijden van haren graveur e Vries, die 
sedert de oprichtin g der j  daarbij 
werkzaam was. 

u zyne plaats stelde het Bestuur  den heer 
Fabzbender  voorloopig aan. 

Üe betrekkingen tier j  werden dit 
jaar  uitgebreid met ééne en wel met de Sociétc 
centrale d'Architecture, te Brussel. 

e afdeeling Arnhem nam het initiatie f in de 
beruchte zaak van du trasvervalsching. Zij 
richtt e zich tot het Bestuur  met verzoek : de an-
dere Afdeelingeu aan te schrijven, een onderzoek 
iu te stellen aangaande de juistheid , met bericht, 
dat zij  bereids de zaak had aangevat. t Be-
stuur  gif uan dien wensch gehoor; doch de Af-
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Een der x waren namelijk is, dat er  voort 
durend iemand bij  den toestel moet blijven om 
dezen aanhoudend te besturen, betgeen eene 
zeer  nauwkeurige oplettendheid vordert en daar-
door eene zeer  vermoeiende taak zal zijn. 

Na deze en nog andere beswaren te hebben 
aangetoond, ging de heer n over  tot de 
mededeeling van een door  hein uitgevonden toe-
stel, waarin al deze bezwaren vermeden zijn , ter-
wij l zijne gevoeligheid in zekeren zin onbegrensd 
is. Uovendien is de inrichtin g van dien toestel 
boogsteenvoudig en zuiver  werktuigelijk , zoodat, 
wanneer  hij  eenmaal gesteld is , niemand er  meer 
naar  behoeft otn te zien. 

e toestel bestaat in eene U-vormige kwikbuis , 
welke tot een zekere hoogte met kwik gevuld is. 

n stelle zich verder voor, dat de beide polen 
eener  electi oniugneet aan de eene zijde in de buis 
gebracht zijn tot op kleinen afstand van het kwik -
niveau, eu dat het andere uiteinde der  buis van 
een dergelijke, electron)agneet voorzien is. Zoodra 
nu de zaal, die volgens hare lengteas is opge-
hangen, uit het horizontale vlak gaat, zal de U-vor-
uiigc buis met de magneten enz. eveneens uit 
dat vlak gaan, daar de geheele inrichtin g Ul 
een transversaal-vlak aan de zaal bevestigd is. 

l kwik zal dus, wanneer  de zaal b.v. linksch 
daalt, iu het linksche gedeelte der  buis stijgen 
en de stroom der  linksche electi omagneet sluiten, 
die alsdan onmiddellij k een hefboom tot zich trekt , 
waaraan de schuif bevestigd is der  hydraulische 
cilinders, die de zaal in het horizontale vlak moeten 

terugduwen. 
Wanneer  de zaal in de andere richtin g afwijkt , 

werkt de leehtsche electromagneet eu beweegt de 
schuif in tegenovergestelde richting . 

r  uu de armen der  U-buis ver  uil elkander 
le zetten en door  de polen zeer  nabij  het kwik -
niveau te brengen, zal deze toestel een ongekeiiden 
graad van gevoeligheid verkrijgen , terwij l de in-
richtin g zeer  eenvoudig is. 

Een tweede vorm, door  den heei . aangewezen 
en bestaande iu een metalen slinger  welke beurte-
lings deu stroom sloot, kwam minder  volmaakt voor. 

Wi j  gelooven dat de eerste toestel van den heer 
n in de toepassing het volmaaktste succes 

belooft, en hopen dal deze moge medewerken om 
de zeeziekte op te hellen, welke voor  velen zulk 
een ovei wegend bezwaar  is voor  zeereizen. 

J 

BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
T BESTUU  heeft ile eer  ter  kennis (e bren-

gen tan belanghebbenden, dat op de Pri jsvragen 
in 1873 uitgeschreven, zijn ingekomen de vol-
gende antwoorden: 

O p de le Pri jsvraa g (Een vast Ci rcus): 
één ontwerp, gemerkt: C i rcu s C a r r é . 

O p de 2e Pri jsvraa g (Eene verhandel ing 
over  de kunst met betrekkin g tot den hand 
werkstand) t antwoorden, gemerkt als volgt: 
No. 1 , No. i Ambacht, kunst, 
leven, No 'i e kunst is een, het volk is 
een en No. i . 

O p de 3e Pri jsvraa g (Een grafsteen) 7 

ontwei pen, gemerkt als volgt: No. 1 Wi e hem 
kent min t h e m, No. i . J . P ., No. :i -
mento , Nu. i j  was de Genius van 
zij n t i jd , No. van , No. o e 
r ie , en No. 7 Voort leven. 

e ontwerpen zijn in handen gesteld van 
eene Commissie van beoordeeling, bestaande uit 
de n A. 1.. VA N , E. J. , 
J. G. J . VAN , G. li .  sn 
J. VV. , naar  aanleiding van wier  rap-
port wordt bekend gemaakt, dat eene bekroning 
is ten deel gevallen uan de volgende antwoord'n. 
ingezonden door  de nev ensvermeldo personen: 

t antwoord op de e Prijsvraag (Vervaardi-
ger  de lieer  A. .1. VAN , No. 1 vuil de 

e Prijsvraag (beantwoord door  deu r . . 
) en No. 0 van de 3e l'rijsvraa g (ver-

vaardiger  de lieer  W. J. E . 

Verder  dut eene loffelijk e vermelding i» toege-
kend aau de volgende antwoorden. 

No. 3 eu No. 2 van de 2e Prijsvraag cn No. 
2 en No. o van de 3e Prijsvraag. 

Als vervaardiger  van het antwoord No. ü op 
de 3e Prijsvraag heelt zich op de Algemeene Ver-
gadering bekend gemaakt de r  A. J. VAN . 

Als vervaardiger  van het antwoord No. 3 op 
de 2e l'rijsvraa g heeft zich nader  bekend ge-
maakt bij  hel bestuur  de r  \V . C. VAN , 
en uls vervaardiger  van hel antwoord No. 2 op 
de 3e Prijsvraag de lieer  J. . . 

Aan deu vel.aardiger  vun het antwoord No. 2 
op de 2e l'rijsvraa g wordt verlof gevraagd tol 

opening vun den naambrief. 
lie inzenders der  antwoorden, die niet bekroond 

ul lull'lijl . vermeld zijn , worden verzocht hunne 
stukken binnen 14 dagen te laten terughalen bij 
,1e heeren . VAN N ES &  Co. Ujekhun-
déiuuis, lleeieiigrucht uu de Wolvensliuut . . 
27u te Amsterdam, legen opgaaf van het kenne-
lijl.  treken hunner  nuainbiiefjes. 

Verder  wordt bekend gemaakt, dat de n 
 VV. S en i. G. VA N , die 

als bestuurden moesten uitreden, uls loodanig 
zijn herkozen. 

Voorls, d.,t uu loting is uitgemaakt, dut de 
Seplcii.Oei-uyeelikoui l dit jaar  le Zwolle zal plaats 
hebben. n leden wei den uitgenoodigd tol 
hel stellen vun vragcu, om op die l 
le behandelen. 

Amsterdam 2 Juli  1875. 

Nament  Ventuur, 

i. . , Voorzitter. 

. VV. , i'  Sekretaris. 

 E  — Zondag 4. .lul i 1875. 

van het vernieuwen der  Ophaalbru g over 
de t te Oudelamer. 

Voor  inlichtingen en inzage der  teekening en 
begrooting, vervoege men zich hij  den r . S. 
VA N , Bouwkundige te  bij 
wien, op franco aanvrage, beslekken a / 0.50 
verkrijgbaa r  zijn. 

e irischiijvingsbillette n worden franco inge-
wacht hij  den WelEdclGeboren r  J. A. VA N 

A te Wolvcga, vóór of op  .luli j . 

Op  den 27slen Juli j  1875, des na-
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 

j tot Exploitati e van Staatsspoorwe-
gen bij  de e n te Utrecht, van: 

Bestek no. 138. 
t afbreken van een steenen -

J E en het bouwen van eene 
G op wachtpost 

no. 40 tusschen n en Olst, 
ten behoeve van den spoorweg van 
A r n h e m naar . 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art. 23 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 28*ten Junij > 
ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de e 

, en aan het bureau van den r 
le  en is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen te bekomen 

n worden gegeven door  den Sectie 
r te

e aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
14den Juli j  1875. 

Utrecht, den 28sten Junij  1875. 

Op Zaturdag 10 Julij  1875, des middags 
ten 12 uur , zal vanwege de e der  Am-
sterdamsche , onder  hare nadere 
goedkeuring, aan het Bureau van de Amsterdam-
sche j , t 633 te 
Amsterdam, worden aanbesteed: 

t bouwen van een S op den du in -
ran d nabij  de Noordzeehaven, ten 
zuiden van het Noordzeekanaal. 

e aanbesteding geschiedt bij  enkele inschrij -
ving , volgens art. 16 van het Bestek, 

t Bestek met teekening ligt ter  lezing aan 
hel Technisch Bureau van de j 
te Amsterdam, cn aau het Sectieliuieait te Velsen. 

t is voorls aan het Technisch Bureau te Am-
sterdam en te Velsen op franco aanvraag te beko-
men , tegen overmaking van 50 rents per  exemplaar. 

n worden gegeven door  den Sectie-
r . VAN , te Velsen. 

, 28 Junij  1875. 

, Voorzitter. 

. . . Secretaris. 

Bestek 614. Bovenbouw der  Bruggen over 
de twee doorgangen inliet Open  lavenfronl, enz. 
ii 00 cents. 

Alsmede bij  uitgave: 
Bestek: t bouwen van een hasculereiide 

Bru g met 7 vaste vakken, vau het i hoofd 
naar  het Stations-Emplacement, zijn verkrijgbaa r 
bij  den Boekhandelaar  F. , -
lemmerdijk -hoek Singel, Amsterdam. 

E & S , 
. 

Utrecht,  121. 

/.ij ondernemen het maken van p lannen eu 
het daaistellen, vergrooten of veranderen van 
fabrieken eu andere industrie* e inr icht ingen , 
leveren S meestukken. Gie twerken, enz. 

T J T T en . 

' N . 

n ia n en Belgischen straatkeuen, 

Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenen, enz. 

k 

t &  C ° . 

Utrecht. 

l'.iirciiitar s 'rueven 

in , 

Straatkei jen, Por t land-Cement, 

, , E STEENES, ESZ 

Sieuwehueen S.zijde 55, . i i l i in i . 

e 1 EN S van 
beeenter lullen, op Zaturda g den lOden Jul i j 
1875, des voormiddags te tien uur . in het -
huis aanbesteden: 

t s loopen van twee huizen i n de 
Polstraat, het bouwen op het vr i j -
komend, terrei n eener  Openbare 
School voor  meer  uitgebreid lager 
onderwijs, en een bijbou w aan het 

s der  Gemeente. 
g v an kosten j 30850 

t bestek, met btybeboorende gedrukts teeke-
ningen, is ud / 1 . 50 per  exemplaar  verkrijgbaar 
op het d hu is. 

n vvorden gegeven door  den (lemeente-
lloiivvineesler  VV. C. . 

 llurgemeester en Wethouders voornoemd , 

.  VAN . 

 Secretarie, 

A. J.  U C . 

, '24 Junij  1874. 

Portland-Cemeiit-labrikaiit , 

T E , Prv . . 

levert tegen lagen prij s pri n 
en monsters op verlangen. 

i Portland-Cement 

e Cheav ins Water f i l ter s 
zuiveren met eene merkwaardige snelheid b-; 
slechtste en ongezondste water  volkomen van a||, 
schadelijke bcstanddeclen en worden door eea 

groot aantal gencesheereti met warmte annbev
len. Eene geïl lustreerde brochure met de prjj . 
zen, aanbevelingen van geleerden, attesten en 
gebruiksaanwijzing, wordt door  de , 

E &  te Groningen g rat 
 franco gezonden, 

k „de e " 
 k Co, <ÏV

t e . 
Bevelen zich aau tol het iniigten van Fabr ie-

ken en het geven van Consul ten, voor  inrig -
Üngen tot uitvoering van Publieke Werken enz. 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 
W  N N l 

S N tot verminderde 
prijzen steeds in diverse afmetingen voorhanden. 

B.  te Arnhem. 

 en N van n 
voor  welcnsehappclijk  All e soorten vs 
Baro- en Thermometers. Veld-, , 
Theaterk i jkers , Brie f balansen. enz. enz. 

Ue Ondergeteekenden bevelen zich aau vuur 
het leveren van G 

N door  middel van warme lucht, wurm 
water ol stoom. 

Boompjes, nieuw nommer 54, 
t O T T ) A . 

.  & T Utrecht. 
Fabriek van Torenuurwerken , Telegraaf-
toestellen, Physischc en -

sche . 

beveelt zich voortdurend aan tot dekking 
, Goten, P lat ten enz., met zink, lood J 

leijeu, en verder  voor  de levering van aUemogt 
lijkc  Ornamenten in gedreven, gegoten of get tuk-
ken zink uf koper, alsmede Gas- en Waterleidingen. 

T N 
N 

p a p i e r  e xx U i e> d © r , 
voor  welker  onbrandbaarheid, ondoordr ingbaarheid en soliditeit , zelfs bij  de felste koude 
grootste hitte, h. v. in Glasfabrieken, hij  geheel instaat en alle schade welke daardoor  mocht
staan geheel voor  zijne rekening neemt. e goederen worden geleverd franco, waaromtrent nadt 
inforrnatië n te bekomen zijn. Ook levert hij  in alle mogelijke afmetingen diverse 

, 
vervaardigd u i t de op 1 t nieuw opgerigte 

Bomkade - . 

 -g 

* at 

S a? -8 g -
O !/. 3 _ 

 £ d-

N V A N N 

 Utrecht. 

Fabrikante n van Stoom- en andere Werktuige n te Amsterdam , 

N E T 

li . 

V / . 1 c*o T r a v e r s . 

j  heiast zich met het leggen 

van gecomprimeerde wegen 
ook buiten Amsterdam 

n geelt de lieer 

aan de Fabriek W.W. 107*. 

en uiustiekvloei en, 

11. ü. VA N N 
le Amstsrrfatn. 

litgiiv e vun J. B. Vy.'l.rr '  Groiiiiejeii. | 

w
TOT G VAN 

J

e i l T C V 17 

' T 

E 

\ \ , , OT N 

. 

T G E N , 

VA N 

. J A C Q U E S , 

Secretaris der gemeente liroeiegee. 

in gr. 8°. ƒ 1.26. 

Adressen. 
Prij s voor  5*2 achtereenvolgende plaatsingen 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels u . 15.— 
dri e regels n » 20.— 

t. . wir . Appingedam. 

S t o o m t i m m e r f a b r i e k en ' 

Zagerij  en J a l o u s i ë n f a b r i e k. 

r  & Zoon, Amsterdam. Allebouwem*-

meiiten in rnneiil , gips, rut . l ii / 7.25

. - . k . r A lludltinch, . Watcrp- 1 5' 
, balansen, basen'8 1 

l ini i w , te V r l p te kuop, all-*' 
gunstigst gelegen. Adres den r  VAN SV» 

 l ' E . le Arnhem. 

Jn r * . , le Scheveningen, fahrika" 1 

van cemeut-riolen, walerhakkeu , vloeren, enz-

Bouwlrrrrlor n te koop nsbjj de " 
aan den Singel, te Utrecht, le hevingen hij 
architect  uhluar. 

S T . , «rnhesn, Stoomhou' 
zagerij.  van Polderwagens, Steeni*-
br iekGereedschappen en Pakkis ten 

Uedrukt hg u W 
\A.N l  tc O' te Arnhem. — All e stukken sn advertentien te adresseeren aan den r  F. W. VA N T Juin. te Arnhem. — Uitgsve van 1). A . . 

DE OPMERKER. 
VOO

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

Verschijnt Zondags. Prij s per  3 maanden /"  1.65. u abonaeert xicb voor 

een jaargang. Aftondcrlijk e aoramera bij  vooruitbestcllinir  15 centa. 

A l l e « t o k k e n en adver ten t ien t e adresseeren aan 

de e te A r n h e m . Van 1—5 regels ƒ 1 . —, 

nummer vnn liet blad. 

erder  voor  eiken regel 20 cents eu 10 ceiit-t voor  een 

(ïroot e letter» worden naar  plaatsruimte berekend. 

G VA N T E OP E 
E T -

J TOT G
. 

Alvorens het verslag tc geven vau de 26ste 
algemeene bijeenkomst, den n Juli in het 
Paleis voor  Volksvlij t tc Amsterdam gehouden, 
moeten wij  cen terugblik werpen op de alge-
meene vergadering, die deu vorigen dag in het-
zelfde lokaal plaats vond, voor  zooverre daarop 
de wetsherziening behandeld werd. 

Vóór dat de bespreking der  artikelen aan de 
orde werd gesteld , vroeg de heer  F'. \V. van 
Gendt JGz. het woord en deed uitkomen, dat de 
verandering der  wet was uitgegaan van de af-
deeling m eu dat de Commissie, die 
daarover  gehoord werd, zich zelve niet had op-
geworpen, maar  van het Bestuur  het mandaat 
ontvangen had om de voorstellen na te gaan en 
preadvies te geven. Spreker  achtte zich verplicht 
deze zaak ter  sprake te brengen, daar  hij  uit de 
toespraak des Voorzitter s gemeend had te moe-
ten afleiden dat dergelijke voorstellen hein minder 
aangenaam stemden; niet uit naam der  Commis-
sie, maar slechts als lid daarvan, moet spreker 
de verzekering geven, dat bij  de beraadslagingen 
liet welzijn der j  steeds op den voor-
grond had gestaan en dat, bij  verschil van ziens-
wijze, de opinie van anderen geëerbiedigd werd. 

t genoegen had hij  uit het voorstel des Be-
stuurs gezien dat het denkbeeld der  verplichte 
aftreding van Bestuurders gehuldigd werd, en 
bracht daarvoor  welverdienden dank, daarbij  den 
wen»ch uitende, dat de discussién zich mochten 
kenmerken door  kalm overleg eu wederszijdsche 
toenadering; werd van beide zyden op onderge-
schikte punten toegegeven, dun kon de wetsher-
ziening tot algemeen genoegen worden tot stand 
gebracht. 

Be conceptwet van het Bestuur  werd artikelsge-
wijze behandeld. Zonder  stemming werden de arti -
kels 1 tot  aangenomen, waarna discussie ont-
stond over  artikel 4, houdende bepalingen omtrent 
de samenstelling van het Bestuur. e heer  Gos-
schalk verdedigde de redactie der  Commissie en 
lichtt e het voorstel toe om ook uit de leden, buiten 
AN.-U I .UU woonachtig, Bestuurders te kunnen 
kiezen. e Voorzitter  herinnerde aan een dergelijk 
voorstel, vóór  vij f jaren gedaan, dat toen met 
groote meerderheid verworpen werd; het Bestuur 
blijf t aan de voorgestelde redactie vasthouden en 
ziet groot bezwaar  iu de uilgaven aau reis- en 
verblijfkosten , die eene nieuwe regeling zou ver-
oorzaken. 

Üe heer  Van der  Voort vroeg of de Commissie 
een bepaald plan heeft voor  de benoeming vau 
Bestuurders, waaromtrent de heer  Uosschalk in-
lichtingen gaf en waarop eerstgenoemde heer  ant-
woordde in deze wijze vun verkiezing bezwaren te 
zien, daar  geen voorafgaand overleg kon plaats vin-
den. Bij  stemming verklaren 30 leden zich voor 
het voorstel der  Commissie en iii  voor  dat van het 
Bestuur, zoodat het laatstgenoemde aangenomen 
werd, waarop de heer  Gosschalkconstateerde dat 
het een verblijdend verschijnsel mag genoemd 
worden, dat het denkbeeld om Bestuurders niet 
uitsluitend uit de leden te Amsterdam te kiezen 
meer  en meer  de goedkeuring der  Vergadering 
wegdraagt om ten slotte den Voorzitter  mede te 
deelen, dat voorde wetsherziening in 1880 het-
zelfde voorstel door  hem zal worden ingediend. 

Bij de discussie over  artikel 5 werd de aan-
stelling van een Secretaris-redacteur  door  den 
heer  Gosschalk nader  toegelicht; volgens dien 
s r  werd dit voorstel ook vóór vij f jaren ge-
daan, en hoewel het iu het belang der j 
is, werd het toen verworpen cn zulks in strij d 
'"et het gevoelen der  Afdeelingeu. e leden, iu 
Amsterdam gevestigd, gaven den doorslag, en 
hoewel het k t van s 
en de y tot bevordering van Nijver -
heid dien maatregel met goed gevolg in practij k 
hengen, was de plaatselijke meerderheid oorzaak 
der  verwerping van het goede voorstel. Spreker 
hestreed ten slotte het batig saldo, waarop niet 
geroemd mag wordeu, daar  do nakomelingschap 
bierdoor  een vooideel verkreeg ten koste vun de 
tydgenooten. 

e Voorzitter  wilde het bestaan der -
schappij  niet afhankelijk stellen van een persoon, 
e t* stelde zich voor  dat niemand de nieuwe be-
dekking langen tij d zou waarnemen; zijn de tijd -
'-hi it ten niet, wut zij  zijn konden, dan ligt de 
schuld aan de leden. t bestuurslid s 
besprak de linancieele zgde vau het voorstel eu het 
batig saldo, maande de leden aan bedragen voor ] 

het Tijdschrif t 'oe te zenden en verzekerde, dat 
de voorgestelde maatregel eene uitgave van om-
streeks f 9ÜU zou vorderen. 

Bij  stemming verklaren 55 leden zich vóór eu 
21 tegen voorstel van het Bestuur. 

e artikel s 6, 7, 8, 9 en 10 worden na 
eenige discussie aangenomen, terwij l bij  laatstge-
noemd artikel , op voorstel van den heer  F. W, 
van Gendt JGz. , werd aangenomen dat de Pen-
ningmeester  eene raming der  ontvangsten eu 
uitgaven moet indienen, in voege als dit door  de 
Commissie was voorgesteld. 

n de artikel s 12 en 13 werd op voorstel van 
laatstgenoemden heer  het woord candidatenlijst 
door  stembiljet vervangen, waarop de artikel s tot 
en met 18 zonder  discussie werden aangenomen. 

Bij  de behandeling van art . 19 ontstond eene 
discussie over  het bedrag der  contributie ; de heer 
Van Goor wilde f A in ƒ 3.99 veranderen, om be-
sparing van kosten voor  het incasseeren door  de 
posterij te bevorderen, terwij l de heer  Sanches 
de contributi e op ƒ 5 en de aankoop der  werken 
op ƒ 4 . 99 wensebte bepaald te zien, welk voorstel 
door  den Voorzitter  werd ondersteund. e heer 
Gosschalk vond de verhooging der  contributi e 
inconsequent, nu de maatregelen, die in het be-
lang der j  voorgesteld zijn en geld 
zullen kosten, verworpen zijn , maar  hij  hield de 
verhooging vol om het Bestuur  in geld te doen 
baden. Na samenspreking van meerdere leden werd 
dit artikel aangenomen. 

Op voorstel van den heer  Boersma werd het 
woord kunnen in de tweede alinea van art. 20 
weggelaten en daarna besloten tot aanneming dei-
artikel s 21 tot en met 25. Bij  art . 26 werd de 
werkkrin g der  correspondenten besproken, en wel 
iu de eerste plaats door  den heer  F. \V van 
Gendt JGz., die de betrekking wilde doen beant-
woorden aan de ware beteekenis, dat is het be-
vorderen der  belangen van de j  en de 
correspondentie met het Bestuur; daargelaten of 
de verzending van boek- en plaatwerken door 
hunne tusschenkomst moest geschieden, achtte 
spreker  het beter  hen van het rekenpügtig beheer 
te ontheffen. Na discussie mul de heeren Vogel 
eu Smit, werd besloten de derde alinea van het 
voorstel van het Bestuur  te doen vervallen. 

Bij  artikel 27 ontstond eene discussie over  de 
inrichtingen van onderwijs, waarbij  de heer  Boer-
sma der j  in overweging gaf de resul-
taten van het privaat-onderwijs, dat vogelvrij 
mag genoemd worden, te verzamelen. e heeren 
Sanches, Vogel, Gosschalk en Smit mengden zich 
in dit debat, waarbij  ten slotte werd aangenomen 
in de eerste alinea de zinsnede in den rui meten 
zin op te nemen, waardoor  deze gelezen moet 
worden: e j  neemt in deu i iliuislen 
zin kennis van de inlichtingen in Nederland, die 
zich met het bouwkundig onderwijs bezighouden." 

e volgende artikel s geven weinig aanleiding tot 
discussie; alleen wordt aan art . 35 de laatste 
zinsnede van het ontwerp der  Commissie toege-
voegd, en aan de artt . 41 en 42 op voorstel van 
den heer  Boeisma een ruimer e redactie gegeven. 

e wetsherziening werd den avond der  algemeene 
Vergadering tot en met art . 46 voortgezet en den 
volgenden morgen opnieuw aan de orde gesteld. 

Bij  het openen der  beraadslagingen deelde de 
heer r  mede, dat de heer s den vorigen 
avond bij  de discussie over  art . 11 het woord ge-
vraagd, maar  niet bekomen had; dut het zijn 
voornemen geweest was de verplichte aftreding 
van Bestuurders te bestrijden, eu dat hij  spreker 
opgedragen had dit punt alsnog aun het oordeel 
der  Vergadering te onderwerpen, uu hij  zelf ver-
hinderd werd ter  plaatse tegenwoordig te zijn. 

e Voorzitter  was van gevoelen dal deze zaak 
aan de orde kou gesleld wordeu, en dal hij  de 
verplichte aftreding als lid betreurde, maar  als 
Bestuurder  moest toejuichen. e heeren Salui, 

, Gosschalk en Van Gendt gaven de ver-
schillende redenen aan, die het gevaarlyk maken 
oj i eenmaal gevallen besluiten terug te komen, 
te meer  tiaar  uu aanmerking gemaakt wordt op 
een artikel , dat wel is waar  met de oude wet 
breekt, maar  waaromtrent eenstemmigheid bestoud 
tusschen Commissie eu Bestuur  en dat zonder 
eenige discussie was aangenomen. n de Ver-
gadering besluiten het eenmuul aangenomen artikel 

 opnieuw aan stemming te ouderwei pen, dan 
vroeg de heer  Van Gendt hetzelfde voorrecht voor 
een l andere artikels. Na eenige discussie 
bleek dat de Vergadering consequent wilde blijven 
en weidde verdere wetsherziening, beginnende met 
art . 47, voortgezet. n dit artike l werd, op voor-
stel van den heer  Van Goor, een kleine wijziging 

gebracht, waarop de heer  Gosschalk het Bestuur 
hulde bracht voor  het preadvies, waarin althans 
eenig verband tusschen j  en Afdee-
lingen was waar  te nemen; deze eerste schrede 
op den goeden weg moest met dankbaarheid her-
dacht worden. 

Bij  art . 49 werd het wenschelijke besproken 
om eene begrooting van inkomsten en uitgaven 
ter  Algemeene Vergadering over  tc leggen, waar-
mede het Bestuur  zich na discussie vereenigde , 
zooilat zonder  hoofdelijke stemming besloten werd 
het voorstel der  Commissie over te nemen en 
aan het Bestuur  de redactie van dit artikel over 
te laten. Op voorstel vun den heer  Gosschalk 
vervalt de laatste zinsnede van art. 50, en op 
dat van den heer  Van Goor wordt de daarin 
voorkomende tijdsbepaling van drie in res maan-
den veranderd. n art . 57 wordt de datum voor 
de inzending van het verslag der  Afdeelingeu op 
1  bepaald, terwij l de verdere artikelen aan-
leiding tot ondergeschikte bemerkingen gaven en 
overeenkomstig het voorstel van den heer  Gos-
schalk besloten werd tot opname van een toege-
voegd artikel , houdende de verplichtin g voor  de 
Afdeelingeu om hare wetten met de nu aange-
nomen wet der j  in overeenstemming 
te brengen. 

e Voorzitter  nam bij  het sluiten der  debatten 
over de wetsherziening het woord, drukt e den 
wensch uit dat de 78 artikelen d c nieuwe wet 
zullen strekken tot bevordering van den bloei en 
de ontwikkelin g der j  , en stelde de 
antwoorden oi> de uitgeschreven vragen aan de 
orde. 

n de eerste plaats werd daartoe aangewezen 
vraag 2 , luidende : 

s het wcusfJieüjk dat de g iu 
elke gemeente van een genoegzaam aantal zielen 
eene ambachtsschool sticht en onderhoudt, of moet 
de oprichtin g en instandhouding van deze hoog 
nuttige werkmansscholen aan de particulier e be-
langstelling eu liefdadigheid worden overgelaten 7 

u het wenschelijk zijn dat de j 
tot bevordering der t haar  werkkrin g 
uitbreidd e door  te trachten bet onderwijs iu de 
bouwkunst meer  rechtstreeks te bevorderen.'" 

e heer  Gezellen beantwoordde deze vraag op 
zijne wijze, zonder  daarbij  het punt in quaestie 
aan te roeren , waarop door  den Voorzitter  zeer  te 
recht werd aangemerkt dat spreker  aau het af-
dwalen was. e heer r  Furtuy n las 
een bondig antwoord van de Afdeeling -
dam; hij  stelde zich dc vragen: zijn ambachts-
scholen nuttig. '  zijn ze noodig/ en erkende daarbij 
dat de tegenstanders het daarom niet ziju van 
het onderwijs vau den werkman. Er  ligt alleeu 
verschil in de oplossing der  quaestie, waarbij  de 
Afdeelii g m zich gaarne schaart aan de 
zijde der  voorstanders van de ambachtsscholen. e 
gewone schoh'ii kunnen hiertoe niet dienstbaar 
gemaakt worden, want er  moet een opvolging 
in het onderwijs bestaan ; dnt van den werkman 
heeft zijn grenzen, waarbij  theorie en practij k 
moeten vereenig  worden. Tot heden werd de 
knaap gewoonlijk op de werkplaatsen opgeleid, of 
liever  , aan zich zelf overgelaten; de door  hem 
verkregen theoretische kennis heelt geen nut, 
daar  zij  als ballast beschouwd werd of wel strekte 
om den jongeling laag op de practij k te doen 
neerzien. e omgeving met de oudere werkge-
zellen werkte ten nadeele ; alleeu oprichtin g van 
ambachtsscholen kan hierin verbetering brengen, 
waal theorie en practij k gaan dan hand aan hand, 
en het noodlottige samenzijn met oudere kneclits 
wordt voorkomen. t in daarom «lat op de 

e g de verplichtin g rust om in ste-
llen van een te bepalen zielental de oprichtin g 
van ambachtsscholen voor  te schrijven, en speciale 
commission van bevoegde personen met hut toe-
zicht te belasten. e groote belangen 
mogen niet overgelaten worden aan particulier e 
krachten of liefdadigheid, want zulke grondslagen 
ziju wankelbaar  en het algemeen belung vordert 
stabiliteit . Tot dc vraag komende, wat de -
schappij  in deze moet doen, aarzelde spreker  met 
als ziju gevoelen mede tu deelen , dat hare stof-
felijk e hulp weinig te beduiden kan hebben, maar 
dat zij  in moreelen zin veel tot stand kan bren-
gen. t is haar  plicht de g op dezu 
belangen te wijzen en zich per  adres tot haar  te 
wenden. 

e Voorzitter  bracht in herinnering, dat de 
j  zich reeds in 1850 tot de e 

g gewend heeft iu zake het kunst- en 
ambachtsonderwijs, doch dat zij  nooit roet eenig 
antwoord vereerd werd; voorts dat het Bestuur 

te dezer  zake eene prijsvraa g heett uitgeschreven, 
zoodat het gemeend heeft op de belangen van 
den werkmansstand gelet te hebben. Spreker is 
voor  de benoeming eener  Commissie, om het Be-
stuur  van bericht en raad in deze aangelegen-
heid te kunnen dienen , en zou het professioneel 
Onderwij s verplichtend willen maken. 

e heer  Boersma zeide dat het antwoord van 
den heer r  Fortuyn , waaraan bij  gaarne 
hulde bracht, hem het gras voor  de voeten had 
weggemaaid; hij  bepaalde zich daarom de hoofd-
punten van zijn antwoord mede te deelen en achtte 
het noodig . dat vóór alles aau de opleiding d<r 
onderwijzers moest gedacht worden. Zoolang de 
verhuurde wet niet aangenomen was , moest het 
Bestuur  der  Ambachtsscholen uit de deelnemers 
gekozen worden: reeds nu worden door  provin-
ciale- en gemeentebesturen n verleend 
en het zijn juist de gemeenten, die het meeste 
gedaan hebben, welke verklarin g iu strij d was 
met het beweerde van den heer  Gezellen. n de 
politiek heeft de beweging omtrent het lager  on-
derwij s groote beteekenis, maar  zij  zou die ver-
liezen en meer  sympathie hebben, als het volk 
de resultaten kende, waartoe aansluiting der 
Ambachtsscholen aan het lager  onderwijs eene 
eerste behoefte is. Spreker  stelde ten slotte de 
vraag : waarom Amsterdam zich iu zake de Am-
bachtsschool zoo treuri g onderscheidt? 

e Voorzitter  antwoordde, dat laatstgenoemde 
inrichtin g van de gemeente ƒ 4500 eu van de 
provincie ƒ 2 0 00 subsidie geniet; dat er  ongeveer 
ino leerlingen y\ji> en «ie kosten globaal ƒ 1 3 0 00 
per  jaar  bedragen, zoodat die per  leerling ƒ 1 30 
heloopen, terwyl het schoolgeld ƒ 5 bedraagt. 

e fout ligt in de overtuiging vau den uaiid-
werksstand dat kinderen voorwerpen van geldwin-
ning ziju ; zij  zenden hunne kinderen liever  naar 
eeue of andere werkplaats, om terstond geld te 
verdienen, dan naar  de Ambachtsschool, waar  wel 
kennis maar geen geld te bekomen is; zelfs op 
de aanvrage van het Gemeentebestuur, om jonge 
lieden gratis te plaatsen, meldde zich slechts één 
candidaat aan. 

e heer  Gosschalk zeide dat iu deze met eene 
malaise geworsteld moest worden , daar  de hoofd-
onderwijzers der  lagere scholen de zaak tegen-
werken; de laatsten vermeeneu recht te hebben 
om de kinderen tot hun 14de jaar  onder  hunne 
leiding te houden, en daarom is alleen heil te 
wachten van eene wel, waarbij  de aansluiting van 
het onderwijs beter  geregeld wordt. j  de ver-
diensten der  bestaande wetten valt het niet te 
ontkennen dat daarin eene leemte beslaat; de 
wetgever  heeft tie zoogenaamde burgerdagscholen 
bestemd voor  hetgeen wij  door  oprichtin g van 
ainbachtsscholen wenschen te verkrijgen Spreker 
achtte juist nu de tij d gekomen om zich per  adres 
tot de llooye g te wenden : tie ambachts-
scholen moesten door  de gemeenten worden opge-
rich t en daartoe zou te minder  bezwaar  ziju , nu 
allen eeu weer/in aan deu dag leggen om de zoo-
genaamde burgerdagscholen te openen. 

Na eenige gedachteuwisseling mot deu Voor-
zitter  vroeg de heer e Wij s het woord, om uauieiis 
de Afdeeling 's-Gravenhage eenige denkbeelden in 
het midden te brengen ; daar  bet meereiideol dezer 
door  de vorige sprekers geopperd waren, bepaalde 
bij  zich tot de conclusie, dat er  bcz.vaar  is als 
hei k alle scholen moest subsidieereu eu dat 
er  gevaar  bestaal om vele vakkeu te onderwijzen. 

e heer  Verdonck was van meening, dat het 
betalen van den arbeid een middel zou ziju om 
de jongelui naar  de ambachtsschool te trekken. 

e heer  Van Goor gaf eene beschryviug van 
de Ambachtsschool te , die 200 leer-
lingen telt eu waarop verschillende vakken , deels 
aan de school, deels hij  verscheidene patroons, 
onderwezen worden. 

Na alloop der  pauze wordeu vraag 4 eu 6 iu 
in verband met elkander  besproken. e tuiden: 

t kau 'le reden zijn dat de buigerhui/enbouw 
 in onze dagen voor  het meerendeel naakt en 
 karakterloos te voorschijn treedt.'  Wal moet 

Bgeduau wordeu om iu deze de eigenaardige 
t vun voor  twee eeuwen te evenaren.'" 

en »ls het bouwen door n voor  al-
ngemeeti kapitaal tier t al of uiet bevorderlijk.' " 

t Bestuurslid n las een antwoord voor 
van de Afdeeling ; volgens dit stuk lag 
de reden van gebrekkige eu smakelooze uitvoe-
rin g in het optreden van ongeoefenden en het 
toegeven aan de eischen vau lieden zonder  keu-
nis, die de wijze van werken aangaven. t zijn 
dus ongeoefendheid der  bouwkundigen eu pressie 
der  bouwheereu, die nadeelig werken. e na-
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volging van middeleeuwsche stijlen werd ook ge-
laakt, daar  de vormen redegevend en naar  de 
behoeften moeten geregeld worden. j  Bouw-
maatschappijen treedt bovendien het financieel 
belang zoozeer  op den voorgrond, dat de belan-
gen der  kunst over  het hoofd worden gezien. 

e heer  Van Goor deelde alleen de conclusie 
van het rapport der  Afdeeling Botterdam mede; 
het onderwijs is en blijf t hoofdzaak en de bouw-
kundigen deden over  het algemeen beter, wat 
langer  te wachten alvorens een werkdadig aan-
deel in n t bouwen te nemen. 

e Voorzitter  betreurt het dat er  geene academie 
voor  bouwkunst bestaat en dat het hier  te lande 
uiterst moeilijk is daarin onderricht te bekomen. 

n zake vraag 3 wordt door  het Bestuurslid 
Salm een rapport voorgelezen van den -
genieur  Strootman, te Assen. e vraag luidde: 
 Portland cement wordt veel gebruikt en is zeer 
 kostbaar. Üm die redenen wordt het zeer  ver-
 valscht en vermindert het in gehalte. s er  uit 

s Uslib cement te vervaardigen van even goede 
 kwaliteit als het Portland cement en beter  dan 
 het Casiuscement? Zou dat cement met weinig 
«kosten zyn te vervaardigen? Zou het wensche-
ulij k zijn dien tak van industri e opnieuw aan tc 
«bevelen? Zoo ja , op welke wijze?" 

n het rapport van den heer  Strootman wordt 
eene beschrijving gegeven der  wijze van bereiding 
van het Portland cement te Groningen , zooals dit 
waarschijnlij k plaats vindt , daar  |dc bewerking 
zelve zeer  geheim wordt gehouden. 

e heer  J. G. van Gendt . deelde mede dat 
b naar  de cementfabriek te Bieberich verzon-

den en daarvan met goed gevolg cement gemaakt 
is, waaraan het bestuurslid Salm toevoegt, dat 
proeven, te n door  een steenbakker  ge-
nomen , ook goede resultaten hebben gegeven. 

e naaldproef ter  sprake brengende, wordt de 
aandacht der  Vergadering gevestigd op een in -
strument van den heer i te Amsterdam, dat 
in dc zaal tentoongesteld is. 

e heer  Gosschalk gaf den wensch tc kennen 
dat hier  te lande deugdzaam Portland cement 
mocht gemaakt worden, en wilde daaraan den 
naam van Nederlandsche- of Vondel-cement geven. 

e achtste vraag werd door  den heer -
leever  namens den heer e Vries te -
terdam beantwoord. Zij  luidde: «Zij n tentoon-

 Stellingen van voorwerpen der  industri e en 
«kunst wenschelijk te achten? g moet 
neen jur y voor  zoodanige tweeledige tentoonstel-
l i n g zijn samengesteld?"  Volgens spreker  dienen 
tentoonstellingen voor  algemeene ontwikkeling, 
maar  de vraag, of alles daarop moet worden toe-
gelaten, verdient ontkennend beantwoord te wor-
den , daar  veel buiten het bereik der  kunst valt. 

e algemeenheid van inzending maakt dat ten-
toonstellingen minder  aan het doel beantwoorden, 
want er  moet gelegenheid tot vergelijking bestaan 
en de combinatie van industri e cn kunst doet 
nadeel. Zonder  daarom de nijverheid te weren, 
moet alles geweigerd worden, wat hoegenaamd 
geen kunstwaarde heeft; de jur y moet tweeledig 
zijn , waarvan het eene deel de doelmatigheid en 
het andere de kunstwaarde beoordeelt. 

e Voorzitter  wierp een blik op de Fransche 
toestanden, en prees uit dien hoofde de tentoon-
stellingen te Parij s aan. 

e laatste vraag, voor  deze bijeenkomst aan 
de orde gesteld, was de twaalfde en had be-
trekkin g op de eigenschappen cn plichten van 
opzichters over  publieke en particulier e bouwwer-
ken , waaromtrent door  eenige leden van ge-
dachten gewisseld werd. e discussie was vri j 
onbeduidend en het is te hopen dat de Bestuur-
ders der j  niet rij p en groen van het 
gesprokene in de Bouwkundige Bijdragen zullen 
opnemen ; daarin moet slechts eene plaats worden 
toegewezen aan die antwoorden , welke door  de-
gelijkheid uitmunten. 

e Voorzitter  bracht een woord van dank aan 
het verzamelde vijftigta l leden, en sloot de Verga-
dering, na haar  bekend gemaakt te hebben dat 
in het Paleis voor  Volksvlij t een orgel gemaakt 
werd, waartoe allen bereidwilli g gelegenheid tot 
bezichtiging zou worden verstrekt. 

s namiddags verzamelden een veertigtal leden 
zich in de tuinen van het k Genootschap 
Nature Arti s  om tegen vyf uren aaneen 
feestmaal deel te nemen , dat zich door  eene vroo-
'yke, opgeruimde stemming onderscheidde. t 
ontbrak daar  niet aan feestdronken; nieuwe ban-
den van vriendschap tusschen de vakgenooten wer-
den gelegd en oude nauwer toegehaald. r 
velen der  dischgenooten nog denzelfden avond ver-
trokken , brak het uur  van scheiden spoedig aan. 

e vertrekkende!, namen den aangenanicn indru k 
mede een paar  genoeglijke dagen te hebben door-
gebracht. 

A N VA N E -
E  T E . 

e Staats Courant van 30 Juni behelst het, in 
een op 27 i . gehouden algemeene vergade-
rin g van leeraren eu hoogleeraren der  Polytech-
nische school te t vastgesteld programma der 
lessen, welke gedurende het jaar  1875—1876 
aan die school zullen worden gegeven. t pro-
gramma gaai vergezeld van de volgende toelich-
ting: 

Volgens de Wel tot regeling van het middel-
baar  onderwijs is de Polytechnische school be-
steind voor  de opleiding van: 

i« . aanstaande industrieelen of technologen, 
die eeu grootere mate van theoretische en tech-
nische kennis verlangen dan aan een hoogere 
burgerschool met vijfjarige n cursus kan verkregen 
worden; 

2". vun hen, die verlangen zich te bekwamen 
tot: civiel-ingenieur, urchitect of bouwkundig 
ingenieur, scheepsbouwkundig ingenieur, werk-
tuigkundi g ingenieur, mynen-ingenieur. 

e bijwonin g der  lessen aan de Polytechnische 
school is aan geen andere voorwaarde gebonden, 
dan de storting der  bij  de Wet tot regeling van 
het middelbaar  onderwijs vastgestelde som en de 
door  bet reglement voorgeschreven opgave van 
de lessen, welke men wenseht te volgen. 

e storting bedraagt ƒ 2 0 0, te voldoen bij 
den aanvang van elk studiejaar. Zij , die slechts 
enkele lessen wenschen te volgen, betalen mede 
bij  den aanvang van elk studiejaar: voor  lessen, 
die gegeven worden eenmaal 's weeks, ƒ 1 0, 
tweemaal ƒ 2 0, driemaal ƒ 3 0 , vier-of meerma-
len ƒ 40. 

, die aan dc oefeningen in het schei-
kundig laboratorium wenschen deel te nemen, 
storten bij  den aanvang vun het jaar  een waar-
borgsom, ƒ 1 5 voor  eerstbeginnenden, ƒ 40 voor 
hen, die wenschen zich met onderzoekingen en 
bereidingen van grooter  omvang bezig te houden, 
waaruit wordt vergoed wat door  hen wordt ge-
broken of door  hun toedoen in het ongereede 
geraakt. 

Zij , die aan practische oefeningen met gereed-
schap en draaibank wenschen deel te nemen, 
hebben zich voor  eigen rekening van de meest 
benoodigde gereedschappen te voorzien. 

Evenmin als een toelatingsexamen, bestaan er 
overgangsexamens. 

n overeenstemming met de geheele vrijhei d van 
studie, in den geest der  wet voor  de Polytcsh-
nische school als beginsel aangenomen, is het aan 
ieder  , die haar  wenseht te bezoeken, overgelaten 
te beoordeelen of hij  de daartoe noodige kundig-
heden bezit, en voorts geheel aan de eigen ver-
antwoordelijkheid der  leerlingen, in hoeverre zij 
van de hun openstaande gelegenheid om zich te 
bekwamen gebruik willen maken. 

j  behoort in het oog te worden gehouden: 
dat bij  het onderwijs aan de Polytechnische 

school ondersteld wordt, dat allen die daarvan 
gebruik maken, in het bezit zijn van de kundig-
heden, welke nan een e Burgerschool met 
vijfjarige n cursus kunnen verkregen worden, voor 
zooverre die kundigheden betrekking hebben op 
vakken, waarop zij  zich wenschen toe te leggen; 

dat voor  hen, die een diploma als technoloog 
of ingenieur  wenschen te verwerven, het vol-
bracht eindexamen der e Burgerschool al-
leen dan een waarborg voor  genoegzame voorbe-
reiding oplevert, indien daarbij  voor  teder  der 
afdeeüngen wis- en werktuigkunde, natuurkun -
dige wetenschappen en hand- en rechtlijni g tee-
kenen de vorderingen alleszins voldoende werden 
gerekend; 

dat het alle aanbeveling verdient, zooveel mo-
gelijk van de zomervacantien parti j  te trekken 
tot practische oefening, als onmisbaar  voor  den 
technicus en bevorderlij k aan cen vruchtbare 
studie. 

t leerplan is er  op ingericht dat zij , die in 
vermelden zin het eindexamen der e Bur-
gerschool met goed gevolg hebben afgelegd, bij 
behoorlijk e vereeniging van eigen studie met het 
geregeld volgen der  lessen en het getrouw deel-
nemen aan dc in het programma opgenomen 
oefeningen: 

door  een d r i e j a r i g e n c u r s us zich de kun-
digheden kunnen eigen maken, die gevorderd 
worden bij  het examen B, art . 60, waardoor  een 
diploma van techno loog verkregen wordt , en 

door  een eersten t w e e j a r i g en c u r s us de 
kundigheden, welke gevorderd worden voor  een 
der examens B, artt . 61 tot 65, cn daarna door 
het volgen van een tweeden t w e e j a r i g en cur -
sus die, welke vereischt worden voor  het over-
eenkomstige examen C, waardoor  een diploma 
van i n g e n i e ur  verkregen wordt. 

Een doelmatige tij d s verdeel ing brengt mede dat 
de eerste tweejarige cursus voor  scheepsbouwkun-
dig-, werktuigkundig - en mijnen-ingenieur  zich 
ook over  enkele vakken, die eerst in examen C 
voorkomen, uitstrekt . 

Voor  zooverre de lessen een bepaalde plaats in 
dit leerplan innemen, is deze in het programma 
aangewezen. e lessen, aangeduid door  B ' , zijn 
meer  bepaald bestemd voor  het eers te, die aan-
geduid door  B 1 voorliet tweede voorbereidings-
jaar  voor  examen B. Gelijke beteekenis hebben 
C' en C 3 met het oog op examen C. 

Ue vermelding van het aantal uren voor  de 
verschillende oefeningen heeft geen andere betee-
kenis dan te doen uitkomen, welken tyd op de 
noodige hulp cn leiding kan worden gerekend, 
geenszins die, dat aan deze oefeningen niet meer 
tij d zou kunnen of moeten besteed worden. e 
teckenzalen, het lokaal voor  het boetseeren eu 
de laboratories staan, voor  zooveel mogelijk, da-
gelyks van 9 tot 4 uren voor  die oefeningen open. 

Van dc bibliotheek eiken namiddag van 
12—4 uren en eiken avond, behalve des Zater-
dags, van 7—10 uren voor  een ietier  open -
kan door  de leerlingen gebruik gemaakt worden. 

e cursus in meten en wegen is bijzonder  be-
stemd voor  hen, die zich voor  de betrekking 
van adjunct-ijke r  der  maten, gewichten cn weeg-
werktuigen wenschen te bekwamen. 

e lessen vangen aau op g 6 September. 
t programma met de toelichting is door  tus-

schenkomst van den Boekhandel te bekomen. 

Berichten en . 

. 

— n de stad Elberfeld zal ook een gedenk-
teeken worden opgericht ter  eere van de gesneu-
velden in den oorlog met Frankryk ; er  is eene 
prijsvraa g uilgeschreven en de uitgeloofde premien 
zyn respectievelijk 1800, 1000 en 50Ü marken. 

e bouwsom is bepaald op 58000 marken en 
als bouwplaats is de z aangewezen. 

t architectonische gedeelte, waarvoor  Gothisehe 
vormen zyn uitgesloten, zal uit eou harden steen 
worden vervaardigd, terwij l de figuren uit brons 
zullen bestaan. 

n verlangt modellen op | der  ware grootte, 
die vóór 15 September  moeten zijn ingezonden. 

e commissie van beoordeeling bestaat uit : 
kommerzienrath Simons, opperburgemeester  Jager, 
architect r  en stadsbouwmeester r  er, te 
Elberfeld, bauinspektor  Pflaume, te n en 
prof. Wittig , beeldhouwer tc . 

— e e beeldhouwer e beeft een 
standbeeld van Alexander  von , boog
voeten , vervaardigd, bestemd om in Fairmountpar k 
te Philadelphia geplaatst te worden. t wordt 

 Juli e. k., zijnde de 100e verjaardag van den 
grooten natuuronderzoeker, onthuld. 150 -
schers, te Philadelphia woonachtig, hebben de 
gelden voor  de oprichtin g van dit standbeeld bij -
eengebracht. 

§ e heer  George , te Y o r k 
(zoo schrijf t Octave Sachot in de Chronique seien-
tifique van het jongste r  der
Hritannique), beeft eene wijze van zagen uitge-
vonden, die san bet afzetten van armen of beenen 
doet denken. n plaats van eene zaag bezigt hij 
een platinadraad, witgloeiend gemaakt door  een 
electiischen stroom. Eene snelle heen-en-weer 
gaande beweging wordt aan den draad medege-
deeld, en deze dringt door  het hardste hout als 
een zijden draad door  boter. t schijnt, dat 
men door  dit middel een boom kan splitsen in 
planken van de geringste dikte, en aan het hout 
de grilligst e vormen kan geven, daar  de draad 
bijn a geene breedte heeft, en al de kromme lijnen 
eener  teekening veel gemakkelijker  en oneindig 
zuiverder  kan volgen dan met eenige der  tot 
heden gebruikte sagen het geval is. e platina-
draad, gestadig witgloeiend gehouden door  den 
electrischen stroom, verkoolt de oppervlakte, die 
hij  bij  het dringen in het hout aanraakt, slechts 
zeer  weinig, en deze verkoling is zonder  nadee-
lige gevolgen voor  het hout en het gereedschap, 
waarmede het later  bewerkt wordt. 

§ n leest in het Journal de Genève: 
e heer  Gerwig, vroeger  internationaal op-

zichthebbend ingenieur  voor  de doorboring van 
den St.-Gothard, heeft niet op antwoord behoe-
ven te wachten totdat de ingenieur n 
zou gesproken hebben. e Genneefsche geleerde 
Colladon, wiens bevoegdheid in onderwerpen van 
dezen aard niet betwist zal worden, heeft in den 

 delte strado ferrate een veelbeteekenend 
opstel geschreven. e uitstekende ingenieur, 
die reeds in 1860 op zich nam het slagen der 
doorboring van den s op stelligen toon 
te voorspellen, in strij d met de meening van Fla-
chat, heeft zyne bewering door  het feit bevestigd 
gezien, en vreest nu niet zijn woord te verpan-
den voor  het slagen der  onderneming van den 
heer  Favre, en zijn opstel, buitengewoon belang-
wekkend uit het technische oogpunt, is ook lij k 
aan pikante onthullingen. Bij  voorbeeld: wat de 
dooi zijpelingen onder  de vlakte van Ander r aatt 
betreft, herinnert hij , dat dc heer  Gerwig in 
1865, in een door  hem onderteekend verslag, 
verklaard heeft, dat zij niet te vreezen waren. 
Wat het door  den heer  Favre aangenomen stelsel 
betreft, is er  reeds verscheidene malen proef 
mede genomen door  ingenieurs van groote ver-
dienste, inzonderheid in de Vereenigde-Staten, 
en het heeft goede uitkomsten gegeven, zelfs in-
geval men met sterke doorzypelingen te kampen 
had. Niets bewijst dus a priori , dat het bij  den 
St.-Gothard niet aan de verwachting beantwoor-
den zal, en, zegt de heer  Colladon, het gelukken 
spreekt luider  dan theoretische voorspellingen, 
die op geen hechten grondslag rusten. 

e Berner  correspondent van het Geneefsche 
blad schrijft : »Zoo de heer  Gerwig overtuigd was, 
gelijk hij  nu zegt, dat men bij  den St.-Gothard 
slechts slagen kon met het stelsel, aangenomen 
bij  den , dat is te zeggen, door  de 
directiegalerij  te boren aan de basis van den on-
dcraardschen gang (in plaats van den top, gelijk 
Favre doet), is hij  dan niet schuldig door  den aan-
nemer niet in den aanvang tot dit stelsel te heb-
ben verplicht / 

t het hem nu den heer  Favre te verwij -
ten gebruik te hebben gemaakt, op eigen risico , 
van eene vryheid, die men hem heeft gelaten? 

 Uit het artikel van den heer , door  den 
heer  Gerwig weergegeven, blijk t dat de grootste 
moeilijkheden (met het oog op het door  den heer 
Favre aangenomen stelsel) zullen voortvloeien uit 
de buitengewoon overvloedige doorzijpelingen van 
water, die zeker  zullen plaats grijpen als de tun-
nel , volgens de aangewezen richting , onder  de 
vlakte van Andermatt zal doorgaan, r  deze 
richtin g is geheel eu al het werk van den heer 
Gerwig, en zoo de heer  Favre later  last zal heb-
ben van te sterke doorzypelingen, zal hij  het den 
oud-hoofdingenieur  hebben te wijten. Zou deze, 
bij  toevul, vergeten hebben boringen in de vlakte 
van Anderiuut t te doen, alvorens de richtin g van 
de tunnel te bepalen? Zoo ja , dan is hy zeer 
onvoorzichtig geweest; zoo neen, en zoo de bo-
ringen aangetoond hebben, dat de doorzypelingen 
te vreezen zijn , dan is hij  zeer  schuldig, cn in 
beide gevallen is alleen hij  verantwoordelijk . 

n mag er  zich dus over  verwonderen, dat 
de oud-hoofdingenieur  van den St.-Gothard, de 
critiek van den heer a overnemende, niet 
tevens zijn eigen aandeel in de schuld overneemt. 

y verklaart , dat de memorie van don heer 
a niet door  hem is geïnspireerd geworden. t 

zij  zoo, maar  het is niettemin waar, dat deze 
memorie geschreven is geworden naar  inlichtingen 
gegeven door  een ingenieur  van de St.-Gothard-
maatschappy, md vergunning van den heer Ger-
wig." 

Uit het bovenstaande zal genoeg blijken , dat 
er  nog niet veel vertrouwen mag geschonken wor-
den aan de ongunstige voorstellingen omtrent de 
boring tusschen Góschenen en Airoio . 

Aankonfli^inge n van Aanbestedingen. 

, ft Jul i . 
Welvega, bij  J . A. van : liet vernieuwen 

der ophaalbrug over  de t tc Oitdelamer. 
g , is Juli , 

t , tc 11 uren, door  hut ministerie vau 
binnenl. zaken, aan het gebouw van liet prov. best.: 
de uitvoering van de noodige werken tot vooruitbren-
ging van de oevers der , en hot maken van 2 
veerdammen aan het r  tc Boxmeer. g 
/7600. 

, te 11 uren. duur  hei gemeentebestuur: 
lo. bet vergrooten cn veranderen der  openbare school 
voor  gewoon en meer  uitgebreid lager  onderwijs; 
$o. het iurichten vau een directeurswoning en hot 
verplaatsen van het kantoor  in de gasfabriek. 

Vtagenlngen, tc l l 1 ; , uren, door  burg. en weth.: 
het schoonmaken der  grachten. 

, te 12 uren, door  dijkgraaf en heemra-
den der  Vier , in het s : 
lo. het verhoogen en verzwurcu van oen gedeelte vaa 
den waterkcareoden dijk , om deu polder  de g te 
Spaubrock; 2o. het vernieuwen van 2 steenen duikers 
iu de Banue Wognum. 

Baltsen, te 12 uron, door  liet gemeentebestuur: 
bet bouwen eener  ouderwijzers wou ing. ) 

Crenlngen, te 12V, uren, door  burg. cn weth.: 
het aauluggeu vau stratcu, leggen vau riolen euz. 
buiten dc ilcere- eu Oostcrpoorten. 

Breda, te 1 uur, duor  dau scctie-inguuieur  der 
j  tot expl. van n : het ver-

diepen vaa eeu gedeelte der  spoorweghaven te -
drecht cu vau deu iugaug vaa deze. 

, te 1 uur, ten raadhuize: liet verbouwen 
van het vroegere . . weeshuis aan de Oudestraat 
tot bewaarschool. 

, te 4 uren, door  burg. en weth. vau 
Ayercest, bij . Steenbergen  het leggen van een 
grintweg langs liet benedenste gedeelte der - of 

k te , lang circa 2405 . 
Aanw. tc 2 uren. 

Veendam, to ü' uren, door  het gemeentebestuur: 
lo. eenig timmerwerk; 2o. eenig stukadoorswerk; 3o. 
eenig ververs- eu behangerswerk, in perc. 

«ren lngen, *s av. 8 uren, door  T. . Siemeliuk, 
bij : hot maken van cene bovenwoning. 

Purmerend, door  dijkgraaf en hoogheemraden vau 
de Bcetnster: dc leveriug van 15 stuks molenrucdcn. 
benoodigd voor  de molens bij  liet waterschap. 

, 13 Juli . 
 te 10 uren, door  den ontvanger  der 

registratie en domeinen: bet doen vau herstellingen 
aau den r  langs den tuiu achter  het paleis 
van justiti e aldaar. Bilj . inz. 12 Juli , vóór 12 uren, 
bij  deu ontvanger  voornoemd. 

, te 11 uren, door  het ministerie vau ma-
rine: dc leveriug vau 190 tonsteenen. 

, tc 11 uren, door  het bestuur  vau bet "it -
wateriugskauaal langs deu , in 

e g van Engeland: lo. het aanbrengen van 
211 . buitenberm met bet verbeteren van den zee-
dijk ; 2o. het nieuw leggen van: 1074 * zoinennat, 
38 . rijsbeslag met vlechttmnen, 1220 . gluoiing 
van gesort. Vilv . steeu, 422 . glooiing van gew. iii „ 
1530 stuks eiken perkoenpalen, 1440 deuneu idem, 
1030 gecreosoteerdo dcuncu perkoenpaleu, 15U0 masten 
staken. 

, te 12 uren, door  don directeur  der  artillerie -
stapel- en constructie-magazijnen: de levering van 
baud-, draad-, liock-, plaat- eu itisfijst s eu deunen-, 
grenen- cu vurenhout, tcu behoeve dier  niagazijueu. 

Assen, te 12 uren, door  hot ministerie van bin-
nenl. zaken, aau bet gebouw van het prov. best.: 
het verruimen un van ijzeren liggers voorzien van de 
houten draaibruggen genaamd de - on de 

, tc Smildc , in 2 perc. : pera 
1 . / 41)27, perc. 2, ƒ5073. 

Bels ward , te 12 uren, door  voogden van hot St.-
Anthouygasthuis, bij  deu gardiaan : de ver-
nieuwing vau bet dak der  bewaarschool. 

, door  liet gemeentebestuur  van Smallin-
gerland: het verven a. vau het gemeentehuis en daar-
uaast staande bergplaats van buiten, b. van het klok-
kenhuis tc n ea van het schoolgebouw 
aldaar, van buiteu. 

Assen, door  het gemeentebestuur: het afbrekeu der 
onderwijzerswoning aan den Oostcrsingel, eu het we-
deropbouwen daarvan bij  de school op hot Aurdsche-
veld bij  Assen. lui . bij  den stadsbouwmeester . C. 
Winters. 

»eeus4ag, 14 Juli . 
/nolle, te 10 uron, door  burg. en weth. van Zwol-

lerkerspel, op het gmiiceutehuis iu de : het 
doen van eenige lierstelliugou aau hot huis aan de 
Nieuwomarkt, bestemd voor  gemeentehuis vau Zwoller-
kerspel. 

BeUward, te 12 uur , door  burg. eu weth.: lo. hot 
slatten van een gedeelte der  vaart langs het Groot-
zand; 2o. het graven van cen put en liet stellen van 
een houten pomp met omkleedsel op de Nieuwmarkt. 

Uitgeest, te 12 uren, in e Ooievaar: het doen 
van bestratingen , ter  oppervlakte van ong. 500 1 . 

Arnhrm , to 1 uur, door  de comm. voor  de ge-
meuutereiniging, tea haren kantore: lo. de levering 
vau lfi diverse karren; 2o. dc bouw eener  wagenloods 
aau den . 

Jellum, bij  J. J. Gredaaus  hot bouwen oen of 
school aldaar. 

, 10> Juli . 
 , te 10 ureu. door  den comm. der  genie, 

in den : het bouwcu van een kledingmagazijn 
aau de Sruakheul tc Goriucliem. Bilj . inz. uiterlij k 13 
Juli , tc li uren, bij  den curam. voorn. 

FerwerJ, te 10 uren, door  burg. eu weth. vau Fer 
werderadeel: het dompou dor  haven met aanverwante 
vorken. 

» f k i T k f tc 10'-, uren, door  het bestuur  der 
waterkeering vau den calam. polder , in de 
directiekeet: het maken van zinkwerken tot verdedi-
ging van dan oever  diens polders. Aanw. 12 en 
13 Juli . 

item, to 11 uren, door  dijkgraaf en hoogheemraden 
van , iu liet genieouelandshuis: lo. bot uit-
diepen van dc Zwet, de e Zwel en de Striip . 
lang 4040 ; 2o. idem van het , lung 1770
3o. het kroozen eu reinigen vau s boezem-
wateren, iu pore; 4o. bet bcpuinou en begrinten van 
den weg, van den straatweg tusschen r  ** 

n af tot op de krui n der  zeewering, lang 
600 . bij  nou fabriek-laudmeter  J. 1'. van des 
Berg Jz.. aldaar. 

«ireningea, te 12'/, uren. door  burg. eu weth.: Uk 
ecaige herstellingen en verfwerken aan de gebouwen 
der manége; 2o. het metselen van 2 zinkputten cn * 
buisleidingeu. Bilj . inz. 14 Juli . 

, te 1 uur, door  burg. eu weth.: lo. het 
maken van cene houten brug aau het einde der  Vccu-
laau; 2o. bet bouwen van oen waJiuuur  aldaar. Aan*. 
12 Juli , te 10 uren. 

Urenlngen, 'sav. S uren, door  J. Schabels, bij ' 
: het bouwen vau eeu wooukuis. Bilj . uiter-

lyk 14 Juli , bij  deu architect N. W. . 
 ter  secretarie vau den

eenige herstellingen aan* eu het driejari g onderhoud 

van de e schutsluis te Zaandam. . bij 
don architect J. van der , tc Zaandam. 

Apcldeern, door  het gemeentebestuur  de levering 
van p. in. 700 ' oude of nieuwe ateenpuiu en p. m. 
500 J grove grint . 

Vrijdag , 10 Juli . 
. te 12 uren, door  het ministerie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
hot raakou van cene gloonughcscliociing langs de Wil -
lemsvaart. g ƒ24,420. 

Arnhem, te 12 ureu, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het leggen van ceti gedeelte keistraat tc Warnsveld, 
jn den grooten weg van Zutfen naar  de Pruisische 
grenzen bij  Winterswijk . g ƒ4600. 

, te 3 ureu, door  het gemeentebestuur: 
bet maken van 2 nieuwe vloeddcurcn over  de schut-
sluis der  gemeente-uitwatering van . 

Saterdag, 17 Juli . 
Ueud», te 11 uren, door  dijkgraaf en heemraden 

vaa Bloeinendaal, in e : het verrichten van 
ecuigo herstellingen aan deu achtkanten windwater-
molen en aan de bruggen, kwakels cu verder  tot den 
polder  behoorende werken. 

Schiedam, tc 12 uren, door  burg. en weth.: het 
verven vau eenige gebouwen, bruggen enz. 

, ten kantore van nutaris . A. van 
Weel: de levering van 1500 . , 
voor  de stoomgemalen te Oud- cn Nieuw-Beierland. 
Bilj . inz. 1G Juli . 

g , V Juli . 
, te 11% uren, door  het ministerie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
bet onderhoud van de oeverwerken ter  wederszijden 
vau dc haven te a en van dc beide 

c hoofden uan den Oudenhoornschen zeedijk. 
g ƒ0300. 

, te 12 uren, door  het ministerie van finan-
ciën: het herstellou en verbeteren van de -
graaflijueu langs deu Staatsspoorweg tusschen Gronin-
gen en de e grens bij  Nieuweschans en van 
Groningen over  Asaon cu l tot Zwolle, alsmede 
laugs den Nedcrlaudschcn Ccntraalspoorweg tusschen 
Zwolle en , niet iuhegrip van de zijlijne n tc 
Groningen, , Sappcinoer, Winschoten, 
Assen, , l un Zwolle. 

Amsterdam, te 12 uren, door  burg. cn weth.: de 
metsel-, hardsteen-, ijzer-, timmer-, zink- en andere 
werken voor  het verlagen cn verbreeden vnu3stceuen 
wulfbruggon iu de Utrechtschestrant. 

Zuldwelde, te 1 uur, door  burg. en weth.: hel 
bouwen eener  nieuwe school tc . Aanw. 
le 10 uren. 

 bij . P. Oppedijk: het graven van eene 
vaart, tcu noorden van uen Noodweg, lang circa 
158 , en het baggoren eener  geul  het -
huisternieer, lang circa 300 . Aanw. 17 Juli , te 
10 ureu. Briefjes merken EV. 

Weensdag, 31 Juli . 
 te  uren, door  het ministerie vau bin-

nen!, taken: lo. do vernieuwing van een gedeelte van 
het rijsstortebed iu den Buardwijkscheu overlaat. 
Aanw. 15 Juli . g ƒ3817; 2o. de verbetering 
van den Gelderschen Usel iu de gemeente Wij he, 
tusschen de kilometerraaien 80 cn 90. Aauw. 15 Juli . 

g ƒ 5370. 
Amsterdam, lc 11 uren, door  den directeur  der 

marine, ter  griffi e van de directie: do levering van 
ijzer. 

, tc 11 uren, door  burg. cn weth.: lo. het 
verhoogen van de zoogen. e School te -
veen en het plaatsen daarin van 2 ijzeren ramen: 2o. 
het verven van het gemeentehuis; 80. het verven der 
inrijhekke n vóór het kerkplein en van het lijkenbuisj e 
op de begraafplaats te . Aanw. van no. 
2, 13 Juli , tc 11 uron. 

, J Juli . 
, tu 12 uren, door  hot ministerie van bin-

i, i 111. zaken: lo. het. makeu en stellen vun den bovenbouw 
der bruggen over  de twee doorgangen iu het open-
havenfront tc Amsterdam Aanw. 13en 15 Juli , telkens 
te 11 uren. g ƒ 520,000; 2o. het bouwen vuu 
eeue basculcercndc brug mot 7 vaste vakkou, tot 
toegang van het d naar  hot stations-em-
placement te Amsterdam. Aauw. 15 cn 17 Juli , tel-
kens te 11 uren. Beide ten behoeve van den spoor-
weg Nieuwcdiep—Amsterdam. 

Xlerlksee, te 1 uur , door  het dogcliikscli bestuur 
van het waterschap Schouwen, uan 's s kamer: 
het leveren en verwerken vun 4500 scheepston ge-
wonen- en 4000 idem afval vun u steeu, 
iu 2 perc. 

Vrijdag , SS Juli . 
Vrenlngeu, te 12 uren, door  het ministerie van 

binnen), zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
het maken van eene paal beschoeiing met steenstapeling 
enz.,  het vernieuwen cn verlagen van duikers, be-
hoorende bij  den s grooten weg le kl., 8e zijtak, 
van Groniugeu naar . Aunw. lo'  Juli . -
ming ƒ 50(15. 

Nijmegen, te 12', uren, door  burg. cn weth.: het 
verrichten van bagger  werk in de Nieuwe , ten 
westen van dc stad: het uitdiepen van de bedding 
van de Waal voor  dc kade. lui . bij  deu gemceute-
architcct. 

, ) Juli . 
, te 11\, uren, door  het ministerie vau 

binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
het maken van een bibliotheekgebouw enz. naast cn 
aan de bibliotheek, bohoorende tot de acadomischc 
gebouwen te licidcn. g f 18,000. 

Amsterdam , te 1 u r e n, door  dc . -
spoorwegmaatschappij, in het stationsgebouw: het 
maken van eeue locomotieven loods, de onderbouw 
van cene groote draaischijf, ceuc bergplaats voor  steen-
kolen en takkenbossen cu eenige bijkomende werkzaam-
heden op het stationsterrein te Zutfen. Aanw. 13 en 
14 Juli , telkens te 11',', uren. g ƒ46,000. 

, 11 Juli . 
Utrecht, te 2 ureu, door  dc maatschappij  tot expl. 

vau Staatsspoorwegen, aan bet Centraalbureau: het 
afbrekeu van cen steenen wachtershuisje cn het bou-
wen van cene wachterswoning op wachtpost no. 40 
tusschen n cn Olst, ten behoeve van den 
spoorweg . Aanw. 14 Juli . 

Vrijdag , SO Juli . 
Crenlngen, te 12 uren, door  het ministerie van 

binnen! zaken, nan het gebouw van het prov. best.: 
lo. het doen van bestratingen en herstellingen nan 
den weg le kl . uo. 1, 2e zijtak , van Groniugen uaur 
de grensscheiding met e bij  de Punt, iu 2 perc. 
Aanw. 23 Juli . : perc. 1, ƒ 3750, perc. 2, 
ƒ5670; 2o. eenige veranderingen en buitengewone her-
stellingen aan de ncademischo gebouwen te Groningen. 
Aauw. 23 Juli . g ƒ 4 5 6 5. 

Zandag, 1 Aug. 
, door  hot ministerie vnn oorlog: dc levering 

van 1500 riem groot-mediaan velijn drukpapior , 800 
pak bordpapier, voor  den dienst in Ncderl.-lndië. 

, S Aug. 
11recbt, te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. 

van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: het 
maken win een gebouw voor u en watorstovcn 
met bijbehoorende werken op het station , 
ten beuocve vau den spoorweg van n naar  de 
Pruisische grens. Aanw. 20 Juli . 

Op later e bepalen datum. 
: het verven van het nieuwgebouwde 

Old-Burgerweeshnis aldaar. . bij  den architect . 
. Stoott ft. Aanw. 15 Juli , te 2 uren. 

Alloop van Aanbestedingen. 

, 25 Juni: lo. dc vergrooting vau het school-
lokaal tc ; iiigex. 3 bilj. , als: 
A. Üenuisscn, tc Tiel , ƒ 2400. 
G. van Alphcn Jr. . „  Zoelcn, „  2375. 
P. van , ,, „  2353.83 

2o. het bouwen van een tiikenliui s te ; 
minsto inschrijver  was A. Gennisscn. voor  ƒ781. 

 hot bouwuu van cen lijkenhui s te Zoelen met 
afrastering van hot kerk ; minste inschr. was P. 
van , voor  ƒ 1399.34; alles gegund. 

Beekbergen, 25 Juni: het herbouwen van het af-
brandc huis aldaar; ïtigck. 3 bilj. , als: 
van Tongeren, ƒ 2235. 

J. . te Apeldoorn. „  2)90. 
B. J. van basen, ,, 1793.57 
overigen aldaar. 

ttnanfcreeh, 25 Juni: hot doen van herstellingen aan 
de . kerk; bij  opbod gegund aau J. Peereboom, 
te , voor  ƒ6443. 

, 25 Juni: lo. de gewone onderhonds-
werken uan den polder, 2o. de werkeu tot verdedi-
ging vau den oever: 

G. van dc Vreede, te Neuzen, ƒ 30,000 ƒ 19,001) 
C. Wisse, idem, 29,680 17,440 
A. van Popering, te Bruinisse, 29,600 17,703 
A. , te Breskens, 29.3S0 17,190 
1). Tholens, te Neuzen, 28,211 17,228 
P. J. v. , te , 27,900 17,350 
. vau e , tc Breskens, 27,848 16,945 
. F. Willems, te Selzacte, 18,000 

G. Bolier, te Schcrpenisse, 17,900 
. , tc Bruiuissc, 17,500 
. Triolens, tc , 1G.99S 
Wllnelmlnaderp , 25 Juni: het maken van buiten-

gewone verdedigingswerken aan den oever  van den 
Vrije n Wilhclmiuapoldcr ; ingek. 12 bilj. , als: 

. Bolier, te , / 15,850 
P. J. Visser, „ , „  15,139 
B. den Exter  v. d. Brink , „ , „  15,000 
C. Bakker, „  Sliedrecht, „  14,989 
P. vau Wijngaarden. „  idom „  14,500 
A. Volker, „  idem „  14,350 
C. de Wilde, „ , „  14,225 
G. Vos,  Sliedrecht, „  14,200 
C. , „  idem „  14,200 
W. , „ , „  13,999 
F. . Volker , „  Wemcldinge, „  13,750 
J. , „ , „  13,300 
gegund. _ 

, 26 Juni: het bonwon van cen pakhuis 
aan dc ; ingek. 20 bilj. , als: 
J. de Bruine, te , ƒ41 ,879 
G. Camcsi, „  80,600 
C. , „  39,600 
B. , „  37,950 
J. Zaaijcr , „  37,870 
F. , ., 37.fififi 
J. Zonneveld, „  37,499 
F. . , „  37,116 

. Verbiest, „  30,874 
. , „  35,722 

c cn Wagenaar, » 35,721 
G. , „  34,400 

r en e Geus, „  33,877 
. J. , ., 33,900 

J. J. Gort , » 33,447 
J. C. G. de n , „  idem „  33,300 
A. , „  idem » 33,350 
W. Zonneveld, „  idem „  33,333 

. Cramer, „  33,294 
Gouvcrne en Üoon, „  31,884 
overigen aldaar: gegund. 

Alkmaar , 26 Juni: het hardmaken van den Groene-
weg in den polder  Bergermeer; minste inschr. was J. 

, te Borgen, voor  ƒ3377. 
Capelle ud Usel, 20 Juui: het bouwen van 2 wo-

ningen onder  één dak : ingek. 5 biljetten , als : 
(i. Alcmau, ƒ 3540 
A. van , te u , „  3399 
N. J. Nette. „  Charlois, „  2889 
A. , „  2791) 
G. vau Wingerden. „  Gouda, „  2579 
overigen aldaar. 

Eüiage, 20 Juni: het bouwen eener  school te Garn-
werd; minste inschrijver  was B. , tc Gronin-
gen, voor  ƒ4680. 

, 26 Juni: het verven van eenige ge-
bouwen behoorende aun do gemeente Achlkarspolen; 
minste inschrijvers waren : a. school te Twijzclerlicide, 
G. , te Twiizel. VOOr/335;* . gemeentehuis 
te Buitenpost, . , te , voor  ƒ 12S; 
c. school tc Gorkesklooster, J. , te Stroobos, 
voor  ƒ114. 

 28 Juni: de timmer- cu metselwerken a. 
aan de kaaimuren; minste inschr. wus P. J Blaauw, 
voor  /4S93; b. aau schoeiingen euz.; minste inschr. 
was . Bakker, voor  ƒ 1969 ; oeiden aldaar. 

Zuldhem, 28 Juni: het vernieuwen der  Auwuinn-
klapbrug over  de t bij  Enumatü: ingek. 6 
bilj. , als: 
J. Postcmu, te Nickcrk , ƒ 2734 

, J. , » , „  2520 
J. , Zuidwolde, „  2421 
C. , „  Nietap, „  2338 
E. , Sappemeer, „  2295 
J. van der  Veen, „ , „  1993 
gegund. 

, 28 Juui: dc gewone onderhouds-
werken aan do waterkeering van uien polder; iugek. 
7 biljetten, als: 
P. J. van , te . ƒ 5095 
F. . Volker. „  Wemeldinge, „  4995 
C, Carsten, „  'a-Gravcnpo!dcr, „  4799 
J. , „  Baarland, „  4750 

. Paauwc, „ , „  4599 
,T. dc Bart , „  idem „  4550 
G. Vos, „  Sliedrecht, „  4540 
gegund. 

, 29 Juui: het vergrooten der  3e ge-
meenteschool; minste inschr. was . , al-
daar, voor  ƒ 8 6 4 3; niet gegund. 

, 29 Juni: de kram- en rijswerken aan deu 
polder ; minste inschr. was J. 
Slecrtens, aldaar, voor  ƒ1553. 

 29 .liin i het bouwen eener  derde gas-
houderkuip; ingekomen 5 bilj. , als: 

W. Pouli, ƒ 0845 
. Nijskens, „  6750 

W. , „  6287 
. Poolers , 6248 

J. .  0200 
allen aldaar. 

"  »d . 30 Juni: het bouwen eener  leer-
looierij ; ingek. 12 bilj. , aU: 
A. van Aardennc, te . ƒ 8925. 
J. , n , ,. 88S8.88 
G. , ., Uselmonde, * 7378. 

, 
ƒ 6055. 
„  6050. 
„  5798. 
„  5709. 

Uselmonde, „  5620. 
„  5540. 

, „  5490. 
k , „  5400. 

, idem „  5390. 

J. , 
W. Pruit , 
T. v. d. Weiden, 
J. Staat, 
J. T. d. , 

. van Brcmingen 
J. de , 
J. Strceflaud, 
G. Neve, 
overigen aldaar. 

Purmerend, 30 Juni: het makeu van een begraaf-
plaats, onderbouw vau een kapel met lijkenhuis, ge-
metselde brug en poort met ijzeren inrijhekken , onder 
beheer  van den architect . P. v. d. Aardwegh; 
ingekomen 10 biljetten, als: 
P. , te Bcots, ƒ 13,885 
J. de Vries, „  Purmerend, „  13.000 
J. Plas, „  idem „  13,299 
C. Blankevoort, „ , „  13,293 
B. F. Brunne, „  Purmerend. „  13,210 
W. Westerhof, „  Weesp, „  12,694 
C. , „  Nieuwendam, „  12,650 
C. de Groot Jz., „  Scharwoude, „  11,190 
J. Gijzelaar, „ , „  10,050 
J. Tool. „  Wognum, „  10,499 
gegund. 

dneek, 30 Juni: het maken van 128 . houteu 
walbeschoeiing; ingek. 4 bilj. , als: 
C. . Visser, ƒ 1248 

. T . Visser, „  1247 
A. A. de , te , „  1185 
F. Prins, „  1158 
overigen aldaar. 

, 1 Juli : lo. het doen van baggerwerken 
iu het Noorder-Spaarne; minste inschr. was J. van 

, aldaar, voor  ƒ2283. 
2o. bot herstellen van den toreu der . kerk te 

Oosterend; minste inschrijver  was -  Clavtcr, 
tc Texel, voor  ƒ 7070. 

k rem menie, 1 Juli : het maken van eene brug over 
de Naucrnasche vaart, in 2 perc.: le perc. bovenbouw; 
ingek. 4 bilj. , als: 
Gebr. Figée, tc m , ƒ 5995 
S. B. h , „ , „  5641 

. , ,, , ,, 5138 
G. J. Wispolwoij  en Co. ,Zwo l le, „  4420 

2e perc. onderbouw; ingek. 3 bilj. , als: 
W. . , te Alkmaar , ƒ 5185 
O. Verlaan en Zn., „  Zaandam. „  5214 
A. Eisenberge, „  Purmerend, „  4739 

, 2 Juli : het maken van cone bckapping met 
ziukbeklecding samen 380 1 ; ingek. 5 bilj. , als: 
J. de Vos, ƒ 5 9 40 
J. N. v. d. , „  5800 

. , „  5090 
J . Boom,  5050 

. llutgers, te Aarlanderveen, „  4878 
, 1 Juli : lo. a. cn b. het uitdiepen van 

den n watergnng, e, den 
u watergang; minste inschr. was A. 

, tc Westkapellc, voor  ƒ998. 
2o. den n watergang ; minste inschr. 

was W. Aarnoutse, te Scrooskerke, voor  ƒ 7 4 2. 

's-Beach, 2 Juli : hot opruimen vau ondiepten in 
het kanaal dc ; minste inschr. was . , te 

, voor  ƒ6982. 
stavenlsse, 2 Juli : het maken van 480 * steen-

glooiing en bijbehoorende werkeu; ingekomen 8 bil-
jetten, als: 

. J . Visser, te , / 2600 
J. de , „  Sir-Japslaud, „  2600 
A. van Popering, „  Bruinisse, „  2499 

. Bal, „  2490 
F. A. Volker , „  Wemeldinge, „  2490 
J. van Oevere, 2400 
G. Bolier, „  Schcrpenisse, „  2390 
P. , „  2311 
overigcu aldaar; gegund. 

Arnhem, 3 Juli : lo. het maken van een gebouw 
ten dienste van het depart. Arnhem der . t. 
N. v. 't Alg., 2o. het verhoogen met 1 meter  van het 
geheele achtergebouw; ingek. 7 bilj. , als: 

lo. 2o. 
Th. Elberts, ƒ 65,000 ƒ 2300 

. , 62,770 1630 
T. Putman. 61,034 2025 

. van de Sand, 58,200 900 
S. Bruigom en . , 57,300 1000 

. , 50,970 930 
G. van Berkum, 50,513 1690 
allen aldaar. 

's-llage, 5 Juli : liet aanleggen van riolen in duu 
Stationsweg, de Piet-lleiustraat on Cautaloupcnburg; 
minste iaschrijver  was J. van h Jr., aldaar, voor 
ƒ 10,500. 

Amsterdam, 5 Juli : lo. dc timmer-, motsel-, hard-
steen-, lood-, zink-, schilder- en andere werken voor 
cene ijzeren draaibrug vóór de : minste 
iuschr. was J. J. Visser, te Nieuwer-Amstel, voor 

ƒ 19.500. 
2o. het maken cn stellen van den metalen boven-

bouw dier  brug; minste inschr. was J. G. , 
tc , voor  ƒ22,501». 

Urenlngen, 5 Juli : lo. do levering van 40,000 . 
e steenkolen: minste inschr. was . . van 

Choth, tc , voor  ƒ 9 per  1000 . 
2o. idem van 450 str. . ruwe Nasuische vlooren; 

minste inschrijver  was P. . , aldaar, voor 0 
pur str. . 

-s-Besrh, 5 Juli : lo. hot gedeeltelijk vernieuwen 
en herstellen van een vuk havenmuur  lungs de Brecde 

, 2o. eenige vornicuwingou en herstellings-
werken aan de achtergebouwen van het gemeentehuis; 
ingekomen 8 bilj. , als: 

lo. 2o. 
J. B. van Wolfsbergen, ƒ 9 90 
J.  ƒ 1410 950 
J, van Eerd, 1345 
C. A. Wilbers. 1340 711 
J. van der  Bruggen, 1287 

. Beks, 1116 943 
J. O. Schellekcns, 929 
('. van o , 829 
allen aldaar. 

, li Juli : het maken van eene fundeering 
voor  een ijzeren kustlichttoren en het bouwen van 
2 woningen voor  den dienst der  verlichting op Wal-
cheren; minste inschr. was P. van Oosteti, te -
burg, voor  /10,499. 

, 0 Juli : de levering aan do art.-stapel- on 
constructie-magnzijncn vau 43,600 . gietijzer, mork 
Gartsherry no. 1, tot den aanmaak van projectielen 
voor  de overzeesche bezittingen, in 1 perc; ingek. 
3 bilj. , als: 
G. J. , te , ƒ 6.07» 

. S. Stokvis eu Zn., „ , „  4.925 

W. n cn Zn., „  idem „  4.75 
, 7 Juli : liet bouwen eener  pastorio bij  de 

Nieuwe k aldaar; ingek. 11 bilj. , als: 
Peetere en Steijaart, f 6800 
W. de Jong Jr., W 
J. van der  Wonde. ,, 5990 

. de Vries, &990 

. , N 5888 
P. Verhey , 5888 

Vos eu , ƒ 5820 
P. Spruit , „  5786 
Gebr. , „  5750 
Gebr. , „  5019 

. . „  5610 
uilen aldaar. 

, S Juli : eenige werken tot normaliseering 
van den n boven ie ontworpen spoorweg-
brug nabij  Arnhem; ingek. 0 bilj. , als: 
J. vun der  Plus. e , ƒ 13,700 
C. lie Jong, „  Ameide , „  13,095 
A. Bongoards, „ . „  13,540 
A. Smits, „  Andel, „  13,534 

. Volker, „ t en 
A. Volker , „  Sliedrecht, „  11,200 

E. S. , „  Botterdam, „  10,414 
's-llage, S Juü : het verbeturen van telegraaflijnen 

langs den Belgischeu Grooten Centraal-, -
trichtschen-, Staats-, Noord br. , -
kischen- un ; minste in-
schrijver  wna F. de Quinze, te Venlo, voor  ƒ1044. 

Ureningen, S Juli : lo. liet leveren cn aanbrengen 
van glasgordijnen in cen schoolgebouw: minste inschr. 
was VV. E. Ensdorf, roor  ƒ 1 0 7. 

2o. het metselen van zinkputten en uene bnisleiding; 
minste inschr. was J. Poelman, voor  ƒ430. 

3o. hel leggen van turfriolo u en cene buislcidiug, 
langs dc straat aan den Turfsiugcl; minste inschr. 
was W. Coucs, voor  ƒ 1 3 8; allen aldaar. 

Vervolg der  Berichten en . 

. 

— § Volgens het Aargauische ff'ovhenblatt be-
haalt men bij  de doorboring van den St.-Gothard 
met de Geneefsche toestellen van Turrettin i nog 
schooner  uitkomsten dan met het boorwerktui g 
Ferroux. n zou in vij f minuten zestig centi-
meters hebben geboord. r  in welke steensoort? 

— § e  bericht, dat het bestuur  van 
de Zwitsersche Noord-Oosthaan besloten heeft 
den dagelijkschen werktij d der  beambten van het 
centraal beheer  te brengen op negen uren. 

—- § Als een voorbeeld van verkwistend spoor-
wegbeïieer  kan de lij n Suisse Occidentale of 
Ouest Suisse dienen. Voor  332 kilometers heeft 
zij  32 administrateurs, terwij l de spoorweg naar 
Orleans, met 4200 kilometers, slechts 20 admini-
strateurs heeft, de  met 5500 kilom. 
slechts 25, en de Ouest  met 1834 kilotn . 
slechts 17. 

e laatste j  heefteen bestuur  van 
4 leden, terwij l de Suisse Occidentale boven de 
32 reeds genoemde administrateurs, nog 7 leden 
van den d van Toezicht en 4 directeuren heeft. 

n 1874 heeft laatstgenoemde j  dan 
ook 42,829 fr . uitgegeven aan vergoeding van 
reiskosten en aan daggelden (jetons dc presence), 
terwij l de Parijs-Orleans, met een net dertien 
malen zoo groot, voor  dien post 94,200 franken 
heeft besteed. 

— § n het kanton Zuric h heeft men, om ruimt e 
te winnen voor  cen nieuw spoor  op een station, 
een goederenloods, op Amerikaansche wijze, op 
rollen en ramen gesteld en verplaatst. 

— § n leest in  Opinion van 12 Juni 
j l , c heer  Willia m Crookes schynt eene werke-
lij k groote ontdekking tc hebben gedaan. j 
heeft waargenomen, dat men werhtuiyen in be-
weging kan brengen door licht. t is waar, dat 
voor  het oogenblik het werktui g zeer  klein en 
broos is, maar  het licht , zonder  hulp van warmte, 
brengt het aan den gang. Eene der  eenvoudigste 
proeven valt zeer  gemakkelijk te beschrijven. 

k een krui s van twee kort e eindjes stroo en 
plaats aan elk der  vier  uileinden een schijfje, 
waai van éóne zijde zwart gemaakt is. Zet de 
schijf op een spil in een glazen stolp, waaruit 
de lucht is weggepompt geworden, en stel ze 
bloot aan het licht , dan zal zij  ineens beginnen 
te draaien, met meer  of minder  snelheid naar 
mate der  sterkte van het licht. Bij  helderen zon-
neschijn zal de spoed zoo groot zijn , dat de armen 
van het molentje nauwly'ks waarneembaar  blijven. 
Van dit buitengewone feit is nog geen verklarin g 
gegeven geworden, maar  er  valt niet aan te 
twijfelen , dat het behoort tot die klasse van ver-
schijnselen, waaruit dc meusch de meest prac-
tische uitkomsten heeft weten te trekken. n 
één opzicht kunnen wij  gezegd worden sinds lang 
gemeenzaam te zijn geweest met het licht als 
mechanische kracht , by voorbeeld bij  het dage-
lijksche draaien van de zonnebloem, maar  de 
hierboven beschrevene proef is meer  bepaald. 

t licht heeft sinds lang zijne plaats ingenomen 
in de keten der  aan elkander  verwante krachten, 
maar  zijne rechtstreeksche omzetting in werktuig-
lijk e handeling is eene nieuwigheid. Eu wie 
znl verklaren, dat het licht de zwartgemaakte 
zijden der  schyfjes van het vaantje schuwt? 

N . 

'S  Bij  het Gemeentebestuur  is 
een verzoekschrift ingediend van den heer  Ch. F. 

, gepensioneerd luit.-kolonel van het O. . le-
ger, waarin hij  kennis geeft van zyn voornemen , 
om daar  ter  stede een pui ticulier e gasfabriek op te 
richten. j  wenseht daartoe den steun van het 
Gemeentebestuur  voor  zooveel noodig. 

— r  den r  van Financien ziju be-
vorderd tot landmeter  2e kl . bij  het kadaster  de 
landmeters der  3e kl . J. A. B. W. Schraal te 
's Bosch, J. J. P. Wiecking te Goes, \V . C. A. 
van t te , J. W. van lliele te 

, en J. A. s te Arnhem, en be-
noemd tot landmeter  3e kl . bij  het kadaster, de 
adspirant-landineters . P. J. Oerder  te Arnhem, 
A . A. G. J. Souterdijk te Assen, P. van k te 
Amsterdam, J. 0. van der  Vcur te , J. 
F. l te m en J. A. r  te 
Brielle. 

— r  den Gouverneur-Generaal van Ned. 
é zijn de volgende besluiten genomen bij  het 

korps van den Wnterstnat en 's lands bnrgerlyk e 
openbare werken daar  te lande, als: 



E  — Zondag 11 Juli 1875. 

benoemd: tot hoofdingenieur der  lste klusse, 
den hoofdingenieur der  2de klasse V. m 
Beijer; tot hoofdingenieur der  2de klasse, den 
ingenieur der  1ste klasse J. F. F. ; tot in-
genieur der  lste klasse, den ingenieur der  2de 
klasse J. B. F. . k en tot ingenieur 
der 2de klasse den ingenieur der  3de klasse J . 
F. van , 

verleend: een tweejarig verlof naar  Nederland, 
wegens ziekte, aan den ingenieur  der  lste klasse 
. G. B. Bouricius. 

r  Best uurderen der -
schappij  Arli  et Amicitiae is aan den r 
van liinnenlandsche Zaken een adres van dank en 
adhaesie toegezonden met zijn besluit, om de za-
ken van t en Wetenschap onder een afzon-
derlijk e afdeeling van zijn departement te brengen. 

— Op de prijsvraa g tot oprichtin g van een 
zichtbaar  huldeblij k aan wijlen . Surphuti zyn 
22 antwoorden ingekomen, die weldra zullen wor-
den tentoongesteld. 

. e voortgezette examens aan de Poly-
technische school hebben tot uitslag gehad, dat 
aan de volgt nde heeren in de volgende vakken 
diploma's zijn uitgereikt : 

Examen l; art . 60, als technoloog, aan de 
heeren J, . Bienfait, J . Borghstyn, . de Clercq, 

. Philips cn J. van Wickevoort Crommelin. 
Examen C: art . 61, als civiel-ingenieur, aan 

de heeren . F. Beijerman, C. van , E. 
A.  von Essen, A. Fock, . W. J. 's Grave-
sande Guicherit , J. , . , 
B. , W. C. , C. , AV. de 

, J . Nuhout van der  Veen, F. G. Schill, . 
J . Steyn Parse en E. Thiange. — Art . 62, als 
bouwkundig ingenieur, aan de heeren F. G. Schill 
en . C. T. . — Art . 03, als scheepsbouw-
kundig ingenieur, aan den heer . van — 
Art . 04, als werktuigkundi g ingenieur, aun de 
heeren C. F. , Jhr. . J. Schuurbecque 
Bocije, . Stolp en J. A. Wagner. 

e Gemeenteraad heeft op voor-
dracht van Burg. en Weth. besloten om den gas-
prij s met 1j  cent per  kub. meter te verminderen 
en alzoo te brengen op 111 cent. 

 Naar wij  met zekerheid kunnen mede-
deelen, zal 13 Juli a. s. de Provinciale Tentoon-
stelling van Nijverheid. w en t 
alhier, plechtig, in tegenwoordigheid van /..

. Prins k der  Nederlanden, den r 
van Binii . /aken, den Commissaris des s 
in de provincie Noord-Brabant en andere autori-
teiten, worden geopend des namiddags juist te 
één uur . 

Z. . . arriveert te Breda des voormiddags 
te elf uren en vertrekt des namiddags te 5 
uren, nadat hem door de e 
een dejeuner-dinatoire is aangeboden. 

Oe inzendingen zijn talrij k en prachtig, het 
terrein en de rangschikking overtreffen de ge-
koesterde verwachting. 

e leden der  jur y bestaan uit een 25tnl, 
waaronder de n der  Nederlandsche 

j  tot bevordering van Nijverheid 
waaraan personen van erkende kennis en erva-
rin g zijn toegevoegd. 

e donateurs zijn meer dan menigvuldig. zoo 
dat rui m een honderdtal medailles en getuigschrif-
ten kunnen worden uitgereikt , waaronder 12 
stuks massief gouden medailles. 

e leden der  jur y komen des Zondags 11 Juli 
te Breda en het getal exposanten bedraagt on 
geveer 300. 

e provinciale ingenieur  van den 
Waterstaat heeft de opzichters van den waterstaat 
bijeengeroepen, ten einde hen in kennis te stellen 
met de waterplant Elodea Canadensis, die in an-
dere provinciën de scheepvaart belemmert, en die 
naar men zegt , ook tot Groningen zou zijn door-
gedrongen. 

 Blijkens achterstaande advertentie 
kan men de vuasmodellcn van s terra-cotta-
fabriek te n verkrijgen door  tussehen-
komst van den heer . . Boersma, r 
der Ambachtsschool te 's-Gravenhage. 

Belangstellenden verwijzen wij  naar het artikel 
in no. 9 van dit blad en wij  twijfelen cr  niet 
aan, of velen zullen deze uitstekende modellen in 
hun bezit willen hebben. 

gora [eene plant] die zingt; gij  hebt beter  ge-
daan : gij  hebt de zingende ziel van den steen ge-
vonden. e vele van die zielen hebben wij,he-
laas, geofferd! Gij , daarentegen, minder  barbaarsch: 
in stede van ze te offeren aan eene ydele we-
tenschappelijke nieuwsgierigheid , gij  nadert deze 
als een vriend, gij  ondervraagt deze met ontroe-
ring , en toen ééne barer, onder  honderdduizend, 
stemgeluid en rceping had, boodt gij  haar  eene 
gastvrye wijkplaat s aan , gij  opendet voor  haar de 
poorten van uw conservatoire en gy maaktet er 
een virtuoos van. l voortreffelijke r  zijt gij 
dan wij  ! En hoezeer  wordt die voortreffelijkhei d 
verpletterendcr, als wij  verplicht zijn te erken-
nen, dat uw steenen klavier  een waren paradox 
vertoont, waarvan aard- en natuurkundigen mij 
toeschijnen den sleutel niet te bezitten !*' 

A D V E R T E N T I E N 
bestemd voor  Opmerker gelieve men, ter  voor-
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

G 
van genoemd Weekblad. 

T o t V r i J < l n j j - i i v o i i < l n e u r on u r e n 
worden advertentien voor het eerstvolgend nom 
raer aangenomen. 

T en . 

N N . 
n in n eu Belgischou Straatkei] en, 

Portland-Cement, T n * , Vmurrait e stocnon, enï. 

VA N 

E & S , 
. 

Utrecht, llitdtstraat 121. 
Zij ondernemen het maken van  en 

hi' t daarstelien, vergrooten of veranderen van 
 en andere r

leveren  enz. 

Advertentien . 

e n . 

. 

Op g den 20 Jnli 1875, des namiddags 

het Stationsgebouw 

Amsterdam worden 

te half twee ure. zal in 
buiten de Willemspoort te 
aanbesteed: 

Varia . 

Een vindingrij k onderzoeker, de heer  Baudre, 
getroffen door den zonderling-weiluidenden klank 
van een zuiver  silex uf vuursteen, gevonden in 
de krijtforinatie , is op het denkbeeld gekomen, 
met behulp dezer  vreemde noten-voortbrengers 
eene reeks van gumma's saam te stellen, en na 
vele jaren geduld, is hy er  in geslaagd een vol-
ledig klavier  te maken uit ruwe vuursteenen. 

e iteenmusiek schijnt op geene enkele andere, 
te gelijken; de verkregene harmonische uitkom-
sten naderen geene enkele van eenig in gebruik 
zijnd speeltuig. Wetenschappelijke mannen van 
onbetwiste verdienste hebben belangstelling ge-
toond in deze ontdekking. e heer  Ch. Suinte-
Claii e , die deu heer  Elie de Beaumont 
in ziju leerstoel voor  geologie heeft vervangen, 
schreef aun den heer  Baudre: 

«Er is een gevoel van wroeging bij  mij  opge-
komen bij  de gedachte uau de tallooss steenen, 
die ik aan stukken heb geslagen , aun de vele silex-
brokken , die ik verbrijzeld heb, om er  de sporen 
van een schelp, vun een zeeegel of van een po-
iypstuk in le vinden. Eu als ik deuk aun ul de 
slachtingen van dien aard, welke mijne ambtgenoo-
ten, de uuidkundigeii , iu het algemeen aanrich-
ten, hoeveel reden hebben wy dan niet om te 
denken, dut wij  eenig stuk vernietigd hebben , dat 
nu met eere SuU prijke n ouder uwe welluidende 
toetsen ' n zocht tevergeefs naur di mandra-

Bestekken cn teekening zijn van den 10«n Juli 
tegen betaling van / 2 .- te verkrijgen op het 

u der j  te Amsterdam 
(Vijgendam.) 

Aanwijzin g op het terrein wordt gedaan op 
g 13 en Woensdag 14 Juli des voormid-

dags te half twaalf ure. 

n worden gegeven op het bureau 
van den Eerstaanwezend r  voor  den Oos-
terspoorweg te . 

 EN S der  ge-
meente  zullen op

 ten 12 ure des middags, op 
het , in hel openbaar en bij  enkele in-
schrijvin g doen aanbesteden: 

 , J

lo. de Prinsengracht, No. 75, 
2o. de , No. 37, 
3o. de , No. 34. 

t de levering van alle daartoe noodige 
materialen. 

e voorwaarden dezer  aanbestedingen zyn met 
de daarbij  behoorende teekeningen uitsluitend te 
verkrijge n ter j  der  gemeente, tegen beta-
lin g van f3.—, en liggen voorts ter  inzage in 
een der  lokalen van de Secretarie (afdeeling
blieke Werken) op het . 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij  den 
r  Gemeente-Architect B. E F Jz.. aan den 

Stads Timmertuin , des voormiddags van 10—12 ure. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

Amsterdam, N TEX . 
8 Juli j  1875.  Secretaris, 

E . 

S & VA N . 

in , 

Xieuwehaven X.zijdc 55, . 

dat nimme geel t in vellen van 
70 bij 1 00 s a ƒ 3 . 6 0 het 
boek. 

 in het n van Tee-
kenbehoeften voo n van 
Th. J. , te . 

C». , 
. te ) 

handel in gezaagde en ongezaagde
, voorraad van buitenlandse)!

 in diverse afmeting. 

k „de e " 
 &

Vervaardigen  tevens voor 
stoomkracht ingerigt,
Stellen voor  het onder  water  afzagen van palen, enz 

STOOM- en FABRIEKSWERKTUIGEN, 

- EN , 

S VOO E

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 

S  tot verminderde 
prijzen steeds in diverse afmetingen voorhanden. 

B .  l e A r n h e m . 
 cn N van  en 

, alle «.orten van 
 geijkte
 enz. enz. 

. F . , , 

T N 
N 

I* o. j> 1 © r en. . o <i o r , 
voor  welke,  zelfs bij  de felste koude cn 
grootste hitte, b. v in Glasfabrieken, hij  geheel instaat en alle schade welke laardoo, mocht ont 
staan geheel voor  zijne rekening neemt. e goederen vvorden geleverd franco, waa t „ad 
informatien te bekomen zgn. Ook levert hij  in alle mogelijke afmetingen diverse 

Bomkade »»__.. ,_ ^ ' . 

. 
(Voor  rekening van den Staal iler  Xeilerlanden.) 

Op  den 3den Augustas 1875, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staatsspoor-
wegen bij  de e n te Utrecht, van; 

Bestek n°. 130. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschryving, 
volgens art . '23 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 3den July 1875 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij  de e 

, en aan het bureau van deu -
nieur te Groningen, en is op franco aanvraag op 
gemelde plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven door den Sectie-
r  te Groningen. 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den ÜOsten Juli j  1875. 

Utrecht, den 3den July 1875. 

, Utrecht. 
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. 
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B e v e e lt i 

z i c h a u n . 

t o t : | 
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t leggen van gecomprimeeide  en

an  voort leggen 
 enz. 

t leveren van

Contracten worden door  geheel Nederland tot vooraf te bepalen prijzen gesloten 
scheuivn, bersten of andere gebreken. 

Opgaven worden kosteloos verstrekt door deu r G. . VA N , aan de Fabriek 
singel tussehen de Willemspoort en Znag-Barriére, WW . 107*. 

niet garantie tegen 

Buiten-

.  & , Z O O N , 

Fabrikante n van Stoom- en andere Werktuige n te Amsterdam , 

v e r v a a r d i g en s iooni l ie ln iac l i l i ie s v an de n ieuws te cons t ruc t ie. 

. 

 11.
 Gravenhage. 

 l)e Op-
merker, 1875, .

A dre ss en. 

l'itgov e van J. B, S tc öro.ïtigt*.
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W E T 
TOT G VA N T T 

J
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Secretarie der gemeente Groningen. 

in gr. 8».

Prij s voor 5Ü achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad / 10.— 
twee regels . p 15.— 
dri e regels . . '20. 

 Amaterdam. Alle bsnant-
inmteu ui cement, gips, en. l'orilind.Ccmrii l a ./ 7.25 per  val 

^ 

 te  te koop, aller-

gunstigst gelegen. Adres den r  VA N -

E , te Arnhem. 

i n e .  tc Scheveningen, fabrikan t 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren. enz. 

 te koop nabjj  do n 
aan den Singel, te Utrecht, te bevragen bij  den 
architect  aldaar. 

« . T . , A r n h e m ,
 Fabriek van

briek  en

Tiend e jaargan g N». 29. Zonda g 18 Jnl i 1875. 

DE OPMERKER. 
-

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. - . 

: 

Verwhijn t Zondags. Prij s per  :J maanden ƒ* 1.05. n abonneert zich voor 

i jaargang. Afzonderlijk e B O a W  bij  vooruitbe*ttlliui [ 15 cents. 

Al l e stukken en n te n aan 

de e te . 

: 

Vau 1—ll regel» ƒ 1.-
iniiiiiin T vau het bl 

vcnler  voor"  eiken regel 80 cent*  en 10 cent. voor  een 

tl. Groote letters worden uur  plaatsruimte berekcud. 

. 

r  den heer . . Boersma, r  der 
Ambachtsschool to , is een opstel over 

n en vakonderwijs"  geplaatst iu 
tin i Vragen des tgds". 

Naar aanleiding van het daarin medegedeelde, 
omtrent den rooster  der  werkzaamheden aan de 
Ambachtsschool te Arnhem, gevoel k mij  gedron-
gen, ja, zelfs verplicht, nadere opheldering te geven. 
Zonder deze opheldering, zal men dunkt mij 
allicht , geleid u n de hand vau mijnen geuchteu 
collega te 's-Gravenhage, tot eeue scheeve voor-
stelling komen van onze Ambachtsschool te Arnhem. 

Zij , die verplicht zijn eene oprichtin g voor te 
bereiden, zullen natuurlij k de moeite doende be-
itsende scholen te bezoeken; maar  toch zullen 
uuk zij  zich moeten laten leiden, door  verslagen 
door  deskundigen uitgebracht. 

n het bedoelde opstel van den heer  Boersinn, 
komen de roosters van werkzaamheden over  187-4, 
vau de Ambachtsscholen van Amsterdam, -
dam, n g en Arnhem vour. 

e van Arnhem is niet overeenkomstig de 
waarheid, zooals uit onderstaande opgaven zal 
blijken . 

r  der  werk mum lied en voor-
komende in het opstel vun den 

heer  Boersmn. 

e rooster  der 
werkiaamheden 

is geweest 

. uren per  week. 

s lagei 
onderwijs . . . . 3 1 

Algebra en -
kunde 

Natuur- en Werk-
tuigkunde . . . . -

n 
t lij n ig- .Buuw-

eu Werktuigkun - 4 
dig teekenen. . . 3  il 

Projectie-leer 
Perspectief, . 

Boetseeren . . 

'2 

3 
1 

'3 

1 
20 25 

1 25 
10 1 0 

1 » O 1 i 

Timmeren. . . 
Smeden . . . . 

. 
. . .

t') e tfde Uat  is nog niet in werking. 

e zouier-roustei- van 1874. opgemaakt 
voor de opening der  school en aangifte dei-
leerlingen, vereiiehte reeds in het begin 
eenige wijzigingen. e pn.jectieleer en pers-
pectief zijn niet afzonderlijk behandeld; hel 
onderwijs in het draaien is dri e achtermid-
dagen, of 15 uur  per  week, gegeven; dat 
iu liet boetseeren 0 uur  per  week. Gedu-
rende 4 wintermaanden ia er  des avonds vau 
5 tot 7 uur  teekenonderwijs gegeven, terwij l 
een klein gedeelte, bij  gaslicht, practisch 
onderwijs ontving. Een en ander in verband 
met de beschikbare ruimte. 

e eerste cursus aan onze Ambachtsschool werd 
geopend den  Februari 1874 met 3U leer-
lingen. Gedurende den loop van het jaar  hebben 
zich 92 nieuwe leerlingen aangemeld, maur d.; 
localiteit gaf geen gelegenheid voor het plaatsen 
van meerdere leerlingen. 

e pogingen vun het Bestuur  der  ichool, bij  bet 
Gemeentebestuur  aangewend, om van die zijde 
een geschikter  localiteit voor  onze school te be-
komen , bleven uiet zonder  gevolg. Op de meest 
loyale wijze is hierin door hei Gemeentebestuur 
voorzien en een voor ons doel zeer  geschikt ge-
houw, tot wederopseggeni toe, kosteloos nfge-

; wuuibij  nog is bepauld dat het gebouw 
ran buiten door de gemeente zal worden onder-
houden. 

Tengevolge vau deze beschikking zijn da sollici-
tanten tot een toelatings-exumeii opgeroepen. Van 
de BS adspininten - waur  bij verscheiden waar-
aan de aangifte reeds een jaar  verleden wus — 
hebben Ui uuu de oproeping gehoor  gegeven. 
hiervan werden 4ti tot de lessen toegeluteu, ter-
wyl nog uan eeuigen gelegenheid gegeven is zich 
voor de opening van den nieuwen cursus uuu eeu 
nader  exumen te onderwerpen. 

e cursus in het nieuwe schoolgebouw zul uuu-
vangen op g den 5d"  Juli e. k. met den 
volgenden rooster: 

Uittreksel uit den rooster  van werkzaamheden ann 
de Ambachtsschool te Arnhem. 

Zomercursus 1875. 

. 

kl . 

uren per  week. . 

kl . la l a t 

r  en in. u. 1. on-
derwij s 8 7 9 10 

Bouwkundig teekenen 
enz ! 9 9 10 

n 9 8 ü 6 

Boetseeren cn Beeld-
houwen 1 

Timmeren 2 

Smeden 1 

n ï i 

15 

Verven 1 

l i J l ! 

i 

k :ioorloof mij  bij  deze gelegenheid een wei-
nig overnmbiichtsondeiwijs te schrijven , om daar-
door te laten uitkomen , welke zienswijze men U: 

Arnhem is toegedaan. 
Zij , die het ambachtsonderwijs in ons land 

kennen, zijn reeds tot de overtuiging gekomen, 
dat bij  de enkele Ambachtsscholen, die er  in ons 
huid zijn, verschil van richtin g bestaat. 

 Even all op elk ander  wetenschappelijk gebied , 
hebben zich ook op het nog niet lang ontgonnen 
veld van het ainbuchtsonderwijs twee richtingen 
geopenbaard, zich kenmerkende door de keuze 
voorul der  theoretische leervakken, en de wijze 
vun behandeling cn inrichtin g vun liet teekenon-
derwijs: de eene, die zich voorul ten doel stelt den 
leerlingen de noodige kennis te verschaften om 
zich na het verlaten der  school op hun speciaal 
vak toe te leggen; de andere, die van het ptrac-
tisch onderricht hoofdvak maakt en ten doel heelt 
om de leerlingen op te leiden tot ervaren hand-
werkslieden, bekwaam om terstond na het ver-
laten der  school als zoodanig in dienst te treden, 
maar tevens genoegzaam ontwikkeld , om bij  voort 
gezette studie tot betere maatschappelijke positie 

op te klimmen.* ' 
t verschil in richtin g komt minder uit door 

de vakken welke worden behandeld, of den tij d 
daaraan besteed, dau wel iu de behandeling hiervan. 

Zeer  zeker zal in vele opzichten de zienswijze 
en opvatting van den r der  school, in 
de wijze waarop het ouderwijs wordt geregeld, 
eene groote rol spelen ; maar ook eu vooral, zul 
veel al hangen van de samenstelling van het Be-
stuur. Eene gelukkige vereeniging vuu theoreti-
sche practici en practische theoretici is hierbij 
waarlij k een vei eischic. 

Bij al de scholen stelt men zich ten doel om 
den ambachtsman eene meer  degelijke opleiding 
te geven. En geen wonder! 

, die deu winkel als opleidingsplaats voor 
deu toekomstigen ambachtsman vun nabij  kent, 
zal daai voor  geene opheldering noodig hebben; 
hij , die bekend is met de kennis van het groot-
ste deel onzer  handwerkslieden, zal overtuigd zijn, 
dut hunne Opleiding zeer  gebrekkig was. 

l te bewijzen is gelukkig niet meer  noodig; 
van vele zijden is dit door  desbevoegden zoodanig 
geconstateerd, dut duaiuan uiet meer  kun, mag 
ol' zal getwijfeld worden. 

Zeer  eigenaardig zou het anders ziju hier  mede 
te deelen, wat sommige moeders mij  wel ver-
tellen, uls zij  huar  zoontje als leerling r  Am-
bachtsschool komen aangeven. t een stroom 
van woorden geven ze huur  hart lucht om te ken-
nen te geven, hoe zij  zich verheugen, nu toch 
n staul te zijn , huur  zoon eeu ambacht te laten 
leeren , zonder dut hij  op deu winkel bijuu «lei-
sel ma tig wordt bedorven. 

r  ook zelfs daar, waar de winkel als leer-
plaats voor  ambachtsgezellen een modelwinkel 
mug worden genoemd, waar  deze, door de flink e 
moral!tei l der  knechten, door de welwillendheid 
waarmede de leerling wordt onderricht , door de 
belangstelling waarmede de puttoon hem gndesluut, 
zoo goed mogelijk is, kan men zijne opleiding lot 
degelijk ambachtsman niet voldoende noemen. 
Zyne theoretische opleiding is, ul heelt hij  de 
lagere school met het beste gevolg bezocht, voorul 
met hel oog op hel ontbrekende teekenonderwijs, 
onvoldoende. 

Zul hel onderwys voor  deu umbachtsuiun goede 
vruchten drugen eu z(|nu kennis een ufgerond 
geheel uituiuken, dun zal het ouderwijs in de 
theorie en de practij k hand uun hand moeten 
guuu; dau is het noodzakelijk, dut in elk geval, ul 
het teeken- en praetiscli onderwijs, geheel eu al-

leen onder de leiding van een en denzelfden per-
soon staat. 

Wat op eeu Ambachtsschool moet onderwezen 
worden, daarover  zijn uilen het vri j  goed eens; 
maar  niet, op welke vakken van onderwijs hel 
zwaartepunt moet gelegd worden. 

r  legt men byv. het zwaartepunt op het 
constructieve, daar op het decoratieve gedeelte. 

k meen dut men in de eerste plaats het zwaar-
tepunt op het constructieve gedeelte moet leggen. 

n zul het wenschelijk worden, aan het 
practisch onderwijs niet veel tij d te besteden, of 
beter  gezegd, dit onderwijs zóó in te richten , dat 
den leerling alle beginselen en handgrepen gron-
dig worden onderwezen, hem, nudat hij  de eerste 
beginselen en meest voorkomende verbindingen 
goed heeft begrepen en kan vervaardigen, iu 
hoofdzaak bezig te houden met de voornaamste 
samenstellingen. 

n zal het wenschelijk worden, het 
zwaartepunt op het decoratieve gedeelte te leggen, 

! — maar  daarvoor  zullen de heden-
daagsche Ambachtsscholen den toestand vooreerst 
moeien veranderen, den werkenden stand eerst 
moeten onderwijzen. 

r  dit reeds thans in practij k te brengen, 
vrees ik , dnt de scholen haar  doel missen, dut ze 
niet uan de verwachting zullen beantwoorden. 
Eerst luter, wanneer het ons mag gelukken door 
het ambachtsonderwijs een meer  ontwikkelden 
ambachtsman uls ambachtsman tc verkrijgen , zullen 
ouk de winkels betere leerplaatsen worden. n 
zou de opleiding aan de school meer  theoretisch 
kunnen N en het aanleeren vun het practische 
vak meer uan de winkels kunnen worden over-
gelaten. 

Zoouls de zaken thans staun , geloof ik , dat het 
constructieve gedeelte hoofdzaak moet zijn. Zoo 
mogelijk moet de leerling, wanneer hij  de school 
verlaat, niet naur een postje zoeken, of deuken: 
ik ben nu te goed voor het werk; hij  moet naai-
de werkplaats, naar de werkbank gaan. j 
moet uiet zoeken naar  honger  stuud, maur  moet 
zijn stuud verhoogen. Onze Ambachtsscholen moe-
ten n blijven, en niet opgevoerd 
worden tot halve hoogere burgerscholen. 

r  is noodig, dat de leerling, de school 
verlatende, min of meer  uls werkman den winkel 
kan betreden; dat het theoretisch onderwijs met 
het oog op hel practisch werk worde gegeven; 
dnt hij  tloor  zijn theoretisch oudeiwijs vun alles, 
zooveel mogelijk, het hoe cn waarom weet, de 
hem voorkomende constructien met zaakkennis 
kan beoordeelen ; maar dut dit alles meur op de 
practische wetten der  uitvoering, dun op de the-
orie van het ontwerpen berust. 

j moet als werkman in de eerste plaats ken-
nis hebben vun het constructieve gedeelte van zijn 
vak, en bij  dat alles de wetten der  schoonheids-
leer en gronden der  decoratie eenigszins begrijpen. 

t is noodig dut hij  , de school verlatende, min 
of meer uls werkman den winkel kun betreden; 
muur , al heeft hy de school met het besto gevolg 
bezocht, zoo is hij  op verre ua geen ambachts-
man; daarvoor is hij  te jong en waren zijne leer-
jaren te weinig. 

, elke practicus is er  van ove . tü igd, 
dut niemand zijn vak voldoende kun loeren, dun 
alleen iu de practyk vuu het werkelijk e leven, 
iu den winkel eu op de karwei. r  leert hij 
het innig verbum! tussehen de verschillende vak-
ken kennen; duur  ziet hy, hoe de timmerman 
moet zorgen dat de neven-umbachtsmuii hem in 
den opbouw tnoet terzijde staan; daar  onder-
vinden timmerman en metselaar dat ze naast en 

t elkander  moeten werken; dat de smid zijn 
ijzerwerk moei afwerken naar  hunne opgaven en 
up bepaalde tijden te hunner  beschikking moet 
stellen. J ziet dan, dat niet alleen het van 
buiten leeren van ulle regelen en wetten vol-
doende is, maar  ook voorul gezond verstand en oor-
deel, bij  eigen ondervinding, hem scherp moeten ma-
ken. r  zal hij  soms duizelen bij  ul die eigenaar-
dige bezwaren welke hij  heelt te overwinnen , maar 
ook dan eu daar zal hy , op grond van het ont-
vangen onderwys, gaan redeneeren en met zaak-
kennis bandelen. 

Ook over het toelatiiigs-exumei; en het bepalen 
van schoolgelden bestuut verschil van gevoelen. 

Bij het toeluiings-exuuien zal men, meen ik , 
iu de eerste jaren zeer  toegevend moeten hundelen. 
u den regel is de bepaling, dut de leerling de 
lagere school behoorlijk moet hebben bezocht; 
dut hy vlug knn lezen, schrijven en met de vier 
hoofdregels der  rekenkunde bekend is. r  wuar 
de scholen eeuigen tij d beslaan hebben — althans 

te m — begint men ook bekendheid met 
de breuken als'  vereischte te stellen. 

n de eerste plaats heeft men te zorgen voor' 
hen, die met Je panden hun kost moeten verdie-
nen : voor de zpons vun den werkman. Veelal 
hebben deze slecht schoolgegaan;. wil men zich 
met het toelatingsexamen streng aan de gestelde 
voorwaarden lioii'- J ' i i . dun zal soms het grootste 
deel der  adspfranten afgewezen moeten worden. 
En toch, veletrivan 'ben zullen, wanneer zij  dri e 
jaar oji de Ambachtsschool zijn geweest, de ge-
schiktheid heob'eVi'oin flink e werklieden te worden. 

e schuld Ï het slecht schoolgaan ligt aun 
de ouders; detiCfcebben het belang va'o goed on-
derwij s niet ingèvïcn; langzamerhand, en vooral, 
door bet oprichten van Ambachtsscholen, gaan 
hunne oogeu open, maar — wil men streng zijn 
in het toelatings-examen — om hunne zoons op 
de Ambachtsschool geplaatst te krygen, t*  laat. 

Evennis bij  vele andere ingrijpende verande-
ringen in tie maatschappij  , zal hier  een overgangs-
tijdper k wptischelijk en een toegeeflijke bundeling 
billij k ziju. 

r  de Ambachtsscholen kan het beter  school-
gaan der  kinderen van deze klasse worden be-
vorderd. n kun als voorwaarde tot een toe-
latings-examcn bepalen, dat de adspirant moet 
overleggen een bewijs van den onderwijzer  waar 
hij school heeft gegaan, dut hij  de school trouw 
heeft bezocht. e ouders, die hunne zoons op 
de Ambachtsscholen willen zenden, weten dan 
bijtijds , dut zij  verplicht zyn te zorgen, dut hunne 
kinderen trouw ter  school gaan. 

Word t dit overal ingevoerd, dan zal dit hét 
getrouw schoolbezoek, op plaatsen waar  Ambachts-
scholen zijn , zeer  bevorderen; de toekomstige 
leerlingen voor de Ambachtsscholen zullen op de 
lagere school beter  ontwikkeld worden, en dit 
zal vanself leiden, om voor het toelalings examen 
aun de Ambachtsscholen hoogere eischen te stellen. 

e schoolgelden moeten zeer  laag worden ge-
steld , of daarvoor  niets worden bepaald. 

e handwerksman, die zijn zoon tot zijn 13de 
jaar  getrouw ter  school zendt en daarna nog dri e 
ii vier  jaren naar de Ambachtsschool, hem alzoo 
tut zijn l ü d e of 17de juur  kost, inwoning enz. ver-
schufl, doet werkelijk veel; doet, iu de gegeven 
omstandigheden, in dat geval genoeg; maakt 
menig meergegoede beschaamd. Eeue kleine con-
tributi e — bijv . van ƒ 5 per  Jaar, zoouls dat te 
Arnhem is — is in sommige opzichten uuttig , 
en hiertegen zal weinig beswaar  bestaan. 

t men het geluk hebben, door de Am-
bachtsscholen te bewerken wat meu wenscht, 
wal men zich voorstelt, dan sullen ook de school-
gelden kunnen trerh >ogd worden. 

Vergun mij , mijn schrijven le sluiten mei een 
aanmoedigend woord tut het oprichten en bezoe-
ken vau Ambachtsscholen. 

Er is veel, dat geleid heeft tot het oprichten 
vun Ambachtsscholen, tot de overtuiging dut 
hundwerksonderwijs noodzukelijk wus. 

c sociale quuostie, of, om met zekeren schrij-
ver  te spieken, >dat wat de geleerden de sociale 
quuestie noemen, tuuar  wat iu zuiver  Nederlundsch 
lijden heet", moet worden opgelost. 

t grootste deel onzer  ambachtslieden zijn in 
huu vuk sleclit onderwezen. e handwerksman 
moet verhoogd worden. m moet men de oogen 
openen, opdat hy, daartoe opgewekt, ziet wat 
hem ontbreekt en vol moed met zijne kinderen 
dien weg, die tot uitkomst leidt, insla, den weg 
liuar — de Auibuchtsscholen. 

n gelegenheid geeft genegenheid; men ziet 
dut zij  dien weg instaan wuar  daarvoor de gele-
genheid is, men ziet dit zoowel hier  als elders. 

Veel werklieden boort men iu sommige ti den 
klagen: er  is geen werk; voorwuur, beter  zou 
veelal gezegd ziju : ik kun geen werk krijgen ! 
Wuurlyk , er  is niet zoo schielijk gebrek aan werk , 
maar er  ziju te veel die hetzelfde werk moeten 
vragen, le veel die alleen hunne handen welen 
te reppen, — eu dun nog gebrekkig — die geen 
hoofd kunnen presenteeren. 

Gelukkig, er  is iu Nederland volop werk voor 
een bekwamen ambachtsman, en hoe meer de 
ambachtsman wordt ontwikkeld, hoe meer  werk 
er  gevonden zul worden. 

u gelukkig, de Aiubuchtsschu 1 heeft in Neder-
land vasten voet gezet, reeds wortel geschoten. 

Veel zal er  nog te verbeteren vullen, en wat 
is ook natuurlijke r  by eene zoo nieuwe en veel-
omvattends inrichtin g met hare by/oudeie eigen-
uurdige bezwureii. Gelukkig daarom zy, die geroe-
pen zyu hunne beste krachten daaraan te wijden. 
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All e begin is moeilijk . Aan deze wet ontkomt 
een Bestuur, dat zich voorstelt een Ambachts-
school in het leven te roepen, niet. e verba-
zende inspanning daartoe vereischt, kan hij , die 
daarmede niet belast is geweest, zich moeilijk 
voorstellen; de te overwinnen zwarigheden zijn 
vele. Vooral daar de tegenkanting bij  enkelen 
nog blijf t bestaan. 

Ecre daarom dien vrienden van den werkenden 
stand, die hunne veelal kostbaren tij d en krach-
ten daartoe niet te goed rekenen en zich geheel 
belangloos zoovele en zoo groote opofferingen en 
onaangenaamheden getroosten . wetende : 

iGeeft d' armen geld, het baat een dag; 
Geeft kennis hem, het baat hem jaren." 

, voor wie de scholen worden opgericht, 
zou ik gaarne aanmoedigen zich zooveel mogelijk 
met de zaak te bemoeien. 

Vaak wordt er  gezegd, de ambachtsman zelf toont 
geen belang. r ook dit zal door het onder-
wij s beter  worden; het wordt reeds gaandeweg 
beter. r  en meer  beginnen ook /ij  in le zien 
dat, nu de getijen verloopen , de bakens verzet 
moeten worden. Stoom en machine brengen eene 
groote orakeering teweeg. Werktuigen en wcik-
tuigkunde maken den slaaf overbodig, maar  vra-
gen het hoold helder en de band knap, om er  het 
rechte nut van te trekken. 

Zij t wakker  daarom, gij  ouders, die uwe 
kinderen straks de wereld moet inzenden, om 
tegen anderen te concurrecren. Gij  jongens! welke 
dien strij d moet aanvaarden, bereidt u voor de 
toekomst zoo lang het dag is. Grijp t aan , elke 
gelegenheid die u wordt aangeboden en ontwik 
kelt in u vooral smaak en schoonheidsgevoel, want 
daardoor zal het door u geleverde werk eerst 
recht waarde verkrijgen . 

Gij , werkende stand! toont uwe belangstelling 
in 't geen men voor u wil doen. , krach-
tige hulp en bijstand is er  noodig, maar deze 
woidt in ons land voor  nuttige inrichtingen niet 
geweigerd. 

t dan, zoo het Bestuur van een Ambachts-
school met bus en schalen rondgaat, zoo het 
aai.klopt in alle wijken, zoo bet verklaart de nood 
van den werkenden stand is groot, laat dan dat 
Bestuur  zich mogen beroepen op de getoonde be-
langstelling van den ambachtsman zeiven; zoo 
zorgt gij , dat men later  niet tot uwe zoons kan 
zeggen: 

k hoor de hamers dreunen, 
r  'k zie er  's nabuurs volk en trant ; 

t kloeke leden , flink verstand ; 
Terwij l gij  zit te kreunen 

O jonge maats van Nederland." 
Arnhem, Juni 1875. F. . . 

 der Ambachtsschool te Arnhem. 

. 

S OVE  ONZE . 

Geen leven zonder  liefde, maar  ook : geen leven 
zonder  kunst. Ziedaar het ideaal, dat ieder be-
schaafd mensch zich van bet wezen der t 
behoort te vormen. Zi j  heeft den mensch ver-
edeld , zijn deugden geadeld, zij  is zijn getrouwe 
genius in den ondermaanschen strijd ; in ramp 
en tegenspoed beurt zij  hem op, en is hem een 
troost tot aan zyn laatste stonde. Zij  heeft een 
ontzaglijk groot aandeel in de opbouwing van 
den volksbloei en volkswelvaart; zij  beeft Europa 
als het centrum der  wereldbeschaving verre boven 
alle andere deelen van den aardbol verheven. 

Aanschouw de gewrochten van steen of hout, 
die door de hand des kunstenaars het levend beeld 
van mensch, dier  of plant schijnen te voorschijn 
te roepen; bezoek de galerijen der  schilderkunst, 
waar het machtige penseel alles als in werke-
lijkhei d voor uwe oogen toovert; aanschouw de 
schoone vormen der  architectuur of zet u neer 
ten aanhooren van een heerlijke muzikale schepping, 
altij d en overal is het de weldadige en overwel-
digende invloed der t die 's menschen geest 
ontspant en hem verre boven hetaardsche verheft, 

En ofschoon Nederland op het gebied der  We-
tenschap in de eerste gelederen staaf, en het voor-
heen ook op het gebied der t zulk een eer-
volle plaats innam, verkeert de eerste en voor-
naamste harer  schoone kunsten, de Bouwkunst, 
en wel bepaaldelijk de hedendaagsche huizen-
bouw , in een toestand die allertreurigst moet 
genoemd worden. Aanschouw onze straten en 
pleinen, onze grachten, onze landwegen, en bijna 
het eene bouwgewrocht na het andere, dat daar 
uit den grond verrijst , getuigt van de verre-
gaandste onbedrevenheid in het vak als kunstvak, 
verraadt de ergerlijkste onkunde, eu een onbe-
schrijflijke n wunsmaak. 

t kwaad zetelt in de eerste plaatsin de om-
standigheid, dat de t ten onzent niet genoeg-
zaam is doorgedrongen. 

t volk krijg t bijna niets te zien dan wange-
wrochten, en van daar, dat men met alles te-
vreden i«, dat men in de verste vei te niet in 
staat is, orn mooi van leelijk te onderscheiden. 
Wel bezoekt jaarlijk s een groot getal onzer  toe-
risten de hoofdsteden buitenslands; wel maakt 
zelfs de geringe klasse gretig gebruik vun elke 
goedkoope buitenlundsche spoorweggelegenheid, 
en bemerkt men wel degelijk dat daar  de aanblik 
van alles een oneindig beter  indru k maakt dan te 
huis; maar is men weder eeu drietul weken op 
zyn bestemming, dan is dat alles ras verdwenen, 
en leeft men maar weer in de oude sleur  voort. 

Een eerste en voornaamste belang voor  onze 
bouwheeren is over het algemeen, dut men zoo 
goedkoop mogelijk bouwt, onwetend als zy zyn, 
dat goedkoop in de meeste gevallen duurkoop is. 
Zoo het dan maar even kan, onderhandelt meu 
liefst met een werkbaas, want dan wordt het 
salaris van den architect uitgewonnen; en onze 
timmerlieden ad metselaars hebben iu hun jeugd 
allicht zooveel op een stadsteekenschool geleerd, 

dat zij  in staat zijn , hoe dan ook, een teckening 
te vervaardigen. 

Nu willen wij  geenszins iets afdingen op de 
bekwaamheden onzer  timmerlieden en metselaars 
als zoodanig, maar het is toch duidelijk , dat hun 
werkkrin g slechts onderdooien zijn van het vak 
van Bouwkunst. 

Een timmerman kan timmeren, en een metse-
laar  metselen ; maar de functiën van bouwmeester 
zijn : het maken van bouwplans, het bestudee-
ren van de inrichting , enz. der  gebouwen eu, wel 
niet het minst, de zorg 'lat de gebouwen zooveel 
mogelijk aau de eischen der  schoonheidsleer vol-
doen. Ons publiek nu beseft dit over het alge-
meen niet, en doordien de verschillende onder-
deelen van bet bouwvak te nauw aan elkaar 
sluiten, en een timmerman b. v. s m is evengoed 
het werkvolk van een metselaar kan dirigeeren, 
zoo is het duidelijk , dat in zeer  vele gevallen de 
inmenging van een architect onnoodig wordtgeacht. 
Nu meene men niet, dat men al verbetert, wan-
neer men slechts een architect aanstelt; in zeer 
vele gevallen kan dit niets baten, want een aan-
nemer of werkbaas, die iu het bezit raakt vau 
een erfenis, of ook wel, wiens zaken uit eigen 
beweging dreigen te liquideeren, bestuit er  al 
spoedig toe om architect te worden, en tracht 
zich dan liefst klundisie te verwerven door, even-
als een winkelier , met goedkoop te beginnen; en 
aangezien ons publiek in den regel niet naar de 
kundigheid van een architect informeert, en zijn 
gering salaris bovendien een gretig onthaal vindt, 
zoo ziet men niet zelden deze inderdaad duur-
koope bouwmeesters opgang maken. - n zooverre 
deze nu hierdoor in hun maatschappelijk onder-
houd trachten te voorzien, zyu zij  geenszins te 
laken, doch liet publiek behoorde meer  kunst-
liefde te bezitten, en zoodanige kunstenaars {.') 
niet in de gelegenheid te stellen langs goedkoo-
pen (?) weg hun onkunde te toonen. 

Een ander  zeer  groot deel onzer  architecten 
hebben eveneens nergens tcekenonderwys genoten 
dan op onze studsteekenscholen, welk ondeiwys 
genoegzaam bekend is, en hebben zich, na eenige 
jaren als opzichter  te zyn werkzaam geweest, 
wanneer  daartoe de gelegenheid gunstig was, als 
architect geproclameerd. Velen dezer  rubriek , 
alsmede van de straks genoemde, hebben nu wel 
genoegzame practische ervaring van bouwconstruc-
tie, eu sommigen hebben helder  hoofd genoeg om 
de inrichtin g van een gebouw naar  behooren uit te 
voeren, maar aan artistiek talent ontbreekt het 
ben allen, om de eenvoudige reden dat zij  niet 
de opleiding hebben genoten, die een bouwmees-
ter  zoo dringend noodzakelyk behoeft, omdat zij 
nooit eenig groud.g onderwijs hebben gehad in 
schoonheidsleer, waartoe ten onzent geen gele-
genheid bestaat. e weinige bekwame architec-
ten die wij  dan ook bezitten hebben veelal hun 
opleiding buitenslands genoten, of zijn men-
schen met een vlug begrip en van goeden aanleg, 
die zich dikwerf in het buitenland ophouden, om, 
als zulks noodig is, daar de noodige vruchten 
te plukken. 

Nochtans meene men niet, dat ieder  bouw-
meester, die aan een buitenlundsche academie ge-
weest is, daarom als bekwaam kan worden aan-
geschreven. Voor de vestiging als bouwmeester 
hier  te lande wordt toch niet de minste forma-
litei t vereischt, zoodat men, zal zulk een bouw-
meester  meer  onderscheiding verdienen, dan een 
die hier  te lande werd opgeleid, meerdere be-
wijzen behoeft dan alleen de wetenschap, dat hij 
in bet buitenland zijn studiën beeft volbracht. 

n toch worden er  in de eerste plaats 
voor de t opgeleid, en hoevelen bereiken hun 
doel, d. w. z. worden ware kuustenuars? Velen 
bezitten niet den vereischten aanleg, zoodat, al 
studeeren zij  ook hun gansche leven, zij  nooit 
iets worden; terwij l anderen , met voldoenden aan-
leg, heter  vinden, in het buitenland hun tij d op 
minder  ernstige wijze door te brengen. 

e het ook zij , wij  hebben te veel architec-
ten ; hun kundigheden staan over het geheel op 
een al te laag peil, en vun daar, dut de eeu 
den ander  hindert door  goedkoope middelen als 
anderszins, en dat zelfs du enkele degelijk be-
kwamen soms voor het gros moeten wyken, om 
dut het publiek — waaronder  vooral bet tpeculee-
rend publiek, de bouwmaatschappijen — steeds zoo-
veel mogelijk bedacht is op een joedkoopen bouw-
meester, natuurlij k in de onwetendheid verkee-
rende dat een goedkoope bouwmeester  toch duur-
koop is, aangezien hy al spoedig geneigd is, de 
abuizen (?> zijner  inlerieureu door de vingers te 
zien; en van daar  tenslotte, dut onze hedendaag-
sche huizenbouw in de allereerste plaats op zeer 
jammerlijk e wyze verminkt wordt. 

n kent geen artistieke indeeling van vakken 
en lijnen aau gevel euz.; men kent geen orne-
mentat ién, en zoo men die al wil aanbrengen, 
loopt men het eerste het beste terra-cotta-muga-
zyn binnen, koopt wat maar  voor de hand 
ligt , en liefst wat het goedkoopst is, cn boven-
dien brengt men van verkeerde ornementen liefst 
een overvloed uan, in de mecning dut daardoor 
het artistiek aanzien van deu bouw moet ver-
hoogd worden. r een niet minder  groot ge-
brek gaat altyd met de laatstgenoemde samen, 
nl . dat men geen proportion kent. 

n , dukramen , consoles, pullijsten , 
enz. enz. schreeuwen op een afschuwelyke manier 
tegen elkaar: het eeue is veel te licht , het an-
dere veel te zwaar, nergens vindt het oog van 
den beschouwer rust, want den middelweg heeft 
men nooit kunnen treffen, omdat het oog van 
den maker  niet artistiek gevormd was, omdat 
hij  gemeend heeft de artistieke maten uit zyn 
duimstok te kunnen putten, terwyl zyn oog den 
dienst van duimstok had moeten doen, en tevens 
begrypt men niet, dat een gebouw door  gepasten 
eenvoud een artistiek uiterlyk kan verkrijgen ; 
meu weet niet, dat de t ook door  weinig 
geld kan geëxploiteerd worden. 

Al deze feilen zijn , wij  herhalen het, het ge-
volg van het gebrek aan een degelijke architec-
tonische opleiding, aun een degelijk artistieke 
vorming. Wy bezitten een tal van stadsteeken-
scholen, maar  vraag niet welk onderwys daar 
wordt gegeven, noch wie dat onderwys in den 
regel geven. Veelal zyn het bouwkundigen die 
tevens in een stedelijke betrekking zijn , en dan 
dat onderwijs als een bijbaantj e waarnemen. r 
de stedelijke besturen kiezen ten onzent ook al 
op eigen gezag de personen, die het beheer  zul-
len voeren over de stedulyke bouwwerken, en 
het is duidelijk , dat, aangezien die besturen in 
den regel nl evenweinig belang hebben bij  de 

t als het gros onzer  natie, gunstelingen al-
tij d worden voorgetrokken, en dus de meeste 
stemmen verkrijgen ; terwyl het oneindig veel 
beter  zou zijn , zoo de benoeming van stedelijke 
bouwmeesters onder  controle stond vun de -
geering, hygestaan door de Commissie van -
adviseurs of het Bestuur van de j tot 
bevordering der  Bouwkunst, en deze benoeming 
geenszins van een stemming werd afhankelijk 
gemaakt. n hebben wij  dan ook be-
kwame sollicitanten naar de betrekking van ge-
meente-architect zien afwyzen. omdat anderen , 
van oneindig minder artistiek talent, meerdere 
stemmen bekwamen. 

(Wordt vervolgd.) 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Ber ich ten en mededeel ingen. 

. 
e e g heeft bij  het Elzas-

r ' ter  kennisneming inge-
zonden een ontwerp voor een kanaal van Straats-
burg naar . t kanaal is gepro-
jecteerd op eene lengte van 117 kilometers, 
waarvan 53 iu den Elzas en 04 in den -
schen Paltz. c kosten zyn geraamd op 34,100,000 
marken , waarvan voor het Elzasser  gedeelte is ge-
rekend op 10 millioen. e kosten van onderhoud 
en exploitatie zijn begroot op 198,000 marken 
's jaars. Een afschrift van het stuk is aan de 
Straatsburger r van l gezonden, 
met verzoek om advies. 

— n Parklane te n is een marmeren 
drinkfoutei n geplaatst, die versierd is met stand-
beelden vun Shakespeare, Cbaucer en . 

e kosten van oprichtin g hebben 5000 p. st. 
bedragen. 

— e Gemeenteraad van Frankfor t . heeft 
eene prijsvraag uitgeschreven voor een ontwerp 
eener  brug over de , en daartoe uitge-
noodigd de heeren Sternberg, te Carlsruhe; As-
kenasy, te Frankfor t .t . en Schenk, te . 

e jur y van beoordeeling zal bestaan uit de -
geerings- en Bouwraden Uorggrevc, te f 
en , te , alsmede den Opper-bouw-
raad Becker, te Carlsruhe. 

Elk der  mededingers zal voor  zijn ontwerp een 
honorarium van 3000 marken ontvangen, terwij l 
de vervaardiger van het ontwerp, dat ter  uit-
voering wordt aanbevolen, eene belooning zal 
genieten van 1"..  over de bouwsom, die onge-
veer  één millioen marken zal beloopen. 

B 1 N N E N  A N . 

's  Z, . heeft tot lid der  Neder-
landsche e voor de wereldtentoon-
stelling te Philadelphia in 1876 benoemd . 

. W. O Gori , te Amsterdam. 

Bij  beschikking van den r van Bin-
nenlundsche Zaken van 14 Juli is aan Stoon &  Co., 
te , tot wederopzegging, vergunning 
verleend voor een stoombootdienst tot vervoer 
van goederen en vee tusschen m en Arn -
hem en tusschenliggende plaatsen. 

— e r van n maukt bekend , 
dat het voornemen bestnat om drie Nederland-
sche jongelieden, die den leeftijd van twee en 
twintig jaren niet hebben overschreden , en die 
ann het eindexamen der  hoogere burgerschool met 
vijfjarige n cursus, overeenkomstig de wet van 2 

i 1863, hebben voldaan ( practisch en theore-
tisch te doen opleiden tot technisch ambtenaar 
voor bet boschwezen in Ned , op den 
voet en de wijze, ouder  genot der  voordeden en 
onder de verplichtingen, omschreven in de be-
schikking van het t van n dd. 
11 Aug. 1874, en in e Staatscourant no. 159 
van dit jaar  medegedeeld 

— n l.'iileu September e, k. zal te 's-Gra-
ve ii huge een vergelijkend onderzoek plaats heb-
ben van candid aten naar de betrekking vun ad-
spirant-landmeter bij  het kadaster, waartoe twin-
ti g plaatsen ter  vervullin g worden opengesteld. 

t wijzigingavan hetgeen vroeger was bepaald, 
behooren de candid.iteii zich, vóór lo. Augustus 
e. k., bij  een op zegel geschreven request, tot d»-n 

r  te wenden. 

t programma. waarnaar het examen zal wor-
den afgenomen , de vereischten , om daartoe te 
worden toegelaten, en de bescheiden, die bij  het 
verzoek om toelating moeten worden overgelegd, 
zyn opgenomen in de Staatscourant tan den 
- l i ' i i November 1874, no. 276. 

e examencommissie is samengesteld als volgt: 
Voorzitter  de heer A . , hoofdingenieur-
verificateur vun bet kadaster  bij  het -
ment van Financien, leden: de heeren C. .1. 
Genet, ingenieur-verificateur van het kadaster 
te ; J. J. Slaterus, landmeter der  l e 
klasse hy het kadaster  te ; W. Blilm , 

r  van de Burgerschool voor  middelbaar 
onderwys; W. B. r  en J Straub, hoofdon-
derwijzers te 's-Gravenhage. 

. n de Groote of St -Sebuinuskerk 
alhier  is eene kunstschildering ontdekt uit het 
laatst der  15de eeuw, voorstellende »het laatste 
oordeel." 

, t Juli . 

Zulten, te 11 uren, ten raadhuize: het makeu en 
leveren van schoolmen beien. ) 

, te 111 , uren, door het ministerie 
binnenl. /.aken, aan bet gebouw van het prov. best. 
bet onderhoud van dc oovcrwerken ter  wederszijth.,, 
van de haven te s cn vau de lx : 

c lioofden aan den Oudenhooruschen zeedijk 
g ƒ6300. 

'N-llage, tc 12 uren, door  het miuislcric van fi nat], 
cicn: het herstellen en verbeteren van dc < 
graallijuen langs deu Staatsspoorweg tusscheu Gronin-
gen en de e grens bij  Nicuwcschans en van 
Groningen over  Assen eu l tot Zwolle, alsmede 
langs deu Nodcrlandschen Oentraalsponrwcg tusschen 
Zwolle eu , met. inbegrip van de zijlijue u te 
Groningen, lloogezand, Sappemeer, Winschoten 
Assen, , l cn Zwolle. 

, te 12 uren, door  burg. cn weth.: lo. hei 
verrichten van eeuige verfwerken, iu 3 perc; 2o. het 
loveren enz. van 60 ü 70 kachels niet toebchooren 
buur , ged. fi  jaren. 

Am»terdnm, tc 12 uren, door  burg. cn weth.: de 
metsel-, hardsteen-, ijzer-, timmer-, zink- en ander 
werken voor het verlagen cn verbreeden van 3 steens 
wulfbruggcu iu de Utrechlschestroat. 

Zuid walde, te 1 uur, door  burg. en weth.: het 
bouwen eener  nieuwe school te . Aauw. 
te 10 uren. 

i itumli , te 6 ureu, door  Wed. , in bot 
Eindhovenschc : het doen vau vcrnieuwïugeu 
en verbeteringen aan genoemd koffiehuis. 

, door  voogden van de stads-arnieu-
kamer: dc levering van 700 . ruw katoen, 400 , 
bremer-huisdock, 300 . vlaslinneu. 

, bij . P. Oppcdijk : hot graven van eene 
vaart, ten uu >! den van den Noedwcg, lang circa 
158 , en het baggeren eener  geul iu hot ldskcn-
lini -te , lang a 300 . 

, 31 Juli . 

, te 11 uren, door het ministerie vau bin. 
nenl. zaken: lo. do vernieuwing van eeu gedeelte van 
het rijsstortebed in den u overlaat. 

g ƒ3847; 2o. dc verbetering van den Gelder-
schcu l in Je gemeente Wijuc , tusschen de ki 
lometerraaion sy en 90. g / 5370. 

Amsterdam, le 11 uron, door den directeur der 
marine, ter  griffi e van de directie: de levering vai 
ijzer. 

, tc 11 Uren, door  burg. en weth.: lo. het 
verhoogen vau de zoogen. e School tc -
veen cu het plaatsen daarin van 2 ijzeren rumeu; 2o. 
het verven van het gemecutehuis; 3o. liet verven der 
inrijhekko n vóór het kerkplein cn van bet lijkcnkuisj c 
op de begraafplaats te . 

. te 11 uren, door het bestuur  vuu 
het waterschap , in het Waterschapshuis: 
lo. het doen van eenige herstellingen aan dc uitwa-
terende sluizen en dc vallaten tc Oosterdijkshorn eu 
do , iu 3 perc. en iu massa; 2o. hot herstellen 
vau afschuivingen in dc kanaalboorilei1 van het Wnrf -
fumcrniaar en het kanaal u ou het 
doen vau uitbaggeringen in onderscheidene kuualcn. 

» * *  Juli . 
, lo 12 nren, door het ministerie van bin-

nenl. zaken: lo. het. maken cn stellen.van deu bovenbouw 
der  bruggen over de twee doorgangen iu het Open* 
bavenfront te Amsterdam. g ƒ520,000; 2o. het 
bouwen vau eene bosculecrende brug met 7 vaste 
vakken, tot toegang van het d naar het 
stations-emplacement le Amsterdam. g ƒ 78,000. 
Beide ten behoeve van den spoorweg NiCuwediep 
Amsterdam. 

Slerlkxee, te 1 uur , door het dagelijksch bestuur 
vau het waterschap Schouwen, aan 's s kamer: 
het leveren sa verwerken vau > schecpston ge-
wonen- en 4000 idem afvul van i steen, 
in 2 perc. 

. tc 2 ureu. door het kerkbestuur der . 
gemeente, in het Veerhuisi het bouwen van eene 
prodikuulswumng aldaar. . bij  A. F. van Setcrs, 
te Vught. Aanw. le 10 uren. 

Vrijdag , SS Juli . 

Cirenlngen, te 12 ureu, door het ministerie vau 
binueul. zaken, aau hei gebouw van het prov. best: 
het maken van eeue pan.beschoeiing met stecustapeling 
enz., en het vernieuwen en verlagen van duikers, be-
booreude bij  deu s grooten weg lc , 2e zijtak, 
van Groningen naar . g ƒ506;». 

/ « o l i e, te lz"  uren, door het ministerie vau 
binnenl. zaken, aan het gebouw van hel prov. bestuur: 
het wegruimen van een in de Zuiderzee gezonken 
viscbschuit, in het vaarwater  tusschen den l eu 

. 

Nijmegen, tc 12', uren, door  burg. eu weth.: het 
verrichten van baggerwerk iu de Nieuwe , ten 
westen van de stad: het uitdiepen van de bedd ng 
vau de Waal voor dc kade. . bij  den gemeente-
architect. 

'n-llage, to 1 uur, door  burg. cu weth.: het op-
houwen van de gemeentcgasfabriek. Aauw. 19 Juli , 
te 10 urea. 

, tc 2 uren, door het gemeentebestuur, 
bij  Wie lier  Bakker: het aroovcerca der  oude scholen 
in dc buurtschap t eu die bij  de . 
kerk ; het bouwen eener  nieuwe school ton dienste der 
buurtschap t cu het doen vnn eenige be-
langrijk e herstellingen aan dc onderwijzerswoning, bij 
deu onderwijzer  Jonkman in gebruik. Aauw. door 
den architect T. F. , vau Slecnwijkcrwold, 
van 9—10 uren bij  deu ouderwijzer  cn van 111 j 
12", ureu aan do school te . 

Zaterdag. 24 Juli . 

l'treehl , te 1 uur , door  burg. cu weth.: lo. het 
maken vau 2 ijzeren werftrappeu langs de Oudegracht; 
2o. het aanleggen van rioleenug eu eeu gedeclle trot-
toir  ia de . Aanw. van uo. 2, li) Juli , te 
lO'/ i uren. 

, te l\t ureu, door  ktrkvoogdou der  Ned. 
. gemeente, iu de consistorie der  groote kerk i 

het verveu van banken, schotten enz. m de Groote 
of k aldaar. . bij  den bouwmeester 
W. C. . 

, to 6 uren, bij  Y. de Jongh: het timmer-
werk c. a, aau eene boerenbehuiziug op het VVeater-

d onder , vau . O. J. A. 
Baron van a thoe Slooteu. Aauw. 23 Juli , 
te 10 uren. 

Ternaard, bij  den burgciucester  van Wcstdongera-
deel: de levering van 648 stère gewnsschen riviergrint . 

m , bij  J. vso den : hel verveu en 
glazenmaken der  nieuwe school te . 

, 10) Juli . 

, te l i 1 , uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw VAU het prov. best.: 
het maken van ecu bibliotheekgebouw enz. naosl en 
aan dc bibliotheek, beboerende lot de academische 
gebouwen te . g /'13,000. 

, to 12 uren, door het ministerie van finan-
ciën: het herstellen cn verbeteren van de k stele-
gruaflijnci i langs den g tusscheu Utrecht 
en , langs den Staatsspoorweg tnssclicn Ulrecht 
cn 's-Bosch, met inbegrip van dc zijlij u tc Bommel, 
en langs den Ncdcrlaiidscheu Ccntrnalspoorwcg tus-
schen Utrecht cu Zwolle, alsmede het verplaatsen van 
ccn gedeelte der  telegraaflijn met 3 draden lungs dien 
spoorweg nabij  Amersfoort, in 2 perc. 

, tc 1 uur, door  burg. cn weth.: het ma-
ken en leveren der  ijzerwerken voor 25 ovens en 2 
condensors voor de nieuwe gemcontcgnsfabriek. 

Amsterdam , te l '/ i uren, door de . -
spoorwegmaatschappij, iu het stationsgebouw: bet 
maken van eene locomotievenloods, dc onderbouw 
van eene groote draaischijf, eeue bergplaats voor  steen-
kolen en takkenbossen en eenige bijkomende werkzaam-
heden op het siai ion sten em ie Zni feu. g 
ƒ46,000, 

Cilanrrbeeh, le 5 uren, door dc firma Gcrri t van 
n en Co., te Grouau, bij  l i . ter  Glans: het 

bouweu eener  stoomspinnerij, met annexe gebouwen, 
schoorsteeu cn stoompul. . hij  deu gemeen tu-nr-
chitcct. G- J. Niermans, te Enschedé. Aauw. 23 Juli , 
te 5', uren. 

, 17 Juli . 

l'treehl , te 2 uren. door de maatschappij  tot expl. 
vau Staatsspoorwegen, nun hot Centraal bureau: het 
afbreken van een steenen wachtershuisje en hel bou-
wen van eeue waehlerswmiing op wachtpost no. 40 
tusschen n en Olsl, ten behoeve van deu 
spoorweg . 

Jaarsveld, tc 2 uren, dooi kerkmeesters der . 
gemeente, in de consistoriekamer: het doen van be-
langrijk e vernieuwingen eu hcrslclliugcn aan dc be-
slaande keik cn toren. 

Neuzen, te 8 uren, door bet bestuur der  wntor-
keering vau den polder  Nieuwe Neuzeu, in het Neder-
landsch logement: bet bouwen vau eene woning voor 
den waterbouwkundigen ambtenaar, mut vergaderka-
mer ten dienste van het bestuur cn dc leden van den 
dijksraad der  waterkcering. Aanw. 20 cn 23 Juli . 

Amsterdam, door u cu ; het bou-
wen vau eene stoomdrukkerij  met knul ureu cu bijbe-
hoorende lokalen op deu N. Z. Voorburgwal aldaar. 

. bij  den ingenieur-architect A. . van Gendt. 

, 2  Juli . 

Oanenlaae, te 10 uren, door het bestuur vau liet 
waterschap Vereenigde-Pulders-van-Ossenisse, bij  Wed. 
J. van Sikkelerus: het doeu der  benoodigdc werken 
en leverautiéu, iu 2 perc. 

, 2w Juli . 

, tc 11 uren, tcu kantore vau don direc-
teur dor  registratie cn domeinen; het verhoogen cn 
onderhouden tut 1 i 1870 van den westelijken 
Slijkvauger, alsmede het onderhouden tot dat tij i stip 
van dc twee overige shjkvaugers nabij  den polder de 

e Stelle in dou Brakman, daarouder  begrepen 
het leggen van 2500 - wiutermat. Aanw. 26 Juli , 
te uren. 

Ternaard, bij  den burgem. van Wcstdougcrudorl: 
liet maken vau een ciud straatweg te Nes, ter  lengte 
Tan 280 . Aauw. 28 Juli , te 11 uren. 

VrUdag, 30 Juli . 
. te 12 uren, door het miuistcrie vau 

binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
lo. bet doeu van bestratingen cn herstellingen aan 
den weg le kl. no. 1 , 2e zijtak , vnn Groningen naar 
de grensscheiding met e hij  dc Punt , in 2 perc. 
Aanw. 23 Juli . ! perc. , ƒ 8 7 8 0, perc. 2, 
ƒ5570; 2o. eeuige veranderingen en buitengewone her-
stellingen aau de academische gebouwen tc Groningen. 
Aauw. 23 Jul i » ƒ 4565. 

Zaterdag, 31 Juli . 

, bij . , secretaris ontvanger van 
den Grooten Noordwolderjtolder het herstellen van 
dr  keersluis in dien polder. Bestek ligt bij . -
mans, te Oudega. Aauw. 2S Juli , tc 9 ureu. 

Zendag,  tug. 

, door het ministerie vnn oorlog; de levering 
vau 1500 riem groot-mediaan velijn drukpapier , 800 
pak bordpapier, voor deu dienst iu . 

Ulnsdag, S Aug. 

, tc 2 uren, door de maatschappij  tot exp'. 
van Btgstsspoorwegen, «au het oentraaïbureau; het 
maken vnn een gebouw voor  lampen en waterstoven 
met bijbehoorende werken op hot station , 
ten belione van den spoorweg van n naar de 
Pruisische grens. Aanw. 20 Juli . g ƒ3735. 

Weenadag, 4 «ug. 
, tc 11 uren, door het ministerie vun bin-

nenl. zaken; het Verrichten van eenige verfwerken 
«au de u te . 

Vrijdag , « Aug. 

Sieuw-Am-terdam, le 12 uren, bij . de Vroom*' : 
liet n *un 4 draaibruggen iu het Borger  Wesler-
*eeu. Aanw. 5 Aug., te 4 uren. 

, lO Aug. 

l'treehl , te 2 uren, door dc maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aau het centrnulhurcau : het 
leggen van een zijspoor, bet maken eener  keibcslra-
ting en van eenige verdere werken op het station 
SUtard. Aanw. 27 Juli . 

Op later  le bepalen datum. 

: het bouwen eener  voorliuizing c. a. 
a  dc boerenhuizing bewoond dour . T. , 
h' Weidnio. . bij  den architect J, . Brans, to 

. 

, door  J. Oostcrveld, bij  W. i het 
graven van eene nieuwe opvaart, fangs een stuk land, 
n?bij  de g le , ter  lomrto vau 
C'rca 340 . 

P r U " » « » * « gevraagd van schecpskettingen met eu 
£nder traverses van fi . tot 23 . Adres 
poefch. Van den Eude, , motto: „Scherps-
ketting*, » r 

Alloop van Aanbestedingen. 

" ide i .oorn , 29 Juni  hot vertimmeren der  oudor-
WiJzerswoning cn het inrichten dor  dauraaugrenzende 
'°kalon tot school voor  voorher. . O.; minste in-
schrijver  was J. G. Visser, te Akkrum , voor  ƒ3595. 

Uetalawler, 1 Juli : dc levering van 1300 stère 
grove riTiergrint ; minjde inschr. was T. . Tbomas-
& e n . te Nijmegen, a /3.39 per  stère. 

Tilburg , 2 Juli : het afbreken en wederopbouwen 
van een hecrenhuis; ingekomeu 5 biljetten, als: 
N. van . le Tilburg , f 8970 

. , „  idem „  8670 
, „  Breda, „  8240 

A. v. d. Akker . „  idem ,. 7020 
J, v. d. Sandc, „  idem „  6749 
niet gegund. 

Warder , 2 Juli : het bcschoeicn van den gemeente-
wee, in 5 perc; minste iuschr. waren \ P. , 
te Beets, perc. , 3, 4 en 5, resp. voor ƒ 1640. 
ƒ 1700, ƒ 1412 eu /'1550; perc. 2, A. , te -
dclic, voor  ƒ1690. 

WarffUm , 2 Juli ; het herleggcn van straten en bet 
aanleggen vuu stteueu voetpaden iu hot dorp WarfTum; 
ingek. fi  bilj. , als: 
G. Sijtsema, te Picterzijl eu 

. , „ , / 3175 
. en J. Offringa, „  Sappemeer, „  2273 

J. . vau , „  lied i i in en 
. Boersina, „  Warfhuizeu, „  2000 

J. Veldkamp eu 
J. J. , „  Bcdum, „  1988 

W. B. en . B. , „  Wurfbuizon, „  1939 
. , „  Oudcrdundani en 
J. Vccndijk , „  Obcrgan, „  1825 

, 2 Juli : het bouwen eener  doopkapel met 
portaal uuu dc parochiekerk; minste iuschr. was . 
Ubuchs, tc Nieuwsled, voor ƒ 1648. 

, 3 Juli : bet opbouwen vau 2 woouhui' 
zen, uilgcnomeu hel metselwerk; minste inschr. wus 

. s Jr., aldaar, voor  /11,649. 

s | l , 3 Jul.: hef afbreken van een pel- en 
korenmolen te i cu wederopbouwen van dien 
te l ; minste inschr. was Noordewier, te -
tens, voor  ƒ1215. 

. 3 Juli : de levering in Oct. van 100 stère 
nviergrii i 1 uau Vijf-deeleu-zeedukon-Buitendijks; ge-
gund aan Peters cn Co.. tc Panuerden, a ƒ 3 . 64 
per  stère. 

, 6 Juli : het maken van eene fuudcering 
voor een ijzeren kusllichttoreu en bet bouwen vau 
2 wouingeu voor  don dienst der  verlichting op Wal-
cheren; ingekomeu 13 bilj. , als: 
A. , te , f 13,875 
W. . van , „ , „  13.ÜS7 
W. , „  Walsoorden, „  13,500 
J. dc Bruijne , „ . „  13,250 
J. v. d. , „ , „  12,522 
J . , „  \\ ostkapcllc, 11,993 
1). , „  idem „  11,988 
P. . vau , „  idem „  11,875 
A. Baart, „  Aagtekerke, „  11,649 

. van der  Ploeg, „  Zicrikzee, „  11,490 
1'. , „  Breskons, „  10,883 
.1. Pusscnicr, „ , „  10,570 
P. vau Oosteu, „  Colijnaplaat, „  10,499 

m , 7 Juli : de verbeteringen aan don molen 
vau het ; iugek. 2 bilj. , nis: 
T. , te Bedum, ƒ 2 7 25 
.1. , „  Zuidwoldr , „  2490 
gegund. 

n.unriiei ü eti-k.i.pei, s j u ] j . do uitbreidin g vau 
het schoolgebouw te ; ingekomen 5 bil-
jetten , als: 
B. Oustciu, tc , ƒ 1290 
G. J. , „ , „  1224 
A. Sikkeus, ., , „  1180 

. , „  „  1089 

. J. Viukenherg, „ , „  993 

, 8 Juli : het vergrooten der  tegenwoor-
dige tusscheuschool; ingek. 5 bilj. . als: 
T. , te , ƒ S707 

. v. d. Baren, „  Frnneker, „  7963 
B. G. Fokkema. „  Oenkerk, „  7900 
S. A. Berg»ma, „  Franekor, „  77S3 
B. J. , „  idem „  7686 

\oi>rü.i i jh . 8 Juli : lo. het bouwen eener  onder-
wijzerswouiug te Eugolberl; ingek. 2 bilj. , als: 

. , te , / 2984 
E. 11. Wicherts. „ , „  2295 

So, het bouwen van eeu tolhuis, tolboomcu eu/. te 
Engelhart; ingekomen 4 biljettou , als: 

. , ƒ 1774 
. Voorma, te , „  1630 

O. . „ , „  1600 
E. . Wicherts, „  1503 
beide gegund. 

, 9 Juli : het opriiimr n van oud epten 
in ienige kanalen cu vaarwaters, ui onderhoud cn 
beheer bij  de prov. Friesland, iu 11 perc; minste 
inschr. voor  perc. 3 cu 5 -10 was E. B. , 
te , tot een gezamenlijk bedrag van ƒ22,080 
(raming ƒ23,S5.">); voor  perc. 4, N. van der n , 
te Buitenpost, voor  ƒ 9 70 (raming ƒ 820); voor  perc. 
1 cu 11 gcune i use bri j  vu rs. 

Amotcrdain, 10 Juli : het bouweu vau oen huis op 
den duinrand nabij  tie Noord zee liaveu , ten zuiden van 
het Noordzee ka naai: minste inschr. waren B. n 
eu Co., to , voor  ƒ14,328. 

, 10 Juli : het bouwen eener  scheol voor 
. U. . O. eu dc vergrootiug van het raadhuis in 

de Polstraat; minste inschr. was h F. Oziuga, te 
k klim , volgens inschrijvin g a voor  ƒ29 ,348, volg. 

inschr. l> (met wijziging in deu tij d van oplevering) 
voor  J 28,348. 

!><> iim lo m . 10 Juui: de vergroot iug dc rupeu-
barc school tc ; gegund aan . J. Vin-
ken berg, nldaur, voor ' 993. 

, ]l | Juli : lo. dc baggcrwerken in 
de marinehaven eu hel mariiiedok; minste iuschr. was 
.1. van SaarioOS, è , ct. met deu molen eu 48 ct. 
mei den beugel per \ 

2o. bet maken van regenbakkeu op 's s werf en 
de onderhoudswerken; ininstc.iuschr. was J,de Bruyne, 
te , voor  ƒ12,252. 

S reht, 10 Juli : lo. het leveren cu stellen vun 
school meu beien; minste inschrijvers waren W. en C. 
Nuhuysen, voor  ƒ 2 7 8 0. 

2o. het maken van ocuo houicn loopbrug over dc 
Singelgracht; minste inschrijver  was P. , voor 
ƒ 3 1 4 3: beiden aldaar. 

Zwalle, 10 Juli : do levering uan de Armcuinrich -
ting van; lo. 54—100 wollen dekens, weg. 2 : 
minste iuschr. was A. Thcwnus, a f 4.Ü0 per  stuk. 

90. 250-400 . lianen, breed 0.70 ; minste 
inschr. was dezelfde, a ƒ 0*89 per . 

3o. 100 -150 . linnen, breed 1.06 ; minste in-
schrijver  was 11. , it r*0.50 per ; allen 
aldaar. 

Amsterdam, 12 Juli : het bouwen ceucr  vill a te 
Bsarn, volgens de plans van den architect A. . van 
Gendt; gegund aan J. k cn W. . , 
aldaar, voor  ƒ33,800. 

, 12 Juli : het verbouwen van het voor-
malige .  weeshuis aau de Oudestraat tot be-
waarschool ; ingek. 5 bilj. , als: 
G. J. Bruging, / 11,557. 
B. van der  Woerd, „  8,135. 

. van Weercu, ƒ 7,477. 
G. J. van , „  7,000. 
Jac. van der , te , „ 8 
gegund. 

ii«iii i-n , 12 Juli : het bouweu eener  onderwijzers-
woning te ; minste iuschr. was  llijvang , 
aldaar, voor  ƒ2780. 

timaingen, 12 Juli : het aanleggen van stralen, leg-
gen vau riolen enz.: minste inschr. was W. , 
te Warfhuizeu , voor ƒ 19,999. 

, 12 Juli : dc uitvoering vau de noodige 
werken lot vooruitbrciigin g vun de oevers der , 
cu hut maken van 2 veerdummeu aan het r 
te Boxmeer; ingek. 3 bilj. , als: 
11. van der , tc , ƒ 8500 
J. , „  Grave, „  7890 
P. A. Grubhcn, „  Blerick, „  7780 

Avereeat, 12 Juli : lo. het maken van een grin'weg 
langs de - of ; minste inschr. 
was  J. Gorthuis, voor  ƒ570)). 

2o. het bouweu van 2 ophaalbruggen over de zij-
takken van die wijk ; minste inschr. waren Gebr. 
Nuis, voor  /~25<i0; beideu aldaar. 

, 13 Juli : de levering aau het departs ment 
van murine vnu 190 tonsieeueu; minste inschrijver 
was A. Singels, te , 2e soort » ƒ 14.80, 
3e soort u ƒ 11.Ü5 en 4e soort it /S.30 per  stuk. 

Aaaen, 13 Juli i lo. het verruimen cn van ijzeren 
liggers voorzien van de , 2o. idem van 

; 
lo. 2o. 

. Wessels , ƒ 5578 f 5884 

. e Jr. , 5550 5692 
F. Abcrsou, te Steeuwijk, 5424 5575 

. Winters, 4870 4990 
overigen aldaar. 

Aisen, 18 Juli : het afbrekeu der  ouderwijzerswoning 
aan den Oostersingel, en bet wederopbouwen daarvan 
bij  de school op het Aardschovold bij  Assen; ingek. 
 bilj. , als: 

. Winters, ƒ ;J300. 
C.  „  2667.97 
G. vau dc Grumpel, „  2441-

. Wessels, m 2244 
allen aldaar. 

/ « o l i e, 14 Juli : het doen vau eeuige herstellingen 
aan hot huis auu de Nicuwemarkt, bestemd voor ge-
meentehuis vau Zwollerkerspel  geguud aan J. . van 
Osch , aldaar, voor ƒ 849; de hoogste inschriivinj t be-
droeg ƒ 1190. 

Arnhem, 14 Juli : lo. hot leveren van a. 5 heer-
of modder  kar  ren, h. 5 stortkurrcii , e, 3 droogvuilkarrcn ; 
ingeschreven door . , a. /1825, b. ƒ 1225, 
e. ƒ 1 0 9 6; — J. E  Tronk , 6 ƒ991.20. 

2o. het bouwen vau eeue mestbergplaats aan den 
; iugek. 9 bilj. , als: 

11. , ƒ 3180 
Th. Eibers, „  2991 
G. ,  2977 

. van de Sand, „  290O 

. J. , „  2811 
G. van Berkuiu, „  2773 
J. . de Vries, „  2685 
11. B. Welling, „  2465 

. W. Pierik , „  2449 
alten aldaar. 

l'treeh l , 14 Juli ; lo. het bouwen (voor de Nederl. 
Ccntraalspoorwegmaatschappij) van eene werkmeesters* 
"onin g met smedorij  te n , het maken vau eene 
dubbele wachlerswouing aan de brug over de Wil -
lemsvaart lc Zwolle, eu van eene opzienerswouing te 
Elburg ; miuste inschr. was W. ten e Jr. , te 

, voor ƒ 8490. 
2o. hot bouwen van ccue opzichterswoniug te Utrecht; 

minste iuschr. was J. A. vuu Stroalcu, aldaar, voor 
ƒ 3157. 

, 15 Juli : het maken van eene houten brug 
aan het einde der  Veenlaau; minste inschr. was . 

, te Capelle a , voor  ƒ 2 1 1 8. 

2o. het bonwen van een wulmuur  aldaar; minste 
inschr. was ü. , to , voor  ƒ 5 2 50 

«rui l ingen . 15 Juli : lo. het vernieuwen van 3 ka-
mervloeren in het gebouw voor tic burgerscholen in 
de Violenstraat; miuste inschr. was A. van der  Nap, 
voor  ƒ1433. 

2o. eenige herstellingen en verfwerken aau de ge-
bouwen der  manege; minste iuschr. was . Alsema, 
voor ƒ 469.7f>. 

So. bot metselen van 2 zinkputten en 2 buisleidin-
geu bij  de Zuiderkuipon ; minste iuschr. was J. Poel-
man , voor  f 274 ; allen aldaar. 

Arnhem, 16 Juli ; het leggen van een gedeelte kei-
straat te Warnsveld, in don grooten weg van Zutfen 
naav de Pruisische grenzen bij  Winterswijk ; minste 
inschr. was . J. Nales, tc Groonlo, voor  ƒ4518. 

S G OVE E 
E . 

e volgende regels zijn een uittreksel van eene 
lezing over e bouwkunst, door d 
Napier  gehouden voor de Christelijk e letterkun-
dige j  dor  inboorlingen te . 

e bouwkunde r  Brahmanen is indrukwek -
kend, zy is zelfs dichterlij k in hare onderdeden. 

r  wanneer men haar uit een wetenschappelijk 
en aesthetisch oogpunt beschouwt is zy bepaald 
gebrekkig e grondtrek des Bruhmaanschen styls 
ïs de horizontale lijn : de muur of de kolom 
ondersteunen een boog, de boog ondersteunt 
een plat dak. n het gebouw hoog is, dan 
heeft men achtereenvolgende horizontale verdie-
pingen , welke iu verminderende afmetingen tot 
a n den top liggen. e eigenaardige armoede 
dezer  bouwwyze is dikwy'l s verborgen door  eene 
versiering der  omtrekken, en bet gebouw ryst 
met een zekeren smankvullen samenhang om-
hoog, maar de grondtrekken zijn moeilijk te ver-
bergen. 

n de tempels van e ziet men ook 
eene menigte van steunsels opeengehoopt, ook 
kleine tusschenliggende ruimten, vierkante ope-
ningen, eene groote verspilling van soliede bouw-
stoffen , en oorspronkelijke gebreken in den vorm 
door eene kleingeestige versiering verborgen. Onze 
dugelyksche beschouwingen toonden ons duidelyk 
aan, hoe zeer het gewelf en de koepel streden 
tegen den geest der e bouwkunde, en 
gedurende eeuwen duor de e bouw-
meesters veronachtzaamd werden. h de in-
voering van het gewelf maakte de bouwkunde 
vry van de dwingelandij  der  bouwstoffen. 

t gewelf en de koepel zyn de schoonste, de 
wetenschnppelijkste en de meest economische 
bouwvormen. Zij  zijn de meest geschikte om 
groote ruimten te overdekken en onontbeerlijk 
voor de gebruiken eu uitspanningen van het he-
dendaagsche publieke teven. Wanneer men de 
werktuiglijk e gebroken van ''- u n stijl 
en de overdaad van zijne beeldhouwkundige 
versiering beschouwt, dan schijnt hij  ondoelmatig, 
onder de tegenwoordige . voor de be-
hoeften van tien Staat en voor de gewone en 
openbare gebouwen van het volk. r  moet 
daarom de e bouwstijl geheel verwor-
pen worden, zooals tegenwoordig geschiedt onder 
den invloed van eene onnadenkende en onwe-
tende nieuwigheidszucht? Neen, zeker  niet. e 
bouwwyzen der e bouwkunde kunnen 
zeer  goed met matige afmetingen toegepast wor-
den , en zyn allergeschiktst voor de behoeften 
des volks. e bouwkunde moet een 
afdruk der  maatschappelijke instellingen en der 
behoeften  het klimaat zijn. e grondslagen 
voor eene ouderwetsche e woning waren 
afzondering en schaduw. Voor de vrouwen een 
rustig , stil verblijf ; voor de mannen eenzaam-
heid en verpoozing na de bezigheden van den dag, 
en bescherming tegen de uitvorschmg eener 
lastige overheid; doch vóór ulles bescherming 
tegen de sonnestrclen. Zij  vertoonde in hare 
grondtrekken de woning der  oude , zoo-
als wij  bij  onze opgravingen gezien hebben; en 
ook de huizen, die wij  te ' bewonderden. 
Aan do straat, eene eenvoudige zijde met weinig 
openingen, maar  dikwijl s voorzien met eene 
gastvrije poort, die door  steenen of houten ko-
lommen van zonderlingen vorm ondersteund was. 
Eene nauwe, zwaar  gebeeldhouwde deur  geeft 
toegang tot eene binnenplaats, omringd door  eene 
veranda, welke op pilaren rustte, en waar de 
afzonderlijk e veitrekken op uitkwamen: daarach-
ter  bevonden zich de werkplaatsen en woningen 
voor de diensboden. e binnenplaats is het 
lieflykste plekje van het geheele huis; de -
dische bouwmeester  moest haar  altij d getrouw 
blyven, eu juist huur  verlaat bij . Zij  is de beste 
lyst voor het leven, dat haar  bezielt. Zy is in 
volmaakte overeenstemming met de figuren , bet 
costuum, de versieringen, de oorspronkelijke nij -
verheid en de eenvoudige inrichtin g der  bewoners. 

e kolommen, de bogen, de nissen, de-paneelen 
der  solderingen, de deuren, de plaveisels, al dat 
vertoon van vormen en patronen, waaraan de kunst 
der  inboorlingen zoo rij k is, en waarmede de 
geduldige e werkman zich zoo gaarne 
bezighoudt. t gewone leelyke beeldhouwwerk 
der  Pagoden treft men zelden bij  de e wo-
ning aan; men geeft de voorkeur aan den geur 
en het geruisch van een liellyken intandschen 
boom. 

n nu deze burgerlyk e bouwkunde, uit vroe-
gere tijden afkomstig, zelfs in hare nederigheid 
eene volmaakte geschiktheid, en eene groote 
aantrekkingskracht bezit, wat kan er  dan in 
onze dagen iemand met ruim e middelen, eenen 
ontwikkelden smaak en eene verstandige vader-
landsliefde, niet van maken ? n alle afmetin-
gen uitgespreid werden, alle bouwstoffen uitge-
zocht, alle teekeningen naar de schoonste en 
beste modellen vervaardigd, — en deze bestaan 
in menigte — , dan durf ik beweren, dat mets 
ter  wereld dit overtreden zou. 

h wat zien wij? Zoodra een inlander eene 
opvoeding krijg t en rij k wordt, verlaat bij  de 
kunst zijner  voorouders, en volgt die van vreem-
delingen nu, uan wie hij  in dit opzicht onderricht 
zou kunnen geven. Niets is meer te bejammeren 
dan het bederf eu de verwarrin g in smaak, 
welke men overal ziet, vermengd mei eene on-
miskenbaic aanwezigheid vun toenemende weelde, 
en eene te rechtvaardigen begeerte naai huiselijk 
gemak en sieraden. e e en Europoosche 
styioa van versiering zijn beide door  elkander 
geworpen. u eeuige provinciën, die deu toon 
will. n aangeven, is tiet eeue geliefkoosde bouw-
wyze om eene e bovenverdieping met ge-
plêisterde pilaren van eene gedrukte middellij n 
le plaatsen boven de onaanzienlijke zuilengang 
met zijne slanke e granieten kolommen 
uitd e vorige eeuw. e besinettelyke ziekte 
der  lagere klassen tast ook de hoogen; aan. 

Nog niet lang geleden had ik net genoegen, 
een inlaiidscheii edelman op zijne buitenphiats 
te bezoeken; de/e bezat, behalve fortui n eu ge-
boorte, eene ongewone mate van wuuidighcid eu 
aangename vormen. k behoef piet te zeggen 
dat ei eeu tulryk e bedieudenstoet voor de Uruh-
uuuje.il en de inlundsche gasten was, alsook 
eene overvloeiende gastvrijheid. r  de Jag-
lürd a erkende deze deugd iu iederen vorm , en 
had zelf een klein paleis iu eenen lieven tuin 
gebouwd, waar  hy zich vermaakte met zijne Euro-
peesche gasten te ontvangen. 

t schijnt misschien ondankbaar van my om 
aanmerkingen te makeu op eeue woning , waar 
ik met zooveel achting en goedheid behandeld 
werd, doch ik kon bet gevoel van spijt niet 
onderdrukken, dut ik ondervond, toen ik zag dat 
ieder  spoor vun inlaiidschen styl verdweiieu w.is 
uit het jongste voorbeeld van inlundsche bouw-
kunde, en dut eene fraaie Europeesche vill a van 
vlekkeiooze chuna verrees te midden vun grijze 
pagodes en ruischende palmbooiiien. 

k is het my vergund in de tegenwoor-
digheid van eeueu iiihindschen heer te spreken, 
die fortui n gemankt heelt door den kuioenuit-
voer, en die nu plan hoeft eeu nieuw huis te 
bouwen. t is wel geen gewoon gevul te -
dras, maar het kan toch gebeuren. Welnu, zoo 
er dan een bier  mocht zyn, dan bezweer ik tiein 
om toch voorul eerst nu te denkeu voor by het 
hedendaagsche model heiligt, dat ik in myiien 
geest voor my zie. l hy zynen architect uit 

s wegzende, en een baas ontbiede uit 
een afgelegen deel van den , waar de 
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overleveringen der  vaderen nog in eere gehouden 
worden. t om eene vaderlandsche woning 
te hebben, zooals een h heer  onder eene 
rechtvaardige g in vrede» tij  betaamt, 
waarin het recht en de wetenschap gehuldigd wor-
den ; een huis waarin het licht des hemels, der  rede 
en der  vrijhei d binnendringen kan. Blij f iu het al-
gemeen het oude plan getrouw en inzonderheid 
het binnenplein en de colonnade; vennimel aide 
beste modellen en patronen van de itilaudsche 
vormen en beeldhouwwerken : gebruik den lljnslen 
steen van de school voor  kunsten voor  de buiten-
muren, hout  de pilaren binnenshuis: ver* 
glaasde estriken voor  de vloeren; Cuddapahsteen 
voor  de buitenpilaren. k een rui m gebruik 
van versierselen van stuc en schilderwerk overal 
waar  geen regen doordringen kun; vul de ope-
ningen zonder  glas met dat schoone snijwerk, 
waarvan de e kunst zulke eene onge-
ëvenaarde verscheidenheid aanbiedt, want van 
glazen vensters bestaan misschien geen authen-
tieke modellen; doch zij  kunnen iu den geest 
des stijl s aangebracht worden, en de -
urchitect kan zeggen hoe zij  wezen moeten. k 
een spuarzuum gebruik van h huisraad, 
en tracht het in overeenstemming met de inlan-
sche vormen te brengen. t al uwe tapijten uit 
Vellora komen en uwe overige stollen uit a 
en Tanjore. Waur u de e patronen ont-
breken , leen ze van de Turken. h vergeet 
vooral niet alles hoog, licht , vroolijk , rui m en 
toegankelijk te makeu. 

. 

r  don Gouverneur-Gene-
raal van ' zijn de volgende beschikkingen 
genomen bij  het korps van den Waterstaat en 
's s burgerlijk e openbare werken daar  te 
lande, als: 

Overgeplaatst: naar , de ingenieur  lste 
klasse F. J. Th. N. Beukman van der  Wijck ; 
naarToeban, de opzichter  lste klasse W. F. Jan-
sen ; naar  Bodjonegoro, dc idem '2de klasse W. 

; naar  Brebes, de idem J. . C. Schul-
maijer ; naar  Batavia, de idem W. A. ; 
naar  Soekaboemi, de idem V. . dc ; naar 
Pangeel, de idem W. A. Schoggers; naar  Sido-
redjo, de idem3de klasse J. J. ; naar  Bezoeki, 
de idem A. J. Beaudoux; naar  1'ckalongan , de 
idem J. E. SchefTer. 

Gé?pinaf8f:teSamarang(voorloopig), de benoemde 
ingenieur  2de klasse . O. t en de be-
noemde opzichter  2de klasse A. W. Abels; te 

, de waarnemende opzichter  J. V. Witter -
land; te Probolingo, de benoemde opzichter  3de 
klasse . . Joosten. 

— i ïij  de behandeling der  ontwerp-begrooting 
van de enkel provinciale en huishoudelijke uit -
gaven en inkomsten van de provincie , 
voor  den dienst van 1876, is in twee afdeelingen 
dc aandacht gevestigd op de geringe bijdragen 
die vanwege de gemeenten voor  de ambachts-
scholen te m en e worden verstrekt; 
algemeen werd verlangd, dut in het bijzonder  de 
subsidie van de gemeente's-Gravenhage iu betere 
vet houding zal worden gebrucht tut die door  de 
provincie te verleenen. l het provinciaal 
belang niet wordt ontkend , meende meu toch, dat 
vuor  die gemeente een hoogere subsidie behoort 
te worden verleend om een provinciale bijdrage 
van ƒ 2000 te wettigen. 

e Vereeniging vun leeraren 
en onderwijzers aan- en voorstanders van Am-
bachtsscholen zal op g 26 Juli 1875, des 
voormiddags te 10'/a uur , eene vergadering 
houden , waarin onder  andere ter  behandeling 
zal komen: 

ei. t vun het Bestuur  naar  aanleiding 
van het tweede punt vun bespreking in de vorige 
algemeene Vergadering: n de Vereeniging ook 
iets doen, om de toekomst der  onderwijzers aan 
Ambachtsscholen te verzekeren, hetzij  door  op-
richtin g van een fonds of door  andere middelen 't" 

b. t van het Bestuur  omtrent de inge-
zonden woordenlijsten, naar  aanleiding van het 
eerste punt van bespreking in de vorige Verga-
dering: »Op welke wijze kunnen wij  benamin-
gen, die in de practij k in strij d met de weten-
schap gebruikt worden, te keer  gaan?" 

Pauze. Na de pauze zul de bespreking van de 
volgende punten aan de orde worden gesteld: 

1. s 't noodig, dat het Ambachtsonderwys 
direct uansluile bij  het r  onderwijs? Zoo j a , 
boe kun die aansluiting 't best geschieden? 

2. s 't wenschelijk, dat in de Wet op 't -
delbaar  onderwijs ook bepalingen worden opge-
nomen tot regeling van 't Ambachtsonderwijs? 

3. u hoeverre is verkort rekenen van toe-
passing bij  het Ambachtsonderwijs? 

4. n het laatste jaarverslag der  A i nhemsche Am-
bachtsschool komt deze opmerkelijke zinsnede voor  : 

s op elk ander  wetenschappelijk gebied 
hebben zich ook op het nog niet lang ontgonnen 
veld vun het Auibuchtsonderwijs ullengs twee 
richtingen geopenbaard, zich kenmerkende door 
de keuze vooral der  theoretische leervakken en 
de wijze van behundeling en inrichtin g van het 
teekenonderwijs: de eene, die zich vooral ten 
doel stelt, den leerlingen de noodige kennis te 
verschulfen, om zich na het verlaten der  school 
op huu speciaal vak toe te leggen; de andere, 
die van het practisch onderricht hoofdzaak maakt 
en ten doei heeft, oin de leerlingen op te leiden 
tot ervaren handwerkslieden, bekwaam om ter-
stond na het verlaten der  school als zoodanig in 
dienst te lieden, muur tevens genoegzaam ont-
wikkeld , utn by voortgezette studie tot betere 
matschappelijke positiu op le klimmen. 

e richtingen zijn onder  de in ons vaderland 
bestaande Ambachtsscholen vertegenwoordigd." 

 Naar  men verneemt, is door . 
d Jacob Cornelia van p cn Jhr . . 

Ernst Willem Berg, beiden alhier  wonende, aan 
den r  van Binnenlandsche Zaken concessie 
aangevraagd voor  een spoorweg, uitgaande van 
Utrecht in aansluiting met den Nederlandschen 
Centraalspoorweg, over  Gorinchem, Geertruiden-
berg en Breda, in aansluiting met den Staats-
spoorweg aldaar  naar  de Belgische grenzen in de 
richtin g van Antwerpen. 

n de op 0 Juli gehouden verga-
dering der  Provinciale Staten van d 
werd onder  andere: 

ingevolge de conclusie afwijzend beschikt op 
de aanvrage om subsidie voor  de restauratie der 
Groote k te , nadut een amendement 
van den heer  Six, om tien jaren lang ƒ 1UO0 
toe tc staan , verworpen was en 

eene subsidie van / 750,000 verleend aan de 
Commissie voor  indijkin g van het Wieringerincer. 
Gedeputeerde Staten hadden voorgesteld het be-
drag op ƒ 500,000 te stellen. 

 Op de alhier  geopende Tentoonstel-
ling van Nijverheid, w en t zijn de 
volgende gouden en zilveren medailles uitge-
reikt , nis: 

gouden medailles: Backer  & , te Breda; 
gebs. , te Veghel: GÜdemeester  &  Cu., te 
Breda; P. J. van Aalst, te Breda en F. , 
te Breda. 

zilver-vergulde medailles: n &  Co., te 
Breda; E. . Begemann te ; (i. J. Scheef-
hals, te 's-Bosch (2); P. C. en . S. van de Ven, 
te Boxtel; J. Elias, te Slrijp ; J. van Oerte Sc Zn. , 
te Boxtel; . , te 's-Bosch; J. W. A. 
Ueltnan, te Breda; J. C. s &  Zn., te 
Breda; P. J. Schellekens, te Breda en A. G. 
Overes, te 's-Bosch. 

zilveren medailles: J. E. Vreede, te Breda; firm a 
 A. de Bont, tc Breda: J. van , te -

gestel; Joh. , bij  Breda; J. C. -
Piron, te Breda; F. , te Tilburg , P. Bank Jr. , 
te Breda; J. , te Bavel; A. van , 
te 's-Bosch; . A. Buytendorp, te Breda;
Simons, te Breda; C. P. Petit, te Breda; . 
Stroets, te Breda; Jos. , te Veghel; 
Broese 8c Co., te Breda; A. J. Bogaerts, te 
Breda; G. Schopmeyer, tc 's-Bosch; . A. F. J. 

, te Breda; Bruinseels Sc Co., te Prin -
sen hage cn A. , te Breda. 

Verder zijn 68 bronzen medailles en eene eer-
volle vermelding aan de afdeeling van het e 
kruis "  uitgereikt , terwij l de Jury een zilver-ver-
gulde medaille bestemde voor  den heer  J. F. de 
Volder, werktuigkundig e en lid der  regelings-
commissic, die zich als zoodanig byzonder  heeft 
onderscheiden en geheel belangeloos een ontwerp 
voor  het tentoonstellingsgebouw heeft vervaardigd 
en zich verder met het toezicht over  den bouw 
heeft belast. 

Aasen. n de zomervergadering der  Provin-
ciale Staten van e werd besloten tot ver-
hooging der  traktementen van de -
ren van den Waterstaat in dienst der  Provincie, en 
van de beide opzichters van den Prov. Waterstaat. 

T ie l . e heer . , ihuus gemeente-
architect te Zwijudrecht , i*  in dezelfde betrek-
king hier  ter  plautse benoemd. 

Advertentie.). 

Op  den lOden Augustus 1875, des na-
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 

j  tot Exploitati e van Staatsspoorwe-
gen bij  de e n te Utrecht, van: 

Bestek no. 140. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschryving, 
volgens art. 20 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 12den Julij  1875 
ter  lezing aau het Centraalbureau bij  de e 

, en aan het bureau van den r 
te Venlo, en is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven door  den Sectie-
r  te Venlo. 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
27sten July 1875. 

Utrecht, den 12den Julij  1875. 

7
beveelt zich voortdurend aan tot  vun 

 enz., met zink, lood of 
leijen, en verder  voor  de levering van alle moge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken zink of koper, alsmede Gas- en Waterleidingen. 

J C E E T g e v r a a g d. 

n verlangt over  te nemen een
 eene ruimt e vnn 

5 bij  5 meter  aunbiedende. e levering geschiedt 
franco te Amsterdam , vóór of op lu . September 
u. s. Franco pnjsopguve en omschrijving wordt 
ingewacht by den Boekhandelaar J, C. -

, t No. 174 tc Amsterdam, on-
der s . B. lv 

. 
n -0|. 27 Juli 5 zullen de 

ZEN en  uanbestedci 

t rlestek is na den 25 Juli e. k. le vei krij -
gen ter  Stoomdrukkeri j  van de aaubesteders, 

t bij  de . 

n geeft de t A. . 
VA N . 

V e r w a r m i n g e u V e n t i l e r i n g 

e Ondergeteekenden bevelen zich aan vooi 
het leverei, van

 door  middel van ivarme tucht, warm 
water ol stoom. 

Boompjes, nieuw nommer 54, 
. 

S. J . . 
Portland-Cemeiit-fitbrikant , 

levert tegen lagen prij s prima
en monsters op verlangen. 

T en . 

Eigenaren van Tufsteen en llazaltgrocven 
N N , 

Unudclaruu ia u eu Belgischen Straatkeien, 
Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenen, ene. 

, T Utrecht. 
Fahriek van

FA !  en N van
voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten vau 

 en  en 
 Br . enz. enz. 

k „de e " 
 &

Vervaardigen zeer  practisch ingerigte
i'i i  volgen, eigene con-
structie. 

n van Werktuigen en Gereedschappen, 

VA N 

E & S , 
. 

Utrecht, llildtstraat 121. 
Zij ondernemen het maken van  en 

het diiarstellen, vergrooten of veranderen van 
 en  industneele

leveren  enz. 

VA N 

V a l d o T r a v e r * . 

e j  belast zich met het
van gecomprimeerde wegen en mastiekvloercn, 

n geeft de r  O. . VA N N 
aan de Fabriek W.W . 107/*. te Amsterdam. 

. F . O n d e r  w a t e r , , 

T N 
N 

P a p i er  en. . © «3. © r , 
voor  welker  en  zelfs bij  de felste koude en 
grootste hitte, b. v. in Wasfabrieken, hij  geheel instaat en alle schade welke daardoor  mocht ont-
staan geheel voor  zyne rekening neemt. e goederen worden geleverd franco, waaromtrent nadei e 
informatien te bekomen zijn. Ook levert hy in alle mogelijke afmetingen diverse 

B o m k a d e . 

.  & , Z O O N , 

Fabrikanten van Stoom- en andere Werktuigen te Amsterdam, 

enz. 

e Verwen worden steeds afgeleverd tê en den Engelschen Fabrieksprij s in 

v a n T h . J . , t e U t r e c h t . 

 &  <3°. 

. 

, 
,

- en , 
S , 

VAN RIETSCHOTEN & H0UWENS, 

S  tot vei minderde 
prijzen steeds iu diverse afmetingen voorhanden. 

S &  V A N . 

, 

 Cement, 

Nieuwehaven S.zijde 55, . 

Adressen. 
Prij s voor  52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels . . 15,— 
dri e regels » * 20.— 

r  <t Zoon, Amsterdam. allettmrW 
meuten in cement, gins, wit. t a / ï.25 |»r  »t 

eeker  * lliiililin h Arnhem.

Bouwterreinen le Velp te kooji, aller-
gunstige! gelegen. Adres den r  VAN * 

E , tc Arnhem. 

Jne*. ri«" j  n ier , te Scheveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken , jlueren. enz. 

Bouwterreinen te koon nabij  de n 
aun den Singel, te Utrecht, te/bevragen bij dun 
architect  aldaar. 

5 . T . , A r n h e m ,
 Fabriek van

 en

DE OPMERKER. 
VOO

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

Venvchynt Zondag*. P ry . per  S maanden f 1.65. n abonneert rich voor 

een jaargang. Afïouderlük e ii.njiii.er . bij  vuorui [lit-t. l linu 16 cent.. 

A l l e s t o k k en en adver ten t ien te adresseeren aan 

de e te A r n h e m . Van 1—5 regel, ƒ 1.—, verder  voor  elk™ regel 20 cents en 10 cents voor  cen 

T van het blad. Groote letters vrorilc n naar  plaatsruimte berekend. 

T N . 
Vertaald uil Building Newt. 

k heb Bombay bezocht op mijn terugreis van 
Engeland — na dri e maanden verlof— bij  myn te-
rugkeer  naar  Calcutta. k moet zeggen, dat ik , 
na al wat ik van Bombay en de verbeteringen 
aldaar  gelezen had, geneigd was om het in een 
gunstig daglicht te beschouwen; evenwel werd 
ik teleurgesteld, wat de bouwkunde betreft. Wal 
de ligging aangaat, en naar  ik mij  voorstel het 
klimaat , kan onze stad dei moerassen er  niet 
mede vergeleken worden, maar  dat danken wij 
aan de Natuur  en niet uan de . t een 
artistieke opleiding en een welonderricht oog is 
iets schoons een oorzaak vnn vreugde , maar lette 
mismaakts of wanstaltigs, dat door  dc onwetend-
heid of onwil der  menschen zoo geworden is, 
wordt pijnlij k voor  een lijngevormd nog om te 
aanschouwen; men kan het vergelijken bij  hetgeen 
wanluidende en alledoagsehe muziek is voor  het 
oor van een ge lefend muzikant. Op dezelfde 
wijze als de Comprachicos der  duistere eeuwen 
de geheele natuur  groeven in het aangezicht en 
op de gestalte van een kind , zoo bederven eenige 
liefhebbers onzer  nieuwe kunst alles door  hunne 
aanraking. 

k ben in Bombay in het geheel vij f dagen 
geweest, zoodat ik hier  en daar  slechts een 
vluchtigeti blik heb kunnen werpen, en dunk zij 
den resident van die stad, heb ik kunnen verne-
men waar  ik heen moest gaan , wat ik zien moest, 
en hóe ik het gemakkelijkst de voornaamste ge-
bouwen kon zien — sommige echte reuzen in 
gestalte, maar  droevige dwergen in beteekenis 
en zielloos uit gebrek aan artistieke verdiensten. 
Er zijn eenige uitzonderingen ten goede, wel is 
waar; bet zou treuri g zijn indien Bombay zich 
niet op eenige redelijke voorbeelden kon beroe-
men; maar  hoe weinige ze ook zijn , zij  zijn meer 
in getal, twee- of driemaal gezegd, dan wij  in 
Calcutta hebben, «die stad vun paleizen"(?) — of 
noem het liever  een stad van voorbeelden van 
opgeblazen onwetendheid en schande, om nader 
bij de waarheid te wezen. 

liet meeste bouwkundige werk in Bombay, 
gelijk in Calcutta, is gestempeld met de grove 
onwetendheid van den P. W. n -

, ofschoon er  blijkbar e bewijzen 
zijn op verscheidene plautsen vuu eeu goed plan, 
dat in onwetende handen gevallen is om het uit 
te voeren, terwijl,  indien men het recht luid la-
ten wedervaren en in zijn geheel had uitgevoerd 
stipt volgens den ontwerper, het resultaat neer 
bevredigend had kunnen zijn. k zug met genos? 
gen n vele gebouwen een goed en recht besef 
van het werk, alsof het zijn oorsprong ge-
nomen had iu het brein van een architect vau 
beroep, maar  de zuiverheid was vcrvnlsclil en 
bedurven bij  de uitvoering. k bedoel in het 
bijzonder  het Gothische werk in Bombay; het 
classieke is iu de meeste gevallen zoo slecht als 
het maur  wezen kan. Terwij l ik deze weinige 
opmerkingen muuk, verzoek ik er  op uan te mo-
gen dringen dat ik volstrekt niet vóór of tégen 
iemand aldaar  ingenomen ben; maar  ik erken 

' naijver  te koe-teren tegen degenen 
welke die kunst misbruiken, die ik met zooveel 
genoegen bestudeerd heb, en die evenzeer  mis-
bruik t is op wreede wijze door  de handen van 
den 1'. VV'. li , t i.s dadelijk zichtbaar  voor  een 
man van het vak of cen die van di bouwkunde 
zijne levenslange studie gemaakt heeft, wat het 
werk is van een liefhebber. t gaat boven 
mij n begrip, wuarom de g officieren der 
koninklijke  genie gebruikt om als liefhebbers 
de plichten van architecten te vervullen, duur  zij 
geen bijzondere opleiding in die kunst ontvangen 
hebben en van de bouwkunde ook geen studie 
hebben gemaukt, want die kunst kan in dit land 
niet geleerd worden; eu de uitkomst is, dat hunne 
monsterlijk e voortbrengselen ons onder  allerlei 
vormen en gedaanten uangrijzen. 

k kwam. zooals ik reeds gezegd heb, in Bom-
bay van den kant vuu a en stapte uf aan 
een zeker  hotel in Bycullu. Naai het Fort gaan-
de , moest ik noodwendig door  de stad der  in-
boorlingen, en ik was bekoord door  de enkele 
voorbeelden vun fraaie, oud-getimmerde huizen 
die ik zag. t hout is liefelij k zacht van kleur 
geworden door  den tij d en den invloed van het 
klimaat , die, te zamen met de sierlij k gesneden 
bouten biudbalkoii en pilaren, dc uitgezocht fijn e 
versierselen, gevoegd by de schilderachtige lijnen 
der overhangende verdiepingen, eeu geheel vor-
men , dat mij  sterk herinnerde aan de houten hui-
zen iu sommige gedeelten van noordelijk en zui-

delijk , westelijk Frankrij k ol België; 
innig artistieke en schilderachtige gezichtspunten 
ontmoette de blik rechts en links, en voerde mij 
terug naar  de heerlijke voortbrengselen vun Pront, 
zulke als waarin hij  j-root vermaak gevonden zou 
hebben. 

e e behandeling van huizen met 
houten geraamten is zeker  zeer  slim en knap, en 
ik betreur  het zeer, dat de tij d mij  ontbrak oiu 
in mijn schetsboek eenige herinneringen er  van 
mede te nemen ; met deze voorbeelden vun puccu-
werk. versch in mijn geheugen, kwam ik opeens 
ann de Elphinstone Circl e — een voorbeeld van 
het classieke, — maar  welk een treurig , ellendig 
en zielloos voortbrengsel, bestaande, zooals het 
doet uit het vrij e gebruik der  Orden, de eene 
bovenop de andere, met een totale afwezig-
heid van eenig denkbeeld van samenstelling in 
de behandeling er  van. Niets kan pijnlijke r  zijn 
dan de manier  waarop de bovenste verdieping 
achteruit gezet is met de uitstekken, die bij  on-
gelijke tusschenpoozen stuiten, en aldus de groot-
heid vau den omtrek vernietigen , die men zou 
hebben kunnen bekomen. e einden van ieder 
blok in de zijstraten toonen een bijna geheele af-
scheiding van de schikking. n plaats van aan-
geduid te wezen, en geheel onafhankelijk gelaten 
van het naastgelegen blok, maakte het op mij 
het effect van een gebeelen circus, doorgesneden 
in de richtin g der  beide middellijnen, en ieder 
vierdedeel genoegzaam verwijderd om plaats le 
maken voor  de kruisstraten. Over  het geheel is 
er  een groot gebrek aan artistieke behandeling 
en samenstelling. e ijzeren veranda's hebben 
een afschuwelijk schraal en uitgemergeld aanzien 
gelijk dat van een vogelkooi, en de houten ve-
randa aan het stadhuis is een ware beleediging 
voor  het oog. Vergelijk zulk houtwerk met dut 
der stad van de inboorlingen, en zie welke groote 
denkbeelden uit oude voorbeelden geput kunnen 
worden, die volkomen pussen bij  den tegenwour-
digen tijd . 

e hoofdkerk bezocht ik daurna; het nieuwe 
gedeelte bevredigde mij  over  het algemeen, en 
ik betreur  met iedereen dat er  geen fondsen in-
komen om huar  af te maken. Beide in- en uit-
wendig, is het plan goed gemaakt, in den rech-
ten geest vuor  geestelijk werk, en het is blijk -
baar  geteekend dooi iemand die eerlijk zijn rak 
bestudeerd heelt; maar  bet doet mij  leed om te 
moeten zeggen dat ik iu dit gebouw de handen 
van den bederver  ontdekte in den gesneden steen 
van het westelijk koor, en ik houd mij  verzekerd 
dat zulk steeuhouwerswerk niet uit het atelier 
van den heer g kwam: stalen van wiens 
werk ik met veel genuegen iu veel gebouwen 
aunschouwd heb. e man die ze geteekend, ge-
tnodeleerd of uitgevoerd heeft, heeft zeker  nooit 
Qothlacb lofwerk bestudeerd; anders zuu het re-
sultaat verschillend geweest zijn. t lofwerk 
zit niet op, hangt niet aan of groeit niet uit deu 
kelk, eu de kap zit averechts op den pijler . u 
nog zijn de hoogste kappen even uitgewerkt be-
sneden als die op één lij n met het oog zijn . dit 
toont groote onwetendheid. t koor  zou er  zeel 
bevredigend uitzien bijaldien de ramen met ge-
kleurd glas gevuld waren. e heer  Tururbsbawe 
heeft den naam van de teekening voor  dit bij -
voegsel aan de hoofdkerk gemaakt te hebben, 
maar  ik heb uit een goede bron vernomen, -
wij l ik in Bombay was, dat de teekeningen allen 
vun de heeren Parts en y utkomstig zijn. 

k sloeg iu het voorbijgaan een blik op Scott's 
fontein op de binnenplaats der  hoofdkerk; hoe 
guurne ik ook ten gunste daarvun zou willen 
spreken, zoo gevoel ik toch, dat de invoering van 
een zeer  weinigbeduidend hal!' h orna-
ment met Oothische versierselen genoegzaam is 
om hel nis kunstwerk te bederven — ten minste 
volgens mijne schatting. Emu wel, met al hare 
gebreken, is het de beste teekening van een fon-
tein die ik in Bumbuy gezien heb. Van de hoofd-
kerk ging ik naar  de kerk van i te Cola-
ba : het is een zeer  lief staaltje van kerk-
bouworde, eu het beste iu hare soort dut ik in 

e outmoet heb. e lange, onafgebroken muur 
vun het schip eu koor  is zeer  goed , het bovenste 
gedeelte van toren, intrede, puort, kansel, lees-
lessenaar  en altaar  ziju de minste bijzaken dei-
kerk . Aan den toren ontbreekt kracht en hij  is 
slecht afgewerkt (het laatste bljjkbaa r  door  een 
minder  bekwame hand); deze opmerking geldt ook 
vau de bijzaken, waaruuu ik hierboven eene uit-
zondering schonk. t binnenste is verreweg het 
bette, en het eenigste dat in dit land mijne aan-
dacht heeft gaande gemaakt. e behandeling van 

den zijvleugel is voortreffelij k voor  een h 
klimaat . e kansel cn leeslessenaar  zijn beneden 
de waarde der  aandacht, maar  er  was eene bij -
zonderheid in den aanbouw die zoo afschuwelijk 
van teekening was, dat men mij  vergeven moet 
dat ik er  van spreek — het moet een altaar 
verbeelden, het spijt mij  dat ik het zeggen moet: 
van ulle voorbeelden van bastanrd-Gothiek, beide 
in vormen eu bijzonderheden , dat ik ooit zag, 
beloofde dit ze allen tc zullen overtreffen. Geen 
rococo-werk dat dikwijl s de altaren der e 
kerken ontsiert, kan erger  zijn. Wie heeft het 
gemaakt? 

Van Colaba keerde ik naar  het Fort terug, om 
de gebouwen van de Esplanade te bezoeken. 

e eerste gewichtige bijzonderheid, die mij  in 
het oog viel toen ik de Apollo Bunder  naderde , 
was een fontein die een wuurdige tegenhanger 
in het geniale der  teekening scheen van het altaar 
dat ik juist gezien had ; om kort te gaan, zij  zijn 
beide zulke edele vooi beelden van kunst, dat zij 
zorgvuldig weggenomen en begraven moesten wor-
den , en het paneel waarop een bas-relief van den 
edelen g prijkt , die zijn naam uan de fontein 
gegeven heeft, moest op het graf prijke n »ter  ge-
dachtenis"  enz. 

a bezocht ik het Sas.soon s -
stituut . t stelde mij  bitter  te leur. s dat 
or vri j  goed uit had kunnen zien, is bedorven door 
leelijk bijwerk , slechte schikking en onbeduidende 
samenstelling. e steenen beeren zijn mager  en 
schraal, terwij l de gevels aan de hoeken zwaar 
en onbeduidend zijn. e bogen der  verschillende 
verdiepingen zijn zwak in evenredigheden eu bij -

 k, cn om kort te gaan, geldt deze aanmer-
\ i t i g voor  het geheele gebouw. e trap in beiden 
is in- en uitwendig zeer  leelijk. Al het orna-
ment is zoo smakeloos mogelijk en is weder  een 
voorbeeld, waarin men de afwezigheid der  modellen 
van den heer g duidelij k bespeurt. k 
neem de vrijhei d van mij  op den heer g in 
het bijzonder  te beroepen, daar  ik geen goed 
werk van beeldhouwkunde zag, dat bij  nader  on-
derzoek niet bleek uit zijne handen te komen.) 

e /aal zelve is zeer  slecht geevenredigd, veel 
te laag zijnde en hier  zijn de détails evenals el-
ders zeer  min. n ding trof mij  bijzonder: de 
houten kolommen die hier  en daar  waren aan-
gebracht iu plaats vau pucca-steen; zulk een 
bedrog is onvergeeflijk eu alleen waardig de 
P. \V. . quasi kunst. 

Er zijn verscheidene gebouwen dichtbij  het 
s , waarvan ik de bestemming 

niet weet, omdat zij  niet aangeteekend stond. 
r heeren Wulson en C"' s reusachtig ijzeren 

gebouw kun niet missen vuu uan iedereen als een 
zeer  afzichtelijk samenstel in het oog te vallen ; 
op dit oogenblik is het een beleediging voor  het 
oog; wat het later  worden kan als het geraamte 
een bekleedsel zal hebben ontvangen, weet ik 
niet, maar  het ziet er  nu uit alsof gerimpeld ijzer 
er  goed op zou staan. k vrees dat uwe heer-
schende machten dezelfde onverschilligheid hebben 
voor  afzichtelijkheid nis voor  bijwerk . Acuter  deze 
ij/eren kooi is een zeer  lung gebouw in aanbouw 
(bet nieuwe Secretariaat); te oordeelen naar  de 
twee \erdiepiugeu die gereed zijn , ziet het er 
mij alles behalve aanvallig uit ; bet werk iu ar-
duinsteen is goed; de verscheidenheid van ma-
teriaal , zooals gekleurde steen van allerlei soort, 
geeft een architect veel keus voor  teekeningen in 
Bombay. r  kun ik de vele voorde el en uwer 
stad boven Calcutta opmerken. Gij  hebt vij f ol 
zes verschillende soorten van steen en alle ver-
schillend van kleur. u hebt gij  de Academie 
van , met toereikende opzieners der  ver-
schillende afdeelingeu ; er  moet toch iets goeds 
uit zulke heerlijke gelegenheden te voorschijn 
komen. t de Academie van  veel zuu 
kunnen doen, indien haar  de ruimt e gegeven werd, 
lijd t geen twijfel , duur  ik de scholen bezodit en 
alles zelfgezien heb; maar  om te vooronderstellen 
dat iiiheemsche metselaren uit die schoot te voor-
schijn kunnen treden, bekwaam om het opzicht te 
hebben over  bet snijden vau kurukteristie k mid-
deleouwsch werk zonder  bepaald opzicht, is ge-
heel buiten quuestie. k weet uit eigen onder-
vinding dat geen Academie van n eeuigen 
inboorlin g vun dit land het teekenen van mid-
deleeuwsche beeldhouwkunde zou kunnen leeren; 
het kun alleen bestudeerd worden en da kennis 
er  van verkregen door  het schetsen en wonen te 
midden van het oude werk van oud-Europa. 

j dunkt dat ik nog een bijzonder  woord schul-
dig ben uau de Acudemie vuu , die ik uls 
een grootsche inrichtin g in Boinbuy beschouw. t 

gebouw zeker  is een schande voor  het Gouverne-
ment, maar  gelukkig is het werk. dat van daar 
uitbaat, schijnbaar  niet onder  den invloed van het 
blijkbar e gebrek aan zorg en de verwaarlooziug 
die de Academie van n kenschetst als ge-
bouw of loods. Slechte ventilatie, gebrekkige ver-
lichting , lekkende dakenen benauwde luchten zijn 
nog maar eenige van de vele ongerieflijkheden 
aan dit gebouw verbonden. k werd onderricht 
dat er  binnenkort aan eene nieuwe Academie 
van n begonnen zou worden: laat ons dus 
hopen voor  het gemak en welzijn dei-genen , die 
er  in wonen en werken moeten, dat de g 
geen tij d zal verliezen om in een gebouw te voor-
zien , dat het uiterlij k hebben zal eene Academie 
van n waardig. k werd bijzonder  getroffen 
door  het werk der  leerlingen in de afdeeling van 
den heer  Griffith ; het overtrof ver  mijne ver-
wachting, en het resultaat van het onderwijs en 
de energie van den heer  Griffit h doen hstngroo-
telijk s eer  aan. 

t deed mij  ve»;l genoegen, in de gel*  genheid 
te zijn van eenige zijner  schetsen en studiën te 
beschouwen , die voortreffelij k zijn. k was zoo 
ongelukkig van den heer g niet in zijn ate-
lier  te vinden, maar  ik nam de werken zijner 
steenhouwers en rnodeleeril-rs met groot genoegen 
in zijne afwezigheid in oogenscliouw. t is dui-
delijk te zien, dat de heer g geen tij d of 
moeite gespaard heeft om zijne leerlingen te on-
derrichten , eu het resultaat scheen mij  toe zeer 
bevredigend te zijn. k ben vluchtig door  de 
afdeeling van den heer s gegaan, en werd 
toch getroffen door  de voortreffelijkhei d van zijn 
werk, maar  ik vond niet zooveel echt schoons in 
zijne teekeningen als in die van den heer . 

Van de afdeeling des heeren Terrey zag ik 
slechts weinig, daar  er  schijnbaar  weinig te zien 
was; evenwel is er  geene verontschuldiging voor 
zijne leerlingen indien zij  niet welslagen, daar  er 
vele der  beste voorbeelden uit de antieken ouder 
de talloozen modellen zijn , die ik er  zag. k 
houd mij  verzekerd dat, indien de Academie van 

n alle aanmoedigingen bescherming onder-
vond die men er  als eene instelling van kunst 
aun verschuldigd is, er  weinig oorzaak is voor 
die schreeuwende en tastbare onwetendheid, welke 
men zoo aanhoudend tegenkomt cn die de kunst 
en bouwkunde zoozeer  uittart . 

t is zeer  jammer dat de g voor  deze 
zaak niets doet, zoodat geen kunstwerk, hetzij 
van decoratie, of snijwerk, of metaal, wordt toe-
gestaan, behalve met de autoriteit en toestemming 
van de afdeeling waartoe dat bijzondere werk 
behoort. n er  iets deugdelijks in ware 
kunst is, waarom dan slechte of middelmatige 
toegestaan? En liet is insgelijks waar, dat wat 
waard is om gedaan te worden, ook waard is om 
goed gedaan te worden. k vrees evenwel, dat 
Bombay hierin gelijkstaat met de overige wereld 
en dat »muiniiion "  en de liefde tot het geld hier 
aangebeden worden, zoodat de kunst nooit binnen 
den krin g der  gedachten en studiën ligt. n 
er  een erkend onderscheid is tussehen recht eu 
onrecht en goed eu slecht, waarom dan niet het 
rechte eu het goede gevolgd? 

k beschouwde daarna niet groot genoegen den 
nieuwen winkel van de heeren Treacher  en C u . e 
te samen met de nieuwe municipale markten, zijn 
onder  de weinigen die op hunne gevels den stem-
pel dragen van eeue bekwame hand. e eerste is 
misschien een weinig te zwaar, mair  er  ligt een 
goed karakter  in de teekening en het snijwerk 
pust er  volkomen bij . e nieuwe markten vallen 
in mijn smaak . en als zij  af ziju zullen zij  ecu 
groepje gebouwen uitmaken, die wel voldoen. t 
is blijkbaar  het werk vau dezelfde hand die den 
winkel van Treacher  geteekend heeft . het is 
sierlijk , aangenaam, schilderachtig, en over  het 
geheel is het iets dat men in middeleeawaob 
Europa zou kunnen ontmoeten. k heb vergeten 
melding te maken vun de groote fontein bij  tien 
winkel van Treacher; het moet een goede ver-
beelden te zijn, maar  mij  dunkt, zij  doet Bombay 
geen eer  aan. n de fontein vij f of zes treden 
hooger  geplaatst ware geworden, dan zou hel effect 
er  van oneindig daardoor  vei beleed zijn geworden. 

Er is een volmaakt eu in alle opzichten vol-
komen behuagiyk werk in Bombay, blijkbaar  het 
voortbrengsel van een man met een hart voor 
zijne kunst, tuct bijna volmaakt bijwerk eu snijwerk, 
onberispelijk vau teekening, rij k iu verscheidenheid 
en stout on liefelij k voor  het gezicht. k bedoel 
het kleine kerkj e te Girguum; een beter  exem-
plaar  heb ik zelden gezien , nooit vau deze grootte 
en bijzondere behandeling. 
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Op een mijner  wandelingen van het hotel naar 
de stad der  inboorlingen ging ik voorbij  een ge-
bouw, dat er  walgelijk uitzag. t middelste ge-
deelte was blijkbaa r  liet werk van een verdwaal-
den B. E. der  middeleeuwen, maar aan beide 
zijden stonden, tot mijne verwondering, twee blok-
ken eerst onlangs gebouwd, welke, indien zij 
niet zoo slecht waren als het overige gedeelte, 
toch niet veel daarboven uitmunten. Op mijne 
navraag bleek dit gebouw in quacstie het hos-
pitaal te zijn van Sir  .lainsctjee Jeejcebhoy, cn de 
maker der  nieuwere gedeelten was een oflicier  van 
de genie. k wil zyn gevoel sparen en alleen tot 
zijn welzijn er  bijvoegen: t in pace". 

Oij  kunt u mijne verrassing verbeelden, toen 
ik , op mijne vraag of al die lange, lage gebouwen 
of loodsen op dc maidan militair e lijnen waren, 
ten antwoord kreeg dat zij  Gouvernetnents-gc-
bouwen waren. k vooronderstel dat het Gouver-
nement in Bombay het voornemen heeft eenige 
groote gebouwen te zetten; laat ons hopen dat, 
als het dit doet, het aan geen lief bebberij  archi-
tect-ingenieur zal toestaan van ons een tweede 
gebouw te geven gelijk aan het boven beschrevene, 
of indien het een pucca-architect gebruikt voor 
de teekeningen, het zijne plannen op kleiner 
schaal niet in banden zal geven van de goedgun-
stigheid eens ingenieurs, militai r  of burgerlijk , 
om ze uitt e voeren. t geheel der  teekeningen, 
van de eerste tot de laatste, hetzij  op kleine of 
groote schaal uitgevoerd, moesten door  den archi-
tect (pucca) gemaakt worden zooals in Engeland, 
en de bouwer moest de verantwoordelijkheid der 
samenstelling en inrichtin g van het gebouw dra-
gen , zooals in Engeland cn over dc geheele we-
reld geschiedt, ludii i alleen uitgezonderd. 

e vooruitzichten der  kunst zijn in Calcutta 
naar  waarheid treurig , daar wij  nu zelfs geen 
Gouvernements-architect hebben. Zulk een offi-
cier  moest geen onbulangrijkcn invloed in zijne 
positie hebben ; en indien slechte smaak of mid-
delmatige kunst aangemoedigd wordt , dan moest 
by pal staan, en boe moeilijk het hem vallen 
mocht oin tegen onwetendheid en vooroordeel te 
strijden , zoo zal hij  toch de goedkeuring zijner 
broeders van het vak verwerven, die geen lief-
hebbers zijn , gelijk degenen die hero in den 
weg staan. Ons Gouvernement stelt zich tevre-
den met alles in banden van ingenieurs tc laten-

Stel u voor  welke soort van gebouwen ons 
nu te wachten staan voor  linancie- en telegraphie-
kantoren. Ja, deze groote en gewichtige gebou-
wen worden aan ingenieurs toevertrouwd om er 
teekeningen van te maken. Wedstrij d zou ten 
minste aan het Gouvernement nog cene kans van 
keus gegeven hebben, cn met zeer  weinig bijge-
voegde kosten op het geheele gebouw; en zeker 
zijn degenen, die voor bet vak zijn opgevoed, 
zij  die de meeste kans hebben om het eer  aan 
te doen. 

Er is volkomen genoeg werk cn ruimt e in -
die voor P. W. . ingenieurs om zich bij  hun 
vak te bepalen, zonder op bet terrein der  archi-
tectuur te komen. Zullen onze e autori -
teiten nooit de rechte eischen en het oorspron-
kelij k karakter der  wetenschap en kunst van de 
bouwkunde eerbiedigen? Zij  schynen er  niet veel 
lust iu te hebben, vrees ik ; en het zal een zware 
taak wezen voor  degenen, die hun vak liefheb-
ben, om in bet gareel te loopen met hen, die 
ongestraft op het status van het vak en de prac-
tij k mogen treden van een en velen die zich tee-
keaen A. B. J. 6. A. 

. 

(Overgedrukt vit het Bat, Handelsblad van 

29 jtfei 1875 n°. 124). 

n het pas verschenen werk slilik op bet -
disch Staatsbestuur", vnn den heer  A . J . W. van 

, komt een hoofdstuk voor  getiteld: 
i> Burgerlijk e Openbure Werken"  verdeeld in 

vier  afdeelingen : Personeel, Werken, Plan van 
reorganisatie en Spoorwegen. 

t in dit hoofdstuk door den schrijver  mee-
gedeelde heeft blijkbaa r ook dc strekking, het 
vroeger ten opzichte der  openbare werken ge-
volgde regime; uitvoering in gedwongen arbeid 
onder  toezicht der e hoofden, te ver-
heerlijken, tegenover de thans meestal gevolgde 
wijze van aanleg: iu vrijen arbeid onder de lei-
ding van ingenieurs. 

Om aan tc toonen dat het oude régime veel 
voordecliger en betere uitkomsten opleverde dan 
het nieuwe, laat de schrijver in dc afdeeling 
B Werken"  een aantal in de laatste twinti g jaren 
uitgevoerde bouwwerken de revue passeeren, en 
weet van allen iets ongunstigs mee te deelen. 

t  beantwoordt niet aan het doel; een 
ander is slecht uitgevoerd; een derde heeft veel 
te veel geld gekost, en zoo verder. 

t er  een zweem van waarheid in deze voor-
stelling ligt zou ik kunnen toegeven, wanneer  de 
indru k daarvan niet geheel verloren ging door de 
schromelijke overdrijving , die iedereen in het 
oog moet springen. 

k acht mij  niet bevoegd in cene crilic k van 
genoemd werk te treden. 

Ook ben ik niet genoegzaam bekend met al de 
bouwwerken door den schrijver  opgenoemd, om 
van allen het overdrevcne in de voorstelling 
grondig te kunnen uantoonen. 

r  daar de medcdcclingen van een man van 
het gezug van den heer  Van Belden bij  een groot 
deel van het publick zeker  gretig geloof zullen 
vinden, acht ik my verplicht al dadelijk het 
onware aan te toonen in het bericht omtrent cén 
werk waarmee ik geheel bekend ben, daar het 
voor een aanzienlijk deel ouder  mijne leiding werd 
uitgevoerd. k bedoel den nieuwen militaire n 
weg van Buitenzorg nuur de -
schappen. 

Sprekende over  dezen weg zegt de heer  Van 
n op pagina 210 van zyn boek : 

» n die het kunnen welen verzekeren, dat 
oer in die twinti g jaren aan den weg, aan de 
r bruggen en do waterleidingen meer dan twee 
vmaal honderd duizend gulden per  paal ten koste 

d is. Zou daarmee niet een spoorweg met 
 dubbel spoor  gebouwd zijn?" 

En verder op pagina 211, waar  over het deel 
van dien weg dat tot de Preanger  behoort ge-
sproken wordt : t de bruggen meegerekend 

m de paal op het gebied der  Preanger on-
vder  toezicht van den t te staan op veer-
t ien duizend gulden tegen tweemaal honderd 
oduizend gulden onder het gebied van -
»zorg buiten toezicht of bemoeienis der  geweste-
lijk e autoriteit. " 

Volgens de oflicicele bescheiden is voor den 
nieuwen militaire n weg in de afdeeling Buiten-
zorg — van post Wangon af tot de grens der 
Preanger toe — gedurende de jaren 1850 toten 
met 1874 het navolgende uitgegeven: 

Voor  dc aarden baan met inbegrip der  verharding cn idle 
dammen, uitgezonderd Tjikretek , gedurende dc jaren 185ft 
tot eu met 1874 ƒ OB77S 

Voor de boogbrug Slawie, gebouwd iu 1857. „  10888 
„  „  aquailue Telok Pinang „  „  1859. „  3570 
„  „  boogbrug Tjikalang „  „  1868. „  17011 
„  deu duiker  Tjuciiipwer „  ,, 1864. „  2875 
„  idem Tjibcodara „  „  1864. „  SW77 
„  dc boogbrug Tjiiiinnd c gebouwil in . „  80610 
„  „  „  Srogol  „  „  1865. . „  7568 
„  „  „  Srogol  „  „  1865. . „  7554 
„  „  „  Tjinsgara „  „  1865,66. „  30697 
,. „  ,. TjiBidani c „  „  1871/78. „  52821 
„  „  brug en den dam tc Tjikretek gebouwd 

iu 1871/74 . . . „  153096 
„  divers': «teeiien duikers gebouwd in 1869/71. ,. 26089 
„  eenige ijzeren duiken „  ,, 18"U. . „  8577 
., de nnuadue TjUidmii c „  „  1876. . „  4959 
„  „  „  Tjinagara „  „  1870. . „  6193 
„  „  „  Tjiniaude „  „  1870. . „  6740 

dus in het geheel. . . ƒ 673433. 
Onder deze som zijn echter de kosten van het 

onderhoud begrepen, waarvoor  eerst sedert 1872 
afzonderlijk gelden zijn toegestaan. Vóór dat 
jaar  werd het onderhoud bekostigd uit de gelden, 
welke voor den aanleg der  aarden baan werden 
ingewilligd. 

Om dus te kunnen nagaan hoeveel dc aanleg 
van den weg heeft gekost, dient wat voor het 
onderhoud is besteed van voornoemd totaal te 
worden afgetrokken. s in 1863 werd deze 
weg over  circa zes palen lengte bereden. n 
1871 was hij  op twee rivierovergangen na vol-
tooid. Be geheele weg is nagenoeg tien palen 
lang, en ik overdrij f dus niet met te stellen, 
dat, van 1803 tot en met 1871, per  jaar  gemid-
deld acht palen weg onderhouden zijn geworden. 

t onderhoud kost per  jaar  gemiddeld f 700 
per paal; geeft voor  acht palen ƒ 5000 en dus 
in negen jaren ƒ 50400. Beze som moet der-
halve van het in het geheel verwerkt bedrag 
worden afgetrokken, zoodat dus dc kosten van 
aanleg van den weg, met inbegrip van alle kunst-
werken, slechts rui m / 023000 hebben bedragen. 

e nieuwe weg is circa 15000 meters lang, 
kost derhalve per  kilometer + ƒ 4 1 5 0 0, of per 
paal ƒ 6 2 2 5 0, en niet rui m f 200,000, zooals de 
heer  Van n opgeeft. Wanneer men nu in 
aanmerking neemt dat er  niet alleen in , 
maar ook in Europa weinig wegen bestaan, waar-
in in een zoo kort bestek een zoo groot aantal be-
langrijk e kunstwerken voorkomen, dan mag veilig 
beweerd worden, dat deze weg instede van duur 
integendeel zeer  goedkoop is aangelegd. 

n vergelijke slechts dc zeer  zuinig aangelegde 
spoorbaan naar  Buitenzorg die, na rato der  lengte, 
wat aantal en belangrijkheid der  kunstwerken be-
treft , verre by den nieuwen militaire n weg achter-
staat en ben ik juist ingelicht, rui m ƒ 60,000 
per kilometer, of ƒ 9 0 , 0 00 per  paal, heeft gekost. 
Wel is waar  zijn daaronder  begrepen de kosten 
van den bovenbouw: ballast, dwarsliggers, mils, 
enz., maar  daar  tegenover  staat de veel belang-
rijke r  factor, dat de nieuwe militair e weg waar 
die ingegraven is overal minstens 12, en waar 
die opgehoogd is minstens 15 meters kruinsbreedte 
heeft; terwij l de spoorbaan respectievelijk niet 
meer  dan 5'/] ï» 3'/ 2 meters breed is. 

t is intusschen geenszins mijne bedoeling 
hierui t eenige conclusie te trekken ten opzichte 
van den aanleg der  spoorbaan naar  Buitenzorg, 
die onder  geheel andere omstandigheden en veel 
grootere eischen, wat spoedige voltooiing betreft, 
moest worden gebouwd. 

k heb alleen willen doen zien dat de som, 
welke de nieuwe weg heeft gekost, slechts rui m 
half toereikende zou zyn geweest voor het aan-
leggen van een spoorweg met enkel spoor in wei-
nig geaccidenteerd terrein , en niet, gelijk de heer 
Van n meent, daarvoor  gebouwd had kun-
nen worden een spoorweg met dubbel spoor in 
zeer  moeielijk bergterrein. 

Be mededeeling dat de nieuwe weg in de Prean-
ger  slechts ƒ 1 4 , 0 00 per  paal gekost heeft, is te 
onvolledig om ter  vergelijkin g te kunnen dienen. 

Zul die opgaaf als zoodanig eenige waarde heb-
ben, dan had vermeld dienen te worden, of in 
het Preanger gedeelte van den weg evenveel 
kunstwerken voorkomen als iu het Buitenzorg-
sche. Bit nu is by lange na niet het geval. 

Volgens schrijvers eigen opgaaf zijn er  slechts 
twee bruggen op 25 palen lengte. n het Bui-
tenzorgsche zyn, behalve dc duiker en dam te 
Tjikretek , die 1 ton hebben gekost, teven 
groote bruggen op tien palen lengte; verder Ster 
aquaducs en een dertigtal duikers. Een tiental 
groote dammen, van 10 tot 16 meters hoog, 
volgen elkaar op, terwij l het overige van den 
weg als het ware eenc aaneengeschakelde ingra-
ving is, op sommige punten 16 a 20 meters 
diep. 

Zonder cene nauwkeurige opgaaf van de kunst-
werken , dammen en ingravingen in het gedeelte 
van den weg door de Preanger, heeft dus, zoo-
als ik zei, de opgaaf dat die weg slechts ƒ 14,000 
per paal gekost heeft vuor de vergelijking geene 
waarde. 

Trek t men de kosten der  bruggen, duikers en 
aquaducs van de som van  623,000,-— af, dan 
resteert voor  de kosten der  aarden baan met de ver-
harding slechts t ƒ 2 5 8 , 0 0 0 ,— zijnde ƒ 2 5 , 8 0 0 ,— 
per paal. 

En wanneer men nu bij  de prijsopgave voor dc 
Preanger eens de waarde van den arbeid der 
hecrendicnstplichtigen in rekening kon brengen, 
en eene nauwkeurige opgaaf kon verkrijgen van 
het aantal heerendienstplichtigen die, toen de 
weg aldaar iu gedwongen arbeid gemaakt werd, 
werkzaam geweest zijn , dan zou hel cijfer  dei-
kosten voor do Preanger  vermoedelijk aanzienlijk 
stijgen. 

r  aldus zou ik onwillekeurig vervallen in 
eene vergelijkende beschouwing over het heeren-
dienststelsel cn dat van den vrijen arbeid, en dit 
ligt geheel buiten mijn plan. 

k heb slechts willen aautoonen dat de mede-
deeling van den heer  Van Belden, omtrent den 
nieuwen militaire n weg van het Builenzorgsclie, 
bezijden de waarheid is. 

Of het bovenstaande staaltje van de lichtvaar-
digheid waarmee de heer  Van n de vertel-
sels overneemt, die hem omtrent een militaire n 
weg zijn gedaan, uls maatstaf moge dienen voor 
de geloofwaardigheid zijner  overige mededeelin-
gen, waag ik op dit eene staaltje niet te beslis-
sen. — r het is voor de waarde van zijn boek 
te hopen, dat hij , waar de gegevens hem door 
anderen verstrekt zijn , die moge ontvangen heb 
beu van personen, die het niet alleen weten kon-
den, maar die het ook werkelij k wisten, wat in 
het geval van den militaire n weg niet gebleken 
is samen te gaan. 

, 27  1875. 

S. , 
Hoofdingenieur 2de kl. der ll. O. W. 

Berichten en . 

. 
Vnn groote beteekenis voor  Centraal-Azié is de 

nieuwe stroomgeleiding der  rivier , welke 
de e g gelast heeft tot stand 
te brengen. Om dit kolossale werk uit te voeren 
is een e cipeditic van k naar 
Sary h (de Gele Zee) vertrokken, om ter 
plaatse van het sinds eeuwen verzande stroomge-
bied der a een kanaal te graven , door 
hetwelk de stroom zijn ouden loop weer  zul kun-
nen volgen. n zal het resultaat zijn , dat 
van Petersburg af tot aan , in het mid-
den van Afghanistan, een rechtstreeksche gemeen-
schap te water zal worden geopend, die voor de 
vestiging en uitbreidin g van den n in-
vloed in ' de belangrijkste gevolgen 
kan hebben. n gelooft niet dat de werkzaam-
heden met groote bezwaren zullen gepaard gaan , 
op grond van ervaringen, gedurende de expeditie 
onder  generaal n opgedaan. Naar  bere-
kening zal het kinaal in vijf , hoogstens tien jaren 
voltooid kunnen zijn , wat niet onmogelijk is, daar 
dc n en , welke heden tot het 
werk zullen gebruikt worden, bekend staan als 
ijverig e en bekwame werklieden. Na de voltooiing 
van het kanaal zal men de reis naar  Centraal-
Azie op deze wijze kunnen doen: Van Petersburg 
langs den spoorweg naar  Nischni-Nowgorod, ver-
der naar  Astrakan per  stoomboot. Vau Astrakan 
gaan nu reeds booten tot , waar het 
geprojecteerde kanaal moet aanvangen. r  de 
onlangs geopende spoorweglijn W ladikaw-
kas , die het zuiden van d in verbinding 
heeft gebracht met het hoofdpunt in den -
kasus, en door de lij n Poti-Tillis , die in' t najaar 
iu exploitatie komt, in aansluiting met het nieuwe 
kanaal, zal het d mogelijk zijn het leger 
van den , ongeveer  80,000 man,in on-
gelooflijk korten tij d naar  Badakschan aan de 
noordelijk e grenzen van é tc verplaatsen. 

— Ben 15den dezer is te Parij s de internatio-
nale tentoonstelling van het Genootschap tot he 
vordering der  Aardrijkskundig e Wetenschap ge-
opend. 

— Van het plan voor  eene wereldtentoonstel-
ling te Berlij n zal vooreerst niets komen. t 
voorstel vindt over 't algemeen weinig bijval ; men 
vindt het gelukkig, dat iu dekringen van handel 
en nyverheid het verlangen wordt kenbaar ge-
maakt om Builschland met zulk eene onderne-
ming niet langer te laten achterblijven; doch 
met het oog op de ongunstige fiuancieele resul-
taten der  Weener  tentoonstelling en andere om-
standigheden, acht men het raadzamer, de zaak 
voorloopig te laten rusten. Bij  den Gemeenteraad, 
die toch in de eerste plaats zou moeten worden 
gehoord, zijn de meeste leden ook niet geneigd 
uan het denkbeeld gevolg te geven. 

— Er  is eene prijsvraa g uitgeschreven vooreen 
ontwerp van een kunstmuseum te Bern. e ont-
werpen moeten op het einde van September  zijn 
ingezonden, terwij l er  dri e premien zijn uitgeloofd 
van respectievelijk 1800, 1000 en 800 (ranken. 

t programma, dat inderhaast door ' het co-
mit é is opgemaakt, is tot stand gekomen zonder 
de hulp van een bouwkunstenaar, waaraan het 
moet geweten worden , dat bet niet volledig en 
zelfs onbepaald is. 

t comité heeft het niet noodig gevonden de 
beoordeelaars bekend te maken , en neemt men 
hierby het geringe bedrag der  uitgeloofde premien 
in aanmerking, dun kan men er  op rekenen dut 
er  weinig antwoorden op deze prijsvraag zullen 
inkomen. 

— Op de uitgeschreven prijsvraa g voor een 
ziekenhuis te g zijn 31 ontwerpen in-
gekomen, waarvan een tiental werd aangewezen 
om daaruit eene nadere keuze te doen. Be eerste 
prij s is toegewezen aan het ontwerp " 
van den architect A. Schroder, te , ter-
wyl de tweede prij s is verleend aan het ontwerp 

' van den architect A. Eul , te . 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

. ) Juli . 
, te  uren, door het ministerie van 

bïnncnl. zaken,  het gebouw van het prov. best-
het maken van ecu bibliotheekgebouw enz. naast cn 

 dc bibliotheek, bohoorende tot do academische 
gebouwen te . g /"  18,000. 

, te 12 uren, door net ministerie vau finan-
ciën: het herstellen on verbeteren van de -
graaflijnen langs den g tusschen Utrecht 
cn Ede, langs den Staatsspoorweg tusschen Utrecht 
cn 's-Bosch, met inbegrip van de zijlij n tc Bommel, 
en laugs den Ncdcrlundsclieu Ccntruulspoorwcg tus-
schen Utrecht cu Zwolle, alsmede hel verplaatsen van 
een gedeelte der  telegraaflijn met 3 draden langs dien 
spoorweg nabij  Amersfoort, in 2 perc. 

Vraiilngen , tc i j '  , uren, door  burg. en weth.: het 
aanleggen en bestraten cencr  straat ten westen vau 
den llecrcwcg. 

Urenlngea, lc a uren, door  burg. cn weth.: lo. 
het graven en opmetselen van ecu wclwaterput bij  de 

i kerst raat; 2o. het levcreu vau 126 lampck
pen cn 7 fouteintjes. 

'a-llage, tc 1 uur, door  burg. cn weth.: lo. het ma-
ken en levuren der  ijzerwerken voor 25 ovens cu 2 
condensors voor de nieuwe gemeontcgasfabriek; So. 
liet verboogen en vcrlinrdeu van een gedeelte der 

. 
kmnterdam , tc 1'/, uren, door de 11 oil. -

spoorwegmaatschappij, iu het stationsgebouw-, het 
maken van eenc loco motieven loods, de onderbouw 
van eenc groote draaischijf, eene bergplaats voor  steen-
kolen cu takkenbossen en eenige bijkomende werkzaam-
hedcu op het stationsterrein té Zutfen. g 
ƒ46,000. 

l in-i f i ini id , tc 4 uren, door het gemeente best: 
dc levering van 300 stère kcislng. 

r  beek , tc 5 ureu, door de firma  Gcrri t vau 
Belden en Co., tc Gronan, bij . ter  ülouc: liet 
bouweu eeuer  stoomspinnerij, mot annexe gebouwen, 
schoorsteen en stoomput. 

s teen» yk , door het kerkbestuur der . 
gemeente, bij  B. Varrenliorst : hot bouwen eeuer 
nieuwe pastorie. 

, 17 Juli . 
rtrcri i i . tc 2 uren, door de maatschappij  tot cxpl. 

vau Staatsspoorwegen, aau het Centraalbureau: liet 
afbreken vuu een steenen wuchtersliuisje cn liet bou-
wen van cene vrachten woning op wachtpost no. 40 
tusschen n cn Otst, ten behoeve vau den 
spoorweg . 

Jaareveld, tc 2 uren, door  kerkmeesters der . 
gemeente, in dc consistoriekamer: liet docu vau be-
langrijk e vernieuwingen cn herstellingen aan de be-
staaudc kerk en toren. 

Neusen, tc 3 urcu, door  liet bestuur  der  wnter-
kcering vau den polder  Nieuwe -Neuzen, iu het Neder-
laudscli : liet bouweu van eene woning voor 
don waterbouwkundigen ambtenaar, met vergaderka-
mer ten dienste vau het bestuur cn dc leden vaa deu 
dijksrand der  wnterkecring. 

Amsterdam, door n cu : het bou-
wen vau cene stoomdrukkerij  met kantoren en bijbe-
hoorende lokalen op den N. Z. Voorburgwal uldaar. 

. bij  den iugcuicur-architect A. . van Gendt. 
: het verbouwen vun het huis no. 46 aau 

deu Nieuwen . . bij  deu architect W. . 
VYatvega, bij  Buitenga: het bouwen van cene 

uicuwc boerenhuizingeu schuur  enz., tc Nijcholtpa, op 
dc zathe eu lauden, in gebruik bij  G. J vnn der . 

Woenadag, N Juli . 
, te 10 ureu, door het bestuur  vun liet 

waterschap , bij  Wed. 
J. vau Sikkolerus: het doen der  beuoodigde werkeu 
eu leverantien, in 2 perc. Auuw. 27 Juli . 

Ue venter, tc 10 uren, door  burg. cu weth.: de le-
veling vau 920 3 griut en 100 3 uau stukkeu ge-
slagen keien, voor  deu kunstweg . 

Twella, te 10 urcu, door  het gemeentebestuur: het 
vervoeren van grint . 

, te 1 uur, door  liet gemeentebestuur: 
liet vergrooten der  school te n met dc daarmede 
in verband staande op te richten naaischool. 

, to 8 uren, door J. de Veer, bij  Wed. 
J. Tiddcns: bet verbouwen vuu een woonhuis en 
koepel. Aunw. 27 Juli , te 11 uren. 

, XV .loll. 
, tc  uren, len kantore van den direc-

teur dor  registratie cn domeinen: het verboogen eu 
onderhouden tot 1 i 1876 vun den westelijken 
Blikvanger, alsmede het onderhouden tot dat tij *  stip 
vau dc twee overige slijkvangers nabij  den polder dl 

e Stelle in den Brakman, daaronder  begrepen 
bet leggen van 2500 1 wiutermat. Aauw. 20 Juli , 
te uren. 

Tilburg , te 2 uren, ten kantore .an Jausseas-
: liet bouweu vau eene vill a aldaar, groot 19 

hij  15 . Aauw. door . C. van Slraalen, tc 12 uren. 
Ternaard , bij  den biirgem. van Wcstdougeradcel: 

het maken van eeu ciud straatweg te Nes, ter  lengte 
van 280 . Aanw. 28 Juli , tc l l uren. 

Vrijdag , 30 Juli . 
tiranlngen, te 12 uren, door het ministerie vau 

binnen  zaken, uau het gebouw van liet prov. best.: 
lo. bel doen van bestratingen en herstellingen aan 
den weg le kl . no. 1, 2c zijtak , van Groningen naar 
dc grensscheiding met e bij  de Punt, in 2 perc. 

: perc. 1, ƒ 3 7 5 0. perc. 2,^5570; 2o. ceuige 
veranderingen en buitengewone herstellingen auu de 
academische gebouwen tc Grouiugen. g ƒ4666. 

Zaterdag, : i l Juli . 
Breda, lc 11 uren, door  deu comm. der  genie, in 

liet d wadi tint is, het verbeteren der  slullen vuu de 
vcld-urtilleric , genaamd het l eu 
dc affuitloods le Breda. Bilj . iuz. 29 Juli , «avonds 
tc 7 uren. 

Zaandam, te 11 ureu, iu t Wapen van Amster-
dam: hef verbouwen van een woonhuis op den Zuid-
dijk uldaar  voor P. . 

Wamniela, tc 11 uren, door den burgem. van 
: . het vun builen afvervun vau de 

school en onder  wijzers woning te ; -*>
eenig verfwork aan de bruggen, lautnarnpalon, lan-
tanrus, handwijzers en strijk|»alcn , gelegen in- as 
staande aan de wegen en vaarten der  gemeente, in 2 perc-

llreehl , te 3 uren, iu dc cclluluir c gevangenis : BS 
levering vuu 4500 bos, meorcndcels fijneOvcrijsclsr" 1' 
bics, vuu den nieuwen oogst, 

, door het gemeentebestuur: de levering va" 
150 stère grint van 1—3 . middellijn , aau de l«s' 
plaats aldaar. 

, hij . , secretaris ontvanger  vau 
don Grooten Noordwolderpoider  liet herstellen v»'1 

de keersluis in dicu polder. Bestek ligt bij . -
uians, te Oudega. Anuw. 28 Juli , te 9 uren. 

, i Aug. 

Vllage, door hot r  vau oorlog: de levering 
vau 1500 riem groot-mediaan velijn drukpapier , 800, 
pak bordpapier, voor  den diens! in Ncderl.-ludic. 

g , V Aug. 
, te 10 uren, door den eerstaun*-

ingenieur, iu kamer O vun kazerne no.  : het bou-
wen  eeu regenbak bij  dc inrichtingen ten behoeve 
van deu torpedodieust  dc  VerToreu t tc 

Brielle. Bilj . inz. 31 Juli , 'sav. 6 ureu, op het 
bureau der  genio. 

» , tc 1 uur, door  burg. eu weth.: dc leve-
rin g van gegoten-ijzeren buizen, hulpstukken enz., 
ten beboevo der  gcmcentcgasfabrick. 

*pijkernoor , te 2 uren, door  burg. cn weth. van 
Anhm. hij  Geert Jipping: liet afbreken cu wederop-
bouwen eeuer  school tc Anuervcen. Bestek cn teeke-
ning hggcu bij  Jipping voornoemd. Aauw. te 12 uren. 

g , 3 Aug. 
Walaaarden, tc 10 ureu, door hut bestuur der 

waterkocring vau het calam. waterschap Walsoorden, 
bij  J. E. Adriaanseus: hut geheel nieuw leggen vnn 
1930 1 rijsbcslag mei vlcchttuincn inct de uoodigo 
grondaunvulling, oplioogcn en ondcr-profiel-brcngeii 
van don grondslag; het leveren eu in hut rijsbcslag 
zetten vau 270 schecpstou gewonen Vi l voord schen 
stceu cn 270 scliccpston afval van u steen, 
en hot opzamelen, vcrvlettcn en in het rijsbcslag 
zetten van 130 schecpstou ouden steen, Aauw. 30 
eu 31 Juli . 

. te 11 uren, bij . . . Camslra: 
het bouwen vau ecu woonhuis met wagenhuis cu stal, 
op eeu nieuw terrein aldaar, Aanw. 31 Juli . 

, tc 12 uren, door  den directcurdcr  artillerie -
stapel- en coust ru et ie-magazijnen : de levering van 
22,000 . lood iu staven, tot den uanmaak van loo-
den kogels voor  geweren klein kaliber, feu behoeve 
vau dc ovcrzccsclie bezittingen. g iu dc mu-
guzijnen op de e Geer. Prijsopgave per  100 . 

, tc 2 uren, door dc maatschappij  tot cxpl. 
vau Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: het 
maken van ecu gebouw voor  lumpen cn waterstoven 
met bijbehoorendo werken op het stntion , 
ten henoeve vnn den spoorweg vnn u naar  dc 
Pruisische grens. g ƒ 3735. 

, te 6 uren. door  voogden van het wees-
huis : het van buiten cn van luimen verven der  bijge-
bouwen vuu het weeshuis. Aunw. 2 Aug., le 11 uren. 

Waenndag,  Aug. 
'fl-llage, tc 11 urcu, door het ministerie van biu-

ncnl. zaken: lo. het verrichten van eenige verfwerken 
aan dc Band sgc hou wen lc *s-llagc Aauw. 29 Juli . 

g ƒ 3600 ; 2o. het verrichten van eenige bugger-
werkcu tot verbetering vau het vaarwater op den 
Gclderscheu l in Gelderland eu Overijsel. Aanw. 
28 Juli . 

. A Aug. 
, te 12 uren, bij  den president-kerkvoogd 

.1. Stellingwerf: het maken ccucr  school voor  opcubaar 
lager  onderwijs cn onderwijzers won ing aldaur. . 
bij  den architect S. van Veen, lc Spanuum. Aauw. 
3 Aug., van 10-12 uren. 

, te 3 uren, door  burg. en weth. vun 
Upslerland, bij  wed. v. d. Wul : het sloopeu van een 
woonhuis cn opbouwen vau ecu post- en telegraaf-
kantoor cn boterwaag. 

Vrijdag , » Aug. 
Nleuw-Amnirrdam , te 12 uren, bij . deVroomc: 

liet maken van 4 draaibruggen iu het Borger  Wcstcr-
vccu. Aanw. 5 Aug., tc 4 uren. 

, door  burg. eu weth.: het leggen vau 
eenige riolen, met ruim- cu vervalputtcu, straatroos-
lers, enz. 

, 10 Aug. 
tlreeht, tc 2 uren, door dc maatschappij  lot cxpl. 

van Staatsspoorwegen, aan het ceutraalbureau: liet 
leggen van ecu zijspoor, bet maken eeuer  keibcstra-
i ing cu vau eenige verdere werken op het shit ion 
Sittard. Aanw. 27 Juli . g ƒ 2700. 

U'aeimdag, 11 Aug. 
Nijmegen, te 7 urcu, door  de comm. der  getnceulc-

yusfuuriek: du levering van 20,000 . EngclBche 
gaskolen. 

Vrijdag , S Aug. 
, te 12 uren, door het ministerie van 

biuncnl- zaken, aan het gebouw vnn het prov. bestuur: 
liet leveren cu plaatsen van 4 dukdalven inde nieuwe 
buitenhaven tc  Aanw. 7 cu 9 Aug. -
ming ƒ74S0. 

Waenadag, 1  Aug. 
. te 11 urcu, door het ministerie vuu biu-

ncnl. zaken: het herstellen cn vernieuwen vau de 
n in hel Zwolsche . Aauw. 12 Aug., te-

l l uren. g ƒ 60,150. 
, V Aug. 

rtrerhl , le 2 uren, door dc maatschappij  tol cxpl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraal bureau i liet 
maken en levcreu van 37 stel stalen tougbcwcgiugeu 
met excentrieken, ten dienste der  uitbreidin g vuu de 
sporen op het stutiou Boxtel, lui . bij  den sectie-in-
genieur te 's-Bosch. 

Uloop van \aiilMMi'ilinn'ii. 

, S Juli : dc verbouwing der  school en 
uudcrw ijzerswon ing aldaar: geguud aan . Verhagen, 
aldaar, voor  ƒ 9 2 1 5. 

, 8 Juli ; lo. het maken vun steenen 
walhoofdcn in dc ; gegund uau . 

, aldaar, voor  ƒ985. 
2o. het verboogen van den kunstweg van i 

naar  Beetgum; geguud aan Th. , tcUudcbildl-
zijl , voor ƒ 1650. 

, 9 Juli : lo. het verven van dc eigendom-
men des Veenpoldcrs vun Echten, iu 2 perc; minste 
inschr. voor  perc. 1 en 2 in inussu wus Wed. S. van 
Slageren, aldaar, voor  ƒ 5 4 9; gegund. 

2o. het maken van eeu val uan de brug over dc 
oostelijke vaart; minste iuschr. was P. ï . van der 
Veen, voor  ƒ 3 9 0. 

3o. dc herstellingen aau de sluis over dc oostelijke 
vuurt en aan molen no. 3; minste inschr. was . W 

, te Echten, voor ƒ 107S. 
lo. onderscheid ene reparatien; miuste iuschr. was 

A. A. dc l / u i g f , voor  ƒ218-
5o. het verdiepen van een gedeelte der ; 

minste inschr. was , tc Echten, voor  ƒ100. 
, 10 Juli : liet bouwen van een wees-cn 

oiide-maiincn-cn-vrouweuliuis; iugek. 3 bilj, , als: 
E. Beers, ƒ 12,750 
W. N. Vlaming, „  12,488 
J. , „  12,459 

ullcu aldaar; gegund. 
, 10 Juli : het leggen vau eeu n 

duiker in den zoogcunnmden Nctwcg; ingekomen 7 
bilj. , als: 
VV. Wietsemn, te , ƒ 5 90 
A. J. Nicolai, „ , „  517 
B. . dc Jong, „  Vecnklooster, „  490 

, „ , „  318 
. J. , „ , „  309 

Postema, „  Oldekerk, „  298 
G. S. Sijtemn, „  Piulerzijl . „  294 
gegund. 

l.«pper»nm. 10 Juli : het houwen van ecu hoog-
 'i u of loopbrug over  liet p te Oarrels-

weer; iugek. 2 biljetten, als: 
E. , te Sappcmcer. / 1164 
J- U. Groouderboom, „ , „  815 
gegund. 

Walveg», 11 Juli : het wegruimen der  bestaande-cu 
het bouwen van ceue nieuwe ophaalbrug, met houten 
landlioofdcn, vleugels co wntergebmtcii over de -
loma-vaart te Uudelamer; ingek.  bilj. , als: 

. . , te Follega, ƒ 4 3 39 
S. J. , „  Wotvega, „  4218 

. . van Noord, „ , „  4195 
Th. de Boer, „ , „  4186 
J. . Engelbocr. „  Oldctrijne , „  4174 
P. W. Bonman, „  idem „  4123 
gegund. 

, 12 Juli : lo. het verzwaren vau deu 
dij k om den polder dc g onder  Spnubroek ; minste 
inschr. was B. , ioor  ƒ3375. 

2o. liet vernieuwen vun 2 steencn duikers le Wognum: 
minste inschr. wus .1. , tc Wognum, voor  ƒ 6 5 0. 

, 12 J u li : lo. het vergrooten van de open-
bare school: niet doorgegaan; 2o. de verandering der 
gasfabriek; ingek. 5 bilj. , uls: 

. Noten, ƒ 1985.85 
J. W. vau der  Putten, „  1914. 
J. vnn Nuncn, „  1825. 
J. , ., 1560. 

. , „  1533. 
allen uhlnur; geguud. 

, 13 Juli : dc levering win de artillerie-stapel-
en constructie-magazijnen van : lo. deunen-, grencn-
cn vurenhout: 
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20. bnml-, draad-, hoek-, plaat- en staafijzer: 

11.8! 

lü.20 

18.75 

19. 
-jr. . i.-. 

15.41 

19.8e 

lld.v 
:!.-. v 
88.11 

r . 

13.94 14.00 

22.70 29.00 

13.94 

13.94 ) 
13.91 14.00 

13.94 33.00 

13.94 30.00 

.tii..-.o 
13.00 

30.50 

5300 . bandijzer  aldus vurd.: 13.94 14.00 13.00 
. 0,000 . 

500 „  „  0.034, „0.007 „ 
500 „  „  0.034, „0.005 „ 
300 „  „  0.034, „0.003 „ 
500 „  „  (1.034, „0.002 „ 

1000 „  „  0.020, „O.OOli „ 
500 „  „  0.020, „0.003 „ 

1000 „  „  0.020, „0.1X12 „ 
000 „  „  0.018, „0.00075,, 

ü vcrd.: 
300 „  dik 0.1X14 . . . 
200 „  „  0.002 , . 
21X1 „  „  0.(X)1 „  . . 

. „  plaatijzer  aldus verd. 
O „  dik 0.000  . 

1000 „  „  0.004 „  . . 
1000 „  „  0.003 
1500 „  „  0.002 „  . . 
1000 „  „ 5 „  . . 
1000 „  „  0.001 
500 „  „  0.00075,, . . 

5000 „  plttatijzer , houtskool 
) 

) . slaafijzer . . 
2500 ,. slaafijzer lc k 

) 
5000 . hoekijzer id. id. 

A . <  J. Boelen, ; 
k en Co., ; C u en , Zwolle; 

. s en . ; E. 11. S. Slok-
vis en /.ll., idem; l \ Q. z ell Co., idoni; «. VV. 
lïernet en Co., Amsterdam. 

, 13 Juli : het doe» van herstellingen aan 
deu muur  leng. den tuin aelitur  het paleis vau justiti e 
te Vliosoh; iugek. 4 bilj. , als: 

. , 
11. van , 
J. van . 
J. vau der , 

allen uldaar. 
, 13 Juli : het aanleggen van steenglooiiiig 

niet Vilvoordscben steen; iugek 
C. vau Fraaijenbovt), te Nel 

. Tholena, 
ll . den r v. d. k 
U. v. d. Vrede, 
1). n lier  (.z, 
A. , 
Abr . v. d. , 
l i . Volkor , 
C. van der , 
W. , 
1'. J. van , 
J. van Popering Ac, 
gegund. 

>.;.rt . 14 Juli : 

30.00 

. u cu P. 

ƒ 367 
„  350 
„  348 
„  33S 

12 bilj. . alt 
lasea, 

idem, 
, 

Neuzen, 
, 

Breskens, 
/«'lamslug, 
Wemeldiiigc, 
Neuzen, 

, 
idem 

Bruinisse, 

ƒ 12,100 
„ ) 
„  9,700 
„  8,779 
„  8,690 
„  8,6011 
„  8,500 
„  8,500 
„  8,050 
„  7,999 
„  7,800 
„  7,420 

perc. 1, het slatten vnn een 
gedeelte gracht het Zand: W. Simons, ƒ 2 1 2; perc. 2, 
liet graven van een welput cn plaatsen van cenpomii 
on do t aldaar; minste inschrijver was , J. 

, voor/"  152; beiden altlaar; gegund. 
Jellum . 14 Juli : het bouwen cencr  upenbare school 

aldaar; ingek. 10 bilj. , als: 
W. T. Nauta. 
J. F. v. d. , 
B. G. , 
J. , 
S. A. Bcrgsmn, 
S. JnnsonJ, 
W. B. van Wallinga 
B  G, Brouwer, 
F. Brnuksma. 

. J. Scliotauus, 
geguud. 

tc , 
„  Terzooi, 
„ , 
„  Garijp , 
„  Eranekcr , 
„  Poppinguwior, 
„  Uppcnliuizun, 
„  Stiens, 
„  Simmeer, 
n Box ll in, 

ƒ 6884 
„  488$ 
„  4875 
„  4S50 
„  4811 
„  4799 
„  4787 
„  4700 
„  4499 
„  4233 

Vllagr , 15 Juli : het maken van een houten wul-
muur ; ingek.  bilj. , als i 

. , te Capelle a/W-. / 5763 
. Boer, „  Sliedrecht, „  5710 

G. vsn Essen, „  5700 
G. , „  Botterdam, „  5250 

. J. vaa Zttten , „  4fSS 

. üeverding, „  idem „  4417 
overigen aldaar. 

, 15 Juli : het bouwen van het -
; ingek.  bilj. , als: 

C. , te Woudrichcm, ƒ 45,600 
1). Broekman, .. , . ,000 
C. J. Verwcij , „ ,333 
G. dc , „  36,993 
F. , „  36,400 
A. G. do Pater, „  35,893 
J. Bullcr , „ ,766 

. J. v. d. Stccnliovcn, „ , „  34,770 
J. Exalto, w 33,219 
 de Graaf, „  33,600 

.1. Schouwenburg, „  32
overigen aldaar. 

Brandwijk , 15 Juli : de opbouw van 2 doorbrand 
vernielde huizen, toehehoorende aan dc diaconie der 

. gemocntc: perc. 1, W. Boll, tc Gijbclnml , 
ƒ 2 1 7 0; perc. 2, J. . Bricde, tc Streefkerk, ƒ1080. 

Alkmaar , 15 Juli : het doen van eenige herstel-
lingen aan- cu het driejari g onderhoud vnn de -
bossche sluis tc Zuandam; gegund aan J. t Jr. , 
te Zaandam, voor  /2198. 

, 15 Juli : het bouwen van een woonhuis 
voor  J. Schabels; ingek. 9 bilj. , als : 

11. J . van der  Nnp, ƒ 6895 
l l . , „  6625 

. , „  6409 
. Thorbrügger , „  6350 
. , „  6240 

E. Berkcubosch, „
. Janssen, „  5974 

G. , „  5592 
A. Gerdcs, „  5192 

allen nldaar. 
Wlaaekerke, 15 Juli : het maken vun zinkwerken 

lot oevervcnlediging van den VUetcpolder; ingek. 20 
bilj. , als: 
B. den r v. d. Brink , tc , / ,000 
J. , „  llnnswccrt, „  46,000 

. J. Visser, „ , „  46
C. Bolicr, „  Bruiuisse, „  44,600 

. Brcas, „  Colijusplaal, „  44,000 
A. Binders, „  Breskens, „  18,900 
A. . van Oosten, „  Colijnsplaat, „  42,300 
C. de Wilde, „ , „  42,000 
F. . Volker, „  Wemeldinge, „  41,900 
P. J. Visser, „ , „  40 -0 
P. van Wijngaarden, „  Sliedrecht, „  40,660 
A. van Poperiug, Bruinissc, „  40,220 
G. van dc Vrede, „  Ncuzcu, „  40,000 
A- Volker, „ , „  39,500 

. , „  Sclierpcnisse, „  39.1-911 
('. Boot, „ , „  39,400 
T. do Groot, „  39,342 

. , „  Bruinissc, „  38,783 
G. Bolier, „ , „  38,089 
C. m Jz., „  Sliedrecht, „  38,400 

llirkttland , 16 Juli : het maken van 2 vlocddciircu 
aan de scliutsluisdcr  gcinccuteuitwatering ; ingekomen 
5 biljetten, als : 
C. VV. Stains, tc Nieuwesluis, ƒ 1825. 
J. A. Bogacrts, .. Numansilorp, „  1732.46 
W. 8cliaddclec, „  Goedcrecde, „  1580. 
C. P. Pielcnian, „ , „  1579. 
G. vau üosteubrugge, „ , „  1574. 
gegund. 

Zwelle, 16 Juli : het mukcu van 1672 . glooiiug-
bcscbociiug langs dc Willemsvaart; minste inschr. 
was B. A. Wiegcrink, te Groeulo, voor  ƒ21,229. 

, 17 Juli : het maken vun cene afsluiting cu 
beschoeiing met losplaats, alsmede het dempen van 
een gedeelte sloot, bij  dc ijzergieterij  aldaar; minste 
inschrijver was Pli. Verbruggen, te Waddinxvecu, 
voor  /1359. 

'u-Uiige, 19 Juli : het onderhoud van dc oever-
werken tor  wederszijdcu vuu dc haven te -
sluis cn vau de beide c hoofden aan den 
Oudenhoornschmi zeedijk; minste inschr. was P. Ne-
dcrlof , to Sliedrecht, vcor / 4987. 

, 19 Juli : liet herstellen cn vcrbelercn van 
dc n langs den Staatsspoorweg tus-
schen Groningen cn de e grens bij  Nicuwe-
schans cn van Grouiugen over  Assen eu l tot 
Zwolle, alsmede laugs den Nedcrlandselicu Ccntrnal-
spoorweg tussclicn Zwolle en , met inbegrip 
van de zijlijne n le Grouiugen, lloogezaud, Sappc-
mcer  , Winschoten, Assen, Uoogcvcen, l en 
Zwolle; minste inschr. was F. Abcrsou, tc Stecnwijk, 
voor  ƒ1333. 

, 19 Juli : het bouwen eene school te 
: ingek. 6 bilj. , uls: 

, tc , ƒ 15,800 
Timmer, „  idem „  15,588 
Bruis, „  Zuiilwoldc , „  15,410 
Woltcrsom, „ , „  15,310 
Vrieiink , „  Zuidwolde, „  15,025 
J. Gtten, „ , „  14,570 

, 19 Juli : lo. het verrichten vau verfwerken. 
iu 3 perc.; minste iuschrijv.r s waren: perc. 1, A. C. 

, voor '680! . 2 en 3, J. J. van 
A nierom, resp. voor  ƒ 5 63 en ƒ214. 

2o. liet leveren vuu 6ll a 70 kachels in buur; minste 
inschrijver was J. Brevêo, voor  ƒ8 .49 per  stuk; 
allen aldaar. 

«niaterdam. 19 Juli  : do metsel-, hardsteen-, ijzer-, 
timmer-, zink- en andere werken voor het verlagen 
cu verbrceden vnu 3steenen wulfhruggcn inde Utreclil -
sclicstraat; minste inschr. was J. P. Coruclissen, al-
daar, voor ƒ 6781. 

Vl lage, 21 Juli : lo. het gedeeltelijk vernieuweo 
van liet rijsstortcbed iu den t Ovcrlaut; 
minste inschrijver was A. G. , tc , 
voor  ƒ3289. 

2o. eenige werken tot vcrbclcring vun deu Gelder-
schen , in do gemeente Wrjhe, tusschen de kilo-
meterraaicn 89 en 90: minste inschr. was . A. vnn 
den Berg, te Panitcrdeu, voor  ƒ4860. 

Amaterdam, 21 Juli : dc levoring van ongeveer 
0 . ijzer, bcnoodigd voor  de marine in ; 

ingek. 3 bilj. , als: 
l l - - / un Co., tc , / 91,748 
kou. Nul. Grofsmederij, ,. n , „  90,000 
W. Bernct cn Co., „  Amsterdam, „  71,069 

Vllage, 22 Juü: lo. hel. mukcu cn stellen vuu den 
bovenbouw der  bruggen over dc twee doorgangen 
iu het opcu-baveufrout te Amsterdam; ingekomen 3 
biljetten, als: 

. fabriek vau stoom-
werktuigen, tc Amsterdam, ƒ 512,000 

Cail en Co., n Parijs, „  488,000 
Eugènc n on Co., „  Braiue-lc-

Comtc, n 458,500 
Uniou-Actiun-Gcsclls. für 

Bergbau, Eisen- und 
, . , ., 419,000 

| . J . Eutliuven eu Co., ,  429.99G 

Acticn-Gesells. für  Eiscn-
ludustri e u. Brückenbuu, ,. , „  41S,600 

-
lieii-Vcrci n für  Bergbau 
und . » Obcrhauseu, n 417,105 

o -
Actien-Gosellschaft , „  Bajeutbal, „ J 
2o. het houwen vuu eenc e brug niet 

7 vaste vukken, tot toegang van liet d 
nanr het stations-emplacement tc Amsterdam: ingek. 

 bilj. . als: 
. van der  Wegt, lc . ƒ 82,570 
. . van , „  79.4SO 

G. . vun , „  78,600 
A. S. Schnafsma, „ , ,, 78,189 
Gebr. Schooneuburg , „  77,500 

. Govcrding, „ , „  77,435 
J . , 

cn E. S. Beymer, „  idem „  75,900 
J. Galmen, „  75,020 
B. Voordendag Az , „  St rijen , „  74,840 

. , „  74,640 
F. . üzinga, „  73,400 
overigen tc Amsterdam. 

. 

Aan de  van alle Optnerker." 

Wi l mij  verplichten met het volgende ter  ken-
nisse van uwe lezers tc brengen. 

n vriend en vakgenoot, - heer  Berghuis, 
directeur der  Ambachtsschool te Arnhem, heeft 
mij  in het vorig nommer van uw blad een kooltje 
gestoofd, waarop ik hem nolens volens moet dienen. 

Be heer B. zegt o. a. in zijn artikel : 
n het bedoelde opstel van den heer  Boersma (') 

komen de roosters van werkzaamheden over 
1874, van de Ambachtsscholen te Amsterdam, 

, n g en Arnhem voor. 
e van Arnhem is niet overeenkomstig de 

waarheid, zooals uit onderstaande (j-J opgaven 
zal blijken. " 

Eu, ik moet er  bijvoegen , zooals die opgaven «» 
door den heer  B. gedaan zijn, blijk t dat werkelijk . 

En toch heb ik in dezen niet dc schuld die 
op mij  geladen wordt. Ziehier de opheldering. 

Toen ik de gegevens voor  bovengenoemd op-
stel verzamelde, wendde ik mij  o. a. ook lot 
den heer B. te Arnhem, met verzoek mij  daar-
voor  zooveel mogelijk inlichtingen te verstrek-
ken. n werd, voor  zoover dat destijils 
kon geschieden, bereidwilli g voldaan, met uit-
zondering van de opgaven voor het programma 
van onderwijs, waaromtrent de heer B. mij  op 
herhaalde aanvrage liet weten: «Zuouls ik U ge-
schreven heb , kunnen de door tl gestelde vragen 
niet beantwoord worden op eeu wijze, dat het 
goede inzichten in de toestanden geeft, of ik zou 
bij  elk antwoord een lange omschrijving moeten 
voegen." 

e opmerking was mij  reden genoeg, om 
ter  toelichting van elke andere opgave der  iu 
meergemeld opstel voorkomende tabel, de aan-
merking te maken, dat de opgaven, Arnhem be-
treffende, ah officieus moesten worden beschouwd 
en tc onvoldoende waren, om er gevolgtrekkingen 
uit tc kunnen opmaken (ij) . r  aangezien de 
meegedeelde opmerking des heeren B. niet kon 
doelen op een programma van onderwijs, dat Op 
't oogenblik der  aanvrage in werking was, 
(en dat alleen was het voorwerp van mijn her-
haald verzoek) heb ik mijne boven geciteerde 
aanmerking niet herhaald bij  het oude pro-
gramma, waarmee ik mij  toen, bij  gebrek aan 
beter, moest behelpen eu waarin bij  het over-
drukken ten overvloede nog een paar  fouten 
zijn gekomen. 

Toen de heer B. die misdrukken ontdekte, 
kondigde hij  mij  eene rectificatie iu  Opmer-
ker aan, waarop ik antwoordde, zooals ik ook 
hier  wensen te doen: t ik het betreurde, 
d.it hij  wel in stuat was eene onvoldoende op-
gave omtrent zijne inrichtin g le verbeteren; niet, 
om die te voorkomen." 

d de heer . mij  toen nog direct zijn pro-
gramma van dit jaar  willen zenden, dan had ik 
het, met nog een paar  errata, in de volgende 
aflevering vuu de "Vragen des Tjjds "  kunnen 
plaatsen, waar het uit den aard der  zaak beter 
dienst had kunnen docu dan iu He Opmer-
ker, — omdat bet niet zeker is, dat alle le-
zers van dat socialistische tijdsehril t dit bouw-
kundig weekblad lezen. 

k heb in het begin van dit opstelletje de 
woorden nu cn destijils cursief gesteld, en moet 
daar nog even op terugkomen. 

Gaarne geloof ik , dat de heer B. op 'toogen-
blik beier in staat en eerder  bereid zou zijn be-
vonden "i u mij  de gewenschte inlichtingen te 
geven dan een paar  maanden vroeger. Zooals 
men ook uit mijn meergemeld artikel weten kan, 
heeft de Ambachtsschool te Arnhem eenige zeer 
onrustige weken gehad door  hare verplaatsing 
van bare hulplokalen naar het z.g. Passan-
tenhuis, waar zij  nu voorgoed gevestigd schijnt. 

r  mocht ik daarom van mijn collega, dien ik 
anders als zoo (link en ronduit iu zijne hande-
lingen ken, niet verwachten, dat ook hij  op dit 
verschil van toestanden zou hebben gewezen, in 
phials van mij  daarvan min of meer de dupe le 
laten worden.' 

Als 't waar is (wat ik onderstel), dut de uu 
gegeven inlichtingen niet zoo konden gegeven 
worden, toen ik ze vroeg, — waarom dat dan 
verzwegen, en mij  den schijn gegeven, dat ik , 
in plaats van het programma van '74, dat van 
'75 met de daarbij  gemaakte opmerkingen had 
kunnen nemen/ 

Amice! dut is niet sfalr." r  ik zal er  mij 
verder  weinig van aantrekken; doe gij  het ook 
maar  niet. e zaakquacstie zou daardoor  allicht 
een personemmaestie kunnen WOl den, en dat 
wensch ik in 't geheel niet. 

au tic „Vragen i (*; \ in rk  inl. iu de J 
-  l'ij.!-. ' 
(f) /.ie bet vurig nu. 
(f) t de beur . dit iu zijn repliek heeft 

ln .lt mij. 

http://ui.lt
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We mogen in liet hier  behandelde geval van 
elkaar  verschillen , en hel moge zelfs bij  latere 
gelegenheid blijken , dat we 't ook in andere op-
zichten niet geheel eens met elkaar  zijn ; maar 
dit durf ik constateeren, — en dot doet mij  ge-
noegen, — ons doel en streven is één. e zaak 
van het ambachtsonderwijs dienen en bevorderen 
met alle kracht , die in ons is, daarvan geeft 
het verdere gedeelte van uw opstel blijken te over. 

Ontvang daarvoor  dan ook de rechtmatige hulde 
van ieder, die het wel meent met onzen hand-
werksstand. n acht ik 'teen verblijdend 
verschijnsel, dat er  zich een kampioen te meer 
voor dit onderwijs heelt opgedaan. 

 Haag, 18 Juli '75. . . . 

Vervolg der  Berichten cn . 

. 

r  den Gouverneur-Gene-
raal van * zijn benoemd bij  den Water-
staat en 's s burgerlijk e openbare werken: 
tot ingenieur der  1ste klasse, den ingenieur der 
2de klasse J. P. van der  Ploeg; tot architect der 
1ste klasse, den architect der  '2de klasse . Th. 
Ziesel; tot opzichters der  1ste klasse, de opzich-
ters der  2de klasse J. J d en . A. von 
Neidschutz, alsmede den opzichter  over de sluis 
en het kanaal Pradja-Goemiwang te ïndramajoe 
(Cheribon) C. A. A. Th . Gatzen ; tot opzichter  der 
2de klasse, den tijdelijke n opzichter  P. . 

Aan den ingenieur der  2de klasse A. van der 
fiijl l is een tweejarig vei lof verleend naar  Neder-
land, wegens ziekte. 

— e r van Binnenlandsche Zaken 
brengt ter  kennis van belanghebbenden, dat in 
de tweede helft van de maand September c. k. 
ter  benoeming vnn één of meer  adspirant-inge-
nieurs bij  den waterstaat een vergelijkend onder-
zoek zal plaats hebben. Tot dit onderzoek wor-
den toegelaten Nederlanders, die een voldoend 
examen als civiel-ingenieur  hebben afgelegd aan 
de Polytechnische school te , mits zij  op 
1 November 1875 den ouderdom van 27 jaren 
niet hebben bereikt. 

Zij , die zich aan het vergelijkend onderzoek 
wenschen te onderwerpen, moeten vóór 1 Sep-
tember e. k. daarvan aan het t van 
Binnenlandsche Zaken doen blijken bij  op zegel 
geschreven adres. 

n 18den dezer  werd in het 
Paleis voor  Volksvlij t de tentoonstelling geopend 
van de ingekomen antwoorden op de prijsvraa g 
voor een monumentale fontein, ter  gedachtenis 
aan wijlen . Sarphati. 

e inzenders zijn de heeren: . Gosschalk, te 
Amsterdam, en E. , te t (metgips-
model); J. Strengers, G. C. , P. F. -
man, t & , J . J. G. , J. J. 
de , Theod. C. Simens, J. . , G. 

. van Soest,  A. Boeke, allen te Amsterdam; 
C. A. Schroder  Jr. , te Bussum; J. . Vreeswijk, 
te Utrecht; F. Eek hart , te m (met gips-
model); A. van Beek, te Utrecht, W. B. O. -
kenboer, te n (dri e plans); J. P. Schal-
ker , G. Siebenhaar, beiden , en . G. . 

k , te Alkmaar . 
e jury , die uitspraak zal doen, zal worden ge-

kozen uit personen, door  de inzenders te benoemen. 
n de zaal waar de teekeningen en modellen 

zijn tentoongesteld, bevindt zich tevens een mo-
del-standbeeld van Sarphati, door  den heer  Stracké 
te Trie r  ontworpen, op verzoek van den directeur 
van het Paleis voor  Volksvlijt . 

A d v e r t e n t i e n . 

V e r k o o p v an B o u w t e r r e i n 
aan den . 

 EN S van Haarlem 
zullen, op
des namiddags ten 2 uren, ten e der 
gemeente in het openbaar  verkoopen: 

 gelegen inde 
gemeente aan den , van den , 
tegenover het paviljoen (Welgelegen", zijnde ge-
deelten , het eeue ter  grootte van

 en het andere van
 van het , dat bestemd is 

om met  bebouwd te worden en 
reeds tol Park aangelegd is. 

Op elk stuk moeten gebouwd worden 4 it 5 aan 
elkander  gelegen , vaneenen huur-
prij s van gemiddeld ƒ 1 4 0 0, en aan den kooper, 
wiens blok huizen, na de voltooiing het schoonst, 
sierlijks t en degehjksl is, wordt eene  toe-
gekend ten bedrage van ƒ

Nadere inlichtingen zijn te bekomen, en de 
plans cn voorwaar  len liggen ter  inzage ter  Ge-
meente-Secretarie , op alle werkdagen van des 
voorniiddags 10 tot des namiddags 4 uren. 

, den 10 Juli 1875. 
Burgemeester en Wethouders van Haarlem, 

E. A. . 
dc Secretaris, 

J. S . 

11. . . 
TE E N N 

a , waar-
onder die van de j tot bevordering 
der t over  de jaren 184(1—1874, liet

 en meer  andere. 
Tc bevragen bij  den Uoekhandeluar  11. . VA N 

, te

( t i n n a P O E  Sc , 

 in gezaagde en ongezaagde
 , voorraad van buitenlandsch

 in diverse nliijeltug . 

C». , 

Op  29 e. k., dc*  namiddags 
te 2 ure, ten e von den r  JANSSENS— 

, aan de n te  zal 
voor  zijne rekening 

Aanwijzin g en inlichtingen zullen worden ge-
geven in loco des middags te 12 ure, vóór de 
aanbesteding, door . C. A A T E N , oud-

r  bij  den aanleg der  Staatsspoorwegen. 
Bestek en teekeningen zijn te verkrijgen bij 

den r  Aanbesteder, ad / . 

 EN S van de 
Gemeente  zijn voornemens, om 
op 5 Augustus 1875, des namiddags ten 3 ure, 
ten huize van de Wed. V. . , logement-
houderscbe te Gorredijk, provincie  aan 
te besteden: 

 Bloopen

Bestek en teekeningen zullen vnn af 27 Juli 
in het logement voornoemd ter  inzage liggen, 
alwaar tevens dc aanwijzing zal geschieden. 

Bestekken zijn tegen f 0,50 te bekomen bij  den 
r  Wethouder T te Gorredijk en den 
r A. J. VA N , Architect te Utrecht. 

Op  den lOden Augustus 1875, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staatsspoor-
wegen bij  de e n te Utrecht, van: 

Bestek n*. 142. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art . 12 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 20sten Juli j  1875 ter 
lezing anu het Centraalbureau bij  de e 

n , en aan het bureau van den -
nieur te 's Hertogenbosch, en is op franco aanvraag 
op gemelde plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven door den Sectie-
r  te 's Hertogenbosch. 

Utrecht, den 20sten Juli j  1875. 

in , 

Nieumehaven N.zijde 55, . 

T g e v r a a g d. 

n verlangt over te nemen een
 eene ruimt e van 

5 bij  5 meter  aanbiedende. e levering geschiedt 
franco te Amsterdam , vóór of op lo. September 
a. s. Franco prijsopgave en omschrijving wordt 
ingewacht bij  den Boekhandelaar J. C. -

, t No. 174 te Amsterdam, on-
der s . B. E. 

Wedstrij d met Aardappelrooyers 
te . 

UW dat  tot G moet 
geschieden  of op den  September 

k „de e " 
 &

, N en N 
van verschillonde  , Stoomgeniulen , 
Fabrieken , Uruggen, n , enz. 

T i 

 ËSOO

B e l g i s c he , 
liggende van het jaar 1850 op de daken der  kerk 
van de e Gemeente te Gorinchem. 

e  moeten door en voor  rekening 
van den kooper  worden afgenomen, naur  mate 
met de nieuwe voorhanden bedekking met zinken 
losanges wordt voortgeguan. 

e kooper kun gebruik maken van de voor* 
handen ladders, enz. 

e inschrijvingsbilletten franco in te zenden 
vóór of op den 28 Juli aanstaande, ten e 
van den n Ontvanger den r  BOON-

, te

n zijn te bekomen bij  den Gemeente-
Architect te Gorinchem. 

, O . Utrecht. 
Fabriek van

B.  (e Arnhem. 
 cn N van  eu 

. alle soorten van 
 geijkte
 enz. enz. 

Voor . 
Te m tc koop

 uit de fabriek van  SON 
te  ieder  kunnende opvoeren minstens 
10 kub. r  water  per  minuut , ter  hoogte van 
OU centimeter, met toebehooren, als

alles zoo goed als nieuw, voor  zijnde 
50%  V f t n den inkoopsprijs. — n te be-
komen bij  den heer J. E. v. . , Op-
zigter  over de stedelijke werken en gebouwen te 

. 

Aanbiedingen worden vrachtvri j  ingewacht bij 
deu Burgemeester van . 

T en . 

N N . 
liandclarea in n cn Belgischen , 

Port land-Cement, Tras, , V u u r v u t e Steenen, cm. 

k 

S &  C". 

Utrecht. 

E & S , 
. 

utrecht, Bildtstraal 121. 
Zij  ondernemen het maken van  en 

bet daarstellen, vergrooten of veranderen van 
 en andere iudustrieele

leveren  enz. 

. , t 

T N 
N 

P a p i e r e n , 

voor  welker  sn  zelfs bij  de felste koude cn | 
grootste hitte, b. v. in Glasfabrieken, hij  geheel instaat en alle schade welke daardoor  mocht on 
staan geheel voor  zijne rekening neemt. e goederen worden geleverd franco, waaromtrent nailei 
inforrnatië n te bekomen zijn. Ook levert hij  in alle mogelijke afmetingen diverse 

Bomkade — . 

1 1 i 1 !
1 j 8 l l i i ]  -

— i — < > 

N V A N N 
V O O N , 

van T h . J . . te Utrecht. 

.

Fabrikanten van Stoom- en andere Werktuigen te Amsterdam, 

vervaardigen Sloomheimacliines van de nieuwste constructie. 

l i l j  a l l o U o e k l i a n d o l a r en orkr i j f f lmar : 

TB N E VAN 

, A r c h i t e c t e n e n z . 

. O , 

lloogleeraar aan de  School. 

. 

P r i j s f 4 , 8 0 . 

, 

- en , 
S VOO , 

- O , 

 \Cltl\E S VOO E . 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 

S  tot verminderde 
prijzen steeds in diverse afmetingen voorhanden. 

VA N 

V a l d o T r a v o r a . 

e j  belast zich met het
van gecomprimeerde wegen en mastiekvloeren, 

n geeft de r  O. . VA N N 
aan de Fabriek W.W . 107n, le Amsterdam. 

Adressen. 
Prij s vour 52 achtereenvolgende plaatsingeu 

één regel ad ƒ 10,— 
twee regels » e 15.— 
dri e regels » » 20.— 

St

 S  Amsterdam. \\U-u^'"'\ 
meuten in cement, gips, etn. t a ƒ7,25j*rj ] 

 A, Buddlnsth, Arnht m.
 bascule f 

 te  te koop, a"'' ' 
gunstigst gelegen. Adres den r  VAN *** | 

E , te Arnhrm. 

 te Scheveningen, fa.brik a l l l | 
van eement-riolen, waterbakkeu , vloeren, en*̂  

B o u w t e r r e l a en te koop nabij  de l 
aan den Singel, te Utrecht, U bevingen bij 
architect  aldaar. 

Tiende jaargang ft 31. Zondag 1 Augus tus 1875. 

DE OPMERKER. 
VOO

, , , S en . 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Verwhija t Zondag*. P r ü , per  3 maaadco /'  1.65. n aboaneart zich foor 

een jaargang. Afzonderlijk e nomtneri bij  rooraitbettellici t 5 centa. 

: 

Van 1—B regels ƒ , verder  voor  eiken regel 20 cent*  cn 10 cent» voor  cen 

nommer van het blad. Groote letten worden naar  plaatsruimte berekend. 

f* . T , 
 Fabriek van

 en
Steen

 ukt bij  G W. VA N  &  C f te Arnhem. — All e stukken sn advertentien te adresseeren aan den r  W. VA N T Jüxn. te Arnhem. — Uitgave van  A. . 

S OVE  ONZE . 

. 

(Vervolg en slot van iï°. 29.) 

t eenige lichaam, waardoor  onze hedendaagsche 
Bouwkunst zelfstandig vertegenwoordigd wordt, 
is de j  tot Bevordering der  Bouwkunst. 

e werkzaamheden van dit Genootschap bepalen 
zich tot het houden vnn vergaderingen, waarvan 
de \erslagen telkens aan de leden worden rond-
gezonden , terwij l daarbij  meermalen bouwplannen, 
zoowel buiten- als binnenlandsche, worden gevoegd. 

t a.mtal leden bedraagt volgens de laatste op-
gave 1012, een cijfer  dat voor een land als bet 
onze boog mag genoemd worden. En hoewel de 
vergaderingen menigvuldig genoeg belegd worden, 
bet aantal belangstellenden groot genoeg is. en 
de discussién van voldoenden ijver  en genoeg goe-
den wil getuigen, is de j  toch op ven e 
na niet bij  machte, om vooral den treurigen toestand 
van onzen hedemlaugschen huizenbouw maar  eeni-
gerniate te lenigen. 

Jaar in jaar uit wordt de vraag gesteld , wat 
ter  verbetering daarvan kan gedaan worden ; doch 
steeds eindigt men met zijn leedwezen uit te 
drukken over het gemis van degelijk bouwkundig 
ondurwys hier  te lande. 

e prijsvragen, die jaarlijk s door  de j 
worden uitgeschreven, leveren haar  soms wel 
goede bouwplannen, doch zij  hebben niet die uit-
werking welke men daarvan b. v.aan buitenlandsche 
academiën verwachten kan, aangezien men de 
zekerheid niet bezit of het ingediende werk nu 
juist is Nederlandsch werk, vervaardigd op Ne-
derlandschen bodem, en het niet onaardig dou-
ceurtje, dat in den regel aan de bekroonden wordt 
toegezegd, als lokaas kun dienen om van elders hulp 
te erlangen, en dus met een andermans veeree 
te pronken. Geenszins willen wij  beweren, dat 
de j  bij  den tegen woordigen stand van 
zaken meer  doen kan, nuch dat zij  bij  machte is, 
de kundigheden dei'  mededuigenden naar de be* 
kroningen der  piijsvragen up eeu zekerder  proef 
te stellen, evenmin al- wij  iets afdingen op de 
critiek die in zake alle prijsvragen door het Be-
stuur der j  geoefend wordt; integen-
deel , wij  moeten vuural hulde brengen uan de 
strenge onpartijdigheid die daarbij  steeds wordt 
gehandhaafd, en zeker  ware het hoogst wensche-
lijk , dat genoemd Bestuur  door  krachtigen steun 
iu staat gesteld werd, zijn goede bedoelingen tot 
meer  belang van hel algemeen te kunnen BZ-
ploiteeren. 

Behalve de j tot Bevordering der 
Bouwkunst, bezitten wij  alzoo geen 1 etere middelen 

 de Bouwkunst ten onzent als Schoone t 
nationual te muken; eu wanneer wij  nu eens 
een vergelijk trekken met onze naburen , dau ont-
waart men alras een enorm verschil. 

Gaan wij  b. v. eens na, hoe iu België de -
kunst wordt beoefend, dan ontmoet men daar 
behoorlijk e bouwacademien, waar  voortreffelij k 
underwys wordt gegeven door  leeraren die een 
behoorlijk e bezoldiging genieten, du leerlingen 
doorloopen een bepaald aantal klassen slvoreni 
de academie te verlaten ; hun kundigheden worden 
jaarlijk s op de proef gesteld, door  iu de verschil-
lende klussen prijsvrugen te doen beantwoorden, 
welke beantwoording op de academie zelf moet 
geschieden, en wel, door  de niededingenden, uad.it 
zij  behoorlijk gevisiteerd ziju , eenigen tij d afzon-
derlij k op te sluiten onder  behoorlijke surveillance, 
zoodat het vulslugen onmogelijk is vun anderen 
hulp te bekomen, eu dat het ingediende werk 
uiet anders dun zuivere, onvervalsuhte vrucht kan 
zyn van op de academie opgedane kundigheden. 

Voorts schrijf t men daar om de vier  jaren een 
groote prijsvraa g uit , die op dezelfde wijze als 
de straks genoemde moet beantwoord worden, en 
waarvan de eerstbekrooude op 's lauds kosten 
dri e jaren le e kan vertoeven, teneinde zich 
nog v*  111f  te bekwamen, eu alwaar hij  ten op-
zictite zijner  werkzaamheden eveneens ouder be-
hoorlijk e controle wordt gehouden. 

n ziet het, in alles wat de aankweekingen 
bevordering vun waren kunstzin betreft, ontziet 

 bij  onze zuidelijke uubureu kusten noch moeite. 
En du alles geschiedt in België door  staatsbe-
moeiingen. 

Jaatlijk s wordt daar  dooi' de g een 
zeker  kupitaal voor de Schoone n beschik-
baar  gesteld, en toont de Staat nog op velerlei 
andere wijzen zyn sympathie, overtuigd als men 
is, dat de bloei eu welvaart van eeu volk niet 
alleen afhankelijk ziju van wetenschappen, van 
eeredieust eu nijverheid, maar dat ook de be-

oefening der  Schoone  een allereerste zorg 
moet uitmaken van een s regeer  ing. 

Er kan niet met genoeg nadruk op gewezen 
worden, van welk een hoog gewicht de degelijke 
beoefening der  Bouwkunst voor een volk is. Zij 
toch is de kunst, die aan den openbaren weg 
staat, die een ieder  steeds voor  niet te zien krijgt , 
waar het oog van het publiek den ganschen dag 
op rust; en nangezien dat oog nu eenmaal ge-
schapen is, om het schoone boven het niet-schoone 
lief te hebben, zoo is het van het hoogste belang, 
dat alles gedaan worde om dat oog zooveel mo-
gelijk voor  ontaarding te vrijwaren . 

En niet alleen dat de voortdurende aanblik 
van degelijke architectonische kunstgewrochten 
ontegenzeggelijk bijdraagt om den volksgeest in 
een meer opgewekte, onbekommerde stemming 
te brengen, ziju die kunstgewrochten bovendien 
zoovele aantrekkingspuuteu vooi den vreemde-
ling. — Zoo is het b. v. een onbetwistbaar  feit, 
dat de groote aantrekkelijkheid die Pat ijs, Wee-
nen, , Antwerpen of Straatsburg voor  den 
toerist bezitten, voornamelijk gelegen is in het 
groot aantal degelijke bouwgewrochten die hij 
daar te zien krijgt . Zoo stroomt thans bij 
voortdurin g een tal van vreemdelingen uit alle 
oorden der  wereld naar  Parijs, om zijn nieuw 
operagebouw te bewonderen; en zoo heeft e 
zijn vreemde bezoekers hoofdzakelijk te danken 
aan de heerlijke architectuur, die daar aan den 
openbaren weg prijkt . 

e weinige belangstelling, die de Bouwkunst 
ten unzent tot nogtoe van de zijde van het pu-
bliek ondervindt, mag wel bevreemdend genoemd 
worden, als rnen iu aanmerking neemt, dat in 
de eerste plaats de bloei onzer  hoogescholcn, 
vau ons hooger-, lager- en middelbaar  onderwijs 
tot zulk een volkomenheid is gestegen; dat daar-
enboven dc beoefening der  toonkunst zulk eeu 
reusachtige!) omvang begint te verkrijgen ; ter-
wij l toch unze geschiedenis getuigt, dat wij  ook 
op het gebied der  bouwkunst steeds een eervolle 
plaats hebben ingenomen. 

e jongste e feesten hebben het ander 
mail bewezen, hoe hoog wij  in den vreemde om 
unze wetenschappelijke ontwikkelin g staan aange-
schreven . eu daarom ware het hoogst wensche-
lij k dat het groote contrast, hetwelk de zeer  onvol-
doende staat onzer  tiedendaagsehe t 
daarmede vormt, duor de medewerking der -
geering werd opgeheven. r  haar  tus* 
scheukunisi kunnen wij  in het bezit geraken van 
een voldoend getal bekwame, artistiek gevormde 
bouwmeesters; daardoor  kunnen wij  ontslagen 
worden vun de vele onbedrevenen in het vak, die 
tbans nog zoozeer de overhand hebben, terwij l 
de vele goede kunstgewrochten, die van lieverlede 
zullen tut stand komen, onze natie de schellen 
van de uogeu moeten dueu .allen, en haar  niet 
meer zoo lichtvaardi g zullen doen zijn in de 
keuze van een bouwmeester. 

e g kan bekwame bouwmeesters aan-
werven, natuurlij k tegen behoorlijke bezoldiging , 
en hel onderwijs kan worden ingericht naar den 
geest van het buitenland. En bezit men ou-
der  onze uedendaagsche bjuwtneesters die leei-
aren niet, dau kau uien die elders zoeken; zoo 
men maar eeu goede bezoldiging op den voor-
grond stelt, dan zijn die wel te vinden. Ot 
wut nug gemakkelijker  zou te doen zijn , en even-
eens guede vruchten zou afwerpen, is, tlat er 
jaarlijk s eeu zeker  get.il door de g te 
bepalen leerlingen der  sta n , of die 
elders eenige opleiding hebben genoten, en die 
na een voorafgaand onderzoek , door het Bestuur 
der j  tot Bevordering der  Bouwkunst 
b. v. in ie stellen, daarvoor bet meest in aan-
merking kwamen, op 's lands kosten voor een 
vyf- of zestal jaren uuar eeu buileulandsche aca-
demie werden gezonden, evenals thans vanwege 
Z. . den g kweekelingen voor de muziek 
hun opleiding iu het buitenland genieten. — 
Natuurlij k zouden invloedrijk e mannen die leer-
lingen ua v.ilórenging hunner  studiën beb»oren 
te steunen, teneinde hun de intrede in de Ne-
derlandsche bouwwereld zooveel mogelyk te ver-
gemakkelijken, en ben dus voor  Nederland te 
behouden. 

Voorts zou men, uls directe maalregel ter  we-
rin g van het groot aantal waugewrochten, de 
uitvoering vau bouwplannen, een zeker  kapitaal 
overschrijdende, van de toestemming der -
rin g afhaukelyk kunnen maken; terwij l men do 
toename van het aantal onbekwame bouwmees-
ters zou kunnen beletten door eeu verordening 
uit te vaardigen, waardoor  uien zich niet zonder 

toestemming der g als architect zou mo-
gen vestigen, waarvoor men een voorafgaand 
examen noodzakelijk zou kunnen maken. 

t aantal notarissen, die de gebouwen ver-
koopen, wordt toch o. a. ook door de g 
voor  iedere plaats vastgesteld , en deze zijn even-
eens aan een voorafgaand examen onderworpen. 

Wy hebben het vorenstaande terneer  geschre-
ven, ten einde voornamelijk het hoogst bedenke-
lijk e onzer  hedendaagsche Bouwkunst zooveel mo-
gelijk aan te toonen. r  intusschen sedert 
1 Juli jl . van e de Schoone -
sten onder een afzonderlijke rubrie k zijn ge-
bracht, zoo hopen wij , dat de wenken die wij 
ons veroorloofd hebben hier  ten beste te geven , 
bij  de bevoegde autoriteiten een gunstig onthaal 
mogen vinden, er  met nadruk uan herinnerende, 
dat onder nl onze Schoone n onze heden-
daagsche Bouwkunst wel het minst staat aange-
schreven, terwij l zij  als de eerste en voornaam-
ste der  Schoone  toch dc meeste belang-
stelling verdient. 

. 
E . 

Aanleg van Staatsspoorwegen. 
Ontwerp van Wet. 

Art . 1. Voor  rekening van den Staat worden 
aangelegd spoorwegen van: 

lo. Zwolle naar  Almelo; 

2o. t langs Gorinchem en Tiel naar  Eist; 
3a. Aatersfooi t langs Veenendaal en Wageningen 

naar  Nijmegen ; 
i "  Zaandam langs Purmerend en n naar 

n en de Vun; 
5o. Staveren langs n en Sneek naar 

; 
' Nijmegen naar  Venlo langs den linker -

oever. 
Art . 2. t den aanleg der  zes in het voor-

gaande artikel genoemde spoorwegen wordt zoo-
veel mogelijk gelijktijdi g aangevangen, onvermin-
derd het met den noodigen spoed voltooien van 
de werken, bevolen bij  de wetten van 18 Augus-
tus 18110 {Staatsblad no. 45) en van 21 i 1873 
(Siaateblad no. 55). 

n eu bevelen, enz. 
 van Toelichting. 

e overtuiging, dat het algemeen Staatsbelang 
uitbreidin g van het spoorwegnet gebiedt, zoo 
mogelijk door de particulier e nijverheid en, waar 
die te kort komt, voor  rekening van het , 
is meermalen uitgesproken; de behoefte aan meer 
spooi weglijnen wordt algemeen erkend. 

Eeu bij  haar  optreden aanhangig voorstel, om 
de uitbreidin g vau het spoorwegnet bij  concessie, 
met , door  eene vereeniging van ban-
kiers te bevorderen, werd door  deze g 
teruggenomen, omdat, naar  hare meening, meer 
waarborg noudig was, dat, weid het voorstel 
aangenomen, ook de uitvoering van het plan ver-
zekerd zou .- i j i i e aangewende pogingen, om 
sfdoenden waarborg te verkrijgen , ziju mislukt ; 
bet overleg met de bedoelde vereeniging heeft 
niet tot overeenstemming geleid. 

Voor  talrijk e plannen van meer  bescheiden om-
vang zijn door  onderscheidene ondernemers meer 
of minder  ernstige pogingen beproefd, um eene 
onderneming tot stand te brengen. Voor enkele 
be.staat er  zekerheid of gegrond uitzicht van in 
die pogingen te zullen slagen, liet zou zeer  ver-
keerd zijn deze loffelijk e uitingen van den parti -
culieren ondernemingsgeest te verstikken uit eene 
overdrevene zucht, hetzij  voor  centralisatie of om 
alles gelyk le willen doen. Tot eene meer  krach-
tige uitbreidin g van het spoorwegnet zal echter 
de Staat zich weder, als in 18ÜU, met een goed 
aandeel in de taak behooren te belasten. 

Bij  het besluit tot aanleg van eeu of meer 
spoorweglijnen duor den Staat dient le worden 
gelei op de mogelijkheid om iu de exploitatie te 
vu uzien, daar  toch de Staat zich niet met de 
exploitatie van enkele verspreide lijnen zou kun-
nen belasten. 

n art . 01 der  beslaande voorwaarden vuor de 
exploitutie van Staatsspoorwegen is aau de on-
dernemers wel eeu voorkeur  toegekend op de 
exploitatie van nieuwe Staatsspoorwegen, die aan 
de reeds bestaande aansluiten, maar hun geene 
verplichtin g opgelegd om, zoo de g dit 
verlangt, die exploitatie aau te nemen. Bij  het 
weinig bevredigend resultaat, dat de exploitatie 
der  Staatsspoorwegen voor de ondernemers heeft 
opgeleverd, was ook niet te verwachten, dat zij  tot 

uitbreidin g van die exploitatie zouden willen mede-
werken , zoolang het overleg voor  eene betere 
regeling der  voorwaarden van exploitatie niet tot 
overeenstemming had geleld. e noodzakelijkheid 
voor de ondernemers om de voorwaarden, waarop 
zij  de exploitatie van Staatsspoorwegen hadden 
aanvaard, te wijzigen, opent de gelegenheid om 
ook de leemte te herstellen, dat niet, zooals thans, 
het maken van voor het publiek verkeer  wettsobe*. 
lijk e spoorwegverbindingen belemmerd of opgehou-
den wordt door  de overweging van de wijze, waarop* 
in de exploitatie zal kunnen worden voorzien. 

n ieder  geval dient het plan van aanleg van 
nieuwe wegen, voor  zoover  niet vooraf omtrent 
de exploitatie is overeengekomen, zóó te worden 
ingericht, dat do g voor de regsüng der 
exploitatie niet van de medewerking van ééne 
enkele j  afhankelijk is. 

t overleg voor het niet gemakkelijk op te 
lossen vraagstuk eener  gewijzigde regeling voor 
de exploitatie ven Staatsspoorwegen had eindelijk 
tot overeenstemming tusschen de g ett 
de bestuurders der j  geleid. 

e algemeene vergadering van aandeelhouders 
der j  heeft echter  aan de goedkeuring 
der  deswege ontworpen overeenkomst eene voor-
waarde verbonden, waardoor de regeling voor 
het geldelijk belang van den Stuat te bezwarend 
zou zijn, en dus met dat voorbehoud niet ter  be-
krachtigin g bij  de wet, voorzooveel noodig, aan 
de Staten-Generaal kon worden voorgesteld. 

Bestuurders der e -
maatschappij  hebben hunne medewerking toeger 
zegd voor de exploitatie van een spoorweg van 
Zaandam langB Purmerend en n mar  Enk-, 
huizen, waarvan de g den aanleg wenseht 
voor te stellen, en zijn bereid die medewerking 
te verleenen tot nog grootere uitbreidin g van de 
taak der , indien de exploitatie op 
vuor de j  meer  aannemelijke voor-
waarden dan volgens de bestaande concessie ge-
regeld wordt, Omtrent de grondslagen voor eene 
gewijzigde regeling is reeds overeenstemming rnet 
de bestuurders verkregen , zoodat vermoedelijk 
deswege spoedig zal kunnen worden overeenge-
komen. 

Voor eene beslissing omtrent den aanleg van 
eenige nieuwe spoorwegverbindingen is het vraag-
stuk der  exploitatie genoegzaam voorbereid, en 
kau worden overwogen iu welke volgorde met die 
taak zal moeten wordeu voortgegaan. All e oorden 
van het , waar  spoorwegen ontbraken, tot 
zelfs zeer  kleine eu weinig bevolkte plaatsen toe, 
wenschen in het genot vau die versnelde midde-
len van vervoer te wordeu gesteld, en waar reeds 
eene of meer  spoorwegverbindingen bestaan, wor-
den nieuwe verbindingen in verschillende rich -
tingen verlangd. e talrijkheid , de omvang van 
die wenschen, is iu de jongste maanden op on-
rustbarende wijze gebleken. 

r  juist uit de kennisneming eu overweging 
van al die wenschen en verlangens blijk t de vol-
strekte onmogeljjkheid van een algemeen plan, 
waardoor  opeens allen zouden bevredig.! worden. 

e wetgever  moet zich eenige zeil beperking op-
leggen, vooreerst om de schatkist niet aan al te 
drukkende banden te leggen, ten andere omdat 
het onredelijk eu anti-oecoiiouiisch i.s, spoorwegen 
aan te loggen wier  exploitatiekosten niet kunnen 
gedekt worden door de opbrengst. Bij  uitbrei -
ding van deu aanleg voor  rekening vau den Slant, 
zal schifting van dit groot aantal wenschen uoo-
dig zijn , en eene keuze moeten worden gedaan 
van lynen waarmede de taak voor dc uitbreidin g 
zal kunnen worden aangevangen, behoudens luiere 
niouwe uitbreiding , als wezenlijke nieuwe behoefte 
zich doet kennen. 

Vooreerst zullen dus, naai- 't schyiit, buiten 
aanmerking moeten worden gelaten al die ver-
bindingen, waarmede uitsluitend of hootUzakelyk 
verkortin g van deu afstand voor het vervoer, in 
vergelijkin g met dien langs de reeds bestaande 
wegen, wordt beoogd, e overweging dat de 
ufstand voor het vervoer  door den aanleg van 
eene nieuwe lijn , in concurrentie met eeu be-
slaanden spoorweg, met eenige kilometers wordt 
verminderd, is geen afdoende grond our  tot den 
aanleg voor g vau zulk eene ufsny-
ding te besluiten. n hel kapitaal, voor 
den aanleg uoodig, is het zeer  onzeker of de be-
sparing op deu afstand door die kortere verbin-
ding, besparing op de kosten en deu tyd van 
vervoer zal ten gevolge hebben , daar de bezuini-
ging op de kosten van het vervoer  langs den 
kortoren afstand, veelal ruimschoots overtroffen 
wordt door de meerdere uitgaven voor de exploi-
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tatie van de dubbele verbinding, en dn aansluiting 
en het onvermijdelijk e inwachten op de splitsing* 
stations meer  tij d vordert , dan door het rijden 
langs den korteren afstand wordt bespaard. 

Ten andere leert de ondervinding in spoorweg-
zaken, dat kleine en weinig vertier  hebbende 
plaatsen niet geschikt zijn voor  trrminu». Ten 
derde is de concurrentie der  waterwegen tegen 
het spoorwegverkeer  niet geheel buiten rekening 
te laten. 

Ter voorziening in de voornaamste behoefte zal 
behooren te worden gelet op de noodzakelijke 
verbinding van eindpunten der  bereids aange-
legde en voorgenomen lijnen, waardoor  de hoofd-
verbindingen , ook in vertand met het internatio-
naal verkeer tot stand gebracht, ol aanzienlijk 
verbeterd worden, ten andere op de localitciten 
en sterk bevolkte streken die nog van spoorweg-
verbindingen verstoken zijn. Vooral in dat op-
zicht bestaat cen rui m veld van onbevredigde 
wenschen, waaraan geleidelijk zal kunnen wor-
den te gemoet gekomen, maar  waarin ook nog 
ten deele door de particulier e nijverheid en door 
de bestaande ondernemingen, bij  uitbreidin g van 
hare lijnen, zal worden voorzien. 

Zoo zagen ten vorigen jarc het Gooiland en 
een aantal gemeenten vnn de provincie Utrecht 
zich door de e -
schappij  in het genot gesteld der  spoorwegver-
binding van Amsterdam over m naar 
Utrecht en naar  Amersfoort, en mag zich de 
Veluwe in het naderend vooruitzicht verheugen, 
dat de verbinding over  Apeldoorn tot Zotfen in 
1876 zal zijn tot stand gebracht. Ook in ver-
band met de lij n van Zutfen langs Winterswij k 
naar  Borken en naar t zal Amsterdam daar-
door  tevens hare middelen van gemeenschap met 
Noord- en d belangrijk verbe-
terd en uitgebreid zien. 

e uitvoering van een sedert vele jaren aan-
hangig ontwerp voor een spoorweg van n 
naar  Woerden , waarvoor  laatstelijk in Apri l 1873 
concessie werd verleend, maar  zonder  vrucht , is 
thans door  medewerking van de -
maatschappij  verzekerd. e welvarende k 
in d zal daardoor in het spoorwegnet 
worden opgenomen. 

t de uitvoering van het spoorwegplan van 
Tilbur g langs h en n naar 
Nijmegen door  de Zuid-Oosterspoorwegmaatschap-
ptj  wordt, wel is waar, langzaam, maar  toch voort-
gegaan. Een groot anntal gemeenten in Noord-
Brabant wordt door die verbinding gebaut. 

Al s internationale verbindingslijnen worden 
weldra verwacht die van Antwerpen over  Weert 
en d naar  Gladbach en die van Woens-
drecht naar  Eeckercn of Antwerpen, beide door 
de Grand Central Beige geschraagd. 

t zeer  belangrijk ontwerp van een spoorweg 
van m langs den rechteroever  van de 

k en den n naar  Arnhem en verder langs 
m en Winterswij k naar r  behoort 

onder die, waarvoor  uitzicht bestaat van door 
particulier e krachten te worden uitgevoerd. Vele 
gemeenten, die zich vroeger  door dc keuze van 
de richtin g voor  den g zagen teleur-
gesteld, zullen daardoor  voor die teleurstelling 
worden schadeloosgesteld. 

r  andere plannen van dien aard zijn aan-
hangig, waaromtrent nog niets met zekerheid 
valt te zeggen, maar het medegedeelde is vol-
doende, om aan te toonen, dat door  de particu-
liere nijverheid nog wordt medegewerkt aan de 
uitbreidin g van het spoorwegnet, en die mede-
werking niet moet worden uitgesloten door  in een 
plan voor  Staatsaauleg alle lynen op te nemen, 
ook die, welke bestaande ondernemingen genegen 
lij n uit te voeren. 

r  die beschouwingen geleid, onderwerpt de 
g het thans aangeboden voorstel aan de 

overweging der  Staten-Generaal. 
Als noodzakelijke verbinding van eindpunten 

der  bereids aangelegde en voorgenomen lijnen, 
waardoor de hoofdverbindingen alsook het inter-
nationaal verkeer  aanzienlijk verbeterd worden, 
is in het voorstel de lij n van Zwolle naar  Almelo 
opgenomen. 

e spoorwegmaatschappij  Alinelo-Sulzbergcn, die 
met loilclijke n ijveren inspanning de internationale 
verbinding van Almelo naar  Salzbergen heeft tot 
stand gebracht, heeft hare taak te Almelo ge-
staakt en de voortzetting naar  Zwolle schijnt, blij -
kens hei haalde vruchlelooze pogingen, niet door 
particulier e onderneming le kunnen worden tot 
stand gebracht. 

n is de verbinding met Zwolle, zoo-
wel voor het belang van het algemeen verkeer, 
als voor  ontwikkelin g van het vervoer  over de 
Staatsspoorwegen en over  den Centiaulspoorweg, 
onmisbaar. 

e verbinding van Zwolle, zoowel als van dc 
noordelijk e provinciën cn van de haven te -
lingen, met Twente, bestaat thans slechts langs 
een grooten omweg over  Zutfen. Als voortzetting 
van de Staatsspoorwegen tc Zwolle, in verband 
met de omstandigheid dut de spoorweg van Al -
melo naar  Sulzbeigeti ook door de j 
tot exploitatie vuu Staatsspoorwegen wordt geex-
pluiteerd, kon ook voor de exploitatie van die 
lij n tegen aanleg van Staatswege geen bezwaar 
zyn. Bestond dit onverhoopt, zy zoude uan do 
Centraalspoui wegmuülschappy kunnen worden ge-

ooacessioneerd-
Tal vau pogingen zyn door  particulieren vruch-

teloos beproefd, om Gorinchem en '1'iel met het 
besU.nde spoorwegnet te verbinden, alsmede om 
eene doorgaande spoorwegverbinding door  de A l -
blasseiwauid en de Betuwe tot stand le brengen. 

e verbinding, vun overwegend belang wegens 
de vele welvarende eu aanzienlijke gemeenten in 
die streek, die thans nog vuu spoor  weggemeen-
schup verstoken zijn , is niet gemakkelijk door 
particulier e nijverheid tut stund te brengen, we-
gens, vele tei ieiube*wurcii die den uauleg moeilijk

en kostbaar  maken. terwij l de verbinding voor 
zelfstandige exploitatie van te geringe uitgestrekt-
heid is. n verband met het thans vastgestelde 
plan voor den spoorweg van Arnhem naar  Nij -
megen opent die verbinding, mits aansluitende te 

t en te Eist, een nieuwen handelsweg van 
m en t naar  de beide s 

in , zoowel langs Arnhem als langs 
Nijmegen, en belooft zij  daardoor  en door  zoovele 
aanzienlijke en welvarende gemeenten, die inliet 
gebied van haar  verkeer  worden aangetroffen, ook 
voor de exploitatie bevredigende uitkomsten te 
kunnen opleveren. 

Van niet minder  belang is voor  Amsterdam eene 
nieuwe zelfstandige verbinding met den linker 

, die kan worden verkregen door  ver-
lenging van den ten vorigen jare voor  het verkeer 
geopenden Oosterspoorweg, van Amersfoort langs 
Vcenendaal en Wageningcn naar  Nijmegen, aan-
sluitende op den spoorweg van t naar 
Eist, en gebruikmakende van den voorgenomen 
overgang van de Waal bij  Nymegen. Beide koop-
steden worden aldus in het genot gesteld van een 
dubbelen handelsweg naar  den n in , 
de bestaande door de j 
geëxploi teerd, en de nieuwe verbinding waarvan 
de exploitatie, hetzy door  dc e -
Spoorwegmaatschappij  , hetzy door  de j 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen, zal kunnen 
ondernomen worden. 

Onder de streken, waur het gemis aan spoor-
wegverbinding zich levendig doet gevoelen, be-
kleeden zeker het noordoostelijk gedeelte van 

d en het zuidwestelijk gedeelte van 
Friesland eeno eerste plaats, wuar. voor  den 
afvoer van vee en landbouwproducten uit deze 
vruchtbare oorden, aan verbeterde gemeenschaps-
middelen dringend behoefte bestaat. Twee co-
mité' s zijn jarenlang vruchteloos werkzaam ge-
weest om in die leemte te voorzien, en het is met 
zekerheid gebleken, dat, zelfs al werd door het 

k voor 30 pCt. in de kosten tegemoet gekomen, 
de onderneming door de particulier e nijverheid 
niet kan wurden tot stand gebracht. n 
dient alhier een aanvang te worden gemaakt en 
zal de Sunt zich mot de uitvoering van de taak 
moeten belaften. 

e verbinding van een dergelijken 
spoorweg met de bestaande spoorwegen te Am-
sterdam zou een tweeden overgang van het J of 
het Noordzcekanaal noodig muken, waaraan voor 
de belangen van de scheepvaart en de groote 
kosten niet kan worden geducht. Zonder  aan-
sluiting aan de beslaande spoorwegen zou eene 
lij n in het oostelijk gedeelte van d 
natuurlij k weinig nut opleveren, zoodat die aan-
sluiting zul moeten gemaakt worden op een punt 
van den Noordhollaiidschen Staatsspoorweg, ten 
noorden van het . e lij n is dienovereenkomstig 
voorgesteld, uitgaunde van het stution te Zaandam, 
langs Purmerend en n naur  Enkhuizen, al-
waar eene uitstekende gelegenheid tc verkrijgen 
is, om den spuorweg in verbinding te brengen 
met de vuurt op de Zuiderzee, iu verbinding met 
de ir.ede voorgestelde spoorweghju vun Staveren 
langs n en Sneek naar . 

c verbinding van Nijmegen met Venlo heeft, 
behalve voor bet locaal verkeer  - groote waarde, 
omdat zij  tussehen het noorder- en zuidernet der 
Staatsspoorwegen een schakel aanvult; mocht, 
ongedacht, de Exploitatieinautschappij  bezwuur 
muken tegen de exploitatie van dezen spoorweg, 
dun zijn op de beide eindpunten zoovele andere 
spoorwegondernemingen geconcentreerd, dat het 
geen twijfe l lijdt , of daarvoor is genoegzame me-
dedinging te verwachten. 

Voor eene belangrijke spoorwegverbinding in 
dc zuidelijke provinciën is door  particulier e on-
dernemers concessie en geldelijke hulp van het 

k gevraagd, te weten voor eene lij n van -
scheid (Aken) langs , Sittard , k 
en Weert naar  Eindhoven. t plan wordt on-
derzocht. t is niet waarschijnlij k dat overwe-
gende bezwaren de uitvoering in den wegslaan, 
zoodat wanneer de aanvragers zekerheid kunnen 
geven voor het totstandbrengen der  door hen 
beoogde onderneming, de g bereid zal 
zijn het verleunen van de door hen gevraagde 
subsidie aan de Slaten-Generaal voor te stellen. 

Eindelij k de spoorweg van Zutfen langs Win -
terswijk naar de Pruisische grens in de richtin g 
van Borken. waarvoor, onder  dugteekening van 
27 t 1872, aau de heeren Snellen cn Willin k 
concessie werd verleend en door  die concessiona-
rissen eene naamlooze vennootschap, de Neder-
landsch-Westfualsche Spoorwegmaatschappij, is 
opgericht, waarvan de statuten werden goedge-
keurd by k besluit van lO t 1873. 
no. 30. 

e ondernemers stellen zich voor  deze lij n te 
verbinden met die van het plan voor  den aanleg 
van een spoorweg van de grens bij  Borken
het kolenrevier  van de , en bovendien een 
zijtak aan te leggen vun Winterswij k naar de 
grens in de richtin g van Bocholl, waarvoor  hun 
de concessie is verleend onder  dagleckening van 
15 October  1872. 

Zooals reeds hiervoren werd opgemerkt, zal, 
in verband met den Oosterspoorweg van Amster-
dam over  Amersfoort nuur  Zutfen, door  deze on-
derneming de gemeenscbup van Amsterdam met 
Noord- en d belangryk verbeterd 
en uitgebreid worden. 

e ondernemers hebben aunvnnkclyk veel be-
zwaar en teleurstelling ondervonden in hunne 
pogingen voor  de voortzetting vun de lij n op h 
grondgebied naar de , muur  zijn er  ten slotte 
in geslaagd vun de Pruisische g voldoend 
uitzicht op het verleenen der  concessie te bekomen, 
terwij l in het laatst van t officieele mede-
deeling is ontvangen, dat de e g 
inuchtiging heeft verleend vour eene onderhande-
ling met Nederland voor eene overeenkomst be-
treffende de aansluiting van deze lijn . 

e kosten voor  den aanleg cn uitrustin g van 
de lij n op Nederlandsch grondgebied bedragen. 
volgens de vanwege de concessionarissen over-
gelegde ramingen, ongeveer  dri e miilioen gulden. 

t de e j 
hebban zij  eene regeling getroffen voor  de exploi-
tatie vm den weg, waarbij  die j de 
levering vnn het daarvoor  noodig rollend materieel 
op zich neemt. e ondeneming zal derhalve heb-
ben te voorzien in de kosten voor  aanleg van den 
weg, geruumd op twee en een huif miilioen gulden. 

Volgens opgave van bestuurders der  onderne-
ming is voor de uitvoering voor  anderhalf miilioen 
gulden in het maatschappelijk kapitaal deelgeno-
men, waarvan voor  535,000 gulden door de be-
langhebbende gemeenten, terwij l de Provinciale 
Staten van Gelderland, in hunne zittin g van 0 Juli 
1872, daarvoor eene subsidie a 150,000 gulden 
hebben toegekend, zoodat voor de uitvoering on-
geveer  900,000 gulden ontbreekt. 

Wegens net groote belang der  hier  betrokken 
verbinding en de werkdadige belangstelling door 
particulieren en besturen in het gewest betoond, 
bestaat, naar  de meening der , hier  vol-
doende aanleiding om de onderneming door  gel-
delijk e hulp van den Staat iu het ontbrekende te 
gemoet te komen, altoos mits de internationale 
verbinding verzekerd zij. 

Zi j  stelt zich voor, het verleenen van die sub-
sidie, onder  dut voorbehoud, voor le stellen en in 
het ontwerp van de Staats begrooting voor 1876 
den eerslen termij n daarvoor  aun le vragen. 

e richtin g voor de spoorwegen is in het ont-
werp van wet alleen door de hoofdpunten aan-
gegeven. 

Bij  het ontwerpen deze: lijnon , voor  zoover  die 
met dc eischen der  defensie in unmaking kunnen 
komen, heeft overleg plaats gehad met den -
ter  vun Oorlog, zoodanig dut, bij  de nadere vast-
stelling der  juiste richtingen en verdere déta i ls, 
die bij  de onteigeningswetten in behandeling komen, 
de belnngcn der  verdediging naar  eisch zullen kun-
nen worden gewaarborgd. 

e kosten voor  den aanleg der  wegen zijn, vóór 
dat de richtin g in bijzonderheden is vastgesteld, 
slechts bij  benadering te ramen. 

Volgens die raming is de gezamenlijke lengte 
der  thans voorgestelde spoorwegen 356 kilometers, 
waarvan 308 kilometers nieuw aan te leggen en 
voor  48 kilometers het medegebruik van bestaande 
spoorwegen wordt vereischt. e kosten zijn ge-
rekend te zullen bedragen 35,000,000 gulden, 
waaronder  begrepen die voor  uitbreidin g van bc-
stu.inde stations en voor  vergoeding vour  het mede-
gebruik vun gedeelten van bestaande particulier e 
spoorwegen. 

r  at die wegen uau reeds bestaande Staats-
spoorwegen aansluiten en de uitgebreidheid van 
het plan daarvoor  geen bezwaar  oplevert, is in 
art . 2 bepaald, dat met den aanleg der  zes lijnen 
zooveel mogelijk gelijktijdi g zul worden aange-
vangen. 

n de raming is niet begrepen de subsidie 
vour den Nederlandsen-Westfualschen spoorweg 
ii 000,000 gulden, en dat voor  deu spoorweg vau 

d naar  Eindhoven, waarvan het bedrag 
nog niet kan worden opgegeven. 

's-tiravenhage, 3 Juli 1875. 

 van Binnenlandsche Zaken, 

. 

 van

. J. v. . . 

 van Oorlog, 

. 

Berichten en mededeelingen. 

A N . 

c jur y van beoordeeling over de 'Uitwer -
pen, ingekomen als antwoord op de uitgeschie-
ven prijsvruu g voor eene hoogere burgerschool 
voor  meisjes te , heeft hare beslissing be-
kendgemaakt. 

e eerste prij s is verleend aau het ontwerp 
onder hel motto Wahr und  van den ar-
chitect . , te Zitta u , en de tweede prys 
is toegewezen aan het ontwerp onder het motto 

 Tochtern  van den architect . Op-
fermann, te . 

— Betreflende de restauratie van de St.-Catha-
rinuker k te Oppenheim kan worden medege-
deeld, dat het maken vun een ontwerp in het vo-
rige jaar wus opgedragen aan deu bouwraad -
zinger, te Frankfor t a/d. , die echter  geene 
gelegenheid had om deze opdrucht te aanvaarden. 

t Comité wendde zich daarop tot de -
sche , met verzoek haar  een deskundig 
persoon aan te wijzen , waaraan de g vol-
deed, en dientengevolge werd de bouwraad , 
te , verkozen. 

t door  hem opgemaakte plan van restaura-
tie is in de vorige maand bij  het Comité inge-
komen, en daar dit Comité alleen uit leeken be-
staat , heeft liet eene Commissie benoemd om dit 
plan te beoordeelen. e Commissie bestaat 
uit : bouwraad , te FranklV t a/d. , 
opperbouwraad Schmidt, te Weenen eu den dom-
bouwmeester  Cuypers, te Amsterdam. 

— Ten vervolge op het bericht in nommer 
20, bctrellende de prijsvraa g voor een ontwerp 
eener  brug te Frankfor t a/d , kan worden 
medegedeeld dat de uitnoodiging aan de heeren 
Sternberg, Askenusy en Schenk nog niet is ge-
daan, duch dezer  dagen zal plaats hebben, als-
mede dat bovendien nog zullen worden uilgeiioo-
digd de heeren Schinick en . , beiden 
ingenieur te Frankfor t a/d. . t maximum der 
bouwkosten is vastgesteld op 1,700,000 marken. 

Aankondigingen van Aaiihesteflin^en. 

g , 2 Aug. 
, te 10 uren, door  den eerstaanw. 

ingenieur, in kamer O van kazerne no. : het bou-
wen van een regenbak bij  de inrichtingen ten behoeve 
vau den torpedodienst aan den Verloren t te 
Brielle. Bilj . inz. 31 Juli , 'sav. 6 uren, opliet 
bureau der  genie. 

AlmeU, te 11', uren, door den inspecteur  der 
posterijen, bij  W. Backer: de verbouwing van eeu 
gedeelte der  beurs met het kofliehuis, tot post- en 
telegraafkantoor eu directeurswoning te Abnelo. -
besteding.) 

, te j  uren, door  burg. eu weth.: lo. 
hot |>l i .'i i van een scheidingswand in bet schoolge-
bouw op Sclioolholm; lu. het plaatsen van een urinoi r 
bij  liet scliorlgrboiiw bij  de JaOObijtierstraat . 

'a-llage, to 1 uur, door  burg. eu weth.: lo.de leve-
rin g vun gegoten-ijzeren huizen, hulpstuk kon euz., 
ten bclioevo der  gemeeutcpusfuhrick; 2o. het aaulcg-
geu vau een toegang van den ouden Scheveningsche-
wcn tot den bestaande n kunstweg door  liet park van 
Van Stolk. 

*«pijkrrii , te -'. uren, door  burg. en weth. van 
Anloo, bij  Geert Jippiug: het afbrekui cn wederop-
bouwen eener  schooi tc Annervccn. Bestek cn teeke-
ning 1 irgeu bij  Jipping voornoemd. Auuw. teil! uren. 

 door  liet bestuur  der  Nijverhcidssucliting: 
de leveriug vau 40 ijzeren ledekuuteu. 

, 3 Aug. 
Zwolle, te 10 uren, voor  Wed. . Noordman te 

Spool lie, in o e u : bet verbouwen van ecu 
boeren woon huis met schuur. . bij  G. t Jr. , 
te . 

VY.iisounicii,  te 10 uren. door bet bestuur der 
waterkeering vau het calam. waterschap Walsoorden, 
bij  J. F. Adriuunsens: bet geheel nieuw leggen vun 
1930 ' rijsbeslag met vlccliltuincu met do noodige 
groiidaunvulling , ophoogen eu onder-profiel-brengen 
van den grondslag; liet leveren cu in bet rijsbeslag 
zetten van 270 schecpsluu gewonen Vilvoordsclicu 
steen en 270 scheepston afval vuu u steen, 
un liet opzamelen, ver  vletten cu iu hut rijsbeslag 
zetten van 13  sclicepstuu ouden seen. 

, te 12 uren, door  den directeur  dor  artillerie -
stapel  eu Constructie magazijnen : dc levering van 
22,000 . lood iu staven, tot deu aanmaak van loo-
den kogels voor  geweren kleiu kaliber, ten behoeve 
vun de overxecsche bozittiugen. g in de ma-
gazijnen op de e Geer. Prijsopgave per 100 . 

Zaandam, te 12 uren, door  buig. cn weth.: bet 
maken vau 3 brandputten. 

 trcrii i tc 2 uren, door de maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan liet ceutruali>iireau: bet 
maken van cen gebouw voor  lamjioii eu waterstoven 
mut bijbelioorende werkeu op liet station , 
ten bchoetc vau den spoorweg vun lluriiiige n uuar  de 
Pruisische grens. g ƒ3735. 

Bol*  ward, te fi ureu, door  voogden vau het wees-
huis: hel van buiten  van binnen  der  bijge-
bouweu van het weeshuis. Aauw. 2 Aug., te 11 men. 

Vt eenadag . a Aug. 
, tc 11 uren, door l.el ministerie van bin-

nenl. zaken: lo. liet verrichten vun eenige verfwerken 
aan dc e bouwen le e g ƒ 3ü0l); 
2o. het verrichten van eenige baggervverkeu tot ver-
hetcriug van liet vaarwater op den Gclderschcn 
Usel iu Gelderland  Overijsel. 

Weeap, tc 11 uren, door  den curstnunw. ingenieur, 
in bet gemeentehuis: het vernieuwen van haisbcugels 
in den sluisbeer te , ouder het beheer  der 
genio te Weesp. Bilj . inz. 3 Au-., vóór 11 uren, op 
het bureau van voorn, ingenieur. 

Ne*blerum. te 11 uren, bij . B . Cnmstra: 
bet bouweu van eeu woonhuis met wageuhuis eu stal, 
op een nieuw terrui n aldaar. 

A matt-ream, te 12 uren, door de Nederl. -
maatschappij, vauwege liet departement  koloniën: 
de leveriug van 200,000 stuks kofliczakken, iu 4 perc. 

. te 12 ureu, door . , te 
, in het koffiehuis e : liet makeu van 

eeu directie- en volkskeet, paardenstal  bergplaats 
op dc nieuw aangelegde zegenvisscherij  ouder -
liaven eu Sehieduui. 

lUegevrrii , te 12 ureu, dour  burg. cu weth.: lo. 
liet bouwou vun eeu lijkenhui s op de algemeene be-
graafplaats te llullandsciieveld; So. het  bouwen der 
woning van den hoofdonderwijzer  Feil, iu de kom 
der  gemeente. ' 

, &  Aug;. 
i ij  o in, te 12 uron, bij  den piesident-kerkvoogd 

J. Stellingwerf: liet maken eeuer  school voor  opcuhaar 
lager  onderwijs cn ouderwijzers woning aldaar, lui . 
bij  deu architect S. vau Veen, te Spannum. Aauw. 
3 Aug., vnn 10—12 uren. 

l n-di jk . te 3 uren, door  burg. eu wetli. van 
Opsterland, bij  wed. v. d. Wal: het sloopeii van ecu 
woonhuis eu opbouweu van ecu post-  telegraaf-
kantoor  buterwuag. 

VVeidum, bij  G. . Zijlstra : bet verven eener  boc-
renliuiziu g tc Goëtifja. 

Vrijdag , « Aug. 
Nieuw- tmatrrdam , te 12 ureu, bij . dc Vrooinu : 

hut maken vau 1 draaibruggen iu het Borger  Weslcr-
veen. Aanw. 5 Aug., te 4 uren. 

'a-llage, te 1 uur, door  liet ministerie vau bin-
nenl. zaken: de levering (van 1 Sept. '75—31 Aug. 
'7(1) van 50,000 . schaalkolen, of zooveel meer of 
iniudcr  als zul bhjkeu noodig te zijn. 

'a-llage, tc 1 uur, door  burg. cn wetli.: dc bouw 
eene! school voor  lager  ouderwijs iu dc llcmsterliuis-
struat. Aunw. 2 Aug., te 10 uren. 

, door  burg.  wetli.: liet leggeu vau 
eenige riolen, met ruim-  vervalputlen, slruatroos-
ters, enz. 

Zaterdag, 7 Aug. 
Beualehem, te 11 uren, door  burg. en weth.: het 

bouwen van ecu nieuw lokaal bij  het bestaande school-
gebouw te Bcusichcm eu het maken vau ceuige ver-
anderingen in de inlichtin g vau hei oude lokaal, met 
de leverantie der  meubelen eu benoodigde matei lalcn. 
Aanw. 4 Aug., te 3 ureu. ) 

, te 11'. uren, door  deu comm. der 
marine: liet doeu  eeuige herstellingen aan de 
verschillende woonhuizen bij  dc directie der  marine 
uldaur. Aauw. 4 Aug., vau 10—12 urou. 

, ie 12 ureu, door  burg. un weth.: het maken 
vau ecu machine-  kelolgcbouw voor  cen stoomge-
maal lot reiniging der  riolen, lui . bij - eu aauw. door 
den civiel-ingcuieur A. , te , ü Aug., 
te 11 ureu. 

, tc 12 uren, door  burg. eu wetli.: lo. » 
bet verven van dc herberg bij , met dc lou-
oingcu der  bruggeu enz. vau duu spoorwegovergang 
tot gemeld huis; 6. het verven vau de herberg liuil -
keustciu, met de leuniu|;ou der  bruggen euz. van dat 
huis lot Wommels; <*. liet veiven vun liet huis eu de 
herborg o Nijezyl, met wipbrug; d. het verven *»u 
het huis eu de burberg e Jïxmorruzijl , met brug; 
e. het verven van de uriuoir s iu de stad ; 2o. a. liet 
makeu vaa versckeidouo gedeelten wulbescnoeiiugon 
biuueu de kom der  gemeente; b. bet maken vuu ecu 
gedeelte walbeseboohug bij ; e. hctuiareu 
van een losplaats voor de burgerlijk e begraafplaats i 

E  — Zondag 1 Augustus 1875. 

,/. het maken van 2 zinkputten bij  de Pat 
op het . . bij  deu gomcente-architect van 
12—1 uur. Aanw. van 2o. «, c, en d., 6 Aug., tc 10 
uren, van b. 6 Aug., te 10 uren. 

, O Aug. 
Franeker, e 11 uren, ton gemeentclmizc van Era-

in ki radeil i eenige herstellingen uu vernieuwingen aan 
de brug, geuaamd ie Scliulsumcrtillc, iu don weg vau 
Frauoker  uaar  Sclialsuin. Aauw. 5 Aug., te 10 uren. 

slledieeht, le 2 ureu, door het polderbestuur, bij 
Teunia : het bouweu vau een steenen watcr-

i  voor  deu polder  Sliedrecht, ouder  do gemeente 
Bleskeusgruaf. Aanw. door deu fabriek Vuu der 

n tc U ureu. Bilj . inz. vóór l uur  ter  gemeente-
secretarie , aldaar. 

, te 2 ureu, door  burg. en weth.: liet 
bouwen eeuer  woning, met levering der  maleriulcu. 

k eu teekening bij  den architect 1>. , 
to . Aauw. vun ',i 12 ureu. 

, 10 Aug. 
, te 11 uren, bij  dc Erven : 

het bouwen eener  school aldaar 
, te 12 ureu, bij  dou administreerend 

kerkvoogd: het albrckeu vau cen woouhuis cu het 
bouwen ccucr  burgerhuizing met consistoriekamer daar 
ter  plaatse. Bestek eu teekeaing liggcu bij  11. J. 
Oostcrliof. 

Nijmegen, tc 1/] uren, door  burg. en wetli.: lo. 
het vcrriclite u vau buggerwerk in de Nieuwe lluven. 
teu westen vau de stad; 2o. tiet uitdiepen vuu de 
bedding der  Waal voor de kade. lui . bij  deu gc-
mcoiitc-arclutect P. vau der . 

l'trecht , tc 2 ureu, door de maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aun het centraalbureau: het 
leggen vuu ecu zijspoor, het uiukeu eeuer  kcibestru-

u van tv!i !„ r  verdere werken op bet slatiou 
Sittard. g / 2.00. 

Vtecnadag , 11 Aug 
llflTeraum , tc 11 uren, in het raadhuis: degebou-

wcu eu schoorsteen voor de plaatsing vau eeu hori-
zontaal werkend stoomwerktuig met stoomketel, 
scheprad euz., ten dienste van liet tc stictiteu stoom* 
gemuul vuor den pulder e , tc , 
iul . bij - eu nauw. dour  den architect J. Paul, te Ze-
venhuizen, ii  Aug, te 1 uur. 

 , te 12 ureu, door  den directeur  der  urlillcrie -
stupel- eu Conslructie-magazijueu: lie levering van 
bind-, draad-, bock-, plaat- eu staalijzcr. teu behoeve 
dier  magazijnen. 

Zwolle, e 1 uur, door  burg. eu wetli.: het makeu 
van ecu aarden duui met ijzeren draaibrug over de 
Aclitergraclit , nabij  dc ijzergieterij  vau G. J. -
wev cu Co. Auuw. 4 Aug., le 2 ureu. 

N^megeu, te 7 uren, door  de comm. der  gemeente-
gaafaOriek : du leveriug vau 20,0U0 . Engelsche 
gaskolen. 

Vrijdag , 13 Aug. 
s arden. te 12 uren, door het ministerie vun 

binnenl taken, aau liet gebouw vuu hetprov. bestuur; 
liet leveren eu plnutseu van 4 dukdulvcu in de nieuwe 
biiitciiliavui i tc . Auuw. 7 eu 0 Aug. liu -
miug f 74S0. 

Zaterdag, 14 Aug. 
, te ü ureu, door  kerkvoogden der  llerv. 

gemeente! het bouwen vuu eeue kerk eu torcu, uls-
mede liet ophoogeu van liet duurvoor  bestemite ter-
rein, begraulplauts euz., in 2 perc. lui . bij  P. dc 
Juugli, tc llouiincrt s eu A. Schotanus, te Zuidlioru . 
Aauw. 13 Aug. le 10 ureu. 

g , 10 Aug. 
Amaterdam, te 1'/, ureu, door dc . Uzcrcu-

spoorwegmaatschappij, iu het stationsgebouw: liet 
makeu vuu eeu gebouw voor  wagoamukerij, eene hout-
bod* eu jirivutu u met bijbelioorende werkeu op hel 
terrein van de werkpluutsuu nabij . 

Ulaadag, 17 Aug. 
i.enii.-i>, tc U uren, door de Noordbrnbautscb-

e spoorwegmaatschappij, auu liet hoofdbureau: 
tie ,  i u -bu i l. en de kuusiwerkeu vuu bel 4c perc. 
der 2e sectie, tussehen de piketteu Ï'J -f- eu l i 7 
+ ï : * "  vau den spoorweg Goch—Wesel, waarin tc 
verwerken: 181,660 3 aarde- uu 2050 * metsel-
werken. Tuekeuiugeu euz. aau liet bureau vau deu 
iugeuieur  Zelis, tc Goch. 

, te  ureu, door  deu architect . E. . 
 d. Arend: hel muken vuu eeue verdieping op bel 

vourgcdeellc vau ecu woouhuis, , w. 1, uu. 57, te 
, bet maken van ecu nieuw kuntoorgcbouw 

BUS. Tuekcniugcn liggen in liet hold . . 
Aanw. 14 Aug., te 11 uren. ] 

Vennep, te 12 uruu, door dc Noordbrabaulscb-
e spoorwegmaatschappij, auu het hooldbureuu : 

het bouweu vau ecuc verdieping op liet directicgc-
houw aldaar, lui . bij  den iugeuieur  alduar. 

Waenadag, 1» Aug. 
'a-llage, tu 11 uren, door  liet ministerie vau biu-

ueul. zaken: liot herstellen en vcru cuwen vau de 
leidamiucn iu het Zwolsche . Aauw. 12 Aug., tc 
11 uren. hUmiug ƒ 60,150. 

Uauderdag, » Aug. 
'a-llage, tc 12 uruu, duur  liet ministerie vau bin-

nenl. zaken, ten dienste der  Staatsspoorwegen: het 
maken vuu eeue poort voor  deu weg vuu Nijmegen 
naar . . bij  den eerstaanw. ingenieur  te Arn -
hem. Aunw. 12 en 14 Aug., telkens te 1 uur. 

t t r t . iu . te 2 uren, door dc mautscliappij  tut expl. 
vau Staatsspoorwegen, uuu liet ceutrauloureau i tiet 
maken eu levercu vun 37 slel staleu lougbewcgingcu 
met excentrieken, leu dieusle der  uitbreidin g van du 
sporen op het stutiou Boxtel. . bij  den sectic-iu-
genieur te 's-Bosch. g J 11,000. 

Vrijdag , SO Aug. 
, te 10 ureu, door  liet miuisterie vuu 

binnenl zakeu, uun liet gebouw vuu bet prov. best.: 
'i<- werken tot herstel vuu de Zwurtebru g in den Cu-
uisvlietpolder. Aauw. 13 cu i Aug. g /1400. 

, tc 12 ureu, door het ministerie vau 
biuueul. zukeu, aau li d gebouw vau liet prov. best..: 
het naken vuu ecu gebouwtje met peilput tut bel 
plaatsen eeuer  zei fregil tree rende peilschaal, Oelioorcndc 
'ot dc liaveuweikeu te . Auuw. 13 en 1b* 
Aug. g /'2770. 

, £i Aug. 
i i ret ui . te 2 ureu, door de maatschappij  tot expl. 

v&u Staatsspoorwegen, aan liet Centraalbureau: het 
U'Ukcu van eeu metaleu bevcubouw mot kruuu eu 
diuinnee iu verband staande werkeu voor dc bru£ 

i do Oude Aruc , ton behoeve van den spoorweg 
, Aauw. 12 Aug. 

op later te bepalen dalum. 
, door de comm. voorde -

hewuurscliool t het bouweu vuu eeu nieuw lokaal uan 
het bestaande schoolgebouw op de Tuiucu. lui . by 
d*=u architect . C Bluett. 

: het bouweu van eeu sloom-houlzaag-
ftoieu c. a.t op eeu terrein te Schenkenschans bij 

. Teekeniugen en iul. bij  deu architect 
. Bruns, aldaar. Aauw. 4 Aug., te 11 ureu. 

Zuaagwealelnde: het verven der  school en ouder-
*'jZirswouiu g aldaar. 

AUoop van Aan l»es ted ingen. 

Amaierdam, 9 Juli : de levering aan het departe-
t van n vau verschillende beuoodigdtiodeu, 

k 36 perc 

Perc. 1, gezuiverd cn gecilindreerd katoou t . P. 
Gelderuiau cn Zu., tc Oldcuzaal, / 2847.50; Arntzcnius 
Jauuink eu Co., tc Goor, / 2822.50. 

Perc. 2, Nassau-bluuw lint voor  Atjch-meduill e ; 

F. Puuwcls, te 's  /'305S; .  Simons, idem, 
ƒ 8894. 

Perc. 3, vlaggedock : Van n Zn., te , 
ƒ652 .25; P. Clos cn leembruggen, idem, /5'JO; . 
van Weerca  idem, /595. 

Perc. 4, blauwe baai;  en . Vreede en Co, 
ƒ 6 2 4 0; J. A. Bloinjons, ƒ 5 7 9 8; G. Bogaers nu Zn., 
ƒ 6 8 6 5; Gebr.  /5S7S; .  liijseu,/5193
Van -n ou , ƒ 5 1 6 1, allen tu Tilburg . 

Perc. 5, idem:  A. dc Booy Jr. , te's-Boscli. 
/"G175; F. cu . Vreede cn Co., ƒ6000: Ü. Bogaers 
cn Zu., ƒ 5 4 0 0; J. A. Blomjous, /5337.50; . -
tbijsen, ƒ5112.50; Van u eu , ƒ5075; 
Gebr. , / 4975. 

Perc. 6, bascules: Boeker  eu Buddinirli , tc Arnhem 
ƒ450.64. 

Perc. 7, messen met scliccde, riem en gespi F. 
Pauwels, /-J092; . S. . , tc Amsterdam. 
ƒ 1 0 7 4; U . lluvuu cn Zn., tc , /984; A. Cos-
ter, le , f\)7S; J. A. de Booy Jr. , 
Gebr. Störinuii , tu Amsterdam, ƒ876 .60; T. . van 
Grinsveu, tu 's-Boscli, ƒ 750; B. Scuullur en Zn., e 

, ƒ 7 5 0; . F. , te Amsterdam, 
ƒ 7S0. 

Perc. 8, zeildoek: s Syposteyn Jr., /4070; S. 
Plauteijdt, ƒ 4 0 6 0; P. . s Sypestejn, ƒ 3950; 
uilen te . 

Perc. 9, kurldoek: . v. d. n eu Zn., le 
, ƒ 6 6 1 0; P . s Sypestcyn, /"6570; 

S. Plauteijdt, /6490. 
Perc. 10, ravensdoek: V. d. u eu , le 

, ƒ2940; . Jurdaau cu Zn., le -
bergen, ƒ2392.50; Vissers cu , le ücldro», 

ƒ 2244. 
Perc. 11, : s Sypesttvn Jr., 

/440U; . » Sypesteyu, f .50; V. of, -
deu tu , /'2450; . Jorduuu eu Zn., ƒ 1 S12.5U; 
Vissers eu Eijckou, J 1695. 

. 12, preainuingiloeki A. v. , fe , 
ƒ 7 3 8 5;  U. s Sypesteyu, J 7385; V.d. n 
eu , /748'J; s Sypesluyu Jr. , / 7098; S. Pluu-
teijdt , J 0940.50. 

Perc. 13, karldoek: s Sypesteyu Jr., ƒ5720; 
S. Plauteijdt, ƒ 5720; P. . s Sypesteyu, ƒ 6540; 
A. v. , /'500U. 

Perc. 14, idem: s Sypesteyu Jr., /Ö725; . 
s Sypesteyu, /6650; . v. d. u en Zu-, 

ƒ 6 5 5 0: A. v. iJzuren, ƒ 5875. 
Pure. 15 — 21, blauw katoen; Almcl. stoomspinnerij, 

weverij  eu ververij , te Almelo, J 159,342.63; .
Gelderman cn Zu., ƒ 179,518.60; araUeniue Jannink 
en Co., / 176,235.39; Aukorsmit eu Co-, te . 
ƒ174,810.69; dezelldcu, ƒ172,673.64. 

Pure. 22, plautkoper: W. n cn Zu., /10,21J.11s; 
Gevcke eu Cu., te Ainslerdum, ; tl . de s 
uu Zu , le , J 9502.y2: VV. vuu n eu 
Zu-, idem, J 97 .83; . J. n cn Co., te , 
ƒ9731.27. 

Perc. 23, huidkoper: VV. lluven eu Zu ,ƒ4831 .11; 
11. dc s eu Zn., / 4481-.23; u J. Entliovcu eu Co., 
f4446.54; W. vau u eu Zu.. :149.42. 

Pure. 24, idem: \ \ . u eu Zu., / 16,421.60; 
. de s cn Zn., ƒ15,242.50: . J. Enlnovou eu 

Co., f 15,116.40; W. vuu n en Zu., / 14,786.20. 
Perc. 25, staafkupcr: . S. Stokvis en Zn., te -

terdum, J 10,371.18; W. n en Zu., J 10,323.51s; 
Geveke eu Co., ƒ9369.71,- W. van Uouteu ou Zn.-

. do s en Zn., / 9213 . J. Ent, 
lioveu en Cu., ƒ9137.16. 

Perc. 26, koperdraad: VV. n ou Zn., r*6S6; 
. de s cu Zn., ƒ 590.1S5; Sune eu , 

tc , ƒ 567.85 ; Geveke en Co., /562.10; . 
S. Stokvis eu Zn., ƒ548.76. 

Perc.  koperen klinknagels: . J. Entbuveii eu 
Co., ^660; 11. de s cu Zn., ƒ 6 4 5; Simuiis eu 
Stuve, te Amsterdniu, yfilïO ; . S. Stokvis en Zu., 
ƒ 603. 

 28, : . S. Stuk vis en Zu., 
/ 901.50; VV.vau u Zn-, ƒ 860.37; 11. de s 
eu Zn., '"527.55; . J. Eutboveu cu Co., / 820.65. 

. 2'J, soldeerkoper: . J. Eutliovou eu Co., 
ƒ iOl'J ; . dc s tn Zu., ''2015.50; Simons en 
Stuvo, ƒ1912; . S. Stokvis en Zu., ƒ1672.17'1. 

Perc. 3U, wollen dekens: Gebr. Vuu Wij k eu Cu., 
ƒ 5 6 7 6; J. 0, Zaalberg cn Zu., ƒ 5 0 4 0; . J. van 
Wensen, J 5325; J. J. z cn Zn., J 5136; t 
cu Wcuslennuid, tc , r 5100; J.Scheliumu 
Jz., ƒ 4500; overigeu te . 

Perc. 31, idem: Gebr. Van Wij k cu Co., ƒ 5850; 
J. C. Zaalberg eu Zu., / 52u0; J. Sciielteiuu Jz., ƒ4590; 

. J. vun W ensen, ƒ 4495 ; t en Woustcnrued, 
/ 43U0. 

Perc. 32, idem: Gebr. Vau Wij k eu Co., ƒ 5 2 6 0; 
J. C. Zuulnerg eu Zn., J 5200: J. Scliulteina , 
ƒ4590; . J. van W'cusen, ƒ 4495; t eu Weus-
tenrsad, ƒ4800. 

Pure. 33, idem: Gubr. vuu Wij k cu Co., J 5250; 
J. C. Zaalberg uu Zn., ƒ 5 2 0 0; J.SclicitemaJz., ƒ 45'JO; 
11. J. vun Wensen, J 4495; ttegOUl eu Weusteuruud, 
/  4300. 

Perc. 34, idem: J. C. Zaalberg eu Zn., ƒ 5240; 
Gebr. V«n Wyk eu Co., / 5200; J. .1. z eu Zn., 
j 4780; J. Sehfltemu Jz-, j 445U; J. Zuurdeeg en Zu., 
le , / 44O0; l eu Weusteuroad, / 4300. 

Perc. 35, idem: J. C. Zaalberg ea Zu-, ƒ 7 5 6 0; 
Gebr. Vau Wyk cu Co., ƒ 7800; t eu Weusicn-
raud, / üiiOO; J. Zuurdeeg cu Zu., / 6600; J. Sebul-
tcma Jz., / 6555. 

Perc. 36, idum : J . Zaalberg en Zu., ƒ 7 8 6 0; Gebr. 
Van Wij k cu Cu., ƒ 7800; t eu Wuustcnraad, 
j'  6675; J. Zuurdeeg eu Zu., ; 6600; J. Sckclleuia 
Jz , ƒ 6555. 

Ualaward, 13 Juli : de vernieuwing van liet dak 
der r  hetSt.-Aulonvgastliuis); miuste 
iusclinjvcr was F. , aldaar, voor  ƒ 7 4 0; 
gegund. 

rerwerd , 15 Jnü: liet slatten vaa dc Blijervuar t 
ter  leugte van 1462 , ingek. 5 bilj. , als \ 
A. Schat, te , ƒ 2000 
B. J. de , „  Blya, „  1960 
U. J. Boctzer, „  Oudobildtzijl,  „  1949 
O. . de Vos, Oudkerk, „  1518 
ï , . , „  Oudobildtzijl , „  1697 

Schiedam , 17 Juli : lo, het verven vau eenige brug-
geu euz.; miuste inschr. was P. F. van der u 
Sr., voor  ƒ380. 

-"  het  ven van eenige gebouwcu; minste in-
schrijvers waren: e pore, J. , voor  ƒ 4 4 0; 2e 
perc, . F. vun der n Sr., vour  ƒ 1 1 9 8; bei-
de u aldaar. 

üar inehem, 17 Julij : lo. het in profiel-brengen vau 
deu dijk , mei bet verbreedou cu vorzwaren van deu 
berm aan de biuueutijde vau deu ; 
minste inschrijver  was G. de , voor  ƒ24,600. 

2o. het nuueu vau eeu berm legen de e 
van deu  tegenover  het dijksmagaziju 
le Spijk; minste iuschr. was . , voor 
/ S950; beiden aldaar. 

, 17 Juli : de levering van 1500 . 
macliinckoleu; gegund aan Wed. W . , te 

n ad. , voor  Oud-Beierland a ƒ 0  voor 
Nieuw-Beierland a ƒ 0.6231 P E

Genemulden, 17 Juli : het afbreken van cen gebouw 
in de t en het daarvoor  in de plants stellen 
van eene voorbc reiden de lagere school met regenbak; 
ingek. 5 bilj. , als: 

- . k en 11. , f 10,400 
J. P. van , n 9,200 
B. . Trooster, te Zwolle, „  8,760 
F. Schipper, „  8.600 

. Pol en .1. Beuker, „  Zwartsluis, „  7,542 
overigeu aldaar; gegund. 

, 19 Ju'i : het doen van teniae vernieuwin-
gen en verbeteringen aan het Eindhovensch ; 
ingek. 9 bilj. , als: 

G. Aardon , ƒ 1200 
J. B. Wolsbcrgcu, „  1180 

. A. , „  1175 

. E. Suijlink , „  U70 
F. . , „  1147 
J. . Steeubergen, „  1097 
P- s , „  1050 
li . , „  990 
J. C. Scl.ellekcns. „  984 

allen aldaar; gegund. 
, 20 Juli : lo. eenige herstellingen 

aun de e sluizen enz., in 3 perc. en in 
massa; minste iuschr. waren: perc. 1, T. Bos, tc 
Bedum, voor  ƒ 7 1 8; perc. 2. dezelfde, voor  ƒ994; 
perc. 3. J. Putt, e Stedum, voor  f"37S; gegund. 

Ju. t herstellen van ufscbuivingcn in de kannal-
boordeu  hel Wurlluinoiniau r in het kanaal Abcl-

; ingek. 0 bilj. , als: 
W. B. , tc Warfhuizen, ƒ 4682 
A. J. Benninga, „  Bedum, „  4GGS 
J. Veltkamp, „  idem „  4500 
B. Zwolsman , „  Groningen , „  39S3 
J. Vccndijk , „  Ohcrgum, „  3733 

. Boerscma, „  Warfhuizen, „  3G30 
gegund. 

, 21 Juli : het doen van onder-
scheidene repaiaiiën enz. aan gemeenle-eirendommen 
onder  St.-Anna- en Vrouwcu-parochie: ingekomen 5 
bilj. , als: 
E. , te Berlikum , ƒ 8f>9. 
J. v. d. , n St.Auno-parochic, „  850. 

. de Jong, „  St.-Jacobi-parochie, „  847. 
. . , „  idem „  840. 

A. P. Schat, „  St.-Au na-parochie, „  839.66 
gegund. 

Engelbert, 21 Juli : de vernieuwing der  zitplaatsen 
cn verdere verliuiincrin g van biunen in het kerkge-
bouw; ingekomen '.'  biljetten, als: 
A. Sclireuder, te , / 1106 
J. . , „  Gioumgen , „  98S 
Scboltcos, ,, Engelbert, „  975 
A. J. Nap, „  Groiiiugen, „  897 

, „  Westcrbrock, „  754 
. Burliug , „  Zuidlarcii , „  070 

E. Wicherts, „  Euvelgunne, „  052 
, „  Waterhuizen, „  648 

J. VV. , „ , „  594 
geguud. 

Amaterdam, 22 Juli : bel bouwen vau 6 buizen bij 
de Weteriugburrierc ; 'niuste iuschr. was . , 
aldaar, voor  ƒ67,238. 

iiruek-i n -riiiini  , 22 Juli : het bepuinen en be-
griuteu vau gedeelten aarden dijk van dc Buikslotcr-
en Belmcrmercu; minste iuschr. was . Bccts, voor 
ƒ 1700. 

Zit-rik/ei- , 22 Juli : liet lovcren en verwerken van 
4500 scheepston gewoneu cn 4000 scheepston afval 
van u steen, in 2 perc: le porc. aan dc 
districten Zuidhoek, Bovoudnmine eu , 
2000 ton gewonen eu 2550 ton afval; ingekomen 7 
bilj. , als: 
li.  den Exler  v.d. Brink , tc , ƒ 20,000 
J. van der , „  Zierikzee, „  19,000 
P. J. Visser  Pz., „ , „  18,749 
J. dc U ki Jz., „  Stavenisse, „  18.20U 
Ph. . Volker. „  Wemeldinge. „  18,100 

. , „  Zierikzee, „  18,000 
J. vun Eek, „ , „  17,900 
gegund. 

2c perc. aun hot district Flauwors en bij  bet Ossen-
hoofd district , 2500 ton gewonen cu 1450 
ton afvul; ingek. 5 bilj- , als: 
A. van Fopcnug, te Bruinisse, f 19,800 
B. deu Exter  v. d. Brink , „  19,000 
.1. van Eek, „  18,900 
Fli . l i . Vulkcr , „  18,590 
J. vau der , „  18,000 
gemijnd door J. vun der , te Zierikzee, voor 
ƒ 17,900; niet geguud. 

3o. hot verruimen en verdiepcu van de waterleiding 
langs deu ringdij k tussehen den Nieuwoupoldcr  13 cu 
52 eu tusscbeu c ou Zierikzee, in 3 perc; 
geguud uau de minste inscbr.: perc. 1, J. Cornelisse, 
tc Burghsluis, voor  ƒ 6 9 6; pere. 2, J. Foudse, te 
Zierikzee, voor  ƒ 3 6 0; pere. 3, J. VVagemakers, tc 
Brouwershaven, voor ƒ 350. 

'a-llage, 23 Juli : het opbouwen der  gemee ut «gas-
fabriek; iugek. 6 biljetten, ul»:, 

. Boer, te Sliedrecht, ƒ 231,000 
Van Wijngaarden cn Co., .. idem „  ̂ 15,700 

 Voordendag Az., „  Slrijou , „  210,000 
. J. v. d. Steenhoven eu Co., „ , „  208,740 

G. , „ , „  207,000 
J. C. Tom, „ , , 174.0S0 

Z M C , 23 Juli : liet wegruimeu van eeu iu de 
Zuiderzee gezoukeu viscbschuit, ia bet vuarwalor  tus-
sehen de l cn ; raioste inschr. was A. 
Uukvoort , te Urk , voor  /1185. 

, 23 Jnli : liet  der  oude scho-
len iu de buurtschap t en die bij  de . 
kerk; liet bouwen eener  school teu diuiiate 
der  buurtschap t eu liet dueu vuu ccuigc 
belangrijke herstellingen auu de oudcrwijzerswouiug, 
bij  deu ouderwijzer  Joukinau in gebruik; minste iuschr. 
was T. . Smit , alduur, vuor ƒ 1365; geguud. 

i;raningen, 23 Juli : liet muken vun paalbcsclioei-
ingen met slooustapeluig euz. eu het vernieuwen cn 
verlagen vau duikers, behooreudo lot den s groo-

 weg der  lu klasse no. 12, zijtak van Groningen 
naur  ingek. 4 bilj. , uls: 
U. J. , ƒ 5350 
E. , le Sappcmeer, „  5300 
ii.  Zwolsman, „  5200 
J. Veltmau, „  Bedum, „  &050 
overigen aldaar. 

Utreeht, 24 Juli : lo. hot maken van 2 ijzeren 
werlinippen : uiiin .t r . was . A. van Baaron, 
vuor  J 697. 

So. bet aauloggen van rioleering cn ecu gedeelte 
r  iu de ; miuste inschrijver  wus P. 

, roor  ƒ 3 1 4 5; beiden aldaar. 
Amaterdam, 26 Juli : bet maken van eeue loco-

motieveuloods, de ouderbouw van eene groote draai-
schijf, eene bergplaat*  voor  stceakolen en takkenbos-
sen eu eeuige bijkomende werkzaam beden op het slati-
onsterreia e Zulfuu ; miust iuschr. was G. Scburiuk, 
te Zni , voor  /'37,340. 

, 26 Juli : liet maken van ecu bibliotheek-
gebouw enz. naast en aan de academische bibliotheek 
te ; minste inscbr. wus W . . Smits, leOugst-
geesi, voor ƒ 15,785. 

'a-llage, 26 Juli : het herstellen ea verbeteren van 
de n langs den g tusscbeu 

Utrecht en Ede, langs don Staatsspoorweg tussehen 
i en 's-Bosch, met inbegrip van do zijlij n tc 

Bommel, eu langs den -ilerlandsciieii Ceutraulspnorwcg 
tussehen Utrecht en Zwolle, nlsmcde hel verplaatsen 
vnn een gedeelte der  telegraaflijn met 8 draden langs 
dien spoorweg nabij  Amersfoort, in 2 perc; miuste 
inschr. wareu: perc , A. A. Wilbcrg , tc Bunnik, 
voor  / ' U i l ; perc. 2, B, van der  Eerdon, te , 
voor ƒ 1196. 

'a-llage, 26 Juli : lo. liet verhoogen cu verliardeu van 
een gedeelte der -i 'il i ui--i i  11; minste inschr. 
was G. , tc , voor  ƒ2800. 

2o. de levering der  ijzerwerken voor 25 ovens cn 2 
condensors  de gemeentegasfabriek; minste in-
schrijvers waren Schretlen cn  te n , voor 
ƒ27,500. 

Vranlngcn, 26 Juli : lo. liet. aanlengen en bestraten 
eener  straal ten westen van den ; minste 
inscbr. was A. Schclteus, voor ƒ 11,967. 

2o. het graven en Opmetselen van cen welwatcrput; 
 bilj . inpok. vuu G. Beoherer, voor  ƒ 5 4 4. 
So. liet leveren van 120 lampekappsn en 7 fontein-

tjes; minste inschr. was W. , voor ƒ 89.50; 
allen aldanr. 

Amaterdam, 27 Juli : bet bouwen van eene stoom-
drukkeri j  met kuuloren euz. voor n cu -
tier, onder  beheer  van den ingenieur-architect A. . 
vau Gendt: minste inscbr. was E. , uldaar, 

 f 49,587. 
Utrecht, 27 Juli : liet afbreken van eeu sleenen 

wacblershiiisje on liet bouwen vun eeue wiicliterswo-
ning op wachtpost no. 40 tussehen n co 
Olst ; iugek. 3 bilj. , als: 

, tc Olst , ƒ 2198 
W. J. Straalman, „ . „  1900 
E  Wissink, „  Olst, „  1890 

Neuzen, 27 Juli : bet bouwen van ccne woning voor 
deu waterbouwkundigen ambtenaar , met vergader-
kamer voor  het bestuur  van deu polder  Nieuwe-Ncu-

 minste inschr. was J. . . tc Neuzen, 
voor / 4590. 

Jaaraveld, 27 Juli : het bouwen eener  kerk en 
toreu; minste iusclir. was . , tc ^cliop , 
voor  ƒ 6 3 5 0; gegund  de hruin , aldaar, voor 

ƒ 7350. g ƒ 7750. 
Sireningen, 2S Juü: liet verhouwen van cen woon-

huis cn koepel aan den r  weg; ingekomen 
 bilj. , als: 

' i . ƒ 5276 
, „  4704 

, „  4370 
Jansen, „  4200 

, „  3994 
V. d. Nap, „  3950 
Jansen, „  3893 
Bcclierer, „  3888 

, „  3S85 
. „  3810 

, „  3774 
allen aldaar. 

Vervol»; T i en u 

 Ü 1 T E N  A N . 

e Pruisische r  voor  Ouderwij s en Open-
bare Werken heeft de volgende twee prijsvragen 
uitgeschreven: 

. SUOO marken zullen ter  belouning strekken 
voor  hem, die het middel ontdekt om gipsafgietsels 
volkomen bestand te doen zijn tegen herhaalde 
nfwussching, zonder dat dc fijnheid van den vorm 
of de eigenaardigheid der  kleur  daardoor  gewy-
zigd wordt. 

. 10,000 marken worden uitgeloofd voor het 
uitvinden van eene zelfstandigheid, die bijzonder 
geschikt is om kunstvoorwerpen af te pieten, 
dezelfde voordeelen als het gips voor  dat doel be-
zit en, zonder  nadere behandeling, bestand is 
tegen herhuulde afwasschiiigen. 

B 1 N N E N  A N . 

's-Gravenhage. Aan dri e jongelieden, onder-
wijs genietende aan de Polytechnische school te 

, die, vóór zij  hun 2iste jaar  zijn ingetre-
den . in het bezit zijn van een der  getuigschrif-
ten  art. 01—64 der wel van den '2 len i 
1863 'Staatsblad no. 50), en zoo door  betoonden 
ijver als door  lust in de studie eu aanleg den 
waarborg geven dat zij  kundige en degelijke in-
genieurs zullen vvorden, zal eene toezegging wor-
den gegeven van eene benoeming tot adspirant-
ingenieur  der  marine, nadat zij  het diploma vour 
scheepsbouwkundig ingenieur  zullen hebben ver-
kregen. 

e stukken, over te leggen door  ben, die in 
aanmerking wenschen te komen, zijn opgegeven 
in de Staatscourant vau 18 en 10 dezer. 

Tot adspirant-ingenieur  benoemd , zullen zy' dan, 
onder het genot eener  jaarwedde vau ƒ 1000, nog 
één jaar  uan de Polytechnische school blijven, ten-
einde zich tol het vour  hen uf te leggeu examen 
C voor  werktuigkundi g ingenieur te bekwamen, 
om vervolgens gedurende (UW0 jaren op dezelfde 
bezoldiging en ren jaar op eene jaarwedde van 
ƒ 1500, zoowel OJ  's s als op sommige be-
langrijk e buitculutidschc werven, in tie gelegenheid 
gestéld le worden , zich in de prurtyk  te oefenen 
en er  hunne studiën voort te zetten en te vol-
tooien. a zullen zij, bij  voldoende geoefend-
heid, bevorderd worden tot ingenieur  der 2de 
klusse, op eene bezoldiging van /'2000 'sjaars, 
eeu en ander  onder  uitdrukkelijk e voorwaarde, 
dal zy zich door  ijver eu goed gedrag blijven on-
derscheiden en zich, wut belieft de inrichtin g 
hunner  studiën en tijdsbesteding, strik t gedragen 
naar de aanwijzingen, die huu dienaangaande 
zullen worden gegeven. 

— lii j  beschikking van 24 Juli j.1. heeft de 
r  vun Financiën, namens den , niet 

ingang van 15 Aug. 1875, tot wederopzeggens 
vergunning verleend aan A. J. van Beek, cutidi-
duul-iiotun s te Amsterdam, tot den aanleg en 
het gebruik eener  telegraaflijn tot verbinding van 
de Groote , de Eifecteusocieteii, 
de s en de groote veiliugslokaleu e 
Brakk e Giund te Amsterdam met de Beurs eu 
het Algemeen Verkooplokaal te m , ge-
lij n ook van telegraallijuen tot verbinding van 
genoemde lij n niet hel s telegraafkantoor te 
AiiiBterdai u en met de kaïitoron vun bijzondere 
personen le Amsterdam en . 

e ondernemer  mug, iu verbinding met de 
bovenvermelde telegraallynen , kantoren voorden 
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openberen dienst vestigen in de Groote -
beurs, de , de s en de 
groote veilingslokalen üe Brakk e tirond te Am-
sterdam, in de Beur» en het Algemeen Ver-
kooplokaal te , of ook in de onmiddel-
lijk e nabijheid van dc lokalen dier  instellingen. 

j brpaalt , op welke uren die kantoren voor  het 
publiek toegankelijk zijn , cn geeft van die be-
paling, gelyk ook van elke wijzigin g daarin, 
tijdi g kennis aau dc administrati e van de -
telegraaf en aan het publiek. 

Wanneer  dc telegraaflijn tot verbinding dor 
boven vernielde lokalen te Amsterdam en te -
terdam binnen twee jaren na de dagtcekening 
dezer  vergunning niet in werking is, wordt de 
vergunning geacht te zijn vervallen. 

— t lloomsch-katholiek Parochiaal Armbestuur 
te Scheveningen cn eenige bewoners van villa' s 
aldaar, hebben bij  den Gemeenteraad bezwaren 
ingebracht legen de geprojecteerde richtin g van 
den spoorweg naar  die badplaats. 

 Van de dri e ingekomen plannen 
voor  een nieuw societeitsloknal in de e 
alhier  is geen voor  dc uitvoering aanbevolen. 

n schijnt nu uit de dri e ontwerpen cen soort 
geheel te willen maken. 

 Wij  vestigen de aandacht op on-
derstaande annonce, dezer  dagen eenige malen 
in het A'icuu' s van den Jlag geplaatst. 

E ! 
Tegen hoogstvoordeelige voorwaarden biedt men 

zich aan tot het maken van Plannen, Bestekken 
en Begrootingen voor  nieuw te bouwen ofte ver-
bouwen Woonhuizen, Villa's . Stallen met -
huizen en verder  van alle particulier e of bijzondere 
gebouwen, onverschillig voor  welke plaats iu ons 
land dit gewenscht wordt. 

n verzoekt hoofdzakelijk de aandacht op deze 
aanbieding le vestigen, daar  de te volgen me-
thode, in vele opzichten afwijkende van die, welke 

. Architecten gewoonlijk volgen, de plannen 
in teekening zoodanig vouiatclt, dat ook de on-
ingewijde in hel bouwkundig vak deze gemakke-
lij k en spoedig in alle deelen kan overzien en 

Voor soliditeit en sierlijkhei d wordt ingestaan, 
terwij l aan opzicht en uitvoering de meest moge-
lijk e zorg zal worden besteed. d enden 
worden verzocht zich te adresseeren met franco 
brieven, onder  lett. A. ï., bij  den Boekhandelaar 
Jan , , 40, te Amsterdam." 

Wi j hopen dat het publiek zoo voorzichtig zyn 
zal om nadere inlichtingen in te winnen, alvorens 
van de hoogstvoordeelige voorwaarden, waarop 
deze aitiste zijn werkt zoekt aan den man te 
brengen, gebruik tc maken. 

Advertentien . 

p van n 
aan den . 

 EN W S van Haarlem 
zullen, op
des namiddags ten 2 uren, ten e der 
gemeente in het openbaar  verkoopen: 

 gelegen inde 
gemeente aan den , van den , 
tegenover  het paviljoen > Welgelegen", zijnde ge-
deelten, het eene r grootte van

 en het andere van
 van het llazepatersvr  ld, dat bestemd is 

om met  bebouwd tc worden en 
reeds tot Park aangelegd is. 

Op e'k stuk moeten gebouwd worden 4 ii 5 aan 
elkander  gelegen  van eenen huur-
prij s van gemiddeld ƒ 14ÜU, en aan den kooper, 
wiens blok huizen, na de voltooiing het schoonst, 
sierlijks t cn degchjkst is, wordt eene  toe-
gekend ten bedrage van ƒ

Nadere inlichtingen zijn te bekomen, en de 
plans en voorwaar  len liggen ter  inzage ter  Ge-
meente-Secretarie, op alle werkdagen van des 
voorniiddags 10 tot des namiddags 4 uren. 

, den 1G Juli 1875. 
Burgemeester en Wethouders van Haarlem, 

E. A . 
de Secretaris, 

J. S . 

Te koop aangeboden: 
beneden 1/3 der  in den Boekhandel genoteerde 
prijzen , de navolgende door  dc  van 
Bouwkunde uitgegeven Plaatwerken met Beschrij-
vingen : 

1». e volledige verzameling
 18 Allcve-

ringon, zamen 'Jl platen, voor  ƒ 20 in plaats van 
 75.50. 

2'.
 'J platen, voor  / 1,50 in plaats van ƒ 5,00. 

3'.  0 platen,
ƒ 1 , 50 in plaat- van ƒ 5,00. 

4'. , 9 Af-
leveringen, zaru.'n 35 platen, voor  ƒ 7.50 in plaats 
van  22,55. 

Verder U volumen van het k -
tuut van s 1847—1853; vei handelingen, 
uittr . vr . lydscliiiftci i en notulen; geheel nieuw 
en netjes gebonden met zwarte ruggen cn gou-
den titel , voor  / 30.—. 

Ook nog eenige losse stukken. 
Adresseeren onder  letter  A. aan het Bureau 

van Be Opmerker, te A r n h e m . 

S van de 
Gemeente.  zijn voornemens, om 
op 5 Augustus 1875. des namiddags ten 3 ure, 
ten huize van de Wed. v. ti. , logemcnt-
houdersche te Gorredijk, provincie  aan 
tc besteden: 

Bestek en teekeningen zullen van af 27 Juli 
in het logement voornoemd ter  inzage liggen, 
alwaar tevens de aanwijzing zal geschieden. 

Bestekken zijn tegen f 0,50 te bekomen bij  den 
r  Wethouder T te Gorredijk en den 
r  A. J. VA N , Architect te Utrecht. 

Op  den ->4sten Augustus 187*», des na-
middags ten 2 ure, aan liet Centraalbureau der 

j  tot Exploitati e van Staatsspoorwe-
gen bij  de e n te Utrecht, van: 

Bestek no. 141. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art. '28 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 20sten Juli j  1875 
ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de e 

, en aan het burenu van den r 
te liergen-op-Zoom, en is op franco aanvraag op 
gemelde plaatsen te bekomen 

n worden gegeven door  den Sectie-
r  te Bergen-op-Zoom. 

Üe aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
l2den Augustus 1875. 

Utrecht, den 20sten Julij  1875, 

e n . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op g den lGden Augustu- 1875, des na-

middags ten half twee ure, zal in het Stations-
gebouw buiten de Willeraspoort te Amsterdam 
worden aanbesteed : 

t bestek is tegen betaling van ƒ  na den 27en 
Juli te verkrijgen aan het Bureau van den -
nieur  van den Weg te Amsterdam (O. Z. Voor-
burgwal . 145), alwaar  ook alle verdere inlich-
tingen worden gegeven. 

Aanwijzin g ter  plaatse als iu het bestek vermeld. 

dat nimmer geel wordt in vellen van 
70 bij  100 centimeters a / 3 60 het 
boek. 

Verkrijgbaa r  in het n van Tee-
kenbehoeften voor  Bouwkundigen van 
Th. J. , te Utrecht. 

een  geschikt voor 
Gasthuizen, s of Fabrieken. Te bevragen 
by Wfcü.NE  en , n 138,  Am-
sterdam. 

k „de e " 

l in vertikal e cn horizontale
 enz. 

k 

 & ('" . 

Utrecht. 

Te m te koop
 uit de fabriek van  SON 

te  ieder  kunnende opvoeren minstens 
10 kub. r  water  per  minuut , ter  hoogte van 
60 erntimeter, met toebehooren, als

alles zoo goed als nieuw, voor  ƒ 1285, zijnde 
50"/ 0 van den inkoopsprijs. — n te be-
komen bij  den heer  J. E. v. . , Op-
zigter  over  de stedelijke werken en gebouwen te 

Aanbiedingen worden vrachtvri j  ingewacht bij 
den Burgemeester  van . 

T en

N N . 
llaadeluren ia n ea Belgiscliea Straatkeien, 

Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste steenon, cn.. 

V e r w a r m i n g e n V e n t i l e r i n g ' 

V A N G E B O U W E N . 

e Ondergeteekenden bevelen zich aan voor 
het leveren van

 door  middel van warme tucht, wurm 
water ol stoom. 

Boompjes, nieutv nommer 54, 
A . 

VA N 

E & S , 
. 

Utrecht, Bildtslraat 121. 
Zij ondernemen het maken van  en 

het daarstellen, vergrooten of veranderen van 
 en andere industne.de

leveren  enz. 

1 . W. T te , 

beveelt zich voortdurend aan tot  van 
 enz., met zink,  of 

leijen, en verder  voor  de levering van alle moge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken zink of koper, alsmede Gas- eu Waterleidingen. 

in . 

Sieuwehaven N.tigde 55,

 E N

vragen nog eenige  het
 en  of

betreffende, hebbende voor s van grooten 
omvang uitstekende bergplaatsen en afgesloten 
terreinen. Brieven franco. 

,  k , Utrecht. 
Fabriek vnn

Portland-Cement-f abrikant , 

levert tegen lagen prij s prim a
en monsters op verlangen. 

.  & > Z O O N , 

S t e , 

hebben nienwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

T N 
N 

p a, x> l e r en . © d © r , 
voor  welker  en  zelfs bij  de felste koude an 
grootste hitte, b. v. in Glasfabrieken, hij  geheel instaat en alle schade «e l ke daardoor  mocht ont-
staan geheel voor  zijne rekening neemt. e goederen worden geleverd franco, waaromtrent nadeie 
inforrnatië n te bekomen sijrt . Ook levert hij  in alle mogelyke afmetingen diverse 

Bomkade — . 

j  gribus ^rum . 

te houden in de lokalen der e Burgerschool te
dagelijks geopend van des voormiddags  tot des namiddags  uur , tegen betaling van

 de persoon. 
e pi ijs der  loten in de verloting van kunstwerken, op deze lentoonstelhng aan tc koopen, is op 

 per  stuk en op  voor  elf loten vastgesteld. n zijn stuksgewijze aan 
het lokaal der  Tentoonstelling en bij  elflallen bij  den heer  W. A . , Penningmeester  der  Com-
missie, tc verkrijgen . 

Bij  alle Boeklinndelnren is vurkrijgbaar : 

TE N E VAN 

, A r c h i t e c t e n e n z . 

. , 
lloogleeraar aan de 1'otgtcchnische School. 

T . 

E . 

VA N 

V o l d e T l - A v c r . . 

e j  belast zich met het
van gecomprimeerde wegen en niastiekvloeren, 

n geeft de lieer  (i. . VA N N 
aan dc Fabriek , le Amtterdam, 

L O C O M O T I E V E N , 

STOOM- en FABRIEKSWERKTUIGEN, 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 
N

'S  tot verminderde 
prijzen steeds in diverse afmetingen voorhanden. 

A d  essen . 
- voor  52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ — 
twee regels » » 15.— 
dri e regels .  20.— 

f .

r  Amsterdam, slle bouaoini' 
meuten in cement, gips, SS  l'ortlaml-Ceini'n t i / 7.25 per  ja 

 Arnhem.

 te  tu koop, aller* 
gunstigst gelegen. Adres den r  VA N ' 

E , te Arnhem. 

 te Scheveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren. enz. 

 te koop naby de n 
aan don Singel, te Utrecht, te bevragen by den 
architect  aldaar. „ 

,
 Fabriek van

 en

Gedrukt by G 
N

Tiende g ff». 32. Zondag 8 Augustus 1875. 

DE OPMERKER 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Venchu>t Zondag.. Pnj . per  3 tuasade  ' 1.66. u aboaueert zich voor 

w , jaugaug. AiBQuderidk e aommrr . bü  15 eent. 

All e stukken en advertentien te adresseeren aan 

de e te Arnhem. 

: 

V«u 1—6 regel» f , vertier  voor  elkeu re.-t  20 ceuta en 10 ceuti vuur  eeu 

nommer va» het blad. Groote letten. Wó.deu n** r « bnrekeod. 

E EN E . 
(Vertaald uit Building News.) 

Geen taak die door  iemand goed wordt opge-
nomen geeft zoo weinig voldoening, alt> vitzucht 
en beeldstormerij. t jaagt niet alleen nood-
wendig iedereen tegen n in '  harnas, maar  wat 
veel erger  is, liet dient bijna, voor  eenigen tij d 
ten minste, om diegenen in hunne vergissingen 
en dwalingen te bevestigen, die wij  juist wen-
schen te verbeteren en op liet spoor  te brengen 
van betere denkbeelden eu werk. r  het is 
noodig uit den aard der  zake om dit te doen, 
wiint alvorens het mogelijk is om een nieuw ge-
bouw op te tichten voor  een geheel nieuw doel, 
is het goed ten minste de ondoelmatigheid 
van het oude aan le toonen, zoo niet het ge-
heel op zijde te zetten. k zeg ongaarne iets ten 
nadeele vun Engelsche kunstproeven, of werk. of 
gezegden, maar  er  is één ding aan verbonden , 
'tut zulk een groot deel uitmaakt van veie harei' 
programma's en het is zoo belangrijk vour  kun-
stenaars, dat ik niet nalaten kan de aandacht 
er  op te vestigen. 

e meeste menschen weten dat er  ieder  jaar 
eene systematische serie van bijeenkomsten ge-
houden worden, met het doel om openlijk verslag 
te geven van de handelingen en vordei ingen der 
verschillende godsdienstige en menschlievende ge-
nootschappen , die in onderscheidene gedeelten der 
wereld werkzaam zijn en ondersteund worden 
door  fondsen, op een ruime schaal bij  die bijeen-
komsten ingezameld. t is geheel en al eene 
Engelsche mode om zoo iets te doen, en het toil 
alleen iu Engeland ten uitvoer  gebracht kunnen 
wordeu. All o soorten oo phason van gedachten 
worden achtereenvolgens besproken, en iedere 
geloofsvorm aangepreekt en bepleit, en met geld 
ondersteund, en het zou inderdaad zeer  moeilijk 
zijn , om een paar  van die ernstige genootschappen 
er  toe te krijgen , tot dezelfde besluiten of 
wijzen van handelen overeen te stemmen. Er 
zijn, naur  ik meen, 150 van die genootschappen, 
welke zendeling»- en leeraarswerk over  de gansche 
wereld verpreid hebben, maar  met veel meer 
dan 150 verschillen van gevoelen op ieder  onder-
werp, dat m.i:i i met mogelijkheid voor  hen op liet 
tapij t kan komen. Uit is volstrekt niet vreemd ; 
als wij  zelfs slechts voor  een oogenblik de theologie 
van den dag beschouwen, dan moeten zij  ver-
schillen. r  in één ding, en één ding alleen, 
komen zij  allen overeen, eu dit is het wat som-
migen lezen ten minste vun dit tijdschrif t belang 
moet inboezemen, dat is: dat het altij d het stre-
ven van Engeland in zijn zendelings- en leeraars-
werk in vreemde landen wezen moet, om niet 
ulleen het christendom naar  zulke plaatsen te 
brengen, maar  de zoogenaamde beschaving even-
eens; en dat deze dubbele invloed te zamen ver-
innigd , naar  wij  hopen , geheel en al de bewo-
tiers dier  landen zal veranderen en verbeteren. 
Om kort te gaan , dat de geheele wereld, en de 
Oostersche wereld iu het bijzoader, volgens de 
taal dier  bijeenkomsten, «doortrokken zal worden 
met Westersche denkbeelden", en de Westersche 
beschaving en kunst; en dit denkbeeld is zelfs 
zóó ver  doorgedreven geworden, dat men ernstig 
gehoopt heeft dat niet alleen iedereen met deu 
spoortrein reizen en door  de electrische telegraaf 
gemeenschap oefenen zou en fatsoenlijke winkels 
zou bezitten, maar  dat liet kostuum vun |het 
land afgeschaft en het onze er  voor  in de plaats 
gesteld zou worden. Zeker  is dit wel onze be-
schouwing in het voorbijguan waard, want deze 
genootschappen hebben aanzienlijke middelen en 
grooten invloed, en vertegenwoordigen tot op 
zekere hoogte Engelsche denkbeelden en wenschen 
en, in zekere mate Fransche pogingen eveneens, 
en Europeesche en Westersche gedachten. 

g het ons daarom geoorloofd zijn om met 
alle mogelijke nederigheid te vragen, wat het is 
dat wij , als Westerschen invloed op het gebied 
der , om ons daarbij  te bepaleu, doen kun-
nen, om de kunst aan een Egyptenaar  of Tur k 
of e of zelfs een Nieuw-Zeelander  te leeren/ 
Waarin ia hutine kunst gebrekkig en hoe, bij -
aldien zulks waar  is, kunnen wij  Engelschen baar 
vooruit doen gaan.'  En meer  dan dit alles, wat is 
onze eigene kunst waard, dat wij  die overal wen-
schen te brengen, en van waar  ontvangen wij 
onze eigene kunst zooals die bestaat? k denk 
v v , , l dat men mij  zal toestemmen dat de laatste 
tentoonstelling der l Academy eenige zeer 
fraaie proeven van Britsche schilderkunst bevatte, 
maar  al die zalen doorwandelende, zal u.eu gezien 
hebben dat wij  , voor  al hetgeen daarin belang-
«t«llin g wekte, hebben moeten reiten. e schet-

sen van den lieer  Goodall, bij  voorbeeld , zijn ge-
heel uit het gezegende eu heidensche Egypte 
gekomen. e heer  J. F. s is genoodzaakt 
geweest naar s te gaan, 0111 oen 
onderwerp en kostuum te vinden len grooten 
arbeid waardig, dien hij  aan alles besteedt wat hij 
doet; en door  de geheele l Academy heen 
zul men bevonden hebben, dat waar  liet schilder-
werk en de kunst belangrijk werden in de détails, 
dezen van vreemden invloed hier  kwamen, als 
een of ander  Üostersch onderwerp of tafereel 
werd voorgesteld; want het is daar, en daar 
alleen, dat het kostuum of de kleeding goed en 
mooi genoeg wordt om het de moeite der  nauw-
keurige nabootsing waardig te maken, Wat is 
het dus dat wij  den Egyptenaar  of den Syriër  ot' 
deu e leeren kunnen van practisch schoone 
kunsten? Nog een ander  feit van geen geringe 
beteekenis. Voot eenige maanden werd, onder  de 
bescherming der e , een lange 
reeks van plannen of teekeningen vuor  wevers-
fabrieken in het licht gegeven, met groote kosten 
en arbeid uit alle oorden van - bijeenverza-
meld, met het doel om onze teekenaars en fa-
brikanten, vun r  en Glasgow te onder-
richten in de kunst van het geheim, om in de 
behoeften der e markt te voorzien. t 
andere woorden: onze eigen ti ekenaars eu fa-
brikanten, geheel eu al buiten staat zijnde 0111 in 
de behoeften en aan de vérziende oogen der 
onwetende en heidensche inboorlingen te voorzien, 
was het noodig onderricht tan elders te 
erlangen; maar  wie zou er  ooit een oogenblik 
aan gedacht hebben, dat eenig man, vol van We.--
tereshe denkbeelden «Q opvoeding en vooruitgang, 
om onderricht in iets zich wenden zou tot eeu 
onwetend en wild heiden? e menschen, moet 
men zich herinneren, zijn zonder  opleiding van 
eenigen aard in onzen zin van het woord, terwij l 
wij  jaarlijk s honderdduizenden besteden aan de 
opvoeding der , met bijuu tallooze genoot 
schappen om haar  vooruitgang bij  te staan. Wat 
kunnen wij  daarom doen, als kunstenuars doen , 
in de binnenlanden van n ? t is waar 
lij k een geheel hopelooze zaak. Wij  kunnen 
spoorwegen over  het land leggen, en de inheem-
sche en wezenlijke kunst daar  vernietigen, maar 
anders ook niet. 

r  dit zal ons in 't voorbijgaan een wenk 
geven aangaande de wezenlijke beteekenis van 
het woord »opvoeding"  en hoe wij  dat verkeerd 
opvatten. e lliudoesche wever  is zeker  geen 
opgevoed man. t zal niemand betwirten: maar 
iemand uit onze kunst-academiën is en moest 
zeker, na vier  of vij f jaren artistieke studie en 
examens, in staat wezen 0111 den armen e 
geheel of gedeeltelijk iu de kunst en het geheim 
van leekenkundig eu pructisuli werk volgens die 
teekening te onderwijzen; maur  wut is het geval? 
n u zult gij  een groote glazen 
kast zien, gevuld met eeu aantal stukjes gekleurd 
labriekweefsel van de handen en hoofden dezer 
onwetende menschen, die wij  wenschen te onder-
wijzen en te beschaven; en zij  zijn daar  geplaatst, 
niet om te leeren, maar  om tegenover  dat lam! 
het getuigenis te geven, dat er  nog dingen in 
deze wereld gedaan wordeu die wij  geheel onbe-
kwaam zijn zelfs te trachten na te bootsen! 
liet zou zeer  gemakkelijk ziju om vuotl te gaan 
en een aantal voorbeelden op te sommen van 
deze macht der  onwetendheid, 0111 de beschaafden 
eu de geleerden te onderwijzen , maur  onze ruimt e 
laat dit niet toe; één ding moet echter  niet 
voorbijgegaan worden. Wij  hebben de gansche 
wereld iu beslag genomen om te bekeeren, te 
beschaven, te leeren en met 1 Westersche denk-
beelden"  te doordringen, en wij  zijn vol hoop 
daaromtrent; maar  ik ben waarlij k bevreesd dat 
China het ons ten minste af zal winnen, ofschoon 
wij  Pok in geopend hebben, want de Cliineezen ne-
men , naar  het schijnt, niets aan dan onze boeken, 
niet om ze te lezen, maar  voor  scheurpapier! — 
een treurige daadzaak, die niet weinig berekend 
is om onzen ijver  te doen verflauwen. Er  is of 
is geweest een prachtig m 
in , dat de nieuwsgierigen eens 
bekijken moeten en met onze kleedermakcrskunst 
vergelijken. j  dunkt dat men juist niet zeg-
gen kan , dat wij  volkomen op het standpunt staan 
om kunst te leeren, ten minste aan de Clii -
neezen. 

Wi j zouden, gelyk ik zeide, voort kunnen gaan 
zelfs tot Nieuw-Zeeland en zijne inheemsche 
kunst, maur  er  is misschien reeds genoeg gezegd 
om aan te toonen, hoe oneindig ver  het tegen-
woordig systeem van kunst te onderwijzen eu 

toe te patsen nog verwijderd is van degelijk, 
waarachtig en eerlijk te zijn. 

n houde in gedachtenis, dat ik altij d spreek 
in naam van hel land, en er  diep van doordron-
gen ben dat wij  voor  de maatschappij  zoowel 
als voor  de kunst een groot werk doen, met den 
onwetenden heiden »op hellen"; maar  heeft deze 
uitdrukkin g geen ontleding en zifting noodig, al-
vorens er  gevolg aan gegeven wordt door  daden 
en geldelijke ondersteuning? Niet alleen zijn die 
genootschappen volijverig  om te onderwijzen en 
op te voeden, bijna gelijkstaande met het k 

 van Britsche Architecten, in hun wensch 
om de t tot een hooger  standpunt op te 
heffen, maar  zij  zijn dat t ver  vooruit. 
Zij weten goed wat zij  willen , aangaande de wijze 
waarop en wat zij  doen zullen en welk doel zich 
voor  te stellen — iets wat met het t uiet 
het geval is, want zijn tekstboek moet nog ont-
worpen worden. Zou het daarom niet even goed 
voor  die inrichtin g als vour  hen zijn , om te be-
denken, dat de wezenlijke kracht der  kunst iu 
eene natie , zoowel als in een enkel individueel 
kunstenaar, bestaat in zijn eigen en eigenaardige 
individualiteit ? 

e kracht vim den e en den Egyptenaar 
ligt in de daadzaak dat zij s en Egyptenu-
ren zijn , en artistiek als zoodanig arbeidende , eu 
niet in de poging om de denkbeelden eu manie-
ren van handelingen der  Engelschen na te doen, 
zooals men voorstelt dat zij  doen moesten. u 
bedenke ook dat deze Oostersche rassen een be-
staan en eene kunst hadden vele eeuwen vóór 
dat dit kleine eiland van wilde beesten, bosscheu 
en wildernissen gezuiverd was, en dat, schoon de 
oude Egyptenaren en s toen nog in een 
staat van heidensche onwetendheid verzonken wa-
ren, de kunst eu architectuur  die zij  voortbrachten 
voor  ons slechts te benijden is, want ze navolgen 
kunnen wij  niet en ze evenaren onmogelijk. Alles 
wat wij  doen kunnen is, onze leerlingen en hel-
pers te overreden om iets te  eren van de on-
bestemde dagteek en ingen, de lange, onuitspreek-
bare namen en duistere, geheimzinnige en verou-
derde vormen, wier  beteekenis even dood en 
verloren is als het volk , waardoor  zij  ontstaan ziju 

C. B. A. 

. 
n weet, schrijf t de  de trance, 

dat de mozaïek iu groot aantal voor  decoratie van 
het nieuwe operagebouw te Parij s is gebezigd. 

e anliitecht van dit prachtig gebouw heeft 
daardoor  opnieuw de aandacht doen vestigen op 
eene soort van ornementatie, die bijna in de ver-
getelheid was geraakt. 

t voortgebrachte effect is zoodanig geweest, 
dat door  een besluit van den r  van Open-
baar  Onderwijs en Schoone  , een mozaïek-
school aan de werkplaats van Sèvres is toege-
voegd. 

Volgens eene in de laatste zittin g van de So-
ciëteit tot aanmoediging gelezen nota, behoort 
de mozaïek van de opera tot twee onderscheidene 
soorten, die geheel verschillende wijze van uit -
voering vorderen. 

e mozaïek van de eerste, doch de talrijks t 
daar  gebezigde soort, maakt deel van dc eigen-
lijk e constructie van het gebouw. 

t ziju versieringen (dollages) op Venetiaan-
sche eu e wijze, die op alle verdie-
pingen den grond der  zalen, bordessen en corri -
dors bedekken. 

e zijn van vierkante stukjes marmer ge-
vormd en hecht in een daarvoor  vervaardigden 
mast ik gezet; maar  bet verschil van versieringen 
op e van die op Venetiaansche wijze 
is, dut voor  de eerste deze stukjes regelmatig 
volgens eeue vastgestelde teekening zijn geplaatst, 
terwij l voor  de tweede de stukjes onregelma-
ti g zijn. 

n beide gevalleu verkrijg t men een rijkge -
kleurd en geschakeerd mariueroppervlak, aan 
hetwelk men een schitterenden glans geeft, en dat 
den fraaisten vloer  samenstelt dien men zou kun-
nen begeeien, 

Wal de kosten betreft, deze zijn niet zoo 
hoog, als men wel denkt. 

e versieringen op Venetiaansche wijze van 
de derde en vierde loges kosten 16 franken den 
vierkanten meter. e e vloeren, van 
de eerste verdieping en van de foyer, hebben <40 
franken gekost, terwij l die van de tweede ver-
dieping, waarvan de teekeuingen eenvoudiger 
waren, voor  fr . 25.5U gelegd zijn. 

e mozaïek van de tweede soort heeft niets 

gemeens met de voorgaande, noch wat bestem-
ming , noch wat uitvoering aangaat. 

n de eerste plaafs zijn zij  in 't bijzonder  voor 
decoratie der  staande muren, plafonds en gewel-
ven gebezigd. 

n de tweede plaats zijn zij  in eene werkplaats 
uitgevoerd, die dikwerf in een ver  verwijderde 
plaats gelegen is eu vanwaar  men hen, wan-
neer  zij  afgewerkt zijn , naar  hunne plaats van 
bestemming zendt. 

t ons er  bijvoegen, dat zij  kunstwerken om-
vatten , evenredig aan die van het gewone schil-
derwerk, uiet dit enkele verschil, dat de door 
het nchilderpenseel gelegde kleuren ingenomen 
ziju door  steenen en brand verven. 

n kan zich voorstellen dat het voor  een 
dergelijk werk een eerste vereischte is zich eeu 
model van het voorwerp te verschaffen, en wel 
een model op e ware grootte. 

Ontwikkeld e werklieden, goed op de hoogte 
van kleuren, brengen dit model, met kleine vier-
kante stukjes, die zij  op eene bereide opper-
vlakte het een naast het ander  plaatsen, voort. 

t op deze wijze gemaakte werk geeft men 
door  poüjstiti g den gevraagden glans, vervolgens 
plakt men daarop een blad bordpapier  van eene 
behoorlijk e dikte. 

Wanneer  de lij m droog is, vormen de ontel-
bare kleine vierkante stukjes één geheel, waar-
van de verschillende deelen on a be he id baar  zijn. 

n dezen staat kau de mozaïek zonder  eenige 
vrees in den vreemde worden geëxpedieerd; op 
hunne bestemming aangekomen, wordeu de bla-
den karton met hunne binnenzijde tegen deu muur 
bevestigd, die vooraf met een goed klevend ce-
ment bepleisterd is. 

Ten slotte, wanneer  de plaatsing geschied is, 
neemt men met voldoende voorzorg de bladen 
karton weg, en dan verschijnt in al ziju glans 
het schilderwerk, waai van de duur  zonder  gren-
«en is. 

e manier  is meermalen toegepast, om de 
muurschilderingen en mozaïeken van veel waarde , 
die de uit te breken plafonds of gewelven versier-
den , te bewaren. 

n plakt dan de bladen karton op hunne op-
pervlakte, men maakt het cement, dat de schilde-
rin g aan het metselwerk verbond, los, en men 
heeft op deze wijze het tableau op eene andere 
plaats kunnen overbrengen, waar  het zonder 
moeilijkheden weder  geplaatst werd. 

e mozaïek-schilderingen vun de Opera ziju in 
de werkplaatsen van den heer  Curzon, te Venetië, 
uitgevoerd, en hebben, met inbegrip vau plaat-
sing, 4U0 franken den vierkanten meter  gekost, 
maar  het is zeer  waarschijnlij k dat deze prij s 
eene vermindering zal ondergaan, wanneer  de 
nieuwe tak, die aan de werkplaats van Sèvres 
is toegevoegd, den tij d zal nebben zich te ont-
wikkelen. 

Berichten en mededeelingen. 

. 

n den loop van dit jaar  werd er  door  bet 
Provinciaal Gouvernement van n een 
prijsvraa g uitgeschreven voor  een Paleis van Jus-
titi e te Charleroi . 

Tot dit doel ziju (J3 ontwerpen ingekomen, 
waarvoor  zes prijzen waren, die allen door  Pa-
rijsche architecten behaald zijn. 

e eerste prij s van 5000 franken is toegekend 
aan den architect Alber t Üalleu, Zoon, aan wien 
tevens de uitvoering zal worden opgedragen. 

Volgens dat ontwerp zal het gebouw 400,488.90 fr . 
kosten, waarvan 3% aan den bouwmeester  als 
honorarium zal worden toegerekend. 

e kosten van dit werk zullen worden gedra-
gen door: 

e provincie \ , den staat \ en de stad J. 

— e oppervlakte van het terrein in het park 
van Fairraount , waarop de wereldtentoonstelling 
in de Vereenigde Staten van Noord-Amerik a zal 
worden gehouden, is ongeveer  acht maal groo-
ter  dan dat voor  de tentoonstelling te Weenen 
bestemd is geweest. 

— n heeft te e het denkbeeld opgevat 
tot het stichten van eeue groote bibliotheek, die 
de voornaamste van het k zal zijn , in 
één woord , de Staatsbibliotheek en deu naam zal 
dragen van .jBiblioteca Vittori o Emmanuele." 
Zij zal iu de gebouwen van het voormalige -
meinsche College wordeu geïnstalleerd. e ruimte, 
daarvoor  gereserveerd, zal veroorloven er  700,000 
boekdeelen te bergen. 

http://Inforinat.cn
http://industne.de


E  Zondag S Augustus 1875. E  Zoudag 8 Augustus 1875. 

— Naar men verneemt zal het provinciaal be-
stuur van n b\j  het Belgisch Gouver-
nement de noodige stappen doen, ter  verkrijgin g 
dat de tunnel van Brainc-le-Comte gesloopt worde, 
welke, zooals iedereen bekend is, gevaarlijk voor 
exploitatie wordt. 

n zegt dat dc kosten van slooping ongeveer 
1,500,000 franken zullen bedragen, hetwelk eeu 
overdreven cijter  is; maar  indien er  een ongeluk 
plaats had, zouden de schadeloosstellingen, die 
men aan de slachtoffers moest betalen, waar-
schijnlij k deze som overtreffen. Baarbij  is nog 
op te merken dat de kosten van bewaking en 
onderhoud door de slooping vervallen. 

— Zooals bekend is heeft het Gemeentebestuur 
van Buy (België) een wedstrijd geopend en voor 
premien eene som bestemd van vijfduizend fran-
ken, die uitgereikt zullen worden aan de archi-
tecten, die de bestgekeurde plans zullen heb-
ben ingezonden voor het ontwerp van eene voor-
bereidende- , eene normale- en cene openbare 
school. 

Vier  ontwerpen zijn ingekomen: 
t een heeft tot motto e travail ennoblit" ; 
t tweede heeft tot kenteeken een cirkel , met 

daarin een lij n getrokken ; 
Eene kleine halvemaan is het eenige ken-

teeken van het derde; 
en het vierde is genoemd . 
— Op de uitgeschreven prijsvraag voor  eene 

hoogere burgerschool te Freibur g zijn '22 ont-
werpen ingekomen. Eene jur y van beoordeeling 
is niet benoemd en alleen zijn dc heeren bouw-
inspecteurs Gandtner, te Schwcidnitz en Stephany, 
te , uitgenoodigd om eene keuze te 
doen. Bientengevolge verklaarden deze heeren 
dat aan geen der  ontwerpen de uitgeloofde 
prij s kon worden toegewezen, doch dat die tus-
schen dri e door hen aangegeven ontwerpen moest 
worden verdeeld. t Bestuur  vereenigde zich 
met deze zienswijze en tusschen de architecten 
Behuneck te , Gotthcimer en Bachur te 
Berlijn , cn h te Borlmond is dan ook de 
prij s van UOO marken verdeeld. 

Van den afloop dezer  uitspraak is hoegenaamd 
geene bekendmaking gedaan en de niet-bekroonde 
ontwerpen zijn , nü opening van het duarbij  be-
hoorende noambiljet, aan de vervaardigers zonder 
eenig bericht teruggezonden. 

e wijze van handelen heeft alom veront-
waardiging opgewekt. 

— e l'ort e heeft last gegeven dat de -
geering onmiddellij k den aanleg der -
sche spoorwegen, in 't bijzonder  dien der  lij n 
naar  Bagdad zal doen aanvangen. Be Sultan zal 
in de kosten voorzien. 

— e algemeene vergadering der  Vereeniging 
van e Spoorwegbesturen, die den 2den 
dezer te Bremen is geopend, heeft zich vercenigd 
met het voorstel barer  Commissie om voor  stuk-
goederen en wagenladingen een tarief vast te 
stellen op den grondslag der  gewichtseenheid van 
1 00 kilo. ln de ((uaestie over een nieuw formu-
lier  voor  vrachtbrieven heeft de Vergadering zich 
eenstemmig in beginsel vereenigd met een model, 
aangeboden door de e der s 
Nordbahn. Na eene breedvoerige discussie over 
wijzigin g van eenige onderdeden werd besloten, 
het model in handen te steller, van de te benoe-
men Commissie voor de aangelegenheden van 
verzending, hoofdzakelijk om tot een punt van 
nader  onderzoek tc maken öf en in hoever het 
stelsel van vrachtbrieven met dat van vrachtkaar-
ten kan worden vereenigd, ter  vereenvoudiging 
van administratie. a werd het ontwerp 
voor een nieuw exploitatie-reglement, voor  namelijk 
handelende over  schadevergoedingen van de eene 
Spoorwegdirectie aan dc andere enz., in zijn ge-
heel aangenomen. Vervolgens kwam aan de orde 
een voorstel tot wijziging van de statuten der 
Vereeniging. Bit bevatte ouder  andero dc be-
paling, dat telkenmale om de dri e jaren in de 
algemeene vergadering een uitvoerend Bestuur 
zal worden gekozen en iedere , die daarin 
wordt benoemd, verplicht zal zijn de benoeming 
aau te nemen, tenzij  zij  tot de aftredende -
tion behoort; voorts dat het aantal stemmen, in 
de algemeene vergadering door  elke e uit 
te brengen, zal worden geregeld naar de lengte 
van den onder  haar  bestuur  geplaatsten spoorweg. 
Aan dit laatste bleken vele bezwaren verbonden 
te zijn , zoodat men nog tot geen goede verdee-
ling kon komen. Tengevolge daarvan werd het 
voorstel aan de Commissie ter  nudere overweging 
teruggezonden. 

— Er  is eene prijsvraag uitgeschreven tot het 
bekomen van ontwerpen voor een abattoir  te 
Odessa. e gemeenteraad heeft technici uitge-
noodigd hunne ontwerpen tot ' / , , October  aan-
staande in te zenden, terwij l de stad zich het recht 
voorbehoudt met den inzender vun het best ge-
keurde ontwerp eene overeenkomst ami te gaan, 
om den aanleg in een zeker  aantal jaren te vol-
tooien , of wél hel plan aan te koopen tegen be-
tulin g van 1000 roebels. 

Als plaats voor de oprichtin g der  slachtplaat-
sen zag men liefst den Peresip bestemd, zijnde 
eenc vooi stad, die aan zee ligt , doch eene andere 
bouwplaats is niet uitgesloten. 

Vuor verdere inlichtingen heeft uien zich te 
wenden tot een dei'  leden van het comité, waar-
in de heeren A. . Brodski en G. z zit-
tin g hebben. 

— Er  is eene prijsvraag uitgeschreven voor 
het vergrooten vau cene algemeene begraafplaats 
te h (Engeland) cn het daarop bouwen 
vun kapellen en andere gebouwen. Voor  nadere 
bijzonderheden kan men zich wenden tol den voor-
sitter  van het bestuur tc . 

B 1 N N E N  A N . 

 Z. . heeft met 15 Augustus 
1875 tot adviseur-secretaris voor de monumenten 
van geschiedenis en kunst benoemd deu heer J. 

E. . t van , met toekenning van 
eervol ontslag uit zijn tegenwoordige betrekking 
van directeur van het Academisch munt- cn pen-
ningkabinet te . 

— Z. . heeft aan J . Strootman, hoofdingenieur 
van den Waterstaat tc Assen . vergunning verleend 
tot het aannemen en dragen der  versierselen van 
ridder 3*  kl . van de , hem door  Z 
11 den g van n geschonken. 

— Z. . heeft bevorderd tot landmeter der 
le klasse bij  het kadaster de heeren: E. Groene-
veld , E. Barenbroek, C. P. G. , 
C. n s en . G. Buijs, thans land-
meters der  2e klasse. 

— n de zittin g van den Gemeenteraad van 27 
Juli jl . werd door  burg. en Weth. preadvies uit-
gebracht op het adres van ingezetenen aan den 

, waarbij  maatregelen worden verzocht om 
hot gas en het duinwater, volgens dc wet, tegen den 
kostenden prij s te leveren. t preadvies strekt 
om aan Gedeputeerde Staten te berichten, dat de 

d zich met de aangevoerde bezwaren van 
adressanten niet kun vereenigen, en in bedenking 
wordt gegeven dezen tc antwoorden, dat aan hun 
verzoek om vernietiging van 's s besluiten 
niet kan worden voldaan. 

Over de eenige vraag in het adres, namelijk 
om tegen den kostenden prjj s te leveren, wordt 
door  Burg. en Weth. heengegleden, terwij l zij  al-
leen de verzekering geven dal het volstrekt niet 
het voornemen is van gasfabriek of duinwaterlei-
ding , hetzij  te zameu of afzonderlijk , een bron 
van inkomsten te maken. Bie verzekering is heel 
goed | maar is in strij d met de uitvoering. n 
betaalt nu 13 cents voor  het gas , terwyl de Voor-
zitter  van den d openlijk als kostenden prij s 
10 cents heeft genoemd, een verschil, dat bij  het 
tegenwoordig gasverbruik een enorme winst aan 
de gemeente verzekert. 

e Vereeniging van Handel en Nijverheid heeft 
zich met een adres tot den Gemeenteraad gewend 
en wel met hetzelfde verzoek. 

— t Staatsblad n°. 141 bevat een besluit 
van den 28sten Juli 1875 ter  uitvoering van 
art . S, , sub 6, der  wet van 2 Juni 1875, tot 
regeling van het toezicht bij  het oprichten van 
inrichtingen , welke gevaar, schade of hinder 
kunnen veroorzaken. 

— Bezer  dogen heeft te Berlij n eene conferen-
tie plaats gehad van de van zijde der  Nederland-
sche g benoemde commissarissen, de 
heeren Graaf van g Stirum, Commissaris 
des s in Gelderland, en Jhr. , ad-
viseur  voor de spoorwegen bij  het departement 
van Binnenlandsche Zaken, cn van de van wage 
de e g benoemde heeren -
hauscr, directeur  bij  het ministerie van , 

, raad vau legatie bij  het ministerie 
van Buitenlandsche Zuken en Jühnigen, geheim-
raad bij  het e van Financiën, ten einde 
bij tractaat de aansluiting te regelen van den 
spoorweg Zutphen--Winterswtj k naardePruisische 
grenzen in de richtin g van Borken cn Bochol
Blijken s een aan het ministerie van Buitenlandsche 
Zaken ontvangen telegram, beeft de onderteeke-
ning van de overeenkomst plaats gehad. 

Amsterdam. e Commissie voor de e 
Tentoonstelling van Amsterdam heeft, gelijk reeds 
vooreenigen tij d werd medegedeeld, besloten, de 
voorgenomen Tentoonstelling eerst in het voorjaar 
van 1870 te doen plaats hebben. Niet omdat zij 
van zienswijze is veranderd omtrent de beteekenis 
van het document van 27 October 1275, welks 
000-jurig bestaan in deu aanstaanden herfst zal 
worden herdacht, maar  omdat de zomermaanden 
in onze stad de samenwerking van vele mede-
burgers, deze onmisbare voorwaarde van haar 
welslagen, onmogelijk maken, besloot zij  tot uit-
stel. Zal nu de Tentoonstelling zelve al eenige 
maanden later  worden geopend, de Commissie 
blijf t toch in de het denking van het verleenen 
van den giftbrie f de aanleiding, de rechtvaardi-
ging en de kans van welslagen barer  Tentoon-
stelling vinden. 

d met haar  streven viel baar  reeds 
nu tc beurt. Een aantal harer  medeburgers, 
uitgenoodigd zich bij  haar aau te sluiten en meer 
onmiddellij k hunne medewerking te verleenen, 
verklaarden zich daartoe met de meeste welwil-
lendheid bereid. Aldus werd het mogelijk voor 
iedere rubriek der  Tentoonstelling eeue afzonder-
lijk e subcommissie te vormen, die zich onledig 
zal houden met het opsporen van voorwerpen, 
voor  hare meest getrouwe afbeelding van het 
grootste belang. 

e subcommissies zijn nu saamgesteldals vjlgt : 
. Topographic: 1- . n J. v. . 

2. A. J. van Prehn. 3. P. . Witkamp . 4. . 
P. Scheltema. 

. : 1. Jhr. . W. E. J. Berg van 
Bussen . 2. G. A. . 3. Jhr . 
J. P. Six. 

. : 1. Jhr. . B. J. Ploos v. 
Amstcl. 2. . F, Th. Westerwoudt. 3. . P. 
A. Bruginans. 

. : 1. J. . Brutel . 
9. F A. T. . 3. Jhr. G. A. Tindul . 4. 

V. k cn kerkwezen: 1. Prof. W. . 2 
n Gompertz. 3. 

V  Armwezen: 1. . J. . de o g una. 
2. . J. G. Schuuriug. 3. Prol'. Jhr. . J. de 
Bosch . 

. Onderwys en Wetenschappen: 1. W, J. 
. 2. . N. J. B. e v. d. Copello- 3. 
. l en Nijverheid: 1. P, van Eeghen. 

2. Fr«4, . 3. F. . . 4. 
. Schoone : 1. J. A. Alberdingk 

Thijni . 2. P. J. . Cuypers. 3. J. . . 
4. J. W. . 5. A. . de Vries Asn. 0. . 
Beels v. . 7. W. J. de Voogt. 

X. Zeden en Gewoonten . 1. W. J. . 2. 
J. W. Josephus Jitta. 3. 

. e gebeurtenissen: 1. P. . 
Witkamp . 2. Ur. P. Scheltema. 3. . 0, r 

Jr . 4. . W. P. Sautijn . 5. . J. C. de 
z Oyens. 

e Gemeenteraad heeft overeen-
komstig het preadvies van B. en VV. besloten , 
aan de heeren Van den Ouwelant en baron Van -
denbroek . in antwoord op hun verzoek , le kennen 
te geven, dat de d bezwaar  maakt tegen bet 
verleenen eener  bijdrage voor  den spoorweg, waar-
voor zij  concessie hebben verkregen, maar  dut hij 
bereid is, de daarvoor  noodige gemeentegronden 
kosteloos af te staan. 

n lsten dezer  maand werd de 
Tentoonstelling van kunstwerken van levende 
Nederlaudsche meesters in de lokalen der e 
Burgerschool geopend. Zij  gaat uit van de ver-
eeniging Artibu s Sacrum en is de tweede van 
dien aard: de eerste werd in 1871 gehouden en 
de proeve, toen genomen, slaagde boven ver-
wachting. e onkosten toch, aan eene tentoon-
stelling onafscheidelijk verbonden, zyn gewoonlijk 
huoger dun de ontvangsten, die alleen uit entree-
gelden en de kortin g op den verkoopprij s van 
scuilderyen kunnen bestaan eu dit doet zich in 
een stad van betrekkelijk geringe beteekenis ster-
ker gevoelen dan in onze beide groote hoofdstelen. 

e uitslag der  eerste tentoonstelling was echter 
meer dan bevredigend, daar 36 schilderijen en 
teekeningen door  particulieren weiden aangekocht 
en er  een batig saldo van rui m honderd gnlden 
beschikbaar  bleef. 

c nu geopende expositie wint het in belang-
rijkhei d van de eerste, zoowel wat het aantal als 
het gehalte der  kuustwerken aangaat; telde de 
catalogus van 1871 slechts 228 nummers, die 
van het loopende jaar  geeft er  322 aan. t 
meerendeel der  Nederlandsche artisten zijn door 
hunne werken vertegenwoordigd en de schikking 
wordt door een ieder als om strij d geprezen. t 
bezoek gaf tot heden stof tot tevredenheid, zoo-
dat de uitslag met vertrouwen wordt tc gemoet 
gezien. 

Aan deze tentoonstelling is eene verloting van 
schilderijen en teekeningen verbonden, waartoe 
de e bewilliging gevraagd en verkregen 
werd. t maximum van het aantal loten ad ƒ 1 
per stuk is daarbij  op 5000 bepaald, waarvan 
ongeveer 1200 geplaatst zijn. 

t doet ons leed alleen van de schilderkunst 
met lof te kunnen gewagen. e bouwkunst telt 
slechts vier  inzenders en van een tweetal moet 
men den moed bewonderen om hun werk ten-
toon te stellen. e ontwerpen vun de heeren Boer-
booms en Bolsius staan alleen als vertegenwoor-
digers der  bouwkunst in Nederland en hoe ver-
dienstelijk hun arbeid ook moge zijn . mist men 
daardoor de gegevens om over  onze bouwkunst 
in het algemeen eenig oordeel te vellen. 

t is te wenschen dat de lust bij  de bouw-
kunstenaars worde opgewekt om hun werk ten-
toon te stellen; bij  het meerendeel bestaat geen 
lust daartoe cn al moge het waarheid zijn, dat 
de werkteekeningen weinig geschikt zijn om onder 
de oogen van het groote publiek te brengen, zoo 
trachte men daaraan te gemoet te komen door 
het organiseeren van speciale tentoonstellingen. 

t zal toch geen betoog behoeven, dat zij  als 
oefenscholen beschouwd en als zoodanig iu eere 
gehouden moeten worden. e j  tot 
Bevordering der  Bouwkunst is het aangewezen 
lichaam om in deze de bouwkunstenaars te leiden 
en tot andere gedachten te brengen. Zij  is hierin 
voorgegaan. maar  beproeve het op grootere 
schaal. 

e spoorweg — Gronuu -
Enschedé, sedert 15 Juni geopend tot , 
is sedert den lsten dezer  geopend tot Coesfeld 
en zal, naar men verzekert, op 15 Augustus ook 
voor  Coesfeld—Grouau voor het verkeer  gereed 
zijn. Zoodra blijkt , dat de weg in voldoenden 
staat wordt opgeleverd, zal de j tot 
exploitatie vnn Staatsspoorwegen haar  verkeer  aan 
dat op de nieuwe lij n aansluiten. 

r  dagen is alhier  eene ge-
combineerde vergadering gehouden van gevol-
machtigden vau Nederland en Pruisen, ter  zake 
eener  internationale waterverbinding tusschen de 
genoemde landen, bepaaldelijk de verbinding vun 
eeu afwateringskanaal vau k of Ter 
Apel af, langs Bourtungc met de Eems. Nederland 
wus daarbij  vertegenwoordigd door den hoofdin-
genieur  Strootman, te Assen en de heeren c 
Quintus en e Sitter, te Groningen. 

'8- n de zittin g der  Pro-
vinciale Staten van 23 Juli jl . is afwijzend beschikt 
op een verzoek van de heeren Van den Ouwelant, 
te Parij s en baron Van , te Utrecht, 
om eenc bydrage in de kosten van aanleg van 
een spoorweg Utrecht—Antwerpen. 

e Gemeenteraad heeft besloten het 
tonnenstelsel alhier  door te zetlen. Be genomen 
proef heeft gunstige resultaten opgeleverd, en er 
zullen een lOOtal nieuwe tonnen worden aange-
schaft. 

— t vermoeden , dat de opzichter  van den 
Waterstaat de heer n te Zwolle, door de 
duisternis misleid, te water zou zijn geraakt en 
verdronken, heeft zich gisteren bevestigd; men 
heeft zyn lij k gevonden in de Spoolderhang in 
de onmiddelykc nabijheid vun zyn werk, waarna 
het naar dc t auu het, r  is 
overgebracht. e overledene stond bij  zijne supe-
rieuren als eeu zeer  oppassend en handig joiig-
mensch bekend. 

— Een jongmensch, v. B. genaamd en als 
buitengewoon opzichter  van den wuterstual te 

n werkzaam, is gisteren onder  Zalk als 
l i j k opgevischt. Zwaarmoedigheid, zegt men, 
was wellicht de oorzaak van deze wanhopige 
daad, daar v. li. een alleszins oppassend jong-
mensch was. 

e provinciale tentoonstelling vau 
Nyverheid, w en t alhier, is ver-
lengd tot eu met den 15n dezer  maand. 

Aankondigingen van Aanbestedingen, 

, * 

Praneker, te 11 uren, ton gemeentehui se van
nekeradeel i oenige herstellingen nu vernieuwingen
de brug, genaamd ('e Schalsumertillc, iudeu weg 3 
Franoker  naar  Schslsum. 

liranliigeii , tc 12'., uren, door  burg. 
lo. het metselen van zinkputten en leggeu vau
leidingen in de ; 2o. het leveroo
plaatsen van kachels met toebotiooren in schoolt 
bouwen. 

en ingen, te 12', urcu, door  burg. cn wetli.: 
maken en plaatsen van parapluistaudaards. kn;.
ken cuz. in het schoolgebouw iu dc Oude Bun r.
straat. 

iriiiiein , te 1 uur, door den comm. voor  dc J 
mccutelijke gasfabriek: tiet leveren en plaatsen i:.
houten kuipen tot berging van ammouiawater. 

Apeldeern, to 1 uur, door  huig. cn weth.:
bouweu vau cene school voor 300 leerlingen, niet t l 
levering vau de noodige schoolmoubelcn , in pe iv ,.
en massa. 

. le 2 uren, door bet departement .
der j  tot Nut van 't Algemeen: hel ui 
bouwen vun een portaal enz. bij  dc bewaarschool « 
dc g cn het verrichten van oeuige an
werkzaamhedcu aau dc lokalen dier  school. 

Nlledrecht, te 2 uren, door het polderbestuur. 
Tennis : het bouwen van een steenen watt-
molen voor deu polder  Sliedrecht, onder  de(TTifnnr J 
Bleskensgraaf. Aunw. door deu fabriek Van 

n tc 10 uren. Bilj . inz. vóór  1 uurtergeme 
secretarie, uldaar. 

, te 2 ureu, door  burg. cu weth.: 1 
bouweu eeuer  wouing, met levering der  material).! 
Bestek cu teekening bij  den architect . ] 
to . Aanw. van 0—12 ureu. 

Nleuwclda, te 3 uren, door het wuterscliap t i l 
ambt, bij  J. . Crcmer: |lo. het driejari g oudurliuu
vau het Zijldien , bet Nieuwe l cn het l 
2o. idem vuu liet dok en aunhoorige werken te Nieml 
olda; 3o. het bouweu vau cene brugwachters wou i j 
bij deu Gareweg. 

, door hot bestuur  vuu deu J 
polder, bij  den dijkgraaf : de levering van 100 vl 
grint . 

, O Aug. 

Zwinderen, tc 11 uren, bij  de u .
het bouwen eener  school aldaar. 

«urhuUum , tc 12 uren, bij  den administreeren!
kerkvoogd: het afbreken van een woonhuis cu kat| 
bouwen eeuer  burgerhuizing met consistoriekamer  dan 
ter  plaatse. 

. te 12',., uren, door  burg. en weth.: li l 
het verrichten van baggorwerk iu de Nieuwe e 
tcu westen van dc stad: 2o. het uitdicpeu vau d-| 
bedding der  Waal voor de kade. 

l'lrerhi , tc 2 uren, door de maatschappij  lot ciii l 
vau Stautss poor  wogen, aan het centraalbureau: hel 
leggen vau een zijspoor, het maken eeuer  keibcstn
tiug cu vuu eenige verdere werken op het stutiü 
Sittard. g ƒ 2700. 

nudum, door het college vaa dagelijkscb bcsluu 
Van de baune cn polder  Obdam, bij  den secretarie 
penningmeester: bet mot grint beliurdun van < 
dneltc vun deu Ohdammordyk. 

, door het gemeeutebestuur  van WoaUti'.-
lingwerf: het bouwen van eene school en boofdomkr-1 
wijzers woning onder  Stegeerde. Bilj . inz. bij  dei 
burgemeester. 

*s-llage, aan het bureau vun dun hoofdopzichter! 
(station u . lJzereu-spoorwcgmautscliup|nji[ 
de levering vuu 50 land liek ken eu gccreosotcenicl 
lnn  materialen. 

Waenadag, 11 Aug 

, tc 11 uren, in het raadhuis: de gebou-
wen cn schoorsteen voor de plaatsing vau een hori-
zontaal werkend stoomwerktuig met stoomketel, [ 
scheprad enz., ten dienste van het te stichten stoom-1 
gemaal voor den polder e , te  versta | 

Gaea, te 11 uren, door het bestuur  van deu polder 
de Breede Watering, bewesten Yerscke, in e Prw 1 
van Oranje: do gewone jaarlijksch u vernieuwingen SU
de sluizen, heulen en duikers der  watering, met < \ 
onderhoud vau eerstgenoemde, tot 1  76. 

/.mini , to 12 uren, ten huize vuu deu directeur
der luudboiiwkoluni e Nederlandscli : het bou-T 
wen van een turtloods. alsmede de verbouwing vitbl 
lokalen en werkplnatscn, tot uitbreidiu g van bet otiT 
dcrwij s iu dc ambachten. 

Ueirt , te 12 ureu, door  den directeur  der  artillerie- 1 
stapel- en constructie-magazijnen: de levering van
baud-, draad-, boek-, plaat- en staafïjzer. in 1 perc,
als: 5300 . bandijzer, 700 . draadijier , QOOOl 

. phutijzer , 5000 . w moor-plaatijzer, 44,6001 

. slaulijzer, 2500 . , 60001 

. liowiuoor-hock ijzer, alles in verschillende af-1 
metiugcu. 

Schiedam, te 12 uren, door . , i 
e , uabij  het Westerhavenhoofd aldaar

het met +00 . verlengen der  bestaande VischkauV 
met beschoeiing op dc t onder i 
eu Schiedam, met liet verdiepen van duu oever  OVC 
570 . lengte. 

Vlanen, te 12 ureu, door  dijkgraaf cu hoogheem-1 
raden van de , in het hotel-versen-1 
daal: het maken vau eeu achturberm, lang ongeveer
100 . aan den , met dempen der  invallende
slooten, in dc dijkspalen 50 en 61 aldaar, langs bet
bosch. 

Zwelle, tc  uur, door  burg. cn weth.: het makeu
vau ccn aarden dam met ijzeren draaibrug over  de
Achtergracht, nabij  dc ijzergieterij  van G. J. Wispcl' f 
wey cn Co. 

\euaen, te 3 uren, duor het bestuur  vau den 
1'icrseuspoldei, iu het Nedcrlandsch : het 
makeu vau 1-1,000 1 wiuterniat , 8000 idem zomet-
mat, 100 idem rijsbcslag; het leveren vau 170 ' 
schuiergrond tot het verboogen vau eeu buitcubern: 
over  eene lengte van 88 , alles aau- en ten dienst' 
van deu zeedijk van Pïersenspolder. 

Nijmegen, te 7 ureu, door  de comm. der  gemeente-
gasfabriek: de levering van 20,000 . Engclsclii' 
gaskolen. 

, door  Wed. J. . Preuper  i bet bou-
weu van een woouhuis aau don straatweg van i 
nerwold. 

g , t l Aug. 

, te 11 uren, door  burg. en wetli. vau 
Wonseradcei i het slatten van de Opvaart uit de -
kuiuermcer  naar hut dorp . Aauw. 10 
Aug, te 10 ureu. Bilj . inz. vóór 10 urun. 

te V ureu, door de directie der  ma-

rine: de levering van lo. 40,000 . Noordschen 
hennep, 2o. 40,000 . afgeslagen inlandschen schil-
hennep. 

, te 12 uren, door  burg. en wetb.: de le-
vering van de beaoodigde braad- en lichtstoffen ge-
durende 1876. 

j  te 1 uur. door  burg. en weth.: het maken 
eu stellen vun den ijzeren bovenbouw eener  vaste brug 
aan het d rechtsche Verlaat. 

, te 1 uur, door het dagelijkscb bestuur 
van het waterschap Schouwen, aan 's s : 
bet levereu eu verwerken van 2250 sclieepston gewo-
nen- en 1700 scheepston afval van u 
steen. lui . bij  den waterbouwkundigen ambtenaar, 
aldaar. 

Vrijdag , 1» Aug. 

, te 12 uren, door het ministerie van 
biuncnl zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het leveren en plaatsen vin 4 dukdalven iade nieuwe 
buitenhaven tc . Aanw. 9 Aug. g 
f 7480. 

, to 1 uur, door  burg. en weth.: bet leveren 
en stellen der  zuivertoestellen met bijbehooreude bui-
zenleiding en de bouw van 25 ovens cu bemetseling 
der stoomketels, voor de le bouwen gasfabriek aldaar. 

. bij  den directeur  der  gasfabriek. 

, te 6 uren, in het h Ge-
meentehuis i de verfwerken aan de gebouwen der . 
gemeente aldaar. Aauw. 11 Aug., te 11 uren. 

Alkmaar  . aan bet bureau van deu hoofdopzichter 
(station der . : het 
verven van eenige gebouwen, woningen, bruggen enz. 
op deu Noord hol 1. Staatsspoorweg vau r tot 
Zaandam cu op dc verbindingslijn . 
Aanw. 10 Aug., vnn 8—18 uren, op het station 
Alkmaar . 

Zaterdag,  Aug. 

, te 11 urcu, door  burg. en weth.: het 

doen vau herstellingen aau dc haveu dier  gemeente. 

Franeker, te 12 uren, door het gemeentebestuur; 
10. het vernieuweu vun eene loopbrug in het voetpad 
naar ; 2o. het leveren vuu 9 ijzeren kribben 
voor de nachtwacht. Aauw. 11 Aug., van no.  te 
11, van no. 2 tc 10 uren. 

, te tl uren, door  kerkvoogden der . 
gemeente: het bouwen vuu eenc kerk en toren, als-
mede liet ophoogen van het daarvoor  bestemde ter-
rein, begraafplaats enz., in 2 perc. . bij  P. do 
Jongh, te s en A. Schotanus, te Zuidhorn . 
Aauw. 13 Aug. te 10 uren. 

, ie Aug. 

V tUge, te 12 uren, door  liet ministerie, vnn -
cien: liet spauncn ou ophangen vnn * draden aan dc 
bestaande puien langs deu Staatsspoorweg tusschen 

t en het kruispuut van den straatweg nabij 
het station Uselmoade, en van één draad tusschen 
deu kokerpaal nabij  dc Spuipoort te t eu deu 
Staatsspoorweg aldaar; alsmede hot uitvoeren van 
daarmede in verband staaude werkzaamheden. 

, te 12 urcu, door de gemeentcbestureu van 
Wijh e en : het leggeu van eeu straatweg tus-
schen genoemde gemeenten, hebbende eenc lengte vau 
9000 . Bestekken op de secretarieën vau beide ge-
meenten. Aanw. te 9 uren. 

Amaterdara, te iy , uren, door de . -
spoorwegmaatschappij  , in het stationsgebouw: het 
maken vau een gebouw voor  wageamakenj, eene hout-
loods eu privaten met bijbehoorende werken op het 
terrein van de werkplaatsen nabij . 

, 17 Aug. 

, tc 11 uren, door den architect . E. . 
v. d. Arend: het maken van cene verdieping op bet 
voorgcdeeltc van een woonhuis, t , w. 1, no 57, te 

, het maken van ecu nieuw kantoorgebouw 
enz. Teekeningen liggen in het hotel e . 
Aauw. 14 Aug., te 11 ureu. 

Vennep, to 12 uren, door de Noordbrabautsch-
o spoorwegmaatschappij, aau het hoofdbureau: 

lo. de aardebaanen de kunstwerkeu van het 4e perc. 
der 2e soctie. tusschen de piketten 79 -f en 177 

i_ J v t n d e n spoorweg (Joch—Wesel, waarin tc 
verwerken l 181,550 s aarde- eu 2650 s metsel-
werken. Teckeuingen euz. aan het bureau van den 
ingenieur  Zelis, tc Gocli; 2o. het bouwen vau eene 
verdieping ou het directiegebouw alduar. . bij  den 
ingenieur  aldaar. 

Waenadag, f  Aug. 

. te 11 ureu, door het ministerie van biu-
uenl. zaken: het herstellen en vernieuwen vau dc 
lciilanun .il in bet Zwolsche . Aauw. 12 Aug., te 
11 ureu. . 

Ulrerht , te 11*/. uren, door de Ned. Ceutraal-
spoorwcgmaatscbappij: het bouwen vuu 13 steenen 
wachthuisjes op de lij u Utrecht—Zwolle. . aau de 
afdeeliug « eg en Werken. 

, tc 5 uren, iu e Zwaau: het bouwen van 
een geheel nieuw huis iu de kom van het dorp . 
Bestek en teekening, van 13 Aug. af, in e Zwaan. 
Aanw. te  uren. 

, ) Aug. 

, tc 12 uren, door het ministerie van biu-
nenl. zaken, ten dienste der  Staatsspoorwegen: het 
maken van eene poort voor den weg van Nijmegen 
uaar . . bij  deu eerstaanw. ingenieur tc Arn -
hem. Aunw. 12 un 14 Aug., telkens te 1 uur. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen. aan het centraalbureau i het 
maken cn leveren van 37 stel stalcu tougbewegingen 
met excentrieken, ten dieuste der  uitbreidin g van de 
sporen op het station Boxtel. . bij  den sectie-in-
genieur te 's-Bosch. g ƒ11,000. 

, te 2'/j  ureu, door het miuistcrie van 
burnetii , zaken, aau het gebouw vuu bet prov. best.: 
het herstellen van 's s zeowerken op . 
Aanw. 14 Aug. g f 12,000. 

Vrijdag . CO Aug. 

, te » urcu, door het ministerie van 
binueul. zaken, uan het gebouw vau het prov. best.: 
lo. de werken tot herstel vau de Zwartcbru g in den 
Canïs vliet polder. Aanw. 13 en 16 Aug. . 
2o. het aanleggen van verdedigingswerken van een ge 
deelte duin, ten oosten van de suatiegeu] van het 
aitwatorhigskaaaal iu het voormalig 4e district van 
Zeeland. g /3750; 3o. het voortzetten der  ver-
lenging en verzwaren van deu westelijken haveudam 
te Breskeus. g / 5024. Aanw. van no. 2 en 
3, 14 en 16 Aug. 

, te 10 ureu, door het prov. bestuur: 
het beplanten van een gedeelle prov. wegen: van deu 

g bij  Breskens uaar  Groede; vau Schoondijke 
naar  Uzendijke; rau Oostburg uaar  Zuidzaude; van 
Neuzen naar  Axel: van t naar  Walsoorden. Aauw. 
14 en 16 Aug. 

Venlo, te 11 uren, door  burg. en weth.: de vol-
tooiing van den weg loopende vau do g uaar 
de zoogenaamde Blauwe trappen, te Vonlo. Aan 
14 Aug., te 10 ureu. Bilj . iuz. 19 Aug.. vóó> 12 
uren, ter  secretarie. 

, tc 12 uren, door  dou directeur vau 's s 
magazijn van militair e klecding: de levering vau 1000 
ransels compleet, iu 4 perc, 4700 patroouzakjes, in 
2 perc, 900 koppels cu 300 bajonnetdragers, in 1 
perc, 1300 sabelschccden, iu 1 perc. 

, tc 12 uren, dour bet ministerie vuu 
binnen), zaken, uau het gebouw van bet prov. best.: 
het maken van een gebouwtje met peilput tot het 
plaatseu eenerzelfregistreercnde peilschaal, behooreade 
tot de havenwerken tc . Auuw. 13 en 16 
Aug. g ƒ8770. 

Zaterdag, tl Aug. 

Amsterdam, tc 12 ureu, door de Ainsterd. -
maatschappij: het aanbrengen van 2000 1 zinkstok, 
met het voreisclitc baggorwerk cn de bijlevorin g vnn 
2,000,000 ballaststeen, tot verlenging van liet buiten-
stortcbed vun dc Noordzeesluizen, gem. Velsen, . 
bij deu eerstaanw. ingenieur  J. , te Amsterdam 
eu deu sectie-iugenieur . van , tc Velsen. 

, S3 Aug. 

, te 12 uren, door  burg. cu weth.: het 
afbreken van de g en het uiukon van deu on-
derbouw voor eene ijzeren draaibrug te dier  plaatse. 
Aanw.  Aug., te 2 urcu. 

Ulnndag, 14 Aug. 

i'iret-tit . te 2 ureu, door de maatschappij  lot cxpl. 
van Staatsspoorwegen, aan hot Centraalbureau: lo. 
het makeu van ecu metalen bovenbouw met kraan eu 
daarmee in verband staande werken voor de brug 
over de Oudo Arue, ten behoeve vau den spoorweg 

. Aauw. 12 Aug. g 
f 14,200; 2o. bet bouwen vau eenc douaneloods op 
het station , ten behoeve van den spoor-
wog e grens. Aauw. 12 Aug. 

, 18 Aug. 

, te 12 uren, door het ministerie vun bin— 
nenl. zaken: het maken vau 5 kribbeu tot normali-
seering vau de Waal boven Nijmegen, tusschen de 
kilometerroaieu 25 cn 26. . bij  den eerstaanw. 
ingenieur te Arnhem en deu sectie-ingenieur te Nij -
megen. Aanw. 19 en 21 Aug., telkens te 1 uur. 

ttranlngen, tc 12 uron, door den nntvanger der 
registratie eu domeinen, in het s dc Beurs: het 
maken van een dam in de t vóór dc voor-
malige Apoort, het gedeeltelijk slechten van do eour-
tine 7—8, het metselen van een duiker en het afbre-
ken van de Apoort. c te vergraven hoeveelheid 
grond bedraagt ongeveer  5+00 J . Aauw. 24 Aug., 
té 10 uren. 

Op laler  te bepalen datum. 

bijkerk , door  burg. en weth.: de vergroot ing der 
! en bet verbouwen der  schuur bij  het ge-

meentehuis aldaar. Aanw. 16 Aug., te 2'/, uren. 

Prljaepgave gevraagd voor do levering van 200,000 
. zuilcnbazalt, te Nijker k od Veluwe. . bij  C. 

. Jurling , aldaar. 

PrUaapgave gevraagd van ongev. 400 str. -
stceuen trottoirban d 0.16 X 0.20 , lang 2'j , 
en ong. 50,000 bazaltkeieu 0.14 x 0.16 ; levering 
15 Sept. lianen wal, binnenstad . Adres" 
A. , aannemer, aldaar. 

Afloop van Aanbestedingen. 

, 22 Juli : hot bouweu eeuer  nieuwe predikants-
woniug; ingekomen 6 bilj. , als: 
W. vun , te , f 0664 
A. Ambrosius, „ , „  9447 
B. , „  Alphen, „  9223 
J. . Beuijzen, „  Boxmeer, „  8976 

. ,  Vught, „  8753 
. , „  Oïjen, „  0295 

gegund. 

Vflaachetcn, 23 Juli : het opnemen eu hcrlcggeu 
van 3590 centiare kei best ruling , het vernieuwen van 
klinkerpaden met afwateringsgotcu op- en laugs de 
marktplaats ; ingek. 5 n , als : 

W. Timmer, te Finsterwold, ƒ 1860 
j . N. , „  Bliiham, „  1778 

. , „  Winschoten, „  1523 
. , „  idem „  1430 

ll . „  Eexta, „  1290 
geguud. 

, 24 Juli : lo. het makeu van een gebouw 
met 2 ovens en drooglokaal, voor  de firma g 
en Co.; 2o. het verbouwen van ecu huis iu de e 
Overstrnut; ingek. voor 

lo. 2o. 
a bilj . 16 bilj . 

G. j . , ƒ 8000 
. de , 7884 

YV. J. , 7010 / 1600 
C. Peteri, 6868 

. J. , 
. vau der  Woerd, 0400 

P. van Egmond, 147̂ 
(i. A. Pieperiel, 6219 
J. Pot Jz., 1407 
J. Zandvoort, 0140 
J. , |;r,i ; 
J . . , 1460 
G. , imo 
A. (i. Beltman, 7609 1440 

. B. , 1439 
G. VV. , 1436 
S. k en Zu., 1425 

, y 
B. vun der  Worp , 1403 
A. Feberwee, 1400 
J. Witteveen, 13(j7 

. van n , 1384 
G. J. Akkcrstaff , 0030 
allen aldaar; gegund. 

Ternaard, 24 Juli : de levering van 048 stère ge-
wasschen grint : miuste iuschr. was . Boetzcr, te 
Oiidcbildtzijl . ü / 5.0S per  stère; gegund. 

Amsterdam, 26 Juli : het maken van eeue loco-
motievcoloods, de ouderbouw van eene groote draai-
schijf, eeue bergplaats voor  steenkolen en takkenbos-
sen cu eenige bijkomcude werkzanmhcdeu op het stut i-
onsterrein te Zulfen; ingek. 23 bilj. , als: 
B. , te Vel p, ƒ 46.625 

. de Jongh. „  An.eide, ' 44,287 
. , „  44

. Bruins en A. Blocks, „  Zwolle, „ ,272 
A. Gerritsen, „  44,200 
B. A. Wiegerink, „  Groenlo, „.43,800 

. . vau , „  Amsterdam. „  43,400 
C. Emming, „  43,333 
A. d , , , „  43,810 

te , f 43,140 te , 
„  4.1.O00 

„ i um pi, „  42,6411 
„  Zwolle, . 42,540 

„  42,500 
„  41,987 

„  idem „  11.710 
„  lll'cri'liv i ri l . „  40.740 
„  Wnddiuxveeu, „  39,839 
„  Wcesp, „  39,479 
„ , „  39,422 

„  38.9S3 
, . „  38,108 , . 

„  37,340 

J. de Bruijne , 
A. Garvelink ou Zn., 
W. . van k

. ook, 
C. , 

. W. , 
B. . Trooster. 
E. . , 
P. Verbruggen, 

. Vlaaman. 
Jac. v. d. . 

. , 
A. S. Schaafsma, 
G. Schurink, 
overigen tc Zulfcu. 

, 26 Juli : de levering der  ijzerwerken voor 
25 ovens en 2 condensors voor de getneentcgasfu-
briek; ingek. 8 hiij. , al- : 

Penn en Bauduin, le , ƒ 30,500. 
Gebr. Figéc, „ , „  34,985. 

. S. Stokvis en Zu., „ , „  33,800. 
W. n en Zu., „  32,487.50 

j  Prins van 
Oranje, „  31,980. 

. J. Eathoveu eu Co., „  31,440. 
VV. n ea Zn., „  30,487.50 

- A. Schretleo en Co., „ . „  27,500. 
overigen aldaar. 

, 26 Juli : het makeu vuu eeu bibliotheek-
gebouw enz. naast eu aau de academische bibliotheek 
te ; ingekomen 12 biljetten, als: 
J. J. . ƒ 17,885 
C. G. vaa Oerle, „  17,770 
G. . van , te Voorschoten, „  17,400 
J. van der , „  16,996 

. , „  Aarlaudcrveeu, „  16,953 
W. . , „  10,800 
J. Snrcii, .. , „  16,367 
G. , „  16,290 
C. J. van Vliet , „  Oudshooru, „  10,278 
W. Wcstcrhof, „  Weesp, „  16,248 
J. v. d. , „  15,993 
W. . Smits, „  Oegstgeest, „  15,785 
overigen !< . 

rinsterweld, 26 Juli : de levering van 300 stère 
keislag; minste inschr. was A. F. Bos, tc Beerta, 
voor  /ifi76; gegund. 

Amsterdam, 27 Juli : het. bouwen van eene stoom-
drukkeri j  met kautorcu enz. voor n on -
ucr, onder  beheer van den iugeuieur-arcuitect A. . 
vau Gendt: ingek. 13 bilj. , als: 
Schooncuburg cn ,  57,900 
C. J. , „  56,820 
Bosch eu u , „  56,184 
B. f cn . Scliouteu, „  55,979 
A. , „  54,800 
C. , „  53,300 
B. vau der  Weerdeu, te Utrecht, „  62,888 

. Timman, „  52,147 
J. , „  51,888 
A. van Buureu Jr., „  51,245 
J. Bockholtz, „  50,800 

. , „  49,930 
E. , „  49,587 
overigen aldaar; geguud aan . , voor 

ƒ 49,930. 

Jaarsveld, 27 Juli : het bouwun eener  kerk cu 
toren; iugek. 10 bilj. , als: 

. vun Nugteren , te Viauen, ƒ 9 1 19 
11. , „  idem „  S30U 
J. , „  idem „  8100 
J. Bouwman, „  Uselstein, „  7777 
J. , „ , „  7739 
G. de Goederen, „ , „  7054 
W. van der , „  Oudewater, „  7025 
B. dc Jongh, „  Ameide, „  7480 
C. de Brum, „  Jaarsveld, „  7350 

. , „  Beuschop, „  6350 
gegund aan C. de Bruin . 

w.-ierhork , 27 Juli : het bouweu eeuer  school le 
Baliugc; geguud aan . eu . Elders en P. Eppiug, 
te Oosterhesscleu, voor ƒ 1985. 

, 28 Juli : verschillende werken en leve-
ringen ten dienste der  waterkceriug van de vereenigde 
polders, io 2 perc; minste inschr. waren: perc. 1, 

. Tboleus, te Neuzen, voor  ƒ0836; perc- 2, P. J . 
van , tc , voor  f 22,708. 

ituogkerk, 29 Juli : het verlengen en vertimmercu 
der  Chr. Gcr. kerk; ingek. 5 bilj. , als: 
B. , te Oldehove. ƒ 2542 

. Vogelzang, „  idem n 2427 
. Olthoff , „ , „  2300 

J. Pcnninga, „  Visvliet, „  2240 
- Zecff, „ , „  209

gegund. 

, 29 Juli : het verboogen en onderhou-
den van deu westelijken slijkvangei en der  2 overige 
slijkvaugers iu deu polder e Stelle; minste m-
schrjver  was . , le , voor  ƒ 5 9 0; gegund. 

, 30 Juli : lo. eenige veranderingen en 
buitengewone herstellingen aan de academische ge-
bouven; ingek. 7 bilj. , als: 

. , / 4781 
11 , „  4724 
J. Werkman, „  4683 
J. F. , „  4485 

. de Vries, „  4450 
J. N. Boelens, „  4395 

. , „  4390 

2o. de levering vau keien en kaotsteeneu voor den 
s grooten wee lc kl., no- 1, 2c zijtak ; slechts 1 

bilj . ingek. vaa s en Vau , te -
dam , voor ƒ 3733. 

3o de herstellingen aan dien weg; ingekomen 5 
bilj. , als: 

. J. , f 5000 
W. B. , te Warfhuiaen, „  5520 
P. . , „  5500 
S. dl , „  5464 
 Zwolsmau, „  5380 

oversten aldaar. 

, 2 Aug.: het inrichten van een gedeelte van 
liet Beursgebouw tot rast-en telegraafkantoor; minste 
inschnjver was F. , uldaar, voorƒ9950. 

s-lage, 2 Aug.: lo. dc levering vau gegoten-ijzeren 
buizeu, hulpstukken enz., tcu behoeve der  gasfabriek; 
iugek. 6 bilj. , als \ 
Campers on Cramerua, te Amsterdam, buizen ƒ13 .64 

en ƒ13 .43, hulpstukkeu ƒ9 .52 en / 8.68 
Uzogrietcrij  Prins van 

Granje, te , b. ƒ 12.95, h. ƒ 8.90 
Van deu Berg en Co., te 

Ansterdam, „  12.89, „  9.18 
 J Enthoven en Co., , „  12.45, „  8.06 

Stokvis en Zn., te - „  11.87, „  8.34s 

W. u en Zn., idem, w 11.70, „  8.39 

2o. het aauleggcu vau ccn toegang van den ouden 
Seleveuinirschewci. tot deu bestaundeu kunstweg door 
het (ark van Stolk; minste iuschr. was . J. vau 
Zaatea, aldaar, voor  f 1876. 

Ciranlngen, 2 Aug.: lo. het plaatsen vau een schei-
dingswand in het schoolgebouw op Schoolholm; 2o. 
bet plaatsen vau ecu urinoi r  bij  het schoolgebouw bij 
dc Jacobijuerstraat; minste inschr. voor  beide was 
. . , aldaar, resp. voor ƒ 463 cu ƒ129. 

 n-eeiit, 3 Aug.: het makeu van een gebouw voor 
lampen eu watersloven enz. op het station : 
ingek. 0 bilj. , als: 

J . a Fe., ƒ 4323 
G. Jansen, „  4200 

. r  Jr. , „  4133 
E. vau der  Zaag eu Co., „  3823 
J. , „  3735 
F. s Wz., „  3694 

allen te . 

, 4 Aug.: lo. de baggcrwerkeii tot verbete-
rin g van het vaarwater tip den Geldcrscheu Usol 
in Gelderland en Overijscl; minste inschr. was A G. 

, te , voor  ƒ0.56*1 per 3 . 

2o. ueuigc verfwerken uan de u aldaar, 
iniii  inschr. waren J. P. de Wolff cu Zonen, al-
daar, voor  /2730. 

, 5 Aug.: lo. het bouwun van ecu lijken-
huis op de algemeene begraafplaats te -
veld; iugek. 4 bilj. , als: 

. Botter, ƒ 1885 
A. Nichuis, „  1725 

. Oets, „  1667 
W. . ter  Stege, „  1065 

2o. het verbouwen der  hoofd ouder  wijzers wou ing in 
de kom der  gemeente; ingekomen 2 biljetten, als: 

W. . ter  Stege, ƒ 1445 
J. Scboltcmeijer, „  1260 

allen aldaar: beide gegund. 

Vervolg der i en . 

B  N N E N  A N . 

's-Gravenhage. Bij  beschikking van den . 

van Biuncnl. Zaken, van 6 Aug. j l . , is met 

1 Oct. a. s. G. Bakker  eervol ontslagen als op-

zichter  van den Waterstaat 4e kl . , en is, na 

voorafgaand vergelijkend onderzoek, als zoodanig 

benoemd A. . G. ten . 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor  He Opmerker gelieve men, ter  voor-
koming van oponthoud, te adresseeren aan tie 

 A

van genoemd Weekblad. 

T o t V t-ïj < 1stti *  m u l n e ^ en n i - « -n 
worden advertentien voor het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

Advertentien. 

Aanbesteding. 
Op Zaturdag 21 Augustus 1 8 7 5, des middags 

ten 12 uur , zal vanwege de e der  Am-
sterdamsche , onder  hare nadere 
goedkeuring, aan het Bureau van de Amsterdam-
sche , t 033 te 
Amsterdam, worden aanbesteed: 

e aanbesteding geschiedt bij  enkele inschrij -
ving, volgens art . 12 van het Bestek. 

t Bestek met Teekening ligt ter  lezing aan 
het Technisch Bureau van de l maal schappij 
te Amsterdam, en uun het Sectiebureau te Velsen. 

t is voorts aan het Technisch Bureau te Am-
sterdam en te Velsen op franco aanvraag te beko-
men, tegen overmaking van 50 cent per  exemplaar. 

n worden gegeven door den Eerst-
aanwezende!! r  J. , t 
033 tc Amsterdam, en den r . 
VA N , te Velsen. 

, 2 Augustus 1875. 

, 
Voorzitter. 

J. N , 
Waarnemend Secretaris. 

 EN S van Venlo 
zullen op Vrydngden 20 Augustus 1 8 7 5, des voor-
middags ten elf ure, ten raadhuize aldaar  over-
gaan tot de publieke aanbesteding van: 

e aanbesteding zal geschieden bij  inschrij -
ving en aan den minst ingeschreven, worden 
toegewezen, ouder  voorbehoud van nadere goed-
keuring van den Gemeenteraad. 

e inschrijvingsbilletten moeten uiterlij k voor 
twaalf ure des middags van den dag dei aanbe-
steding voorafgaande, vrachtvri j  ter  Gemeente-
secretarie van Venlo worden bezorgd, om onmid-
dellij k in eene aldaar  geplaatste gesloten bus te 
worden geworpen. 

t bestek ligt ter  lezing ter  Gemeente-secre-
tari e voornoemd, van nf deu 5 Augustus aan-
staande. 

e aanwijzing der  werken zal plaats hebben 
in loco op Zaturdag den llden der  maand Au-
gustus, 's morgens ten 10 ure. 

n kunnen worden verkregen by den 
Studs-bouwmeester. 

, den 31 Julij  1875. 

 Burgemeester van Vrnlu, 

. J. A. . 
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k „de e " 
 &

t e
Vei vaardigen - en , 

volgens eigen systeem. 

.  te . 
 en G N van

voor weten sc. ha j i pel ijk gebruik. All e soorten van 
 en  en 

. enz. ent. 

, 

- en , 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 
ï t n 

Eeuige Ageuten voor  Appleby Brothers, . 

'S  tot 
prijzen steeds in diverse afmetingen 

ei minderde 
uorhamlen. 

. 
Te koop diverse uitmuntende perceelen

 gelegen aan den l , in de on-
middellijk e nabijheid van de n en het 
station van den Oosterspoorweg, tegen den prij s 
van f 10 per  vierkante meter. 

Nadere informatië n zijn op franco aanvrage te 
hekomen bij  den architect . , e 
Nieuwe gracht te Utrecht. 

Nassausche . 
Prijsopgave voor  hoeveelheden van minstens één 

waggon zijn onder r  A. B. aan het Bureau 
van het Weekblad de Opmerker te Arnhem, te 
bekomen. 

A TE . 
Te Velp wordt aan den Straatweg, tegen het 

dorp aan, T E P aangeboden eene
BOÜed  met goed anngeleg-
den  groot ongeveer  170U vierkante meters. 

e kooper kan desverkiezende nog meerderen 
grond bekomen. 

Te bevragen met franco brieven bij  den beer 
VA N N BAC E , r  te Arnhem. 

Bij  Ü. . , , Amster-
dam, zal binnen weinige dagen verschijnen: 

F. KANITZ , 

 het lloogduitsch vrij  bewerkt duur 

i. T VON T eu V. .Vi. 

t  fraaie houtsnéeriguren. 

 ƒ 1 . 7 5. 

J. . , , 

 10 vun E en E 

B O E K E N 
tot veel verminderde prijzen, 

waarbij  verschillende goede werken over: 

- . 

 EN S VA » SU-
 tullen bij  enkele inschrijvin g aanbesteden: 

t bestek en de teekening liggen ter  inzage 
ter  Gemeente-Secretarie van des morgens tut 
des namiddags 3 uur. 

Aanwijzin g in loco zal plaats hebben op -
dag den lü'  Augustus a. s., des voormiddags half 
dri e uur. 

, 31 Juli 1875. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 
1. . . 

 Secretaris, 
. . 

. 
Op 1><ngsday den 24sten Augustus 1875, des 

numiddugs ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staatsspooi-
wegen bij  de e n te Utrecht, van: 

Bestek n u . 143. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art. 29 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 2den Augustus 1875 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij  de e 

, en aan het bureau van den -
nieur te Groningen, en is op franco aanvraag 
op gemelde plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven door den Sectie-
r te Groningen. 

e aanwijzing op het terrein zal gescbi'-den 
den 12den Augustus 1875. 

Utrecht, den 2den Augustus 1875. 

E N . T 
Eigenaren van Tufsteen en Bazaltgroeven 

N N . 
n iu u en Belgischen Straatkeien, 

Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenen. etiz. 

a ü u b b er S p i r a al S langen. 

Voor directe levering voorhanden: 
Twee , p». 

qualiteit , met onzichtbare zware Spiraal, ieder 
lang p. ui 33 Eng. voeten , diameter  3J- Eng. dm., 
wand sterkte ca J. Prij s / 2.50 per  voet. 

Adres C.  VA N , n 79, 
. 

P E wordt gevraagd voor de leve-
rin g van  last)

 te Nijkerk o/d. Veluive. 
n dor  voorwaarden zijn te bekomen bij 

den r C. . G te N\jkerk. 

in , 

Nieuwehaven X.zijde 55, . 

,  4 T Utrecht. 
Fabriek van

(X , ( l i r m u P O E  n.

handel in gezaagde en ongezaagde A 
, voorraad van buiteolandsch G E Z A G C 

 in diverse afmeting. 

N & S P A T E N T . 
A ' G , AN

A T E F F E C T U A , 
s unequalled as 

An infallible  Smoke-preventing Chimney Pot. 
A sure t Preventive for  all purposes. 
An effectual Ventilator  for  Churches, , Barracks, Prisons, e ,

. , and y Carriages, Ships, & c ; also fur  Private , for  Peser-
ving h und Furnitur e against d , Chimney , Soots, &c. 

A Conduce! to the draught in Factory Chimney Shafts. 

Nuuieious Testimonials from Abroad and in this Country can be shown on application. Auongst 
many from Government , and s in Germany, is one from , of the eniuent 
Canon Works. 

E S T  A N G E , 
; 43 , , W. C. 

: , , S. E. 

. .  6> ZOON, 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

. F. Onderwa te r, , 

T N 
N 

P a p i er  en , 
voor  welker  en  zelfs bij  de felste  en 
grootste hitte, b. v. in Glasfabrieken, hij  geheel instant en alle schade welke daardoor  mocht ont-
staan geheel voor  zijne rekening neemt. e goederen worden geleverd franco, waaromtrent nadere 
informatië n  bekomen zijn. Ook levert hij  in alle mogelijke afmetingen'diverse 

, 
 1

B o m k a de . 

. Y e l l o w . 

. . 

U l t r u m a r i i i . 

. S e p i a, 

enz. 

. 

Ö a p l i - r e e n . 

0 > u t t e y ; o m. 

k W i t . 

enz. 

X e u t r a l W i t . 

V e r m i l i o n . 

jPrui&irt . G r o e n . 

. . 

e Verwen worden steeds afgeleverd tegen den Engelschen Fabrieksprij s in 

T N V A N
V O O N 

van Th. J. , te Utrecht. 

G VAN N VAN E
te houden in de lokalen der e Burgerschool te  Van
dagelijks geopend van de*  voormiddags  tol des namiddags  uur , tegen betaling van

 de persoon. 
e prij s der  loten in de verloting van kunstwerken, op deze Tentoonstelling aan te koopen, is op 

 per  stuk en op  voor elf loten vastgesteld. n gijn stuksgewijze aan 
het lokaal der  Tentoonstelling en bij  elftallen bij  den heer  W. A. , Penningmeester  der  Com-
missie, te verkrijgen . 

 l U l l i l 

E E Y . 
TE 

, 

!

t leggen van gecomprimeerde  eu
t leggen van  voor

 enz. 
t leveren van

Contracten worden door  geheel Nederland tot vooraf te bepalen prijzen gesloten, met garantie tegen 
scheunm, bersten of andere gebreken. 

Opgaven worden kosteloos verstrekt door deu r G. . VAN , aan de Fabriek, -
singel tusschen de Willemspoort en Zaag-Barrière, WW . 107A. 

l i e v e e lt 

z i c h a an 

t o t : 

j  a l l e k n i s verkr i jg-baar : 

TE N E VAN 

Hoogteeraar aan de  School. 

1>  E S T . 

P r i j s

u van Werktuigen en liereedschappen. 

E & S , 
. 

Utrecht,  121. 
Zij  ondernemen liet maken van  en 

liet duaistellen, vergrooten of veranderen van 
 en andera s

leveren  enz. 

een  geschikt voor 
(ia.tlniizeii , s of Fabrieken. Te bevragen 
b(j  WEGNE  en , n 138, te Am-
sterdam. 

«fiaitlM'liiwit'iiliibrie k 
 & C°. 

Utrecht 

A dr eisen. 

Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels »
dri e regels  > 20.— 

1. ,

ri('v<ile r  oV Z o o n, Amsterdam. Allehouwomi-
uieiiietj  iu cement, gips, euz. Purtlanil-Ceiiieii l a / 7.25 per  vat 

e c k er *  Bur id ingh , Arnhem.

B o u w t e r r e i n en te V e l p te koop, aller-

gunstigst gelegen. Adres den r  VA N -
E , te Arnhem. 

. P l e y a l e r, te Scheveningen, fabrikan t 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren. enz. 

B o u w t e r r e i n en te koop nabij  de n 
aan den Singel, te Utrecht, te bevragen bij  den 
architect  aldaar. 

41. T . , A r n h e m ,
. Fabriek van

 en

 W .  C -  f, W .  1

Tiende g ï o. 33. Zondag 15 Augustus 1875. 

E . 
VOO

, , , S en . 
: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

t Zondag*. Vrij,  pw S mwndeu 1 1.05. u abonneert licb voor 

l jurg iug . AfioiiderUjk e noinmer* J rooraitbeatelb&  1. cent». 

All e stukken en advertentiën te adresseeren aan 

de Eedactie te Arnhem. 

: 

Van 1—5 regels /1. , verder  voor  eiken regel 20 cv.aU en 10 centa voor  een 
nommer van het blad. Groote letter» worden naar  plaatsruimte berekend. 

Berichte n en mededeelingen . 

. 
e werkzaamheden voor de waterleiding te 

Potsdam gaan goed vooruit , zoodut op den Sisten 
der vorige maand de eerste steen voor het re-
servoir  met plechtigheid is gelegd. t reservoir, 
van ongeveer 30 meters in het vierkant en 5 
meters diepte, wordt overkluisd en met grond 
gedekt. e werken moeten nog in den loop van 
dit jaar  gereed komen. 

— e  nouvelle de V architect ure et des 
travaux publics, te , en de  des 
adjudications des travaux pubtics et des fourni-
tures industrielies, te Brussel, hebben het ini -
tiatief genomen om eene permanente wereldten-
toonstelling te orguniseercu in het centrum van 
Parij s eu Brussel. e tentoonstelling zou dien-
stig zijn voor  bouwplannen eu modellen van 
nieuwe construction, decurntien en materialen. 

r  zou aan architecten, kunstenaars, enz. 
gelegenheid worden gegeven hunne werken en 
producten bekend te maken, en de waarde daar-
van te verhoogen doorde beoordeeling eener  jury . 

e administrati e is gevestigd te Parijs, Ci téTro -
vlse 16bis,  Brussel, Galerie du Commerce 30. 

— Over de deelneming van d aan 
de internationale tentoonstelling te Philadelphia, 
waartoe de aangifte gesloten is , kan worden me-
degedeeld dat zich ongeveer 800 inzenders hebhen 
aangemeld; verreweg de meeste inzendingen be-
treffen tie ijzer-industrie , doch eenige bewegen 
zich ook op het gebied van kunst. 

 wetsontwerp
voor het maken van een tunnel tusschen Engeland 
en Frankrij k  deu 23sten Juli j l . voor  de tweede 
maal in het Engelsche s gelezen, ter-
wij l een dergelijk ontwerp dooi- de Fransche Na-
tionale Vergadering is aangenomen. Op dezen 
grond mag men verwachten , d;it de zaak spoe-
dig haar  beslag zal krijgen . 

— e Sultan van Turkij e heeft uit zijne par-
ticulier e fondsen jaarlijk s 480,000 Ü aangewezen . 
om spoorwegen in Turkij e aan te leggen. 

— Als een bewijs van de tegenwoordige uit-
breiding der  telegrafie d wordt in 
het centraal orgaan voor  dien dienst medegedeeld, 
dat er  gedurende het tweede kvvurtaul dezes jaars 
weder  rui m 70 nieuwe stations iu werking zijn 
getreden. 

— Viollet le , vroeger  architect van den 
r en thans lid vau den Parijschen Gemeen-

teraad, heeft volgens Het Vaderland het voorstel 
gedaan om den post van 2ÖU.000 franken, die 
jaarlijk s op de begrooting voor  werken van kunst 
wordt uitgetrokken, voor het vervolg uitsluitend 
vuor  gemeentewerken te besteden en niet meer 
voor  schilderstukken in kerken , zuouls tut boden 
het geval was. e voorsteller is de overtuiging 
toegedaan, dat het kerkelij k genre voor  een goed 
deel uitgestorven is, maar weuscht in ieder ge-
val de weinig beschikbare gelden niet aan te wen-
den vooi den aankoop van middelmatige werken, 
die in een slecht licht geplaatst eu tengevolge 
vun stof en vochtigheid tot spoedig verval ver-
oordeeld zijn. 

liet komt ons voor dat de gelden eener ge-
meentebegrooting, die natuurlijkerwijz e  be-
lastingen voortvloeien, door dit voorstel  meer 
passende wijze zullen worden aaugevveud. 

—- Clermont, eene gemeente in Frankrijk , zal 
een standbeeld doen oprichten ter  eere van Pascal. 

e Gemeenteraad van Clermont heeft tot dit 
doel eene  van 300U franken toegestuan. 

e gezumenlijke kusten van dit monument zul-
len 20.000 franken bedragen. 

N U N . 
's-Qravenhage. . heeft

de Commissie tut het instellen van een vergelij-
kend onderzoek mtur de bekwaamheden
dm naar de betrekking dingen  adspirant-
ingeiiieur van den wateistaat,
ren: P.  inspecteur  in 
algemeenen dienst, als voorzitter; F.
Uerg, huogleeruar aan de Polytechnische
te ,  Strootiuan, hoofdingenieur
waterstaat, te  G.  hoofdinge-
nieur vun ;  b. 
Boogaard, referendaris  afdeeling

 bet t van Uinnenlandsche
 F. Wellen, ingenieur  waterstaai 

te  en . , ingenieur  van 
, te , tevens secretaris. 

— e heeren S. van , Ed. -
ders en . S. A. n hebben zich bij  adres ge-
wend tot den r  van lliniienlandsche Zuken , 
met verzoek om wijzigin g der  concessie-voorwaar-
den en een subsidie van dri e millioen gulden voor 
den aanleg en de exploitatie V U de ontworpen (24*2 
kilometers) spoorwegen, zijnde: Sau-

e School met zij-
takken naar  Zoutkamp en l i —  Gronin-
gen n ; — . 

n — Tornaard - n 
— , met zijtak naar  Oostuiahorn. 

Bij  een adres min de leden der  Tweede r 
vragen de concessionarissen ondersteuning van 
hun onderneming. 

e i'rov. Groei. Ct. dringt aan op een alge-
meen petitiunnement van belanghebbenden en be-
langstellenden. 

's-Gravenhage. e Gouverneur-Generaal vau 
e heeft benoemd bij  het korps van deu 

Waterstaat en 's s burgerlijk e openbare wer-
ken : tot architect der  2de klasse, tien opzichter 
der 1ste klasse J. C. Prins; tot opzichters der 
lste klasse C. van der  Bijl , . de Boer, F. S. 
li . Coorbois,  Elenboas, . Cornelisseu en J. 

. , thans met Je waarneming dier  be-
trekkin g belast; tot opzichters der  2de klasse, 
de opzichters der  3de klasse C. vau Wij k en . 

. Joosten 

—- e Gouverneur-Generaal van e hoeft 
aangesteld voor de Staatsspoorwegen op Java: als 
hoofdingenieur, chef van dienst, . k , 
gepensioneerd kolonel-titulai r  der  genie van het 

h leger; als hoofdingenieur . N. -
ners en als adjunct-ingenieurs W. . .1. s en 
A. . . 

— n dc zittin g van den Gemeenteraad vau 10 
dezer  kwam in beraadslaging het preadvies van 
Burg. en Weth. op het adres van de heeren Jans-
sen s c. B., die zich bij  den g hadden be-
klaagd , dat 's s besluiten , regelende den prij s 
van het door de Gemeente te leveren duinwater 
en gas, niet aan s goedkeuring zijn 
onderwerpen. t hoofddenkbeeld dier  adressan-
ten , dat de bedoelde zuken als belasting zouden 
vallen onder de toepassing van ar t 238 der  Ge-
meentewet, hetwelk zeer  uitvoerig is bestreden 
in het ontwei p-antwoord van den , vond iu 
die vergadering slechts bij  een enkel lid steun. 
doch ul de overige sprekers, die ten volle niet 
de strekking van het ontwtrp-antwour d instem-
den , vcreenigden zich dan uok met de daarin 
gehuldigde leer, dat, vermits hier  sprake is van 
bloot iudustrieele ondernemingen, er  van uit . 238 
geen quaestie kun zijn. e Vergadering nam ten 
slotte dat nntwerp-antwoord aan, hetwelk strekte 
om Ged. Stalen te adviseeren den adressanten le 
kennen te geven, dat hunne bezwaren ongegrond 
/.i j n bevonden en derhalve aan hun verzoek om 
vernietiging van 's s besluiten niet kauwor-
den voldaan. 

— e waterleiding loopt door de geheels be-
bouwde kum der  gemeente; maar deze breidt 
zich boe langer z >o meer uil eu het getal aan-
vragen om »water"  in straten, waar de buizen 
nog niet liggen, neemt dagelijks toe. Voor enkele 
huizen uu de groote kosten vun den aanleg der 
huizen enz. te maken, mag van de gemeente niet 
gevergd worden en daarom stellen B. eu W. thans 
voor in die gedeelten der  gemeente, welke aan 
de leiding aansluiten, buizen te doen leggen, 
indien de aanvragers zich verbinden om gedurende 
5 jaren een minimum-opbrengst te waarborgen, 
berekend tegen 20 pCl. van de n der  aan-
sluiting. 

— n verband met de aanvrage van den heer 
kuch aau het Gemeentebestuur, om vergunning 
te bekomen voor het leggen der  buizen eener 
door hem op te richten gasfabriek , hebben Burg. 
en Weth. voorgesteld om, met het oog op de 
oniet-noodzakelijkheid"  eener  particulier e gasfa-
briek , afwijzend op dit adres te beschikken. 

— n 8sten dezer  werd alhier  het nieuwe Ne-
derlandsch museum van oudheden geopend in eeu 
gebuurd buis op de Prinsengracht, waarheen vele 
vuorwerpen van het oude bekende s 
zijn overgebracht. 

e algemeene vergadering van 
deelhebbers in de lluUundsche Uzeren-Spoorweg-
maaiscliappij, le houdeu op Vrijda g 20 Augustus 
1875, heeft ten doel: de goedkeuring van over-
eenkomsten, door dsn d van Administrati e der 

e Uzereii-Spooi wegiuuutscliuppij met 
de e g gesloten: 1*. tot wijziging 

der voorwaarden van concessie voor  exploitatie 
van den Noord hol land schen Staatsspoorweg en 
uitbreidin g tot de exploitatie van meerdere Staats-
lijnen ; 3d. tot wijziging der  concessie tot vast-
stelling van een nieuwen termijn , waarop do -
geering tie bevoegdheid zal hebhen , zich in het 
bezit te stellen van den n -
Spoorweg. 

e sub lo. genoemde overeenkomst bepaalt, 
lat de ytaat aan de j  vei leent en deze 

aanneemt de exploitatie: a. van de spoorwegen 
voor  rekening van den Staat aangelegd of aan te 
leggen, vermeld in de laatste zinsneden van art. 
2 der  wet van 18 Augustus 1860 (Staatsblad no. 
45); b. van de spoorwegen, welke vóór 31 -
ber 1885 iiug rooi rekening van den Staat moch-
ten worden aangelegd en aansluiten aan spoor-
wegen, alsdan door de j  geëxploiteerd. 

Van de sub b. genoemde spoorwegen zijn uit-
gezonderd die, welke krachtens art . 91 der  con-
cessie, zooveel noodig bekrachtigd door de wet 
van 3 Juli 1803 (Staatsblad no. 101), in exploi-
tatie komen hij  de j tot exploitatie 
van Staatsspoorwegen. 

e Commissie vuor de tentoon-
stelling van Ajnsterdamschs oudheden is er  ten 
laatste iu geslaagd een gebouw te vinden, sinds 
van  Paleis voor  Volksvlijt , wegens te hooge 
eischen van de , moest worden afgezien. 

e  is thans bepaald op het Oude-inunneri-
huis  wel up de zalen, tot dusver  nog in gebruik 
bij  Academie voor  Beeldende kunsten , die met 

t  van dit of het begin des volgenden 
jaur s  haar  nieuwen zetel, aun den Buiten-
singel oij  de  overge-
bracht 

e j  tot bevordering der 
Bouwkunst zal haie 27ste algemeene bijeenkomst 
houden op 1 September a. s., des voormiddags 
te halftwaalf uren, in de bovenzaal der  sociëteit 
de Harmonie alhier. 

Op deze bijeenkomst zullen de navolgende vra-
gen worden behandeld, waarvan de schriftelijk e 
antwoorden worden ingewacht aan het lokaal der 

, Wijd e g E 2, te Amsterdam. 
1°. Welke zijn de oorzaken, dat er  in het 

algemeen zoo weinig belangstelling bestaat in de 
j tot bevordering der  Bouwkunst cn 

hare werken? Waarom zijn bijna uitsluitend 
bouwkundigen leden dier j en wat 
is er  aan te doen om de toetreding van andereu 
dan mannen van het vak te bevorderen/ 

2°. Op enkele plaatsen in ons vaderland is 
de zuilenbazult aangewend tot het maken van 
kaaimuren. Waarin bestaan de voor- en nadoelen 
dezer  muren in vergelijking met die van gebak-
ken steen/ Waarop moet men by de uitvoering 
hoofdzakelijk letten/ Aau welke gebreken is de 
batalt onderhevig eu welke zijn daarvan de ken-
merken ? Zij n zij  aan te raden uiteen (inancieel 
oogpunt ? Wat heeft de ondervinding geleerd 
omirent deze muren? 

3". Niet zelden gebeurt het, dat gebouwen, 
waai aan karakter  en kunstwaarde ontbreken, door 
het publiek als meesterstukken worden bewonderd. 

t het op den weg der j  om het 
publiek bij  dergelijke gevallen in te lichten/ En 
zoo ja , op welke wijze kan zij  dat doen/ 

4U. n men eenige verhouding vaststellen 
tusschen de afmetingen van dakvlakken, goten 
en het auntul eu de wijdt e der  afvoerbuizen bij 
daken van verschillende helling, spanning en 
dekking? 

5*. n Friesland (bij  den heer a te -
kum) vervaardigt meu thans vlukke puimen, die 
in verband gelegd vvurden en zeer  afweken van 
het gewone Woerdsche model; wat zijn daarvan 
de voordeelen, prijs , enz. in verhouding tut de 
Woerdsche pannen? 

en 6°. s het gebruik van zinksilicaat aan te 
bevelen uit een technisch eu financieel oogpuut'/ 

Op dien dag zal gelegenheid bestaan tot het 
houden vau eeu gemeenschappelijken maaltij d ü 
f'l.bO het couvert iu het t e Zeven 
Pruvincièii , na alloup waarvan nog gelegenheid 
bestaat om van Zwolle te vertrekken op dieu-
zeltden dug. 

Op voorstel der  Afdeeling Zwolle zal, bij  ge-
noegzame deelneming,  gemeenschappelijke 
rijtue r  worden ondernomen op  volgenden 
dog (2 September), om belangrijke bouwwerken 
te Zwolle en umstreken  bezichtigen , waaron-
der bij r de nieuwe sluizen voor 
den waterweg naar

Leiden.  11

r  in de vestibule van de Sterren-
wacht onthuld. Slechts een kleine schare belang-
stellenden had tot het bijwonen dezer  plechtig-
heid kunnen uitgenoodigd worden , omdat de plaats-
ruimt e zoo beperkt is. Onder  de aanwezigen merkte 
men op de zoons en dochters van den beroemden 
sterrenkundige. Jhr. . Gevers van Endegeest 
hield, als voorzitter  van de Commissie voor  het ge-
detikteeken, een toespraak, waarin hij  iu 't kort tie 
geschiedenis van de Sterrenwacht naging en aan-
wees, boe men aan r hoofdzakelijk de op-
richtin g daarvan te danken heeft. a vlei het 
kleed, dat het beeld omsloot. Professor  Van de 
Sand.' Bakhuijzen aanvaardde het gedenkteeken, 
onder  verzekering, dat het steeds in eere zal wor-
den gehouden. 

t gedenkteeken bestaat in een witmarmeren 
buste van den hoogleeraar in los openhangende 
toga, de handen gekruist. e kop is van tref-
fende gelijkenis; het geheel is artistiek bewerkt 
en fraai vun uitvoering. Prof. Stracké, vun Am-
sterdam, heeft met het kunststuk opnieuw roem 
behaald. 

e buste staat op een console tegen den muur , 
insgelijks van wit , maar  meer  geaderd marmer, 
terwij l een ronde nis van brui n pleister  achter 
liet beeld is aangebracht. 

Onder de bmste is eeu toetssteen gemetseld, 
waarop met vergulde letters : 

S
Obii t A ü .  Aet. V 

Posuerunt i Amid , 
r  Burg. eu Weth. is aan deu Gemeenteraad 

voorgesteld, om aan de gedempte Cellebroers-
gracht den naam te gevtm van . 

 Nadat onlangs was bekend 
geworden, dat de waarschijnlij k meer  dan 4 eeuwen 
oude kerk der e Gemeente alhier  eer-
lang gesloopt en duor eene nieuwe vervangen 
zou worden, hebben de s voor de 
monumenten van geschiedenis en kunst een on-
derzoek doeu instellen naar de waarde, die aan 
het oude gebouw te hechten is, en naar  den staat 
waarin het verkeert. Na dit onderzoek hebben 
zij  per  missive aan kerkvoogden alhier  kennis 
gegeven , dat deze kerk behoort tot de merkwaar-
dige monumenten van Nederland , en dat er  weinig 
dorpen zijn die zich kunnen verheugen in het 
bezit van eeu kerkgebouw, hetwelk dut te Nieuwe-
Niedorp in architectonische schoonheid eu waarde 
evenaart, waarom het te betreuren zou zijn in-
dien dit monument, hetwelk als eeu gedenktee-
ken van den ouderdom en den vroegereti rijkdo m 
der gemeente bewaard gebleven is, zonder  nood-
zakelijkheid werd gesluopt. 

e s erkennen, dat de kerk be-
hoefte heeft aan eene algemeene restauratie, doch 
meenen dat deze gevoegelijk kan geschieden, en 
geven daarbij  een plan ten beste, hoe, naar  hun 
oordeel, de kerk sou kunnen worden herstelden 
ingericht, waardoor di l gebouw zou beliuudeu 
blijven. 

Ten slotte bevelen de s met na-
druk bun denkbeeld aan, om de gelden, welke 
voor deu bouw eeuer  nieuwe kerk bestemd kun-
nen worden, te besteden voor de algeheele eu af-
doende restauratie vun het uude monument, ter-
wij l zij  hunne diensten aanbieden om kerkvoogden 
met adviezen, plans enz. behulpzaam te zijn. 

r  dagen hebben kerkvoogden eene verga-
dering gehouden en deze missive in ernstige over-
weging genomen. n evenwel meenen 
te moeteu bljjven bij  hun besluit tot stooping vau 
de kerk. Zij  zijn overtuigd, dat de kerk te bouw-
valli g is om hetsteld te kunnen worden. s 
voor  eenige jaren hebben meer  of miiidei belang-
rijk e reparation plaats gehad , maar  telkens bleek , 
huns inziens, duidelijker , iu hoe vervallen stout 
het gebouw verkeerde. Niet alleen is de kap zeer 
slecht, maar uok verscheiden pilaren staan iu 
eene meer of minder  lObuinsohfl richting , terwij l 
de muren verzukl en verweerd zyu. Ook vreest 
men, dut bij  eeue restaurulie, al ware die overi-
gens wenschelijk, het gebouw voor de belungeu 
van den eeredienst minder  doelmatig zou blijven , 
gelijk hel thuus reeds la. n meeueu 
dau ook, dat eeu nuuwkeurig onderzoek van het 
gebouw duor een bekwamen, pructischeu bouw-
kundige de overtuiging zul scheuken, dut hun be-
sluit lot slooping op redelijke gronden steunt, 
en hebben bepaald, dat in dien geest aau heeren 

s zul worden geantwoord. 

e Gemeenteraad heeft be-
noemd tot gemeente-architect den heer A -
Btra , te . 
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k lieb beloofd een antwoord te zullen aeven 
op bet artikel eene "  , geplaatst in No. 
124 van het Algemeen  waarin de heer 
J. A. van n eene poging waagt, om bet door 
mij  tegen den schrijver  van den olJlik up het -
disch Staatsbestuur"  gerichte verwijt , van schrome-
lijk e overdrijvin g en van lichtvaardigheid in het 
overnemen der  mededeelingen van weinig betrouw-
bare berichtgevers , te ontzenuwen. 

k wil thans die belofte nakomen en breng 
daartoe in herinnering, dat de heer  A . J. van 

n de belangstellende lezers van den iBlik " 
wijst op het gebeurde met de brug tc Tjikrete k 
en op het feil, dat dit voorbeeld van geldverspil-
ling, zooals hij  het noemt, door  mij  geenszins te 
niet gedaan, muur  eenvoudig verzwegen zou zijn. 

j  trekt daaruit het besluit, dat bet gebeurde 
met die brug niet zou passen in wat hij  zegt mijn 
betoog te zijn: >hoe (zorgvuldig) ei'  gehandeld 
wordt , wanneer  het 's s penningen geldt", en 
meent de vraag geoorloofd, of mijn betoog dan 
niet berust op eene mystificatie, waardoor  het 
zwaartepunt der  redeneering van den schrijver 
van den , zoo niet voorbijgezien, althans 
gedeeltelijk verplaatst wordt. 

e heer  A . J . van n zegt verder, dat 
die schrijver  bij  het opsporen van de bronnen 
zijner- gegevens met nauwgezetheid te werk is ge-
gaan, eu meent ten slotte te mogen constateeren: 

l e dat ik de ruinen vau de primitiev e brug te 
Tjikrete k met een — hij  zou haast zeggen reli -
gieusen — eerbied ontzien zou hebben, en 

2e dat de geschiedenis van deze brug moeilijk 
te rijmen is met mijne bewering, dat de militair e 
weg in het BuitensorgSChe een »zeer goedkoope'' 
weg zou zijn. 

k zal de belangstellende lezers spoedig uit den 
waan helpen, dat ik eene mystificatie zou hebben 
beproefd met van tie primitiev e brug niet te spre-
ken en de kosten dnarvan niet in rekening te 
brengen , door  de mededeeling, dat ik integendeel 
met groote — ik zou haast zeggen religieuse 
nauwgezetheid de volle som van ƒ 34114.— , welke 
volgens de boeken voor  het gestaakte werk is be-
steed, onder  de uitgaven voor  de brug en den 
dam te Tjikrete k heb opgenomen, looali die tot 
een bedrag van ƒ 1 5 3 0 90 in mijn vorig artikel 
vermeld zijn. 

Ter will e der  beknoptheid heb ik eenige pos-
ten van uitgaaf samengevat. Zou zijn de kosten 
van de verbal ding met die der  aarden baan bijeen-
geteld, en niet voor  elk jaar  ufzonderlijk vernield. 

Evenzoo de uitgaven voor  een e an tal duikers 
saamgevoegd eu eindelijk de kosten van al de 
werken aan de Tjikretek ; nieuwe brug, aarden 
dam. verharding, , tijdtlyk e 
keerdijk en gestaakte brug bijeengevoegd. -
lijkheidshalve bad ik er  bij  kunnen aunteekrnen : 
Binet" p van de kosten der  primitiev e 
brug."  Noodzakelijkheid bestond hiertoe niet. 
Want ik heb niet willen bewijzen, dat er  nooit 
eene fout zou zijn begaan bij  de uitvoering van 
's s we: ken — zooals de heer  A . J . van -
den goedvindt mij  in den mond te leggen — maar 
wel, dat dc schrijver  van deu »Blik "  zich bij  de 
vermelding dier  fouten aan schromelijke overdrij -
ving, aan onwaarheid schuldig maakt. 

En dit heb ik gestaafd met onwraakbare cijfers, 
die niet duor  bloots redeneering onwaar  gemaakt 
kunnen worden. 

k zei dat het gestaakte werk volgens de boe-
ken ƒ 3 4 1 14 heeft gekost. r  zijn echter 
begrepen de uitgaven voor  eene steenbakkerij  niet 
droogloodsen, eon groot aantal karbouwen, ton-
molcns, cement- en mortelmolens, benevens 
eene nog bestaande woning voor  den directie-in-
genieur; een en ander eene waaide vertegenwoor-
digende van  ƒ 10000.— 

j de staking van het werk werden de genoem-
de zaken voor  andere werken overgenomen, en 
vermindert dus de gebeele verloren uitgaaf, waar-
van de heeren Van n zoo hoog opgeven, tot 
nauwelyks / 25U00. 

n ziet, dat welverre van dit punt vermeden 
te hebben, ik integendeel voor  het niet voortge-
zette werk meer  in rekening heb gebracht, dan 
ik behoefde te doen, en dut de militair e weg in-
derdaad nog goedkooper  is dan ik heb opgegeven. 

k heb erkend dat er  een kern van waarheid 
ligt in de voorstelling van den schrijver  van den 
 Blik" , maar  dat die geheel wordt verstikt onder 

zyne schromelijke overdrijving , en ineen tot die 
uitdrukkin g gerechtigd te zijn , waar  de schrijver 
op eene uitgaaf van rui m zes ton bijna één mil-
lioen viermaal honderd duizend gulden overschat. 

e kosten vun den militaire n weg vergeleek 
ik met die der  spoorbaan naar  buitenzorg en 
kreeg tot slotsom, dat de uitgaven voor  beide 
wegen tot elkaar  staan als 1 tot 1*. 

Zelfs niet-deskundlgen hebben uit de vermelde 
breedte der  wegen en uit de diepte der  ingra-
vingen kunnen opmaken, dat die vergelijking zeer 

ruw in bet nadeel van den militaire n weg was. 
Voor  mijn dtel was zij  voldoende. 

r  nu de heer  A . J . van n het wildoen 
voorkomen, dat die weg niet zoo goedkoop zou 
rijn,  als ik opgeef, nu wil ik er  nog bijvoegen , 
dat ik aanneem hem of ieder  belangstellende te 
bewijzen, door  eene opname in loco, of uit de 
grondstaten die ik zal  opmaken, dat de 
verhouding van de duurt e dezer  wegen niet als 
1: 1 », maar  als 1: 2\, misschien wel 1 :3 
slaat, en dat dus de militair e weg zóó goed-
koop i s; dat bij  andere gedeelten vuu hel werk 

a s gelden zóó zuinig beheerd zijn, dat voor 
de sopder  resultaat bestede / 25000.— wel vol-
komen absolutie mug worden geschonken. 

Wi e nog het getuigenis van onpartijdig e man-
nen wil vernemen, wende zich tot den vroegeren 
hoofdingenieur  der  Ned.  Spoorwegmaatschappij 
den heer  J. P. de , of lot den vroegeren 
ingenieur  dier j  den heer  N. . , 
thans hoogleeraar  aan 'de Polytechnische school 
te . 

e eerste bezocht het werk in 1805; dc laatste 
vertoefde or  eenige dagen , om zich op de hoogte 
te stellen van de prijzen die daar  betaald werden 
voor  arbeidsloonen en materialen, om daarvan 
gebruik te maken voor  de begrooting van den 
spoorweg uuar  li uil en zorg, welke hij  destijds 
bezig was op te maken. 

e heer  A. J. van n heeft niets bewezen . 
niets weerlegd , heeft mijn met cijfers gestaafd 
bewijs niet ontzenuwd; dit constateer  ik. Wel 
heeft hij  mij  de gelegenheid verschaft op nog 
meer  overdrijvingen en op andere onnauwkeu-
righeden van den heer  A. J. W. van n te 
wijzen. Onder  vriendelijk e dankbetuiging zal ik 
de vrijhei d nemen van deze gelegenheid gebruik 
te maken. 

k merk al dadelijk op, dat de Schrijver  van 
den »Blik "  de zoogenoemde geldverspilling aan 
de Tjikrete k meer  dan dubbel overschat. e 
onvoltooide pijler s waarvoor, looals gezien is, 
nog geen / 25000. — s uitgegeven, hebben vol-
gens hem «meer dun een halve ton gouds gekost." 

r  reeds de eerste woorden, die hij  over  dit 
werk te boek stelt, bevatten een onbillijk  verwijl 
aan een verkeerd adres en eene onwaarheid. 

t heeft"  zegt de Schrijver  > de militair e 
oweg op het gebied van Buitenzorg tot aan de 

n vau Tjiandjoer , waaraan thans ongeveer 
g jaren lang gewerkt wordt, nu reeds ge-

okost, ongeacht er nog veel aan te doen i$f" 
k cursiveer). 

n die twintig jaren ligt bet verwij t bedoeid 
dat dc Waterstaat zeer  langzaam werken zou. s 
dit verwij t gegrond.'  en zoo ja, moet dit tot den 
Waterstaat worden gericht.' 

t was het uitdrukkelijk e verlangen der -
geering dat de nieuwe militair e weg langzaam be-
gonnen, zonder  overijlin g voortgezet zou worden , 
hoofdzakelijk urn de loonei) niet op te drijven , en 
de belangen van het land Pondok Gedé niet te 

benadeelen. 
t uitzondering van het jaar  1850 werd dan 

ook, van 1850 tot 18G3, gemiddeld slechts 
/ 12,000 'sjaars beschikbaar  gesteld. e 
dat, zonder  andere belangen te schaden, meer 
werkvolk aangesteld zou kunnen worden, be* 
proelde ik in 1803 wat meer  gang in dit werk le 
brengen. n 1803 werd daaraan verwerkt/"27170: 
in 1804 / 58455; in 1805 /

n 1807 werd aan den nieuwen weg niet ge-
arbeid , wat naar  ik meen aan de invoering vau 
de Comptabiliteitswet toegeschreven moet worden. 
n 1808 werd het werk weer  opgevat en ieder, 

die met den militaire n weg bekend is, weet dat 
die in bet begin van het vorige jaar  zoogoed 
als voltooid was. 

Alleen de Tjikretek-da m moest toep nog voor 
een gedeelte opgehoogd (opgespeeld) worden, wat 
niet anders dan zeer  langzaam mocht geschieden. 
n 1S74 werd aan dien dam slechts / 1520.lt» 
besteed. 

t komt mij  vuor  dat de aanbeveling tot be-
daarde voortzetting vau bet besproken werk een 
verstandige maatregel was; dat dus iiet verwij t 
wat de Schrijver  in die twintig jaren legt onbil-
lij k is; en zoo er  volgens zijne meening schuld 
in ligt — wat ik niet toegeef — het verwij t niet 
aan het adres van den Wuterstaut had moeten 
worden gericht. 

En wat nu te deuken van de zoogenoemde 
nauwkeurigheid, van den ernst van een Schrijver, 
die verklaart : «dat er  nog veel aan dien weg te 
doen ovei blijft" , terwij l die reeds in het begin 
van het vorige jaar  (zoogoed als; voltooid was, 
of, zóó men zeer  streng genomen dit niet zou 
willen toegeven, waarvan dan toch het feest dei1 

voltooiing stuud gevierd te worden, toen hij  de 
opdracht van zijn hoek aan den g onder-
teek en de. 

k wil nog wijzen op een paar  ongegronde ver-
wijten en op eenige onnauwkeurigheden. 

"  vraagt de Schrijver  verder  »die weg 
 overigens geciteerd worden all een vernufti g 
 voortbrengsel van hedendaagsche deskundigen .'" 
k antwoord, zonder  vrees voor  tegen s | iraak: Ja! 
Ondanks die eene fout, die geldverspilling, welke 
zoo breed wordt uitgemeten, maar  die, zooals is 
aangetoond, inderdaad zooveel niet beteekent, 
mag de Waterstaat met zelfvoldoening op dien 
weg wijzen. 

Zoo de Schrijver  er  iets op aan te merken had, 
waarom dit dun niet genoemd? 

k voor  rnij  ken slechts één gedeelte, waar  ik 
over  een paar  honderd el lengte de helling iets 
llauwer gewenscht had. 

Andere deskundigen geven dit niet toe, en 
misschien te recht. 

Behalve dat zij  beweren, dat het niet wel 
doenlijk wus de bedoelde helling llauwer  te maken, 
wijzen zij  op nog grootere hellingen in het oude 
gedeelte van den militaire n weg van Buitenzorg 
naar  Sissepun. 

»Of"  gaat de Schrijver  voort «laat niet de 
weg wat richtin g en uitvoering betreft veel te 
wenschen over/" 

k vraag: wat dan/ Zoo de richtin g verkeerd 
is, komt zulks voor  rekening van het t 
van Oorlog — het is een militair e weg — niet 
voor  die der  B. O. W. u ik ken geen 
tout in die lichting ; en wat in 's hemelsnaam 
de Schrijver  op de uitvoering uan te merken heeft, 
verklaar  ik niet te begrijpen. e uitvoering is 
keurig; netter  weg zal wal moeilijk aangewezen 
kunnen worden. r  is het oordeel een-
stemmig. k mag dit verklaren zonder  verdenking 
eigen lof le verkondigen. e eer  daarvan komt 
den ingenieurs toe die in de laatste jaren bet 

beheer  over  h«t werk hadden; ik verliet het in 
het laatst van 1865. 

k zal dese opsomming vun onnauwkeurigheden 
en overdrijvingen hierbij  luten. k meen genoeg 
opgenoemd te hebben, om de waarschuwing te 
rechtvaardigen , dut men deze mededeelingen slechts 
met groote omzichtigheid hebbe aan te nemen. 

Zoo ik wat lang bij  den nieuwen militaire n 
weg heb stilgestaan , het was um ook te laten zien 
hoe weinig bevoogd de heer  A . J. W. van n 
is over  waterstaatswerken een oordeel te vellen, 
daar  hij  een bouwwerk, waarop als een glanspunt, 
van wat door  deu Waterstaut tot stand is gebracht, 
gewezen mag worden, op ergerlijk e wijze verguist. 

n de ufdeeling iPlan vuu reorganisatie"  vun 
het hoofdstuk «Burgerlijk e Openbare Werken" 
zegt de Schrijver, dat dit t sou moeten 
opgaan iu de e Genie. 

Zoo men al zou willen toegeven, dat er  wer-
kelij k in de laatste twinti g jaren op een paar 
voorbeelden vau ondoelmatig bestede gelden te 
wijzen valt: dut er  inderdaad een paar  min gunstig 
geslaagde werken kunnen aangehaald worden —i k 
geef vooral niet toe, dut de schuld daarvan aan 
de B. O. W. geweten zou moeten worden — dan 
vraag ik, wat bewijst dit dan nog? s daarmede 
hel vonnis gerechtvaardigd, dut het korps inge-
nieurs der  B. O. W. als zoudaurg wegens onbruik -
baarheid zou moeten verdwijnen iu een ander 
korps,  hoeveel verdienstelijke mannen het 
ook moge bevatten, bij  veel vervvuntschap toch 
eene andere richting  heeft; waarbij  militair e ver-
sterkingskunst «'Ti niet waterbouwkunde boofdver-
eischte is 1 

s neen! Geen korps ter  wereld van welken 
aard ook verkreeg nog een brevet van volmaakt-
heid; overal ook bij  de Genie, hier  en in Neder-
land — vall  fouten en misrekeningen aan te 
wijzen, welke men voor  een niet-deskmidig pu-
bliek zwart genoeg kan afschilderen, maar  die 
elk vakman volkomen op hare juiste waarde terug-
brengt. Geen hunner  toch zal beweren, dat de 
Engelsche ingenieurs van de lij-. t geschrapt moeten 
worden, omdat zy i n hun oordeel over  de uit 
voei'baarheid van het Sues-kanaal nebben misge-
tast; omdat indertij d de pijler s van den prachtiger) 

t begonnen te scheuren; omdat 
zij , ondanks de raadgevingen der e 
collega's, de zeehoofden van d op zijn 
Smalst"  zóu gebouwd hebben, dat die reeds ten 
deele verdwenen zrjn . 

Bij  het over  het geheel zoo ongunstig oordeel, 
dat de Schrijver  van den «Blik "  velt over  hetgeen 
door de ingenieurs der  Burgerlijk e Openbare Wer-
ken is tot stand gebracht, is het irilusschen nug 
al geruststellend, dat de uitspraak der  Commissie 
van deskundigen, — de heeren Caland, inspec-
teur, Waldorp, hoofdingenieur  van den Waterstaat 
en wijlen de kolonel der  marine Blommaudal — be-
noemd tot het beoordeeleir  van de verschillende 
ontwerpen voor  eene zeehaven le Batavia, bewe-
zen heeft, dat, om goede waterbouwkundigen le 
vinden, gelukkig nog niet buiten het korps inge-
nieurs der . O. W. behoeft gezocht te worden. 

Wi l de heer  A . J. W. van n de schuldre-
kening van dit korps opmaken, ik heb er  niet 
tegen. r  hij  zij  eerlijk . 

j  doe niet ee>i paar  losse grepen; hij  roeme 
ui. t eenige lichtpunten van een vroeger  tijdvak 
en verzwijge de donkere. j  wijze niet bijna 
uitsluitend op de tekortkomingen in bet latere 
tijdvak , eu dinge niet nog af op het goede dat 
niet kan worden ontkend. j  make dc balans 
nauwgezet op: debet en crédit van berde tijd -
vakken. 

Bovenal verwarre hij  niet. wat hij  nu herhaal-
delijk doet, de gevolgen der  veranderingen in 
het stelsel van bestuur  met de fouten der  inge-
nieurs, en schrijve niel op hunne rekening wat 
op eeue andere te huis behoort. 

k beu er  genist op dat de balans, aldus opge-
maakt, veelmeer  in het voordeel der  B. O W. 
zul doorslaan, dan de Schrijver  a v an den »BüV' 
meent. 

En mocht hij  dit werk nog eenmaal ter  hand 
willen nemen, dan bied ik hem bereidwilli g 
mijne hulp aan. fk kan hein verzekeren, dat ik 
interessante bijdragen tot het dour  hem zoo ver 
eerde oude régime kan leveren. 

k zou dun bijv . kunnen vertellen hoe onder 
dit régime wsluwdaiinnetje-bouwen"  gespeeld werd; 
evenzoo  haventje-maken", «weggetje-maken", enz. 
en er  bij  kunnen voegen, boe in zeer  korten tij d 
met die spelletjes een puur  tonnetjes gouds ver-
loren werd; geenszins omdat de spelers niet eer-
lij k waren, of niet hunne beste krachten inspan-
den urn het doel te bereiken, maar  eenvoudig 
omdat zij  het spel niet kenden. 

k neem hiermee afscheid van den heer  A , J. 
W. vuu n en zijn boek. Welke verdienste 
het overige gedeelte daarvan uok moge hebben, 
de Schrijver  zal zich moeilijk kunnen vrijpleite n 
vun het verwijt , zij n hoofdstuk , "Burgerlijk e Open-
bare Werken"  met weinig zorg gerangschikt en 
met oppervlakkigheid behandeld te hebben, en 
— ik herbaal het — lichtvaardi g te zijn afgeguuu 
op de berichten van anderen, uok waar  bij  zich 
gemakkelijk zeil'  van de waarheid had kunnen 
overtuigen. 

Zoo men zou willen beproeven met cijfers eu 
feiten aau te toonen dut m'gne cijfers onjuist zijn: 
dut de Schrijver  niet schromelijk overdreven heeft; 
dat er  nog veel uan den militaire n weg te doen 
overblijft ; dat de uitvoering slecht is: ik beu be-
reid andermaal te betOOgsn, dat in eeu dergelijk 
oordeel onjuiste vourstelling moet schuiten. 

h de redetwist dient zakelijk te blijven . en 
ik kan mij  niet opnieuw tot wederspraak latuu 
verlokken, wanneer  meu, hel hoofdpunt voorbij -
gaande, de aandacht afleidt op bijpaden, die ner-
gens heenvoeren. S. . 

, den 0 Juni 1875. 

Aankondigingen van Aanhesleiliniren. 

g , S 4ug. 

O m i m T i r i u n " , te 11 uren, ten kantore van den 
adjunct-directeur  bij  het t te Ominerschan, 
de leverinir  van 1,620.000 stuks goede, droge, in 1S7; 
gegraven lange turf , teu behoeve vau dat gesticht. 

, te J uren, door  het ministerie, van finan. 
cion: het spannen  ophangen van s draden aan dj 
bestaande puien langs den Staatsspoorweg tttSSOhej 

t en het kruispunt van den stroulwcg nabij 
het station , cn vau één draad tusschen 
den kokerpaal nabij  dc Sp ai poort tc t en den 
Staatsspoorweg aldaar; atsaiodc hot uitvoeren van 
daarmede iu verband staande werkzaamheden. 

Wi j l i e , te 12 ureu, door  de gemeentebesturen vss 
Wijh e on : het luggou van eeu straatweg _ 
sehea genoemde gomeuuten, hebbende eene lengte vsi 
9000 . Aanw. s 9 uren. Banditti bij  3 . breedte 
ƒ 4 1 , 3 0 0, bij  2.75 . breedte ƒ87,900. 

tmolerdam, te 19 ureu, door  hel gemeen te be stuur 
do levering van brandstoffen ten behoeve van de 
openbare err  middelbare scholen, gedurende den win. 
ter  1S75/-76. 

(.. oriiiiisni , te a uren, door  burg. cn weth.: liet 
leveren vau eeuige gegoten-ijzerwerken, teu dienste 
der afwateringsriolen. 

imaterdnm , te  uren, door  de . n 
spoor  wegmaat schappij, iu het stal ionsgebouw \ liet 
maken vau eeu gebouw voor  wage  make rij , eeue hout 
loods en privaten met hijbehuoreiide «erken op hel 
terrein van dc werkplaatsen nabij . 

, 17 Aug. 

, to  uren, door  den architect 1). E. . 
v. d. Arend: liet maken van eene Verdieping op liet 
voorgcdeelte van eeu woonhuis, B, w. 1.  57, le 

, het maken van een nieuw kantoorgebouw 
enz. Teekeningen liggen in het hotel e . 

i.ciii if i> . to 12 uren, door  de Noordbrabsntscb-
e spoorwegmaatschappij, auu het hoofdbureau 

lo. de aardebaan cu de kunstwerken van het lc perc. 
der 2e sectie, tusschen dc piketten 79 + * en 1~~ 
-f- * 7 - "  van den spoorweg Qoch—WeseJ, waarin te 
verwerken: 181,600 ' aarde- eu 21130 3 metsel-
werken. Teckeniogcn onz. aan het bureau van sla 
ingenieur  Zelis, tc Gocli; 2o. hot bouwen vau eene 
verdieping <>n het directiegebouw aldaar, lui . bij  den 
ingenieur  aldaar. 

n , te S uren, door  bet gemeente bel 
het gedeeltelijk verleggen van deu straatweg en li*i 
maken van ecu sintelwcg, iu hot nourdcinde van dr 

. Bilj . inz. minstens 21 uren vóór de bestcdiu:. 

Bal»ward, tc 7 uren, door  voogden van het St 
Authonygusthuis, bij  den gardiaan llidiua : het ver-
ven van huiten , van de tweede afdeeliug van het ge-
sticht. Voorwaarden liggen ter  inzage hij  Van Wnk. 
in 't d . 

Weenies*, N Aug. 

. te  ureu, door  het ministerie vau biu-
neul. zuken: hot herstellen en veru euweu van de 
leidamrnen in het Zwolsche p g ƒ60,180. 

Onderdendnu, tc 11 uren. door  het waterschii 
, in het waterschapshuis : het maken cn :il 

hangen van eeu paar  stormdcuren voorde VVctsingcr 
zijl . lal. bij  deu deskundige 11. Wind , aldaar. 

n . te 11'/j  uren, door  de Ned. Centraal1 

spoorwegmaatschappij: het bouwen van 13 steeiiei 
wachthuisjes op dc lij n Utrecht—Zwolle. . aan tie 
ufdcoling Weg cu Worken. 

. te 12 uren, door  burg. ou weth.: het in-
breken van eeue woning eu het bouwen van eene 
school met onderwijzerswoning, benevens het leveren 
cu stclleu vau het schoolauiciiblcmcut te Acquoy. Be 
stek cu teokeniugen op het raadhuis te Beusd ter  in 
zage. . hij  deu architect A. . A. Gulden, h 
Znlt-Bommel. 

, te 19 ureu, door  burg.en weth.: lo. hel 
doeu van verfwerken aan  hut gebouw en de meu-
belen der  gemeenteschool uo. 7, ft. verschillende ge 
meeiitegebouwi'ii, eenige nommer palen op dc alge-
meenc bugraal'pliutt s eu 27 publieke pompen; 2o. liet 
maken van een publiek privaat, waterplaats, vuilni 
bak cn put met pomp, in de Weerklank. Biljetten 
voor  hot werk sub  inzenden 17 Aug., voor  's avond-
S uren. 

Z u i l e n , te 2 uren, door  provisoren van het Ottdfr 
en-Nieuwe-Gasthliis: het stichten van een gebouw me: 
cingelrooms bij  de ufdeeling s vair  het krank-
zinnigengesticht. . bij  den arebitect J. A. Gerretses 

tdunrd , te 3 uren, door  hst gemeentebestuur: bet 
hcrloggeu en vernieuwen van de klinkerstraat door 
het dorp Aduard (over  p. m.  centiaren) eu het 
daarin stclleu enz. van kokers, palen, regelwerk uuz 
teu dienste der  veemarkt. Aauw. te 12 uren. 

, tc 5 uren, door  voogden van U 
Stadsarincukamcr: de levering van 3000 dubbele -
beggerturf, 2e soort, cn 600 s 700 . baggerturf, 
betere soort. s op 17 Aug. te bezorgen uau 
het gebouw der  Studsariiieiikamcr. 

, te 5 uren, in e Zwaan: liet bouwen VS
een geheel nieuw huis in de kom van het lorp t 
Bestek en teckeuing in e Zwaan. Aauw. tc 1 ureu 

, O tug. 

*»-ll«(p , ie 12 urea, door  het miuistcrie vun bin 
iienl. zaken, ten dienste der  Staatsspoorwegen: hit 
maken vun eene poort voor  den weg vau Nijmegen 
naar . . bij  den eerstaanw, ingenieur  te Arnhem. 

Nieuwer-AmsteJ. te 12 ureu, door  bet gemeente-
bestuur: het bouwen van eeue school cn onderwijzers 
woning, op het terrein gelegen tusschen liet Wuns-
lauwer- en Tuinpad. Bestek ter  lezing op het raad-
huis, aldaar  eu bij  Schooucabcek, te Amsterdam. l 
aan het raadhuis en bij  dea opzichter  G. S. Nout 
Over'oom. Aanw. 17 Aug., te 10 ureu. 

Breda, te 12 uren, door  burg. cu weth.: lo. hei 
leggcu vau liulpbestratiugeu in de Willcmstroat . < 
derikstraat, , Cingelgraelit cu gedceli' 
van bet Stationsplein; 2o. het leveren van steenkolen 
ten dienste vnu t gemeentehuis, openbare scholen 
bureau vau politie cu stedelijk ziekeahuis. Voor-
waarden liggen, op gewone urea, ter  stedelijke secre-
tarie. . bij  deu stadsarchitect G. . 

<*»rdrerhl , te 1 uur , door  regeutcu vuu het VST 
eeuigd armen- wees- cn nieuw-armhuis, aldaar; J ( 

levering vau 300 . grove . n 
bij  deu soeretuiU-reutmeester . A. don . 

1'trrrin , tc 2 uren, door  de maatschappij  tot esp 
vau Staatsspoorwegen, aau het ceiitraalttureuu i W 
maken en leveren van 37 stel staleu loughcwcgingi" 
met excentrieken, ten dienste der  uitbreidin g vau de 
sporen op het slatiou Boxtel. . bij  den sectie-
genieur  te 's-Bosch. g J l],00O. 

, to 2', uron, door  hol mibistcrie VSS 
binnenl. zaken, aan hel gebouw vun het prov. best-
het herstellen van 's s zrewerken op n 

t werk bcstaut in: a. het tor  leuglo vau 36
verbetereu eu verbroeden ca mot 19 . verlengen v»° 

do slccnglooimg aan don omrmgdijk en het met een 
brikglooiin g voorzien van het binnentalud van dien 
dijk , een eu ander  van 75 tot 20 . ten noorden 
nommorpuul 63;  hef ter  leugto van 180  ver-
swaren cn verhoogen van don omringdij k en het met 
eeue brikglooiin g voorzien van het buiteutalud van 
dien dijk . ccn en ander  vau 6 . ten westen nom-
mcrpaal 68 tot 11 . ten oosten nommcrpaal 55; 

 het verbreeden en Versterken van het plankierwerk, 
lang 97.50 , staande hisschcn de in 1853 cu 1870 
gegraven huvcnkomincu; </. het levercu en op verschil-
lende plaatsen langs den teen der  zeeweringen storten 
van 220 ton stortstceu:  het baggeren vau 1200 1 

groudspecic uit de haven. g  12,000. 

Vr i j " ! " * . SO Aug. 
, te 10 uren, door  het ministerie van 

binueul. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
lo. de werken tot herstel van de Zwartebrug in den 
Cauisvlictpoldcr. Aauw. 16 Aug. g f 1100. 
2o. het aanleggen van verdedigingswerken van een ge-
deelte duin, ten oosten van do suaticgeul vau het 
uit waterings kanaal iu het voormalig lo district van 
Zeeland. g ƒ3750: 3o. het voortzetten der  ver 
lengiog cu verzwaren van don westelijken huvendam 
te Brcskcus. g ƒ 5 0 2 1. Aanw. vau no. 2 en 
3, 16 Aug. 

Nlddelhun . tc 10 uren, door  het prov bestuur: 
het beplanten van eeu gedeelte prov. wegen : vau deu 

g bij  Breskens naar  üroedc; van Scboondijke 
naar  Uzeiidijke; van Oostburg naar  Zoidsande; vau 
Neuzen naar  Axel; van t uuar  Walsoordeu. Aanw. 
16 Aug. 

VenU, tc 11 uren, door  burg. eu weth.: dc vol-
tooiing van den weg loopen.de van de g naar 
do zoogenaamde Blauwe trappcu, te Venlo. Bilj . 
inz. 19 Aug., vóór 12 uren, ter  secretarie. 

, te 12  door  deu directeur  van s 
magazijn van militair e kleeding; de levering l 

'l s compleet, iu 1 perc, 4700 patroouzakjes, in 
2 perc, 900 koppels cn 300 bajonnetdragors, iu 1 
perc, 1300 subclschcedcn, in 1 perc. 

, tc 12 uren, door  het ministerie van 
binnenl. saken, uu>i het gebouw vuu het prov. best.: 
het maken van ecu gebouwtje met peilput tot het 
ploalseu ocuerzelfrrgislrccreude peilschaal, hclioorcndc 
tot de havenwerken te . Aanw. 16 Aug. 

g /"2770. 

. te 3 uren, door  hurg. eu wetli. van -
, iu het gemeentehuis: de verdieping van 

het r  hoofddiep, onder  de gcinoentc , 
van den zuidoosielijkun vleugel van de klupbru g over 
de Jonkenvaart af tot uun hel r  verlaat. 
eu dc verdieping van de Joukersvaart, onder  de ge-
meenten m cn , van het verlaat te u 
af tot aan het r  hoofddiep. lui . bij  G. Wind, 
adjunct-ingenieur, tu Groningen. Bestekken en dwars-
profielen liggen in de gemeentehuizen te k cu te 

,  bij  Slruvé, te Groningen. Aanw. tc 10 
uren, san vangende aau het r  verlaat. 

, door  burg. en with.: de levering van 
1075 tons hugguluarturf , le soort, 1675 tons Tungc 
turf , lc soort, 2850 tons lichte haggelaarturf. Bilj . 
inz., met monsters van minstens 10 stuks en vermel-
ding van het veen, waaruit zij  afkomstig is. 

»neefc., ten kantore van deurwaarder : de 
verwijdiu g  slatting eener  opvnart, loopen dc van dc 
Bolswardcr—Suecker  Vaart tot naar  de Abbeguster 

. aan- en om de zatheu, bewoond door  C. W, 
a en T. vun 'tZot , bonevcus een eind vaart, 

loopende oven voorbij  den molen bij  die zathen eu 
landen heliooroude. Bestek en voorwaarden ter  lezing 
bij  P- . , ouder  Nijland , bij  wicu inlichtingen 
zijn te bckomeu en door  wien nunwrjziug zal worden 
gedaan. Briefjes gemerkt letter . 

Zaterdajt , S  log. 
Anmli , te 12 uren, door  dc Amstcrd. -

maatschappij: het aanbrengen van 2000 * zinksluk, 
met het vereischte baggerwerk eu de bijloveriu g van 
2,000,000 halluststueu, tot verlenging van het buiten-
stortebed vun de Noordzee sluizen , getu. Velscu. . 
bij  deu eerstaanw. mgenieur  J- , te Amsterdam 
eu deu sectie-ingenieur . van , te Velsen. 

Oanterhler  , tc 3 uren, b>j : het bouwen 
eener  burgerhuizing aldaar, voor  S. . . 
Teekeningen liggen bij  Alt a voornoemd. Aauw. 17 
Aug., tc 10 uren. 

, te 5 uren, door  het gemeentebestuur: 
het graven uu weder  aanvullen, gedeeltelijk met zand, 
eener  sleuf, in den berm des struutwegs onder  Ter-
band , ten noorden vuu tol uo. 6, over  eene leugto 
van p. in. 1500 , Aanw. 17 Aug., te 0 uren. 

g , S3 Au* . 

i hl . tc 12 uren, duur  burg. CU wetli.: hel 
afbreken vau dc g eu het niakca van deu on-
derbouw voor  ccuc ijzeren draaibrug te dier  plaatse. 

, tc 12 uren, door  het gemeentebestuur: 
de levering en plaatsiug van een plaatijzeren gashou-
der, hebbende in middellij n 13 . cn eene boogie 
van 5 . met bijbehoorende ijzcreu geleiders, gelei-
derplaleu, rollen enz. 

, 21 Aug. 

\'trorit t . te 2 uren, door  de runatschappij  lot expl. 
van Staatsspoorwegen, aun het Centraal bureau: lo. 
het maken van een metalen bovenbouw mot kraau eu 
daarmee in verband staande werken voor  de brug 
over  do Oude Arne, ton behoeve vau den spoorweg 

. g f 11,200 ; 2o. het 
bouweu vuu eene douaneloods op hel station -
warden, ten behoeve van deu sjroorwog — 
Pruisische grens. g ƒ 11,010. 

Waenndag, SA Aug. 

Onderdendam, te 11 uren, door  hot waterschap 
, iu het waterschapshuis: hel doen van 

eenige herstellingen ann bruggen cu andere objecten 
binnen het waterschap, iu 3 perc. eu in massa. . 
bij  den deskundige . Wind, ulduar. 

, %% «ug. 

, te 12 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken: het maken van 5 kribben tot normali-
scuring vuu de Waal boven Nijmegen, tusscheu de 
kilometerraaien 25 eu 26. . bij  deu eerstaanw. 
ingenieur  te Arnhem eu deu sect ie-ingenieur  te Nij -
megen. A.iii w r.i en 21 Aug., telkens te 1 uur. 

Granlngea, te 12 uren, door  den ontvanger  der 
registratie en domeinen, in hol s de Beurs: het 
maken van een dam in dc t vóót de voor-
malige Apourl , het gedeeltelijk slechten van de cour-
tine 7—8, het metselen vuu een duiker  en het afbre-
ken vnu de Apoort. e tc vergraven hoeveelheid 
grond bedraagt ongeveer  5100 . Aauw. 21 Aug., 
to 10 uren. 

, te 2 uren, door  burg. en weth.: het leg-
gen ou maken vun vergaarbakken, verbindingsputten 
mot ijzeren pijpen cn rioolbuizen van gebakken aarde, 
alsmede overdekte riolen van Portland-cemenl, bij 
het Glasblazersveld, in de Tucht buisstraat, e 

, Corneliastecg en Zaksteeg. Voor-
waardon liggen op dc gemeentesecretarie, lui . ged. 
 dsgen voor  de besteding, op alle werkdagen tus-

schen 0 en 10 uren, bij  den opzichter  J. E. van den 
Arend. 

, door  borg. cn weth. van -
radocl, ten behoeve van het gemeentehuis eu de open-
bare lagere scholen: de levering van 550 ton-*  hagge-
laarturf , lc soort, cn 85 tons lange turf , le soort. 
Bilj . inz. mot mnuaturs, vau minstens 5 stuks, ten 
gemcontehuize. 

. S)0 Aug. 
Unrdrechi , te 12 uren. door  burg. en weth.: hut 

maken en atollen van den ijzeren bovenbouw voor  de 
g te , met bijleverini '  van alle mate 

rialeu. Bestek, met teokoniugon, ligt ter  incage aau 
bot bureau dor  gemeentewerken, waar  ook inlichtin -
gen tc bekomen zijn. Aanw. 21 Aug., te i uren. 

, 31 Aug. 

, te 1 uur, door  het . . parochiaal kerk-
bestuur  van deu . Jacobus, in de pastorie: het 
bouweu van eene kerk met toren en bij  behooren, 
volgens de plans van den architect P. J. . Cuypers, 
te Amsterdam. Aanw. 21 Aug., to 10 uren. 

, 3 flept. 

, te 2'̂  uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
bet vernieuwen der , geineeiite . 
Aanw. 23 Aug. g  8100/ 

Vrijdag , a «epl. 

Arnhem, tc 12 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, aan het gebouw van bet prov. bestuur: 
het verrichten van vurfworkeu en eenige andere werk-
zaamhedeu aan het gebouw der s hoogere bur-
gerschool le Zult-Bommel. Aanw. 27 Aug. g 
ƒ 780. 

Zaterdag , 4 . 

Walvega, te  uren, door  het gemeentebestuur 
vau Wcststellingworf, leu geraeentehuize: lo. het 
aanleggen eener  aardni baan cn het bestraten daar-
van met klinksrstesn, van den grintweg ouder  Nij -
lamet af tot den g onder  Nijholtwolde, 

r  lengte vun 3850 ; 2o. het uitbreken en weder 
bestraten met klinkersteen, vau een gedeelte grintweg 
ten oosten van het dorp Wolvcga. ter  lengte van 
1350 alsmede het herstellen der  klinketpaden euz. 
in het dorp WolvegS. Bestekken verkrijgbaar  ter 
secretarie te Wolvega. Aanw. 3 Sept., van uo. 1 tc 
11 uren, tc beginnen bij  den grintweg onder  Nij  lamer, 
eu vuu no. 2 tu 5 uren. 

g , e Sept. 

, door  het departement van koloniën: de 
levering van 13,501 riemen papier, in diverse soorten, 
voor  den dienst in Nederlaudsch-ludié. Bestek eu 
monsters ter  inzage aun het koloniaal etablissement, 
te Amsterdam. 

Op later  te hepalen datum. 

Nijkerk . door  burg. cn weth.: de veigrcoting der 
l cn het verhouwen der  schuur  bij  het ge-

meentehuis aldaar. Aauw. 16 Aug., te , uren. 

Afloop van Aanbcstnlin̂ eii. 

Temaard, 30 Juli : het makeu van oen eind straat-
weg te  lang 280, breed 2.50 j  iugekomen 6 
bilj. , nis: 
S. Faber, te , ƒ 1888 

. J. Zijlstra , „  Ee, „  1816 
P. 1'lukkel, „ , „  1779 
O. . de Vos. „  Oudkerk, „  1658 

.  „  Nes, „  1618 
A. . Jousma, „  Nijkerk , „  1600 
geguud. 

Breda, 31 Juli : hut verbreeden der  stallen van de 
veld-artilleric , gen. het n Arsenaal en affuit-
loods aldaar; ingek. 5 bilj. , als: 

 van Glabbeek. ' / 1229 
B. Verlegh, te Ginnikea. „  2185 
A. A. Schoenmakors, „  2125 
ü. , „  2307 
C. J. , „  2213 
overigen aldaar. 

, 31 Juli : het vergrooteu der  school 
o. 2; ingek. 7 bilj. . als: 

C. Bakker, ƒ 2870. 
. Nolen, te 'a-Gravendeel, „  2700. 

A. du Vijn , „ , „  2679. 
P. vnn , „  2190. 

. v. d. Berg. „  '«-Gravendeel, „  2188. 

. n , „  2350. 
J. , „  2222.22 
overigen ulduar; gegund. 

, 31 Juli : het doen  aanzienlijke 
vernieuwing en repuralie aan het kerkgebouw; ingek. 
10 bilj. , als: 

. Ü. van der  Salm, tc Beesd, ƒ 1825 

. , „  Schoonrewoerd, „  1800 
 Verdun», „  Nieuwlund, „  1777 

 van , n , „  1760 
 dc Groot, „ , „  1700 

E. Wiggcliiikhuizun , „  leerbroek, „  1600 
J. VViggelinkbuisen  „ , „  1C00 

, „  Asperen, „  1470 
. Punuckoek, „  idom „  1160 

J. , „ , „  13<>0 
afgemijnd door  A. de Groot,  1000. 

Zaandam, 31 Juli : hel verbouwen van  woon-
huis op den Zuiddijk , voor . ; ingekomen 
8 bilj. , als: 

W. Verlaan, ƒ 1300 
J. , „  4300 
ü . , „  3931 

uilen aldaar; gegund. 

, 2 Aug.: het vergrooten en vernieuwen 
van hel schoolgebouw te Oeken:  het vergrooten 
der school; minste inschr. was G. Boerstoel, te 

,  ƒ2069. 
b. het leveren van ameublement; minste inschr. was 

, te Brummen, voor  ƒ 2 8 5; gegund. 
, 2 Aug.: het verven der  ijzeren 

hekken en lijkenhuisjes bij  de nieuwe begraafplautseu 
en van de doodgraverswoning bij  die te Vrouwen-
parochie; ingek. 5 bilj. , als: 

J. J. Jonk, ƒ 1 4 4. 
J. Brouwer, „  139. 
T. G. Turkstra , „  125. 

. Sannes, „  122.50 
. , „  122. 

allen aldaar; gegund. 
Annerveen, 2 Aug.: hot bon won eener  school al-

daar; ingek. 6 bilj. , als: 
Winters, te Oude-l'okela, /'  46*9. 
Steenstra, „  Zuidluruu , „  3587. 
Gebr. van , „ , „  3583. 
Speelman, „  Eexlcrve.cn, „  3580.24s 

. llubbeliug, „  Spijkerboor, „  S6Ü5.20* 
B. E. kliphui» , , „  3199. 

g ' 3785; gegund. 

napptmteer, 2 Aug.: het bouweu euuor  machine-
kamer, schonrstceu, enz. voor  het watursehap -
meer; miuste iuschr. was A. Schreuder, te , 
voor  /3394; gegund. 

Bath, 2 Aug.: de levering van 150 'stère grint ; 
minste inschr. was C. Bakker, teSliedrccht, ii /2.04 
per  stère. 

"ein , 3 Aug.: de levering van 22,000 . lood in 
staven, tot den aanmaak vau looden kogels voor  ge-
weren klein kaliher, ten behoeve van den dienst in 

; ingek. 6 bilj. , als: 
G. Bricglob, te Amsterdam, ƒ 2779 
Corn. Balgueric eu Zn., „ . „  2668 

. J. Enthovon cn Co., „ , „  2651 
O, J. , „ , „  2652 
Wed. G. s enZn., „ , „  2661 

Waliaardcn, 3 Aug.: bet doen van eenige buiten-
gewone werkzaamheden cn leveranticn, ten dienste 
van dc waterkeering van het calamitens waterschap 
Walsoorden; minste inschr. was XV. , te 
Walsoorden, voor  ƒ4360. 

Zaandam, 3 Aug.: hot maken van 3 brandputten 
op de Gcdcmptegraclit en het Vinkenpad; ingekomen 
7 bilj. , als: 

J. Vens, f 1250 
W. Verlaau, „  1250 
J. t Jr. , „  1242 
J. Groot, „  1196 
J. eu . Eilman, „  1024 
J. B. , „  1000 

. Verlaan en Zn., „  975 
allen aldaar; gegund. 

Ciorredljb , 5 Aug.: het aioopen eener  woning op 
den boek der t tc Gorredïj k en het we-
deropbouwen op dat terrein van ccn post- cn tele-
graafkantoor  en boterwaag; ingek. 10 bilj. , als: 

. . v. d. Wijk , te Gorrcdijk , ƒ 30,750 
J. A. v. d. Sluis, „  idem „  29,980 
J. Visser, „  Oldelarner, „  29,150 
W. de Graaf, „ , „  26,719 
(i. Jansen, „ , „  86,886 
J- Eisingu, „  Gorredïjk , „  21,999 
T. . van , , „  21,100 
C. Schiore, „  Bornbergum, „  98,889 
S. van der  Werf, „  Sneek, „  23,300 
V.. B, , „ , „  21,720 
gegund. 

, 5 Aug.: de herstelling der  keersluis in den 
Noordwolderpolder; ingek. 3 bilj. , als: 
E. v. d. Voer, tc Sondel, f 1857 
S. Visser, „  Nijemirdum . „  1661 
J. A. Tuinier , „  Oudcmirdum, „  1510 
gegund. 

Philippine, 5 Aug,: de gewone onderhoudswerken 
vun den polder e Stelle; ingek. 6 bilj. , als: 
P. B. , te Philippine, ƒ 2271 
P. Barcman, „  1959 
Jae. , „  1861 

. , „  1779 
. Tholcos. „  Neuzen, „  1663 
. Tholena, „  1617 

overigen te . 
, 6 Aug.: het bouwen eeuer  achool voor 

lager  onderwijs iu de ; ingekomen 
li bilj. , als: 

. J. vau Zanten, / 63,195 
W. P. Teen wisse, „  62,500 
J. van h Jr., „  61,000 
C. J. van Vliot , te Oudahoorn, „  59,100 

. , „  Aarlauderveen, „  56,833 
J. A. , „  51,400 
overigen aldaar. 

, 6 Aug.: to. het leggcu van eenige 
riolen met ruim- eu vervalputtcn, at raatroos tera enz.; 
iugek. 11 bilj. , ala: 
P. J. van Puffelen en Zn., ƒ 95G9. 
W. P. van Pagé, „  9290. 

a J. van Page, „  9254.50 
J. Soniua, „  8992. 

. P. van dc , „  8903. 
A. Flipse, „  8175. 

. . Jcras en Zonen, „  7995. 
J. F. . van der , „  7957. 
P. , „  7370. 
A. , te Brcakcns, „  7329. 
W. van Uijc J.Jz., „  5697. 

2o. het verveu van eenige gemeentegebouwen; in-
gekomen 6 bilj. , als: 

J. S. , ƒ 550. 
J. , „  519.50 
G. W. Bergman, „  522. 
A. , „  195. 
J. N. , „  444. 

. BartO, „  428.50 
3o. het doen van herstellingen aan de daken van 

eenige gemeeutegebouweu te weten:  aan de koop-
mansbeurs, b. aau de huisjes bij  dc begraafplaats en 
aau don achtcrgivcl van de riJBohool \ P. J. vau PulTe-
len, ƒ 160 per  Si*, cn ƒ 3 8 1; J. P. Akkerman, ƒ 285 
voor  de rijschool enz.; P. ,  119 per 1 en 
ƒ 230; A. Boucborie, ƒ 1 90 voor  do rijschool enz., 
gegund; ovorigen aldaar. 

, 6 Aug.: dc levering (van 1 Sept. '75—31 
Aug. '76) van ongeveer  50,000 . schaalkolen aan 
het ministerie van binnenl. zaken; minste inschrijver 
was J. , uldoar, voor  ƒ14.25 per  1000 . 

Nieuw-Am*terdam , 0 Aug.: het makeu vun 1 brug-
gen over  de monden van do  hoofdwijken; ingeko-
men 2 bilj. , als i 

. , tc Nieuw-Amstrrdaiii , op bestek no. 1 
ƒ12,960, bestek uo. 2 ƒ10 ,990, bestek no. 3 
ƒ 16,880. 
. Uunze, te Assen, op bestek no. 1 ƒ 12,640, be-
stek no. 2 ƒ 16,785, bestek no. 3 ƒ 16,600. 

, 9 Aug.: lo. het stichten van een gebouw 
voor  het stoomgemaal tot zuivering der  riolen; miuste 
inschr. waren . Godvlict en P. J. Blauw, uldoar, 
voor  ƒ12,533. 

2o. dc levering der  machinerieën voor  genoemd 
stoomgemaal; minste inschr. was de Naamloozc -
schappij a Flaudre, te Gent, voor  ƒ10,770. 

Arnhem, 9 Aug.: het leveren en plaatsen van 1 
houten kuipen tot berging van ammonïawater op het 
terrein der  gemeentelijke gasfabriek; ingekomen 7 
bilj. , als: 

. , f 2569. 
J. Goesiuk, „  2250.50 
E. Smiitink , „  1915.50 
G. van oi, „  1880.10 

. G. s C.Oz., „  1799. 
A . W. , „  1186. 
J. U. de Vries, „  1395. 

allen aldaar. 
, 9 Aug.: lo. het imik t u cn plaatsen vau 

uarapluistandaards, kapstokken enz. in het schoolge-
bouw in de Oude Boteriiigestraat; minste inschr. was 

. J. van der  Nap, voor  ƒ 2 3 3. 
 het metselen van zinkputten en leggen vau buis-

leidingen in do ; iugek. 6 bilj. , als: 
ƒ 1458, ƒ 1 1 0 0,  1349,  1337, ƒ1337 en, van G. 
liocherer, / 1299. 

3o. het leveren cn plaatsen van kachels met toe-
bobooren in schoolgebouwen; minste inschr. was Cl 
J. B, , voor  ƒ 5 4 8 . 0 0; alleu aldaar. 

l'treehl , 10 Aug.: het leggen vau eeu rijspoor,  bet 
maken eener  kemestrating en van eenige verdere 
werkeu op het station Sittard; ingekomen 3 biljet-
ten, als: 

J. Gose, te , ƒ 2575 
J- , „  idem „  2568 
J. y , „  Sittard, „  2449 

Zw i i i i e , 11 Aug.: hel leggen van een aarden dam, 
met ijzeren draaibrug, over  de Achtergracht bij  de 
ijzergieterij  van de lirm u G. J. Wispelwey; ingekomen 
'i bilj. , als: 
.1. . Nering Bógel. tc , ƒ 18,564 

. A. Bennewits en Co., „ , „  14,577 
, „ , „  11,500 

B. . Trooster, „  13,963 
. Bruins en A. Blocks, „  13,525 

. k , „  11,643 
overigen aldaar. g ƒ12,600. 

Nijmegen, 11 Aug.; de levering aan de gemeente-
lijk e gasfabriek vau 20,000 . Engelsche gaskolen; 
minste inschrijvers waren W. n en Zn., te -
terdam, ii ƒ 0 . 81 per ; gegund. 

Vervolg der  Berichten en . 

. 
r  den Gemeenteraad van Antwerpen is -

dagavond met algemeene stemmen besloten, om 
overeenkomstig 't lijvi g rapport , namens de com-
mission voor  Schoone n en voor  Financiën, 
door  den heer  Jean Nauts uitgebracht, voor  de 
som van 1,200,000  het beroemde huis-Plantin 
met nl wat zich daarin bevindt aan te koopen. 
Welke ontzaglijke en onbetaalbare kunstschatten 
in dit huis letterlij k opgestapeld liggen, kan men 
lezen in 't bovengenoemd rapport van den heer 
Nauts, in zijn geheel voorkomende in de

 van Woensdag  Augustus, waarin een 
zeer  volledige opsomming van al die schatten 
gegeven wordt. 

. 

's-Gravenhage. e e bewilliging 
is verleend op de acte, houdende wijziging in de 
statuten van de naamlooze vennootschap; «Bouw-
maatschappij  Scheveningen", gevestigd te's-Gra-
venhage. 

. n de vergadering van den Ge-
meenteraad van 12 dezer  bracht de Voorzitter 
twee ontwerp-adressen ter  tafel; eeu aau de Tweede 

r  in betrekking tot den spoorweg van -
terdam naar  den k van , en een aan 
den r  van Binnenlandsche Zaken over  de 
aansluiting van den g alhier. 

Na eenige discussie w*erdcn de adressen goed-
gekeurd, doch werd besloten, dat het adres in 
zake de aansluiting van den g aan de 
Tweede r zou worden ingediend, in plaats 
van aan den r  van Binnenlandsche Zaken. 

s h e Commissie, die krach-
tens 's s machtiging van b' t 1875 
werd ingesteld, om na te gaan welke verbeterin-
gen zijn te brengen in den toestand der  vror-ger 
door  de vesting h beheerschte land-
streek, uu de belemmeringen, aan het bestaan der 
vesting verbonden, zijn opgeheven, heeft haar 
rapport ingediend en onder  dagteekeuing van 
19 Juni . verzonden. t rapport is thans ge-
druk t en wordt aan verschillende bij  de zaak be-
trokken besturen gezonden, om daaromtrent hunne 
meening te doen kennen. 

n het belang van r  togen beach is het te 
betreuren dat de toezending aan verschillende 
besturen plaats vindt , wij l daardoor  niets dan 
oponthoud ontstaat. t men op de samenstelling 
der Commissie, dan zijn de meest belanghebbende 
besturen daarin vertegenwoordigd ; een nader  on-
derzoek door  minder  bij  du zaak betrokken licha-
men zal tot niets leiden en de tij d snelt voorbij , 
waardoor  het der g onmogelijk is op de 
begrooting van het volgend jaar  gelden voor  ge-
deeltelijke uitvoering der  voorgestelde werken 
aan te vragen. t punt is van te meer  belang, 
daar  de uitvoering van de voorstellen der  Commissie 
alleen dan mogelijk is, wanneer  de Staat sp krach-
tige wijze subsidie verleent. 

Wij  ontleenen aan bet verslag de mededeeling, 
dut de Commissie bet voornemen had zich op een 
geheel onzijdig standpunt te plaatsen, um eene 
zelfstandige meening met vrijmoedigheid uit te 
spreken. Zij  heeft daarby gewezen op al de feiten 
en loestaiideu, die mei de haar  opgedragen taak 
in eenig verbuud stonden. Vooral heelt zij  ge-
trachl bij  hare voorstellen te blijven binnen de 
grenzen van hetgeen redelijkerwijz e dadelijk bruik -
baar  kan worden geacht. 

e ontmanteling van h heeft 
pluuts ouder  geheel andere omstandigheden dan 
zich gewoonlijk bij  het sluopen van vestingen 
voordoen. e ontmanteling heeft voor  de inge-
zetenen geen waaide, wanneer  de algemeene toe-
stand der  stad eu van hare omgeving niet tevens 
eeue gebeele verandering ondergaat. 

u verband hiermede  de duor  de Commis-
sie ontworpen plannen zeer  belangrijk te achten, 
en is bet te n dut, met krachtige hulp en 
medewerking van hut Staatsgezag, spoedig de 
vruchten mogen worden gezien van den arbeid, 
welke die Commissie, met zoo loffelijk e voortva-
rendheid en toewijding, in het belang der  stad 
en hare omgeving verricht heeft. 

. e Commissie uit den , in wier 
handen is gesteld een voorstel omtrent de water-
passing der  stad, iu verband met de rioleeriug, 
acht liet zeer  wenschehjk dat door  den Bouwmees-
ter  eene juiste waterpassing der  stad worde onder-
nomen en opgemaakt, doch vooral dat daarbij 
vervaardigd worde een nauwkeurige kaart der 
bestaande riolen, in plattegrond, zoowel als in 
doorsnede of opstand, met nauwkeurige aanwijzing 
van rioolputten, van ulle particulier e ami-1 ui-
tingen, van de wijlt e of capaciteit der  buizen en 
leidingen op ulle plaatsen,  met uanteekening 
(zoo doenlijk) van ulle verzakkingen. Eerst

 hut Gemeentebestuur  iu 't bezit zal zrjn van 
die stukken, zal het met grond beoordeelen kun-
nen, wat ter  verbetering van het bestaande riool-
stelsel kan eu moet gedaan worden, ook iu ver-
band met de vermoedelijke uitbreidin g der  stad. 
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ADVERTENTIEN 
bestemd voor  Opmerker gelieve  ter  voor-
koming vnn oponthoud, tc adresseeren aan de 

van genoemd Weekblad. 

T o t V i i p l n j r - i i v o n d n e t f en u r o n 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

Advertentien. 

 EN S van Venlo 
zullen op Vrijdagden  Augustus 1875, des voor-
middags ten elf ure, ten raadhuize aldaar  over-
gaan tot de publieke aanbesteding van: 

e aanbesteding zal geschieden bij  inschrij -
ving en aan den minst ingeschreven worden 
toegewezen, onder  voorbehoud van nadere goed-
keuring van den Gemeenteraad. 

e inschrijvingsbilletten moeten uiterlij k voor 
twaalf ure des middags van den dag der  aanbe-
steding voorafgaande, vrachtvri j  ter  Gemeente-
secretarie van Venlo worden bezorgd, om onmid-
dellij k in eene aldaar  geplaatste gesloten bus te 
worden geworpen. 

t bestek ligt ter  lezing ter  Gemeente-secre-
tari e voornoemd, van af den 5 Augustus aan-
staande. 

e aanwijzing der  werken zal plaats hebben 
in loco op Zaturdag den 14den der  maand Au-
gustus, 's morgens ten 10 ure. 

n kunnen worden verkregen bij  den 
Stads-bouwmeester. 

, den 31 Juli j  1875. 

 Burgemeester van Venlo, 

. J. A. . 

 EN S van
 zijn van voornemen om op Vrijda g 

den 20 Augustus 1875, des voormiddags te Elf 
ure, ten e aldaar, publiek, bij  enkele 
inschrijving , aantebesteden : 

t bestek van die levering ligt ter  lezing ter 
Secretarie van Purmerende. 

 7 Augustus 1875. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
T . 

 Secretaris 
1. . 

Aanbesteding. 
Op Zaturdag 21 Augustus 1875, des middag), 

ten 12 uur , zal vanwege de e der  Am-
sterdamsche , onder  hare nadere 
goedkeuring, aan het Bureau van de Amsterdam-
sche , t 033 te 
Amsterdam, worden aanbesteed: 

e aanbesteding geschiedt bij  enkele inschrij -
ving, volgens art . 12 van bet Bestek. 

t Bestek met Teekening ligt ter  lezing aau 
het Technisch Bureau van de j 
te Amsterdam, cn uan het Secüebureuu te Velsen. 

t is voorts aan het Technisch Bureau te Am-
sterdam en le Velsen op franco aanvraag te beko-
men, tegen overmaking van 50 cent per  exemplaar. 

n worden gegeven door den Eerst-
aanwezenden r J. , t 
633 te Amsteidarn, en den r . 

, te Velsen. 

 , 2 Augustus 1875. 

, 
Voorzitter. 

J. N / . 
Waarnemend Secretaris. 

. 
Op  den 30 Augustus 1875, des mid-

dags ten Twaall ure, zal in het s der 
Gemeente  bij enkele inschrijving, 
worden aanbesteed : 

t Bestek ligt ter  inzage en is, op franco 
aanvrage, tegen betaling van / 0.50 per  exem-
plaar, verkrijgbaa r ter  Secretarie van de Ge-
meente; het ligt tevens, met de teekeningen, 
ter  inzage aan het Bureau der  Gemeentewerken, 
alwaar de noodige inlichtingen le bekomen lijn . 

Aanwijzin g op het terrein zal geschieden op 
Zaturdag den 14deu en  Augustus te vo-
ren, des uumiddags ten twee u u r , terwij l de 
luschrijwiigsbilletlei i moeten zijn ingeleverd ter 
Secretarie voormeld, op den dug der  Aanbeste-
ding, >'üur des middags 12 uur . 

Ontmanteling van Groningen. 

e ONTVANGE E -
N te Groningen zal , op g den 

20 Augustus 1875, des middags ten 12 ure in 
het huis de Beurs, bij  J. VA N S 
aldaar, in bet openbaar 

: 

NB. e te vergraven hoeveelheid grond bedraagt 
ongeveer 5-400 . 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 
Bestek eu teekening liggen, na 17 Augustus 1875, 
ter  inzage aan de kantoten der e en 

n te Winschoten, Assen,
en Groningen ,  zijn aan laatstgenoemd kan-
toor  tegen betaling van een gulden te bekomen. 

e aanwijzing in loco zal gegeven worden op 
g den 24 Augustus 1875, des voorniid-

dags ten tien ure. : ' 
e Ontvnnger  voornoemd , 

. 

. 
Op  den 23sten Augustus 1875, des 

middags ten Twaalf ure, zal in het s dei-
Gemeente  bij enkele inschrijving, 
worden aanbesteed: 

t bestek ligt ter  inzage en is, op franco 
aanvrage, tegen betaling van ƒ 0 . 50 per  exem-
plaar, verkrijgbaa r ter  Secretarie van de Ge-
meente; het ligt tevens, met de teekeningen, ter 
inzage aan het Bureau der  Gemeentewerken, 
alwaar de noodige inlichtingen te bekomen zijn. 

Aanwijzin g op het terrein zal geschieden op 
Zaturdag den  Augustus te voren, des na-
middags ten twee uur, terwij l dn inschrijvings-bil -
letten moeten zijn ingeleverd ter  Secretarie voor-
meld, op den dag der  Aanbesteding, vóór des 
middags 12 uur. 

A T E . 
Te Velp wordt aan den Straatweg, tegen het 

dorp aan, T E P aangeboden eene
 met goed aangeleg-

den , groot ongeveer i 7U0 vierkante meters. 
e kooper kan desverkiezende nog meerderen 

grond bekomen. 
Te bevragen met franco brieven bij  den beer 

VA N E , r  te Arnhem. 

~ F. ¥ . T te , 

beveelt zich voortdurend aan tot  van 
 enz., met zink, lood of 

leijen, en verder  voor de levering van «We moge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken zink of koper, alsmede Gas- en Waterleidingen. 

f f 
k 

 & c\ 

Utrecht. 

« T l VAN E N 
worden in den  en tegen 
den  aangenomen bij  J. . TE

, , Nieuwe Prinsengracht 
bij  den Amstel N" . 5, Amsterdam. 

Nicuuichaven S.zyde 55, . 

 AA  & T , Utrecht. 
k van

W

"Verwarmin g eu Ventilering' 
V A N G E B O U W E N . 

e Ondergeteekenden bevelen zich aan voor 
het leveren van

 door  middel van warme lucht, warm 
water ot stoom. 

Boompjes, nieuw nommer 54f 

. 

v en N van  en 
, alle soorten van 

 gcykte
 enz. enz. 

. . &> ZOON , 
STOO S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

% i p i | i m 0 s J S a L p m. 

 VAN N U N E E , 
te houden in de lokalen der e Burgerschool te
dagelijks geopend van de*  voormiddags  tot des namiddags  uur , tegen betaling van

 de persoon. 
c prij s der  loten in de verloting van kunstwerken, op deze Tentoonstelling aan te koopen, is op 

 per  stuk en op  voor elf loten vastgesteld. n zijn stuksgewijze aan 
het lokaal der  Tentoonstelling en bij  elftallen bij  den heer  W. A. , Penningmeester  der  Com-
missie, te verkrijgen . 

. F. Onde rwa te r , , 

T N 
 N 

 x>

voor  welker  en  zelfs bij  de felste koude en 
grootste hitte, b. v. in Glasfabrieken, hij  geheel instaat cn alle schade welke daardoor  mocht ont-
staan geheel voor  zijne rekening neemt. e goederen worden geleverd franco, waaromtrent naders 
inforrnatië n le bekomen /ij:i . Ook levert hij  in alle mogelijke afmetingen diverse 

, 

B o m k a d e . 
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V O O , 
van T h . J . . te Utrecht. 

j  a l l e B o e k h a n d e l a r en is v e r k r i j g b a a r : 

ThN E VAN 

. T , 
lloogleeraar aan de  School. 

T . 

k „de e " 
 ie

t e . 
n of vervaardigen en herstellen alle soor-

ten uin  cn andere
 in vij f kwaliteiten 

VAN 

V a l d o T r a v o r » . 

e j  belast zich niet het
van gecomprimeerde wegen en mastiek vloeren, 

n geeft de r 0. . VA N N 
aan de Fabriek W.W . 107/». te Amsterdam. 

Porthiud-Cewetit-fabrikant , 

levert tegen lagen prij s prima
en monsters op verlangen. 

E & S , 
. 

Utrecht, llildtstrant Hl. 

Zy ondernemen het  van  en 
het dnurstellen, vergrooten of veranderen van 

 en andere industrieéle
leveren  enz. 

E N . " 

N N . 
a in n en Belgischeu Straatkeien, 

Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenen, euz. 

. 

- en , 

 VOO ! l . 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 

'S N tot verminderde 
prijzen steeds in diverse afmetingen voorhanden. 

Prys voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels  15.— 
dri e regels . » -Jn.— 

F l e y s l er  «V Z o o n, Amsterdam. Alk- beimema-
ipeiiten in cement, ",i[is, eiu. PortliiiiUCenifii l .i ƒ ï .25 per  vat 

 Arnhem.

B o u w t e r r e i n en te V e l u te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VAN -

E , le Arnhem. 

Jnc* . P l e y a l e r, te Scheveningen, fabrikan t 
van cetnent-riolen, waterbakken , vloeren. ens. 

U o u w t e r r e l n en te knop naby de n 
aan den Singel, te Utrecht, te bevragen by den 
architect ) aldaar. 

O . T . l ' O i : i l . « t , A r n h e m ,
 Fabriek van

 en

 W .

Tiende g JT». 34. Zondag  Augustus

E . 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Verectiynt Zondags. Prij s ver  maanden f l.fin. u nbonucert ziel, voor 
B jaargang. Afzonderlijk e nommer. bij  .ooruitbcU'llini t 15 cents. 

Al l e stekken en n te n aan 

de e te . 

: 

Vao t 5 regel» ƒ l . — , verder  voor  elkeu regel 20 cents eu 10 ecuts voor  cei 

uomiuer  vun liet blad. (irunt u ktter n wurdci i naar  pUaUriühit e berekend. 

OVE T  EN  NA-
G VA N - EN -

TE N J E G VAN WOON-
. 

(Vertaald uit Building News.) 
John n zegt ergens: «daar is voor den 

menschelijken geest geene meer  vernederende be-
zigheid, ilan het nabootsen vnn de strepen en 
aderen vnn een stuk hout of manner. e werk-
man moet overleg gebruiken bij  zijn werk, en 
groote oplettendheid, zorg cn buitengewone 
vaardigheid verspillen iu eene bezigheid, zoo 
volstrekt nietig nis er  maar te bedenken is. lk 
ken niets zoo vernederends als het gezicht van 
een menschelijk wezen met gezonde ledematen, 
met een hoofd zoover men op het uiterlij k kau 
afgaan , en bovendien stellig iu het bezit van 

e ziel, en die. palet en penseelen in handen 
hebbende, daarmede niets anders weet uit te 
richten dan een stuk hout na te bootsen. j 
kan niet kleuren, hij  bef*ft geen idee van kleur ; 
hij  kau niet teekenen. hij  heeft geen idee van 
teekening; hij  kan geene caricatiiur  maken, hij 
heeft geen idee van geestigheid." 

Behoudens allen verschuldigden eerbied voor 
John n en zonder  zijne verdiensten in de 
kunst te miskennen, houden wij  de hier  afge-
schreven regelen voor een staaltje van volslagen 
onzin , en gevoelen ons gedrongen met alle kracht 
op te komen tegen zulke valsche leering, niet-
tegenstaande het hooge aanzien van den schrij-
ver, cn zulks des te meer, omdat er  onder  onze 
architecten en decorateurs zoovelcn gevonden 
worden, die, zelf arm vnn geest zijnde en onbe-
kwaam eene eigene meening te vormen, blinde-
lings hunnen aanvoerder  volgen en, om Scylln te 
vermijden, in Charybdis te gronde gaan. Zij  kun-
nen zich niet voorstellen, dat zelfs een groot 
vernuft , in ziju streven naar  waarheid, en bij 
de vurige begeerte om de juiste waardeering van 
al wat in de kunst goed en waar is tc bevorde-
ren, juist door  hoog opgevoerde geestdrift in 
dwaling kau vervallen. 

u net onbeperkt vertrouwen op hun orakel, 
mcenen deze mannen, dat elk woord, hoe dwaas 
ook, dat van zijne lippen valt, eeu evangelie is, en 
zoo hardnekkig klampen zij  zich vast aau -
kin' s uitspraak, dat zij  aau de afzichtelijkste -
lijkhei d de voorkeur  zullen geven boven de groot-
ste schoonheid, ingeval die schoonheid eene na-
bootsing blijk t te zijn. 

r  zijne maatschappelijke positie kan de ar-
chitect een grooten invloed uitoefenen op den al-
gemeenen kunstsmaak, zoo ten goede als ten 
kwade. Uit dien hoofde is het van belang dwa-
lingen als de zooeven vermelde aan den dag te bren-
gen en te wederleggen. Wij  betuigen, niet in 
te zien, waarom liet zoo vernederend is, eene 
goede nabootsing van bout of marmer te kunnen 
vervaardigen| wanneer dat werk deugdelijk uit-
gevoerd en op de rechte plaats aangebracht is. 
Elke kunst it , in hare somt, gegrond op navol-
ging, en zelfs in hare hoogste uitdrukking , als 
de macht van den geest, de godsdienstige over-
tuiging of du rijk e verbeelding des kunstenaars 
het meest in zrjn werk schitteren, ontleent hij 
zijne vormen aan de voorbeelden der  natuur , 
hoezeer ook door  opvatting geïdeal iseerd; ja het 
staat te bezien, of wij  uiet in negen gevallen van 
de tien, bedoelingen in verborgen zin in een 
schilderij  willen zoeken, waarvan de kunstenaar 
zelfs niet droomde, toen hij  haar  schilderde. On-
der duizend personen vindt men geene twee, 
die een kunstwerk op dezelfde wijs zullen opvat-
ten, lu vele schilderijen van den eersten rang, 
zoo oude als moderne, vinden wij  de nabootsing 
lot op zulk eene hoogte opgevoerd, dat men de 
rijk e satijnen stuften uitrent te lioorcu ruischen, 
en dat het schijnt dat do gouden eu zilveren va-
zen zouden klinken als men er  tegenaan sloeg. 

e landschapschilder en de bloemschilder  bootsen 
de voorwerpen der  natuur na, met al du be-
kwaamheid die hun ten dienste staat, en hoe 
nauwkeuriger du naboulsing de natuur op den 
voet volgt, des te meer  waarde zal dc schilderij 
hebben. Nu is het voor ons een raadsel, waar-
om het laag en vernederend kan ziju eene ze-
kere soort van natuurlijk e voorwerpen na te 
schilderen en tegelijkertij d schoon en roemwaar-
dig eene andere soort te schilderen, — daar in 
beide gevallen de verdienste berust op de ge-
trouwheid der  nabootsing. Want, iu tegenstel-
ling met de uitspiaak van , beweren wij , 
dat niemand eune uitmuntende nabootsing van 

r kan maken, zonder  kennis te hebben 
Vuu vorm en kleur. 

t is betrekkelij k niet zeer  moeilijk een ron-
den bal, op een plat vlak staande, in icblldertn g 
voor te stellen; maar  wanneer wij  den bal 
in tweeën snijden, en de eene helft in het vlak 
laten zinken, dat eenigszins doorschijnend is, zoo-
dat men als *t ware duor de stof zelve den vorm 
kan zien Bchijneu, dan zal men ondervinden dat 
de moeilijkheid der  nabootsing veel grooter is. 
Nu is dit juist de taak van den marmertchilder . 
Wel niet in den vorm van cen bal, maar in al-
lerlei onregelmatige vormen, die, om aan de ver-
eischten te voldoen, eene diepte en doorschij-
nendheid moeten hebben, welke alleen te vei krij -
gen ziju door  grondige kennis van kleur en vorm. 
en daarbij  eene buitengemeene handigheid ver-
eischen, want de eigenaardige kenmerken vau 
elke marmersoort zijn zoo bepaald en scherp on-
derscheiden, dat zonder  kennis van vormen de 
nabootsing ondoenlijk zou zijn. n zegt, dat 
dc martnerschildor  overleg, oplettendheid en zorg 
hij  zijn werk moet gebruiken. Wij  zijn het ten 
volle mut hem eens. t deze weinige woorden 
bewijst luj  ten duidelijkste, dat de nabootsing 
van hout en marnier  een werk is dat nadenken 
en inspanning vereischt, dat het vaardigheid 
vordert bij  de uitvoering en zekere geestesgaven 
vooronderstelt. Zij n dit bijzondere gegevens voor 
laagheid of vernedering/ — Zoo ja , dan behoort 
een groot gedeelte der  wereldsche zuken tot die 
rubriek . 

Owen Jones, wien wij  in decoratieve kunst 
het hoogste gezag toekennen, en die meer dan 
iemand anders voor  deze kunst gewerkt heeft, 
zegt in zijne »Grammar of Ornament"  dat de na-
bootsing van hout en marmer goed te keuren 
is, overal waar de architect werkelijk bout of 
marmer zou hebben aangebracht. e uitspraak 
is in overeenstemming met het gezond verstand 
en de dagclijksche ervaring. Wij  houden het 
voor  eene oiiomstootelijke waarheid, dat al zulke 
gewoonten of gebruiken aanprijzing verdienen, 
welke de genietingen des levens onder de meer-
derheid des volks verbreiden, in weerwil van 
alle diepzinnige bespiegeling welke de phllosool 
ol de kunstcritiek daartegen mogen inbrengen. e 
grootste en verhevenste gedachte, welke ooit 
eenig schilder op bet doek uitdrukte , kan op 
landen en volken maar eeu zeer  beperkten in-
vloed uitoefenen, eu wel omdat dese uitdrukkin g 

van dc*  kunstenaars denkbeelden, slechts onder 
zeer  gunstige omstandigheden, door een betrek-
kelij k klein aantal personen kan gezien worden, 
en door een nog veel kleiner  aantal verstaan eu 
begrepen. r  wanneer wij  dezelfde gedachte 
in putsende woorden overbrengen, dan kunnen 
inillioeneii menschen van alle lauden eu volken 
ze iu het diepst hunner  ziel opnemen, en er  be-
ter en gelukkiger  door  worden. t is in ze-
kere mate ook het geval met alle lagere kunst-
uiting ; haar  invloed verbreidt zich, alom krachti g 
het goede bevorderende, en langzaam maar ze-
ker voerende tot bet doel, dat wij  allen beoogen. 

t lijd t wel geen twijfel , «lal elk unzer  liet 
begeerlijk acht, zijne waning te versieren met 
fraaie marmerwerken, met kunstig gesneden 
hout en steen eu ivoor, met kasten versierd met 
edelgesteenten en zilver  en goud, — te drinken 
uit Cbineeteh porselein, en te eten uit rijk e 
schotels van fraaieu vorm, - - maar  ongelukkiger-
wijze kan dit uiet zijn. r is een onoverko-
melijk bezwaar, dat ziju du kosten. Alleen mil -
lionair s kunnen zich zulk eene weelde veroorlo-
ven. Een ander  beletsel, niet minder  gewichtig, 
is, dat hij  al deu rijkdo m der  wereld, eene ar-
moede bestaat aan tulent en kunde tot de uit-
voering dier  werken onmisbaar. Volgens de leer 
uu van , als wij  geen werkelij k marmer 
eu werkelij k beeldhouwwerk kunnen bekomen, — 
uls wij  de beste kunstenaars iu alle takken van 
decoratie niet voor ons kunnen laten werken,— 
dau moeten wij  onze muren niet beschilderen 
noch beplakken, onze zolderingen uiet verfraaien, — 
we mogen geene gegoten vormen aanwenden, 
noch vun pleister, noch van yzer, al is de 
vorm nog zoo schoon of nog zoo doeltreffend, 
onverschillig hoeveel J kunnen bijdragen tot ons 
genoegen eu gerief, tot ons geluk en tut onze 
vorming — weg daarmede, trap ze iu elkaar, — 
wij  hebben geen recht ons eene leugenachtige 
schoonheid toe te eigenen. Wij  moeten wonen 
in eene ruwe loods zoo wij  geen paleis kunnen 
betalen, en uls wij  geen geheelen koek kunnen 
koopen, dan moeten wij  ons zonder  koek behelpen. 

l is de onvermijdelijk e slotsom, tot welke ons 
zulke leerstellingen voeren, en dagelijks kunnen 
wij  ons vun de ellendige uitkomst aanschouwelyk 

overtuigen. e dikwijl s zien wij  woonhuizen, 
zoowel als publieke gehouwen, ontsierd door 
platweg gekleurd en vernist houtwerk, waarin 
groote, leelijke kwasten het oog trekken als zoo-
vele vuile vlekken zonder  vorm of kleur. Wan-
neer het fraai eikenhout of uitgezocht grenen-
hout ware, dan zouden wij  een werk hebben, 
waar  schoonheid en doelmatigheid hand aan 
hand gaan, maar zoo dit niet het geval is heb-
ben wij  enkel brutale leelijkheid. Er  blijf t ons 
slechts één troost over: men zal het spoedig 
moede worden, en wel genoodzaakt zijn den 
schilder te hulp te roepen , om «leze misgeboor-
ten te verbergen. 

Vele architecten en dccoratie-schildei s toeken 
een middelweg tusschen de leer van n eu 
die zijner  tegenstanders; zij  zeggen: wanneer 
men hout of marmer wil nabootsen, dan moet 
men zich bepalen lot de algemeene kleur van 
het voorbeeld. Aldus zal het houtwerk de fraaie 
kleur van het eikenhout hebben, maar  vlak aan-
gestreken zonder  verf of kwasten, en evenzoo 
het marmer de kleur van de verlangde soort 
vertooneii, maar  zonder tc letten op zijne eigen-
aardige aderen. Wij  hebben werk gezien, op deze 
wijze door  sommigen der  voornaamste buizen uit-
gevoerd , waarbij de uiterste zorg was be-
steed aan de toebereiding van den ondergrond 
eu het vernissen en polijsten, terwij l het eigen-
lijk e marmeren, dat wel bezien het meest artis-
tieke gedeelte van het werk is, geheel verwaar-
loosd was, zonder  eenige diepte ot'  doorschij-
nendheid. Wij  moeten ons met alle macht te-
gen zulke, manier  van doen verzetten, als zijnde 

.geheel in strij d met de waarheid, en met alle 
gezonde begrippen van degelijk en deugdelijk werk. 
t Wie zich met eene taak belast en de hand aan 
net werk slaat, is verplicht het eerlijken trouw 
te behartigen en het te doen zoo goed als hij 
kan. e meer de nabootsing het voorbeeld op 
zijde streeft, hoe bedrieglijker  onze schildering 
op hot marmer zal gelijken, des te grooter is 
het genoegen dat de beschouwer zal ondervinden. 
Wi j  hebben geene enkele bedenking tegen het 
gebruik vau echt hout of echt marmer; integen-
deel , we zouden dat gaarne nog veelmeer  alge-
meen zien, eu wij  verblijden ons in dc steeds 
toenemende aanwending dezer  bouwstoffen; maar, 
ter  wille vun bet gezonde verstand, laat ons de 
belachelijke bewering laten varen, dat alle na-
bootsing te veroordeelen is, want inderdaad, 
zoo wij  die stelling volhouden en in toepassing 
brengen willen, dan zullen wij  onze woning en 
onzen htüseiijken haard van al het bekoorlijk e 
berooven, dat ze anders aantrekkelij k kan maken. 

n de toepassing der  nrnameutschilderiiig op 
de versiering van woonhuizen ot'  publieke gebou-
wen zijn enkele algemeene regelen vast te stel-
ten, die gemeenlijk óf slecht begrepen óf ver-
waarloosd worden. e regelen of beginselen 
zijn : eene passende keus, waarbij  vorm en kleur 
iu overeenstemming zijn met plaatselijke gesteld-
heid en bestemming, aangename harmonie van 
kleuren, juistheid vau teekening en zorgvuldige 
uitvoering. Zonder deze eigenschappen kan geen 
werk welgeslaagd boeten. 

John n maakt over de tegenwoordige or-
uainent-schilderiiig eenige opmerkingen, die wij 
niet stilzwijgend kunnen voorbijgaan. Zoo zegt 
hij  ergens: nOagelijks hooren wij  tic ongerijmde 
bewering, dal eene kamerversiering uit vlakke 
patronen, uit stille kleuren, uit symetrische or-
namenten, eu wat dies meer zij , moet bestaan. 
Echter  heeft nog nooit een man van beteekenis, 
die wat beters kou leveren, zich aan deze be-
perking gehouden. Eeu schilder, die kunstenaar 
is, zal ii waarlij k kunstwerken leveren. Zoo 
deed Oorreggio, toen hem werd opgedragen een 
vertrek in een paleis te 1'uriua te versieren. Onze 
tegenwoordige mannen, doortrokken van die 
fraaie moderne leerstellingen, zouden een syme-
trisch patroon gekozen hebben, maar  Correggio 
begreep het anders, j  schildert eon dik lat-
werk met wijujiaardrauke n begroeid, en la.it er 
ovale openingen in, waardoor  wonderschoone kin-
deren uls 't ware iu het vertrek binnenkomen." 

Verbeeldt u uu onze decoratie-schilders in het 
noordelijk klimaat de woning aldus versierende! 

u men zich iels ougerijinders voorstellen -
gaardtanken iu latwerken, met zelfs de schoon-
ste der  wonderschoone kinderen, dag en nacht 
in de open luciit voorgesteld, mogen tc 1'aruia 
goed gekozen zijn , maar tuu onzent zouden ze 
ten eenemak* misplaatst wezeu. Wij  zien onze 
lieve kleinen gaarne in du kamer roudhuppulen, 
m.i.i r  uiet door deu wand heen kruipen. u ver-

liest maar al te dikwerf uit het oog, dat de 
stij l van decoratie, die passend is in de zonnige, 
warme luchtstreek van Zuidelijk e en Oostersche 
landen, en in overeenstemming met zeden en 
gebruiken der  bewoners, grooten deels, zoo niet 
geheel en al, onbruikbaar is voor de plaatselijke 
gesteldheid en du zuden van ons land. 

Wi j  mogen bet goede daaruit overnemen, en 
voor ons gebruik wijzigen, en we zullen er  vele 
nutte lessen voor  vorm on kleur  aantreffen, — 
maar eene blinde navolging zonder  keuze ol'oor-
deelkundige schifting zou eene grove dwaling 
zijn. u zwarte muur , un de roode pilaren met 
gele, blauwe en witte vakken, zooals ze in.de 
Pompejaansehe buiten te zien zijn , zouden hier 
bespottelijk eu misplaatst wc/en, een bonte op-
schik, ten eenemale vreemd aan onzen bouwstijl 
eu iu strij d met onze zeden. 

e geldt voor den n stijl van 
decoratie, — eene samenvoeging van dc beste ele-
menten uit de Egyptische, Grieksche, -
iche, Üyzantijnsche en Arabische stijlen — won-
derwel [tassend voor  eene streek waar de hemel 
altij d onbewolkt is, waar  koelte en schaduw eene 
hoofd behoefte zijn , die eenen bijzouderen bouw-
stij l noodig maken, met groote open binnen-
plaatsen voor  lucht cn luchtverversching; maar 
in ons dompige klimaat, waar du zon zoo kari g 
doorschijnt en du gure wind zoo overvloedig 
waait, is zulk eene wijze van houwen en deco-
reeren geheel en al onvoegzaam. Wij  zullen ze-
ker uit dezun stijl eenen rijke n schat van fraaie, 
meetkunstige patronen en ornamenten met voor-
deel kunnen overnemen, un de lessen in verbin-
ding cn schakeenng der  kleuren, die zijne studie 
oplevert, kunnen niet genoeg gewaardeerd wor-
den ; maar het zou du grootste onsinnigheid 
zijn , in onze woonkamers of vertrekken de prach-
tige zalun der  Alhambr u te willen kopieeren. Som-
mige der  tegenwoordige decorateurs zijn als 't 
ware door  eene Pompejaansehe koorts bezeten, 
en uchilderen zwarte salons, prestee als in Pom-
pei. Niettegenstaande den bijval dien zij  vin-
den, houden wij  slaande, dat zij  op een dwaal-
weg zijn. 

Wat uu l bewering aangaat, dat nooit 
uen kunstenaar, die talent genoeg had om wat 
beters te maken, zich bij  symetrische figuren 
bepaalde, wij  zeggen dat deze bewering onbewe-
zen is cn niets bewijst. Zoo n bedoelt 
dut geen kunstenaar, die wijnranken uu latwerk 
kan schilderen, vlakke ornamenten zal gebruiken, 
dan dwaalt hij . Wij  kennen kunstenaars die iu 
staat zijn nog beter  dan wijnranken un latwerk 
te schilderen, en diu toch vaak vlakke ornamen-
ten teekenen un schilderen. En zoo n wil 
zeggen, dat el!; kunstenaar, die wijnranken en 
wat dies meer zij  kan schilderen, aau deze als 
kamerversiering hoven vlakke ornamenten du 
voorkeur  moet geven, dan antwoorden wij , dat 
hij des kunstenaars smaak en kennis op een 
dwaalspoor  voert en hem tij d en talent nutteloos 
doet verkwisten. 

t is uuue vri j  algemeen verspreide meening, 
dat de man die een schilderij  kan schilderen ook 
de rechte man is om een vertrek to versieren. 
n deu rugul kau meu aannemen dat zulks eene 

grove dwaling is. r  zijn natuurlijkerwij s uit-
zonderingen, maar het zal meestal blijken , dat 
beide zaken zeer  uitceuloopcu un elk zijne bij -
zondore opleiding en ondervinding vereischen. j 
diu wukun en maanden toekbrengt in de uit-
voering van uen enkele schilderij , zal geneigd 
zijn eene muurschildering in denselfden stijl te 
behandelen, eu daardoor de noodige breedheid 
missen, mager uu arm van kleur  wordeu, en 
eeue kleingeestige uitvoering in zijne ornamen-
ten brengen, die volslagen met hunne bestemming 
iu strij d is. e oorzaak daarvan ligt minder in 
ouvuldoundu kennis van voim en kluur , dan 
wel in mindere vaardighuid en ondervinding in 
het behandelen van groote verfmassa's. t 
is ongeveur  hetzelfde alsof men euu miniatuur -
schilder zou belatten mul de vervaardiging van 
het toon eel gord ij  n voor  eenen grooten schouw-
burg. Zij n gewone manier van duun is beperkt 
binnen de oppervlakte van uen vierkanten voet 
doek of paneel, — daarom zijn al zijne vormen 
en omtrekken scherp begrensd en als uitgeknipt. 

u getrouwe, kunstkeurige nabootsing vau na-
tuurlijk e voorwerpen, als uun algemeenen regel 

voor  woonhuisversiering vast te stellen, is een 
misgreep. Nog zeur  onlangs waren onze behang-
selpapieren un muurschilderingen allen iu dezun 
stij l behandeld; onze wanden waren bezaaid met 
groote bloempatronen iu du natuurlijk e kleuren, 
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ju niet zelden met de zoo geprezen latwerken, 
druiventrossen en wijnranken , in behagulijkc wan-
orde door  elkander  gestrengeld. Onze vloeren 
waren bedekt met tapijten, waarop bloemruiker! 
cn festoenen schitterden n natuurlijk e grootte 
en meer  dan natuurlijk e kleinen, en die wij , zon-
der de minste wroeging, ouder  den voet traden. 
Al ouzo voorkamers waren bloumgnai den en pri -
eelen, overal rozen en overal ruikers—allerliefst e 
poppenkasten. 

r  weldra deed zich een hetere, strengere 
en meer eenvoudige smaak geiden; men kwam 
tot de overtuiging, dat eene woonkamer, om 
waarlij k schoon, gezellig en huiselijk te zijn , 
op eene andere wijs behandeld moet worden; 
dat bloembouquetten en groot groen lofwerk 
.uur de wanden uitgestrooid, zeer  sterkspre-
kende voorwerpen zijn ; dat zij  van het eerste 
oogenblik, dat wij  hut vertrek binnentreden, het 
oog trekken, en zoo lang wij  daar  vertoeven, 
wij  mogen ons koeren en wenden waarheen wij 
willen, zich opdringen en ons overal vervolgen, 
tol vervelens en walgens toe. Toen deed zich 
een groot kunstenaar  op, die de zaak ter  harte 
nam. u reeks patronen voor  behangselpapie-
ren werd door  Owen Jones geteekend, un bracht 
eene volslagen omwenteling in denkbeelden eu 
kunstsmaak teweeg. e papieren waren zoo-
wel in vorm als iu kleur  in overeenstemming 
met de besle regelen van decoratieve woonhuis-
versiering, en alhoewel sinds hunne verschijning 
verscheiden jaren vurloopcn zijn , heeft nog nie-
mand zu overtroffen in schooncn vorm of harmo-
nie van kleur , evenmin voor  hunne volkomen ge-
pastheid en in overeenstemming met hunne be 
stemming. /i j  waren eene leerschool voor  alle 
architecten en decoratieschilders, en als een in-
grijpend middel tot vorming en zuivering van 
dun algemeenen kunstsmaak, wordt hun invloed 
meer  en meer  merkbaar. Niettemin waren de 
meeste dezer  patronen geteekend naar  een be-
ginsel, dat n veroordeelt, — namelijk na-
tuurlijk e bladeren uu bloemen n eenen con ven* 

tioneelen vorm overgebracht. t schijnt waar-
lij k dal men uit hut oog verloren heeft, of zelfs 
dat vulcn onzer  kunstcritic i er  geen begrip 
van hebben, dat or  iets in du kunst beslaat, 
wat men eene oordeelkundige wijziging, eene toe-
passing naai gelang der  omstandigheden /nu kun-
nen noemen: — het toepasselijk maken vun den 
vorm voor  het in bijzondere gevallen beoogde 
doel, en hel gepaste kiezen dur  kleur  naar  de 
eischen dur  plaatselijke gesteldheid. l 
men stelt zekere wetten vast un predikt zekere 
tour, om diu onder  alle omstandigheden en op 
elke verschillende plaats onveranderlijk te volgen 
en uit te voeren. e dwaasheid en ongerijmd 
beid van deze manier  van doen, zullen wij  door 
een eenvoudig voorbeeld duidelij k maken. 

n wij  ons eun vertrek wulks wanden met 
eene vroottjke, zachtgroene verf beschilderd zijn, 
diu kleur  zal verkwikkend un aangenaam voor  het 
oog wezen, wanneer  het vertrek geplaatst is in du 
dichtbevolkte buurt eener  groote stad, waar  oen 
groene boom of eun grasscheutje tol du zeldzame 
zaken behoort. Telkens als we het vei trek 
binnentreden zullen wc ons verkwik t gevoelen ; 
uit de venstors ziende, zal ons oog waarschijnlij k 
uun bestoven muur  van rooden baksteen ontmoeten, 
maar  door  dc kracht van het contrast znl ons die 
kleur  veel minder  morsig en veel aangenamer 
toeschijnen. r  zoo wij  ons nu ditzelfde 
vertrek dunken op het land, waar  hut uitzicht is 
op groene weilanden, groene lanen un groene 
booiuuii, un wij  geven aan de wanden dezelfde kleur, 

dan zullen J aldra ondervinden dat hel ons niet 
meer  hetzelfde genoegen doet un het uitzicht op 
het groene gras zijne gewone bekoorlijkheid ver-
loren heelt, hot natuurlijk e groen van boom en 

weiland zul een valun dollen toon aangeno n 
hebben. — e uitwerkin g wordt veroorzaakt 
door  de groote massa van levendig groen die wij 
op de muren van hut vertrek vinden, en die o ns 
minder  ontvankelijk maakt voor  dun schoonen 
rijkdo m eu du verscheidenheid der  prachtige 
scbakeeringen van het groen, dat de natuur 
zoo kwistig vooi'  ons uitspreidt. t voorbeeld 
bewijst, du  dezelfde stijl en keuze van kleur-
verbinding op de uene plaats schoon kun zijn . 

uu toch schreeuwend ondraaglijk en misplaatst op 
eene andere. En daaruit blijk t tevens, hou on-
vermijdelij k het is en hou zeer  tu waardeuren dal 
du decoratieschilder  dc noodige bekwaamheid 
hebbe, om de kuus zijner  kleuren naar  dc plaat-
selijke gesteldheid te wijzigen. — Overigens volgt 

uit het bovenstaande niet, dat, wanneer  eun ver-
trek o j i het land gelegen is, het groen volstrekt 
verboden zou zijn - immers zoo wij  deselfde 
levendige groene kleur, door  bijvoeging vnn wat 
rood en zwart, versachten un neutraliseeren, dan 
verkrijge n wij  een der  aangenaamste un rustigste 
schukeeringen, eene kleur  diu niet alleen uun 
gevoel vun huiselijke kalmte opwekt, maar levens 
uitmuntend wel samengaat met allerlei boutsoor-
ten waarvan de meubelen gemaakt worden, zooals 
eikenhout, noten boomenhout, mahoniehout un 
andere, terwij l elke warm gekleurde draperie 
en gordij n evenzeer  daarmede zal harmonieeren. 
Ook zullen het gras un dc boomen en bloemen, 
met al hunne Jraaie schakeeiingen vau gro door 

het contrast nog friescner  en vroolijke r  schijnen. 
n één woord hut is uene kleur  die aan geene 

andere nadeel duet, maar  integendeel alle om-
ringende kleuien vei hoogt. 

n i» hei algemeen vrijwe l eens, dut de ge-
steldheid vun een vertrek, de meerdere uf mindere 
warmte ol koelte moet bepalen van de k.cur  diu 
muil voor  wanden un meubelen z.»l kiezen. 

e lege! is zeer  juist voor  alle gevallen wan 

du vertrekken veel van elkander  verschillen ; in ar 
Ue meeste woningen in onze studuu hebben maar 
één uitzicht cu Ue huoldvci trekken gelijken allo 
o|> elkander: dientengevolge zul ook Uuzu regel 
liaar  omstuiidlghcdcn gewijzigd moeien worden.— 

Verder  leert dc ondervinding, dat zoowel in dc 
steden als op hut land, de omgeving der  woningen 
dikwer f een storenden invloed uitoefent, die 
men alleen door  groote ondervinding en kennis 
van kleur  te boven kau kooien. l vau builen 
teruggekaatste licht gcuft aan alles cen bont un 
schreeuwend aanzien. u schaduw vau hoornen, de 
nabijheid van andere gebouwen cn honderd andere 
zaken werpen de buste theoriefin omver  en laten 
alles aankomen op hot talent en du ervaring van 
dun decorateur. Wij  houden daarom den takt om 
eene passende kuus te doen voor  hut allereerste 
vureischlu van eun goed decorateur, «n eene 
langdurige ondervinding heeft ons geleerd dat , 
hoewel enkule regelen de verhouding bepalen 
naar  welke dc verschillende kleuren met elkander 
harmonieeren, en hou juist deze regelen ook ziju 
mogen, zij  echter, gelijk alle ouUerinuansche zaken, 
voor  de omstandigheden zwichten, en inde prac-
tij k gedurige wijziging moeten ondergaan om mis-
stand tu vermijden. 

Verder  zal de versiering van cen vertrek zich 
altij d naar  zijn gebruik un bestemming moeten 
regelen. e opmerking kan niet lu zeur  her-
haald worden. t gewoon gezond versland 
leert ons, dat eene culzaal niet op gelijke wijze 
mag behandeld worden als een coiiversatiesalou, 
noch eun publiek gebouw als euu burgerwfoU-
huis, noch uun bureau of magazijn als een schouw-
burg ; elk moet naar  den aard zijnet bestemming 
op cene andere wijze behandeld worden. — Elk 
vertrek moet schoon zijn , aangenaam en ge-
zellig voor  den bewoner, en toch moet weder-
om elk zijne eigen onderscheidende kenmerken 
hebben. — Alleen door  goeden smaak, juist oor-
deel , kennis en ondervinding kan deze wensche-
lijk c uitkomst verkregen worden. — r al te 
vaak zien wij  dezelfde decoratie in uene particu-
liere eetzaal en in eene muziekzaal, of hetzelfde, 
ornament vour  een eetvertrek en voor  cen win-
kelfront ; elders weder  Grieksche en e 
ornamenten in uen gothiek gebouw en vica versa, — 
of ook wel een hutspot van allerlei stijlen door-
een. t zijn groote fouten, die wij  op rekening 
van verregaande onkunde stellen uu met alle 
macht moeten veroordeelen. — e hokjes en dom-
heden ten opzichte dur  kleuren begaan zijn even 
ergerlijk , zoo niet nog slimmer. Vaak ziet men 
groene en blauwe lijsten en banden op rooden 
grond geplaatst, of wijkende kleuren op vooruit-
springende deelen un slerksprekende kleuren op 
de wijkende partijen . 

G VAN N EN -
S AAN - EN S VAN 
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n bet laatst van Juli . werd le Amsterdam 
de Vergadering gehouden van du »Vereeniging /au 
leeraren en onderwijzers aan- en voorstanders van 
Ambachtsscholen". Na uen hartehjkeu welkomst-
groet van duu Voorzitter , den heer . O. Snoer, 
un het lezen der  notulen door  dun Secretaris, den 
heer  J. l i . Cornelisse, gaf de heer  4b. Ulie Jbs. van-
wege du leerlingen der  Ainsteidaiusch- Ambachts-
school aan de Vereeniging een ('raaien presidents-
kamer ten geschenke. Eun daverend applaudisse* 
ment, gevolgd duor  een woord van hartuüjko n 
dank door  den Voorzitter  aan du gevers, werd 
besloten met den uunpur  igen wensch, om tu wer-
ken tur  bevordering van bet Ambachtsonderwijs. 

a Voorzitter  herinnerde «len leden, dat de re-
gleuientsherziening zou plaats hebben in Juli '7(J. 

j  verzocht, ter  bespoediging van dat werk, van 
de leden legen r  a. s. schriftelijk e opgave 
van de door  hen voorgestelde wijzigingen. 

Euu voorstel van den heer . . Boersma, tot 
oprichtin g van eun leescirkul onder  dc leden, werd 
niet genoeg ondersteund. t algemeene stemmen 
werd aangenomen hut voorstel van den heer  P. . 
van dur  bilt , om elkander  en hei Bestuur  op de 
hoogte tu houden van hetgeen er  uitkomt op 't 
gebied van Ambachtsonderwijs. l Bestuur  ion 
in elke Algemeene Vergadering van de verschil-
lende opgavn verslag uitbrengen. 

lu de vorig-'  vergadering was :>an het Bestuur 
opgedragen, in deze vergadering rapport uit lc 
brengen omtrent zijne meening over  euu voorstel 
van deu heer  Van der , naar  aanleiding vau 
zijn punt vau bespreking: n du Vereeniging 
ook iets doen om de toekomst te verzekeren der 
Ambachtsonderwijzers, hetzij  door  oprichtin g vau 
een fonds of door  andere middelen.'" 

c Voorzitter  bracht, namens hul Bestuur, een 
rappor t uit , waarin hij  onderwijzers en leeraren 
aau Ambachtsscholen weus op hetgeen hij  't r 
Onderwij s plaats greep; dat Gemeentebesturen en 
particulieren langzamerhand genoodzaakt werden, 
zoo zij  op du scholen voldoende hulp verlangden, 
en dal het voor  't ouderwijzend personeel aau de 
Ambachtsscholen gemakkelijker  valt huns» betrek-
kin g te verlaten, zoo zij  niet behoorlijk bezoldigd 
worden, dau vooi'  Olldei wijzers bij  bet r  On-
derwijs; dat liet daarom van behing is, dat de 
Besturen beginnen in tc zien, dat, zoo zij  wer-
kelij k en niet in naam , du belangen van Ambachts-
scholen willen bevorderen, J m de eerste plaats 
hebben te zorgen voor  eene betere bezoldiging 
van leeraren en onderwijzers. 

Wijzende op de geringe krachten der  Vereeni-
ging toonde hij  uan, dat daarin, al is 't niet 
dadelijk uu niet rechtstreeks, verbetering moest 
komen, zoo alle leeraren en onderwijzers aan 
Ambachtsscholen tot de Vereeniging toetraden , 
omdat dan eenheid kon komen in 't geen wen-
Bcbelijk en nutti g moest geacht worden, terwij l 
iiilelleetiiueiu vooruitgang noodzakelijk verbetering 

vau stoffelijk welzijn tengevolge moet hebben; y 
toonde aan, dal stoffelijke ondersteuning uiut kon 
geeischt worden vau de Vereeniging; dat op de 
Besturen nog minder  moet gerekend worden, daar 
deze, zoo zij  reeds onmachtig of onwilli g zijn om 
betere salarissen tu geven, des te meer  onmachtig 
ol onwilli g zullen , om ouden van dagen te 
ondersteunen, j  gat dan ook, als ziju overtui-

ging, le kennen, dat hut geen passende houding 
zou geven, wanneer e leeraren en onder  wijzers 
tot de Besturen kwamen met de belofte hun plicht 
te doen. en daaraan het verzoek mn hulp verbon-
den. l is du plicht der  Besturen, die het belang 
hunner  scholen begrijpen, den onderwijze ra te 
gemout te komen. c eenige hulp voor  die tou-
komst ziet luj  hierin , dat de leden zich aan-
sluiten bij  hel Nederlandsch On lerwjjzersgenoot-

scbap en d ui, als linancieele toestanden het even 
toelaten, deelnemen in de -
maatschappij  van dal Genootschap. 

u heeren J'>. Olie Jbz. en A. C. de Graaf 
brachten rapport uit over  do door  hen vervaar-
digde woordenlijsten, naar  aanleiding van de 
vraag, gedaan iu dc vorige Vergadering: »0p 
welke wij/i *  kunnen wij  benamingen, die iu de 
practij k in strij d met de wetenschap gebruikt 
worden , tu keer  gaan ?" 

e heer  Olie had p. in. 8000 namen bij  den 
huishouw, dc beur o Graaf p. ui. '20<((i namen 
bij  deu scheepsbouw voorkomende , bijeengebracht. 
Beide lijsten souden voor  du a. s. winterverga-
dering ter  completeuriiig euz, circuleeren onder 
de leden, teneinde tot verdere maatregelen over 
tc gaan. 

l algemeene stemmen werd besloten, dat de 
volgende vergadering zou plaats hebben in de 
tweede helft van r  le 's-'iruieiihage. 

t eerste punt van bespreking: sla 't noodig, 
dat het Ambachtsonderwijs direct aansluit bij  't 

r  ouderwijs; zoo ja , hou kan die aansluiting 
't best geschieden ?"  word ingeleid door  den heer 
.1. de Gou. Spreker  meende, het eerste gedeelte 
van ziju vraag toestemmend te mogen beantw -
den, eiizeided.it, naar  zijne meening, du aanslui-
ting 't best kon geschieden, als n van 
Ambachtsscholen zich in betrekking stelden met 
heeren , van wier  scholen de 
Ambachtsscholen werden bevolkt; ook meende hij , 
 lat 't Ambachtsonderwijs moest aanvangen daar, 
waar  't r  onderwijs eindigt, en dan speciaal 
niet 'loog op 't toekomstig beroep van den leer-
ling moest i 1  r  r zijn. 

Uit de discussién bleek, dat bij  de toelatings-
examens voor  de Ambachtsschool niet overal de-
zelfdu eischen gusteld werden; dat in de eene 
Gemeente dit examen wordt afgenomen door  een 
enkel Bestuurslid terwij l iu dc andere Gemeente 
die taak was opgedragen aan r  en . 

e meerderheid der  Vergadering was van oor-
deel, dat voor't toelatingsexamen bepaalde eischen, 
hoe gering ook, moesten gedaan worden ; dal het 
examen behoorde afgenomen tc worden door -
teur  en ; dat de leerling, na genot van 
voldoend Eager  onderwijs, niet ouder  dan r 

behoefde te zijn , omdat hui  onderwijs niet 
werd afgebroken, maai' voortgezet iu betrekking 
tot hel gekozen vak. Jeugdiger  leeftijd zou, met 
het oog op de physieke kracht noodig voor  du 
practij k , minder  gewenscht /iju . 

t tweede punt van bespreking; s 't wen-
schelijk , dat in de wel op *t r  ouder-
wij s ook bepalingen wordeu opgenomen tot rege-
ling van liet Anibuchtsniiderwij s f*  werd ingeluid 
door  den heer  Jb. Olie Jbz. 

Spreker  zeide, dat «inleiden"  voor  hem de be-
teekenis had van oijsbreken"  , dat hij  dit wilde 
doen, maar  dat hij  dan hoopte meer  licht te 
ontvangen, dan hij  kon geven. 

Wetten, zeide bij , dienen om onwilligen terecht 
te brengen: zij , die ter  goeder  trouw bandelen. 
kunnen Ze vooi'  een groot gedeelte, zoo niet geheel, 
missen. Toch zou bij  willen, dat, om eenheid in 
't Ambachtsonderwijs tu brengen, ook het prac-
tische, evenals alle ander  onderwijs, kon gere-
geld worden bij  de wel. Eeu examen voor  prac-
tische onderwijzers kon zijn nut hebben, als 
proeven weiden geleverd vau bedrevenheid in 't 
maken van déta i ls, van uilslagen un van het ver-
klaren van materialen cn gereedschappen. 

e Vergadering was 'leens mei deu heei Olie, 
doch meende, dat het ook deu onderwgser-prac-
ticus niet mocht ontbreken aan degelijke begrip-
pen van opvoeding en onderwijs. 

e huur  Cornelisse maakte du Vergadering op-
merkzaam op ueu weikju getiteld : «Berichten en 
mededeelingen van dc Vereeniging van n 
aan n voor r  onderwijs, N  1." 
Vooral beval hij  ter  lezing aan ecu daarin voor-
komend preadvies van eeu warm voorstander  van 
Ambachtsscholen, den beer . J. ZaaJjer, op 
de vraag: »ls voor  de opleiding van ambachts-
lieden du Burgerdagschool of de Ambachtsschool 
le verkiezen?" i werkje bevat verder  den Be-
schrijvingsbrief vuor  de tiende algemeene verga-
dering van genoemde Vereeniging en wordt uit-
gegeven by C. . Brinkman , te Amsterdam, tegen 
betaling van een gulden. 

Wegens hut vergevorderde uur  weiden de beide 
volgende punten van den Beschrijvingsbrief ver-
daagd tot de volgende algemeene verga lering, cn 
deze bijeenkomst gesloten met duu wensch, dal 
hel onderwijs iu 'tulgemeen, en 't Ambschlson-
d er  wijs ui het bij/ouder, in bloei tocueme lot heil 
van 't Vaderland. 

 N N E N  A N . 

'S-Gravenhage. e r  van Binnenland-
sche /aken heult aau P. du Baal uu Cie., lu Slie-
drecht, tot wederopzegging, vergunning vut leend 
voor  een stoomsleepdienst in de provinciën Noord-
Brabant, Gelderland, , , 
Zeeland, Utrecht, Overysel en . 

— r  dun r  van Financiën ziju be-
vorderd tot landmeter  2e klasse by het kadas-
ter, de landmeters 3c klasse J. W. van Buien 

k te , . Vonk tu , VV. 
A. . n tu Zierikzee, . V. Verbaar  te 

r  en J. J. , Teychiué tu Breda. 

i van Au ta tod ln i j pa . 

, 23 lag. 
ffstisisns). te  uren, door  deu architect W. 

Veth: bat maken eener  broeikast en toebehooren, op 
een l crreiu gelegen nun dc 1 )oipsd raat te  ijus-
heeteataod. 

vtii-ienh.Ni tta 19 uren, door  burg. cn weth.: bet 
verbouwen vim een gedeelte vau bet stadhuis langs 
dun Ondezijds Achterburgwal. 

, tc 13 uren, door  burg. en weth.: het 
afbreken vau du g cn hit makeu van deu on-
derbouw voor eeue ijzeren draaibrug tc dier  plaatse. 

, tc 12 uren, door  liet gemeentebestuur: 
de levering un plaatsing van een plant ijzeren gashou-
der, hebbende iu middellij n 1-1 . en eene hoogte 
van f» . mei bijbeboorende ijzeren geleiders, gclei-
derplaten, rollen enz. 

4. , te k"  j uren, door  burg. en weth.: lo. 
het houwen van ecu openhaar  privaat eu vuilnisbak, 
nabij  de Sopliinsl raat; 2o. bet verven van brand ladders 
ea brandbeken-

e  uur. door  burg. en wel li.: hel dempen 
eener  sloot achter  dc Zorgvlietstraat cu bet loggen 
van een riool in die straal. 

, le 7' .: ureu, in het Stationskoflichuis: het 
glas- un verfwerk der  nieuw 1c houwen school le 
Zuidwolde. 

, .'  tug. 
. te  ureu, ten kantore van deurwaarder 
: de verwijdin g cn slutting ecuer  Opvaart, 

loopende ven dc Boiswarder— Sneekex Vuurt tot naar 
de Abbugustcr , aan- en om dezuthuu. bewoond 
door  O W. a en T. van 't Zei, benevens een 
eind vaart, loopende even voorbij  deu molen bij  die 
zathcii cu lauden behoorende. Bestuk eu voorwaarden 
ter  lezing bij . . , onder  Nijland , bij  wien 
inlichtingen ziju tc bikomen cu door  trien aanwijzing 
zal worden gedaan. Briefjes gemerkt r . 

i i re i i i i . tc 2 uren. door  dc ruaatscnappij  lot expl. 
van Staatsspoorwegen, aau het Centraalbureau: lo. 
het makeu van een met-den t met kraan eu 
daarmee in verband staande werken voor  dc brug 
over  du Oude Arne, ton behoeve van deu spoorweg 

. g /"  14,200; 2o. het 
bouwen vuu eeue douaneloods op hut station -
wiird c i , len behoeve van den spoorweg n -
Trni -i '  grens. g / 11,"!" . 

ruilingen , te 3 uren, door  Jhr, . . . A. de 
s vun Swinderen, bij  Wed. Bekhoff: hel bouwen 

vau een stulgcbouw hij  dun huize Allersaai nabij 
Ezinge. Teekening ligt bij  den architect .1. F. Scheepers. 

Woeswsntg,
omteriieiiiiiuii , te  uren, door  bet watersokap 

, iu hel waterschapshuis: het doen vau 
eenige herstellingen aan bruggen ea linde re objecten 
binnen het waterschap, in 3 perc. en in massa. lui . 
bij  dun deskundige 11. Wind, aldaar. 

l-i- i i mil . tc ö aren, door  hel polderbestuur  vau 
Oost-lJselmonde, in de e ruin : de levering 
vau 800 . . 

Zutfen, ilnor  11. F. Weiisinki du verbouwing vnn 
ziju huis met daarnaast staand koetshuis cn bovenwo-
ning, lui . hij  den architect J. Uiterwijk . 

, bij  deu limiiieriiiti u \V. F. C. Schaap: de le-
vering van 35,530 boekbanden van bandijzer. -
len tur  visie bij  genoemden timmerman. 

, tu». 
kaastemtas», tc 11 uren, door  den commaiiduul der 

marine, ter  griflï u van dc directie: lo. het verrichten 
van eenige onderhoudswerken op 's s werf en aim 
's s lijnbaan; 2o. bet herstellen uu vergruoleii van 
hut gebouw, bevattende de bureau's eu teekeakamer 
van schcepsbotiw. Bestekken ea voorwaarden liggeu 
ter  lezing op dc gebruikelijk e plant sen. 

, te 13 ureu, door  bet ministerie vnn bin-
nen!, zaken: hit makeu van 5 kribben lot nonniili -
scuru.g vau dc Waal boven Nijmegen, tusschen dc 
kitomutcrruaiui i 25 cu 20. lui . bij  den eerstaanw. 
ingenieur  te Arnhem en den seotie-iagenieur  tc Nij -
megen. g ƒ 105,000. 

lirui-lugcu , lu 12 urun, door  deu ontvanger  der 
registrant; cn domeinen, iu hut s de Beurs: bet 
makeu van et u dam tu de t vóór de voor-
ma.ige Apuorl , het gedeeltelijk slcetilell van de cour-
tiue ï—-8, hel metselen vun euu duiker  cn bel afbre-
ken vuu dc Apoort. Aauw. 21 Aug., tu 10 ureu. 

, te 2 uren, door  burg. eu weth.: het leg-
gen eu maken vau vergaarbakkeu, verbiiidiugsputteu 
met ijzeren pijpen uu rioolbuizen van gebakken aarde , 
al-mede uverdekle riolen van Portlnud-cctncui . hij 
tiel (ilashlazcïsveld, in de Tuchthuisstmat, e 

, Coruclissli'Cg en Zakstoeg. Voor-
warden liggen op de gemeentesecretarie, lui . ged. 
> Ungcii voor  dc besteding, op alle werk lagen tus-
scheu '.) ca 10 uren , bij  den opzichter  J. E. vuu deu 
Arend. 

, door  de . n sporwegmaat' 
schappij, ten bureele van den raad van administratie, 
Vijgendam: dc levering vau 1200 tons beste grove 
kacuelkoien. 

, il mr  burg. cu weth. van -
raleel, tcu behoeve vau liet gemeentehuis uu de open-
du re lagere soholea: de levering vau 550 tonsbagge-
laarturl , lc soort, cn 85 tons lange turf , le soort. 
Bij . ni/„  mut monsters, ran minstens 5 stuks, tun 
geuteentehuixe. 

l.i in.m-.'N door  liet gemeculubustuur: tie leveriug 
van alio tons bugger  lu rl , ui  perc, cu 10  slaks 
best droog beuken-,  ikeu- ol'  berken brandhout. 

n ot U i-i i  (k door  het burgerlij k armbestuur, bij 
den secretaris-penningmeester: Ue leveriug van 4 ijze-
ren kribben. 

Vrijdag , Ï J lug. 
tvexterbork. tc 2 ureu, door  kerkvoogden, bij  J. 

S. Tl i ij  ii : liet makeu cu plaatsen vaa ecu ijzeren hek 
voor  <le pastone aldaar, lang p. m. 10 . met bijlc -
vering van het metselwerk eu Ue zerkje-, uu wat ur 
verder  tou behoort, inl . bij  duu kerkvoogd-admiuis-
tralcur  .1. , lu Eursingu. Aanwijs vuu mot el 
en opgaaf vun XWSarte des voormiddags vóór du be-
steding. 

/.ti n il.i^  .  tiif . 
l l r r r l i i , tu  uur , door  burg. en weth.: lo. liet 

bouwen vun euu magazijn mei werkplaatsen op het 
terrein der  stedelijke gasfabriek: 2o. hel vernieuwen 
eu herstellen van kuiimureu cu schooi ingen cn hul 
slaan vuu keerpalon laags de stadsgrachten; So. hel 
rioleuruu cn beistraten vun ueu gedeelte grond ui de 
VV eis teeg. Aauw. 83 Aug, tc 10'j, ureu, uan de 
stedelijke gasfabriek. 

, lo 2 ureu, door  burg. en weth. vun Slou-
tenburg, aan bet gebouw vun het prov. bestuur: bet 
opiuakeu eu bestraten met Wtiulkhukcr s vuu duo 
Ouden- of r  weg, loopcudu vau dou slratil weg 
van Amersfoort naar  Bumuveid al, nabij  du boeren-
hofstede c , tot aan deu ftwartewog of de grens-
selieidiiig der  gemeenten Stoateiiburg uu , 
lui . bij  dun hoofdingenieur  eu den ingenieur  iu hel 
e district cn bij  den opzichter . J. van As, lc 

Amur&toort . Aanw, :{ daguu vóór de besteding, e 
10 ureu. 

, tu 2 ureu, door  burg. en weth. vun -
duu , ..U  net gebouw vau het prov. bestuur: hel op-
mukcu uu bestraten met Waulkhukcr *  van duu Zwarle-

wrg, vnn den n straatweg bij  het recht-
luiis vau n af lot de grensscheiding dezer  ge-
meeste en Stoutenborg. . hij  deu hoofdingenieur 
eu deu ingenieur  iu het Sc district cn bij  den Op-
lichter  F. .1. van As, te Amersfoort. Aanw. 3dagen 
róor dc besteding, tc 10 uren. 

, SO Aug. 
, te  uren, door  den commandant dor 

genie, in hut lokaal Tfvoli : hut verbeteren van de 
Oostbatterij  tc , onder  hot beheer  der  genie 
nldanr. . tcu bureele van voornoemden command. 
Bestekken verkrijghtn r  bij  den opzichter  van forlili -
caliéu W. F. Werner, in Fort-Erfprins . Bilj , inzen-
den 2S Aug. bij  dun commandant der  genie. g 
f ujfi,000. 

Bvfdjf w bi, te 12 uren, door  burg. en weth.: het 
maken cu stellen van den ijzeren bovenbouw voor  dc 

g e , met bijlcvcriti "  van ulle mute-
rinlen. Bestek, met toe kon ingen, ligt ter  inzage aan 
bel bureau dur  gemeentewerken. waar  ook inlichtin -
gen tu bekomen zijn. 

Ooswlle »d Usel, lu 12 uren, door  duu architect 
 van . bij  A. : hut houwen van cen 

bonvnuuunvoning en sankooren in den Prins-Alexao-
ilerpoldcr , gemeente . Bestek cu teeke-
ning tor  inzage bij  genoemden architect. Aanw, g8 
Aug. te 12 uren. bijeenkomst bij  C. , aan deu 
Capelseheweg. 

. te 2 uren, door  bet . . parochiaal kerk-
bestuur, bij  Beheerder  het afbreken van beslaande 
gehouwen eu het houwen van een liefdegesticht met 
scholen. Bestekken en inlichtingen bij  deu architect 
li . le c vVz., tc . Aauw. le 11'/, uren. 

ffbealssjm, te 2 urun, door  kerkvoogden der , 
gemeente, hij . . vnn Brugge: hel houwen vaneen 
bijna geheel nieuwen toren op het kerkgebouw aldaar. 

, :i l Aug. 

Vllnge, te 11 uren, door  het ministerie vun ma-
rine : het in.il .--n van ecu ijzeren kust lichttoren cu bet 
geilen vuu dien op deu zeedijk bij  West , iu 
Zeeland, met den aankleve van dien. t ingen, 
gedurende  dagen vóór de besteding, bij  den bouw-
kundige bij  deu dienst van n  loodswezen, te 's-llage. 

, te 1 uur, door  bel . . parochiaal kerk-
bestuur  vau den . Jucohus, in de pastorie: hut' 
bouwen van eene kerk met toren en bübehooren, 
volgens de plans van den architect . J. . Cuypers, 
te Amsterdam. Aunw. 21 Aug., tu 10 ureu. 

trnlieni . le 1 uur, door  den burgem.: hut stichten 
nn een gebouw voor  BVphUitisebe zieken en het ver-
lichten vau eenige werkzaamheden aan bet ziekeuhuis. 
Teekeningen ter  inzage ten bureele vnn den gemeeutc-
itohiteet. Aauw. 26 Aug.. te 10 uren. 

, in hel Timmerhuis: de levering uu 
plaatsing van ongeveer  óllO strukk. . gesmeed-ijzeren 
lekwerk mei gegoten-ijzeren palen, om hot iniddcl-
terrein der  Oosterkadc. 

; , | . 

, ie  uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken: de verbetering van ilea l.lsel in de ge-
raeente Zutfen, nabij  dc spoorwegbrug aldaar. Aanw. 
Ï5 Aug.

, le  uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken: hel verrichten van eenige baggerwcrketi, 
lot verbetering vau het vuurwater  op dt*n Geldcrschcn 
Usui in de provinciën Gelderland eu OverÜsel, met 
dc daarmede in verband staande werken. t mini-
mum der  tu baggeren hoeveelheid wordt op 2b

; i gebracht p gewijzigd bestek. e 
kusten der  eerste besteding komen mudc Urn laste 
vau deu aannemer.) 

, tc 11 urun, door  hut ministuri e vun ma-
rine: dc levering vau lo. grauwdock, 2o. geelkoper, 
ten dienste van de directie der  marine tu Willemsoord. 

,  tend, 

Uun , te 2';., uren, door  het ministuri e van bin-
nenl. zaken, aan bet gebouw vnn bet prov. best.: 
lo. het vernieuwen der  llartsvelderlwug, gemeente 

. Aanw. 2S Aug. g f8400; 2o. dc uit-
voering van buitengewone werken san de groote -
wegen in , iu :t perc- Aanw. Aug. 

: perc. 1, ƒ9070, perc. 2, ƒ 8 6 7 0. perc. :J. 
fmt). t ~ w . t r » . 

kauterdasa, door  de diaconie der e 
gemeente: de levering vun p, m. 700,000 turven.

Vrijdag , :t «rpt . 

tmlieni , tc 12 uren, door  bel ministerie vnn 
Uaeenl. takes , aun hel gebouw van bet prov. best.: 
hei verrichten van verfwerken en eenige andere werk-
ïaitnliedcn aan hut gebouw der s hoogere burger-
school io . . hij  den hoofdingenieur 
eu den ingenieur  Van der  Shvdeu, n tc Artihem 
i ' i i den opzichter , te . Aanw. 
27 Aug. g /7S0. 

Zaterdag.
Wntti-ga, tu 11 uren, door  hel gemeentebestuur 

van West stellingwerf, ten gemeente huizo: lo. het 
aanleggen eener  aarden baan un het bestraten daar-
van mei klinkeisteen, van deu grintweg onder  Nij -
latncr  nf tot den g onder  Nijboltwolde, 
ter  lengte van 8850 ; 2o. het uitbreken eu weder 
bestraten met klinkersteen, vnn een gedeelte grintweg 
ten oosten van het dorp vVolvega, r  lengte van 
1350 , alsmede het herstellen der  klinkerpaden ens. 

ui hut dorp Wolvega. Bestekken verkrijgbaar  ter 
leeretarie 'e Wolvega, Aauw. :i Sept., van no. 1 te 

 uren, tc beginnen bij  den grint weg onder  Nijlamer, 
tu van no. 2 tu 5 ureu. 

Wrldiim , tc 11 ureu, door  liet geniociitcbestuur 
ren Barradeel: het bouwen eener  nieuwe school te 

. Aanw.  Sept., te 11 uren. 
iiirrttiri . door  boekhouder  cu commissarissen van 

«le meestoot Willem 11. aldanr: lo. do levering vau 
Üb.000 . n eu 16,000 . -

. te leveren in genoemde mcestoofJ 2o. het 
drijven van dun molen gedurende den teelt 1876; 

loting voor  du reed beurten. Bilj . inzenden uiter-
lij k :i Sept., bij  deu boekhouder  Benleyn, te Uzcti-
dyke of bij  de commissarissen Antlieunis eu Thomncs, 
tc . 

g , O Nr-t , 

trtilirm , te 1 uur, door  de comm. voor  du ge* 
'iieentircinigiiig , ten haren kantore; bet mukuri eüiier 

s te a onder  Arnhem. Tcuke-
'Uiigen liggen aun genoemd kantoor. Aanw. 41 Aug., 
[c 10"/, uren. 

, door  bet departement vau koloniën: de 
levering vun 18,604 riemen panier, En diverse soorten, 
"OOf den dienst iu Nederlaudscb-ltidié. Bestek en 
"musters ter  inzage aan hut kolouiuul etablissement, 
l l ' Amsterdam. 

, O . 
, tu 18 uren, door  het minislurï u van bin-

["'id . zaken, ten behoeve der  Staatsspoorwegenj  de 
g vau spoorstaven roet eindverbindingen en vaa 

! i;ii 'kboiiten , in 2 pure. lui . bij  deu eerstaanwezend 
"'kcnicu r  te . 

Vrijdag , O Neut. 
, tc 1 uur, door  hut ministerie van OOriog : 

jw levering van dc vour  den dienst van 1 S7f> bij  de 
"uidmacht benoodigde slolfeu. als: 

Ordinaire laken* t 
72,000 . donkerblauw, in 16 perc, ieder  van 4000 ; 
84,000 „  lichtblauw, „  8 „  „  „  8000 „ 

) „  groen, bestemd voor  het regiment grena-
diers cu jagers, in eene partij ; 

OmhraJ'ficif't
3,800 . donkerblauw, in S perc, ieder  van 400 ; 

0 „  lichtblauw, „  li „  „  „  800 „ 
800 „  groen, bestemd voor  het regiment grena-

diers cu jagers, in ééne par'ij ; 
t/ilmomderi»f//üke/ui ; 

1,000 . geel, in 1 pCrO., ieder  van 850 ; 

400 „  roud. „  2 , 200 ,. 
10*) „  lichtblauw, in ééne pari ij ; 

 seswnsrf mor kei  Werfdepot; 
(1,200 . keper, iu 2 perc., ieder  van 3,100 ; 
6,400 „  grij s keper, „  2 2,700 „ 

O „  lichtblauw uitmonstering, in ééne parti j 
Prijsopgave per . 

, . 
tmolrrdain , tc 11 uren, door  het ministerie van 

koloniën, aan het l Etablissementi de leve-
ring , iu 57 perc, van: aambeelden, bankschroeven, 
enz.; divers gereedschap; koperen en ijzeren vlampij-
pen; ijzeren geldkisten; divers koper: blik , k W , 
zink on looden pijpen; staal; divers ijzerwerk;
waturkislcii ; brandspuiten en brandspuitslangen; kwas-
ten, horstels, enz.; divers leder; hoosvaten, sloeprie-
tiieu cn paguniurs; vijlen; pek; diverse verfwaren; 
cement; loodwit, menie en zinkwit ; olie on traan; 
slijpsteenen. verf molen», enz.; glasruiten, patentghv 
zen, enz.; zeil-, karl- , rnvensdock, enz.; stncekoleti cn 
cokes; Engelsche vuurvaste steenen; hang- en sluit-
werk: ijzeren klink - eu draadnagels en spijkers: ijze-
ren en koperen schroeven ; compositie-spijkers; diverse 
houtsoorten. Voorwaarden liggen tor  inzage aan het 
departement van n cn aan bel l Eta-
blissement voornoemd. 

. 14 Nrp(. 
, liimlcrdam , triilirm , 'a.ajeaejl , 

. n , Vllage, -
lo.out. , Viiit n en /uilen te 12 uren, door 
de plaatselijke nf garnizoenscommandanten: dc leve-
rin g van rourages, hennodigd voorde troepen, die 
van  Nov. '75—Ul Oct. 'ïu'  iu gemelde plaatsen zul-
len aanwezig zijn, 

g , SS Nrpt . 
«mh l - l lm r l a , U: 6 urun, door  B. : het 

bouwen van ecu boerenwoonhais in bel W ndmolen-
brock. 

. 14 Orl . 
'nllag* . tu 12 uren, door  het miui-dcri c vun bin-

nenl. zaken, hel uitbaggeren van dc lig-, los- en laad-
plaats buiten den oostclijkcn afsluitdij k tc Amsterdam 
cn het mikken van een vangdnm iu liet J bewesten 
de haven te Nieaweodam, ten behoeve van den spoor 
weg van Nicuwidicp naar  Amsterdam. . bij  den 
eerstaanwezend ingenieur  tc Amsterdam. Aauw. 11 
en  Sept., telkens tc 11 aren. 

Up ..U-  ir  hcpalri i datum. 
 in het Boschhuis: het verlengen eener 

boerenschuur. 
Verndam, door  liet gemeentebestuur: de levering 

van p. m. 600 stère uiac-aihini. Aanbiedingen bij  den 
burgemeester. 

Ulrdiim , hij  den president-kerkvoogd W Beekhuis: 
liet verven van het kerkgebouw cn den toren der 

. gemeente cn dc ondcrwijzerswonitig le VVargn. 
Bestek cu voorwuunluii liggen hij  Wed. T. Zwart , e 
Warga. Aanw. dagelijks. 

 . len geuiuuiituhuizui lo. du levering 
van 70 ii 100 a harde puin, op den kunstweg aan 
dc Juckctnabriig bij ; 2o. ) 
het nlbrckun cn wederopbouwen vau den dorpstoren 
le . Aanw. :J0 Aug., tu 11 uren. 

Alloop va» Aanbcsledin iüei i. 

 4 Aug.: het vernieuwen van halsbeugels in 
den sluisbeer  te ; minste inschr. was G. -
ker, te , voor  ƒ 1'JÓO. 

, 5 Aug.: het houwen eener  nieuwe school 
met onderwijzerswoning; ingek.  bilj. , als: 
A. .1. v. d. , te lïaijum , f 7998 
5. Bergs , „  Fraucker. „  7(J4(i 
G. . d cn 

P. . Schot, „  St-Aima, „  7898 
. vuu Baren, „  Fraueker, „  78G3 

G. v. d. Valk , „  Cubaard, „  7748 
B. Jansen, „  i'opphurnwier , „  71% 
B. .1. van der  .Steele, „  Sneek, „  71<J5 
B. .1. , „  Fraueker, „  6900 
.1. O. , „  Tzuin, „  li7l)'.l 
11. (i. Brouwer, „  Stiens, „  C700 
B. Q. , „  Utens, „  6180 
gegund. 

, 6 Aug.: het leveren vuu een stoomwerk-
tuig met stoomketels ten behoeve vnn dc llilvcrsuni -
sche ; ingekomen :i bilj. , als : 

j  Prins vuu 
Oranje, te , / 9S00 

j  de Ailns, „  Amsterdam, „  SSOO 
Cosün eu Co., _ „  Gouda, „  76911 

, 6 Aug.: lo. het doen van «enige ver-
striktinnen en herstellingen in do klinkerbestratin g 
van deu weg over  de Garst naar  Zuidurvccii ; ingeko-
men :. biljetten , als : 
J. N. , te Blijnam, ƒ 4 68 

, „  Wiuschoteii, 374 
. , „  idem „  378 
2o. het uitvoeren van eenige tüumer-, verf- en be-

liangurswcrkcn in twee nar. de gemeente toubehoorende 
perceelen: iugek. 2 bilj. , nis* 
A. g cn J.

ten Gate, te Winschoten, ƒ 20S 
. , „  idem „  200 
ii.n-.i l tuin , 7 Aug.; het houwen vnn cen nieuw 

lokaal bij  bet beslaande schoolgebouw te Bensieh'em; 
bet naken vnn eene glazen afscheiding in- cu eenige 
veranderingen aau genoemd gebouw, mei het leveren 
van aile materialen; ingek. 6 bilj. , als: 
W. 1>. van , te , '9146 
6, s Gz.. „ , „  8900 
A. . Benders, „  Zoelmond, „  8760 
11. u. Waanders. „  Tiel, „  8571 

. , „ , „  8100 
B. A. Pui tiert , „  Zoelmond, „  7930 
gegund. 

iiri i . , 7 Aug.: het doen dor  onderhouds-
werken aan dc woonhuizen bij  du directie der  marine; 
minste inschr. was W. vau , aldaar, voor 
f 2S70. 

, 7 Aug.; het bonwen van eun regenbak bij 
dc inrichtingen len behoeve vnu den torpcdodïcnst, 
aun den Verloreitkust ; minste inschr. was P. Vecnuil-
bo*. aldaar, voor/414S. 

Wildervank , 7 Aug.: lc |ieru. het vernieuwen van 
37 . beschoeiing met steunen bekleeiliugstriuirrtjes ; 
inguk. 2 btlj. , als: 
J. Smit, f 675 
J. G. Prummel, te Veendam * „  458 
gegund. 

2o. eenige verfwerken; minste inschr. was J. Nic-
mau, voor./ 48.90; uverigeu aldaar-

, y Aug.: het bouwen van reu nieuw 
schoolgebouw voor  300 leerlingen: lc pure. hut ge-
bouw; ingekomen 6 biljetten, als: 

.  ƒ 8649 
.1. , „  7986 
G. J. vau duu Braak, „
J . van den Braak, „  7237 
11. Willem* , „  7200 

. Wegerif, „  7100 
2c perc. het ameublement; ingek. 6 bilj. , alt: 

. , f 1189 

. Willems, 770 
G. J. van don Brnak, „  751 

. Wegrrif , „  720 
.1. vnn den Braak, „  706 
J. , „  040 

n 
. , /

J. k , „  S5C5 
. Willems. „  7970 

J. vuu den Braak, „
J. Wegerif, „  792S 

. Wegerif. „  7820 
G. J . van den Braak, „

allen aldaar. 
nellananl, 9 Aug.: bet houwen Ben er  woning voor 

tien geneesheer; ingek. 3 bilj. , als: 
. G. van , te Ouddorp, ƒ 7400 

A. Tuneman, „
C. P. Tielcuian, „  5924 
overigen aldaar; gegund. 

, 9 Aug.: h t leveren cn verwerken vnn 50 
last. zuilenbazalt; gegund aan . Schut, aldaar, voor 
/ 694.60. 

»  Aug.: <lc otidurhouilswerkui i aau het 
waterschap Oldumbt: lo. Zijldie p en Nieuw-kunaal: 

. , te , / 2900; 2o. : . 
Nikkeus, te Schecmdu, f 398.60;  dok- en aanhoo-
rige werken te Nicuwohla: W. Snater, aldaar, /'448; 
4b. hot bouwen van eene brugwachturswoniiig bij  de 
Garcwegshrug, te Nicuwulda: . Buur, te Scheemda, 
voor . 

, 9 Aug.: lo. liet verven van de bij -
r,ouderu school mut daarbij  behoorende woning: minste 
iuschr. was . E. Oost, voor  f 49. 

2o. du leverantie der  brandmiddelen iu- cn het on-
derhoud van du ruverbèrcs cn hutaarnea over  du
jaatstc maanden van  cn de  eerste van 1876; 
iugek.  hilj. , als; 

A. , f 090 
. , „  640 
. r  , „  016 
. , „  585 

F. , „
allen aldaar; gegund. 

Ftsnseher, 9 Aug.: hel doen van herstellingen aan 
de brug ten westen van het dorp Schalsum; iugek. 
8 bilj. , als: 
J. .Schuitmaker, f 844. 
3. Bergsma, „  800. 

 v. d. Baren, „
J. , te ï s u m, „
E. E, Statcnta, „ , „  771. 
1). , „  770. 
J. G. Brugsma, „  727. 
J. (!. , „  Tzntn , „  673. 
overigen aldaar: gegund. 

, 10 Aug.: het toveren van 100 ' on-
derhoudsgrint aau du binnenzijde vau dun zeedijk; 
gegund SU A. , tu Breskens, a ƒ3 ,18 per  SC'. 

 10 Aug.: bet bouwen ccuer  schooi; 
iugek. 8 bilj. , als: 
A. , te , / 2870. 
Gebr. , „  Oosterhesselen, „  2543.69 
J. Oldenkump, „  N.-Anistcrdaut, „  2429. 
P. Epping, „  Goes, „  2326. 
T. Schuletiberg, „  2285. 
T. , „  2221. 
A. , „  2219. 
A. . Wohersom, „  2124. 
overigen tu ; gegund. 

Zutfen, 11 Aug.: het bouwen eener  lurflootls, als-
mede dc verbouwing van lokalen uu werkplaatsen tot 
uitbreidin g vau hel onderwijs in ambachten op ; 
ingek. 6 bilj , als: 

. J. , / 3540 
A. Garvelink, „

. J. Beseem, „
, te Gorsel, „  3240 
, „  Vicrakkcr , „  3147 

A. Beijurs en 
A. J. Nossent, „ , „  3098 

overigen aldaar. 
ui-in ,  Aug.: ie levering tuin dc nrtillerie-slapel-

cu constructicmagazijiicn van baud-, draad-, hoek-, 
plaat- en slaafijzer, ten behoeve dier  magazijnen 

3 
-

S
jl l 

64600 
2500 

» 

. bandijzer 
draad ijzer 
plant ijzer 

-
plaatijzer 
staafijziir 

-
staanjser 
id. hoekijzer 

/ 12.791  12.50 
22.70 t S . » | 23.00' 
12.79 i n l i 

. 40 
12.79 

l 
35.2! 

37.00 
S V, 12.20 

13.75 
23.50 
16.86 

38.00 
12.50 

 29.60 31.50 
35.00, 36.00 

alles per  100 . 

Nrhicdam,  Aug.: het verlengen der  bestaande 
viseakade met beeenoaUng enz. op de t on-
der n cn Behieóam, met het verdiepen vau 
den oever, geh-gcn voor  dc bestaande ea dc te ver-
lengen kade; minste inschr. was C. Sterk , te 

, voor  r*90,785, 
Vlunen, 11 Aug.; het makeu vau ecu achlurherm 

laug ongeveer  100 . aan den , met dempen 
der invallende slooleri, in do dijkspalen 60 cn 51 to 
Vianen, langs het bosch; minste iuschr. was C. van 
Es, ie , voor/1799; aangenomen door . 

, tu Asperen, voor/ 1720. 

,  Aug.: «. het niakcit van 14,000 ' win* 
tenant; b. idem 1 anmermat; r. idem 400 1 

rijsheslag met vleclittiiinen ; (/. het verhoogen van ecu 
bnitenberm over  eene lengte vnn 88 meters; miustc 
inschr. was l). Tholuus, tc , voor  ƒ1490. 

tiaiida , 12 Aug.: liet muken eu stullon  den ijze-
ren hovüukouw cuuer  vastu brug bij  het e 
Verlaat; ingek. 6 bilj. , als: 
Cosiin en Co., /

j  tic Prins 
van Oranje, lu , ., 770. 

S. U. h , „ , „  766.90 
A. Vis, „  Waddiuxveen, „  674. 

J. C. Götte, f 548. 
J. J. Verdries, „  512. 
overigen aldaar. 

, 12 Aug.: het vergrooten van het 
tehoflllokaal aldaar; ingekomen 7 bilj, , als: 
.1. A. van dur  Straatcu, / 8445 

. van dur d en, „  3171 
1'. Blanken, „  3156 
A. dc Vrcugt, te Stolwijk , „  3150 
Jan Oskam, „  3100 
W. F. van tier  Wal, „  8988 
S. van den Oever  Jr., „  2920 
overigen aldaar. 

 , ]2 Aug.: het doen van herstellingen 
aan den klinkerweg tusscheu Winschoten un Oostwoid; 
ingek. 4 bilj. , als: 
W. Bos, te Zuidbroek, / 8099 

. , „  Winschoten, „  2038 
 N. , „  Blijham, „  1925 
. , „  Winschoten, „  1890 
/ierik/.ee . 12 Aug.; het levcruti cn verwerken van 

2250 scheepston gewonen- cn 1700 scheepston afval 
van n steen san bet waterscban sobouwen, 
iu 2 perc: le perc. 1000 ton gewone en 1000 ton af-
vul, san dun Zuidwcg en anu het district Bonen-
dauimc; ingek. 9 bilj. , als: 
.1. van der  tc Zierikzee, /'  9500 

. Zomer, „  Burgh, „  9200 
. J. Visser  P«„  „ , „  8600 

1'. van dur  Wende, „  Goedereede, „  8546 
A. van Popering, „  Bruinisse, „ 0 
.1. de u Jz., „  Stavenisse, „  8000 
J. vnn Eek, „ , „  8000 
F.  Volker, „  Wemeldinge, „  7900 
B. tien Bxter  v. d. Brink., , , „  75SO 
gmuijnd door  .1. vuu Fck , voor  ƒ7150. 

2u pure: 1250 totk gewone- cn 700 ton afval uun het 
district Flauwers en luj  het Ossenhoofd district -
gentlijk : ingek, 7 bilj. , als: 

J. do e Jz., f 9300 
. Zomer, „  9200 

J. van der , „  9100 
J. van Eek, „  9000 
F. 11. Volker, „  8700 
. van der  Weude, „  8110 

B. den Bxter  van den Brink , „  7580 
gemijnd door  B. deu Extcr  v. d. Brink , voor/7450. 

, 13 Aug.: lo. bet leveren en stellen der 
zuivcrtoestelleu met bijbehoorende buizmilciding aan de 
gasfabriek; ingekomen 12 bilj. , als: 
Gebr. Figée, tu , / 44,900. 

j  dc Prins 
vnn Oranje, „ , „  48*500. 
. A. Schretlen cn Co., „ , „  42,900. 
. s. Stokvis eu Zn, „  Botterdam, „  42,000. 

E. .1. Bothoven un Co., „ , „  41,396. 
(icbr. Figcc, „  37,800. 

i en Bauduïn, „ , „  36,800. 
J. N. Nering Bógel, „ , „  31,732. 
W. n cn Zn., „ , „  89,449. 
Zimnicr  cn Zn., „  Amsterdam, „  29,000. 
Van Ojipen an Co., „ , „  2S.255.50 

. Ned. (irofsincderij , „ , „  26.250. 
2o. het bouwen vun 25 ovens en huinctselcn der 

ketels; ingek. 3 bilj. , uls: 
J. C. Tom, te , J 23,571 
l). Boer, „  Sliedrecht, „  22.105 
J. van h Jr. , „  V l lage, „  21,200 

, 13 Aug.: hut leveren en plaatsen van 
4 dukdalven iu dc nieuwe buitenhaven tc ; 
minste inschrijver  was . Volker, te , 
voor  f 7238. 

, 16 Aug.: het spnuncn cn ophangen van S 
draden aan de bestaande palen langs den Staatsspoor-
weg tusschen t cn hut kniisputi t vnu den 
straal weg nabij  het station , cn van één 
flrutu l tusschen den kokcrpoal nabij  tic Spuipoort te 

t en den Staatsspoorweg aldaar; alsmcdu hut 
uitvoeren vau daarmede in verband staande werk-
zaamheden ; minste iuschr. was li . Verheul, tu Char-
lois , voor  ƒ 1189. 

Vraningen, 16 Aug.: hel leveren van eenige gego-
ten-ijzerwerken , ten tliuustc der  afwntcringsriolcn: 
minste iuschr. was du Asser  ijzer- cu metaal gieterij, 
voor  / 379.95. 

u , 16 Aug.: het maken vau ecu gebouw 
voor  wagcumakerij, uene lioutloods cn privaten met 
bijbcltoorcndc werken op het terrein van de werkplaat-
sen nabij ; minste iuschr. was . vair  Fien-
hoven, te Schiedam, vour  ƒ65,900. 

Amnterdain, 16 Aug: du levering van brandstollen 
gedurende den winter  1S75,'76 bcnoodigd aaudeopeu-
hare scholon; minste inschrijvers waren: . J. . 
vau tlur , haardkideu B/1.56; geklopte cokes, 

.  van Breemen, a ƒ 1.51, beide per  100 . 
beiden aldaar 

, l i Aug.: hut herstellen en vernieuwen van 
tie leidammen in het Zwolse tie ; minste inschr. 

S 0, vau der  Plas, tc , voor/66,000. 
 18 Aug.: hel bouwen van  school eu 

ouderwijzerswouiiig tc AccjUOV; minste inschrijver  was 
N. van Vclzeii, tc , vour  f 9963. 

, 19 Aug.: het maken en levereu van 37 stel 
italen tongbewegiugen met exoentriekeu, voor  du uit-
breiding tlur  sporen up het station Boxtel; ingekomen 
6 bilj. , als: 

. A. Schretlen uu Co., te , f 14,769. 
. Bntnoven en Co., „  's-llagc, „  14.099. 

, „ , „  13,820.59 
VV. i en Zn, (voor 

J. Armstrong cu Co., „ , „  12,590.30 
k -

hind, „ , „  11,390. 
Eng. n cn ('o., „  Braine-le-

Comte, „  11,000. 
, 19 Aug.: het herstellen van 's s zee-

weringen op ; minste inschr. was B. Beuken-
kamp, te Wleringen, vooi / 10,882. 

Yllage, 19 Aug.: hel maken vun eene poort voor 
den weg vau Nijmegen naar , ten dienste vau 
den spoorweg Arnhem -Nijmegen; ingekomen  bil-
jetten, uls: 
J. J. Bckker, te , f 99,500 
.1. Exalto, „  Gorinchem, „  96,763 
N. vair  iluareit , „ , „  93,800 
lznikk vair  tic Velde, ,. Papendrecht, „  93,54-4 
J. , ., Amsterdam en 

E. S. . „ , „ ) 
B. Voordendag Az, „  S  rijen , „  88,840 

. v. Wijugaardci i , „  Sliedrecht, ., l 

. VVcslmuas, „  Strijcn , „  86,237 
A. W. k cn 

G. . v. d. , „  Arnhem, „  84,780 
J. dc Bruyuc, „ , „  84,556 
W. . van . „ , „  83,286 

Vervolg ilcr i i'i i . 

N N E N  A N . 

1 den Gouverneur-Generaal van Ned.-
ü zijn tic volgende busehikkingeu genomen bij 

het korps vau tien Waterstaat en 's s bur-
gerlijk e openbare werken, als: 
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E  — Zondag 22 Augustus 1875. 

Benoemd: tot opzichter  der  2de klasse, de tij -
delijk e opzichter . Burm en tot opzichter der 
3do klasse, de ambtenaar op non-activiteit B. 

. 
Overgeplaatst: van Benkoelen naar  Soerakaita, 

de architect lste klasse J. d , met in-
trekkin g van zijne overplaatsing naar  Cheribon. 
Van Samarang naar  Poerworedjo, de architect 
2de klasse C. . Coenraad. Van Sampatig naar 
Pamakassan, de opzichter 2de klasse . P. F. 

i del Castelletto. Van i naar Sa-
marang, de waarnemende opzichter 3de klasse 
J. V. Witterland . Van Banjoemas naar  Bandjar-
negara, de opzichter 3de klasse B. van der  Beek. 
Van g naar a -
gantschappen), de opzichter 3de klasse A. A. 
Pasman. 

— r den Gouverneur-Generaal van Ned.-
ë zijn aangesteld bij  den dienst der  Staats-

spoorwegen op Java, als sectie-ingenieur . F. 
Fisscher en als opzichter  der  isle klasse C. G. 
van den . 

 Eene Commissie uit den Gemeente-
raad, benoemd om advies uit te brengen omtrent de 
wijze waarop men in de behoefte van zuiver  drink -
water  zou kunnen voorzien, bracht in Apri l haar 
rappor t uit , waarbij  zij  den d in overweging 
geeft, om lo. de vraag te beslissen of werkelij k 
de gezondheidstoestand van n eischt, dat er 
vanwege het Gemeentebestuur  voorzien worde in 
de behoefte aan zuiver  drinkwater  op ruimer  schaal 
dan tot heden, en, zoo dit bevestig, nd beslist 
wordt , 2o. te besluiten dat Burg. en Weth. wor-
den uitgenoodigd, te trachten met bevoegde per-
sonen of met eene j  in onderhandeling 
te treden, over het verleenen van eene concessie 
tot het aanleggen van een duinwaterleiding, op 
voorwaarden die het Gemeentebestuur  zal meenen 
ten meeaten nutte vooi- de ingezetenen te zullen 
zijn , onder  aanbieding van, hetzij  eene matige 
rente van het gevorderde kapitaal, hetzij  eene 
subsidie voor  eenige jaren, telken jare met een 
vast bedrag te verminderen. 

e Commissie legde bij  haar  rapport over  eeue 
memorie van toelichting met begrooting van kos-
ten, betreffende de herziene ontwerpen van i 869 
van professor , voor  eene duinwaterleiding 
naar . Volgens die raming zouden de kos-
ten van aanleg, met inbegrip van die voor het 
pijpennet tot distributi e van het water  door de 
stad, de aanzienlijke som vorderen van ongeveer 
ƒ 1,350,000. 

e Commissie van Fabricage heeft thans, mede 
naar  aanleiding van dat rapport ] haar  advies uit-
gebracht , waarin zij , op grond van het onvol-
doende der  pogingen tot nutoe aangewend om 
in de behoefte aan zuiver  drinkwater te voorzien , 
aanraadt het eerste punt van de conclusie der 
Commissie bevestigend te beantwoorden, en ook 
de aanneming van het tweede punt van die con-
clusie aanbeveelt. Bij  dit laatste geeft de Commis-
sie van Fabricage echter in overweging, of deze 
Gemeente zich niet zou kunnen tevreden stellen 
inet een beperkte inrichting , zooals die welke n 

r en het Nieuwediep van duinwater  voorziet. 
t punt heeft bij  haar  een onderwerp van ernstige 

overweging en onderzoek uitgemaakt, waarvan de 
slotsom is geweest, dat eene doelmatige en aan 
de billijk e eischen voldoende waterleiding van uit 
de duinen te k naur n zou te krijgen 
li jn , en dat die, volgens de berekeningen van 
den gemeente-architect, totstand zou te brengen 
zyn voor  eene som van f 250,000, daarbijgevoegd 
de kosten van het aanleggen van vij f hoofdbuizen 
door de stad, voor de som van ƒ 40,000. e 
plannen, berekeningen enz. betrellënde een der-
gelijke waterleiding zijn tevens door de Commis-
sie aan den Gemeenteraad overgelegd. 

Advertentien . 

Ontmanteling* vau . 

e ONTVANGE E EN -
N te Groningen zal, op g den 

20 Augustus 1875, des middags ten 12 ure in 
het huis de Beurs, bij  J. VA N S 
aldaar, in het openbaar 

: 

NB. e te vergraven hoeveelheid grond bedraagt 
ongeveer  5400 . 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 
Bestek en teekening liggen, ua 17 Augustus 1875, 
ter  inzage aan de kantoren der e en 

n te Winschoten, Assen,
en Groningen, en zijn aan laatstgenoemd kan-
looi- tegen betaling van één gulden te bekomen. 

e aanwijzing iu loco zal gegeven worden op 
g don 24 Augustus 1875, des voormid-

dags ten tien ure. 
e Ontvanger  voornoemd, 

. 

. 
e  der  Gemeente

zal g 31 Augustus, 's namiddags 1 ure, 
in het openbaar, ten e

Teekeningen ten burele van deu gemeenle-ar-
chilect ter  inzage, bestekken tegen betaling ter 
Secretarie verkrijgbaar en aanwijzing 20 Augus-
tus, vourmiddags 10 ure. 

e g 
VA N 

N 

. 
o t der E en -

N te , ii»  in het koffljluii s liet 
„Ho/  van Holland,"  bij  J. , le Breda, bij 

 u|>  den
en  op  den
telkens des middags ten 12 ure, in het 

tussehen de Gasthuisvcldcn en de  Gam-
pelstruat, sectie A , n'* . 2273, 2274, 2275 en 
2276, groot 1,2960 hectaren, verdeeld in vier 
kavels. 

Boekjes, bevattende volledige beschrijving der 
voorwaarden , perceelsbjisc bri j  ving cn teekening, 
zijn voor 25 cents verkrijgbaa r ten kanton- van 
voornoemden Ontvanger. 

Aanwijzin g te bekomen bij  den r 
VA N E te Breda. 

. 
Op  den 30 Augustus 1875, des mid-

dags ten Twaalt ure, zal in het s dei-
Gemeente  bij enkele inschrijving, 
worden aanbesteed: 

t Bestek ligt ter  inzage en is, op franco 
aanvrage, tegen betaling van / 0.50 per  exem-
plaar , verkrijgbaa r ter  Secretarie van de Ge-
meente; het ligt tevens, met de teekeningen, 
ter  inzage aan het Bureau der  Gemeentewerken, 
alwaar de noodige inlichtingen te bekomen zijn. 

Aanwijzin g op het terrein zal geschieden op 
Zaturdag den 14den en Sisten Augustus te vo-
ren, des namiddags ten twee u u r , terwij l de 

n moeten zijn ingeleverd ter 
Secretarie voormeld, op den dag der  Aanbeste-
ding, vóór des niidilags 12 uur . 

All e
worden spoedig, goedkoop en netjes geleverd op 
teekeningen of modellen door het 

Bureau Nieuwendijk 107, 
Amsterdam. 

k „de e " 

t e
Vervaardigen verbeterde  en

 voor  paaide- en stoom-
kracht . 

N A T U J E A S T 

V a l d o T r a v o r . . 

e j  belast zich met het
van gecomprimeerde wegen en mastiekvloeren, 

n geeft dc r fi. . VA N N 
aan de Fabriek W.W . 107/*. te Amsterdam. 

. 
1111.

Ondergeteekenden bevelen zich aan voor het 
leveren en vervaardigen van ulle voorkomende 

enz., kunnende een uiterst soliede en zeer  civiele 
bediening verzekeren. 

 Augustus 1875. 

Oudwijker

in , 

Siewoehavan .V.zijde 55, . 

L O C O M O T I E V E N , 

STOOM- eo FABRIEKSWERKTUIGEN, 

S VOO l . 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 

S  tot verminderde 
prijzen steeds in diverse afmetingen voorhanden. 

g 
OP 

it i het Timmerhui s te  naai-

de levering en plnatsing van : 

ï)e voorwaarden liggen . op de gewone dagen 
cn uren, ter  lezing op het buteau voor de
selijke werken, enz., in het Timmerhuis, en zijn 
voor den prij s van 10 cents , verkrijgbaa r  bij . 
P. VAN E EN ZOON, Boekdrukkers 
in den n N" . 73. 

k 

 & C°. 

Utrecht. 

worden in den  en tegen 
den  aangenomen by .1. . TE

, , Nieuwe Prinsengracht 
bij  den Amstel N" . 5, Amsterdam. 

Ë N . T 

N N . 
n in n en Belgischen Straatkeien, 

Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenen, enz. 

dat nimmer geel wordt in vellen vso 
70 bij  100 centimeters a / 3.60 het 
boek. 

Verkrijgbaa r  in het n van Tee. 
kenbehoeften voor  Bouwkundigen van 
Th . J. , te Utrecht. 

J 
TOT 

T BESTUU  heeft de eer, n n te 
herinneren aan de
op  des voormiddags tc

, in de bovenzaal der  Sociëteit de 
Harmonie te Zwolle. 

 wordt aan de n verminde-
rin g vnn tarief toegestaan (zie convocatiebrief) 
op deze wijzen: 

Aan alle Stations der  wor-
den speciale retourbiljette n afgegeven naar of ïn 
de richtin g van

 tegen den prij s eener  plantskaart 
enkele reis. 

Zij , die gebruik maken van de lijnen
 en

 ontvangen ann ulle Stati-
ons vau die lijnen retourbiljetten , geldig voorde 
4 dagen, 31 Aug. en 1 , 2 en 3 Sept. 

(Ter herinnering diene, dat op de lij n
 steeds retour-

biljetten veikrijgbaar  ziju aan de , 
geldig voor 4 dagen). 

Xumens het Bestuur, 

J. 11. , Voorzitter. 

 W. , l c Sekretaris. 

.  &, ZOON , 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

e F. O n d e r w a t e r , . 

T N 
N 

r» a. > 1 © r en. , 
voor  welker  en  zelfs bij  de felste koude en 
grootste hitte, b. v. in Glasfabrieken, bij  geheel instaat en alle schade welke daardoor  mocht ont-
staan geheel voor  zyne rekening neemt. e goederen worden geleverd franco, waaromtrent nadere 
informatien te bekomen zijn. Ook levert hij  in nlle mogelijke afmetingen diverse 

E , 
Bomkade . 

E & S , 
U it S. 

TJtreont , Bl ldtstraat , 121. 

U N N 
voon 

, , , enz. 

 en
 en

 enz. enz. 

, , Utrecht. 
k van

.  te . 
 en N van

voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten van 
 en  eu 

 enz. enz. 

. , -n verschijnt bij  tl . 
straat 17, Amsterdam: 

 Vry bewerkt naar het Hoogduitsch 

VA N

Adressen . 

Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ud ƒ 10.— 
twee regels o » 15.— 
dri e regels » » 20.— 

1'. ico4.e-i  %ni ' .

r ieynler  dt Zoon, Amsterdam. WW i i-
meuten iiî reiiiciil , gips, . i ,i ƒ7  per  val 

ecker &  Buddiiiajh , .

Bouwterreinen te V e l» te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VA N * 

E , te Arnhem. 

. P l e y » l e r, te Scheveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 

Bouwterreluen te koop nabij  do " 
aan den Singel, te Utrecht, te bevingen by di'» 
architect  aldaar. 

tU.  Arnhem,
 Fabriek van

 en

Tiende g . 35. Zondag 29 Augu 

E . 
Zondag 29 Augustus

V O O

, , , S en . 
: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Verachijn t Zondaars. Prij » per  3 maanden f 1.6a. u abonneert zich . 

ecu jnargati"; . Afzonderlijk e  bij  vooruit beste Ui ; 15 cent*. 

All e stokken en advertentien te adresseeren aan 

de e te Arnhem. 

: 

regele / 1 . - , 
 liet l'i.ni 
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Groote bitten, wurden nnar  plaatsruimte bcrekeud. 

Uitdruk t by ü  &  C»  F . W .

E E . 
Wi j  lezen in eene correspondentie van de Nord: 

n deelt mede dat de beer s te -
den heeft verzekerd, dat de voorbereidende werk-
zaamheden voor den aanleg eu de exploitatie van 
tie tunnel onder de zee tussehen Engeland en 
Frankrij k binnenkort zullen worden aangevangen. 

e werken kunnen niet worden uitgevoerd al-
vorens de goedkeuring der  Nationale Vergadering 
aan de overeenkomst tussehen den r van 
Openbare Werken en de j ' s "srleend, 
om reden er  eeu belangrijk kapitaal vereischt 
wordt. 

, voor en aleer  zeker vun de moge* 
lij k heid der  onderneming te zijn , moet men op 
ieele ren oever van de engte putten op eene groote 
diepte graven, galerijen ouder de zee openen, 
teneinde juist te kunnen oordeelen of de ge-
steldheid van het terrein wel werkelij k is, zooals 
de onderzoekingen op dtn wal hebben doen voor* 
zien. n men met deze proef slaagt, zou 
vervolgens eene kleine galerij  van den eenen naai-
den anderen oever  moeten gemaakt worden. Al 
deïc werken worden op niet minder d  twinti g 
a vij f en twinti g miilioen franken begroot. 

Alvorens een oordeel ten gunste van het 
ontwerp te vellen, heeft de parlementaire com-
missie, aan welke door de Vergadering een on-
derzoek van de zaak was opgedragen, terzelfder 
tyd een ander  voorstel bestudeerd, ten gunste 
vau het systeem van eeue brug, die de twee 
oevers met elkander zou verbinden. 

Zy heeft geen oogenblik geaarzeld dit voorstul 
terzijd e te leggen, waarvan de aanneming tal-
rijk e klachten vanwege de zeemacht van alle 
natiën zou doen ontstaan. 

t maken van eene brug zou eene onrecht-
vaardigheid zijn geweest, door  Frankrij k en En-
geland op kosten der  zeevarenden van andere 
landen gepleegd , cn  ZOU zoodoende cen soort 
van landengte verkrygen, die de zeevaart vau 

, , d en de door de 
Noordzee bespuclde hinden zou hebben kunnen 
doen benadeelen, op eene uitgestrektheid die in 
zeker  opzicht de geheele wereld toebehoort. 

e zeeschepen zouden zich daarenboven met 
storm tegen de brugpijler s kunnen stootsn, het-
welk verschrikkelijk e ongevallen zou na zich 
deepen, 

t denkbeeld van eeu tunnel is het eenige 
dut uitvoerbaar  schijnt, eu de , aan 
wier  hoofd de heeren l Chevalier, l 

l en c zijn geplaatst, heeft twinti g 
jaren noodig om haar  werk te voltooien, waar-
vun dri e jaren om de voorbereidende studiën te 
maken. Een speciaal artikel van de overeen-
komst veroorlooft aan dc , zich in 
een bepaald tijdsbestek te ontbinden, indien, door 
nog niet te voorziene tegenspoeden, dc werken 
baar te moeilijk tot uitvoering toeschijnen. 

e streek waar men door  behulp van een tun-
nel den overtocht van de engte tot een goed ein-
de kan brengen, strekt zich uit , in Frankrijk , 
van Calais tot aan p Grisnez, en in Enge-
land, van Southforcland tot Folkestone. e -
schappij  heeft van de richtingen , die zich in deze 
ruimt e veordoen, de keus gedaan, en wel die 
Sreike, beginnende van de Engelsche kust, bij 
de baui i ite, op eenige mij  leu west-
waarts van Uouvres, aan de Fransche zijde ein-
digt tussehen Sangatte en Calais, op eeuige mij -
len oostwaarts van deze stad. e lijnrecht e tun-
nel heelt, wal betreft baar  onderzeesch gedeelte, 
eeue lengte van '28 kilometers. 

e grootste diepte van het water  boven dc 
tunnel zal 54 meters ziju , waaruit meu besluit, 
dat men nergens dieper zal behoeven te gaan 
dun 1^7 meters onder den zeespiegel, met inbe-

p vun een rui m voldoende laag grond boven 
'iet gewelf, ter  voorkoming van instortingen. 

Up bet middelpunt, over 20 kilometers, zal de 
tunnel lichtgebogen zijn , hebbende de boog ziju 
beginpunt in het midden van de engte op 100 

s beneden den waterspiegel, en dalende naar 
Je beide oevers door  hellingen van O^.OOJÖ per 
meter. 

Van de beide einden van het centrale ge-
deelte uf zal men de Engelsche en Fransche kust 
"aderen door twee hellingen, elk van 11 kilo-
meters lengte van 0"'.0lll 5 en 0"'.0135 per  me-
ter. Vervolgens zal de onderzeesche spoorweg 
neb aansluiten op Engelschen bodem aan de 

n van South-Eustern eu de Chatham 
Sod , en op Franschen bodem uan de rail s 
*an de Compagnie du Nord. 

e breedte tussehen de spoorstaven zal lu*.44 

ii lni.<45 moeten zijn , terwyl de breedte tussehen 
de sporen 2 meters is. e tunnel zal minstens 
eene breedte van 8 bij  G meters hoogte hebben. 

e totale kosten worden geraamd op 250 mil 
lioen franken." 

Berichte n en mededeelingen . 

, 

e Gemeenteraad van y (België) heeft-in 
zijne laatste zittin g eene beslissing genomen, be-
treffende de prijsvraa g voor de plannen van eene 
normaalschool, enz. 

e d , zich geheel refereerende aan het  ap-
port der  jury , dat het ontwerp >Scola"  de beste 
hoedanigheden bezat, is overgegaan tot de ope-
ning van het daarbij  behoorend naambiljcl , waar-
bij  bleek dat ontwerpers waren de heeren Ondiné 
en Nénot, architecten te Parijs. 

Aan de vervaardigers der  dri e overige ontwerpen 
is geene belooning toegekend, daar zij  aan de 
bepalingen van het programma niet hadden 
voldaan. 

— n schrijf t van : 
n is op 't oogenblik aan e Creuzot bezig 

met de constructie vun een stoomhamer, bestemd 
tot het smeden van groote stukken staal. 

e hamer moet zestig tonnen (00,000 kilo-
gram) wegen en zal hoogstens een val van 5 me-
ters hebben. Zij n vermogen zal tweemaal grooter 
zijn dan van dien, welke in de fabriek van p 
is geplaatst. 

— n de maand Juni hebben op de gezamen-
lijk e e spoorwegen in 't geheel 153 per-
sonen, waaronder 9 passagiers, eeu ongeluk be-
komen. Gedood werden 13 personen. Van dc 
gedoode reizigers komt er  een op de 7,002,500 
passagiers en op de 59,720 treinen. Gewonde 
passagiers telt men cen op de 2,283,571 reizigers 
en op de 17,003 treinen; 24 derailleeringen cn 
11 botsingen van twee treinen tegen elkander 
kwamen er  voor: gemiddeld 1 deraillccrin g op 
de 13,271 en 1 botsing op de 119,439 treinen. 

e meeste ongelukken vielen voorop dellanover-
schc Staatslijn, de Uostlijn en de Wurtembergsche 
lijnen. 

— Volgens het Army and Navy-Journal is by 
het b Gouvernement een plan in over-
weging tot aanleg van eene groote haven aan 
de oevers van de Zwart e Zee. e haven, welke 
den naam zou dragen van den regeerenden vorst 

, zou bestaan uit een buitenhaven met een 
diepte van 7 of 8 meters, gevormd door 2 hoof-
den vau 000 meters lengte en de binnenhaven , 
eveneens 000 meters lang cn 200 meters breed, 
met een diepte van 0 meters. e kosten van het 
geheele werk worden geschat op ö miilioen franken. 

— Gedurende 1874 werden te n 7704 
nieuwe huizen gebouwd, 145 nieuwe straten en 
twee nieuwe squares aangelegd. e lengte van 
de nieuwe straten en squares is 22 mijlen en 
802 ellen. n was met den bouw van 3542 
nieuwe huizen bezig. Gedurende de laatste 25 
jaar is n verrijk t met 1181 mijlen en 54 
el nieuwe straten. Nog neemt de bouwlust voort-
durend toe. 

B  N  E N  A N . 
 Z. . heeft benoemd tot 

Broeder der  orde van den Nederlandschen , 
deu heer 11. . Staal, landmeter der  lste klasse 
bij  het kadaster, te 's-Gravenhage. 

— Bij  ininisteriëele beschikking is de vergun-
ning tot het uitoefenen van een schroefstuoin-
bootdienst tot vervoer  van goederen, geld cn vee, 
vau Arnhem, naar , n en 
Schiedam, alsmede tot het sleepen van schepen 
op do rivieren den , de Waal eu den Usel, 
aan P. J. Engelen Avelingh en  P. Timmer-
mans Cz. te Arnhem verleend, overgeschreven 
ten name van de Arnhemscue Schroefitoomboot-
reedeiy. 

— Bij  ministeriöele beschikking is aan Charles 
G. J. Pietersen, te 's-Gravenhage, vergunning 
verleend voor den aanlog en de exploitatie van 
een tramway (paardenspoorweg) van g 
naar  Vlissingen. 

 de zittin g van den Gemeenteraad van 
den len Apri l 1875 werd met algemeene stem-
meu besloten om onder  zekere voorwaard >u aau 
de  P. J. de  en J. J. C. de Wijs , 
alhier , op liun verzoek af te staan een strook 
grond uau de laudzyde naby het gemeente-bad-

 te Scneveilingen, teneinde daarop een ga-

magnzijnen met boven-leri j  te doen bouwen 
woningen. 

Ter uitvoering vau dat plan kwam door ge-
noemde heeren met vier  deelgenooten eene Ver-
eeniging tot stand onder den naam van tSocuftê 
des Galeries." s werden dc plannen 
voor de uitvoering gereedgemaakt, het werk 
aanbesteed cn g . met den bouw aan-
gevangen. 

t gebouw, dat eene oppervlakte inneem! 
van ongeveer 1200 1 . , zal bestaan uii eene 
galerij  ter  lengte van 84 meters, ter  breedte van 
5,50 nieter en ter  hoogte van 0 meter  door  mid-
del van zuilen cn arcaden aan het landterrai 
vóór het badhuis verbonden. e galerij  zal 
toegang geven tot 18 magazijnen van verschillen-
de afmetingen en alle met verschillende bestem-
ming. Aan elk magazijn is eene woning verbon-
den bestaande uit twee kamers, eene keuken, 
een kantoor enz., gedeeltelijk aangebracht op den 
bega-Jen grond en op de tueschenverdieping. e 
galerij  zal verder  toegang geven tot bovenwonin-
gen , die iu twee verdiepingen boven die galerij 
zullen worden opgebouwd. 

e woningen zullen te zamen bestaan uit 
24 anëel ingen eu 70 vertrekken van verschillende 
afmetingen met balkons. portierskamers, water-
en gasleiding en verdere inrichtingen, die tot 
een aangenaam verblij f noodig zijn. e vertrek-
ken zullen alle gemeubileerd worden en kunnen 
afzonsierlijk of gecombineerd worden verhuurd , 
zóódanig dat aan eene aanvrage van b. v. zeven 
vertrikke n op ééne verdieping en tot veertien ver-
trckku i voor  ééne woning kan worden voldaan. 

n verband met het internationaal karakter 
der bidplaats zullen de nevels  a. worden ver-
sierd met de wapens en de standaards der  ver-
schillende , waarvan ingezetenen gewoonlijk 
tc Sekeveningen tegenwoordig zijn. 

l geheele werk zal den 15den Juni 1870 
voltooid moeten zijn. e plannen zijn vervaar-
digd loor den architect  J. C. de Wij s alhier, 
die ttvens met de uitvoering van den bouw is 
belast, terwij l hot werk is aangenomen door  den 
heer'3. P. Schippers alhier. 

— n leest in de  het volgende 
bericht: 

 3 Juli . e Sp oorweg maatschappij 
wordt eerlang met groote moeilijkheden bedreigd : 
men :al wellicht verplicht ziju een gedeelte van 
den weg op-, of wel een stuk vau ' l stationsge-
bouw, af te breken, omdat de eigenaren van 
deu grond dien terugvorderen. t is namelijk 

eblclen, dat bij  het vroegere onteigeniiigs-
procei, dut in 1808 over eenige perceelen ge-
oerd werd , niet behoorlijk gelet is op de voor-
idirilie n der  wet op de onteigening, waarvan 

het gevolg is, dat dc desbet rellende vonnissen 
nietig zijn. Terwij l art . 17 der  onteigeningswet 
toch voorschrijft , dat bijaldien de eigenaren 
van dm grond niet bekend of niet iu i 
vertegenwoordigd ign het proces gevoerd moet 
worden tegen de Wees- eu boedelkamer, heeft de 
Spoorwegmaatschappij, in 1808, toen de -
sche eigenaren en eigenaressen der  gronden niet 
te vinden waren, voor den d van Justitie al-
hier  geprocedeerd tegen ede onbekende erfgena-
men der  eigenaren" dier  perceelen, en de d 

 Justitie heeft dienovereenkomstig gevoiuiisd. 
Op dienselfden weg voortgaande, heeft de Spoor-
weginaatschappij  het wegens de onteigening ver-
schuldigde bedrag van ettelyke duizenden guldens 

gedeponeerd ter  griffi e van den d van Justitie. 
Waren die gelden nog maar  disponibel, dan zou 
de saak wellicht in der  minne met de thans op-
komende eigenaren te schikken zijn , doch tut dc 
belangrijk e som vun vele duizenden guldens, die 
in 'tjaa r 1870 ter  griffi e van den d van Jus-
titi e gestolen werd, behoorde ook het bedrag, 
't welk daar  door de Spoorwegmaatschappij  gede-
poneerd wus. e eigenaren der  gronden zullen 
nu waarschijnlij k vernietiging van het vroegere 
onteigeningsvonnis /ersoeken , om daarna opnieuw 
tot onteigening te worden gedwongen; maar, 
hoe uien dc zaak ook beschouwt, zij  zul voor de 
Spoorwegmaatschappij  altij d onaangename gevolgen 
lubben en vri j  wat geld kosten, hoe onschuldig 
de j  er  ook ingeloopen is, 

n 20en dezer had alhier de 
buitengewone Algemeene Vergadering plaats vnn 
aandeelhouder! iu de e -
weg maatschappij. 

Vertegenwoordigd waren 754 aandeelen, uit-
brengende 542 stemmen. 

t algemeene stemmen werden goedgekeurd 

de beide overeenkomsten, met df g ge-
sloten : 

lo. ter  wijziging en uitbreidin g van het con-
tract ter  exploitatie van Staatsspoorwegen; 

2o. ter  verlenging van den termij n vau de con-
cessie voor den n Bpoorweg (Amster-
dam - liollcrdam ) tot 1917. 

n 31stcn dezer zal het -
lij k t van s alhier  eene verga-
dering houden. 

n zullen dc volgende punten worden 
behandeld : 

n en stemming over de notulen der 
vergadering van 10 Juni j

Aankondiging van ontvangen giften. 
n en voorstellen van den d 

van Bestuur. 
g van ingekomen stukken, waaronder  : 

eene missive van den r van Oorlog, ten 
geleide van eeu verslag nopens de fundeering 
van eeuige oude vestingmuren van Auistci d
brief van het lid F. J. van den Berg, ten geleide 
van eene verhandeling over de grondformules 
voorde doorbuiging van een veerkrachtig lichaam, 
en mededeeling van het lid . , betreffende 
de ordonnantie van 1696 op het gebruik van tras. 

Nieuwe voorstellen, en 
Ballotage van nieuwe leden. 

r  de zorg eener  regelingscommissie zijn 
de navermelde beschikkingen genomen ter  ver-
aangenaming van dc bijeenkomst der  leden: 

Na afloop der  vergadering bezoek aan de Groote 
of Sl.-bavokerk, bezichtiging van de restaura-
tie-werken der  kerk cn orgelconcert; daarna 
tocht naar  Velscn en naar de Noordzeehaven tot 
het bezichtigen van de havenhoofden, om tegen 
4 uren iu m terug te keeren. 

Te 4Va uren reünie in de Buitensociéteit, cn 
te 5'/4 uren diner op nader te bepalen plaats, 
waarna te 8 uren eene muziekuitvoering in de 
Buiteneociëteit zal plaats hebben. 

. 

T G . 
Voor  schrijver ben ik niet in de wieg gelegd, 

zooals menigeen uit dit opstel zal bemerken, 
maar  aangenaam zal het mij  zijn, wanneer  mijne 
zwakke pogingen ondersteuning vinden, wanneer 
ik iets mug hebben bijgedragen tot vooruitgang 
en bloei van ons volksonderwijs. 

Veel wordt er  voor het onderwijs gedaan, zoo-
wel in andere landen als in ons land, maar het 
onderwijs in de Bcfaeepsbouwkunde laat uiet ul-
leen veel, maar  alles te wenschen over. 

t op de polytechnische scholen de scheeps-
bouwkunde wordt onderwezen tot opleiding van 
scheepsbouwkundig ingenieur, is niet moer dan 
billijk , vooral in zulke landen, die veel zeehandel 
drijve n en oorlogsbodems bezitten. 

n d wordt op geen enkele poly-
technische school onderwijs gegeven in scheepe-
bouwkunde, alleen op de iGewerbe-Academie" 
tc Berlijn , en »an der  kaieerlichen -
le"  te . n Frankrij k op dc lEcole Poly-
technique"  te Parijs. n Engeland op verschei-
dene academiën cn op de y al school of Na-
val aiehitecture." n ons land op de polytech-
nische school te . 

r dit zijn allemaal inrichtingen, waarvan 
de gewone werkman geen gebruik kan maken. 
Particulieren hebben daarin trachten te voorzien, 
door het oprichten van ambachtsscholen. Ja, 
hebben voorzien iu de opleiding vau knapen tot 
huistimmerliedeii, smeden, draaiers, enz., maar  om 
den scheepsbouw wordt niet gedacht. Waarom 
moet voor den eerste meer  gezorgd worden dan 
voor den laatste? t de eerste bekwaam ziju 
in zijn vak cn de laatste uiet.' t de huis-
bouw zooveel voor  boven den scheepsbouw/ 

Voorzeker  uiet. t bestuur der  Amsterdam-
sche Ambachtsschool is zyne roeping getrouw, 
want aan de avondschool voor  volwassenen wordt on-
derwys gegevenin hét scheepsbouwkundig teekenen. 

t bestuur van genoemde sc!io -  heeft be-
grepen dat allen werklieden, onverschillig welk 
vak zij  beoefenen, n 1. alle vakken die tot do 
bouwkunde behooren of daarmede in betrekking 
staan, dezelfde voorrechten toekomen. Op de 
dagschool wordt genoemd onderwijs niet gege-
ven, om de eenvoudige reden dat zich geen 
scheepstimmerlieden aanmelden. 

e komt dat? 

f. Omdat het doel der  school niet genoeg 
bekend is onder den ambachtsstand. 



2». Omdat du kinderen van den werkman 
reeds vroeg op werk moeten, teneinde de in-
komsten van het huisgezin te steunen, waardoor 
hun natuurlij k de gelegenheid benomen wordt 
om de school te bezoeken. 

Ue tegenwerpingen b. v. dat de scheepsbouw 
thans kwijnt , of dat de werkman geen tij d beeft, 
om na gedauen arbeid zijn geest eenigermute iu 
te spannen, zijn tegenwerpingen die niet veel te 
bettekenen hebben. 

t de scheepsbouw heden niet veel is, is 
voor deu scheepstimmerman geen reden om zich 
niet op zijn vak toe te leggen: moet er  dan ge-
wacht worden dat de scheepsbouw weder  bloeit.' 

Tijdens de Fransche overheersching kwijnd e 
de huishouw, en eenige jaren geleden ook. . 
Sarphati heeft er  toen weder eenige verandering 
ingebracht (n.1. le Amsterdam) door de stich-
ting van het Paleis voor  Volksvlijt , het Amstel-
hotel euz. Was toen de kwijnin g van den huis-
bouw een reden voor den huistimmei man om 
zich niel in zijn vak te bekwamen? 

En wanneer de werkman na den arbeid te 
huis komt, behoeft hij  zich dan niet op zijn vak 
toe te leggen? Neen, wie het er  werkelij k 
om te doen is om in zijn vak bekwuam te wor-
den, om er  iu uit te munten, spant zich in , 
zoekt het ontbrekende aan te vullen en tracht 
zoodoende zijn djel te bereiken. 

t er  geen knapen gevonden worden, die 
scheepstimmerman wenschen te worden, zou ik 
bijn a eene onwaarheid durven noemen, want 
hoeveel zijn er  niet op de f te Amster-
dam. n zij  ulleen bekwaam zijn in de prac-
tijk , volstrekt niet, ook in het teekenen. 

Op de e Ambachtsschool wordt 
geen onderwijs gegeven in de scheepsbouwkunde. 

Naar  mijne bescheiden meening zou het wen-
schelijk zijn, dat de scheepsbouwkunde op Je 
ambachtsscholen onderwezen werd, vooral op die 
te Amsterdam en le , als groote han-
deldrijvende steden zijnde. 

n de wet op hel . O. komt onder de we-
ten>chappen, die op de burgerdag- en avond-
scholen ouderwezen worden, ook geen scheeps-
bouwkunde voor, en toch ware het te wenschen, 
dat daarin evengoed onderwijs gegeven werd 
als in die vakken, welke in betrekking staan met 
den huishouw. 

e scheepstimmerman mag evenmin buiten-

gesloten worden. 
e ile tij d eenmaal aanbreken, dat men de 

noodzakelijkheid gevoelt om ook in de scheeps-
bouwkunde onderwijs te geven , opdat de scheeps-
timmerman zoowel in de practij k als in het tee-
kenen bekwaam zij. 

e wetenschappen op de burgerdag- en avond-

scholen onderwezen, zijn: 

de wiskunde: 

de eerste beginselen der  theoretische en toe-

gepaste mechanica en der  kennis van werktui -

gen; 
die der  natuur- en scheikunde; 
die der  natuurlijk e historie; 
die der  technologie of der  landbouwkunde: 
de beginselen der  aardrijkskunde ; 
die der  geschiedenis; 
die der  Nederlandsche taal; 
de eerste gronden der  staatshuishoudkunde: 
het hand- en rechtlijni g teekenen; 
de gymnastiek. 
Verder  vindt men in de wet op het . O.: 
nVe Gemeenteraad bepaalt, of de beginselen 

der technologie, dan wel die der  landbouwkunde 
onderwezen zullen worden; hij  kan ook bepalen, 
dat in beide wikken onderwijs gegeven zul wor-
den. j  kan ook, bij  de opgenoemde vakken van 
onderwijs, dat in het boetseeren en in eene of 
andere vreemde taal voegen." 

t schijnt dus, dut de wiskunde en het hand-
en rechtlijni g teekenen, iu de volle beteekenis 
des woords, onderwezen worden; van de andere 
wetenschappen slechts de beginselen. 

k geloof niet dat dit de bedoeling van den 

wetgever is geweest. 
Volgens mijne meeiiitig wordt het onderwijs in 

't algemeen gegeven, zoodanig, dat de werkman 
er  datgene uit putten kun, wat op zijn vak spe-
ciaal betrekking heeft. r  de werkman i> 
over  liet ulgemeen te weinig ontwikkeld, omdat 
te kunnen doen, en de scheepstimmerman dus 
ook niet; maar ik geloof, dut dan het teekenon-
derwij s vri j  wat meer  uitgebreid moet worden. 

e knapen, die scheepstimmerlieden wenschen 
te worden, zullen er  nog minder toe in staat 

e Gemeenteraad heeft, zoo noodig, het recht 
om ook onderwijs te doen geven in het boetsee-
ren. r  gaat hij  daartoe over, dan wordt het 
vak-onderwijs. 

Van het algemeen beginsel uitgaande, hierbo-
ven omschreveh, zou de leerling in staat moeien 
xiin om uit het ornamentteekeuen datgene te 
nemen, wat lii j  tot het boetseeren noodig heeft. 

j  zou dan zijne geteekende ornamenten moe-
ten kunnen boetseeren; maar zou hij  daartoe be-
kwaam zijn , zonder  eenige leiding in het boet-
seeren gehad le hebben? k geloof neen. 

Vergis ik mij  niet, dan wordt er  op de bur-
gerdag- en avondschool te Amsterdam bepaald 
onderwijs gegeven iu het huisbouwkuudig- en 
smidsteekenen. 

Zul het onderwijs meer  vruchten voor den 
werkman afwerpen, dun zal men tot vuk-onder-
wijs moeten overgaan. En dun zou de scheeps-
bouwkunde, zoo niet boven, dun toch naast den 
huishouw moeten staan. 

Ons land heeft door den handel gebloeid, en 
'ti s te hopen, dut het weder zul bloeien. s er 
handel, dan moet er  scheepvaart zijn , en is er 
scheepvaart, dan ook scheepsbouw. 

t onderwys in het scheepsbouwkundig tee-
kenen behoeft ook niet zoo hoog opgevoerd te 
worden, het zy ulleen degelyk; de leerling moet 

de voornaamste zaken teekenen, en dan .is er 
genoeg voor hem te doeu. t theoretisch on-
derwij s moet ook niet te hoog opgenomen wor-
den, en datgene wat zij  noodig mochten hebben 
moet hun bij  het verklaren eu bespreken hunner 
modellen worden medegedeeld. Er  zijn altij d ta-
ken die de theoretische onderwijzer  uiet kon 
weten. 

e wetenschappen, die zij  verder  noodig heb-
ben , zijn bij  de wet op het  O. bepaald. 

n leerlingen streng theoretisch onderwijs te 
geven is tevens eene onmogelijkheid, eu wel: 

1». omdat de cursus op ainbachts- en burger-
dag- on avondscholen, een drie- of tweejarige 
is, dus veel te kort om hen iu dien tij d zoover 
le brengen. 

2'. omdat zij  over het algemeen te jon» en 
te weinig ontwikkeld zyn. 

Zi j  kunnen in dien korten tij d niet au fait ziju in 
de beschrijvende meetkunst, want deze toch speelt 
een voorname rol iu het scheepsbouwkundig lek-
kenen , om zich op zuivere wiskundige gronden 
rekenschap te geven van hetgeen zij  doen. 

r zij , die goed gebruik gemaakt hebben 
van het onderwijs, zullen, wa ier  zij  zelf een-
maal baas worden (want dit moet toch het doel 
zijn van den werkman ; het is een slecht soldaat 
die geen officier  wil woidenj. er  zich op toeleg-
gen om zich ook de hoogere doelen r  weten-
schap eigen te makeu, teneinde nog niet meer 
gemak en juistheid hunne teekeningen te vervaar 
digen, eu daardoor het gevraagde zooveel moge-
lij k aan alle vereischten te laten voldoen. 

t het ouderwijs in het scheepsbouwkundig 
teekenen nut zou stichten, daarvan zijn wij  te 
veel overtuigd, want men moet in het vak van 
bnuwkiind e zijn of geweest zijn , om er  over te 
kunnen oordeelen. liet groote struikelblok was 
altij d tie weinige ontwikkelin g van den werkman 
en de slechte voorstellingen, die zij  van de ziken 
hadden, en niet alleen de onbedrevenheid, maai-
de onbekendheid om het een of ander dee. uit 
te slaan. 

Gaat men eenmaal over tot het scheepsbouw-
kundig onderwijs op ambaebts- en burgeidag-
en avondscholen, dan kunnen de leerlinge.! op 
de eerstgenoemde scholen ook in de practij k ge-
oefend worden. 

t is derhalve te wenschen , dat de handen 
krachti g aan het werk worden geslagen, om ook 
den scheepstimmerman in de gelegenheid te stol-
len zich in zijn vak te bekwamen. 

Amsterdam, Aug. 1875. 
A. C. B . 

 de
n  Opmerker van deu 25sten Juli j l . tornt 

een antwoord voor van den heer  Boersma or. een 
van mijne baud geplaatst stuk over  "Ambachts-
scholen." r  ik op reis was . kwam mij  dit 
antwoord eerst later  onder dn oogen. k 
zett>' ïk mij  neer, genoemd antwoord te weeilejjfeen. 
Wees zoo vriendelijk . r  de , iu iju 
schrijven in uw geacht blad op te nemen. 

n vriend en vakgenoot, de heer  Boertma, 
directeur der  Ambachtsschool te , tegt, 
dat ik hem met bedoeld stuk een kooltje /^ge-
stoofd. t ik dat heb gedaan geloof ik niet; 
dat ik dit iu 't geheel niet wilde, weet it ze-
ke,. — e n don, vrienden en kooltjes stovei! o 
foei! — vrienden mogen een potje breken eu 
dat heb ik in mijn ambtgenoots oogen gedaan ; 
laat my voor hem den schijn van de waarheid 
scheiden, en hij  zul bekennen dat hel potje nog 
goed heel is. Ter  zake: 

Tot het verzamelen vau gegevens voor  mijn 
opstel, wendde ik my o. a. ook tot den heer 

. te Arnhem, zoo schrijf t de heer  Uuersina. 
Volkomen waar, en even bereidwilli g ik ieder, 

die bij  ons om inlichtingen aanklopt, ten d iens» sta, 
even bereidwilli g vond ook hij  mij . 't Was 
mij  echter  onrnogelyk de door  hem gestelde vra-
gen juist , zuiver, afdoende te beantwoorden, 
"t Was mij  onmogelijk, daar  onze Aiubachtsscliovd 
nog niet geheel uit den dop is. e kosten voor 
oprichtin g en vun onderwijs zijn niet voldoende 
te scheiden; 't was daarom dat ik hem Oplettend 
maukte, mijne gegevens te beschouwen als eene 
tegemoetkoming voor  zijn onderzoek , maar  uiet 
als resultaat. 

e heer  Boersma doel mij  het verwijt , (kit ik 
in mijn repliek heb verzwegen, dat hij  omtrent 
dc opgaven van Arnhem heeft medegedeeld, dat 
deze wals officieus moesten worden beschouwd"" 
te onvoldoende waren, om er  gevolgtrekking 
uit tc kunnen opmaken."  Over dat verwij t stap 
ik heen, want ik begrijp het niet; deze opgaven 
doen hier  niets ter  zake, Over de opgaven, 
waarbij  deze opmerking — zeer te recht — is 
geplaatst, is door mij  volstrekt niet gesproken 
Alleen over  den, op keerzijde van die opgaven 
geplaatsten rooster van werkzaamheden is dooi 
mij  geschreven. r  ook deze niet altij d gevolgd 
wus, schreef ik : onze rooster  van werkzaamheden 
wordt , nuar dc behoefte der  school, gelegen in de 
oprichtin g cn ter  will e van de krachten vertegen 
woordigd iu ons onderwijzend personeel, soms 
door  mij  gewijzigd. 

t bleek, dat bedoelde rooster  voor op-
gaven moest dienen, maar dat ecu kleine opmer-
king ook daarbij  noodig was. 

c noot onder deu i oosler van den heer  U. ge 
plaatst: "Uittrekse l vun het programma voor  dei 
zomer van 1874. r voorloopig" , geeft duid e 
lij k genoeg uan, dat dit ook door  hem als «oo 
danig is begrepen. 

d de heer . de opgaven in deu rooster  van 
werkzaamheden opgenomen, volgens deu bestanndei-
rooster van '74 — den eenige waaruit de gegeven 
moesten genomen worden, — duu had ik tegen 
dc behandeling volstrekt geen bedenkingen gehad. 

t verschil tussehen zyne opgaven eu den 
bedoelden rooster was echter tc groot, om daar-

over te zwijgen; zoouls uit mijne opgaven, voor-
komende in No. 29 van e Opmerker, blijkt . 

n ik in het opstel van den heer B. — dat 
mij  door hem aln overdruk uit de «Vragen des 
Pij *  welwillend werd toegezonden - foutieve 
opgaven ontdekte, heb ik hein daarover  dadelijk 
mijne verwondering te kennen gegeve.ii on hem 
verzocht mij  tc berichten, hoe hij  nan deze op-

nven was gekomen. p schreef bij  mij , ge-
brui k te hebben gemaakt vau deu ged ruk ten roos-
ter vun werkzaamheden van het zomerhalfjaar  van 
1874, denzelfden looster. waarnaar dc invullin g 
moest geschieden en waarnaar het groote ver-
schil door  mij  is aangewezen. 

d de heer U. destijds geschreven van druk -
fouten of misstellingen - daar  toch dit groote 
verschil bezwaarlijk alleen aan drukfouten is toe 
te schrijven — cn mij  voorgesteld, dat doorhem 
een verbeterde lezing zou worden gegeven, zoo-
als ik verwacht had, dau zuu ik daar  volkomen 
vrede mede gehad hebben. 

e heer li . zegt dat hij  het betreurt, dat ik 
wel in staat was opgaven omtrent onze inrichtin g 
tc verbeteren, maur  niet om die te voorkomen. 

n dit ziju schrijven waarheid bevatte, ik zou 
met uiiji i treurenden vriend gaan zitten treuren. 

r  ieder  lezer en ook de heer B. zal ua 
mijn relaas inzien, hoe mijn vork aan deu steel 
zit en ik tol die treurig e treurigheid volstrekt 

een aanleiding heb gegeven. Aan drukfouten 
en misstellingen in de "Vragen dos Ti j "  heb ik 
geen schuld. Arm e letterzetter, uw zonden 
zijn vele! 

e geheele quaes tie is eenvoudig deze: 
r  den heer  Boersma is in een opstel o. a. 

le rooster van werkzaamheden van dc Ambachts-
school te Arnhem over 1874 opgegeven. e 
iiiededeelingcii zijn , volgens verklarin g van deu 
heer  Boersma, genomen uit den daaromtrent be-
 taanden gedrukten rooster. e mededeelingen 
komen op verre ua niet luet deu rooster  overeen. 
Op niiji i verzoek om inlichtingen, zegt de beer 
li. van dien rooster  gebruik te hebben gemaakt, 

ader  meer , zonder  over  herstelling of misstelling 
tc spreken. Nu heb ik eenvoudig eeue verbe-
terde lezing gegeven, ouder  aanwijzing vau de 
leemten vau den door  den heer  B. gegeven rooster. 

t lij  li in 't geheel geen twijfel , dat mijn 
geachte collega zonder  moedwil misgeschoten heeft, 
maar  waarom nu onnoodig krui t verschoten? 
Waarom het tcgenovci mij  niet bekend ? eu waarom 
geen verbeterde lezing gegeven?  droeg niet 
de schuld: de gevraagde inlichtingen heb ik zoo 
mogelijk voldoende gegeven, en de beer  li . moest 
in 't oog gehouden hebben, dat daarover de 
quaestie ook  niét loopt, maar  over den rooster. 

t is toch duidelijk , dut vooral thans, uu 
men op vele plaatsen aau het oprichten vau Am-
bachtsscholen werkt en de inrichtingen veelal 
naar  bestaande gegevens gaat beoordecleu , eene 
voorstelling, gelijk de heer  Boersma gaf, door 
mij  uiet met stilzwijgendheid mocht, noch kon 
worden aangezien. 

e heer . zegt, dat ik hem, door  mijn zwij-
gen, min of meer de dupe heb laten worden, 
't Springt uu een ieder iu 'toog, dat de heer 
li.  zich hier  geheel verkeerd uitdrukte . d ik 
geen verbeterde lezing gegeven, dau was onze 
school de dupe geworden. En, dut ik vóór alles 
voor  ouzo school iu de bres spring, zal de heer 
B, mij  voorzeker  niet ten kwade duiden. 

Geheel stem ik met mijne geachten collega i n , 
wanneer hij  zegt: dat onze zaakquaestie geen 
persoonsquaestie worde, daar heb ik al schrij-
vende ook in 't geheel niet aan gedacht. k ken 
hem ouk vuu eene te gunstige zijde, dan dat ik 
het vreesde. t wij  echter  voortgaan onver-
holen elkander  onze zienswijze tc zeggen, om 
bij  verschil van opvatting al strijdende tot de 
waarheid te komen. r  schuring wordt het 
ijzer  glad. 

En dut ik  Opmerker koos , het veelgelezen 
weekblad, het blad voor  Architecten, , 
Fabrikanten, Aannemers cn Werkbazen, dat ik 
dat blad koes voor  mijn strijdhamer , boven het 
tydschrif t Vragen des Tijds, dat, hoe uitste-
kend de e moge zijn , zich nog een weg 
moet banen tot de lezers waarvoor ik schreef, 
dat zult u, r  de , mij  toestemmen 
en blij f ik geheel met den heer  Boersma van 
gedachte verschillen. 

Onder  betuiging van hoogachting heb ik dc 
eer  mij  te noemen, r de , 

Uw do. dienaar 
1'. , . 

Arnhem. Aug. 1875. 

Eene monsterlocomotief. n heeft op 
den spoorweg van Pennsylvaniê (VereenigdeSta-
ten) een locomotief in exploitatie gebracht die 7 
ton zwaarder is dan de enorme , waar-
van de trekkrach t bijna aan het dubbele van 
eene gewone locomotief gelijkstaat. e " 
kan 80 beladen waggons voorttrekken van -
burg tot Columbia, terwyl de andere machiiieii 
niet meer dan 30 op hetzelfde traject kunnen 
trekken , wat reeds belangrijk mag genoemd wor-
den. e nieuwe locomotief zal, naar men hoopt, 
100 beladen waggons kunnen voortbewegen. 

t eenige bezwaar, dat men wegens het ge-
brui k van deze kolossale machinen zou kunnen 
maken, is dat zij  de spoorstaven onder  haar  ge-
wigt zouden kunnen verbrijzelen; maar op de 
lijnen van de "Pennsylvania d Company*' 
bezigt men stalen rails, die een veel aanzienlijk er 
last dau dc ijzeren kunnen weerstaan; en daar , 
gelijk overal, waar  men staal gebruikt , is het 
inconvenient ouboteckenend. 

e exploitatie van deze monstoimachinen wordt 
als zéér economisch beschouwd. 

n van Aanbestedingen. 

« l i i l l i l a - . S « «Ug. 

h in , te 10 uren, door het prov. bestuur: 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan de gebou-
wen van het prov. gouvernement. g / 1500. 

, te 11 unn, door deu command «ut der 
genie, iu hot lokaal Tivoli : liet verbetcreu van de 
Oostbatterij  te , onder hot beheer  der  geaie 
uld:iar . . inzenden 28 Aug. bij  den commandant 
dor gonie. g f 405,000. 

 i|n«heercii laiid , te 11 ureu, door  den archil oe! 
. W. Vuth: het maken eener  broeikast cn loebehon-

ren op ecu terrein, geleden uan de . 

 m u l e r d a m, te 12 uren, door  bury, en weth.: bel 
verlagen van de steenen wulf brug no. 240, over de 
Nieuwe , vóY»r de Weesiwrstraat. 

Ncheveningen, te 12 uruu, door  J. . Nering Bögcl 
cn Co., van , op liet terrein vau den ia aan-
bouw zijluien knstliobttoren: liet verf-cn glaswerk vuu 
genoemden toren. 

m a r i i t i l . te 12 uren, door  burg. eu wetli.: bet 
maken en stollen vau den ijzeren bovenbouw voor de 

" e , mei bijleveriu 1*  van alle mute 
rialeu. 

('aiiell c nil l , lo li ! uren, door  deu arclnto-t 
. van . bij  A. : het bouwen van ecu 

boawmanswoning en aanhoocea n den Frius-Alcxau-
derpotder. gemeente  Uilegers berg. 

i . . ie 12': uren, door  burg. cu wetli.: liet 
verrichten vuu eeuige herstellingen en verfwerken van 
openbare privaten cu urinoirs , in 2 perc. 

n te 1 uur, door  deu rentmeester  vuu 
bet , ten zijnen kantore: liet doen van 
eenige herstellingen aan de bouwhouveu Asselt tui 
Uddclcrmeer. 

, tu 2 ureu, door dijkgraaf en heemraden 
vau deu , ter  secretarie in de 
Jansatrast: hel verdiepen vau eenige vakken hoofd-
vaart eu lengletocht iu deu r  polder. 

E i - i . tc 2 uren, door bet . . parochiaal kerk-
bestuur, bij  Scheerder het afbreken van bestaande 
gebouwen eu het bouwen van een liefdegesticht iiu-i 
scholen. 

Thea inge, tc 2 uren, door  kerkvoogden der . 
gemeente, bij  J. B. vau Brugge: bet bouwen vaneen 
bijna geheel nieuwen toreu op het kerkgebouw aldaar. 

, 31 t u g . 

, te 11 ureu, door hut ministerie vau ma-
rine : het maken van ecu ijzercu kustlicht toren eu lui 
stellen vau dien op den zeedijk bij  West , in 
Zeeland, met deu aankleve van dien. , 
gedurende 4 dagen vóór de besteding, bij  den -
kun lige bij  deu dienst vau het loodswezen, tc , 

Yoariiurg , te 11 uren, door het gemeentebestuur, 
in c Zwaan: bet leggeu vau een straatweg in boven-
genoemde gemeente, ter  lengte van 250 . eu een 
daarlangs loopcud voetpad. Aauw. 80 Aug. t e l l uren. 

Tilburg , te 11 ureu. door het gemeentebestuur: 
hel nnbreken cu opnieuw bestraten van den weg in 
deu Noordhook aldaar, niet nieuwe, door  de gemeente 
te leveren keien, ter  lengte van circa 422 Ai . cu bel 
bestraten van deu weg, vau de Stationsstraat tot uuu 
dc e Schijfstraat, met oude uitvallende keiou eu 
liet leggen vau eeuige buizen. 

« t e e n d e r e n, te 1-2 uren, ten gemeente huize: de le-
vering vau 300 Al 3 borg- of riviergrint -

, tc 1 uur, door hel . . parochiaal kerk-
bestuur van deu . Jacobus, in dc ;>astorie: het 
bouwen vau ccne kerk met toreu en bijhehoorcii, 
volgons dc plntis van den architect P. J. 11. Cuypers, 
tc Amsterdam. 

A r n h e m , tc l uur, door  den burgem.: het stichten 
vau eca gebouw voor  syphililischo zieken en het ver-
richten van eenige werkzaamheden aan het ziekenhuis. 
Teekeningen ter  inssgc ten bureele vau den gemeente-
architect. 

. in het Timmerhuis: de levering en 
plaatsing van ongeveer 690 strekk. . gesmeed-ijzeren 
hekwerk met gegoten-ijzeren palen, om hot nuddel-
terreiu der  Oustcrkade. 

, 1 . 

— ii.me tc 11 uren, door het ministerie van bin-
nenl. sak C  : de verbetering van den Usel iu de ge-
meente Zutfen, tussehen dc kilo me ter  raaien 48 cn 2. 
ua bij  de spoorwegbrug aldaar. g ƒ 12,000. 

, te 11 uren, door  liet ministerie van bin-
nenl. zaken: het verrichten vau eeuige bagircrwerkeu, 
tot verbetering vau liet vaarwater  op der  üelderscheii 
Usel in dc provinciën Gelderlaud eu Overijsel, met 
de daarmede in verband slaande werken. t mini-
mum der  le baggeren hoeveelheid wordt op 26,000 

3 gebracht. g ou gewijzigd bestek. e 
kosten der  eerste beste ling komen mede ten laste 
vau den aannemer.) 

, te 11 uren, door het miuislorie van ma-
riuc : de levering van lo. grauwdock, 2o. geelkoper, 
ten dicuste van de directie der  marine to Willemsoord. 

4 r n h e m, 's avonds S ureu, in bet lokoalvan deu 
. Vincentius ü Paulo: hot bouwen vau 4 schoollo-

kalen aan da . . bij  dc nrchitccteu 
Vau Goudt. Aauw. to 11 ureu. g /15,100. 

, S Sept. 
, tu  uren, door het ministerie van bia-

ncul. zaken, aan het gebouw vaa hot prov. best-: 
lo. het vernieuwen der , gemeeutc 

. g ƒ8400; 2o. dc uitvoering van bui-
tengewone werken aau dc groote n in Noord-

, iu 3 perc. Aanw. 30 Aug. : perc-
, ƒ 9 0 7 0, perc. 2, ƒ 2 5 7 0, perc. 3 ,/ 3430. 
A m a t e r d a m, door  dc diaconie der e 

gemeentel de levering van p. m. 700,000 turven. 
V r i j d a g , S Sept 

A r n h e m , tc 12 uren, door het ministerie vaa 
binnenl. zaktu, aau het gebouw van bet prov. best.: 
hel verrichten vau verfwerken cu ocnigc underc werk-
zaamheden aau het gebouw der s hoogere burger* 
school to Zalt-Boinmol. lal . bij  deu hoofd iugeuieur 
cn den ingenieur  Vau der  Sleydon, beiden te Arnhem 
en den opzichter , tc Zalt-Boramcl. -
ming /780. 

; , tc 12 uren, ton gemeen tob. uize vau 
u warde rad cc 1  lo. liet uitbreken van den bestaan-

den grintweg door het dorp Sticus, ter  lengte vim 
 p. m. 7S5 , eu het maken van oen straatweg daar-
 voor in de plaats; 2o. het verbreeden vaa een eind 
 kunstweg ia het noordoostca vau geuoemd dorp. ter 
leugte vaa p- m. 115 , met twee gemetselde water' 
lossingeo, samen laug p. m. 10 . . bij  dou £*-

 mecute-opzichter . S. Terpstra, te lluizum. Aan» 
< 1 Sept., te 10 uren. Bilj . inz. 3 Sept. 

Sate rdag, 4 . 
VYalvega, tc 11 uren, door het gemeentebestuur 

van Wcststcllingworf, ten gcniccutehuize: lo. bet 
aanleggen eener  aardeu baan en hel bestraten daar 
vau met kUnkeiatecu. van den grintweg ouder V , 

lamer af l»t den g onder  Nijlioltwolde , 
ter  lengte van 3850 ; 2o. het uitbreken cn weder 
bestraten met kl iukci steen, van een gedeelte grintweg 
ten oosten van liet dorp Wolvrga. ter  lengte vau 

0 Al,, alsmede liet herstellen der  klinkerpaden enz. 
in bat dorp VTolvega, Bestekken verkrijgbaar ter 
secretarie te Wolvega. Aauw. 3 Sept., van no. 1 le 
11 ureu, te beginnen bij  deu grintweg ouder  N ij  lamer, 
cti van no. 2 to 5 ureu. 

W e l d u m , le 11 uren, door bet gemeentebestuur 
tan Barradoel: het houwen eeuer nieuwe school te 

. Aanw. 1 Sept., te 11 uren. 

k . e 11 uren, door  burg. en wetli. van 
de gemeenten k en Aduard: be'  leggen vau 
eene grinlbiia n over  deu kleiweg, loopeude van don 

g af over d tot den kruisweg bij 
Stecnlil, gem. Aduard, ter  lengte vuu 4327 . Auuw. 
e 11 ureu, sa inca komst, bij , tc Slapersti], 

t en t , te 12 ureu, door  W. Janssen Gz., in t 
e : hel bouwou van eeue warmoezicrsvvoiiiug 

met SOO ter  buis, in de nabijheid vuu de school aldaar. 

tkkruin , dour . Visser: het vertimmeren van zijn 
logement aldaar. . bij  den architect Vnn Selms. 
aldaar, '{jij . inz. 3 Sept. 

(tien l lei. door  boeklioiidcr cn Commissarissen vau 
dc nieestoof Willem . alduar: lo. dc levering van 
20,000 . i en 10,000 . -
sciiaulkoleti. le leveren iu genoemde mccstnnf; 2o. het. 
drijven van den molen gedurende dou teelt 1875; 
So. loting voor de reed beurten. Bilj . inzenden uiter-
lij k 3 Sept., bij  deu boekhouder  Benlcyn, te Uzeii-
dijk e of lui de commissarissen Aiitlieuui s eu Thomacs, 
te t 

Zendag, .» . 

Whduni , bij  den president-kerkvoogd W Beekhui-,: 
het verven van liet kerkgebouw en den toren dor 

. gemeente eu dc onderwijzers woning tc Warga. 
Bestek en voorwaarden liggen bij  Wed. T. Zwart , te 
Warga. Aunw. dagelijks. 

, S . 

B e r g u m, te 12 uren, bij  Air . A. Bldering Ferf: 
bel afbreken vau ecu gebouw en ter  plaatse bouwen 
van oen uccrenhuis in de Buurt , te Bergum. Bestek 

r inzage bij  Van der  Veen cu Terpstru. Aanw. 30 
Aug., tc 5 ureu. 

A r n h e m , te l uur, door de comm. voor  de ge-
Beentereiniging, ten haren kantore; het maken eu T 
niest bergplaats te u onder  Arnliem. Teeke-
uiugen liggen aan genoemd kantoor. Aanw. 31 Aug., 
te ÏO'/ j  uren. 

« « m e. ie 5 uren, voor  rekening van de lirin a S. 
.1. Spanjaard, hij  G. Alcijling : het houwen van eeu 
gebouw, waarin kantoren, magazijnen enz. ter  groot le 
vuu (loo centiaren, op cen terrein gelegen aau deu 
Stationsweg aldaar, lui . bij  den architect J. , 
te . Aanw. tc 4 uren. 

, door het departement van koloniën: de 
levering vau 13,604 riemen papier, in diverse soorten, 
voor den dienst in . Bestek en 
monsters r  inzage aau het koloniaal etablissement, 
te Amsterdam. 

, 7 "ei. l . 

B e r g u m, te 10 uren, door den bnrgeaeeeter  vau 
Tietjerksteradeel: lo. de uitdieping door slat- eu heg" 
eer werk vau de .Garitpervasrt, van Garij p tot in de 
Wijd e Ee, over  ccne lengte vau 0 . en tot eeue 
diepte van 1.20 . beneden Z.P.; 3o. de uitdieping 
van de Eestruuiervaart, door  slatting van Beotram tot 

t Bcrgumermccr, over  eene lengte van 1000 Al. , 
met liet uitbaggeren van BOO Al ; i specie uit den mond 
van het Bcrgmuermeer, r  bckoining eener  vaargeul 
met genoemd slatwerk; een ea ander  ter  diepte van 
1.10 Al . onder  Z.P. Aanw. G Sept., vau no. 2 te 10 
tureu (aanvangende bij  de los-en Udingplaats teEos-
truin) , van no. 1 te 3 uren {aanvangende bij  Garijp. ) 

V U r s t v c n d c e l , te 12 ureu, door  burg. en weth.: 
lit t bouwen vau een asehliuis tu lokaal tot zieken-
verpleging. Bestek eu teekeningen liggen in liet recht-
huis. Aanw. lo 10 uren. 

,  Nrpt . 

, te 12 uren, door  burg. en weth.: het 
maken van ecu hulpkanaal bij  du gemeenteschool no. 
2 aldaar. Bilj . inzenden 7 Sept, 's avonds VÓ T 8 uren. 

, 0 . 

, to 12 uren, door  liet ministerie van bin-
ueul. zaken, ten behoeve der  Staatsspoorwegen: de 
levering van 2,000,000 . spoorstaven.stelsel-Vignoles, 
ü.et eindverbindingen en van 20,000 . , 
in 2 perc. : pere. 1, ƒ20 ,000, perc. 2, 
/ 3300. lui . bij  deu eerstaanwezend ingenieur te 

. 

U i e n, te 12 urea, door  den dijkstnel van het pol-
derdistrict Ncder-Betuwe, in e Engel: lo. liet ver-
zwaren eu naar  buiten overwerken van ecu gedeelte 
VVaalbandijk onder , tor  lengte vau ongeveer  SO 
meters, tusscbeu dc scheiding van Üvcr-Bctuwe en 
afslaudspaal no. 1, mot verzwaring van deu af weg; 
2o. bet verzwaren cn gedeeltelijk verhoogen van ren 
gedeelte Wualb-uidij k nlilaur , ter  lengte van ongeveer 
403 Ai . tussehen al'staudspalcn no. 3 ca 8, met vcr-
hooging vau den berin; liet verzwaren van een ge-
deelte Waalbatidij k onder  Uzcndoorn en Echteld bui-
tendijks, aan beide zijden van de sluis, ter  gezamen-
lijk e lengte van ongeveer 25 . Aanw. te Eclilold-
lJzcndoorn vau 10—11 uren, cu te u van 2 — 5 
ureo. 

Greu lngen. te 12 uren, door  den ontvanger  der 
registratie en domeinen, in liet s dc Beurs: hot 
makeu van cen dam in de t vóór de voor-
malige Apoort, liet gedeeltelijk slechten vau do cour-
tine 7—8, hot metselen vnu een duiker  eu bet afbre-
ken vau dc Apoort. Bilj , inzenden 8 Sept., te 12 
uren. 

V r U d a g , l o . 
, te 10 uren, door het prov. bestuur: 

de levering van 40,000 . grove magere steenkolen 
van goede deugdzame qualiteit, ten dienste van bet 
gewestelijk bestuur  van liet hertogdom . 

's-Baach, tc 10'/, uren, door  liet ministerie van 
binnenl. zaken, aau het gebouw van bet prov. best.: 
liet verhoogen van bot e van don linker 

, tussehen hektometerpalen no. « en 13, ten 
westen van dc draaibrug in den Staatsspoorweg. 

S w a l l e, te 12 uren, door het miuisterie van bin-
nenl. zaken, auu het gebouw vau bet prov. bestuur; 
liet vervangen door  eeu stecneu dam van cen gedeelte 
paalwerk aan de oostzijde vaa het eiland Schokland. 

, te 1 uur , door het ministerie van oorlog: 
de levering van de voor  den dienst van 187G bij  de 
landmacht benoodigde stoffen, als: 

Ordinaire lakens : 
Ï2.000 . doukcrblauw , in 18 perc., ieder  van 4000
24,000 „  lichtblauw, „  8 „  „  „  3000 „ 
3,200 „  groon, bestemd voor het regiment grena-

diers cu jagers, in ééue partij ; 
Ondtrofficiers'lakent : 

3,200 Al. donkerblauw, in 8 perc.. ieder  van 400
l-lffcO „  lichtblauw, „  0 „  „  „  300 „ 

300 „  groen, bestemd voor bot regiment greua-
diere en jagers, io e partij ; 

UitmoasteringttikeHS .-
1,000 . geel, in 4 porc, ieder  van 250 ; 

400 „  rood. „  2 ,, „  „  200 ,. 
100 „  lichtblauw, in eene parffl j 

 bestemd cuor het  Wer/deftót: 
8,2001c. donkerbl, keper, in 2 porc., ieder  van 3,100 ; 
6,400 „  grij s keper, „  2 ,, „  „  2,700 „ 

100 „  lichtblauw uilmousturiug. in céne partij . 
Prijsopgave per . 

X a l e r d a g, . 

*  matei-dam, tc 11 uren, door bel ministerie van 
koloniën, aan bel l Etablissement: dc leve-
ring , in 57 pere., van: aambeelden, bankschroeven, 
enz.; divers gereedschap; koperen cn ijzeren vlampij-
pen; ijzeren geldkisten| divers koper: blik , lood, 
zink mi looden pijpen; staal; divers ijzerwerk; ijzeren 
waterkilten; brandspuiten cn braajnuitslaagen; -
ten, borstels, euz.; divers leder; hoosvaten, sloepric-
men en pngaaiers; vijlen; pek; diverse verfwaren; 
cement; loodwit, menie en zinkwit ; olie eu traan; 
slijpstccuou, verfmolens, enz.; glasruiten, patculgla-
zen, enz.; zeil-, kart- , ravensdook, enz.; smeekolen en 
cokes; Engelsche vuurvaste steenen: hang- en sluit-
werk: ijzeren klink - cn draaduagels ou spijkers; ijze-
ren en koperen schroeven ; compositio-spijkers; diverse 
houlsoortcii. Voorwaarden liggen ter  inzage aan hel 
departement van n cn aau bet l Eta-
blissement voornoemd. 

. te 2 uren, door  liet ministerie vim biu-
ueul. zaken, ann liet gebouw vau bet prov. bestuur: 
bet bouwen vau cen physisch laboratorium ten be-
hoeve van dc hoogesehooj  te Utrecht. 

, 14 . 
. imr rs feer t , Amate rdam, A r n h e m , - liu. i \ < , 

B r e d a, l l c t e n t r r , , V l l a g e, , Boer-
m a n d, l ' t rec l i l , Vi-nli . eu Z u t f e n . tc 12 ureu, door 
de plaatselijke of giirnizocus commandanten  dc leve-
rin g van lounges, benoodigd voor de troepen, die 
vau 1 Nov. *75—31 Oct. '70 iu gemolde plaatsen zul-
len aanwesig zijn. 

luiten, te 12 ureu, aan bet gebouw vau bet prov 
bestuur: dc levering van tur f tot bet drijvc u der 4 
stooinpompwerktuigeii langs bet Noonl-Willciiiskatiaul , 
ged. 1875. in 4 perc. Aauw. 8 Sept. 

, S nept. 

' n - l l » g e , te 11 uren, door het ministerie van biu-
ueul. zaken: de uitvoering van werken tot voortzet-
ting der  verbetering vau dc , ouder  Neder* 
kentert. Aanw. 9 Sopt. g ƒ24,200. 

V r i j d a g , 1? . 

A r n h e m , le 12 ureu, door bet ministerie van bin-
nenl. taken, aan het gebouw vau het prov. bestuur: 
het doen van eenige vernieuwingen en herstellingen 
aan de bestrating op den grooten weg van g 
over m naar de Pruisische grenzen bij  Au-
ii'i.i  Aauw. 7 en 10 Sept. g f 1800. 

, '21 . 

«nib t - i lmelu , te 5 uren, door B. Pas kamp: bet 
bouweu van eeu boercuwoonbiiis iu liet Windtnolcn-
hrock. 

, 14 Oei, 

. te 12 uren, door het ministerie van biu-
ueul. zaken bet uithuggcreu van dc lig-, los- cu laad-
plaats buiten deu oustelijken afsluitdij k te Amsterdam 
en bet maken van een vuugdum iu liet J bewesten 
de haven te Niciiwciidam, ten behoeve van den spoor-
weg van Nieuwediep naar  Amsterdam. . bij  deu 
eerstaanwezend ingenieur tc Amsterdam. Aanw.
eu 10 Sept., telkens tc 11 uren. 

O p r te bepalen da tum. 

, ten gemeontoliuizc: lo. de levering 
vau 70 ii  100 A l 3 narde puin, op deu kunstweg aan 
de Juekcmabrug bij ; 2o. ) 
bet afbreken cn wederopbouwen vau den dorpstoren 
te . Aanw. 30 Aug., te 11 uren. 

A p van Aanbestedingen. 
, 7 Aug.: het bouwen van 2 gnumschuren 

met woningen in den Zuidwijkermeer - eo Noordspaarn-
dammerpolder; gegund aau . , te Schoorl, 
voor  ƒ7120. 

X i j i n e g e n , 10 Aug,: bot verrichten vaa bagger  werk 
lo. in de Nieuwe a ter  diepte vaa 5.20 eu 5.70 

. bovon A. P.; ingekomen 3 bilj. , als: 
Th. . Thomassen, f 7500 eu ƒ 5G50 

. vau den Bout, „  6450 en „  4500 
A. F. van Beters, te Vught, „  6990 cn „  2340 

2o. iu de Waal tot eeue diepte van 6.40 . hov. 
AP.; ingek. 3 bilj. , aU: 

Th. 11. Thomassen, ƒ 650 
. vau deu Bout, „ ) 

A. F. van Seters, „  400 
overigen aldaar. 

, 12 Aug.: lo. de vergrooting der  school 
le Exmorra; minste iusclir. was A. Posthumus, te 
Tictjerk , voor / 1258. 

2o. dc slatting der ; minste in-
schrijver  was A. . dc Boer, te , voor/'03f.75; 
gegund. 

r e e r w e r l , 12 Aug.: bet makeu van duikers; gegund 
ami . Vogelzang, tc Oldehove, voor  /"900. 

, 12 Aug.: het boawen enz. van 3 tol-
huizen; minste inschr. was . Offriuga , tc Sappemcer, 
voor  ƒ 5 3 3 3; gegund. 

, 13 Aug.: de levering van 6 ijzeren vuil -
nisbakken ; minste iuschr. was Jr. , tc 

, voor  ƒ73 .50. 
O u d d a r p , 14 Aug.: het gedeeltelijk vernieuwen en 

herstellen vnn do havenwerken aldaar; ingekomcu ."
biljetten, als: 
W. Scbaddelec, to Goodoreode, ƒ 1569 
11. , 

. , 
S. Bi zu vi n , , 
P, Grinvis, , 

NaardwUk, 14 Aug.: 
door-. 

, ,, 1540 
Goedereode, „  1435 
Ouddorp, „  1340 
idem „  1285 

bet doen van eeuige stuca-
timmer- eu metselwerkeo aan de kerk, toren 

en kostcrie; ingekomen 4 bilj. , als: 
0. Schrcuder, tc Griipskerk , f 645 

. , „  Nuis, „  600 
 Oldonburger, „  Noordwijk , „  568 

W. Boersma, „ , ,, 620 
gegund. 

Z a a n d a m, 14 Aug.: eenige veranderingen in bet 
doopsgezinde weeshuis; gegund aan J. , 
voor  ƒ 0 4 5. 

noen, 14 Aug.: de levering van 750 perkocupalen 
aan deu Scbengcpolder; minste inschrijver was . J. 
'l' i ii-i i in-. tc Osscudrocht, voor  /"  135. 

, 14 Aug.: bet bouwen eener  kerk cu 
toren, alsmede het ophoogen van het daarvoor be-
stemde terrein, begraafplaats enz.; gegund aan Sjaar-
doma en dc Boer, te Oppenhuizon, voor  ƒ39,400. 

Ama te rdam, 16 Aug.: het vergrooten van het St.-
Bcruardusgesticht op de Oude Turfmarkt , naar de 
plans van dea architect Asseler; gegund aau J. J . 
Eirond , aldaar, voor ƒ 26,395. 

Wijhe , 16 Aug.: bet bekliukcreu vau deu weg tus-
sehen dc gemeuuten Wijb c en : ingekomen G 
bilj. , als: 

3 . br. 2.75 . br. 
J. Zwolsman Jz., le .  51,000 ƒ 47,000 
G. J. Averdijk , tc Wijhe. 47,500 44,200 

. W. Jansen, te , 46,100 43,000 
.1. . Weci.ink. te Groculu, 46,198 41,598 
C. Poters, te liobitb , 44,700 41,500 
W. Arutz , te Alilligou , 43,052 40,093 

, 17 Aug.: bot opbreken van- ou het op 
nieuw leggen van eeu gedeelte straatweg cn het ma-
ken van eeu sinlelweg aldaar; ingek. 6 bilj. , als: 
Jb. Bont. te Westzaan, ƒ 589, 
Y. dc Boer, „  Zaandam, „  549. 

. Zwart , „  idem „  498. 
G. Smit, „  Assendolft, „  486.94 

. Bijmau. „  Wognum, „  421. 
J. Poen, „  Westzaan, „  362. 

Uennep. T Aug.: het 4c perc. aardebaan ca kunst-
werken der  sectie Goch — VVcsc  van den Noordbm-
bantsch n spoorweg; minste inschr. waren 
Straatman en Schmitz, te e en , voor 
f 159,800. 

» - l l a g e, s Aug.: bel horstellen cu vernieuwen van 
de n in bet Zwolsche ; ingekomen 7 
bilj. . als: 
T. Terwindt , ie Pannerden, /'S2.500 
F. E. Terwindt , „  idem „  81,000 
A. de Groot. „  Sliedrecht', „  75,490 
W. dc Jong, „  idem „  69,600 
A. O. , „ , „  66,333 
J. van der  Plas, „ , ., 65,775 
C. van der  Pias, „  idem „  65,000 

Aduard , s Aug.: bel vernieuwen ter  lengtu van 
200 cn bet herleggen ter  lengte van 270 , tc zamen 
2000 vierk. . kUnkentraat door het dorp Aduard, 
eu bet daarin stellen enz. van 140 gegoten ijzeren 
kokers met palen en 425 . boveuregelwerk: ingek. 
10 bilj. , als: 5 . 8 
J. Vcendijk, te Obergum, ƒ 3797 

. , „  Nietap, „  3574 
11. J. n Jz., „  Groningen, „  3390 

. Bi , „  Warfhuizen, „  3388 
. . , „  Groningen, „  3298 

.1 , ,, Aduard, „  3294 
J. histi-ma, „  Nickerk, „  3235 
J. en B. a c. s. „  Oldenhove, „  3144 

. Vogolzang c. s., „  idem „  30S1 
P. Wcstcrbaau en 

A. , „  idem „  3034 
gegund. 

Onderdeudam, S Aug.: bet maken cu inhaugeu 
van ecu paar  stormdeuren voor de Wetsingczijl enz.; 
ingek. 0 bilj. , als: 

. , te Ondcrdendam, ƒ 1 3 00 
T. Bos, a Bedum, „  1193 

- T. Aloddennan, „  Warfhuizen, „  1186 
A. J. Benninga, „  Bedum, „  1185 
J. . van . ,, idem „  1120 
C. E , „  Baflo, „  1070 

d aan J. . van , voor f 1120. 

riret-ht . s Aug.; bet maken van 13 steenen wacht-
huisjes langs de lij n Utrecht—Zwolle vau den Nederl. 
('eiitraalspoorweg; iugek. 14 bilj- , als: 
11. Griffioen, to Breukelen, / 7280. 
G. , „  Amersfoort cn 

C. vuu Ommen, „  Baarn, „  6910. 
J. Westerink, „  Epe, „  6410. 
J. J. , „  5968. 
J. Th. Scholbroek, „  5608. 
J. de Bruine, „ , „  5635. 

. J. Buitenhuis, „  Elspeet, „  5546. 
G. v. d. Wielen, „  5395. 
A. Bons, _ 5280, 
J . . Wolff . „  5275. 

. e Bruin Be., „  Nijkerk , ,, 5199.15 
W. -.eu , „ , „  5140. 
J- , „ , „  5049. 

. B. , „  Elburg, „  4483. 
overigen aldaar. 

, S Aug.; lo. bet maken vau ecu pu-
blick privaat, waterplaats, vuilnisbak en put met 
pomp; minste inschr. was A. Nuliers, voor  ƒ798. 

2c. dc verfwerken aan de gemeenteschool no. 7; 
minste inscbr. was S. vau , tc , 
voor / 467. 

3o. bet verven van het zomerhuis ia den Prinsea-
luiu . minste inscbr. was . Goudfrooy, voor f 135. 

4c. het vervcu van dc gebouwen cn de noinmerpa-
lon op de bcgraafpiaats eu van bet ziekenhuis; miuste 
iosclir. was G. Bosnia, voor  ƒ514. 

5o. bet verven van dc gemeenteschool ao. 8 met 
woniug; miuste iuschr. was W. , voor/75. 

6o. liet vervcu van het tolhuis aan deu straatweg 
naar dc Bontekoe; minste inscbr. was . Piquer, 
voor ƒ 52. 

Ti. , bet verven vau 27 publieke pompen; minste 
inschr. was P. , te , voor / 39; overi-
gen aldaar. 

Slruwer-aniatel, 19 Aug.: bet bouwen van eene 
school en ouderwijzerswouing; ingek. 20 bilj. , als: 
(i. Wondt. f 26,985 
.1. .1, Boekbolts, „  26,800 
('. J. s Jz., „  26,662 

. Cruiif f en . Schouteu, „  24,537 
. J. Claesscu, te Nieuwer-Amstel, „  24,445 
. Timmau, 

W. van , 
J. , 
A. Stalenhoef, 
J. J. Visser, 
G. .1. van dc . 

. , 

.. 24,442 
idem „  23,850 
idem „  23,555 

„  23,400 
idem „  23,000 

„  22,500 
„  21,984 

B. vaa der  Weerden, „  Utrecht, „  21,600 
Boscb eu , „ , „  21,375 
A. Paans, „  21,100 
P. Scbmit, „  20,800 
P. vau , „  Waddinxveen, „  20,743 
J. van Schuijlenburg, „  20,493 
J. P. n ou N. , „  20,250 
F . Peters, ., 20,000 
overigen te Amsterdam. 

Z a a n d a m, 19 Aug.: het makeu van afschuttingen 
voor de landbouwtentoonstelling op dc Gedempte-
gracht en het makeu eener  tribun e cu afrasteringen 
voor do harddraveri j  op den Stationsweg: le porc. J. 
cu . Eilman, ƒ575 ; 2c perc. 1). Verlaan cu Zu,, 
ƒ198* gegund; beiden aldaar. 

P u r m c r e n d , 20 Aug.: de levering van 100,000 
vlakke, harde Waalstraat klinkermoppen, handvorm, 
op keur, franco vóór deu loswal; ingekomen 4 biljet-
ten, als: 
J. t cu U van Zon, te Purmnrcnd, a ƒ 16.65 
J. C. Eland, „  Nijmegen, „  „  14.94 
Gebr. dc , „  Amcrongcu , .. „  14.416 

A. f Az. Jr.. n Andel, ,, „  14.29 
per 1000 stuks: gegund, 

C r a n l n g e a, 20 Aug.: het vervangen van bot bouten 
door eca ijzercu baaielgebint tot dc ophaalbrug te 
Wiuscboterzijl ; ingekomcu 4 bilj, , als: 
E. , te Sappemcer, ƒ 1279 
J. . Winters, „  OudcPekela, „  1250 

. , „  Wiuscboten, „  1179 
, Eexta, „  1080 

, 20 Aug.. lo. dc .;.VOenng van ecmgc 
werken tot herstelling van dc g '» ™ 
Camsvlietpoldor; minste inschr. was 0. f. van Fraciieu-
liovcji , te Neuzen, voor  ƒ1399. 

2o. liet aanleggen van verdedigingswerk,, U  N

gedeelte duin, teu oosten van dc siiatiegcul v«u hot 
oitwateringekanaal in het voormalig 4c district van 
Zeeland; miuste iuschr. was A. , tc Breskens, 
voor  ƒ3548. 

3o. bet voortzclteu der  verlenging en verzwaring 
van den westelijken havondam te Breskens; minste 
inscbr. was dezelfde, voor  ƒ 5 2 6 9. 

4n. de beplanting van eeu gedeelte der  prov. wegen 
in de voormalige 4o cn 5c districten van Zeeland, in 
2 perceelen; minste inschrijvers waren: le perc, P. 

, tc Breskens, voor  f868; 2e perc, W. -
hout, te , voor  f 940, 

, 20 Aug.: het maken van een gebouw-
tje met peilput tot plaatsing van eeue zelfregistrce-
rendc peilschaal tc ; minste inscbr. was . 

. labor| tc , voor  ƒ8663. 

, 20 Aug.: bij  de verschillende leveringen voor 
dc korpsen vau de landmacht waren dc miusic in-
schrijvers: 4000 ransels compleet, ïn 4 perc: T. . 
vau (iriusven, tc 's-Bosch, 2 perc ad ƒ 6.98, J. A. 
dc Booy Jr., 2 pcre ad ƒ 6 . 9 7; — 4700 patroon zakjes, 
iu 2 perc, F. Pauwcis. tc 's-llagc, ad /0.6S; —900 
koppels en 300 bajounetdragtrs, deselfde, resp. ad 
/0.66"  cn ƒ 0 . 4 15 ; - 1300 sabclschceden , T. u 
Grinsven, ml / O » . 

An ia ie rdum , 21 Am;.: het aanbrengen van 2000 1 

sinkstok, met hel vereisehte bagger  werk cn de biile-
vcring van 2 miilioen . ballasts te en, tot verlenging 
van het buitenstortebed van de Noordseeelnisen; 
minste inschrijver  was C. dc r  Jz., te -
veld, voor  /16,870. 

An iN ie rdam , 23 Aug.; het verbouwen van ecu ge-
deelte vau bet stadhuis laugs don O. Z. Achterburg-
wal; minsto inschr. was . vau der , aldaar, 
voor  ƒ50,000. 

, 23 Aug.: het dempen van ccne sloot achter-
cu het loggen van ecu riool iu dc Zorgvliet straat; als 
miuste inscbr. kwamen in aanmerking . J. van Zan-
ten, aldaar cu G. , te , beideu voor 
ƒ 0350. 

, 23 Aug.: het afbreken van de g 
eu bet maken van den onderbouw voor  eene ijzercu 
draaibrug tc dier  plaatse; iniusto inscbr. waren Gebr. 
Ek, aldaar, voor  ƒ6664. 

, 23 Aug.: liet bouwen van ecu beeren-
huis, naur de plans un onder  beheer  van deu archi-
tect Y. Bijvoets Cz., voor  rekening van notaris Van 
der Tang; minste inschr. was J. J.Tessclaar, te Alk -
maar, voor ƒ 12,121. 

Uren l i i gcn , 23 Aug.: lo. bet maken van ecu publiek 
privaat en vuilnisbak, nabij  de Sopbiastraat; miuste 
inscbr. was . de , voor  ƒ409. 

2o. bot verven vau brandladders en brandbeken; 
miuste inscbr. was J. . , voor  ƒ 3 9; beiden 
aldaar. 

, 24 Aug.: lo. het maken van een metalen 
bovcubouw inct kraau en daarmee in verband staande 
werkeu voor dc brug over de Oude Arue, ton be-
hoeve van den spoorweg ; 1 
biljet ingekomen van W. van UijccuZouen, te Alid -
delburg, voor  r*  16,108. 

2o. net bouwen van eene douaneloods op hot sta-
tion , ten behoeve vau deu spoorweg 

e grens; ingek. 11 bilj. , als: 
f 14,362 
„  13,679 
„  11,975 
„  11,740 
„  11,311 
.. 11,273 
„  10,990 
„  10,957 
„  10,847 
„  10,806 
„  10.789 

. . dc , "  te Groningen, 
van , „  Sappemeer, 

. Post eu J. Brouwer, „ . 
J. van , 

. r  Jr. , 
G. Jauscn, 
J . , 
T. , 
J. , 

. van der  Zaag en J. , 
. A. J. Taveruc, 

overigen tc . 

Amate rdam, 26 Aug.: lo. het verrichten van eenige 
onderhoudswerken op 's s werf eu aaa 's s 
lijnbaan; hoogste inschrijver was J. Goseling, voor 
ƒ15 ,900; miuste inscbr. was . C. Scbaade, voor 
ƒ 10,332. 

2o. het herstellen en vergrooten van het gebouw, 
bevattende de bureelen cn teckenkamor van sclioeps-
bouw; hoogste iuschr. waren e Zwaan cn , 
voor  ƒ13,987; minste inschr. J. Goseling, voor  ƒ9800; 
allen aldaar. 

, 26 Aug.: bet maken vau 5 kribben tot 
uormaliseoriug van de Waal boven Nijmegen, tus-
scbeu de kilometerraaieu 25 cn 26; ingekomen 12 
bilj. , als: 
J. . , tc Pannerden, 

. van do Velde, „  Papendreclit, 
P. Terwindt , „  Paunerdeu, 
W. A. Peters, „  idem 

. Braud , „ , 
. W. .lansen, „ , 

F. E. Terwindt , „  Pannorden, 
T. Smits, ., Wij k (Noord-

Brabant), 
y , „  Amsterdam cu 

_ E. S. , „ , 
. van Wijngaarden , „  Sliedrecht, 

A. G. , „ , 
W. P. do Vries en 

11. dc Vries, ,, m , 

 125,000 
„  123,595 
„  120,000 
„  117,800 
„  116,000 
„  115,300 
„  115,000 

„  107,000 

„  107,000 
„  104,000 
„  99,800 

„  92,760 

g voor dc geschiedenis, de 

ontwikkelin g en de kennis der  meest 

eigenaardige vormen van de voor-

naamste ornameutstijlen uit allen lijden . 

door F. . Naar het h 

vri j  bewerkt door J. Braet von Ueber-

feldt en V. Bing. Uitgave van G, Theod. 

; prij s ƒ 1.75. 

Onder bovenstaandeu titel is dezer  dagen een 
werkj e verschenen, dat vri j  èn om den inhoud 
èn om de uitvoering, in verband mot den geringen 
prijs , in veler  handen zouden wenschen. 

e inleiding handelt over de versieringskunst 
vooral wat de bouwkunst betreft; in de eerste 
afdeeling wordt de ornamentiek van het vroegste 
tijdper k iu Noord- en a en in Noord-
en u besproken ; dc tweede afdee-
ling is gewijd aan de vóór-christelijk e ornimeutick 
en behandelt den Egyptisehen stijl , den A»s\ riseh-
Perzischeu stijl , den Griekschenstijl, denEtruri -
schen stij l en den n stijl . c derde 

http://gegeve.ii


g handelt o"" r  d e vroegchristelijke orna-
mentiek en we1 o v c r de" u istelijken 
stij l en den öytantijnschen stijl . 

n de vierde afdeeling wordt de -
daansche ornamentiek en wel de Arabische stijl 
in Spanje, Sic i l ië, Egypte. Perste, ë en Tur -
kij e besproken. Ue vijfd e afdeeling is gewijd aan 
de mtddeleeuwsche ornamentiek en wel aau deu 

n stijl in , Frankrijk , Engeland, 
d en d cn aan den Gothischen stijl 

in , Nederland, Engeland, d 
en . c zesde afdeeling is gewijd uan de 
moderne ornamentiek cn wel aan den -
stij l en den Ba roe- en . 

t werkje is vloeiend geschreven en voorzien 
van 12'.'  houtsneden; het wordt voorafgegaan door 
afzor.dei lij k gestelde vragen, die van een volg-
nommer zijn voorzien en men heeft deze zelfde 
nomtners iu den tekst ter  plaatse, waar men de 
beantwoording kan vinden. 

Wi j kunnen dan ook het aanschaffen van dit 
werkj e gerust aanbevelen en hopen, dat be-
werkers en uitgever  door een groot debiet voor 
hunne moeite en zorg mogen beloond worden. 

OP 

in het Timmerhui s te Botterdam, naai-

de levering en plaatsing vnn: 

e voorwaarden liggen, op de gewone dogen 
en uren, ter  lezing op het bureau vonr de
selijke werken, enz., in bet Timmerhuis, en zijn 
voor- den prij s van 10 cents, verkrijgbaar  bij . 
P. VAN W A ES E S ZOON, Boekdrukkers 
in den n N" . 73. 

Op Woensdag den lsten September 1875, des 
avonds ten 8 ure, zal door het Bestuur  der  Ver-
eeniging van den . S a , in 
haar  lokaal, in de tiortcmakersteeg te. Arnhem, 
worden aanbesteed: 

t bestek is, tegen betaling van / 0.50 per 
exemplaarj  verkrijgbaar ter  drukkeri j  van den 
heer  JOSUË , te Arnhem, terwij l de teeke-
ningen ter  inzage liggen in het lokaul der  Ver-
eeniging, des voormiddags van 8 tot 12 ure. 

Aanwijzin g op het terrein zal geschieden op 
den dag der  besteding, des voormiddags ten 

 ure, terwij l nadere inlichtingen zijn tc be-
komen bij  de architecten VAN , te Arnhem. 

Begrooting /15.100, 

E E voor de -
G te Arnhem is voornemens publick 

A A - N "  T E , 

op  den Uden September 1875, des 
namiddags ten één ure, te haren e aau 
de Verlengde lijnkade, wijk G, No. 31 , 

S 
te , onder de Gemeente Arnhem; 
waarvan het bestek verkrijgbaa r zal zijn tegen 
betaling vuu 25 cents, ten e voornoemd, 
alwaar tevens de teekeningen ter  inzage liggen. 
Aanwijzin g op het terrein zal geschieden op den 
31sten Augustas, des voormiddags ten J uur. 

T T E P N eene 
 met  afkomstig 

van de iu 18(15 gebouwde cn thans vei groote 
Stokerij  der  Gein een lelijk e Oasfabriek le Arnhem, 
bcstaniide uit 29 Spanten niet gegoten ijzeren -
schoeiien en n geheel compleet; 
de spanning is 10.25 . en hoog 3.00 . be-
halve de luchlkap. 

s tc bezigtigen aan gemelde fabriek , 
wuar  verdere information zijn te bekomen. 

L O C O M O T I E V E N , 

STOM- en FABRIEKSWERKTUIGEN, 

V A N & U W E N S , 

V V  N

 vour

S  tot verminderde 
prijzen steeds in diverse iil'inetingen voorhanden. 

ut i ui 
worden iu den kortst mogelijken tij d en tegen 
den civielsten prij s uungenomen bij  J. . TE

, Uryiriemmaker , Nieuwe Prinsengracht 
hij den Amstel N" . 5, Amsterdam. 

Ontmantelin g van Groningen . 

OPENBARE AANBESTEDIN G 
EN 

N G r . 

E O N T V A N G E S E EN -

N te  maakt bekend. dat 
de tegen 2C Augustus 1875 aangekondigde 

 en s 
Uitgesteld tot  9 September 1875. 

e liischrijvuigshiljctte n kunnen ulzoo nog in-
geleverd worden: voor de besteding tol 8 Sep-
tember e. k. 12 uur en voor de verkooping 

 September e. k.  uur. 

E N . . 
T . 

X N . 
n in l en Belgischen straatkeijen, 

Portland-Cement, Tra. , , Vuurvaste Steenen, ent. 

. 
Ondergeteekenden bevelen zich aan voor het 

leveren en vervaardigen van alle voorkomende 

ens., kunnende een uiterst soliede en zeer  civiele 
bediening verzekeren. 

 Augustus 1875. 

Oudwijkcr

~ T w . T te , 

beveelt zich voortdurend aan tot  van 
 enz., met zink, lood of 

leijen, en verder  voor de levering van attemoge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken zink of koper, alsmede das- en Waterleidingen. 

om bij  groote of kleine partijen af te leveren : ruim 

 prim a quilitei t (goedgekeurd 
door de e der  Stnatsspoouvepen) 
75 a 80 cent per . 

 en
 3c soort, 

even als de  goedgekeurd door 
dezelfde ; de ongebluschte a 89 
cent, ile gebluschte a 59 cent per . 

waarvan eene groote hoeveelheid reeds 
geklopt. 

 van 0—Ui paarden-
kracht . 

 om door  stoom te 
worden gedreven. 

 met
 ,n . zoo goed 

als nieuw. 

 en

, wonrbg er  3 zijn ter  opper-
vlakte van » vierk. . 

e auiinetiiersgereedschappen enz. enz. 
Franco le bevragen en dagelijks te bezichti-

gen bjj . Q te Amsterdam. 
e ondergeteekenden verklaren dat in hunne 

bergplaatsen aan de Votjclwijk, waar de aange-
bodene hoeveelheid  eu  ligt , geene 
afgekeurde materialen aanwezig zijn , zooals door 
.sommige tras- en kalkkoopers beweerd wordt. 

c reden van die bewering is zeker  daaraan 
toe tc schrijven , omdat door  de ondergeteekenden 
de pirj s zoo laag is gesteld, terwyl tli l alleen 
daarom is geschied om den belangrijken voor-
raad  te ruimen , wij l hunne bergplaatsen eene 
ander,- bestemming krijgen . 

Amiterdam , '2U Augustus 187Ö. 

, , 

k „de e " 
 &

 O
n zich aan tot hel inrigten van

 eu het geren van  vuur  inrig -
tingen lol uitvoering van Publieke Werken enz. 

Verwarming eu Ventilering: 
VAN GEBOUWEN. 

e Ondergeteekenden bevelen zich aan vooi 
het leveren »an

 door  middel van warme lucht, warm 
water ol stoom. 

Boompjes, nieuw nummer 04, 
 O T  E l( O A . 

VA N 

V a l d o T r n v o r ü . 

e j  belast zich met het
vau gecomprimeerde wegen cn mastiek» loeren, 

n geelt de r G. . VA N N 
aan dc  W.W , i07A. te Amsterdam, 

. [gent in Bouwmateria'en 

T N". 14. . 
beveelt zich aan voor de leveling van alle soor-
ten van

 enz., 
alles tegen concurerendc prijzen. 

k 

 &  C°. 

Utrecht. 

 n
in , 

Straatkei jen, Por t lan d Cement, 

 N.zijde 55, . 

 en N van  cn 
, alle soorten van 

 geijkte
, enz. enz. 

J 
TOT 

. 
t  heeft do eer, n n 

nader te herinneren aan de
 op 1 September e. k., des 

voormiddags te  ure, in de boven-
zaal der  Sociëteit de Harmonie te Zwolle. 

Namens het llestuur, 

J. .  \ .\ , Voorzitter. 

. W. , 1'  Secretaris. 

E & S , 
. 

Utrecht , Bi ldtstraat ,

T
VOO

E en . 

, , , enz. 

 en
 enz. enz. 

T , . enz. 

. F. Onde rwa te r , , 

T N 
N 

P a p i er  en. , 
voor  welker  en  zelfs bij  de felste koude en 
grootste hitte, b. v. in Glasfabrieken, hij  geheel instaat en alle schade welke daardoor  mocht ont-
staan geheel voor  zijne rekening neemt. e goederen worden geleverd franco, wnaromtrent nadete 
informatio n te bekomen zij:i . Ook levert hij  in nlle mogelijke afmetingen diverse 

E , 
. 

enz. enz. enz. 

'é7 

e Verwen worden steeds afgeleverd tegen den Engelschen Fabrieksprij s in 

T N V A N N 
VOO N 

van Th. J. , te Utrecht. 

SUÏJVE  i ïk .  &, ZOON , 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

, 

levert tegen lagen prij s prinii i
cn monsters op verlengen. 

, T Utrecht. 

 vnn

llctlen verschijnt bij .  , -
strant 17, Amsterdam: 

uit alle tijden. Vrg bewerkt naar het Uoogduitsch 

VAN

t 121» houtsiiecflgurcn. 

A dr essen . 

Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » > 15.— 
dri e regels » » 20.— 

,

P l e y n i er  t i Z o o n, Amsterdam. Alk* ^ 
uirntcn in cement, gi|is, enz. 1'urilaiiil-Cnnni l a ./ 7.23 p  vat 

e c k er at Buddlnach, Arnhem.

B o u w t e r r e i n en te V e l v te koon, aller-
gunstigst gelegen. Adres deu r  VA N -

 P , le Arnhem. 

. P l e y i i l e r , te Scheveningen, fabrikan t 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren. enz. 

B o u w t e r r e i n en te koop nabij  de n 
aan den Singel, te Utrecht, tc bevingen bij  den 
architect NU  AN  aldaar. 

41. T . , A r n h e m ,
. Fabriek vnn

 en

Tiende g Zondag 5 Septembe 1875. 

E . 
W E E  B  J

VOO

, , , S en . 
: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Venchijnt . P rg. per 3 maandeu /'  1.05. n .bounrtr t xich voor 

mm ja.rgan((. Afzfjmlerlïjk e nommer» by vooniitbestellinit 15 cenU. 

Al l e «tokken en n te n aan 

de e te . 

: 

Van 1—G regels ƒ 1.—, 
 het blad. 

T voor  (.'lknu regel 20 ueat» eu 10 centi vour  ecu 
Groote lettor*  worden uaar  plaataruimto berekend. 

Gedrukt bij  G  VAN  ft  C f te Anthem. — All e stukken en advertentiê  te adresseeren aan den ltedacteur . W. VA N T JGin. te Arnhem. — Uitgave van . A. , 

G VA N * TOESTAN  EN E -
N VA N E G -
E J TOT 

G T 
OVE  1874/75. 

j den aanvang van het vijftiend e afdeelings-
j.t.n bedroeg het aantal leden 84, terwij l dit ge-
u l op het einde van het afdeelingsjaar 88 bedroeg. 

Na wijziging van art . 12 van het reglement, 
waardoor het nanlnl bestuursleden met 2 is ver-
meerderd en nu de jaarlijksch e benoeming, is 
het Bestuur  thans samengesteld als volgt: 

\V . N. , Voorzitter ; J. F. , On-
der-voorsitter; F. Saraber, Penningmeester; . 

z Piment»), J. -Singels, J. van h Jr. , 
li . P. Vogel, . van der  Tas . en J. J. C. de 
Wijs , Secretaris. 

e financieels toestand der  Afdeeling is gunstig 
te noemen, zooals blijk t uit de rekening en ver-
antwoording van den Penningmeester. 

e afdeelings-vergaderingen hadden geregeld 
maandelijks plaats, en werden gemiddeld door 
ongeveer een zesde van het aantal leden bij -
gewoond. 

Omtrent de behandelde onderwerpen kan het 
volgende worden medegedeeld: 

e heer  Vierlin g deed mededeelingen over  eene 
Fransche steensoort, bekend onder  den naam van 

h r i i r - de taill e blanches de Soissons", uit de 
groeven van s te t 
bij  Suissoiis. 

Vun dezen steen zijn belangrijke hoeveelheden 
gebezigd in het noordwesten van Frankrij k en 
voornamelijk in de steden s en Soissons, en 
wel bij  voorkeur  tegenover  aoovele constructie-
materialen, die genoemde streek oplevert. Uit 
verschillende vri j  belangrijke certificaten bleek, 
dat dc steen van Soissons niet schilfert eu nooit 
ontbindt , dat inj  in de lucht hard wordt eu vol-
komen bestand is tegen aanhoudende regens en 
vorst vun 25 centi-graden. t goed gevolg is 
deze steen gebruikt voor  beeldhouw- en lijstwerk , 
voor  fundeeringen onder  water  in rivieren en voorts 
voor tal van gewone construction. 

e gemiddelde afmetingen zijn blokken van 
2 a 3 3 , bij  eene breedte van 1.25 . tot 
1.45  , eene lengte van 2 . tot 2.40 . en 
eene hoogte van 1 . tot 1.25 . t gewicht 
bedraagt 1800 kilogram den 3 . 

e prij s is, met inbegrip van transport , voor 
Nederland / 30 a ƒ 35 den : . 

t lid z Pimeittel hield bijwijz e vau 
causerie — een gefingeerd gesprek aan eene lees-
tafel, — eene voordracht, waarin hij  hoofdzakelijk 
de vragen behandelde: uwat is schoonheid ? wat 
is waarheid.'''  Vervolgens deed hij  het nut uit-
komen vun het onderwijs in de aesthetica, als 
een het hart vormend en veredelend element van 
onderricht en toonde , in verbund hiermede, 
voorts de wenschelijkheid uan, dat jongedochters 
in de aesthetica onderwijs ontvangen. 

Ook werd door  genoemd lid cene nalezing ge-
houden van het bij  de beraadslaging over -
stuk V der  Slautsbegrouting voor 1875 in de 
Tweede r der  Staten-Generual verhandelde 
UV6T e lias, in verband met de brochure 
van den heer  Terneden, over dit onderwerp iu het 
licht gegeven. 

t lid Singels wees op het trasonderzoek, dri e 
jaren geleden door  eeue Commissie uit de Afdee-
lin g gedaan en wel door  middel van de naald-
proef, waarvan het rapport voorkomt iu het ver-
slag van 1870/71. 

Spr. meende echter, dat de ondervinding leert 
dat aan de naaldproef bezwaren zijn verbonden. 

t lid e Wij s beval opnieuw de ptoevcn 
met prisma's aan eu wees erop, dat tra->levering 
veelal een quaestie van vertrouwen moet zijn. 

Ook werd door  eene Commissie, benoemd tot 
onderzoek van Brohler cu Andernachsche tras, 
een voorloopig rapport uitgebracht, waaruit hoofd-
zakelijk blijkt : lo. dut zy uitvoerige proeven had 
voorbereid en deu uitslag daarvan spoedig hoopte 
mede te dcelen, 2o. dut zij  zich met de denkbeel-
den van voormelde brochure van den heer  Terne-
üt n wel kan veieenigeu , en 3o. dat z(j  nu reeds 
het denkbeeld aan de hand geeft, dat een inko-
mend recht geheven worde op ulle van -
land ingevoerde gemalen tras, zoodat geen ver-
schil van prjj s meer zou beslaan tusschen in-
landsche gemalen tras en de uit het buitenland 
ingevoerde. 

t lid e deed uitvoerige mededeelingen 
over de l te Cordova. 

t gebouw, vroeger eeu moskee der , 
die de eerste e f heeft doen bouwen, 

werd in de 13de eeuw, toen Cordova door dc 
Spanjaarden onder  Ferdinand veroverd was. tot 
kathedraal ingericht. 

t oppervlak heeft eene afmeting van 123 . 
bij 132  , met een tuin ter  breedte van 03 . 

e gevels aan den openbaren weg bestaan uit 
hooge, dikke muren zonder  versiering, terwij l uit 
het geheel kan opgemaakt worden dat het gebouw 
herkomstig is uit het eerste tijdper k van den -
schen stijl . e kerk ontvangt het licht alléén door 
de ingangen, die nog ten deele door de Span-
jaarden zijn dichtgemetseld. e ingangen zijn 
van wit marmer en weinig versierd of geprofileerd. 

t inwendige van het gebouw heeft het voor-
komen van een versteend bosch: men telt name-
lij k 850 zuilen ter  hoogte van 2.70 . en een 
middellij n van 0.22 . Op deze zuilen rusten 
3400 bogen; hebbende de kerk eene geheele 
hoogte van 10.50 . t inwendig aanzien heeft 
daardoor wel iets zeer  ernstigs, maar ook iets 
hoogst sombers, vooral door het schaars licht 

e verhefTende indruk , dien eene kerk behoort 
te geven, wordt hier  niet verkregen. 

e eeredienst der n bestond dan 
ook hoofdzakelijk in bidden na de reiniging. Van 
daar dat hunne opvatting van eene kerk zóó zeer 
afwijk t van die der  Christenen. 

e versieringen van het gebouw zgn voorts 
plat, en geven weinig slagschaduw. e zucht om 
pracht en luister  ten toon te spreiden heeft men 
getracht te bereiken door  bonte kleuren ; terwij l 
men zoowel uit proportion als uit versieringen 
kan opmuken, dat de n van eigenlijke schoone 
kunst weinig begrip hadden. 

Eeu en ander  werd door  spr. verduidelijk t door 
middel van prachtige afbeeldingen, die hij  van dit 
merkwaardig gebouw liet zien. 

Verder  werd door het lid e de vraag be-
handeld : tWaari n is de moeilijkheid gelegen der 
 vervaardiging van een ontwerp dat tot de schoone 

sbouwkunst behoort V 

 uitvoerige beschouwing kwam spreker tot 
de conclusie dat bedoelde moeilijkheid voornamelijk 
daarop neerkomt, om met een reeks van een-
heden , die ieder de subjectieve waarde vau het 
aangename bezitlcn, een collectieve eenheid voort 
te brengen, die een bepaald bedoelde objectieve 
waarde heeft verkregen, en voorts dat de strenge 
toepassing der  verhoudingen, naar  vaste wetten, 
in de bouwkunst niet is vol te houden. 

t lid e Wij s besprak de belangen der  bouw-
kunst tegenover de beweging op oudheidkundig 
gebied. 

Na uiteengezet te hebben hoe in d n tegen-
woordigeu tij d vri j  algemeen eene zucht is ont-
staan tot waardeering en instandhouding van oude 
vormen, toonde spreker  door  voorbeelden uau, 
hoc in die richtin g ook dikwijl s een oud voorwerp 
wordt gewaardeerd, omdat het oud en niet altij d 
omdat het schoon is. Spreker  brachl voorts in her-
innering hoe de j tot bevordering der 
Uouwkuust reeds jaren lang heeft medegewerkt 
tot vereeuwiging vau vele belangrijke gebouwen, 
door  daarvan afbeeldingen uit te geven uaar  juiste 
Opmetingen, en hoe die y in dat belaug-
nj  en kostbaar  werk niet naar  belmoren is ge-
steund geworden. 

Spreker wees voorts op de moeilijke en veel-
omvattende taik , die thans aan eene Cmimissie 
van s is opgedragen, tut instandhouding 
vun de gedeukteekeneii vuu onze vaderlandsche 
kunst, terwyl ouder  hare leiding reeds met de 
restauratie van een gebouw is aangevangen, hoe-
wel spreker het onverklaai baar  achtte hoe tot 
aanvang van dien arbeid Juist dc Gevangenpoort 
te 's-Gruvenhage werd gekozen — ecu gebouw 
toch zonder  eenige architectonische waarde, en 
voorzeker wel weinig geschikt om door  de restau-
rati e daarvan het kunstgevoel op te wekken. 

t lid Saraber  maakte bedenking tegon den 
uitwendigen bouw der  schoorsleenen bij  de res-
taurati e van genoemd gebouw, omdat het n
sprekers mecning nmeiltjk  te bewijzen, dat 
juist de gekozen vorm tot den oorsproukelyken 
bouw behoort. 

t lid Singels kon zich evenmin in allen deele 
met de restauratie van de Gevangenpoort ver-
eenigeu, en deelde mede, dat het de denkbeelden 
van den architect Cuypers waren die daar  wer-
den gevolgd. 

t lid e achtte de restauratie van de Ge-
vangenpoort ook onverklaarbaar. Spreker  noemde 
dat gebouw een monument van schande  de 

e burgery en staafde dat beweren uit de 
geschiedenis. 

Nadut over  deze zaak nog uitvoerige discussion 

gevoerd, kwam men eenparig tot de con-waren 
cl us ie lat het geen gelukkige keus kon heeten 
om bij  de restauratie van oude gebouwen met dc 
Gevangenpoort aan te vangen. 

t lid Singels deelde verbeterde inrichtingen 
mede vast extiuctcurs. Na eene beschrijving van 
een exüdeteur te hebben gegeven, deelde spreker 
de verbetering mede, die in een nieuw stelsel is 
aangebracht, bestaande in eene ingeniouse inrich -
ting, waardoor de gasontwikkeling eerst geschiedt 
op het fjjdsti p dat men den extincteur wil ge-
bruiken en wel door t verbrijzelen van een 
flacon , die met zwavelzuur  gevuld in het toestel 
is geplaatst. 

Een under  niet door  hem beproefd toestel, waar-
mede hetkelfde doel wordt bereikt, is dat van de 
heeren Pasteur en C°. te . n den cilin -
der is ent [noden buis aangebracht, die met 
zwavelzuuV gevuld en met een looden kopje afge-
dekt is. Op het oogenblik dut de extincteur  moet 
worden gebruikt heeft men het toestel slechts te 
keeren, 'waardoor de gasontwikkeling aanvangt. 
Spreker  twijfel t niet, of ook deze inrichtin g zat aau 
het doel beantwoorden. 

t l id . Saraber  deed mededeelingen van het 
Stadhuis te Brussel. t gebouw is een der  schoon-
ste werken van burgerlijk e bouwkunst in België : 
het dugteekent uit de eerste helft der  15de eeuw 
en is in Saiisch-Gothischen stijl opgetrokken. t 
pyraraidaat stelsel straalt er  iu alle deelen door. 
terwij l het gebouw een lichtheid van uitvoering 
heeft, die de hechtheid geenszins uitsluit . 

e spits is in krachtigen stijl en draagt het 
kenmerk vaa nieuw , terwij l de kap 
eenige overeenkomst heeft met die van de dom-
kerk te . Spr. deelde voorts geschiedkun-
dige bijzonderheden mede omtrent dit gebouw. 

t lid Vogel deelde in ve.band met het voor-
gaande mede, dat nadat kolossale werken waren 
gesticht, die van onzen alom geroemden handel 
en nijverheid getuigden, de stadhuizen volgden, 
die de glorierijk e ontwikkelin g van het stadsleven 
verkondigden en de zetels waren van gemeente-
besturen. Van deze lautste was het stadhuis te 
Brugge (1377) het eerste bekende, waarop dat 
van Brussel volgde (1401—1455). 

n al deze gebouwen was de toren het over-
wegend deel, om de burgers bijeen te roepen en 
de oorkonden der  vrijhei d af te kondigen. t 
beroemde sladbuis te Oudenaarde (1527—1530) 
is ontworpen naar dat te Brussel en , en 
munt boven dat te Brussel vooral uit door  har-
monie tusschen den toren en het gebouw. 

e heer Van h liet afbeeldingen zien van 
het Theatre du Cnatelet, op den Boulevard Sevas-
topol lc l'.nij- , en deelde dienaangaande de vol-
gende bijzonderheden mede. 

Tengevolge van het tracé van dezen nieuwen 
boulevard in 1850 moesten dri e sclmuwburgen af-
gebroken worden. e prefect n begreep 
dat Parij s weder  zooveel mogelijk op het oude punt 
nieuwe schouwburgen behoefde, en maakte het 
plan om op de kruisin g van den nieuwen boulevard 
met de rue i twee nieuwe te doen bouwen. 

t gereedmaken der  ontwerpen werd opgedra-
gen aau deu gemeente-architect . G. , 
die, na daarop de goedkeuring van den gemeen-
teraad verkregen te hebben, den bouw opdroeg 
au den aannemer . Bellu, voor de som van 
2,000,000 franken voor het Theatre du Chatelet 
en 1,550,000 franken voor het Theatre . 

e gemeenteraad van Parij s liet deze schouw-
burgen bouwen met het doel om ze uan -
teuren te verhuren; maar  aangezien daarmede de 
kosten niet koudon worden bestreden, werd den 
architect opgedrugen oui in het benedendeel der 
gebouwen winkels, restaurants en magazijnen in 
te richten, teneinde door de verhurin g daarvan 
de kosten goed te maken. 

lu het begin van 1800 werd met den bouw 
aangevangen. 

Verschillende moeilijkheden deden zich voor, 
vooral tengevolge der  noodzakelijkheid om de 
fondamenten dieper te maken dau men had be-
rekend; verder ook tengevolge der  nabijheid 
van de Seine, waardoor meu de onderverdieping 
niet diep in den grond kou bouwen en dus too-
net'1 en zaal hooger  moest maken, en eindelijk 
door de voorwaarden, die den architect door het 
Bestuur  werden gesteld en die hein iu den bouw 
xeer  bemoeilijkten, Vooral met het oog op den 
korten tij d die hem verleend werd. 

e voornaamste aftitelingen zijn de volgende: 
Portiek 103 1 oppervlak. 
Groote vestibule 105  " 
Zy vestibules 1'iO t » 

Wachtkamer 22 - oppervlak. 
'  Voorname trappen 44 i

Parterr e » 7.50 v o 
p s 49 » a 

Entresol 1611 1 oppervlak met 85G plaatsen, 
1*. verdieping 100 
2*. 
3*. 

109 
109 p 
110
70 » 

Totaal 

440 

378 

34* 

2895 zitplaatsen. 
e verlichtin g van het Theatre du Chatelet is, 

in alwijkin g van de gewone verlichtin g van schouw-
burgen, niet met eene groote kroon, maar ge-
heel afgescheiden van dc zaal door een glazen 
COUpole. Boven deze coupole zijn buizen aange-
bracht, die de gasbranders bevatten en daarboven 
een redacteur, die in het midden met den grooten 
schoorsteen welke de gassen en dampen afvoert 
in verbinding staat. e reflecteur  kan met be-
hulp van tegenwichten worden opgehaald, en door 
middel van een wagentje op rail s bewegen zich 
de werklieden um de gaspitten aan te steken. 

e verwarming heeft plaats met calorilères door 
warme lucht. 

Voor de luchtverversching zijn op verschillende 
plaatsen leidingen aangebracht, meestal door  dub-
bele plafonds en vloeren. e openingen daarvan 
komen uit boven de loges, de galerijen en amphi-
theatres. e afvoer  van bedorven lucht geschiedt 
door  middel van kanalen, die door  gaspitten wor-
den verwarmd eu allen uitkomen in den grooten 
schoorsteen boven de verlichting-reflectors. 

n heeft berekend e ververschen 30 * lucht 
per uur  en per  toeschouwer, dus 51000 * lucht 
voor een gemiddeld getal van 1700 toeschouwers 
per uur. 

Nog gaf het lid Van h eene beschrijving van 
het groote opera-gebouw te Parijs. 

Na mededeeling van de geschiedenis van de 
prijsvraa g eu de opdracht aan den heer  Charles 
Garnier , gaf spr. een kort geschiedkundig over-
zicht betreffende den voortgang van den bouw, 
de moeilijkheden daaraan verbonden , de staking 
tijdens het beleg en de commune, de voltooiing 
enz., met opgave van de voornaamste materialen 
daartoe gebezigd. 

Vervolgens ging hij  over tot eeue beschrijving 
van het uitwendige vau het gebouw, als: den voor-
gevel met zijne beeldhouwwerken en colonnade 
en de zijgevels met hunne sierlijk e paviljoens, 
het eene voor het hoofd van den Staat, het andere 
voor  rijtuige n dienende; een en ander  opgehel-
derd door  photographieén en Üthographieén. 

a het gebouw binnentredende, geleidde 
. zijne hoorders eerst door den hoofdingang, 

de groote vestibule, de vestibule voor de con-
trol e tot aan het groote trapportaal ; daarna door 
de beide andere ingangen, om daar  aangekomen 
het groote trapportaal met zijne sierlijk e trap , 
zuilengangen en verschillende daarop uitkomende 
galeryen uitvoerig te beschrijven. Vun daar be-
trad hij  den vóórfoyor, den grooten foyer  en loggia 
met hunne mozaïekvloeren en wanden, kostbare 
marmeren kolommen, geschilderde plafonds eu 
verschillende beeldhouwwerken. Eindelij k in de 
zaal gekomen, beschreef spr. de constructie, de 
afmetingen, de kleuren, het geschilderde plafond 
op koper, de groote lichtkroo n enz. 

t lid Vogel trad in uitvoerige beschouwin-
gen over het werk van den heer . C. A. . 
Foek, medicinae doctor te Utrecht, getiteld: 
vSymetrie of bevallige proportion. " 

t terzijdestelling van de beschuldiging van 
. Fock betredende alle autoriteiten, die over 

dut onderwerp het woord hebben gevoerd, ging 
spreker in bijzonderheden na in hoeverre de 
middelen, die . F'ock aan de hand geeft om 
bevallige proportion in de bouwkunst te verkrij -
gen, nut kunnen stichten. Spreker  toonde daarbij 
ain, dut de schryver  iets geheel anders bewees 
dan luj  wellicht meende en eenvoudig trachtte 
aau te toonen, dat onze schoonheidswet (de pro-
portie) wordt afgeleid uit den kunstvorm van elk 
voorwerp op zich zelf en niet door  getallen vooraf 
te bepalen is. 

Spreker  trad daarna in eene uiteenzetting der 
Grieksche kunst en hare hooge waarde op het 
gebied der  schoonheid, omdat elke kunstvorm 
werd ontworpen naar de plaats, de bestemming, 
de constructie, het licht en de kleur , met vol-
komen kennis der  perspectivische en optische wer-
king in de open natuur. 

Voorts merkte spreker op hoe inoeilyk het 
is over  bouwkunst te spreken ofte schry ven, 
en sooveel meer um sell'  iets uil te voeren 
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zonder  dat men de leidende beginselen dier  schoone 
kunst kent. t was daarom dat spreker  ten 
hoogste afkeurde hoe dezer  dagen een onzer  in-
telligentste organen met diepe verachting een 
architectonisch project bejegende, dat in ieder 
geval aanspraak heeft om met bescheidenheid te 
worden ontvangen en' beoordeeld. n cene 
critiek in kiesche vormen wordt gesteld, dan 
zij  men ook verzekerd een bescheiden antwoord 
le zullen ontvangen. Niemand onzer, ging spre-
ker voort, zal liet oor  sluiten voor  de opinie 
van het publiek; hij  zal die altij d wel trachten 
op te vangen, om daarmede zijn nut te doen. 

Voorts protesteerde hij  tegen die enkele lceken 
of kunstliefhebbers, die zich op onkiesche wijze 
de bevoegdheid geven om boven den kunstenaar 
of boven het publiek een vonnis uit ti spreken 
over  een kunstwerk. 

Tot opheldering der  voordracht werden door 
spreker  verschillende afbeeldingen ter  beschou-
wing gesteld. 

r  den Voorzitter  werd aan de orde gesteld 
de vraag: »Wat is slijt in bouwkunst"? 

Ter beantwoording dezer  vraag sprak hel lid 
r  de mecning uit, dat de beteekenis van 

stij l meestal verkeerd wordt opgevat. / . i. zou 
stij l eigenlijk genoemd moeten worden wat het 
karakter  van het voorwerp uitdrukt . n kunst-
voorwerp b. v. moet stijl hebben, dni wil zeg-
gen, het moet geschikt zijn tot het doel. Spre-
ker achtte liet ook verkeerd te spreken vau Gottli -
schen of n stijl ; beter  of jui-ter  zou het 
sijn, te spreken van Gothische of e 
vormen. 

Tegenwoordig zweert men als het ware hij  de 
stijlen, ging spreker  voort; men volgt de oude 
stijlen, maar  construeert niet zooals de ouden; 
stij l moet een gevolg zijn van constructie, men 
zou die kunnen noemen eene wysgeerige toepas-
sing van het materiaal. t is, zoo vervolgde 
spieker, een gebrek dat men te veel let op uit-
wendige en le weinig op inwendige toestanden. 

t nieuw opgetrokken gebouw naast de Gevangen-
poort te e b. v. zegt men is in middeleeuw-
schen stijl gebouwd. Spieker  betwistte dit , duar 
de binnenbouw volstrekt niet in harmonie is met 
de uitwendige vormen, en enkele vormen stellen 
niet een stij l daar 

t lid z Pimente! kon zich met de 
beschouwingen van den heer r  wel ver-
eenigen , betoogde dat hetzelfde ook in betrek-
kin g tot de letterkunde geldt, en bracht dit iu 
verband met de bekende spreuk: c style e'eai 
Vhommc " 

Na eenige discussie trad het lid e in geschied-
kundige bijzonderheden omtrent den oorsprong 
van het woord * stijl" , en besloot zij  ue mededeeling 
met aan tc toonen de noodzakelijkheid, dat kunst 
ten doel moet hebben het schoone iu de meest 
edele vormen uit te drukken, terwij l inde bouw-
kunst die vormen tevens in overeenstemming 
moeten zijn met het kurakter . 

Verder  werden behandeld de volgende door  het 
Bestuur  der j  gestelde vragen, luidende : 

lo. s het gebruik van zinksilicaat aan te be-
velen uit een technisch en financieel oogpunt? 

Uit de rapporten der  Commissie ad hoe blijkt , 
dat de toepassing van silicaat zeer  is aan te be-
velen op gepleisterde of gekamde muren en dat 
de kosten bijna niet liet verven gelijkstaan. 

Uo. Wat zyn de voordeden , prijs , enz. van de 
vlakke pannen, die thans in Friesland bij  den 
heer a lc m worden vervaardigd, 
van het gewone Woerdsche model zeer  afwijken 
en in verband gelegd worden? 

c Commissie is van oordeel dat de bedoelde 
pannen len aanzien van vorm, doelmatigheid cn 
soliditeit zeer  zijn aan te bevelen , hoewel de prij s 
daarvan aanmerkelijk hooger  is dan die der  Woerd-
sche pannen. 

3o. s het weiisctielyk dat de g in 
elke gemeente van een voldoend aantal zielen 
eene ambachtsschoul stichte en onderhoudt-, ol 
moet de oprichtin g en instandhouding vun deze 
hoogst nuttige werkmaiisscholeii aan de particu-
liere belangstelling en liefdadigheid worden over-
gelaten ï 

Zou het wenschelijk zijn dat de j 
tot bevordering der  Bouwkunst haar  werkkrin g 
uitbreidd e door  te trachten hel onderwijs in dc 
bouwkunst meer  rechtstreeks te bevorderen? 

c conclusie van de beschouwingen der  Com-
missie, in wier  handen deze vragen werden ge 
steld, komt in hoofdzaak hierop neder; 

lo. l de oprichtin g vau ambachtsscholen 
zeer  moet worden aanbevolen, is het wenschelijk 
dat ook langs andore wegen woide getracht b 
kwame werklieden te vormen; 2o. de oprichtin g 
en instandhouding van ambachtsscholen moet aau 
de particulier e belangstelling en liefdadigheid wor-
den overgelaten; 3o. het zou wenschelijk zijn 
dat de j  tot bevordering der  Buuw 
kunst dc haar  len dienste staande middelen aan-
wendde, om ook op het gebied van onderwij: 
werkzaam le zijn. 

Op voorstel van de leden . z Pi men 
tel en Westra werden de volgende wijzigingen 
van het reglement vastgesteld : 

a. n art . 12, 2e lid , wordt in plaats van «dri e 
commissarissen"  gelezen n vij f commissarissen." 

b. Aun art. l( i wordt toegevoegd: »Personen 
buiten de stad woonachtig kunnen op de verga-
deringen op voorstel van twee leden worden ge 
inl i oduceerd". 

Ten slotte zy vermeld, dut in verband niet de 
behandelde onderwerpen door  sommige leden ver-
schillende plaat- en prachtwerken ter  bezichtiging 
werden aangeboden. 

T VAN

Vergadering van 31 Augustus 1875. 

m een honderdtal leden van hel t 

vereemgden zich den 3islcn Augustus jl . iu de 

ruim e lokalen van de sociëteit de Vereeniging 

te . e vergadering wprd. bij  afwezig-
heid van den president, den heer . Galand, door 
den vice-president, den heer  Jhr. G. J. G. , 
geopend met een korte toespraak, waarin hij  de 
opgekomen leden welkom heette in deze eerste 
bijeenkomst in het nieuw aangevangen instituuts-
jaar  en den wensen te kennen gaf, dat die jaar-
krin g van toenemenden bloei, ook op wetenschap-
pelijk gebied, mocht getuigen. 

e notulen der  vergadering van den lOden 
Juni jl . waren gedrukt cn aan de leden verzou-
den. Niemand verlangde daarover  het woord te 
voeren en zij  werden voorgoed vastgesteld. a 
werd door  den secretaris opgave gedaan van de 
sedert die vergadering ontvangen geschenken. 

r  de leden J. F. W. Conrad en . E. . 
vou Baumhauer  werden eenige mededeelingen ge-
daan , betrekking hebbende op hetgeen na atluop 
van de vergadering voor  de leden zou te bezich-
tigen zijn. 

Van den r  van Oorlog was ecu missive 
ontvangen, ten geleide van een verslag nopens 
ile fundeering van eenige oude vestingmuren van 
Amsterdam. Van die missive werd door  deu se-
cretaris voorlezing gedaan. Omtrent het stuk zelf 
zal nader  door  den d van Bestuur  eene be-
slissing worden genomen. 

r  den hoofdingenieur  van den waterstaat 
in d waren de gewone weerkundige 
waarnemingen aan den r  ingezonden, over 
de maanden i Juni 1875. die als naar  ge-
woonte aan dc leden zullen winden medegedeeld. 

Van de o j  der  Weten-
schappen te m was het programma voor 
1875 ingekomen, dat aan de leden voor  zooveel 
noodig zal worden bekend gemaakt. 

r  het lid . J. P. Anierslóordt werd een 
voordracht gehouden, betrekking hebbende op een 
bezoek, door  hem aan de tentoonstelling van dc 

 Agricultural Society te Taunton gebracht, 
meer  bepaaldelijk met het oog op een stoom-
ploeg ter  bewerking van landerijen, door  een 
zevental afbeeldingen toegelicht. 

t raadslid F. J . van den Berg had een schrij-
ven ingezonden, ten geleide van eene verhande-
ling over  de grondforinulen voor  de doorbuiging 
van een veerkrachtig sUiafvorinig lichaam. Ook 
omtrent het aan die inzending le geven gevolg 
zal nader  door  Jen d van Bestuur  worden 
beslist. 

Eindelij k was nog van het lid . e eene 
mededeeling ontvangen, betreffende uene in 1690 
te t uitgevaardigde ordonnantie omtrent 
tras en trassieenen, waaromtrent mede nader 
cene beslissing zal worden genomen. 

Op de vraag van den president of nog iemand 
iets had bij  le dragen of voor  te stellen, vroeg 
het lid J. J . van k het woord om zijn 
leedwezen te betuigen, dat, naar  hij  by zijn be-
zoek te Parij s ter  gelegenheid van het aardrijks -
kundig congres had bemerkt, de verzameling 
voorwerpen, welke vanwege het t voor 
de tentoonstelling van zee- en riviernijverhei d in 
het  de C  was afgezonden, hoe be-
langrij k op zich zelve, alduar  een zeer  ongelukkig 
figuur  maakte te midden van allerlei soort van 
voorwerpen , die met een wetenschappelijke ten-
toonstelling niets gemeen hadden. j  betreurde 
de moeite en kosten, aan deze verzameling be-
steed, die voorzeker  op de aardrijkskundig e ten-
toonstelling eene meer  waardige plaats zou heb-
ben gevonden. l lid Voti Baumhauer sloot zich 
bij  den spreker  aan, die door  het lid J.  inks 
eu het raadslid . J. C. Piepers weid beant-
woord , nadat door  den secretaris voorlezing was 
gedaan van een verslag betiellende de zaak, aan 
deu d van Bestuur  door  een van de leden 
uitgebracht, die zich met de ontvangst en ont-
pakking der  voorwerpen te Parij s had belast. 

a werd nog door  hel raadslid Conrad het 
een en ander  medegedeeld, omtrent dc thans hij 
de werken der  Noordzechaven gebezigd wordende 
stoombaggermachine en deu aldaar  in aanleg zijnde 
golfbreker, in verband met hel strnks aan die 
werken te brengen bezoek. 

Nadat eenige nieuwe leden waren aangenomen 
en anderen als zoodanig voorgesteld, sloot de 
president de vergadering. 

Na het gebruiken van eenige ververschingen 
begaf men zich naar  de Groote of St.-Bavokerk, 
alwaar  door  den begaafden organist Basliaans Jr . 
een orgelconcert werd gegeven en tevens gele-
genheid bestond om de belangrijke restuuratién 
van muurschilderingen, enz. in oogenschouw te 
nemen. 

a vertrok het meerendeel der  leden per 
extru-tiein , daartoe welwillend vanwege de direc-
tie der e j 
aangeboden , uaar  Vclzen , eu vandaar  per  stoom-
boot naar  dc hjofdeu te Wij k uau Zee. r 
tiet weder  voor  zulk een tocht niet zeer  gunstig 
kon worden genoemd , keerden allen voldaan terug. 
Eenige andere leden hadden middelerwij l onder 
geleide van . vou Baumhauer  een bezoek ge-
bracht aan hel museum van Tevler, de verzame-
ling schilderijen op het Stadhuis, die op het Pa-
viljoen, en het koloniaal museum der j 
ter  bevordering van Nyverheid. 

e dag werd beslolen met een gezelligen feest-
disch iu het hotel Funckler, waaraan eeu zeven-
tigtal leden deelnam. Wegens het ongunstige 
weder moest eeu concert iu de Buiten-sociëteit  ( 

dat o|i het programma stond vermeld, achter-
wege blijven. 

Berichte n en mededeelingen . 

. 

n spreekt van stoute plannen tot ver-
fraaiin g van de stad Birmingham, namelijk het 
maken van een eiiormen boulevard, loopende in 
eene noordoostelijke richtin g van het New-street 
station af. Bij  vei wezeulijkiug van dit plan zou-

den vele slechte achterbuurten vervallen , en 
hiervoor  zou men een boulevard bekomen, ter 
wederszijden met hoornen beplant, geheel in den 
geest van Parijs. 

— t kolossale bluk gebouwen in de e de 
i te Parijs, bekend als het hotel du , 

werd den 1 4den dezer  verkocht. Zooals te voren 
was aangekondigd werden de gebouwen opge-
hangen op 15,000,000 franken, en bovendien 
2.500,000 franken voor  de klandizie. e firma 
Chauchard en , eigenuars van de Grands 

s du , bood 50 franken meer  cn 
werd kooper. 

— n Tyler , hoofd-inspecteur  der  spoor-
wegen in Engeland, heeft, met dc heeren Barlow 
cn Vignoles, cene opname in Turkij e gedaan 
nair  deu toestand van 900 Eng. mijlen spoor-
weg, en daarop aan het Turksche (iouvernement 
geadviseerd welke veranderingen en verleterin-
gen daaraan moeten worden aangebracht, alvorens 
ze definitief door  het Gouvernement kunnen wor-
den aanvaard, met opgave der  kosten dezer  ver-
anderingen. 

 N X E N  A N 1). 

s Gravenhage. e Gouverneur-Generaal van 
e heeft de volgende besluiten genomen: 

benoemd tot opzichter  der  1ste klasse bij  deu 
Waterstaat en 's s burgerlijk e openbare wer-
ken, den opzichter  der  2de klasse . C. A. Seijfnith. 

benoemd bij  den dienst der  Staaatsspoorwegen 
op Java: tot sectie-ingenieurs . G. x eu 
P. s Geosteranus; tot adjunct-ingenieurs J. C. 
S-.hippers, S. n en J. . Sweep: tot hoofd-
opzichters . Sanders, F. van , . J. Stam 
eu J. F. van Gestel; tot opzichters der  1ste 
klasse P. Fielder  en F . J. Ncllensteijn j tot eer-
sten teekenaar  .1. W. F. van Schaik. 

— e e bewilliging is verleend op 
het bij  het verzoekschrift overgelegd autheiithiek 
afschrift der  akte van oprichtin g van de naamlooze 
vennootschap iTielsche Schroefstooiiibootma.it-
schappij."  te vestigen te Tiel. 

Amsterdam. t programma is vastgesteld 
voor  de tentoonstelling van voortbrengselen der 
hedenduugsche kunst-, fabiieks- en haiulwerksiiij -
verheid, die in September  en October  in hel Park 
alhier  vanwege dc Vereeniging voor  het Neder-
landsch m zal worden ge-
houden. e tentoonstelling zal uit de volgende 
10 groepen bestaan: 

. a. Schilder- en beeldhouwwerk, schoone bouw-
kunst, b. Graphiek, bock-, steen- en plaatdruk , 
chromographie , photographic , photo-lithographie 
en heliographie. c , hout-en lederwerk, 
kunstbloemen, papeterie. d. Galanterieën en kra-
me rijen . 

. Goud- en zilversmidwerk , edelgesteenten. 
. g van woonhuizen, a. e meu-

belen : houtsnijwerken, b. Verwarmin g en verlich-
ting, e. n cn teekeningen van huizen, enz. 

. «. Uzer-en ander . b. Be-
werking van brons en lakwerk. 

V. , glas, porselein, aardewerk. 
. a. , bed-en vloerbekleedsels, decora-

tief, b. Tapisserie-, kant- cn borduurwerk ; vrou-
wenarbeid, c. Weverij  eu behaugerswerk. 

. Onderwijsmethoden, -middelen en school-
meubelen, 

. Wis-, natuur- , zeevaartkundige cn muziek* 
instrumenten. 

. a. Gereedschappen voor  den landbouw en 
de industrie, b. Tuinzaden, bloembollen, kweek-
planlen, suikerijwortels, vlas, tabak, enz. 

X. Chemische technologie, a. , appa-
raten en fabrikaten, b, Voedingsstollen en lekker-
nijen. 

e opening is bepaald op 11 dezer. 

Amsterdam. e spoorweg Ainsterdam-Zutfen 
is reeds zoover  gereed, dat de d van admini-
stratie der c n Spoorwegmaat-
schappij  dezer  dagen eene inspectie-reis langs dien 
weg kon doen. 

Utrecht . r  de civiel-ingeuieui s, de heeren 
A. t te t eu . . h te Amster-
dam, is bij  deu Gemeenteraad ingekomen eeu 
vei zoek, om voorloopige concessie tot aanleg van 
eene waterleiding. 

Zwolle. r  Burg. en Wclh. is ecuc voor-
dracht aan deu Gemeenteraad gedaan, voor  de 
vaceerende betrekking vau gemeente-architect en 
hierop zijn geplaatst de heeren: J. . van Essen, 
hoofdopzichter  bij  de gemeentewerken te 's Graven-
hage; J.p. , adjunct gemeente-architect 

te Arnhem en J. W. llosbooin, opzichter  bij  de 
gemeentewerken en waarnemend gemeente-archi-
tect alhier. 

— e 27ste algemeene bijeenkomst der  leden 
van de j  tol bevordering der -
kunst werd deu lsten dezer  alhier  gehouden en 
door  41 leden bijgewoond. t verslag dezer 
vergadering zal in het eerstvolgend nommer wor-
den opgenomen. 

Nijmegen. r  dagen werd alhier  de alge-
meene Vergadering gehouden vau aandeelhouders 
iu de Nijuieegschc Spoorwegmaatschappij. e 
opbrengst is dit jaar  weder  eenigszins vermeer-
derd. t dividend is bepaald op / 12.50 van 
ieder  aandeel van ƒ 500. 

e e werd gemachtigd tot het verkoo-
pen van de voor  den dienst niet benoodigde 
overboeken. 

n n de g van 30 
Augustus j , . werden met algemeene stemmen 
goedgekeurd de voorwaa-den van een met den 
heer . Symons te sluiten contract, betreffende 
de levering der  closeiten en de verandering der 
bestaande privaten, in verband met de invoering 
van het koolclosetstelsel. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

, S "epl 

wirdiim , bij  den president-kerkvoogd W Beekhuis: 
het vervon van het kerkgebouw cu den toren der 

. gemeente cn de ondcrwijzerswoniug tc Warga. 
Bestek eu voorwaarden liggen hij  Wed. T '/.wart , le 
Warga. 

, e Nept, 

d jkr . te 11 uren, door  A. c Jz., 
iu liet gemeentehuis: het wedcropbouwen der  door 
brand vernielde schuur  enz. op de hofstede Welte-
vreden, tc . 

, tc 12 uren, bij . A. g Ferf: 
liet afbreken van ccn gebouw cu ter  plaatse bouwen 
van ecu hoerenhuis iu dc , te . 

trnhem, te 1 uur, door  dc comm. voor  dc gc-
mectiterciuiging, len haren kantore: het maken eeuer 
mest bergplaats te a onder  Arnhem. 

Wii;eninjte n tc , uren, door  burg. en weth.: 
het naken van een d riool, liet maken van 
gemetselde trottoirbanden cn het bestraten van gotcu. 

imnterdam. te 3 uren, door  het burgerlij k arm-
bestuur, in het Armenhuis: dc levering van de be-
noodigde turf , tcu behoeve van de inrichtin g ten 
dienste der  huiszittende armen, het Wcduwcnhof, de 
Gast huizen, liet Armenhuis eu dc inrichtin g voor 
Stadsbe stedelingen. 

, te '> uren. voor  rekening vau dc firma  S. 
.1. Spanjaard, hij  G. : het bouwen van con 
gebouw, waarin kantoren, magazijnen enz. tergrootte 
van 600 centiaren, op een terrein gelegen aau deu 
Stationsweg aldaar. Aanw. tc 1 uren. 

Wlmrheten, lc 5 uren, door  het erinceiitebestuur: 
dc levering van 1080 dubbele . baggerturf, ten 
«licnslc der  school cn andere lokalen. 

'n-llage, door  het departement van koloniën: de 
levering van 13.504 riemen papier, in diverse soorten, 
voor  deu dienst in . 

ftmlld*»,  door  burg. en weth.: het verven van het 
schoolgebouw cn de ouderwijzers woning te  ijker -
smildc (uitweudig en gedeeltelijk inweudig). 

, 1 Nept. 

. te 10 uren, door  het gemerntebcst.: 
het maken van een brandput in dc kom van het dorp. 

, tc 10 uren, door  liet gemeente-
bestuur: lo- de levering van 100 . grove en 275 

. gruis , ten dienste der  scholen 
cn het raadhuis; 2o. liet iu-orde-brengon cn begrinteu 
van een gedeelte weg in het . 

. te 10 uren, door  den burgemeester  vau 
Tietjerkstcradecl: lo. de uitdieping door  slat- en bag-
ger  werk van de .Gariipcrvaart , van Garij p tot in de 
Wijd e , over  eeue lengte van 1 . cn tot ccn e 
diepte van 1.20 . beneden Z.P.; 9a de uitdieping 
vau de , door  slatting van Eeslrnm tot 
het Bergamermeer, over  ecuc lengte van 1060 , 
mot het uitbaggeren van 800 1 specie uit den mond 
vau het Bergumermeer, ter  bckomiug eeuer  vaargeul 
met genoemd slatwerk; een en uuder r  diepte vau 
. 10 . onder  7,.P. Aanw. 6 Sept., van no. 2 tc t 

turen (aanvangende bij  dc los-eu ladingplaats tc Ees-
truml , van no. 1 tc 3 uren (aanvangende hij  Garijp. ) 

\-Ur vended, tc 12 uren. door  burg. en wetli.. 
het bouweu van een aschlmis eu lokaal tot zieken-
verpleging. Bestek cu tockeningrn liggen in bet recht-
huis. Aauw. to 10 urcu. 

Zurich , bij  Th. Tjcerdema: hul drooginakeu eu 
drooifhoudcu vau de t hij  deu Gooireuicr-
Zarioher  poldermolen, het uitnemen van de pomp cn 
hoogstwaarschijnlijk liet maken van een steenen dui-
ker in die vaart. Aanw. G Sept., te 3 uren. 

tm-iprriiim , door  den architect. J. Nervals, in de 
Griekentuin: het bouwen vau een fabriek-winkclhui s 
op dc , CC. 39. 

i ,  Nept. 

, tc 12 ureu, door  burg. en wetli.: het 
maken van een hul plokaal bij  de gemeenteschool no. 
2 aldaar. Bilj . inzenden 7 Sept., 's avonds vóór 8 uren. 

irnhrm , te > uren, door  het bestuur  van het St.-
Petersgasthuis, iu dc : het bouwen vau S 
woningen. op ccn terrein, gelegen aan de Cntharijnc -
slraat, aldaar. Teekeningen liggen iu genoemd koffie-
huis. . bij  deu architect B. A. . Aauw. 
te 11 ureu. 

*.rhled i»m, tc li ureu, door  de commissie voor  het 
burgerlij k armbestuur, iu den ; het verrichten 
vim verfwerk aan het voormalige Proveniershui-! aan 
de Schie. 

; . u Nept. 

Vllage, te 12 uren, door  het ministerie van bin-
a ent zaken, len behoeve tier  Staatss poor  wegcu : de 
levering vuu 2,000,1X10 . spoorsluven.stelscl-Vignoles, 
tut' t eindverbindingen cu vau 20,000 . haakboutcn, 
in 2 perc. : perc. 1,  perc. 2, 
/ . . bij  deu eerstaanwezend ingenieur  te 

. 

nipu, te 12 uren, door  den dijksteel vau het pol-
derdistrict Ncder-Bctuwe, in e Engel: lo. het ver-
swaren cu naai buiten overwerken van een gedeelte 
vVaalbaadrjk onder  Uien, ter  lengte van ongeveer  80 
meiers, tussclicu do scheiding van Ovcr-Betuwe eu 
afstand*paal no. 1, met verzwaring van deu afweg; 
Bo. het verzwaren en gedeeltelijk verboogen van eeu 
gedeelte VTaalb indij k aldaar, ter  lengte vau ongeveer 
403 . lusscheu ufstuudspiilen no. 3 cn 8, met ver-
booging van dun berm; het verswaren van een ge-
dcclie Wauluandijk onder  Usendoorn ou Echteld bui-
tendijks, auu beide zijden van de sluis, ter  gezamen-
lijk e lengte van ongeveer  25 . Aanw. te Echteld-
lJzeiidoorn van 10—11 uren, cu tc u vou 2 — 5 
uren. 

Uronlngen, to 12 uron, door  den ontvanger  der 
registratie cn domeinen, iu het s de Beurs: hel 
maken van eeu dam iu dc t vóór de voor-
malige spoort, het gedeeltelijk slcchleo van de eour-
tiue 7—8, het metselen van een duiker  cn het afbre-
ken vaa de Apoort. Bilj . inzenden 8 Sept., tc 12 
ureu. 

Vel», te 1/, ureu, bij  W. van , ouder  de 
Vclpsche aannemers: hel bouwen vaa eeu dubbel 
woonhuis met winkel in dea Vlashof, te Velp, voor 

. C. Blokhuis. . bij  den architect G. . C. 
Nierhad, tc Aruhcm. Aauw. 0 Sept., tc 10 uren. 

Vetlaag, *  dept. 

, t« 10 uren, door  hel prov. bestuur: 
de levering vau 40,000 . grove magere steenkolen 
vau goede deugdzame qualiteit, ten dienste van liet 
gewestelijk bestuur  vau bet hertogdom . 

, te 10'/, ureu, door  het iniuisterie va» 
binneul. zakcu, aan het gebouw van het prov. best.: 
het verboogen vau hot e van deu linker 

, tusschen hoktomclerpulcn uo. » cn 13, len 
«vosten vau de draaibrug iu don Staatsspoorweg. Aau-
wijzing 4 cu 6 Sept. g f41000. 

, te 12 uren, door  den directeur  der  artillerie -
stapel- èn : de levering van 

5906  nieuw gegoten roodkoper  iu blokken en 
71Ü . nieuw tin in blokken, tcu behoeve van de 
ovcrzecsclie bezittingen, iu 2 perc., te levcion iu 
»l s gieterij  van bronzen geschut te . Prijs-
opgave per  100 . 

Amnterdam, te 12 uren, door  de Naamlooze Ven-
nootschap: „Bestelhuis vau deu Nederl. Boekhandel", 
in t Vosje: het maken van eenige veranderingen 
en herstellingen uan dc g<diouweu G, uo. 157 en 159, 
op de Spuistraat, aldaar. . bij  den ingenieur-
architect A . vau Gendt. 

Zwolle, tc 12 uren, door  het ministerie van bin-
neul- zaken, aau het gebouw van het prov. bestuur: 
het vervangen door  ecu steeueu dam van een gedeelte 
paalwerk aan de oostzijde vau het eiland Schokland. 

g ƒ4600, 

tirenlngrn , le 12 uren, door  burg. cu weth.: het 
bouweu van een brugwachters woning bij  de g 
over  de , tc Anuervecusclie . . 
bij  B. s Sz., ingenieur  der  stadsvoucu, te 
Stadskauaal. Bilj . iuz. uiterlij k 9 Sept. 

. tc 1 uur, door  het ministerie van oorlog: 
de lerering van de voor  den dicust vau 187*1 bij  de 
landmacht benoodigde stollen, als: 

Ordinaire lakens; 
72,000 . donkerblauw , in S perc, ieder  vau ; 
21,000 „  lichtblauw, „  8 „  „  „  3000 „ 
3,200 „  groen, bestemd voor  het regiment grena-

diers cn jagers, iu ééne partij ; 
OnderoJficiem-lakem : 

3,200 . doukorblauw, in S perc. ieder  vau 400 ; 
1,800 „  lichtblauw, „  0 „  „  „  3U0 „ 

300 ., groen, bestemd voor  het regiment grena-
diers eu jagers, in ééne partij ; 

Uitmonsterintjfakens: 
1.000 . geel, iu 4 perc, ieder  van 250 ; 

400 „  rond. „  2 „  ^ „  „  200 ,. 
100 „  lichtblauw, iu ééne partij ; 

 bestemd rour het
O^OU . donkerbl. keper, in 2 porC, ieder  van 3,100 ; 
5,400 „  grij s keper, „  2 ,, „  „  2,700 „ 

100 „  lichtblauw uitmonstering, in ééne partij . 
Prijsopgave per . 

Zitlerditt ; , 11 Nept. 

4iii-ienii«m , te  uren, door  het ministerie van 
koloniën, uan het. koloniaal Etablissement: de leve-
ring, in 57 pcre., van: aambeelden, bankschroeven, 
enz.; divers gereedschap; koperen en ijzeren vlampij-
pen; ijzeren geldkisten; divers koper: blik , lood, 
zink en loodcn prjpenj  staal; divers ijzerwerk; ijzeren 
waterkisten; bruntispuitcn en bramlspuitslangeu; kwas-
len, borstels, enz.; divert leder; hoosvaten, slocprie-
uien en pagaaiors; vijlen; pek; diverse verfwaren; 
ecmeut ; loodwit, menie cn zinkwit ; olie cn traan: 
slijpstee nou, virlinolcns, enz.; glasruiten, patcnlgla-
zeu, enz.; zeil-, karl- , ravciisdock, cuz.; smcekolen en 
eok.es; Engolsclic vuurvaste steenen; hang- eu sluit-
werk: ijzeren klink - en draadnagels on spijkers: ijze-
ren eu koperen schroeven : compositie-spijkers; diverse 
houtsoorten. Voorwaarden liggen ter  inzage nau het 
departement van n en aan het l Fita-
bhsscuient voornoemd. 

. tc 2 uren, door  liet ministerie avn bin-
neul. zaken, aan liet gebouw van het prov. bestuur: 
het bouwen vuu ecu physisch laboratorium ten be-
hoeve van de hoogoschool tc Utrecht. Aanw. 8 Sept. 

g /"oü,70o. 

, te 3 uron, door  het heemraadschap 
Eiland , in e -
sluiscbc : het maken vau een rijzen zinkstuk, 
groot p. m. 90O 1 ; bcuevens eenig beslagwerk eu 
ougeveer  400 J vlelwcrk, langs deu oever  vau de 

s aan den zuidkaut vau het eiland. 

rorreiiijk . te 4 urcu, duor  het polderbestuur  van 
liet 6e cn 7e Vcendistrict, bij  Wed. Vau der  Wal: 
het graven van 4 wijken eu een tochtsloot, gezamen-
lij k ter  lengte van p. m. 2885 , in het droogge-
maakte gedeelte vau den polder  onder . 
Aauw. 11 Sept., te 10 uren, aauvangende bij  de 

. 

Trniaard . tc 4 uren, door  burg. cu weth. van 
Westilongeradecl, bij  deu burgemeester: het maken 
van 14.21.20 1 bestrating in- cn bij  het dorp -
werd. Bestek eu voorwaurden liggen ter  secretarie. 
Aauw. te l l uren. 

, 13 . 

. te 12 uren, door  burg, cn weth.: het 
maken eu stellen van dc vereischte ijzcrwerkeu voor: 
lo. eene vaste ijzeren hrug ter  vervanging vau dc 
bestaande houten basouloerende gedeelten der  brug 
ovei liet u vóórdc Taksfeeir, en gedeeltelijke ver-
breediug dior  brug; 2o. eene «lubbele ijzeren bascule 
ter  vervanging ran de bestaande houten bnseiilcercude 
g»:deeltcn der  brug over  den l vóór 
dc . . iuin de afdeeling Publieke 
Werken en San liet bureuu vun deu architect B. de 
11 reef Jz. 

lUuttu , tc 1 uur, door  burg. cn wetli.: het bouwen 
vau een gemeentehuis e. a. op ecu aau te wijzen ter-
rein aldaur. . bij  cn aauw. door  den architect S. 
A. van , tc Utrecht, te 11 uren. 

, 14 . 
, te 10 urcu, door  deu eerstaanw. ingciicur, 

n het gebouw voor n cu Wetenschappen i liet 
verbeteren vun hot fort op de Biltstraat , onder  liet 
beheer  der  genie tc Utrecht. , op het bureau van 
genoemden ingenieur, alwaar  de biljetten tc bezorrcu 
12 Sept., tc \2 uren. 

liiicr-hitiri . , tiuliem, , 
, , ||.,.(ri<-m, , , -

mand, l i ip .h i , Venla cu Zuilen, te 12 ureu, door 
de plaatselijke of garnizoeuscoininaudanteu: dc leve-
ring vun lourages, beuoodigd voor  de troepen, die 
van 1 Nov. '75—31 Oct. '70 in gemelde plaatscu zul-
len aanwezig zijn. 

Aitiien , le 1̂  uren, aan het gebouw van het prov 
bestuur: de levering vun tur f tot liet drijven der  4 

u langs het Noord-Willeiuskanaal, 
ged. 1875, in 4 perc. Aanw. 8 Sept. 

Uoriihdug . S . 

, tc 11 uren, door  het ministerie van biu-
nenl. zaken: de uitvoering van werken tot voortzet-
ting der  verbetering van de , ouder  Neder-
heincrt. Aanw. 9 Sopt. g ƒ24,200. 

, tc 11 uren, door  deu commandant der 
genie, in liet lokaal Tivoli : het doen van grondbo-
ringen en peilingen op de , aan de oostzijde 
van den havenmond te . . op het bureau 
vaa genoemden commandant, waar  de bilj . moeten 
lij n ingekomen 13 Sept., te 11 uren. 

, te 1 uur , bij e Vroomc: het 
bouwen van cene woning te Niéuw-Amsterdam voor 
B. Visscher . Aauw. le 12 uren. 

Uildcrtank , tc 6 uren, door  het bestuur  van liet 
*aferschap Wildcrvaukster , bij  Wed. e Jonge i 
het gruven vau ecu kanaal laug p. m. 1680 . cn 
breed op den waterspiegel 10 . Aanw. 8 Sept., te 
2 uren, samenkomst bij  F. Sap , te Wilder -
v»nkster . 

, tfl ffept. 

lirunber k (bij  Arnhem), te 12 uren, door  den ge-
iirroal-majoor-coiiimandau t van het l r 

: de levering van 120,000 . vetto 
steenkolen. Voorwaarden ter  lezing in genoemde 
stichting, dagelijks, tusschen 9 on 2 uren. 

Arnhem, tc  uur, door  den hurgem.: lo. het ma-
ken van riolon in l cn een ijzeren duiker 
onder  de ; 2o. hel leveren van grint cn het 
riolen voor  de beplanting van den Wckcromschewcg. 
Aanw. van uo. 1 , 8 Sept., to 2 uren. 

v.ijdat' . 17 Nept. 

Arnhem, te 12 urcu, door  liet ministerie van bin-
neul. zaken, aau het gebouw vau het prov. bestuur: 
het doen van eenige vernieuwingen cn herstellingen 
aan de bestrating op den grooten weg van g 
over m naar  de Pruisische grenzen bij  Au-
holt. Aauw. 7 en 10 Sept. g r 1800. 

, SO Nept. 

 tree h l , te 10 uren, door  dc Nederl. -
s|«)orwcgmuatscliappij: het maken van een stations- cn 
rolirudegclwiuw en bijbehooreudc werken op het station 
te . lui . dagelijks van 11—3 uren, bij  den 
ingenieur  te Utrecht. Aauw- 14 cn 10 Sept., te ) 
uren. 

Ulnadag, t l Nept. 
Ambt-Almela , tc 5 uren, door  B. Puskuuip: het 

bouwen van een bocrenwoonliuis iu het VVindiiiolen -
broek. 

, S3 Nept. 

Uellflbaven, tc  ureu, door  do directie van de 
straatwegen tusschen m un n en 
tusschen n cn Schiedam, in c Vergulde 
/.waan: het onderhouden dier  straatwegen, met de 
noodige leverautie, in 2 perc, eerst afzonderlijk en 
daarna gecombineerd, doch dun allt ;én bij  opbod. 
Voorwaarden bij  den notaris U. , alduar. 
Aanw. te 9 uren, uanvangende aau don Boutepuul, 
tc . 

Vrijdag , SJ Nept. 

Arnhem, te 12 urcu, door  het ministerie van 
binnen), zaken, aau het gebouw vun het prov. best.: 
bet doen van eenige bcstratingcu cn liet leveren en 
verwerken van grint op den s grooten weg lekl . 
no. 2, van Arnhem uaur  Nijmegen lui . bij  den hoofd-
ingenieur  en deu ingenieur, te Arnhem cn bij  deu 
opzichter  te Nijmegen. g /"1165. 

t id le, door  kerkvoogden der . gcmccule: 
eene inwendige vernieuwing vau het kerkgebouw, lïc-
stek ligt bij  A. van k cn bij . B. vau dor -
iën alduur. 

, S3 Nept. 

'p-llage, te 11', uren, door  het ministerie vau 
biuncnl zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
het opruimen vau de bestaande houten- cn bet makeu 
eeuer  ijzeren draaibrug over  dc s te 
Gorinchem over  het 'Zodorikkanaal . . bij  den hoofd-
ingenieur  le , den ingenieur  te m cn 
den opzichter  tc Gorinchem. g /10,200. 

, J , i 

«. iiüce te 12 uren, door  het ministerie van bin-
neul. zaken: het uitbaggeren van de lig-, los- eu laad-
plaats buiten dca oostoïijken afsluitdij k te Amsterdam 
eu het maken van ecu vungdam iu liet J bewesteu 
de haven te Nieuwcndam, ten behoeve van den spoor-
weg van Nieuwedicp naar  Amsterdam. . bij  den 
eerstaanwezend ingenieur  te Amsterdam. Aanw. 11 
ou 16 Sept., telkens te 11 uren. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Amalerdam, 16 Aug.: het. maken van een gebouw 
voor  wagenmakerij, eene houtloods cn privaten mot 
hijbeliooreiide werken, op het terrein vau de werk-
plaatsen nabij ; iugekomen 23 bilj. , als: 
J. , „  95,888 
E. , „  89,880 
B. vnu der  Wcerdcu, te Utrecht, „  89,336 

. Gevcrdiug, „ , „  89,000 

. , „  87,740 
. J.v.d. Stcenhoveo euCo., „ , „  86,500 

J. j  „  Amsterdam en 
. S. . „ , „  80,000 

J. P. ('ornclisscu cn 
A. Aulders, „  81,630 

T. Geseling, „  83,830 
B. Zuithof , „ , „  82,787 
B. Voordeudug Az , „  Slrijen, „  82,000 
G. , „ , „  S0,500 

„  79,997 l( T i i 

J . en F. van Campeii, „ , „  79,980 
.1 J. Boekholtz, i9,( ) 
C. J. s Jz., I 79,797 
A. S. Scbiiafsma. „ , „  79,400 
S. G. Vhekeu, 78,215 
W. Westerhof, „  Wcrso, „  76,664 
C. J. van Vliet , „  Oudshoorn, „ ) 
VV. . vau k , „ , „  71,868 
J. van der , „ , „  67,148 

. Wienhoven, „Sch iedam, „  65,901» 
overigen aldaar. 

, s Aug.: het afbreken der  oude- cn 
aanbrengen van eene nieuwe goot auu de kerk; minste 
iuschijver  was G. , te , voor  ƒ 8 0. 

, 19 Aug.: . het leggen vun hulpbestratiu-
gen in de Willemstraat, Frederikstraat, -
straat, Singelgrachten een gedeelte van het Stalions-
pleiu; minste inschrijver  was A. , ii ƒ0 .22 
per 1 . 

2o. het leveren van steenkolen ton dienste van liet 
gemeentehuis, openbare scholen, bureuu van politie 
eu stedelijk ziekenhuis; minste inschrijver  was J. Stoop, 
ii ƒ0.84 per ; beiden aldaar  en gegund. 

Sljaerh, 20 Aug.: het bouweu van de l 
eu eener  schuur  bij  liet gemeentehuis; minste inschr. 
was A- van , aldaar, voor  ƒ 7 4 3 3; gegund. 

, 20 Aug.: de levering van 100 privaat-
tonnen; minste inschrijver  was ,T. Vaupcll, alduur, 
voor  /3Ü4. 

, 20 Aug.: lo. de verdieping van het -
ster , 2o. idem van de Jonkersvaart: 

lo. 2o. 
J. C. A. k , te , f 9100 

. dc draal' , to Zevenhuizen. /'  3500 4500 
J. Vecndijk, te Oborgum, 3180 7616 
J. , te Niebert, 2400 

. Bakker, te Zevenhuizen, 2337 5447 
8. van der  Ploeg, te , 1600 7300 

Voor de massa: 
J. , te Oldeboorn, ƒ 8840 
„  Bakker, „  7784 

gegund: lo , auu S. van der  Ploeg, 2e pero. aan 
. Bakker. 

, 21 Aug.: het bouwen eener  burger-
woning; ingek. 9 bilj. , ala: 

Van Baron. te Franeker, ƒ 58S5 
. Zaagsma, „  Scxbicrum, „  5493 

P. . „  idem „  5450 
Van Gelder  cn Jansma, „ , „  5383 
T. Nauta, „  Oosterbicrum, ., 5130 

a cn Statema, „  idem „  4999 
. de Jong, „  St.-Jacobi-par., „  4793 
- Spoor, „ , „  4700 

A. . , „  Pieterabiixum, » 4G50 
Graningen, 24 Aug.: het bouwen van ecu stalge-

bouw bij  deu huize Allorsma, nabij ; iugek. 
6 bilj. , als: 

. . de . te Groningen, ƒ 4939 
.1. Siobers, „  idem „  3960 
G. Timmer, „  Bcdutn, „  3550 

. Vogelzang, „  Oldchove, „  3190 
J. , „  idem „  3029 

. , „  Zuidhorn , „  2889 
gegund. 

, 25 Aug.: dc levering van 200 . 
; minste inschr. waren Van Berth cn 

Co.. te , ii ƒ0.6'J per . 

, 25 Aug.: liet bouwen van een klooster 
voor  de zusters der  Altijddurend e Aanbidding; ingek. 
2 bilj- , uls : 

J . r  Ellen, ƒ 
3. , „  9,522 

beiden aldaar. 

, 25 Aug.: het doen van conigc her-
stellingen aau bruggen cn andere objecten, in 3 perc. 
cn in massu: 

lc perc. 2e perc. 3e perc massa. 
C. . , tc 

Buflo, j 740 f 892 ƒ 1 1 90 ƒ 2900 
.1. Tilbussclier, te 

, gogo 
. , te Stedum, 1143 

A. J. Benninga, te 
lleilum, 593 7S0 995 

. E. de , te 
N. Brug, 2480 

T. Bos, te Bedmn, 588 727 1095 2853 
. , te 
Onderdcndam, 660 

J. . van , lc 
Bcdum, 505 635 970 2100 

J. Pott, lc Stedum, 999 
11. Jansen, tc Wes-

terwijtwerd , 947 
E. , te , 470 617 
G. Timmer, te Bedum, 488 598 910 1976 
Gegund: le perc. V* , te ; 2e cu 3e 
perc. G. Thinner, te Bedum. 

, 26 Aug.: het leggen eu maken van ver-
gaarbakken, rerbindingspntten met ijzeren pijpen cn 
rioolbuizen van gebakken aarde, alsmede overdekte 
riolen van l , bij  het Glosblazersveld, 
in de Tuchthuis-straat, e , Cor 
uclissteeg en 'Zuksteeg; ingek. 2 bilj. , als: 

le perc. 2e perc. 
W. v. d. Berg, ƒ 1768 f 744 

r  en , 1325 650 
beiden alduar. 

Applngedam. 26 Aug.: het graven, verdiepen, ver-
broeden enz. der r  Wijmer s eu het Wes-
ter- Emdermaar; ingekomen 10 bilj. , als; 
J. . . te , ƒ44 ,895 
A. J. Blink , „  Groningeu, „  44,210 
1'. . , „  idem „  41,680 
T. Bos, „  Bcdum, „  40,100 
J. , „  Zuidwolde, .. 39,800 
A. J. Benninga, „  Bedum, „  39,670 
J. Veldkamp, „  idem „  39,300 
J. . UlTeloar, „  Farmsum, „  38,890 
E  Zwolaman, „  Groningeu, „  37,730 
W. B. . „  Warfhuizen, „  37,690 
geguud. 

l ireehi, 28 Aug.: lo. liet bouwen van een maga-
zijn met werkplaatseu op het terrein der  stedelijke 
gasfabriek: minste inschrijver  was A. C. Vink , voor 
ƒ 9498. 

2o. het verniouwcu cn herstellen vau kaaimuren en 
schoeiingrn en het slaan vau kccrpalen langs de stads-
grachten; minste inschrijver  was P. , voor 
f 4368. 

3o. het noleeren en bestraten van een gedeelte 
grond in do Weistccg; minste iuschr. was P. , 
voor  ƒ1884) allen aldaar. 

rtrech i 28 Aug.; lo. het opmaken en bestraten 
met Wuulklinkcr s van den Zwartewcg. vaa den -
tncrvcldseheu straatweg bii het rechthuis van n 
af lot dc grensscheiding dezer  gemeente cn Stouten-
burg; 2o. het opmaken cn bestraten met Waalklinker s 
vau den Ouden- of , loopende van deu 
straatweg van Amersfoort naar  Barnevcld af, nabij 
de boerenhofstede e Gort , tot aan den Zwartewcg 
of do grensscheiding der  gemeenten Stoutonburg en 
ljeusdcn; minste inschr. voor  beide was A. , 
te Amersfoort, resp. voor  ƒ 4 3 87 cn /S545. 

vni-ieiiiaiii . 28 Aug.: bet verbouwen vau een huis 
op de Prinsengracht bij  dc Berenstraat, onder  leiding 
vau don architect .1. l i . Scbmitz; minste inschr. was 
G. J. van der , ulduur , voor  ƒ8900. 

Am»terdam, ;iO Aug.: liet verlagen der  steeueu 
wulfbru g uo. 240, over  de Nieuwe , 
vóór de Wecspoî traat; minste inschr. was J. J. Cor-
nelissim, aldaar, voor  Z'12,980. 

, 30 Aug.: hot verbeteren van de üostbattcrii , 
onder  liet beheer  der  genie aldaar; iugekomen 11 
bilj. , uls: 
Bolier, ƒ 604,000 
J. van de Velde, te Papcndrecht, „  603,000 
J. Boshouwers, „  577,000 
B. Swcts Ar- , „ . „  560,000 

. v. Wijngaarden , „  Sliedrecht, „  556,500 
J- , ,, Amsterdam, „  545,500 

. van der  Wcgt, „  543,500 
. J. Tieuhoveo , „  511,900 

J. Schaafsrna, „  504,000 
Vau dor , „  490,000 
Jac van der . „ , „  476,900 

liordreehl , 30 Aug.: bet maken van deu bovenbouw 
der ; ingek. 6 bilj. , uls : 
Gebr. Figée, te , ƒ 12,200 

j  Prins van 
0 r ! U l . j 0 . „ , „  12,000 

. J. Enthoven en Co., „  idem „  11,996 
Van r  eu 

Ter , „ , „  11,995 
1). A. Schretleii en Co., „ , „  11,987 
Potm en , „ , „  11,450 
gegund. 

Grenlngen, 30 Aug.: hot verrichten van eenige her-
stellingen en verfwerken van openbare privaten en 
urinoirs , JQ 2 perc.; minste inschr. waicn: perc. 1, 
W. Blecker, voor  ƒ 4 6 0; perc. 2, J. T. , 
voor  ƒ 14S ; beiden aldaar. 

, 31 Aug.: het bouwen vuu dc . . kerk 
van den . Jacobus de ; ingekomen 7 bil -
jetten , ala: 

J. van , te , ƒ 299,000 
J . Vorkoren, „  Voorschoten, „  267,947 
P. Verbruggen, „  Waddinxvocii eu 

J. C. Pictersen, „ , „  254,354 
11. . , „  Oss, „  229,200 
0. .1. van Vliet , „  Oudshooru, „  220,400 

. Vlasmau, „  Weesp. „  222,300 
 dc , „  Woen«el, „  220,000 

, 31 Aug.: het makeu van ccn ijzeren kust-
liehtloreu en het stellen van dien op deu zeedijk bij 

; minste inschr. waren J. . Nering 
Bögcl cu Co., te , voor  ƒ8774. 

Weaterberk, 27 Aug.: het maken cn plaatsen van 
ecu ijzeren hek bij  dc pastorie; ingek. 5 bilj. , als: 

. , te Assen, ƒ 388.08 
J. Borggrcve, „  Beilen, „  357.70 
J. van der  Woude, „ , „  352.80 
J. A. Broekman , „  Assen, „  303.70 
J. J. , „  Noordlaren, „  287.70 
gegund. 

, 31 Aug.: de levering cu plaatsing van 
ongeveer  690 . gesmeed-ijzeren hekwerk, met gego-
ten-ijzeren palen, om het iniddcltcrrei u der  Ooster-
kado; ingekomen 25 bilj. , als: 

. Pouderoijcn, tc , ƒ 9000. 
Nurdtcn f cu Co., „  Zicrikzee, „  8G71. 
Joseph cn Co., „ , 7945.25 
A. dc Zeeuw Az., „  Vlaardingen . „  7750. 
J. . NeringBOgolenCo., „ , „  7705. 
V. r  eu Ter , „ , „  7207. 
T. , „ , „  7185. 
E. . , „ , „  7000. 

. A. . n Co., „  6891. 
J. . van der  Pol vun 

, „  Oosterhout, „  CG59. 
J. F. Bcntsnijder, „  6650. 

. Welschen, „  Gouda, „  6599.92 
. A. Scbretlen en Co., „ , „  6512. 

A. J. v, d. Cammen, ,. 6448. 
. A. Burgerhout, „  6288. 

J. de s en Zn., „  6249. 
Gebr. Figée, „ , . 6193. 

n en Co., „  599S. 
. , „ , „  5950. 

C , „  Zwartcwaal, „  5985.40 
. Vincent, „  Schiedam, „  5845. 

S. B. h . „ , „  5770. 
T. .1. Scholfo, „  Amsterdam, „  5470. 
Wed. C. Tom, „  5340.62 
B. n en Co., „ , „  4980. 
overigen alduur. 

Arnhem, 31 Aug.: het stichten van een gebouw 
voor  sypbilitischc zieken en het verrichten van eenige 
werkzaamheden uan hut ziekenhuis; iugek. 3 bilj. , als: 

G. van Berkum. ƒ 21,776 
. , .. 20,745 
. G. s C.Oz., „  19,598 

uilen alduur; in bcraat gehouden. 

Arnhem, 1 Sept.: het houwen van een schoolge-
bouw mot bijbehooreudc lokaliteiten , ten behoeve der 
vereeniging van den . Vinccutiii s ii Paulo; ingek. 
7 bilj. , als: 
G. van Berkum, ƒ 17,951. 

. van dc Saud, „  16,922. 
S. Bruigom, „  16,700. 
Th. Putman, „  16,590. 

. G. s C.Oz., - „  16,397. 

. G. Waandcrs, te Tiel, „  15,900. 

. W. , „  15,555.55 
overigen aldaar. 

, 1 Sept.: lo. de uitvoering van eenige wer-
ken tot verbetering van den Gelderschen , tus-
schen de kilometcrroaien 48 en 51; minste in ebr. 
was . A. v. d. Berg, te Paneerden, voor  ƒ 1 2 9 9 0. 

2o. ) hot verrichten van eenige bag-
gcrwerken tot verbetering vau bet vaarwater  op den 
Gelderschen l in de provinciën Gelderlaad en 
Overijsel; minste inschr. was C. vau der  Plas, te 

, n ƒ 0 . 4 95 met vervoor  per . 

, 1 Sept.: de levering aun liet departemeut 
van marine van: lo. grauwdock; minste inschr. was 

s Sypesteyn , te , voor  ƒ813.20. 

2o. geelkoper; miuste inschr. waren 11. S. Stokvis 
on Zn., le , voor  ƒ 520.50. 

%rnhem, 3 Sept.: het verrichten van verfwerk enz. 
aan bet ucbouw van 's s hoogere burgerschool te 
Zult-Bommel; minste iuschr. was . A. vaa Sleenis, 
te Zalt-Botnmcl, voor  ƒ 685. 

Vervolg: der n en . 

A N . 

. n S8sten Augustus j . zijn de 
onlangs in de Groote- of k alhier 
ontdekte muurschilderingen bezichtigd door  de 
heeren . Victor  de Stuers, referendaris, en P. 
J. . Cuypers, lid der  Commissie van -
viseurs voor  de monumenten van geschiedenis en 
kunst. Volgens het oordeel dezer  heeren zijn deze 
schilderingen, die omstreeks het begin der  zes-
tiende eeuw zouden vervaardigd zyn , een her-
stelling, zoo mogelijk in den oorspronkelijken toe-
stand , alleszins waardig. r  echter  de kerke-
lijk e fondsen vooreerst niet toelaten de kosten 
hiervan te bestrijden , maar  kerkvoogden toch overi-
gens gaarne aun de Commissie hunne medewer-
kin g willen verleenen, hebben zij  haar  toegestaan 
de restauratie dier  stukken onder  haar  toezicht 
en op hare kosten te doen uitvoeren. 

n verder  onderzoek in de kerk heeft tot resul-
taat gehad, dat ook in de crypte beneden het 
koor  muurschilderingen zijn gevonden, waarvan 
het ontbloeien eu , des verlangd , het restaureeren 
insgelijks aan dc Commissie is overgelaten. s 
is bepaald, dat binnen weinige dagen iemand zal 
gezonden worden, die de noodige bekwaamheden 
bezit om deze werkzaamheden uit te voeren. 

. r  den heer  W. Veil inga, tnr . 
timmerman alhier, wordt voor  rekening van het 

k een model vervaardigd van de voltooide 
havenwerken van . Palen, dwarshouten, 
liggers, steenen glooiing, walmuren, bouten, 
schroeven, kortom alles in den juisten vorm op 
1/25 der  grootte teruggegeven. 

t kunststuk zal iu October  naar  's-Graven-
hage worden overgebracht, daar  tentoongesteld, 
cn vervolgens naar  dc in 1870 te Philadelphia te 
houden tentoonstelling worden gezonden. 

. n de zittin g van den Gemeen-
teraad van 31 Augustus j . l . is ingekomen een 
verzoek van de heeren C. Bok, alhier  en J. J. 
van Waning, te , tot het bekomen van 
concessie voor  den aanleg en de exploitatie eeuer 
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(Ji ink waterleiding binnen deze gemeente. t water 
zal chemisch gezuiverd worden geleverd en alleen 
dienen voor  huishoudelijk gebruik. 

ADVERTENTIËN 
bestemd voor lts Opmerker gelieve raon, tor  voor-
koming van opontbood, te adresseeren nan de 

van genoemd Weekblad. 

T o t l n i - g x i l u r e n 

worden advertentiën voor het eerstvolgend nom-

mer aangenomen. 

Advertentiën . 

e g 
VA N 

. 
c ONTVANGE  der E en -

N te  zal in het koflijhui s bot 
/ tan Holland"  hij  .1. . te llreda. bij 

 op  den
en  op  den
telkens des middags ten 12 ure, in bet 

tusschen de (iasthuisveldcn en de  Gam-
pelstraat, sectie A , n" . 2273, 2274, 2275 en 
2276, groot 1,2960 hectaren, verdeeld in vier 
kavels. 

Boekjes, bevattende volledige beschrijving der 
voorwaarden, perceelsbeschrijving cn teekening, 
zijn voor 25 cents verkrijgbaa r ten knntore van 
voornoemden Ontvanger. 

 wijziging van art. 19 der verkoups-voor-
waarden wordt bepaald, dat enkel en alleen de 
massa's bij i n s c h r i j v i n g worden geveild. 

Aanwijzin g te bekomen bij  den lloofdopzigter 
VA N E  te Breda, 

 EN S der  ge-
meente  zullen op

 ten 12 ure des middags, 
op het , in het openbaar bij  enkele in-
schrijvin g doen aanbesteden: 

1».

2».

e voorwaarden dezer  aanbesteding, met de 
daarbij  behoorende teekening, zijn uitsluitend te 
verkrijge n ter j  der  gemeente, tegen beta-
ling van /"! . — , en liggen voorts ter  inzage in 
een der  lokalen van de Secretarie (ufdecling J'u-
blieke Werken), tijdelij k kantoor  houdende in de 
lokalen van de s Academie van Beeldende 

, ingang . 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden 
aan genoemde afdecling en aan het bureau van 
den r  Architect B. E O BEEF Jz.. aan den 
Studs Tiiumei tuin, des voormiddags vnn 10—12 ur e 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
Amsterdam, , Weihouder. 

2 September 1875. Be Secretaris, 
E NEU -

. 
Op Vrijda g 10 September 1*75, des middags 

len i i i uur , zal door de naamlooze vennootschap 
. Bestelhuis voor den Ned. Boekhandel' in het 
lokaal T VOSJE, op liet , worden aanbesteed : 

t Bestek is a  verkrijgbaa r  bij  de -
handelaars U. . N inde llartenstraat. 
en A & , A iu de lieurssteeg. 
te Amsterdum. 

n geelt de lng.-Architect A. . VA N 
. 

 —  5

. 
 en S van de 

Gemeente  zullen op  Sep-
tember 1875, des namiddags ten één ure, in het 

, aldaar, aanbesteden: 

t bestek en dc teekening liggen ter  inzage 
en zijn verkrijgbaa r in genoemd , tegen 
betaling van fi.— per  exemplaar, zoomede bij 
den Architect S. A . T A N , te Utrecht, 
door  wien, op den dag der  besteding des voor-
middags ten elf ure, aanwijzing op het terrein 
zal gegeven worden. 

. 
e  der  Gemeente

zal g lt i September 1*75, 's namiddags 
1 ure, in het openbaar, ten e

Aanwijzin g voor No. 1 op Woensdag 8 Sep-
tember, 's namiddags 9 ure; bestekken legen be-
taling ter  Secretarie verkrijgbaar . 

en vraagt zou spoedig mogelijk een

Adres hanco brieven no. 24U aan SE1JF-
, annonce-bureau, k . 89, zin»-

slerdum. 

. 
Op g den 16 September a. s. zijn de 

heeren . VA N T eu , 
te , voornemens bij  enkele inschrijvin g 
aan te besteden, des namiddags ten 2 ure in de 
Buiten-Sociëteit aldaar: 

Aanwijzin g op Zaterdag en  vóór de 
besteding des namiddags tusschen 2 en 3 uur 
ten kantore voornoemd. 

t bestek is op franco aanvrage en onder 
toezending van ƒ 1 verkrijgbaa r in den Boekhan-
del van S VA N T te , 
waar tevens nadere inlichtingen te bekomen zijn. 

, 

Nieuwehaven N.zijde 55, . 

A T T E O T Ï E

Ondergcteekenden bevelen zich aan voor het 
leveren en vervaardigen vun alle voorkomende 

enz., kunnende een uiterst soliede en zeer  civiele 
bediening verzekeren. 

 Augustus 1875. 

Oudwijker

, . V tree hl. 
Fabriek van

& C\ 

Utrecht. 

J
T T E '  eene 

 met  afkomstig 
van de in 1865 gebouwde en thans vergroote 
Stokcrg der  Gemeentelijke Gasfabriek te
hestuandc uit 29 Spanten loot gegoten ijzeren -
schocnen en n geheel compleet; 
dc spanning is 10.25 . en boog .1.00 . be-
halve de luchlkap. 

s tc bezigtigen aan gemelde fabriek , 
waar  verdere informatië n zijn tc hekomen. 

N 
S v l i e

n v nn 
Th. J . DOBBE te Dtrtcht . 

k „de e " 

t e . 
Vervaardigen  tevens voor 
stoomkracht ingerigt,
s te n vuor  liet onder  water  afzagen van palen, enz 

L O C O M O T I E V E N , 

STOOM- en FABRIEKSWERKTUIGEN, 

S \OO t . 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 
N

'S  tot vorminderd. 
prijzen steeds iu diverse afmetingen vool handen. 

.  &, ZOON . 

Fabrikante n van Stoom- en andere Werktuige n te Amsterdam , 

. F. O n d e r w a t e r . , 

T N 

P a p i er  en. , 
voor  welker  en  zelfs bij  de felste koude en 
grootste hitte, b. v. in Glasfabrieken, hij  geheel instaat en alle schade welke daardoor  mocht ont-
staan geheel voor  zijne rekening neemt. e goederen worden geleverd franco, waaromtrent nadere 
informatië n te bekomen zijn. Ook levert hij  in alle mogelijke afmetingen diverse 

B o m k a d e . 

. 

. 
t leggen van gecomprimeerde  en
t leggen van  .ooi

 enz. 
t leveren van

Contracten worden door  geheel Nederland tot vooraf te bepalen pryzen gesloten, met garantie tegen 

scheunm, bersten of andere gebreken. 
Opgaven «orden kosteloos verstrekt door den r G. . VA N , aan de Fabriek, Buiten-

singel tusschen de Willemspoort en Zaag-Barriére, WW . 107/i. 

. 

Utroclit , Bl ldtstraat ,

VOO

E en . 

, , , enz. 

 en
 en

, enz. enz. 

, , enz. 

om bij  groote of kleine partijen af le leveren : rui m 

 prim a t (goedgekeurd 
door de e der  Staatsspoorwegen) 
75 u 80 cent per . 

 on
 3e soort, 

even als de  goedgekeurd door 
dezelfde ; de oiigeblescbte a 89 
cent, dc gebluschte ii 5'.l cent per . 

waarvan eene groote hoeveelheid reeds 
geklopt. 

 van « l i l paarden-
kracht . 

 om door  stoom te 
worden gedreven. 

 met
 en , zoo goed 

als nieuw. 

 en

, waarbij  er  3 zijn ter  opper-
vlakte van 300 vierk. . 

e aanncinersgereedschappen enz. enz. 
Franco te bevragen en dagelyks te bezichti-

gen hy . G le Amsterdam. 

e ondergeteekendcu verklaren dat in hunne 
bergplaatsen aan de Voyelwijk, waar de aange-
bodene hoeveelheid  en  ligt , geene 
afgekeurde materialen aanwezig zyn, zooals door 
sommige tras- en kalkkoopers beweerd wordt. 

e reden van die bewering is zeker  daaraan 
toe te schry ven, omdat door  de ondergcteekenden 
de prys zoo laag is gesteld, terwyl dit alleen 
daarom is geschied om den belangrijken voor-
raad op te ruimen, wij l hunne bergplaatsen eene 
andere bestemming krygen. 

Amsterdam , '20 Augustus 1875. 

E N . . 

S N . 

Uaiidülsreii ia n en Belgischen Straatkeien, 
Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenen, euz. 

lieden 
tiaat 17 

verschijnt hy' 
, Amsterdam: 

, -

uit alle tijden. Vrij  bewerkt naar het Hooyduitsclt 

VA S

11 . 
t 1'20 houtsneefiguren. 

Adressen . 
s voor 5'2 achtereenvolgende plaatsingen: 

èèn regel ad ƒ 10.— 
twee regels > . 15.— 
dri e regels *  » 20.— 

('. ,

r  «V Zoon, Amsterdam. Alle bouworus-
lueiiten in cement, gips, enz. Portland-Cement a / ï.25 |ier  val 

BreUer A Baddtnsth. .irnArwi .

Bouwterreinen te Yelp te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VA N l -

E W  l i l . te Arnhem. 

Ji tr* . F l e y a l e r , te Scheveninyen, fabrikant 
van eenienl-riolen, waterbakken , vloeren . enz. 

Bouwterreinen te koop nnbij  de n 
aan den Singel, te Utrecht, te bevragen by den 
architect  aldaar. 

e. T. , Arnhem,
 Fabriek van

 en

Gedrukt by G. W'. VAN 

Tiende g N°. 37. Zondag 12 Septembe 1875. 

E

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

V, r-rlnjii t Zondags. Prij s per .1 maanden f 1.65. u abonneert zich voor 

tsa jaargang. Afzonderlijk e in.inmrr s bij  voornitbertelliii  cent*. 

Al l e stukken cn n te n aan 

de e te . Van l 6 regels ƒ 1. , verder  voor  eiken regel 20 centa en 10 cent» voor  een 

nommer vau het blad. Groot*- lettert worden uuar  plaaUruimt e Wekend. 

J TOT G
. 

iilste Algemeene bijeenkomst der leden, den Asten 
September 187.% (e Zwolle, iu de Socië-

teit de Harmonie. 

Voor tot de vermelding van liet in deze bij -
eenkomst verhandelde over te gaan, zullen wij 
vnn <len tij d tusschen de opening van liet ver-
gaderlokaal en der  vergadering gebruik maken 
een blik in de zaal te werpen. 

n dit rui m en luchtig vertrek was door de 
goede zorgen van het Bestuur der  Zwolsche Af-
deeling eene vri j  belangrijke tentoonstelling vnu 
bouwkundige teekeningen, photogrnfisehe afbeel-
dingen en andere zaken gearrangeerd. Allereerst 
viel ons oog up eene complcete verzameling der 
door de j uitgegeven werken en een 
groote collectie teekeningen en photografische af-
beeldingen van oude gebouwen en détails uit het 
archief der , vele photographieén van 
onze groote spoorweg- en andere bruggen en in 
ilc touwrakken toepasselijke machiner ieën, enz,; 
wijder s al en niet uitgevoerde ontwerpen van de 
heeren Trooster, Bosboom en Van , orne-
mentteekeningen van den heer  Vixseboxe, enz.; 
enkele bouwkundige plaatwerken en andere voor-
werpen. 

e tentoonstelling zal gedurende enkele dagen 
voor het publiek, tegen een geringe entree, open-
gesteld blijven. 

e ingangsdeur der  zaal was binnen en buiten 
op «en gepaste wijze versierd. 

c vergadering is door 41 leden bijgewoond, 
waaronder, behalve Bestuurders en leden der  Af-
deeling Zwolle, vier  leden van hel d bestuur 
cn afgevaardigden van de afdeelingen Arnhem, 
loeiden, 's-Gravenhage en . t in den 
ochtend ongunstige weder is zeker  oorzaak ge-
weest, tl.i t betrekkelij k weinig andere leden van 
buiten Zwolle wareu opgekomen. 

Te halleen uur  opent de Voorzitter , de heer 
J. 11. , de vergadering, deu aanwezigen het 
welkom toeroepende, doen het betreurende dat 
van de ) leden der j  er  betrekke-
lij k zoo weinig tegenwoordig waren. j  spoort 
de aanwezigen aan, van hetgeen nu verhandeld 
zal worden den afwezigen te verhalen, opdat dezen 
zich bij  volgende gelegenheden aangespoord zullen 
gevoelen ook te komen. 

Als een niet verblijdend f.-it deelt hij  mede, dut 
de heer , Secretaris der  aldeeling Zwolle, door 
ongesteldheid verhinderd is tegenwoordig te zijn. 

e lieer n brengt mede in herinnering 
twee voor de j belangrijke gebeurte-
nissen uit den jongsten tijd . t is bekend, dut 
achtbare minuien reeds sedert lang klagen over 
dc weinige bescherming aan de bouwkunst in 
het bijzonder  verleend. n den laatsten tij d is 
hierin een belangrijke verbetering gekomen door 
de oprichtin g van eene afzonderlijke afdeeling 
vooi'  aan het t vnn Binnen-
landsche Zaken, waarvoor  hulde en dank aan den 

r k moet worden gebracht. t 
is ontwijfelbaar , dat dit voor de bouwkunst in 
Nederland van goede gevolgen zat zyu. Wij  mogen 
er  ons het beste van voorstellen. 

t tweede feit is het besluit, laatstleden Vrijda g 
genomen in de vergadering van leeraren van het 
middelbaar  onderwijs, te Amsterdam gehouden. 

t 20 legen li  stemmen toch is daar de vraag: 
vwat is voor de opleiding van den ambachtsman 
beter, de burgerda^- en avondschool of de am-
bachtsschool?"  ten gunste van de laatste beslist. 

e uitspraak is van belang voor de , 
omdat zij  van 1850 af steeds op de stichting van 
ambachtsscholen heeft aangedrongen en als het 
ware de beweging voor die scholen van haar is 
uitgegaan. 

e heer  Trooster, Voorzitter  van de Afdeeling 
Zwolle, herinnert dat het, ua een 32jai ig bestaan, 
heden de eerste maal is dat Zwolle de eer  geniet 
eene vergadering van de j der  Bouw-
kunst te zien houden. j  wijst op de nuttige 
werking der j tot bevordering van 
kennis en verspreiding vau kunstzin. Op zijne beurt 
roept hij  den aanwezigen een welkom toe op het 
gebied der  kunst, een welkom tot kennismaking. 
Zwolle zou ondankbaar zyu, als zij  dit niet naar 
waarde schatte en hun. die zich zooveel moeite 
getroosten, niet gepaste achting bracht. Spreker 
vestigt deu blik op de werken der , 
vooral opdat deze velen tot aansporing zou zyn 
zich by haar aan te sluiten ; zij  doen het doel 
en werken der j  beter  kennen en be-

, wuaronder  bevordering van goeden smaak 
niet het minste is. Gaan wij  op den ingeslagen 

weg voort, want reeds zijn vruchten te zien. e 
j  ijver t voor  nieuwe denkbeelden en 

wekt tot eigen studie op, teneinde onder ons in 
de bouwkunst waar  karakter , goeden smaak en 
constructieve kennis ann te kweeken. 

e heer n bedankt den vorigen spreker 
voor  zijn welmeenende woorden en zegt dat, al 
moge de j  reeds veel gedaan hebben, 
er  nog veel meer te doen overblijft . 

e Voorzitter  brengt nu in behandeling de 
vijfd e van de in deze bijeenkomst te bespreken 
vragen, luidende: 

n Friesland (by den lieer a te ) 
vervaardigt men thans vlakke pannen, die in 
verband gelegd worden en zeer  afwijken van bet 
gewone Woerdsche model; wat zijn daarvan de 
voordeelen, prijs , enz. in verhouding tot de 
Woerdsche pannen?" 

e heer J . J . C. de Wys leest een antwoord 
voor  door de afdeeling 's-Gravenhage gegeven, 
waaruit met betrekking tot de bedoelde pannen 
blijkt , dat deze zoogenoemde Fransche pannen sedert 
1873 geglazuurd en blauw gesmoord vervaar-
digd worden. e prij s per  1000 is ƒ 80 en 
ƒ 00 aan de fabriek vri j  aan boord. e fabri -
kant heeft het voornemen ook roode pannen te 
vervaardigen, waarvan de pry's / 55 per  1000 
zal zijn. 

e pannen zijn grooter  dan de Woerdsche, 
zoodat respectievelijk 15 a 20 stuks per ' be-
noodigd zijn. 

Per 1 kosten dc fransche pannen, geglazuurd 
ƒ 1 . 2 0, blauw/0.90, rood ƒ 0 . 8 25 , en de Woerd-
sche ƒ 0 . 9 0, ƒ 0 . 50 en ƒ 0 . 3 8. 

Oe voordeelen der  i ransche pannen zijn : Bij 
steile daken zijn zy door het in verband liggen 
minder aan afwaaien blootgesteld dan de Woerd-
sche. r  een ops taanden kant aan het boven-
einde der  pan, wordt het opstuiven van het water 
belet, waardoor  zulk een dak, zelfs bij  zeer wei-
nig helling, waterdicht is. r  hare juiste slui-
tin g kunnen er  geen vogels onderkomen om te 
nestelen. t aanzien is net. Bij  onbeschoten 
daken zijn slechts geringe uan strijkingen van bin-
nen noodig, wat het nette aanzien bevordert. 

n nadeel is echter de niet onbelangrijk hoo-
gere prijs . 

By onregelmatige of scheluwe vlakken zul het 
toepassen vau Fransche pannen groote moeilyk-
heden opleveren door de juiste in- en op elkan-
der sluiting, hetwelk by de Woerdsche pannen 
minder  bezwaren oplevert. Bovendien zijn droog 
de eerste .tj  kilogram per ; zwaarder dan de 
laatste. 

Ten slotte wordt nog het een en ander  omtrent 
vlakke en gegolfde pannen gezegd, die in de/elfde 
fabriek worden vervaardigd. 

e heer s leest hierop een ant-
woord voor, waarin over  pannen van een nieuw 
model gehandeld wordt. 

Ook door de Afdeeling n was een antwoord 
geleverd uveieeukoinende met dat vun . 
Alleen wordt dourin nog geiegd, dat de Fransche 
pannen minder  zijn aan te bevelen, als zijnde van 
een rull e klei vervaardigd, niet zeer  hard en 
daardoor  broos, en wordt het glazuursel minder 
geprezen. 

e heer F. G. t zegt te vermoeden, dut 
deze pannen overeenkomen niet die van den 
fabrikan t r te g iu Pruisen, die 
te Arnhem voor ƒ 77 geglazuurd geleverd worden. 

e Voorzitter  constateert de soliditeit onzer 
Woerdsche pannen, die, verglaasd, het wel 2 
eeuwen kunnen uithouden. j  zou ook wenschen 
dat pannen vau verscliillende kleur bij  elkander 
gebruikt werden, als voorbeeld aanhalende een 
der daken van hel Conservatoire des Art s et Ateliers 
te Parijs, dat het aanzien van een tapyt beeft. 
Ook achtte bij  het beter, zoo lang inlandsche 
producten aan hel doel beantwoorden, de bui -
tenlandsche niet voor te trekken. 

Alsnu komt aan de orde vraag no. 3, luidende: 
' N iet zelden gebeurt het, dat gebouwen, waaraan 

karakter  en kunstwaarde ontbreken, door  het publiek 
als meesterstukken worden bewonderd. t het 
op den weg der j  om het publiek bij 
dergelijke gevallen in te lichten/ Eu zoo ja , 
op welke wyze kan zy dat doeu?" 

e beantwoording dezer vraag werd ingeleid 
door den heer  B. . Trooster. j  wees in het 
byzonder op den indru k dien vormen eu bouw-
stoffen geven. Vele daarvan mogen door het 
publiek mooi gevonden worden, de man van ken-
nis oordeelt daarover  zeer  dikwijl s anders. j 
vraagt of het op den weg der j  ligt 
bet publiek voor te lichten; oppervlakkig be-

schouwd zou men ja zeggen; mnar hoe zou de 
j  dat kunnen doen? Ten slotte vestigt 

hij  de aandacht op ecu kort geleden in het licht 
gekomen brochure, getiteld "Wandalismeen Pedan 

e in het . . Bisdom te Utrecht" , waarvan 
hij de lezing aanbeveelt. 

e heer J. . n zegt dat de bouwkunst 
evenals alle overige kunsten, tegenover  het publiek 
staat. Ook doet bij  opmerken dat het tegendeel 
van hetgeen de vraag stelt mede denkbaar is. 
Waaraan is dit alles te wijten.'  Alleen daaraan, 
dat bet groote publiek weinig of geen verstand 
van die zaken heeft. t eenige dat wij  van 
 lat publiek mogen en kunnen vergen, is belang-

stelling. Viollet le e heeft ergens gezegd, dat 
alsbetpubliekeen prachtigen, doeltrelTenden bouw-
stij l wensebte, het dien zelf maar moest maken 

t s hier  echter  niet te ontkennen dat de quaestie 
van geld zeer in aanmerking komt, en aangezien 
bet Nedcrlandsche publiek niet, zooals elders, van 
andermans geld, maar van eigen spaarpenningen 
bouwt, mag op dien factor  wel gelet worden. 

r om bet publiek direct in te lichten, zou 
een  ondankbaar  werk zijn. 

 heer J. G. J. van n gelooft mede 
niet, dat de j  zich veel met het geven 
van inlichtingen moet bezighouden. j  verwacht 
meer ran het onderwijs, doch doet opmerken dat 
bij het middelbaar  onderwijs alles wordt inge-
spannen om de wetenschap aan te moedigen, 
doch  de kunst niets wordt gedaan. Een 
cursus daarbij  over  kunstvormen, schoonheids-
leer, sou zeer  zijn nut hebben. y vraagt of 

 niet  den weg der j  zou liggen, 
in  dien sta wenken te geven, of wat anders ook 
te doen. 

e heer J. . n zegt dat de nieuwe wet 
der j  bepaalt, dat wij  ons op het ge-
bied van hel kunstonderwijs meer  onmiddellij k 
zullen gaan bewegen, en vindt ook daarom het 
door den vorigen spreker  gezegde uitmuntend. 

j  doet echter  uitkomen dat, zoowel aan de Poly-
technische school als aun de e , een 
afzonderlijk e cursus over  aesthetica wordt gehou-
den. Üp de scholen voor  middelbaar  onderwys 
geschiedt ook wel iets van dien aard. r  om 
op dezen weg met kracht werkzaam te kunnen 
zyn, dienen wij  eers  onderwijzers in de aesthe-
tica te bezitten. t wy daarvan niet rui m voor-
zien zijn blykt uit de omstandigheid, dat aan de 
beide eerstgenoemde inrichtingen het onderwijs 
door van buitenlands geroepen personen gegeven 
wordt . Toch zijn wij  bij  vroeger  vooruitgegaan, 
ouder  andere blijkende uit de betere teekenvoor-
beelden van nu bij  vroeger. j  stelt zich ook 
gunstige resultaten voor van de onderwijzersver-
eenigiugen. 

e heer  Van n erkent, dat er  wel geen 
algemeen gebrek aan gelegenheid bestaat, doch 
is van oordeel dat op dat gebied meer algemeene 
kennis en ontwikkelin g by het volk moet komen; 
duuruan zou, zijns inziens, door de j 
iets gedaan kunnen worden. 

e heer u zegt dat de j  het, 
te beginnen met 1"  Januari 1876, volgens de wet 
/al moeten doen. j  gelooft echter  niet dat wy er 
veel vruchten van zullen zien, maar  voor de toe-
komst is meer te hopen 

Up vraag no. G, luidende: 
s het gebruik van zinksilicaat aau te bevelen 

uit een technisch en linancieel oogpunt t" 
worden verschillende antwoorden gegeven. Zij 
is behandeld in de Afdeelingen , Anthem 
eu 's-Gravenhage. e antwoorden komen over 
het geheel op verschillende punten vrijwe l met 
elkander  overeen, le weten in de wyze van be-
werking, die moeilijk is, aan geoefende handen 
moet toevertrouwd worden , in geen groote vakken 
te gelijk en met korl e kwasten of borstels moet 
geschieden. Byua algemeen worden de kosten 
als met een olieverf-beschildering gelyksUtande 
geacht. Ook liet onafscheidelijk hechten op zink 
eu glas wordt geconstateerd evenals het welge-
hikken van den arbeid op droge muren; op 
natte muren en yzer  voldoet het niet. t steeu-
aclitig aanzien der  silicaat-bestrijkiu g boven eeue 
niet olieverf, wordt als een punt van aanbeveling 
genoemd. t wordt door eene bestryking met 
deze stof onbrandbaar  gemaakt. Op reeds geverfde 
of gewitte voorwerpen kan het niet toegepast 
worden; daarentegen is het zeer  goed met olie-
verf te beschilderen. 

Bovendien worden verschillende scheikundige 
en fabriekmatige bijzonderheden medegedeeld. 

n het door de heer C. . van n gelezen 
antwoord wordt speciaal melding gemaakt van in 

de fabriek van den heer  Van der  Veer te Utrecht 
vervaardigd ztnk-silicaat, dat minstens evengoed 
als het buitenlundsche wordt genoemd. Als kleur-
stoffen worden opgegeven zwart, oker, doodekop 
en ultramarijn . t de toevoeging dezer  kleur-
stoffen moet men echter  voorzichtig zijn , waarom 
het 't best is de vermenging aan de fabriek te 
doen g» achteden. n het algemeen moet het 
mengsel uit gelijke deelen poeder  en vocht bestaan. 
Water  kan tot verdunning niet worden toegevoegd. 

t is ook niet goed de bewerking te doen ge-
schieden wanneer de oppervlakten verwarmd zijn, 
want dan is een gelijkmati g uitstrijke n zoogoed 
als onmogelijk. 

Aan de genoemde fabriek wordt ook een steen-
rood silicaatpoeder  vervaardigd om metselwerken 
van gebakken steen te bestrijken. 

Ten slotte vertoont de heer  Van n eenige 
in verschillende kleuren bewerkte voorwerpen. 

e heer J. n vestigt de aandacht op 
onze oude muren, waarbij  geen silicaat als pallia-
tief noodig was om hen goed te doen zijn. j 
betreurt , dat het toepassen van dit en dergelijke 
middeltjes veelal noodig is om niet-solieden ma-
terialen eenige meerdere soliditeit te verschaffen. 

j  wijst ook op dc omstandigheid, dat de metsel-
steen eerst wordt bepleisterd en deze dan nog 
eens gesilicateeid. Wanneer dat alles noodig is, 
moet het eigenlijke bouwwerk zeker  niet zonder 
gebreken zijn. 

Na een korte pauze wordt vraag no. 1 aan de 
orde gesteld, luidende: 

0Welke zijn de oorzaken, dat er  in het alge-
meen zoo weinig belangstelling bestaat in de 

y tot Bevordering der  Bouwkunst en 
hare werken ? Waarom zijn bijna uitsluitend 
bouwkundigen leden dier , en wat is 
er  aan te doen om de toetreding van anderen 
dan mannen van het vak te bevorderen ?" 

Op deze vraag zijn een tiental schriftuien in-
gekomen. 

e heer S. . C. P. Breukel leest eeu antwoord 
van den heer A. J. r . op deze vraag. Zij 
wordt van veel belang geacht. n moet daarbij 
het oog vestigen zoowel op de j als 
op het publiek, die beiden meer  tot elkander  ge-
bracht moeten worden. 

e j is te veel een onbekende, 
waarom grootere bekendmaking van haar  doel en 
werken een krachti g middel wordt geacht om ook 
buiten de Bouwkunst staande mannen tot haar 
te trekken. Ook de correspondenten worden ge-
roepen geacht, hare belangen iu verschillende 
opzichten te bevorderen, waarom deze hunne 
werkzaamheden zooveel mogelijk moeten uitbrei -
den. e weinige bekendheid der j 
is minder  haar  eigen schuld dan van hen die 
buiten haar  staan, want de laatsten hebben geen 
lust in- , geen liefde voor de Bouwkunst. On-
der de illusien van den steller  van het antwoord 
behoort het opnemen van de aesthetiek onder de 
leervakkeu bij  het middelbaar  onderwijs, hoewel 
daarvan geen dadelyk ziclibaar nut te verwachten 
is. Een spoediger  resultaat wordt geacht ver-
kregen te zullen worden door het houden van 
voordrachten over de aesthetica op de wijze als 
tegenwoordig dour den heer d artikelen in 
het Algemeen Handelsblad geplaatst worden. 

e heer J. . n heeft wel eens onder-
zocht of elders ook n bestonden als 
de onze, doch ze niet aangetroffen. y heeft 
haar  lief, vooral omdut het een lichaam is, uit-
sluitend gesticht eu in stand gehouden door  par-
ticulier e krachten, iets waarop zij  steeds trotsch 
mag zyn en waardoor  hare gebeele onafhankelijk-
heid gewaarborgd is. Ten bewyze dat de -

huppij  zich op verschillende terreinen beweegt, 
wijst spreker op hare werken. e Bouwkundige 
Bydrageu, die hij  verzoekt door  ruim e toezending 
van stukken zoo degelijk mogelyk te maken; 
de uitgave der  afbeeldingen van oude bouwwer-
ken, een kostbare onderneming; de prysvragen , 
euz. r de j betrachte steeds 
bescheidenheid, door  zich nergens op den voor-
grond te plaatsen waar dit met noodig is. 11 y 
gelooft als oorzaken te moeten noemen: onbe-
kendheid en lusteloosheid. Vullen wij  echter  het 
publiek niet te lustig, want andere vereeuigin-
gen up eeuig speciaal gebied hebben over de-
zelfde verschyiiselen te klagen. Niet ulle meu-
sclieu toch mogen wy als leden onzer y 
wenschen, eu dat wij  1000 leden tellen is le-
trekkelyk een bewys van belangstelling. Boven-
dien is het verklaarbaar  dat alleen bouwkundigen 
leden zyn; op enkele uitzonderingen uu, stellen 
wy slechts een sprekend belang iu zulke zaken, 
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die ons meer  van nabij  aangaan. Velen onzer 
im-li zouden zeker  niet als lid tot b.v. eene 
vereeniging vnn juristen toetreden. Wenschelijk 
is het echter  dat het ledental zich vergroot, 
want daardoor  zullen wij  over  meer  financieele 
middelen kunnen beschikken. Correspondenten 
en Afdeelingeu, hoeveel die ook werken, waar-
voor  hun dank wordt betuigd, worden verzocht 
in ijver  toe te nemen. Om tot grooter  ledental 
te komen, wordt het individucel optreden dei-
tegenwoordige leden om nieuwe leden te winnen 
een uitstekend middel genoemd. Ook zou, wan-
neer  een denkbeeld van spreker, het aan de 

j  verbinden van eenig weduwen- en 
weezenfonds, kon verwezenlijkt worden, daardoor 
zeer  zeker  het aantal leden sterk uitgebreid wor-
den , daar  velen dan ongetwijfeld uit een wel-
dadigheidsoogpunt het lidmaatschap zouden aan-
vaarden. 

e heer  J. G. J. van n zegt; wanneer 
wy het oog op de behandeling van velschillende 
maatschappelijke werkzaamheden slaan, dan moe-
ten wij  zeker  van de meeste zeggen, daar  heb 
ik geen verstand van; eu daarom is het duidelij k 
dat wij  daarvoor  minder  overhebben. r  bij 
de kunst wordt dit anders; daarvan meent ieder 
verstand te hebben, en moet daarom ieder  er  iets 
voor  overhebben. 

e heer n constateert dat van de werken 
der j  slechts vun 2 tot 25 exemplaren 
aan het publiek gedebiteerd worden; hoe zullen 
wij  daarin verbetering brengen? t moet echter 
gezegd worden dat sommige particulieren bewij-
zen van bijzondere belangstelling gegeven hebben, 
hoewel de waardeering onzer j  meer 
in het buitenland gevonden wordt. Ons volk is 
mercantiel en daarom heeft de kunst zoo heel 
veel met te zeggen. n alle gevallen moeten wij 
voorzichtig zijn iu ons optreden tegenover  het 
publiek, want de quaestie, dat het aan ons werk 
niet veel waarde hecht, mag niet over  het hoofd 
gezien worden. Om iets in die richtin g ten 
goede uit te werken, moet ons werk met smaak 
uitgevoerd en vooral de perspectief daarbij  niet 
veronachtzaamd worden. Ook de photographic 
moet ons een helpster  zyn. Trekken wij  het door 
liefde en zachte middelen tot ons, en waar  het 
pas geeft zal het Bestuur  optreden. 

e heer  Van n zegt, dat de -
schappij  een te gering denkbeeld vun hare kracht 
heeft. 

e heer n verzoekt dea laatsten spreker 
zijn denkbeelden omtrent dit punt iu een opstel 
voor  het Tijdschrif t neer  te leggen, wat door  dezen 
wordt aangenomen te doen. 

e heer . J. Geyl doet de vraag of het niet 
goed zou zijn, dat voordrachten over  aesthetica 
in de voornaamste steden van ons land gehouden 
werden. 

e heer n oordeelt hel denkbeeld goed, 
doch beter  is het met het jonge geslacht te be-
ginnen ; alleen bij  meer  bejaarde personen is er 
niet veel vun te verwachten. h die voor-
drachten veroorzaken kosten. j  wijst nogmaals 
op het gebrek aan onderwijzers en op de om-
standigheid, dat de cursussen van professor e 
slecht bezocht worden. n wy echter  niet ul 
te veel klagen, want in het buitenland is het 
ook niet zoo mooi als het wel eens afgeschilderd 
wordt . 

Betrekkelij k vraag 2: 
»Op enkele plaatsen in ons vaderland is de 

zuilenbazall aangewend tot het maken van kaai-
muren. Waarin bestaan de voor- en nadeelen 
dezer  muren iu vergelijking met die van gebak-
ken -hen:'  \\ .u up moet men bij  de uitvoering 
hoofdzakelijk letten ï Aau welke gebreken is de 
bazalt onderhevig en welke zijn daarvan de ken-
merken? Zij n zij  uun te raden uiteen linancieel 
oogpunt.'  Wat heeft de ondervinding geleerd 
omtrent deze muren?" 

zegt de heer  W. Brandsma Jz., dat de bazutt 
blijkbaa r  aun verweering onderhevig is. Zij  wordt 
dan ook in d gemaleu en voor  landbe-
mesting toegepast. Onze gebakken steen biedt 
daaraan wederstand, eu dewijl wij  nu een goed 
materiaal hebben, wauiom dan een ander  van 
buiten gehunld ? e kostbaarheid is zeker  niet 
minder, doch de zwaarte grooter, waarom een 
sterker  lundeering gemaakt moet worden, tenge-
volge waarvan de kosten nog hooger  zyn. 

e heer  J. G. van Niftri k leest een antwoord 
van den heer  Strootuian, waarin als voordeden 
van de bazalt boven den gebakken steen mindere 
koetbaarheid en minder  behoefte aau bescherming 
worden genoemd, welke laatste veelal door  paal-
werken moet geschieden die, aan zee toegepast, 
weder tegen den paalworm beschermd moeten wor-
den. e schippers hebben ook meer  respect voor 
de bazalt dan voor  den gebakken steen. j  goeden 
grond is de bazalt zonder eenige fundeering toe 
te passen, wat minder  gemakkelijk bij  gebakken 
steen kun geschieden. Stortebedden of damplan-
ken zijn dun echter  tegen ontgronding noodig. 
Ook kunnen de buzaltinurcn minder  dik zijn. 
Overigens wordt, ook ten aanzien der  gebreken, 
verwezen naar  een artikel van den heer , 
geplaatst in het Tijdschrif t van het k 

t van . 

Op deze vraag was nog cen antwoord ingeko-
men vuu den heer . 

Ten slotte wordt de laatste der  zes voorgestelde 

vragen, zijnde no. A: 

n men eenige verhouding vaststellen tussehen 
de afmetingen van dakvlakken, goten en het aan-
tal en de wydte der  afvoer  buizen bij  daken van 
verschillende helling, spanning en bedekking?" 
in behandeling genomen, over  welke de hoer 
VV. Bruildhiu a Jz. in het kort zijne denkbeelden 
voordroeg. 

e de agcudu afgehandeld zijnde, bracht 
de Voorzitter  zyn dank en die der  Vergadering 
aan de Aldeeling Zwolle eu haur  Bestuurders voor 
de hupsehe ontvangst, zyne goede wenschen voor 

haar  bloeien cu wassen daaraan toevoegende. 
j  beval de Afdeeling vooral aan eeuige te Zwolle 

bestaande oude bouwwerken te doeu opmeten en 
in teekening brengen, op een waarvan men uit 
het vergaderlokaal het gezicht had. 

Na ook zijn dank aan de sprekers, aan den 
vertegenwoordiger  der  drukpers en alle overige 
aanwezigen betuigd te hebben, werd de vergade-
rin g gesloten. 

Alsnu begaf men zich naar  de groote kerk , 
om dit gebouw en den daarin aanwezigen schoonen 
predikstoel te bezichtigen. n iu dit gebouw 
aanwezige trap vuu gehouwen bloktreden met 
rond gat, trok dc bijzondere opmerkzaamheid van 
velen der  bezoekers. 

a vereenigden zich een groot aantal der 
aanwezige leden aan een gemeenschappelijken disch 
in het l e Zeven Provinciën, na afloop waar-
van door  rui m een twintigta l cen rijtoe r  naar 
het r  veer, ter  bezichtiging der  schutsluizen 
aldaar, werd gedaan. 

Weder  in het l teruggekeerd, wachtten 
den toeristen met de daar  bovendien nog aanwe-
zigen een tweetal verrassingen. n kon iu de 

/te /te

een verslag van het op den dag verhandelde lezen, 
en was door  de zorgen van het Bestuur  der  Af-
deeling het muziekkorps der  schutterij  vun Zwolle 
voor  het gebouw vereenigd , om daar  eenige 
muziekstukken uit te voeren. r  een en under 
werd de avond gezellig en genoeglijk doorge-
bracht. 

Wi j  gelooven de tolk van allen die aan de ver-
gadering hebben deelgenomen te zijn , wanneer 
wij  de Afdeeling Zwolle in het algemeen, en 
haar  Bestuurders in het bijzonder, onzen dank 
betuigen voor  den zoo aangenaam cn nutti g door-
gebrachten dag. Niets is door  hen gespaard om 
hem dat te doen zijn. 

Berichte n eo mededeelingea . 

. 

t> Op de jongste tentoonstelling van aardrijks -
kunde te Parijs, werd ook het bestuur  van de 
St.-Gothnrd spoorwegmaatschappij  bekroond. n 
eene der  zittingen vnn het bij  die gelegenheid 
gehouden aardrijkskundi g congres werd een be-
langwekkend verslag van de tunnelboring gele-
verd door  den ingenieur  Sautter, waaraan wij 
het volgende ontleenen; t welslagen van den 
boorarbeid bij  den St.-Gothurd, wonderbaarlij k 
door  zijn snelheid, opent een nieuw tijdvak van 
vooruitgang in de kunst van tunnels te bouwen. 

n kan tegenwoordig de voort reffel ijk heid van 
de lijnen, die de hooge bergketenen 6y hare ba-
sis doorsnijden, uiet meer  loochenen, noch de 
mogelijkheid in weinige jaren, en in de hardste 
rotsen, tunnels te maken, veertien- tot twinti g 
duizend meters lang. 

e tunnel van den , lang 12230 me-
ters, is geboord geworden in dertien jaren en 
twee maanden; bij  den St.-Gothard, waar  de 
rots ongeveer  een vyfde harder  is en de lengte 
14930 meters bedraagt, moet de tunnel gereed 
komen in acht jaren, onder  boeten, vyf- en tien-
malen zwaarder  dnn die, welke vooruitgezien wa-
ren geworden voor  de voltooiing van den onder-
aardschen gang in den . 

e verbintenissen, door  den heer s Fa-
vre onderschreven, kouden roekeloos schijnen, 
maar  /ij  waren gegrond op eene ervaring, ver-
kregen bij  dc uitvoering van spoorwegwerken, 
op het vertrouwen, dat hem de uitbreidin g op 
groote schaal van de op het gebruik van saam-
geperste lucht berustende middelen inboezemde, 
zooals de heer  Colludon ze bad voorgesteld voor 
den , en op het gebruik van de nieu-
we oiitploflingsiniddelen. 

Vóór de uitbesteding hadden de heer  Favre en 
zijn raadgevend ingenieur  zich rekenschap gege-
ven van de uitkomsten, te verwachten van de 
nieuwe luchtpersen en van het gebruik der  pas 
verbeterde boortoestellen. 

e heer  Sautter  heeft de vernuftige uitvindin -
gen herinnerd, waardoor  de heer  Colladon er  in 
geslaagd is, met groote snelheid de lucht saam 
te drukken in persen van zeer  kleine uitgebreid-
heid , en door eene vindingrijk e en nieuwe in-
richtin g die vreeselijke uitwerkin g van weder-
verhittin g te voorkomen , welke bij  deu aanvang 
der werkzaamheden voor  den s uls eeu 
schrikbeeld voor  oogen werden gehouden. 

Vandaar, dat men bij  den s de voor-
keur  gaf aan de ontzettende waterrammen, spoe-
dig opgegeven, eu daurna ua:i pompen vuu groote 
uitgebreidheid met zeer  langzame beweging, de 
lucht samenpersende door  schommelende of op-
en neergaande waterzuilen. 

Tegenwoordig leveren, aan elk uiteinde van 
den onderaardschen gang in den St.-Gothard, 
twaalf p.unpen van het sielsel-Colludon eene hoe-
veelheid lucht, tweemalen grooter  dan bij  den 

, en toch heslaan deze nieuwe pom-
pen slechts één gebouw, iu plaats vun de zeven, 
van gelijke afmetingen, waarin te Bardonnèche 
de oude persen met schommelende waterzuilen 
opgeborgen zijn. 

n andere vooruitgang bestaat in de verge-
lijkend e proeven, genomen met verschillende 
nieuwe boorwerktuigen. 

Sinds de vernuftige werktuigen van Barllett , 
verre overtroffen door  die van Sounneiller, heb-
ben de boortoestellen vele vervormingen onder-
gaan; vele nieuwe deukbeeldeu ziju opgekomen. 

Onder  de bij  den .St.-Gothard beproefde stel-
sels hebben vier  dc voorkeur  behouden, en de 
vcrgelykendc proeven met deze vier  stelsels wor-
den nog steeds voortgezet. 

k stelsel biedt bijzondere voordeefen aan en 
heelt zijne eigene ongemakken; het menigvuldi-
ge der  herstellingen is natuurlij k een der  ele-
menten , die het van gewicht is, in aanmerking 

te nemen. e werktuigen van c , waar-
van een exemplaar  in de zalen van het aard-
rijkskundi g congres prijkt , schynen in dit op-
zicht een in het oog loopend voordeel te heb-
ben , want de uitvinder  heeft onlangs van den 
heer  Favre een nieuwe bestelling voor  zestig 
toestellen gekregen. 

n ander  stelsel. dat eerst sinds korten tij d 
beproefd is geworden en waarvan eene aanzien-
lijk e bestelling tegenwoordig wordt uitgevoerd 
iu ile werkplaatsen te Genève, vun den uitvin -
der, den heer  Theodoor  Turrettini , onderscheidt 
zich door  vele nieuwe vernuftige denkbeelden. 

c werktuigen For roux en s geven ook 
goede uitkomsten , maar  hun onderhoud is zeer 
kostbaar. 

e heer  Sautter  heeft eenige ondergeschikte 
toestellen behandeld, en het gebruik van loco-
motieven met suuuigcperste lucht, aangewend 
voor  het vervoer  in den onderaardschen gang, 
herinnerd. 

e tunnel moet den eersten October  1880 vol-
tooid ziju. r  moeten dc twee gaanderijen 
elkander  zes maanden te voren, dus 1 Apri l 
1880, ontmoet hebben. Op deu laatsten Juni 
jl . bleven er  in 't geheel nug 10730 ellen le bo-
ren over. Zoo men voor  de twee gaanderijen te 
zamen een inuandelijkschoii voortgang van
honderd  aanneemt, zoude volledige door-
boring geëindigd ziju vóór dun eersten Januari 
1880, en zouden er  negen maanden overblijven 
voor  de verwijding , het metselwerk en de baan. 

s zou eene tnaandelijksche vordering van 200 
ellen meer  dan voldoende zijn om de onderne-
ming binnen den voorgeschieven tij d tot stand 
te brengen. n 1875 is de gemiddelde uniunde-
lijksche vooruitgang van het tweede kwartaal 
218 meters geweest. 

n kan eene tegenwerping putten uit on-
voorziene voorvallen, harder  rotsen dan de reeds 
doorboorde, overstroomiugen in den onderaard-
schen gang, maai- de onderneming is reeds op 
moeilijkheden van dezen aard gestuit: zij  heeft 
de middelen gevonden om ze te boven te komen. 

t is dus geoorloofd aau te nemen, dat een 
gelukkige uitslag, die imam zal maken in de 
geschiedenis vau onzen tijd , dit grootsche werk 
zal bekronen, tot eer  van het hoold der  onder-
neming en van allen, die er  toe zullen hebben 
bijgedragen. 

. 

s Gravenhage r  den Gouverneur-Gene-
raal van Ned.-lndie zijn de volgende besluiten ge-
nomen bij  het korps van deu Waterstouten 's s 
burgerlijk e openbare werken daar  te lande, als : 

 tot ingenieurs der  2de klasse, de in-
genieurs der  3de klasse S. J. G. van Overveldt 
cn . G. C. . ; tot opzichters der  lste 
klasse, de opzichters der  2de klasse A. W. Abels 
en P. Schecrs, thanB belast met de waarneming 
dezer  betrekking; tot opzichter  der  3de klasse, 
de gewezen tuinman by 's lands plantentuin te 
Buitenzorg . Th. Nijland . 

Verteend een tweejarig verlof naar  Nederland, 
wegens ziekte, aan den opzichter  der  lste klasse 
A. Eisses. 

— r  den r  der  Burgerlijk e Open-
bare werken in ë zijn de volgende be-
schikkingen genomen, als: 

 de detacheenng bij  het -
partement van den ingenieur  2de klasse J. W. 
Groeiiemeijer; de toevoeging aan den eerstaan-
wezend ingenieur  der  burgerlijk e openbare wer-
ken in de residentie Japura van den ingenieur 
der 2de klasse J. W. e Comte. 

 Van i naar  Padang, de in-
genieur  lste klasse J. W. P. ; vau Pama-
kasan ) naar , de ingenieur  lste 
klasse J. B. F. . : van Blitar ) 
naar g (Pasoeroeun), de ingenieur  3de klasse 
F. . Scherius; van Peijaeombo naar  Fort-de-

k (Sumatra's Westkust;, de waarnemend op-
zichter  lste klasse P. . 

 te Blitar , de ingenieur2de 
klasse J. W. Grocueuieijer; te Pamakasun ) 
de benoemde opzichter  lste klasse C. A. A. Th. 
Gateenj  te Cheribon, de benoemde opzichter  2de 
klasse P. . 

 Bij  het t der , 
de ingenieur  2de klasse J. W. e Comte, met 
bepaling, dat hy bij  zijn korps zal worden ge-
voerd

— Burg. en Weth. stelden ann den Gemeen-
teraad voor  oin te besluiten, dat voortaan overal 
het tonnenstelsel zal worden ingevoerd, waar  de 
localiteil het veroorlooft en de eigenaars het ver-
langen. t voorstel wordt gemotiveerd door  de 
overweging dat de procveu, met dat stelsel ge-
nomen, zyn gelukt. B. en W. willen echter  niets 
prejudicieeren. 

's-Gravenhage Z. . heeft den heer  J.van 
, civiel-iugcnieur  te Nijmegen, voor  den 

tij d van een jaar  benoemd tot leeraar  in de ge-
iiie-wetenschappen bij  de . . Akudemie. 

Vlissingen. Naar  men met zekerheid verneemt 
zal de heer  A. Smit, die de voormalige marine-
werf alhier  van den Staat heeft gepacht, dadelijk 
na de e goedkeuring der  des be r effende 
wet, gebruik maken van de hem by de erfpachts-
overeenkomst verleende bevoegdheid om het con-
tract aan een j  over  te dragen. 

Zwi jndrecht . r  het Gemeentebestuur  wor-
den sollicitanten opgeroepen voor  de vaceerende 
betrekking vau gemeente-architect, waaraan eene 
jaarhjksche bezoldiging van ƒ 100, benevens *»"/, . 
van de nieuw aanteneinen openbare werken bo-
ven het minimum van / , i< verbonden. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

. is » 

Amsterdam, te 12 ureu, door  bum. cn weth.: het 
maken eo stellen vau dc vcreisclite ijzerwerken voor: 
lo. eene vaste ijzeren brug ter  vervanging van dc 
bestaande bouten basculcereude gedeelten der  brug 
ovei het u vóór de Taksteoir  en gedeeltelijke ver-
breeding dior  brug; 2o. ccne dubbele ijzeren bascule 
ter  vervangiug vau de bestaaude houten basculcereude 
gedeelten der  brug over  deu l vóór 
de . 

, te 1 uur, door  burg.cn wetli.: het bouwen 
van een gemeentehuis c. a. op eeu aau te wijzen ter-
rein aldaar. Aanw. te 11 ureu. 

Nijmegen, tc 1 uur, door  deu dijkstoel van het 
polderdistrict , op bet raadhuis: de 
levering vau iioodhoul, griut uu blauwe klei. 

, 14 nept. 

Utrecht, te 10 ureu, door  don eerstaanw. iugeneur, 
in bet gebouw voor n uu Wetenschappen \ het 
verbeteren van het lórt op de Biltstraat , onder  liet 
beheer  der  genie te Utrecht, lui . op het bureau van 
genoemden ingenieur, alwaar  dc biljetten tc bssorgen 
k' Sept., te 12 uren. 

Vllage, te 12 ureu, door  bet ministerie vau biu-
ueul. zaken: de leveriug vau bet papier  in onder-
scheidene . benoodigd voor  deu dienst der  al-
gemeene laudsdrukkcri j  ged. '70 on '77. 

n u ui i , Amaterdam, Arnhem, 'a liu- i li , 
Breda, , , 'a-llage, , -
meiid. Utrecht, Venla en Zuilen, te 12 uren, door 
de plaatselijke of garnizoens-cominandanteu i de leve-
rin g van (ou rages , benoodigd voor  dc troepen, die 
van 1 Nov. '75—31 Oct. '70 in gemelde plaatsen zul-
len aanwezig zijn. 

Aaaea, te 12 uren, aau het gebouw van het prov. 
bestuur: de levering van tur f tot bet drijveu der  4 
stoompotnpwerktuigen langs het Noord-Willcmskanaal, 
ged. [875, in  perc. Aanw. 8 Sept. 

Aaaen, le i ureu, door  het gemeentebestuur: 
de levering vau tur f voor  deu winter  1875/70, teu 
behoeve vau bet gemeentehuis en de lagere scbolen. 

Weenadag. S Nept. 

, te 11 ureu, door  het miuisterie van biu-
ueul. zaken: de uitvoering vau werken tot voortzet-
ting der  verbetering van de , ouder  Ncder-
hemert. g ƒ94,900. 

, te 11 uren, door  deu Commandant der 
genie, in bet lokaal Tivoli : bet doen vau gruudbo-
ringeu cu peilingen op de , aan de oostzijde 
van den havenmond te Nieuwediep. lui . op bet bureau 
van genoemden conunaudaut, waar  de bilj . moeten 
zijn iugekomen 13 Sept., tc 11 uren. 

Amaterdam, tc 11 uren, door  de directie der 
marine: bet uitbaggeren van bet marinedok te Am-
sterdam. Aauw. 13 Sept., van 10—12 uren. 

, te 11 uren, door  den eerstaanwezend 
ingenieur, bij  B. Struvk : bet maken van eon nieuw 
privaat-gebouwtje met waterplaatsen bij - eu bet her-
stellen vau fornuizen en vloeren iu de kazerne le 
Willemstad. Bilj . iuzeudeu 13 Sept., 'savonds 7 ureu, 
hij  voornoemden ingenieur. 

Alniele. te 12 ureu, door  bet gemeentebestuur: dc 
levering vau 10 blokken scboolbaukcn met toebeboo-
reu, voor  UO zitplaatsen. 

T i . - i te 1 uu r , door  burg. cn weth.: bel bouwen 
vau eeue directeurswoning der  getneeulclijke gasfabriek 
aldaar. 

Nieuw-Amaterdam, te 1 uur, bij e Vroumc: bet 
bouwen van eene woning te Nicuw-Amsterdain voor 
G. Vissehcr . Aauw. tc 12 uren. 

wlldertank , tc G uren, door  bet bestuur  van bet 
waterschap Wildervankster , bij  Wed. e Jonge : 
bet graven vau een kanaal lang p. ui. 1680 . en 
breed op deu waterspiegel 10 . 

, bij  J. J. Brasser, dijkgraaf van deu pol-
der Uitgeester-en-Uecinskerker-Brock: de levering vau 
100,000 . grove Westfoalsche steenkolen, le qua-
liteit , voor  lo Oct., in de bergplaats bij  bet stoom-
gcmoul tc Uilgeest. 

. B Nept, 

» eelsluU, te 111, ureu, door  den commandant 
der marine, r  secretarie der  marine: liet vergrooteu 
vau dc bestaande bergplaats voorgevuldeprojecliclcu, 
cu liet maken van eeu gebouw voor  bureau s op 's s 
werf aldaar. Aauw. 13, 14 en 15 Sept., telkens van 
0 — 12 en vau 2—1 uren. 

h (bij  Arnliem), te 12 uren, duor  deu ge-
ueraal-iniijuor-coinuiaudaii t van het l r 

: de levering van h'n, . vette 
steenkolen. Voorwaarden ter  lezing in genoemde 
stichting, dagelijks, tussehen 0 en 2 ureu. 

Arnhem, te 1 uur, door  deu burgem.: lo. bet ma-
ken van riolen iu l cu eeu ijzeren duiker 
onder  de ; 2o. bot leveren vau grint en bet 
riolen voor  de bepiautuig van den Wek erom sche weg. 

Vrle», te 1 uur, door  den notaris ('. W. s 
a Siccama: bet bouwen vau eeu woonhuis cn schuur 

aau den straatweg te Vries, onmiddellijk aan bel 
Noord- Willemskauaal. Voorwaarden liggen in bel 
logcmcut van Erven . G. , alduar. 

kampen, le 2 uren, door  Gebr. Van t eu 
, in dc Buitcn-Societeit: het maken van 

verschillende aardewerken aan zomerkadcu, aanleg-
plaats, lerreiusopboogiitg euz. biunendijks tol aanleg 
eeuer  steenfabriek, tegeuover . . bij  den 
boekhandelaar s vau , aldaar. Aanw. 
13 Sept., tussehen 2 ca 3 uren. 

Zu i i l uo i t i e , te 3 urou, door  bet gemeentebestuur 
vuu Bedum eu Noorddijk , bij  P. Piel: de aaalog van 
eeue kuusl-griulbaan, van Zuidwolde af over  Beijuin 
naar , lang p. ui. 3251 . Aanw. 
tc 10 uren. 

VrUdag, 13 Nept. 

, tc 12 ureu, door  bet geinceutebcst. 
van : dc verfwerken vau dc nieuw-
gebouwde school eu onderwijzerswuuing tc

. bij  deu gemeente-opzichter . S. Terpstra, te 
. Aanw. Ui Sept., tc 10 ureu. 

Arnhem, te 12 uren, door  bet ministerie van bin-
neul. zaken, aatt bet gebouw vau bel prov. bestuur: 
liet doeu vau eeuige vernieuwingen en herstellingen 
aau de bestrating op deu grooten weg vau g 
over m naar  de Pruisische grenzen bij  Au-
bolt. g f 1800. 

NUmegen, te 12', uren, door  burg. en weth.: het 
uitdiepeu van de binnenhaven rn vau den havenmond, 
lui . bij  den ge ineen tc-arebitoct. tUerbestediug.) 

, tu 1 uur, door  burg. eu weth.: bet levereu 
van Soliutbche kolou ten dienste der  gemeeeutu-gas-
fabriek. 

Saterdag,  Nept. 
/uilen, te 12 ureu, iu het Boruliof : o. a. de leve-

riu g van korte ea lauge tur f eu kachelgruis, voor  eeu 
halfjaar , iu te gaan lo. Oct. a. s. 

, ï ö Nept. 

Utrecht, te 10 uren, door  de Nederl. -
spoorwegmaatscbappij: bet maken van een stations-ea 
retiradegebouw en bijbelioorende werken op het station 
e . . dagelijks van 11— 3 uren, bij  den 
ingenieur  te Utrecht. Aanw. 14 en 16 Sept., te 10 
uren. 

, tc 11 ureu, door  burg. eu wetb. van 
, in het SUUionskoffiehuis: het opmeten eu 

bcstratcu van den r  Streng, lang p. in. 1200 
, gelegen te , van den g 

xf tot aan den Voorweg. 

, S  Nept. 

imbt-Almele, te 5 uren, door  B. Paskamp: het 
bouwen van een bocreuwoonhuis in bet Windmolen-
broek. 

Wtenadaff, S  Nept. 

, te 1 uur, door  burg. en weth.: bet 
bouwen van eene school voor  meer  uitgebreid lager 
enderwijs met woning, aan het Vasteland tegeuover 
bet Nieuwland. Bestek en teekeningen liggen ter 
secretarie cn aan hot Timmerhuis. Aanw. S Sept., 
van 10'/i—ll'/ i uren. 

, S3 Nept. 

, te 11 uren, door  de directie van de 
straatwegen tussehen m ea u cn 
tussehen n en Schiedam, in e Vergulde 
Zwaan: bet onderhouden dier  straatwegen, met de 
noodige leverantie, in 2 perc., eerst afzonderlijk en 
daarua gecombineerd, doch dan altéén bij  opbod. 
Voorwaarden bij  deu notaris Ü. , aldaar. 
Aanw. te 0 uren, aanvangende aan den Bontepaal, 
te Botterdam. 

. te 1 uur , door  het prov. bestuur: de le-
veriug van brandstoffen, ten dieuste van bet provin-
ciaal bestuur, voor  den winter  1875 70. Bilj . inzenden 
vóór 10 uren. 

Vrijdag , S4 Nept 

Arnhem, te 12 uren, door  liet miuisterie van 
binnenl. zakeu, aan het gebouw van bet prov. best.: 
liet doeu van eeuige bestratingen en het leveren eu 
verwerken vau grint op deu s grooten weg le kl. 

. 2, vau Arnhem naar  Nijmegen . bij  den hoofd-
ingenieur  en deu ingenieur, te Arnhem en bij  deu 
epsJehter  te Nijmegen. g f 1105. 

/ . m i l l e , te 12 uren, door  het prov. bestuur: lo. 
bet onderhouden van- on het doen van eenige ver-
nieuwingen en herstelliugen aau de bruggen en het 
tolhek met aanhooreu, gelegen in deu weg vau r 
kilo naar  Zutf-n , op Ovcrijsclsch grondgebied, god. 

, '77 en *7S; 2o. bet driejari g onderhoud der 
lekntslnis te Blokzijl , vau  Jan. *7G—31 . '78; 
So. bet driejari g onderhoud der  havenwerken te Blok-
zijl , van 1 Jan. '70—31 . '78. Aanw. van dc 
werkeu 15 Sept. 

Franeker, te 12 uren, bij  ¥. . Brouwers, op het 
Vliet : bet bouweu eener  kerk en pastorie aldaar. 
Aunw. 21 Sept., te 3 ureu. 

, door  kerkvoogden der . gemeeute: eene inwendige vernieuwing van bet kerkgebouw. Be-
stek ligt bij  A. van k en bij . B. van der -
leu aldaar. 

Zaterdag, SS Nept. 

, te 11 ureu, door  den commandant der  genie, 
iu het bureau voor  de schutterij: bet vergrooten van 
eeu gedeelte van 's s ijzergieterij , eu bet bouwen 
tan een koepelovcu daarin. Bilj . inzenden 23 Sept., 
'savonds 7 uren, op bet bureau van den commandant 
luoruocmd. 

\eerhaeren , te 11 uren, door  burgem. 
en schepenen : bet opbouwen eener  nieuwe kerk. Be-

k eu voorwaarden liggen ter  secretarie aldaar. 
g fr . 51,000. 

Zandag, SS Nept. 

UerredUh, bij  J.Eiseuga: het beglazen enafverven 
der iu aanbouw zijnde school eu onder  wijzers won ing 
te Appelscha. 

, ïJ Nept. 

, te 11', uren, door  bet ministerie van 
binnenl. zaken, aan bet gebouw van bet prov. best.: 
liet opruimen vuu de beslaande houten- cn bet maken 
eeuer  ijzeren draaibrug over  de s te 
pOrinobem over  het Zedorikkananl. . bij  den hoofd-
ingenieur  te , den ingenieur  te m en 
den opzichter  te Gorinchem. g ƒ10,200. 

Amaterdam, te 12 uren. door  burg. cn weth.: bet 
leveren van papier, schrijf- , teeken- cn verdere bu-
reau behoeften, ten dienste dor  gemeente-secretarie, 
publieke werken, brandweer, openbare lagere cu mid-
delbare scholen te Amsterdam, ged. 3 jareu. 

, te 12 uren, door  den burgemeester  van 
Xollunierlaiid : het maken van kunstwegen in die ge-
meente, ter  lengte van 5712 , in 1 perc- Bestek 
es voorwnardcu liggen ter  secretarie. Aanw. 23 Sept., 
te 10 uren. 

Weenadag, W Nept. 

'a-llage, le 11 uren, door  het ministerie van biu-
ueul. zakeu: bet makeu van een peilput, terp cu ge-
bouwtje voor  eene zelfregistrecrende peilschaal te Tiel. 
Aanw. 23 Sept. g ƒ3200. 

, 1 «e t. 

, tc 12 uren, door  dc hoofdadministratie 
Jiiu bet lo reg. huzaren, ten bureele van den kapt,-

: de levering, ged. '70, vau de bij 
sel korps benoodigde voorwerpen vau kleediug en 
uitrusting . 

, te 12 uren, door  den toezieuden chef der 
k'iiruizoens-infirmeric : o. a. de levering van brand-
stollen ged. '76. 

, to 1 uur, door  den toezienden chef over  de 
ffiirnizoeusiufirnieri e : o. a. de levering van brandstoffen 
ged. 1870. 

Zaterdag,  «e l. 

 te 12 uren, bij . deVroonie: 
t maken van 4 draaibruggen in het Barger-Wester-Jjen, gemeente . Aanw. 8 Oct., te 2 uren. 

t cd iug.) 

, J «e t. 

. te 12 uren, door  het miuisterie van bin-
ucul. zaken: het uitbaggeren van de lig-, los- en laad-
l'laais buiten den oosteujken afsluitdij k te Amsterdam 
* ü het maken van een vangdam in het J bewesten 
^ haven te Nieuwendam, teu behoeve van den spoor-

- vau Nieuwediep naar  Amsterdam. . bij  den 
'erstoauwezend ingenieur  tc Amsterdam. Aanw. 10 
^pt. , te 11 uren. 

Op later  ie bepalen datum. 

' f i - m n i r J c n - het afbreken dor  bestaande ou het 
*Juwcn eener  nieuwe kerk te Tjummarum . Van 50 
, S| i1' - af bestek en teekeningen bij  den architect . 
! (- Stoett Fz„  te . Aauw. 29 Sept. te 
W uren. 

Alloop van Aanbestedingen. 

20 Aug.: eene gedeeltelijke vernieuwing 
van deu toreu op net kerkgebouw der  hervormden 
aldaar; ingek. 7 bilj. , als: 
T. Bos, te Bedum, f «42 
J. Pot, ., Stedum, ., 855 
B. Jansen, „  Westerwijtwcrd, „  850 
W. Groencnwotd, „  Ten Boer, „  820 
A. J. Zu living, „  idem „  818 

. Voorma, „  Thesioge, „  790 

. , „  Bedum, „  730 
gegund. 

, 21 Aug.: bet leggen van een grintweg 
in de gemeente , lang 1550  : iugek. 10 
bilj. , als i 
B. Jausen eu J. B. 

Janseu, te Westerwijtwerd, ƒ 6200 
J. . s eu 

G. . , „ , „  6017 
. J. n en 

. . „  Groningen, „  5795 
J. n eu P. Wos-

terhof, „  Zuidwolde, „  5650 
A. Benninga en 

S. , „  Bedum, „  5595 
. Boersema cn 
J. X. vau , „  Warfhuizen, „  5479 

W. B. a cn 
. B. , „  idem „  5439 

P. . e cu 
W. Bos, „  Groningen, „  5287 

.1. Veldkamp cu 
J. , „  Bedum, „  5074 

J. Veendijk en 
. , .. Obergum, „  4850 

, 23 Aug.: bet maken van een nieuwen 
gashouder; iugek. 5 bilj. , als: 
Perin en Co., te Jemeppe, ƒ 6500. 
J. Bellefroid, „ , „  5000. 
.1. Andriessen, „ , „  6280. 
J. , .. idem „  5075.45 

. van der . „  Slikkerveer, „  4671. 

. 26 Aug.: het uitvoeren van herstel-
lingswerken aan de haven van Walsoorden; ingek. 
3 bili. , als: 

P. .1. van l Ne., ƒ 799 
J. F. Andriessen, „  725 
W. , „  715 

allen aldaar. 

, 27 Aug.: lo. het vernieuwen van 2 
beulen, 2o. bet maken van ecu gcmelsoldcu brand-
put, 3o. eenig verfwerk aau cen schoolhuis; minste 
inschrijver  was A. Vermijs, voor/449; niet gegund. 

, 30 Aug.: bet afbreken vau gebouwen en bet 
bouwen van een liefdegesticht met 2 of 3 scholen 
voor  dc . . gemeeute; iugekomeu 5 bilj. , als: 
J. A. Tullenaar, 

te Bemmel, 8 scholeu ƒ 12,100, 2 scholen ƒ 11,400 
W. J. , 

te , 3 .. 11.867, 2 „  10,800 
. , 
te Eist, 3 „  11,238, 2 „  10,957 

P. . inden Bosch, 
te Nijmegen, 3 „  0,200, 2 „  8,800 

A. Brans, te Eist, 3 „  7,275, 2 „  6,075 
gegund, met 3 scholeu, aan A. Brans. 

Apeldoorn, 30 Aug.: het doen van eeuige herstel-
lingen aan de bouwhoeven Asselt, d cn 
het Uddelermeer; ingekomeu 4 bilj. , als: 

G. Buurman, ƒ 471 
J. Buitenbuis, „  312 

. w , „  299 

. , „  263 
gegund; allen aldaar. 

Ncheveningen, 30 Aug.: bet verfwerk voor  den kust-
lichttoren tc Scheveningen; ingek. 10 bilj. , als: 
Boin en Blok, ƒ 2200. 
J. P. de Wolf en Zu., „  1793. 

. van Vriesland, „  1229. 
W. , 1174. 

. . Zaliné, „  1148. 
J. Jenezon, te Scbevingen, „  998.99 
Firm a n eu Co., „  90S. 
J. J. Sanders, . „  770. 
V. Struijvé , „  635. 
J. , „  584. 
overigen to . 

Capelle , 30 Aug.: het bouwen van cen 
bouwman-woning met aaiinehooren, in den polder 

, gemeente ; ingekomen 
8 biljetten, als: 

. Tieleinau, te ,  13,790 
G. van Wingerden. „  Gouda, „  13,750 

. , „  Nieuwerk. a , „  12,943 
A. , „  Capelle a , „  12,897 
N. J. Nette, „  Charlois, „  12,891 
P. Vcrbrmrgen, „  Waddinxveen, „  12.484 

„ , „  12,240 
„  Nieuwkoop cn 
„  Zwainmeruam, „  U,S38 

J. do Bruijne , 
C. Bodegraven, 

A. do Borst, 
gegund. 

Amaterdam, 30 Aug.: het verlagen der  steenen 
wulfbru g no. 240, over  de Nieuwe , 
vóór de Weesperstraat; iugek. 9 blij. , als: 

C. , / 15,957 
J. J. Visser, ., 15,500 
G. , ., 15,000 
C. J. s Jz., „  14,990 
J. J. Boek bolts. „  14,968 
Scbooneuburg eu , „  14,500 

. van , „  14,400 
J . A.  „  13,990 
C. F. Cornrlissen, „  19,980 

allen aldaar. 

, 30 Aug.: hot herstellen cn onderhuur  cn 
der gebouwen in gebruik bij  de prov. griffie ; minste 
inscbr. was 1'. , aldaar, voor

Tilburg , 31 Aug.: bet opbreken en bestraten met 
nieuwe keien vau den weg in den Noordbock (dc 
keien door  de gemeente te leveren), ter  lengte van 
422  . het bestrateu met oude keien van den weg 
van de Stationsstraat naar  de e SchÜfatraat, en 
het leggen van eenige buizen; ingek. 3 bilj. , als: 

W. van Gorp, ƒ 2200 
J. de Beer, „  2140 
J. van Empel, „  9088 

gedund; overigen aldaar. 

arrteru'ljk , 31 Aug.: lo. de verbouwing van liet 
schoollokaal te ; minste ioschr. was J. W. 
Bloemen daal , voor  ƒ3555. 

2o. de bepleisteriug mei Portlaud-cement van den 
zijgevel van net gemeentehuis; minste inschr. waren 
"ok en , voor  ƒ 3 2 6; beiden aldaar. 

Nteenderen, 31 Aug.: de levering vau 300 1 

grint ; minste inschr. waa J. . Smeltzer, te Groeuto, 
voor  ƒ 1022. 

Veerburg, 31 Aug.: het maken van een straatweg 
eu voetpad binnen de gemeeute; ingek. 4 bilj. , als: 

. de Borat, te Paueudrecbt, ƒ 3240. 

. Boer, „  Sliedrecht, „  3140. 
B. , „  Voorburg, „  2824. 
S. T. Perquin, „  idem „  2437.80 

Weatdarpe, 31 Aug.: hot bouwen eeuer  /.iekenin-
richting : minste inschrijver  was . . 1'lassehaert, 
aldaar, voor  ƒ 6 0 0. 

Joure. | Sept.: de herstellingen aau bet schoolge-
bouw en ouderwijzers woning te ; ingok. 
8 bilj. , als: 
T. , te , ƒ 4 05 

- Post, „ , ,. 394 
B. T. , „  Benedenknijpe, „ 3 9 0 

. , „ , „  389 
J. , „  Joure. „  320 
S. v. d. , „  Nijehaske, „  319 
A. Glas, ,, Joure, „  955 

. P. dc Jong en 
J. Cornel, „  idem „  242 

m 2 Sept.: lo. het veniieuweu der -
velderbrug, gemeente ; minste inschr. was . 
Griffioen , te Breukelen, voor  ƒ7797. 

2o. het doen van eeuige buitengewone werken aan 
de groote n in de prov. . iu 
3 perc: le perc. W. van Veoren, te Watergraafsmeer, 
ƒ i 2e pcre. J. , tc Vianen, t 2147 \ 3e 
porc. dezelfde, ƒ 2887. 

, 3 Sept: lo. bet uitbreken van den 
bestaandcu grintweg door  het dorp Stiens, lang p. 
m. 785 . en het maken van een straatweg daarvoor 
in de plaats; 2o. het verbroeden van ecu eind kunst-
weg ten noordwesten van gemeld dorp, lang p. m. 
115 . met twee gemetselde waterlossingen, samen 
laug p. m. 19 : ingek. 14 bilj. , als: 
.1. . Uffelaar, te  ƒ 10,045 
G. . , „  St.-Auna-par., „  8,285 
W. W. dc Jong. ,, Wauswerd, „  8,199 
T. . , „  Oudebildtzijl , „  8,000 
J. . Bcrgsma, „ . „  7.94S 
A. P. Schat, „  St.-Anna-par., „  7,750 

. A. , „ . „  7,699 

. ü. Brouwer, „  Stiens, „  7,600 
O. . de Vos, „  Oudkerk, „  7,548 

. T. Joustra, „  Jelsum, „  7,495 

. . Zaagstra, „  Sexbierum, „  7,480 
A. J. Boetzcr, „  Oudebildtzijl , „  7,178 
P. , „ , „  7,030 

. du , „  Stiens, ,. 6,987 
gegund. 

, 4 Sept.; bet aanleggen van een grint -
weg, van den g over d af tot 
den kruisweg bij  Steen til , gem. Aduard, lang 4327 

; ingekomen 11 bilj. , als: 
J. . Uffelaar, te Farmsum, ƒ 16,950 
J. N. . „  Blijham, „  16,240 
J. , „  Zuidwolde, „  15,990 
J. Veldkamp, „  Bedum, „  15,800 

. Zwolsman, „  Groningen, 
W. B. , „  Warfhuizen 
J. Veendijk, „  Obergum, 
J. Poftema, „  Oldekerk, 

. J. Folkrr's , „  Grootegast, 

. J. , 
P. . , 

„  Groningen, 
„  idem 

„  15,400 
„  14,993 
„  14,700 
„  14,428 
„  14,428 
„  14,290 
„  14,136 

ttoitegu. 4 Sopt.: lo. het aanleggen eener  aarde-
baan cn het bestraten daarvan met klinkersteen, van 
den grintweg onder  Nijlaincr  tot deu g 
onder  Nüholtwolde, lang 3850 ; minste inschrijver 
was J. . Engelmoer, te Oldetrijne , voor  ƒ22,971. 

2o. bet uitbreken eu weder  bestraten met klinker -
steen van een gedeelte grintweg teu oosten van het 
dorp Wolvega, ter  lengte van 1350 , alsmede het 
herstellen der  klinkerpaden eat. in genoemd dorp; 
minste inschrijver  was J. P. Zijlstra , te Sonuega, 
voor  ƒ 7989. 

Crealngen. fi  Sept.: het bouwen van cen woouhuis 
voor . Vau l iu de ; meek. 
14 bilj. , als:  6 

J . N. Boelens, f 6939 
W. Cones, „  4990 
J . , „  4830 
B. , „  4800 
G. s , „  4700 

. dc , „  4689 
. , „  4685 

 Offriuga, „  4562 
. s , „  4500 

F. , „  433C 
A. de Vries, „  4200 

. Jausen, „  4173 
E. Berkenbosch, „  4162 
F. , „  8975 

allen aldaar; gegund. 

Arnhem, 6 Sept: het maken eeuer  mcstbergplaats 
tc , iu 2 pcre.; ingek. 6 bilj. , als: 

le perc. 2o perc. 
G. van Berkum, ƒ 11,235 ƒ 6364 

. G. , 8,491 6530 
A. VV. k cn 

. van der , 8,486 G00O 
. , 7,270 0346 

11. G. s CO/.., 6,854 6938 
J . de Vries, voor  de massa ƒ 15,950 
alten aldaar. 

, 6 8ept: het bouwen van een gebouw, waarin 
kantoren, magazijnen enz. ter  grootte van 600 centia-
ren, op een terrein gelegen aan den Stationsweg 
aldaar, voor  de firma  S. J. Spanjaard; minste inschr. 
was B. . Trooster, te Zwolle, voor  ƒ24,735. 

Amaterdam, 7 Sept.: bet bouwen van een fabriek-
winkelliui s aan de , ouder  beheer  van 
den architect J. Servais; miuste iuschr. waren Gebr. 
Van , tc , voor  ƒ15,897. 

, 7 Sept.: liet bouwen vau een diaconie-
armenhuis; gegund aan Noon, te West woud, voor 
f 38,489. 

Appingedam, G Sept.: het vernieuwen der  brug, in 
den weg van Weslcreindcn naai  Garsthuizen, overliet 
Wcstcremdermaar; ingekomen 5 bilj. , als: 
F. Vrltman , tc Zeerijp, ƒ 1834 
F.. , „  Sappcmoer, „  1787 
J. Pot, „  Stedum, „  1777 
B. Jansen, „  Westerwijtwerd, „  1730 

. Nieland, „  Wirdum , „  1715 
gegund. 

, yScpt.: dc levering, ten dienste der  Staats-
spoorwegen, van lo. 2000 ton spoorslaven met eind-
verbindingen; ingek. 10 bilj. , als: 
Faikenrotn r 

en Co., te , 
! l mul 

, Söhiie, 
n n Com-

pan? , 
e 

Actiën- Verein, 
r  Bergwerk»-

, 
s Gilkes Cu. 

, 

„ n 

„  Oberbauseu, „ 

„ , 

„ -
Tees, , 

ƒ 211,920. 

„  209,500. 

„  209,125. 

„  106,000. 

Bolckow Vaughan 
en Co., tc 

Union Actieu-Gesells., „ 
Blondiaux &  Comp., „ 
Société ationyrae des 

Forges dAcoz» „ 
io. 20 ton haakbouten; 

The Cleveland Bolt and 
Nut Company, te 

Berns en , „ 
li . S. Stokvi*  eo Zonen, „ 

n Enthoven,
N. J . Cambier, „ 
A. lo y ea (To., „ 

A. . de Groot, 

 iddlesbro'-ou-
Tees, / 192,532. 

, „  187,000. 
Tbj-le-Cluiteau. „  185,000. 

Acoz, 
ingek. 7 bilj. , 

, 
, 

idem 
, 

. 
-

Jcan, 
, 

176,690. 

ƒ 3824. 
„  334-1. 
„  2833. 
„  2S12.60 
„  2794. 

„  2744. 
„  26Ü4. 

Vervolg der  Berichten en . 

. 

— e p is voornemens een mon-
sterkanon naar  de tentoonstelling te Philadelphia 
te zenden. Van dit kanon weegt alleen de affuit 
80,000 en de spil 50,000 ponden. 

— e heer  Verstraete, kapitein bij  het Bel-
gische leger, heeft aan zyn Gouvernement een 
ontwerp ter  goedkeuring toegezonden voor  de 
constructie van eene haven die uan de zijde der 
Noordzee gelegen zou zijn , en aan welke hij  voor-
loopig den naam geeft van oGrondwet" . 

e haven zou tussehen Ostende en Blanken-
bergbe gemaakt worden op een mij l afstands van 
eerstgenoemde stad, op de ree van het gehucht 
ode Spangaard"  (Clemskerke), aan het hoofd van 
de Strooinbank, die op de reé vau Ostende zich 
geformeerd heeft. 

e nieuwe haven zou meer  dan 110 hektaren 
oppervlakte hebben, weinig kostbaar  zyn, ge-
makkelij k zijn aan te leggen en te verdiepen en aan-
sluiten aan de nationale spoorwegen. 

t is .i  dat de kapitein Verstraete eene 
groote handelshaven wil scheppen in vergelijkin g 
met Vlissingen en Calais. 

j  schat de kosten, intrest er  onder  begre-
pen , op 55,500,000 franken, welk kapitaal ge-
dekt zou zijn door  de waarde der  terreinen en 
de nog grootere waarde van deu zoom achter  de 
duinen, die de concessionaris zou aankoopen. 
Twee plannen zijn aan deze brochure gevoegd, 
die waarlij k van groot belang zijn. 

— e  Scientifu/ue heeft belangrijke 
bijzonderheden over  de industri e van stalen pen-
nen bijeengezameld. 

Uitgevonden te Birmingham in 1810, hebben 
zij  eerst in 1830 hare volmaaktheid bereikt; 
hare fabricage is voor  Engeland nog te Bir -
mingham gevestigd, eu te r 
voor  Frunkryk . Echter  bestaat er  eene fabriek 
te Berlijn , en eene andere te New-Vork. 

Birmingham telt elf fabrieken, jaarlijk s onge-
veer  7 miilioen 200,000 glossen pennen leverende. 

t gros heeft twaalf dozijn, alzoo kan men ge-
makkelij k de vermenigvuldiging maken. 

e dri e fabrieken te r  maken 
per jaar  3,500,000 grossen, hetgeen de totale pro-
ductie der  stulen pennen brengt op ongeveer  11 
miilioen grossen, eene waarde vertegenwoordigende 
van ongeveer  9 a 10 miilioen franken. r 
iedere pen heeft natuurlijkerwij s een penhouder: 
120,000 gros — honderd twinti g duizend maal * 
twaalf dozijn penhouders — verlaten ieder  jaar 
de enkele fabriek te . 

Tot dezer  vervaardiging worden 720 vrouwen 
en 180 werklieden gebezigd, zijnde een totaal 
van 000 werklieden van beider  geslacht, eene 
beweegbare kracht van 200 paarden, ongeveer 
200 tonnen staal, plus een groot aantal andere 
grondstoffen, van zeer  verschillenden aard, zoo-
als: koper, hout voor  stelen, carton voor  doozen, 
enz. enz. 

Ongeveer  de helft van deze voortbrengselen 
wordt in Frankrij k verbruikt , terwij l dc andere 
helft wordt uitgevoerd en verkocht op verschil-
lende markten van Europa en de andere wereld-
deelen. 

— t getal lucomotioven in uctiviteit op al 
de spoorwegen van den uardbol is thans 50,000, 
welke eeu kapitaal vau 1% milliar d guldens ver-
tegenwoordigen. 

Van dit getal hebben de Vereenigde-Stateu 
14,200 machinen; Engeland 10,900; d 
5,900; Frankrij k 4,900; d 2,000; Oosten-
rij k 2,400; e 500; ë 1,200, enz. enz. 

l gebruik van hydraulische persen, he-
den zuo algemeen in Engeland in gebruik, schynt 
nog niet ten volle overal toegejuicht te zijn. n 
Frankrij k heeft men ze uun de dokken te -
seille en n toegepast; te Pary's is tegen-
woordig een hydraulisch toestel aau het goede-
renstation van den spoorweg n om de 
wagens te laden eu te lossen, eu tevens op het 
station te manoeuvreereu. n België heeft men 
haai- geplautst aun dc entrepotdokken te Ant -
werpen en Gent, eu onlangs aan het nieuwe 
goederenstation te Anlwcrpen-Bassiiis. 

t toestel, dat zich uuu dit station bevindt, 
bestaat in : eene stoommachine van 75 paarde-
kracht , die twee perspompen in beweging brengt. 
Eene buis op 1 meter  diepte onder  den grond 
brengt de noodige kracht aan alle kranen over. 

n heeft daar  10 kranen van eene ton, 12 
vuu l ' / a ton, 3 van 2 ton, 4 van 5 ton en 1 
van 10 ton geplaatst. Onder meer  vinden wy er 
25 hydraulische spillen voor  de tracti e der  wa-
gens, beweging der  draaischijven, enz.; alle 
manoeuvres die een oneindig getal werklieden 
vereisclien, en nu kunnen gedaan worden dout-
twee man, een om deu trekkottiu g aun te haken 
en een tweede om de spil te doeu bewegen. 

All e kranen zijn zoodanig gein takt, dat zy 
naar  alle richtingen kunnen drauien, tegelijker-
tij d dat /ij  den last ter  hoogte der  wagens op-
heffen. 

http://burg.cn
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Üe gemakkelijkheid van het werken dezer  kra-
nen bewijst, dat een gewenschte vooruitgang is 
verwezenlijkt geworden. 

t toestel met kranen, enz., is vervaardigd 
door de heeren W. Armstron g &  O . te New-
castle. 

. 

. Op het verzoek van de r 
van l en Fabrieken alhier, heeft de 

r van n zich bereid verklaard , 
gelijk dit  met opzicht tot de zeezijde is 
geschied, dc gemeente n te doen aan-
wijzen als los- en laadplaats by in- en uitvoer 
langs de spoorwegen, indien slechts buiten kosten 
van het Bestuur der  belastingen de vereischte 
lokalen tot vervullin g van de formaliteiten der 
in- en uitgaande rechten en accynsen werden 
beschikbaar  gesteld. e lokalen zullen thans 
voor  rekening der  begrooting voor  den aanleg 
van staatsspoorwegen worden gebouwd. 

n verneemt, dat de spoor-
weg Zevenbergen den lüden October 
a. s. voor  het verkeer  zal worden geopend. 

Parij s heeft de verkoop bij  opbod plaats gehad 
van dc terreinen der  oude opera. 

e terreinen, waarvan de totale oppervlakte 
5084 . bedraagt, had men in 14 perceelen 
verdeeld. Alleen zes perceelen hebben voor 't 
oogenhlik koopers gevonden. t zijn natuurlij k 
die, welke met hunne facade aan dc voornaamste 
straten liggen, welke de gronden begrenzen, als 
volgt: 

1 e perceel, met 10 meters facade aan de 
t en 449 . oppervlakte. : 

274,000 fr. ; verkocht voor  294,000 fr. ; alzoo kost 
iedere  654 fr . t is het perceel het naast-
bijgelegen aan den boulevard; 

2e perceel, met facade van 10 meters aan de-
zelfde straat en een oppervlakte van 481 1 . 

s 290,000 fr. ; toegewezen voor  290,100 fr. ; 
alzoo eene verhooging van 100 fr. ; hetgeen maakt 
voor  iedere  602 fr. ; 

3e perceel, gelegen aan den hoek van de -
, met eene facade van 21 meters 

aau eerstgenoemde en cene facade van 22 meiers 
aan laatstgenoemde straat, met cen oppervlakte 
van 488 a . , 337,000 fr. ; en met eene 
verhooging van 100 fr . toegewezen voor  de som 
van 337,100 fr. ; dus voorlederen vierkanten me-
ter  000 fr . 

11e perceel, hebbende cene facade van 15me-
ters aan de t en een oppervlakte van 
319 . t eene verhooging van 100 fr . op 
den inzetprij s verkocht voor  de som van 200,100 fr. , 
hetgeen per a . 654 fr . geeft. 

12e perceel, aan den hoek der - cn -
pe letierstraat, met facade van lf i meters aan
eerste en 24 meters aan de tweede straat, heeft 
een oppervlakte van 457 , 307,000 fr . 
en verkocht met eene verhooging van 100 fr . op 
den inzet; alzoo per  vierkanten meter  671 fr . 

13e perceel, hebbende eene facade van 17 me-
ters aan de , en een oppervlakte 
van 451 a . t voor  263,000 fr. en toe-
gewezen voor  203,100 fr. , hetgeen voor  iederen 

 eene waarde geeft van 580 fr . 50 c. 
Oeiijk men ziet, een enkel perceel, het eerste, 

heeft eene aanmerkelijke verhooging op den inzet-
prij s ondergaan, terwij l de vij f overige zijn toe-
gewezen met een onbeteekenend opbod van 100 fr . 

Waarom zou er  zoo weinig ijver  tot speculecrcn 
bestaan, tot aankoop van deze voorzeker  goed 
gelegen terreinen? t is het wat wij  niet kun-
nen verklaren. 

n schijnt te vergeten, dat deze perceelen der 
gronden van de oude opera, iu cene niet ver 
verwijderd e toekomst, door de boulevard liuuss-
mann zullen worden genaderd, cn daardoor eene 
meer  belangrijke waarde zullen moeten verkrijgen . 

e tentoonstelling zal worden ge-
opend le Brussel den 15 Juni 1870. , 
voor dit doel zullen worden gebouwd in het 
Park. e verzoeken tot inzending moeten vóór 
den 1N November  1875 wot den geadresseerd aan 
de administratie. 

e tentoonstelling is verdeeld in tien klassen : 
1°. klasse: voorzorgsmiddelen, hulp en redding 
in geval van brand; 2°. toestellen van alle soor-
ten , dienende op het water cn in het water, 
om de gevaren te verminderen, het voorkomen 
van ongelukkeu en hulp le verleenen; 3". toe-
stellen om de ongevallen te voorkomen op de 
straatwegen, tramways en spoorwegen; 4". hulp 
iu tij d van oorlog; . hygiene cn publieke rei-
niging; 0". hyg iëne, voorzorgsmiddelen en red-
ding behoorende tot de nijverheid; 7". hygiene, 
huishoudelijk eu geheim; 8". genees-, heel- en 
artsenijkunde in betrekking tot de voorgaande 
klossen; 0". instellingen tot doel hebbende de 
verbetering van de werkende klasse; 10". van 
du hygiene en van de redding in hare toepas-
sing lot den landbouw. 

All e bewijsstukken betrekkelij k de tentoonstel-
ling volgens detail der  classificatie, de prijzen , 
voorwaarden tol bouwing en de algemeene
glementen zullen worden toegezonden,— vri j  van 

 aan rille  personen, die het verzoek er 
van zullen doen uan den zetel der  administratie, 
17, e de la  re, te Brussel. 

Behuighelibenden zullen zich terzelfder  tij d en 
aan netaeltde adres alle bijzondere inlichtingen, 
die hun nutti g zullen zyn, kunnen verschuilen. 

Advertentien . 

N van
 maken bekend dat, naar  aanleiding van 

de dezer  dagen gedane afkondiging der  door de 
Staten van Zuid- en d op 9/1.1 Juli j 

. vastgestelde, en door  Z. . den g bij  be-
sluit van 10 Augustus 11. no. 03 goedgekeurde 
wijzigin g van s , de Vereenigde 
Vergadering van d zal hebben over  to gaan 
tot de vervullin g d er  be t rekk i na ; v an -
land' , met bepaling van diens bezol-
diging en verdere voorwaarden van aanstelling; — 
en dat daarom f en n zich 
spoedig wenschen bezig te houden met het opma-
ken eener  voordragt te dier  zake aan de Vereenigde 
Vergadering. 

f en n noodigen daarom 
alle deskundigen, die mogten vei langen voor  ge-
zegde betrekking in aanmerking te komen, uit , 
zich vóór 8 October a. s. per  adres bij  hen aan 
te melden. 

 3 September 1875. 
 en Hoogheemraden voornoemd, 

E ,
W . G. E N , Secretaris. 

E 

. 
 cn S van

 zijn voornemens op Woensdag den 22 
September  1875, des namiddags ten 1 ure, ten 

e aldaar  aan te besteden: 

alles nader  omschreven in het bestek en do voor-
waarden die, op dc gewone dagen en uren, ter 
lezing liggen op de  Secretarie en het 
Stads Timmerhuis tc Botterdam, en ook voor  den 
prij s van 50 Cents verkrijgbaa r  zijn bij  Wed. P. 
VA N E cn ZOON, Boekdrukkers in 
den Houttuin, n°. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan ge-
meld Timmerhuis. c aanwijzing in loco zal 
plaats hebben op Zaturdag den 18 September 
1875, des voormiddags van  tot i\\ ure. 

. 
Op g den 16 September a. s. zijn de 

heeren . VA N T cn J , 
te . voornemens bij  enkele inschrijvin g 
aan te besteden , des namiddags ten 2 ure in de 
Buiten-Sociëteit aldaar: 

Aanwijzin g op Zaterdag en  vóór de 
besteding des namiddags tusschen 2 en 3 uur 
ten kantore voornoemd. 

t bestek is op franco aanvrage en onder 
toezending van ƒ 1 verkrijgbaa r in den Boekhan-
del van S VA N T te , 
waar tevens nadere inlichtingen tu bekomen zijn. 

, 

levert tegen lagen prij s
en monsters op verlangen. 

k 

<i  it t'  it t &  e*. 

Utrecht. 

.  & T , Utrecht. 
Fabriek van

F. ¥. T te , 
beveelt zich voortdurend aan tot dekking van 

, Goten, P la t ten enz., met zink, lood of 
leyen, en verder  voor de levering van alle moge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken zink of koper, alsmede 6o#> en Waterleidingen. 

k „de e " 
 Se

t e . 
Vervaardigen zeer  practise!, ingerigte S T O O

en N volgens eigene
structie. 

N . 
T T E P  eene 

 met  afkomstig 
van de in 18G5 gebouwde en thans vergroote 
Stokerij  der  Gemeentelijke Gasfabriek te Arnhem, 
bestaande uit 20 Spanten met gegoten ijzeren ' 
schoenen en n stukken geheel compleet; 
de spanning is 10.25 . eu hoog 3.00 . be-
halve de luchtkap. 

s tc bezigtigcn aan gemelde fabriek 
waar  verdere information zijn te bekomen. 

L O C O M O T I E V E N , 

STOOM- en FABRIEKSWERKTUIGEN, 
S VOO , 

S VOO ; . 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 
W J T  A V E N l 

S  tot verminderde 
prijzen steeds in diverse afmetingen voorhanden. 

Xiettweharen N.zijile 55. . 

E N . . 

N N . 
Uandelnren in n cn Belgischen Straatkeuen, 

Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenon, enz. 

.  &  ZOON , 
Fabrikante n van Stoom- en andere Werktuige n te Amsterdam , 

. F. O n d e r w a t e r , , 

T N 

P a p i er  © n X J e <% e r , 
voor  welker  en  zelfs bij  de felste koude 
grootste hitte, 

:ieel voor  /i\u<  nu 
Ook levert hij  in alle mogelijke afmetingen diverse 

b. v. in Glasfabrieken, hij  geheel instaat en alle schade welke daardoor  mocht ont-
staan geheel voor  zijne rekening neemt. e goederen worden geleverd franco, waaromtrent naden; 

 te bekomen J 

Bomkade — . 

E & S , 
, 

B N
VOO

 en

, , , enz. 
.ine8,

 cn
 en

, enz. enz. 

, E EST , enz. 

TE N E VAN 

, A r c h i t e c t e n e n z . 

Hoogleeraar aan de  School. 

T . 

; . 

. S O. 

Verwarming: en Ventilering 
V A N . 

e Ondergeteekenden bevelen zich aan vooi 
het levereu vau

 door  middel vau XOartne lucht, warm 
water of stoom. 

Boompjes, nieuw nommer 54, 
T T E  A . 

.  te . 
 en lil AO N van

voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten vun 
 en  cn 

 enz. enz. 

E T 
VA N 

. 
e j  belast zich met het leggen 

van gecomprimeerde wegen en mastiek vloeren, 
ook buiten . 

n geeft de r  O. . VA N N 
aan de Fabriek W.W . iOlh, te

Adressen . 

Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad  10.— 
twee regels  » 15.— 
dri e regels »

y nier  A. Xoon , Amsterdam. Alle bouworiii-
inenten in cement, gins, euz. t i ƒ7.25 tier  val 

 Arnhetn.

B o u w t e r r e i n en tc V e l » te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VA N -

E , le Arnhem. 

 P l e y n l e r, tc Scheveningen, fabrikant 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren. em 

B o u w t e r r e i n en te koop nabij  de n 
aan den Singel, te  te bevragen bij  den 
architect ) aldaar. 

6. T . , A r n h e m , Stoomhout 
zagerij. Fabriek van Polder  wagens, Steenfa-
briek-Gereedschappen en Pakkisten. 
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: F. W. VA N T JQz. te Arnhem. 

: 

Veitehynt Zondig.. . per  8 muaden f 1.66. n ibouueert zich vuor 
een jurgaoz. A&nnderlijk e nommer. bij  voornitbertelling 15 cents. 

Al l e «tukken en n te n aan 

de e te . 

: 

V u l ft regel» ƒ 1.—, rerder  voor  elkea regel 20 cents en 10 c«at» voor  een 
r van het blad. Groote letten worden nux plaatsruimte t 

EEN  OVE E J TOT 
G T EN 

E . 

t behoort niet tot de zeldzaamheden, dat de 
aandacht der  lezers van Be Opmerker op de -
schappij  tot hevordering der  Bouwkunst en hare 
afdeelingen wordt gevestigd. Nu eens is het een 
verslag van hetgeen op de algemeene vergadering 
en de bijeenkomsten van de j is voor-
gevallen, dan weder  zijn het meer  of minder  uit-
voerige mededeelingen van hetgeen in- en met 
deze of gene Afdeeling is geschied. t laatste 
nommer heeft ons weder een verslag gebracht 
van het behandelde ter  Algemeene Bijeenkomst, 
den l e "  September  jl . te Zwolle gehouden, 

n het bijzonder  heeft in dat verslag ons aan-
getrokken het resumé der  discussién over de 
vraag:  Welke zijn de oorzaken, dat er  in het 
algemeen zoo weinig belangstelling bestaat in dc 

j tot bevoidering der  Bouwkunst en 
hare werken/ Waarom zijn bijna uitsluitend bouw-
kundigen -o dier  en wat is er 
aan te doen om de toetreding van anderen dan 
mannen van het vak te bevorderen?" 

t duarep bij  hel Bestuur  een tiental schrif-
turen zijn ingekomen, bewijst onzes inziens reeds, 
dat het voor de j eene vraag van den 
dag is. e vraag heeft de belangstelling van 
velen opgewekt en velen hebben daaromtrent 
hunne denkbeelden ten beste gegeven. Om met 
al die denkbeelden bekend te worden, zullen wij 
het uit te geven Verslag moeten afwachten, indien 
namelijk het Bestuur  oordeelt, dat alles wat ge-
schreven is, ook geschikt is om gedrukt te wor-
den. r  moet nog eenige tij d heengaan 
en is dat Verslag eenmaal in de wereld, dan zul-
len het ook zekei wel weer  bijna uitsluitend de 
leden der j  zijn die het in handen 
krijgen , en daarom zal de directe invloed naar 
builen zekerlijk niet groot zijn. 

t de sprekers over  die vraag zijn wij  ten 
zeerste overtuigd, eene overtuiging die reeds vele 
malen ook door  anderen in den boezem der -
schappij  is uitgesproken, dat zij  niet genoeg be-
kend is. r is echter  geen gevolg zonder  oor-
zaak; daarom zal er  ook wel eene — misschien 
meer  dan eene reden bestaan, dat deze nuttige 

, die nu het derde gedeelte eener 
eeuw beslaat cn werkt , het bij  de menigte per-
sonen iu ons land, die direct en indirect bij  de 
bouwkunst belang hebben en er  mede in aanra-
king komen, zoo weinig gewaardeerd wordt , dat 
zij  het niet verder  heeft kunnen brengen dun tot 
het bezit vun een klein duizendtal leden. Welke 
kunnen daarvan dc oorzaken zijn? 

Wi j  mecnen een oorzaak van dit verschijnsel 
hierin tc vinden, dat de j  zich zelve 
niet genoeg naar  buiten heeft doen kennen; steeds 
heeft zij  met, misschien te groote, bescheidenheid 
gewerkt en, op enkele uitzonderingen na, uitslui-
tend voor en met hare leden. n één woord, 
zij  heeft nooit van zich doen spreken, zij  is nog 
nooit voor  het publiek opgetreden op eeue wyze 
waurdoor  dat publiek zich met haren aard, hu ar 
doel cn wyze van werken, ook maur eenigszins 
vertrouwd heeft kunnen maken. 

n versta ons echter  wel. Wi j  hebben een 
afkeer  van alle geruchtmakerij , maar  daar, waar 
het pas geeft en op haren weg ligt , had zij  zoo 
nu en dun wel wut meer  up den voorgrond kun-
nen treden.  nu en dan op gepaste wjjze de 
binnenkamer te verlaten , kan geen kwaad. 

Een tweede oorzaak vau die weinige belang-
stelling, ook al voortgesproten uit onbekendheid, 
ineenen wij  daarin te vinden , dat het juiste be-
grip van hetgeen de bouwkunst eigenlijk is niet 
genoeg, niet alleen by het publiek, maar  ook by 
velen die zich met bouwen onledig houden, is 
doorgedrongen. n heeft de j 
zeker  minder  alleen de schuld. Ontkend kan het 
echter  niet worden dat daur, waar  men zelden of 
nooit iets van hor t , in cusu dat er  eene
bestaat en beoefend wordt die men de

 noemt, voor  die zaak ook geen algemeene 
belangstelling kan bestaan. 

Wi j  hebben ons met het schryven van deze 
regelen voorgenomen, voor  zooveel wij  met onze 
kennis vun de j dit vermogen, haar 
niet alleen bij  het publiek, maar  ook en vooral 
by de beoefenaren der  Bouwkunst iets nuder te 
doen kennen in haar  wezen en werken en daar, 
waar  zij  bekend , tot vermeerderde belangstel-
'ing in haar  aan te sporen. Wij  vleien ons daar-
mede geen onnut werk tc verrichten. 

Wij  de j  tot bevordering 
'b' i Bouwkunst eene nuttige . r 

doel toch is het aankweeken  kennis en kunst-
zin op het groote gebied der  Bouwkunst. t 
zijn vooral de beoefenaren van het vak, voor  wie 
deze zaken van het grootste nut zijn. Zij n zij 
toch zooveel mogelijk bekend met hetgeen in de 
bouwkundige wereld geschiedt, dan is zeker  cen 
der  eerste gevolgen daarvan, dat zij  bunnen pa-
troons iets beters te aanschouwen kunnen geven 
dan wanneer zy veel van die kennis missen. Een 
gevolg hiervan moet zijn , dat het bouwende pu-
bliek, hoe langer  hoe beter  voorgelicht, meer  ver-
trouwen moet gaan stellen in de beoefenaars 
eener  kunst, waaraan de geheele menschenmuat-
schappij, bewust of onbewust, dc grootste be-
hoefte heeft; eene kunst die ook, misschien wel 
omdat zij  zoo algemeen moet uitgeoefend worden, 
op verre na niet op eene wijze behandeld wordt 
als zij  verdient. Neem het minste dat de Bouw-
kunst zich ten doel stelt: het bouwen van zoo-
veel mogelijk goede huizen, uit onze samenleving 
weg, of nog niet eens dat: verschaf alleen maar 
slechte woningen aan den mensch, de mensch-
heid zal noodwendig verbasteren, tot een staat 
van barbaarscbheid terugzinken. Wy weten het 
toch van hoe onberekenbaar  goeden invloed op de 
beschaving het is, eene goede woning de onze 
te kunnen noemen. 

e middelen, door  welke de y haar 
doel tracht te bereiken, zijn vry talrijk . 

A l dadelijk vestigen wy den blik op het door 
haar  uitgegeven wordende tijdschrift , onder  den 
titel van »Bouwkundige Bijdragen" .  de nu vol-
tooide 21 deelen ligt een schat van ervaring op-
gesloten. Om den geest waarin het voor  oan 
goed gedeelte geredigeerd wordt te doen kennen, 
slaan wij  de voorrede op waarmede het eerste 
stuk in de wereld is gezonden. Wy lezen daar 
onder  meer: n (nl. om de kennis vau 
de beoefenaars der  bouwkunst te vergrooten) zoo-
veel mogelyk te voorzien, behoort het doel van 
een bouwkundig tijdschrif t te  , en zulks 
door het algemeen verspreiden van minder  be-
kende grondregels en voorschriften, van verbe-
terde constructiën en handelwijzen, en in het 
algemeen van alle onderwerpen, die van nut of 
toepassing kunnen wezen bij  het ontwerpen of 
dc oprichtin g en totstandbrenging van bouw-
werken van verschillenden aard. Een zoodanig 
geschrift is zrowel dienstig voor  bouwmeesters 
als voor  wc kbazen of handwerkslieden. t strekt 
lot bevestiging en onderhouding van het vroeger 
geleerde, doet nieuwe ervaringen bekend worden, 
spoort tot eigene uitvindin g aan, en geeft, door 
onderlinge mededeeling, aanleiding tot wrijvin g 
van denkbeelden, n laatsten vooral zal het op 
eene gemakkelijke wijze meer  kennis verschuilen, 
het werktuiglij k namaken voorkomen, en levens 
aanleiding tot de doelmatigste en te gelijk min-
kostbaarste inrichtingen eu constructiën geven. 

t zal hen met de regels en beginselen der 
bouwkunst bekend maken, en een ieder in
afzonderlijk vak de noodige en van hem te vor-
deren kennis verschaffen. Zoo zal de timmerman 
den aurd en de hoedaniglieid van de verschillende 
houtsoorten, en de beste en nieuwste construc-
tiën van verschillende soort leeren kennen; de 
metselaars, steenhouwers eu stukadoors zullen 
met het wezen hunner  materialen, en de beste 
wijze van verbinding  bewerking derzelve be-
kend worden, en tevens voor de bereiding der 
metsel-, raap-, pleister- en stucspecién de noo-
dige roorschriften erlangen; -muls en loodgieters 
zal men de beste bewerking van het ijzer, het 
lood eu het zink kunnen mededeelen, en nieuwe 
samenstellingen en inrichtingen, tot hunne werk-
zaamheden behoorende, aauloonen; voorschilders 
zuilen voorschriften tot het bereiden van verf-
stoffen , Jakken en vernissen van nut kunnen
zen; men zal de verschillende wijzen, om de da-
ken met onderschei lene materialen op de beste 
en deugdzaamste wijze te dekken, aantreffen; in 
één woord, een ieder  zal in zyn vak met nuttige 
en wetenswaardige bijzonderheden  voorschrif-
ten kunnen bekend ruken, die hem in de prac-
tij k van groot belang zullen wezen." 

t blijkt , dut een goed gedeelte  het 
tydschrif t geheel voor de behoefte  de prac-
tici is ingericht; maar  ook hy die zich meer op 
de bouwkunst in het algemeen loelegt en die be-
oefent, zal niet tevergeefs zyn bladen opslaun. 
Beschrijvingen en afbeeldingen van zoowel hier 
te lande als elders gestichte gebouwen en ont-
werpen komen  onder  de oogen; theoretische 
beschouwingen over  verschillende onderwerpen 
worden niet tevergeefs gezucht; vele bladzyden 
lij n  de Bouwkunst, als kunst beschouwd, 

gewijd, in één woord: wij  zijn overtuigd dat die 
21 deelen een op Nederlandschen bodem gekweekt 
bouwkundig werk is, dat in zijn geheel niet bij 
dat, wat in hetzelfde genre in het buitenland ge-
vonden wordt, achterstaat. n als in iedermen-
BC hen werk vinden wij  er  ook leemten in , maar 
in verban.! beschouwd met de middelen waarover 
bij  de . samenstelling kan beschikt worden, ver-
dient het tijdschrif t van de j  tot bevor-
dering dar  Bouwkunst den naam van goed te zyn. 

Een tweede middel dat door de j 
in practij k wordt gebracht, om haar  doel: be-
vordering der  Bouwkunst, te bereiken, beslaat 
in het uitschrijven van prijsvragen. Beschouwen 
wij  de  platen waarop de vruchten van dezen 
haren arbeid zijn gegrift en vergelijken wij  de 
eersten met de laatsten, dan zal het niet ontkend 
kunnen worden dat de laatsten vooral niet minder 
ziju dan de eersten. t zal dus niet gewaagd zijn 
te beweren, dat de j  invloed ten goede 
op de Bouwkunst heeft uitgeoefend. Afgeschei-
den van dit , de geheele verzameling is een bron 
van studie vooral voor  onze jonge bouwkundigen, 
omdat daarin, meer  dan dit by in bet buitenland 
uitgegeven bouwkundige werken van die strek-
king het geval is, met Nederlandsche toestanden 
en gewoonten rekening wordt gehouden. iets dat 
van geen buitenlandse!) werk in die mate te ver-
wachten of te verlangen is. 

t gedeelte van de werkzaamheden dei -
schappij is van veelzijdig nut. Zij  die aan den 
aanvang der  baan staan worden er  door  aange-
spoord tot werken, en, wat meer zegt, scheppen. 
Zij n er  meerdere beantwoorde» van hetzelfde on-
derwerp , dan hebben de mededingers een punt 
van vergelijking; zij  kunnen, het werk van an-
deren ziende, hun eigen werk daarnaar  beoor-
deelen en, zijn zij  niet gelukkig geweest, hebben 
zij  den palm der  overwinning niet behaald, zich 
aan anderer  arbeid spiegelen. 

e aanmoediging tot het beproeven zijner  krach-
ten in de oplossing van de gestelde vraagstukken, 
blijf t niet beperkt tut de geldelijke prijzen die de 

y uitlooft , dit is wel het minste. e 
naam des overwinnaars wordt met ecre in haar 
geschieilboeken aangeteekend, en zijn werk in 
plaat gebracht, komt onder  veler  oogen en kan 
weder  dienen tot oefening van anderen. 

Over  het geheel ware het echter te wenschen 
dat meerderen zich aangespoord gevoelden , hunne 
krachten in deze richtin g te beproeven en te ont-
wikkelen. n ligt het ook wel eenigszins 
aan de omstandigheid, dat de j ook 
iu dit onderdeel hater  werkzaamheden te weinig 
bekend is, dat de oogst zoo dikwijl s schraal moet 
genoemd worden. 

Beh.dve op het gebied der  schoone Bouwkunst, 
werkt de j  door  het uitschrijven van 
prysvrugen nog in andere richting . Zij  tracht op 
die wyze ook verhandelingen over  het eene of 
andere onderwerp, met de bouwkunst en de bouw-
kundigen in verband staande, te bekomen. Ver-
gissen J ons niet, dan is zij  tot nu op deze 
wyze in het bezit van aeen drietal belangrijke 
verhandelingen gekomen. 

e twee onderwerpen heeft de y 
van hare oprichtin g af, als tot haar  werkkrin g 
behoorende, beschouwd en behandeld. n later 
tij d zijn daar  opvolgend andere bygekoraen. 

Ven deze meer nieuwe werkzaamheden noemen 
wij  het eerst, het opmeten, in plaat brengen en 
uitgeven van afbeeldingen van oude, nog in Neder-
land bestaande bouwwerken. r de 91 platen, 
waaruit thans deze verzameling bestaat, en die 
jaarlijk s wordt uitgebreid, maken wy keunis met 
veel dut onze vaderen hebben gewrocht, niet 
alleen in ulgemeen plan eu opstand, maar, wat 
de w.iarde van dezen arbeid zeer  verhoogt, flink e 
détails van het gekozen bouwwerk worden er  by-
geleverd. Een beschrijvende tekst en geschied-
kundige bijzonderheden zyn niet vergeten. 

Blijven de prijsvragen op het gebied van het 
heden, deze uitgave doet ons een blik in het 
verleden slaan en laat ons zien het hóe en wat 
door  ons voorgeslucht is geleverd. 

n sluit zich de bibliotheek, die de -
schappy zich ten doel stelt te vormen. n hare 
wet wordt ge/egd dat het doet daarvan vooral 
is: het verzamelen van boeken, kaarten, platen, 
enz. als bronnen ter  vervaardiging eener g scbie-
denis der  bouwkunst iu Nederland. 

t is byna ondenkbaar, dat niet ieder  beschaafd 
land de geschiedenis zyner  Bouwkunst bezit, tot 
heden is de Nederland-elie litteratuu r  daarmede 
echter nog niet verrijkt . Ue y stelt 
pogingen in het werk om iu die leemte te voor-

zien, doch waar niets beslaat is het moeilijk en 
kost het veel tyd, geld en zorgen, iets in het le-
ven te roepen, vooral wanneer  het de Bouwkunst 
geldt; en hoewel de tij d nog niet gekomen schijnt 
dit doel te bereiken, de j  houdt het 
voor  oogen. 

Zoo lang de j bestaat, hebben hare 
leden Vergaderingen gehouden. n den aanvang 
echter  waren deze, op enkele uitzonderingen na, 
beperkt tot eene jaarlijksch e Algemeene Vergade-
ring , waarin, zooals dat op alle dergelyke ver-
gaderingen geschiedt, een jaarverslag werd gelezen 
en zoo nu en dan de belangen der j 
werden besproken. 

Vóór 18 jaren is daaraan meer  uitbreidin g ge-
geven. Toen werd bepaald, dat de dag na de 
Algemeene Vergadering zuu bestemd worden tot 
het houden eener  bijeenkomst van de leden , 
waarin onderwerpen, op het gebied der  Bouw-
kunst te huïs behoorende, zouden worden bespro-
ken. t geschiedt sedert dien tij d geregeld en 
wel hoofdzakelijk in deu vorm van beantwoording 
van gestelde vragen, die ongeveer een halfjaar 
te voren aan alle leden worden bekendgemaakt. 

e vragen kunnen alles omvatten wat tot de 
Bouwkunst kan gerekend worden te belmoren; 
zij  loopen over  construct iën, bouwstoffen, ge-
reedschappen , geschiedenis, aesthet icu, stylen, 
verlichting , belangen en plichten der  bouwkunst-
beoefenaren, in één woord, alles. 

t een dergelijke bespreking vuu onderwerpen 
haar  groot nut moet hebben, zal wel zonder  lang 
betoog worden toegestemd en dit te eerder, dewijl 

 zijn.  deze antwoorden, met 
dc minder  voorbereide
verslagen opgenomen en den leden uitgereikt. 

Sedert 5 jaren heft deze zaak weder  uitbrei -
ding ondergaan. Toen is bepaald dat in iedere 
plaats, waar eene Afdeeling der j is 
gevestigd, in de maand September  een dergelyke 
bijeenkomst zal gehouden worden. Tot heden 
hebben die plaats gehad te Botterdam, 's-Gra-
venhage, Arnhem, Schagen in d en 
nu hel laatst te Zwolle. Behalve aan de meer 
zuiver  wetenschappelijke werkzaamheden, wordt 
door de zorgen der  respectieve Afdeelingen, dien 
dag de gelegenheid verschaft, belangryke vol-
tooide of in uaubouw zijnde werken in de plaats 
van bijeenkomst en omstreken te bezoeken, of in-
richtingen iu oogenschouw te nemen. j 
trachten de Afdeelingen, zooveel haar  mogelyk 
is, het aangename aan het nuttige te paren. 

Aan deze Vergaderingen en Bijeenkomsten zijn 
kleine tentoonstellingen van teekeningen, inateri-
ulen, enz. verbonden. 

l de j steeds een geopend 
oog heeft gehad voor  hetgeen op het gebied van 
het s geschiedde, en wij  zelfs geloo-
ven te mogen beweren, dat zy het is, die bier 
te lande den eersten stoot aan de oprichtin g van 
Ambachtsscholen heeft gegeven, zal zij  er  zich 
thans meer  ernstig mede gaan bezighouden. n 
de, Januari u. s. in werking tredende, wet loch 
is de bepaling opgenomen, dat het bevorderen 
van het onderwys in de bouwkunde tot de raid-
delen behoort waarmede zij  haar  doel bereiken wil . 

t de y zich hiermede een uitge-
breid veld van werkzaamheid beeft geopend, zal 
duidelij k zijn , vooral aau hen die weten hoe het 
over  bet geheel onder  ons met het onderwys in 
de bouwkunde is gesteld. l goeds hier  en 
daar  ook gevonden wordt, om het voor  den leer-
ling, zoowel tuekomstigen ambachtsman als archi-
tect, nutti g te doen zijn , moet op neer  veel plaat-
sen veel verbeterd, veel aangevuld worden. 

t opzet hebben wij  hét spreken over  de Af-
deelingen tot het laatst bewaard. Wy' hebben 
dit vooral daarom gedttau , omdat wij  die licha-
men beschouwen, als ten krachtigste te kunnen 
medewerken aan de bereiking van het doel. dat 
de j  zich voor  oogen stelt. Wy ver-
trouwen dat dit toegestemd zal wordeu, uls men 
zich met hare organisatie zal hebben bekend ge-
maakt. Een geschiedkundige herinnering vooraf. 

By de oprichtin g der y werd niet 
aan Aldeelingen gedacht; de y was 
één geheel zonder  meer. r  dewyl ieder  lichaam 
een zetel moet hebben en zy te Amsterdam werd 
geslicht, lag het in den aard der  zaak dat baar 
zetel ook aldaar  was, en dat alles wat er  in de 

y gebeurde v.m Amsterdam uitging en 
daar  geschiedde.. Spoedig echter  zagen eenigen 
dut de y meer  algemeen en nutti g kon 
werkzaam zyn, wanneer  zicb, om hot zoo eem 
te noemen, meer  lichamelijk over  het land ver-
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spreidde. e punten van aanraking tusschen de 
leden waren te gering. t was alleen de Alge-
meene Vergadering waarop men te urnen kwam 
en, gezegd behoeft het niet te worden, de leden 
die, buiten Amsterdam wonende, daarop ver-
schenen, konden gemakkelijk geteld worden. 

t denkbeeld, eenmaal postgevat hebbende, 
deden 20 leden der , te Botterdam 
wonende, aan het Bestuur het voorstel, dat in 
iedere plaats, waar een zeker  aantal leden woon-
den, deze zich zouden kunnen vereenigen, om 
onder een eigen Bestuur  eene Afdeeling van de 

j  tot bevordering der  Bouwkunst le 
vormen. e voorstellers gingen nog iets verder: 
zij  wenschten ook beoefenaars der  Bouwkunst en 
andere personen, in de plaats der  vestiging 
woonachtig, doch geen leden der j 
zijnde, tot het lidmaatschap der  Afdeeling tc kun-
nen doen toetreden. 

e denkbeelden vielen bij  het Bestuur in 
goede aarde. Bij  de eerstvolgende wetsherziening 
werd het oprichten van Afdeclingcn in bovenge-
noemden zin aangenomen. 

l e leden het initiatie f hadden 
genomen, was het te verwachten dat daar de 
eerste Afdeeling in het leven werd geroepen, /i j 
bestond bijwijz e van proefneming dan ouk reeds 
feitelijk , vóór het bestaan van Afdeelingen in de 
wet was opgenomen. e Afdeeling bestaat nu 
2ü jaren; vervolgens kwamen die te Amsterdam, 
's-Gravenhage, , Arnhem, , Zwolle 
en Schagen t stand, en is nu ook in den jongsten 
tij d eene te Utrecht opgericht. 

r  het aannemen van al- en niet-leden der 
j  lot afdeelingsleden, sprak het van-

zelf dat de Afdeelingen niet, zouals dat met 
andere vcreenigingen wel het geval is, als een 
integreerend deel der j  konden aange-
merkt worden. Zij  bleven iu bestaan afgescheiden 
van elkander, maar  beider  doel is ééu: bevorde-
rin g der  Bouwkunst. t groote nut van deze 
inrichtin g is, dat, terwij l dc j  liet ge-
beele land omvat, de Afdeelingen onafhankelijk 
plaatselijk werkzaam zijn. 

t die Afdeelingen, hoewel meer  aan dc plaats 
harer  vestiging verbonden, niettemin, zooveel haar 
krachten dit vermogen, ten nutte van de -
schappij  werkzaam zijn geweest, daarvan zijn te 
over de bewijzen voorhanden. n dri e opzichten 
ontmoeten wij  haar, als direct in het belang der 

j  werkende. 
Vooreerst zijn door de Afdeelingen veel opme-

tingen voor de uitgave van oude bestaande ge 
bouwen verschaft; ten tweede zijn veel verban 
delingen en andere stukken, commissoriale rap-
porten, enz. iu de afdeelings-vcrguderingcn voor-
gedragen, in het tijdschrif t der j  op-
genomen; en ten derde wordt door  dc Afdeelingen 
gewerkt, om zooveel mogelijk op schrift gestelde 
antwoorden op vragen, door de j 
voorgesteld, te verschaffen. t is op deze wijze 
dat de Afdeelingen medewerken aan de uitgaven 
van de . 

e Afdeelingen zijn echter  bovendien nog ten 
nutte van haar  eigen leden werkzaam. Behalve 
dat de in het tijdschrif t opgenomen wordende 
stukken eerst in deafdeehngs-vergaderingeu wor 
deu voorgedragen en besproken, komen daar  nog 
andere onderwerpen aan de orde, die, hoewel 
als van minder  algemeen belang geacht kunnend) 
worden, voor de leden belangrijk zijn , dikwij l 
ook om hun localen aard. Nu eens is het d< 
eene of andere constructie die ter  sprake wordt 
gebracht, om door  een aesllietisch onderwerp gi 
volgd te worden; dan weder  worden nieuwe of 
niet algemeen bekende bouwstoffen, fabrikaten 
enz. lei beschouwing gegeven en besproken 
waarop de beschrijving van het een of ander ge. 
bouw of bouwwerk volgt, met tentoonstelling van 
de afbeeldingen daarvan: op een anderen tij d zijn 
het genomen proeven, werktuigen of wat ook 
anders, die een onderwerp van bespreking uit-
maken, om afgewisseld te worden door eene be-
schouwing van platen, enz. n één woord, door 
afwisseling van stof en onderwerp, kan daar het 
aangename aan het nuttige gepaard zijn. 

En dat het in die afdeelings-vcrgaderingen niet 
aan stof ontbreekt, toont het in No. 30 van e 
Opmerker opgenomen verslag van de afdeelin, 
's-Gravenhage aan. leder  moet daar  iets vai 
xijn gading vinden. Niet alle onderwerpen zullen 
allen even sterk aantrekken, dit is duidelijk ; 
maar  zelden toch zal men heengaan zonder iets 
geleerd of iets nieuws gehoord te hebben. 

Wi j  hebben ook voor ons liggen het laatste 
jaarverslag over de Afdeeling , met 
's-llage, als wij  ons niet vergissen , de eenigen 
die een gedrukt verslag uitgeven. Ook daaruit 
blijk t dat daar een aantal onderwerpen behandeld 
zijn. Wij  zullen ze niet alle opnoemen, maar 
kunnen toch niet den lust weerstaan, enkele te 
vermelden. Wij  vinden dan: 

Beantwoording van vragen over het gebruik 
van schelp- en sleenkalk; over de aesthetiiche 
toepassing van het ijzer; over het naakte en ka-
rakterloze- der  burgerhuizenbouw in onze dagen; 
over de verhouding der  afmetingen van goten en 
pypen tot die van de dakvlakken; over de op-
richtin g van ambachtsscholen: over de wijze 
waai op wij  moeten bouwen. 

Verhandelingen zijn voorgedragen over  de bouw-
kunst te New-York; het meubelen en versieren van 
onze woonhuizen; over  woningen van het nieuw-
ste allooi; over de wereldsteden der  bouwkunst. 

Beschrijvingen, met tentoonstelling der  afbeel-
dingen, zijn gegeven van de brug over de -
ningshaven op Fijenoord ; van de hoofdkerk van 
Bouiges. van den tempel Boro-Boedoer op Java. 

Ter bezichtiging gegeven zijn en gesproken is 
over  spreekbuizen, keien, parket*loeren, dak-
pannen , e kalksteen, de gerucht 
gemuukt hebbende n ochure over e tras, enz. 

e opgaven iu hel verslag der  Afdeeling 's-Gra-
venhage doen zien, dat wij  niet lo veel hebben 

gezegd met te beweren: men kan er  iets leeren 
of iets nieuws of schoons hooren of zien. 

r  nu is het ten slotte nog de vraag, over 
welke financieele middelen de j tc be-
schikken moet hebben, om dat alles ten uitvoer 
te brengen. Velen zullen zeker'leuken, wetende 
dat het uitgeven van plaatwerken eene kostbare 
onderneming is, dat zij  eene hooge contributi e 
eischt, om daarin te kunnen voorzien. 

t is geenszins het geval. Bij  de dil jaar 
herziene wet is de contributi e op f 0 's jaars ge-
steld en op f 10 voor hen. die de vroeger  afzon-
derlij k door dc leden betaald wordende werken 
der , namelijk het tijdschrif t eu de 
afbeeldingen van oude bestaande gebouwen, wen-
schen te ontvangen. Zij  die voor ƒ 0 lid zijn 
ontvangen alleen dc bekroonde prijsvragen en de 
verslagen, zonder  verdere bijbetaling. 

Neemt men nu in aanmerking dat de -
schappij  niet alleen maar  over  Bouwkunst praat, 
maar ook door die geringe bijdrage van hare 
leden zich in staat ziet gesteld, dc genoemde 
kostbare plaat- en drukwerken te verschaffen, 
dan zal het erkend moeten worden, dat zij  eene 
Vei ceniging is , die hare leden niet op kosten jaagt. 

t dit weinige meenen wij  in groote en vluch-
tige trekken voor  oogeu te hebben gesteld, hoe 
de j  tot bevordering der  Bouwkunst 
en de Afdeelingen zijn ingericht en werken aan 
het doel dat zij  trachten te bereiken. Wij  heb-
ben slechts hoofdzaken behandeld . zonder tot te 
groote oppervlakkigheid af te «laten. 

r  evenzeer als die beide zoo ni am elk-
ander  verwante, in streven één zijnde Vereeni-
gingen een doel hebben, hebben wij  met dit ge-
schrij f ook het onze. 

Als een der  oorzaken van haar  weinige be-
kendheid hebben wij  genoemd, dat de , 
en het is ook van de Afdeelingen te zeggen, noch 
in ons land, noch in de plaats harer  vestiging, 
in haar  doel en werken voldoende bekend zijn ; 
in dit opstel hebben wij  getracht beide cenigs-
zins meer  bekend te maken om naar  meer  bemind 
te doen worden. n wij  dit doel eenigszius 
bereikt, dan twijfelen wij  ook niet, of allen bij 
wien dit het geval is. zullen zich bij  de -
schappij  en daar, waar eene Aldeeling is geves-
tigd, ook bij  deze door de aanvaarding van het 
lidmaatschap aansluiten. 

Wi j  zijn er  echter  zeker  van, dat vele lezers 
van  Opmerker deze aansporing of uitnoodi-
ging niet behoeven, want velen van hen zijn zeker 
reeds voor  korter  of langer  tij d lid van een of 
van beide lichamen. Zij  kunnen echter  op andere 
cn meer  afdoende wijze werkzaam zijn in het be-
lang van de j en de Afdeelingen, en 
daardoor in dat van de Bouwkunst in Nederland. 
Tot hen richten wij  het verzoek : k in uwen 
kring , in en buiten vakgenooten, deze zoo nut-
tige Vereenigingen bekend, en spoor  buiten haar 
staanden aan, het lidmaatschap te aanvaarden. 

r  de j  en de Afdeelingen is reeds 
veel voor de kennis en ontwikkelin g der  Bouw-
kunst ge.l.i.in ; doch als meu altij d slechts over 
beperkte middelen kan beschikken, dan volgt uit 
den aard der  zaak, dat men slechts in beperkten 
krin g kan werkzaam zijn. Te meer eer  is het 
dus, als met geringe middelen, iets wezenlijk 
goeds wordt tot stand gebracht. Bekend is het, 
dat voor het totstandbrengeii van iets goeds op 
bouwkundig gebied ruime linancieele krachten 
gevorderd worden, grooter dan vooi veel andere 
zaken. Over hoe ruimer  middelen de instellingen 
die wij  besproken hebben kunnen beschikken , zoo-
veel te krachligei kunnen zij  werken, en die meer 
krachtige werkzaamheid komt in de eerste plaats 
ten nutte van hen, die daartoe door  hun lidmaat-
schap hebben in staat gesteld; dan kan meer en 
beter  gegeven worden, en van dat meerdere en 
betere trekken de leden het eerste en uitgebreid-
ste nut. 

Wi j  eindigen met het uitspreken van den wenseh, 
dat wij  niet geheel vergeefs geschreven cn de 

e van  Opmerker niet geheel nutteloos 
hare kolommen vuor dit stuk geopend heeft. 

berichten en mededeeliogen. 

. 
's-Gravenhage. Z. . heeft Jhr . . Ortt , 

te , op verzoek, eervol ontslag verleend 
als r  voor de monumenten van ge-
schiedenis eu kunst. 

— Z. . heeft A. C. van , adjunct-bouw-
kundige bij  den dienst van het loodswezen, de 
kust verlichting, enz. bij  liet t van 

, belast met het onderwijs in het scheeps-
bouwkundig teekenen aan de Polytechnische school 
te , gedurende den cursus 1875/76. 

— Z. . heeft aau den opzichter  bij  's s 
kustverlichtin g te n C. , op zijn 
verzoek, met den laatsten October a. s., eervol 
ontslag verleend, behoudens aanspraak op pen-
sioen, en met den eersten November  daaraanvol-
gende als zoodanig benoemd deu opzichter  van 
maritieme werken , . de VVeerd. 

Bij  beschikking van dan r van Bin-
nenlandsche Zaken is nan . r , tc 
Enkhuizen, tot wederopzegging, vergunning.ver-
leend voor een stoombootdienst tot vervoer van 
personen, goederen en vee tusschen Enkhuizen 
en . 

— e Gouverneur-Generaal van ë heeft 
den opzichter  der  3de klasse bij  den Waterstaat 
en 's s burgerlijk e openbare werken A. Esink 
bevorderd tot opzichter  der  1ste klasse. 

— e boringen in de Zuiderzee, door de -
geering bevolen met hel oog op de droogmaking»-
plannen, zijn ten einde gebracht. e stoomboot 

 aan boord waarvan zich het personeel 
bevond, met de boringen belast, is den Oden dezer 
naar  Amsterdam vertrokken. Naar  men verneemt, 
zijn er  270 boringen gedaan, welke te zamen met 

die, in 1806 door den heer  Stieltjes verricht , 
een volledig overzicht geven van de hoedanigheid 
van den bodem der  Zuiderzee. c plannen der 
opneming zullen binnen 3 maanden aan 'le -
geering moeten worden overgelegd. n zegt, 
dat de boringen zeer  gunstige resultaten hebben 
opgeleverd en weinig verschil geven met die, in 
1806 verricht . 

— n de overeenkomst tusschen deu r 
vnn Binnenlnudsche Zaken en den r van 
Financiën en de e -
maatschappij, den 28sten en 20sten Juli . ge-
sloten, is eene gansch andere verhouding tusschen 
deu Staat als eigenaar en de j als 
ondernemer van eenige Staatsspoorweglijnen in 
't leven geroepen. Zooals bekend is gaan de 
vroegere voorwaarden van concessie uit van het 
beginsel, dat tie winst op de exploitatie behaald 
voor  vier  vijfden den Staat, voor  één vijfd e aan 
den exploitant toekwam. Voor  de berekening der 
winst werd echter  niet aangenomen de zuivere 
winst, door den exploitant te behalen, maar aan 
den ondernemer der  exploitatie werd van de bruto 
ontvangsten een zeker  getal percenten, volgens 
de zoo dikwerf gewraakte schaal van art . 53 der 
concessie, toegekend voor  exploitatiekosten , cn 
het overblijvende weid als zuivere winst beschouwt! 
en verdeeld. 

Ook in de ontworpen, maar  niet totstandge-
komen , overeenkomst tusschen de j 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen en de -
nisters vau Binnenlandsche Zaken en van Finan-
ciën was het beginsel van winstverdeeling tus-
schen den Slaat en den exploitant behouden, 
doch op anderen voet ingericht. Volgens dat 
ontwerp zou van de bruto-opbrengst, indien zij 
de som van zes duizend gulden per  kilometer 
bereikt ol overtreft, tachtig ten honderd nan de 

j  verblijven. Bereikte de bi uti-ont-
vangst de som van zes dttiiend gulden niet, dan 
zou de j  de opbrengsten ter  concurren-
tie van vier  duizend achthonderd gulden per  jaar 
en per  kilometer  behouden en het overige aan 
den Staat uitkeeren. h de Staat /.ou boven-
dien nog op andere wijze gedeeld hebben in de 
winst, door de j te behalen. Artike l 
45 van het ontwerp nl. zegt: 

"Wanneer li j  de vaststelling der  jaai lijksche 
balans vau de j  blijkt , dat het winst-
saldo ter  zake van haar  beheer in zijn geheelen 
omvang meer  bedraagt dan vier  en een half ten 
honderd vau het op de aandeden gestort bedrag 
in het maatschappelijk kapitaal , dan wordt dat 
meerdere in dier  voege verdeeld, dat iedere van 
beide partijen daarvan eeu gelijk aandeel bekomt, 
zoolang dat saldo niet meer  bedraagt dan vijl'e n 
een half ten honderd van datzelfde bedrag, terwij l 
van hetgeen er  dan nog zuu overblijven vier-
vijfd e aan deu Slaat wordt uitgekeerd.*' 

Bij  de nieuwe overeenkomst met de -
sche j  wordt aan die 

j  de exploitatie verleend: o. vnn den 
Noordhollaiidscheii Staatsspoorweg, b. van de 
spoorwegen welke vóór 31 r 1885 nog 
voor  rekening van den Staat mochten worden 
aangelegd en aansluiten aan spoorwegen , alsdan 
door de j  geëxploiteerd. Van laatst-
genoemde spoorwegen zijn uitgesloten die , welke 
iu exploitatie komen bij  de j tut ex-
ploitati e van Staatsspoorwegen. Vau de wegen 
onder  b, genoemd wordt door  de i iug vooraf 
aan dc j  verklaard, ot zij  tot de uit-
zonderingen behooren, of bij  dc e -
ren-spoorwegmaatschappij  in exploitatie komen. 

e spoorwegen, aansluitende aan den No<irdhol-
lnndschen Staatsspoorweg, behoeven niet geëx-
ploiteerd te worden voor  deze laatstgenoemde 
over de gebeele lengte voor  het verkeer  geopend is. 

Bij  die nieuwe overeenkomst heeft men het 
beginsel van winstverdeeling bijna geheel laten 
varen. Nu luidt art . 33 van de overeenkomst: 

e j  geniet alle ontvangsten en 
baten en heeft teu haren laste al de uitgaven 
der  exploitatie. 

e j  betaalt aan het k voor 
het gebruik der  Staatsspoorwegen een jaai hjkschen 
huurprijs , berekend voor  olken spoorweg afzon-
derlij k per  kilometer  lengte door  haar  voor het 
verkeer  geopend, en wel: 

lo. voor  gedeelten van ccn spoorweg die nog 
niet over de gebeele lengte voor het vervoer  van 
reizigers en goederen kan worden geopend, ƒ 800. 

2o. het eerste jaar  nadat eeu spoorweg over de 
gebeele lengte voor het vervoer van reizigers en 
goederen is opengesteld ƒ 1000. 

3o. het tweede jaar » 1200. 
s derde ï  UOO. 
* vierde » o 1000. 
» vijld e » » 1800. 
> zesde » » 2000. 
» zevende > » 2100. 
1 achtste  2200. 
p negende i » 2300. 
u tiende » » 2400. 

»0ok na het tiende jaar zal op eiken spoorweg 
de huursom elk jaar met ƒ 1 00 per  kilometer 
klimmen, tensQ de j kan aantoonen, 
dat de ontvangsten aldaar  niet zijn toegenomen 
in minstens dezelfde verhouding als de klim -
mende huur. n zulk geval blijf t dc huur  op den 
spoorweg gelijk aan die over het vorige jaar. ' 

n 4den en .Vlen Augustus dezes jaars werd 
bovendien eene nieuwe overeenkomst gesloten 
tusschen dc e l wegmaat-
schappij  en den r  van Binnenlandsche Zaken 
en diens ambtgenoot van Financien, waarbij  de 
concessie der , oorspronkelijk ver-
leend voor den tij d van 33 jaren na de voltooi-
ing van den spoorweg, verlengd wordt tot 1 i 
1917, zoodat het tijdstip , waarop de naasting van 
den weg door den Staat zal kunnen plaats heb-
ben, wordt verschoven tot het jaar  negentienhon-
derd zeventien den laten

Vankoniliifiin;p n van Unbestedtan. 

, SO Sept. 
Utrecht, tc 10 uren, door de Nederl. -

spoorwegmaatschappij  : het maken van een stations-cn 
retiradegebouw cn bijbehoorcude werken op liet station 
te . 

, te 11 uren, door  burg. eu weth. van 
, iu het Stnlionskoflichuis: liet opmeten cn 

bestraten van den r Streng, lang p. tn. 1200 
, gelegen te , van den g 

af tot aan den Voorweg. 
m . tc 11 ureu , bij  XV. Scuimelink, aan 

het Veldhoen: liet bouwon eener  burgerwoning met 
schuur, aan den grint weg m Varscveld, 
nabij  eerstgenoemde plaats. 

, te J ureu. door  burg. en weth.: het 
uittrekken van eenige oude cu liet iuheien van nieuwe 
palen ia dc havens «tier  gemeente. 

i . , tc lSl l , Oren, door  burg. eu weth.: lo. 
liet makeu cu leveren van s stuks schooltafels cn 
banken ) voor de school in dc Agncola-
straat; 2o. liet leveren en plaatsen van sehamppalen 
bij  de klnphru g te Oosterboögebrng t 3o. het verrich-
ten van eenige verfwerken en kleine herstellingen 
auu gebouwen; lo. hel metselen van zinkputten cn 
leggen van buisleidingen, nabij  liet gebouw voor den 
vischaf-lng. 

niastUf,  Sep*. 
, te 10 ureu, door . s (Oudesingel, 

uo. 2): het metselwerk van 12 arbeiderswoningen. 
Aanw. op de e Achtergracht, 20 Sept., 
tc 10 uren. 

, te 1 uur, door den dijkstoel van
Boinuielcrwuard-boveii , iu liet Stadskoffie-
huis: dc levering van uoodliout. 

Valttie i mand. te  uur, bij  W. Oostingh: het uit-
baggeren der  bij  de hcrscliouw in gebrekkigen toe-
stand bevonden panden eu voorwerpen in dc -
vaart en n te Valtliermoud. 

Amiit- l l im-l» , tc 6 uren, door B. Paskamp: het
bouwen van een boe reu woonhuis iu liet Windinolen-
broek. 

. in het Timmerhuis! de levering van 
O . e steenkolen voor dc oostelijke 

en westelijke stoomdemnlen. 
Waeasëag, 22 nept. 

rtn-i'lil , te 12',, uren, door de Ned. -
wegmaatechappij: hel maken vau eene bergplaats met 
aannoorige lokalen bij  kilometerpanl 90,690 station-
Am hom. Bilj . inzenden 21 Sept. nan de directie.

Uinnnl.nn , le 1 uur, door  burg. en weth.: liet 
bouwen vun eene school voor  meer  uitgebreid lager 
onderwijs met woning, aau het Vasteland tegenover 
het Nieuwland. Bestek en teekeningen liggen ter 
secretarie cn aan hel Timmerhuis. 

, te l uur, door  dijkgraaf en heemra-
den van het polderdistrict Wngcningcn-en-Benueknm 
op het : het opgraven van het Wage-
nlngachc gedeelte der  tocht sloot en, ter  weerszijden 
vau de \ eenstceg en de Sluchtsteeg cn langs de eeue
zijde vnu den . 

 hu'tidam , e 1 uur . door  burg. cn wetli.: lo. liet | 
herstellen cn verleggen van p. ni. O * straatweg, 
vau Purmerluri d af naar , tot naii de ach-
lerdiclilin g bij  het Noordhollandsch l , cn het
driejari g onderhoud van dien weg, lang 1322 ; 
2o. hut schilderen van de rasterwerken en het lijken-
huis otu eu op de bcgranfplaatstc Punuorlniid , alsmede
van 3 dnml.ekkon enz. op deu straatweg van het lc 
perc. . bij  deu architect li. . vau den Aardweg 
tc Pu rn ie re mie. Aanw. tc 10 ureu, te beginnen op d 
begraaf nluats 1c Purmcrhiud . 

1'ohknni, te b'  uron, door  den burgemeester: lift
doeu vau eeuige verbouwingen aan dc zathe p
ouder . Aauw. 20 Sep'., tc 10 uren.

nunderdaji , 2:1 topt
, lc  uren, door dc directie van it

straatwegen tusschen m on u
tusschen n eu Schiedam, in e VerguldeT 
Zwaan i het onderhouden dier  straatwegen, met del 
noodige leverantie, iu 2 perc, eerst nfzoudcrlij k e
daarna gecombineerd, doch dan alléén bij  opboil 

Voorwaarden bij  deu notaris U. , aldaar
Aanw. tu 0 men, nauvangende aun deu l 
te . : perc. 1, ƒ1900, perc. 2,f 
/ 2Ü20 per  jaar.

'n-llage, to 1 uur , door het prov. bestuur: de le | 
vering van brandstollen, ten dienste fan het provin-
ciaal bestuur, vobr deu winter  1875 70. Bilj . inzender 
vóór 10 uren. 

Vrijdag , 24 *epl, 
Vriiiiei n te 12 uren, door hel ministerie vai 

binneul. taken, aan het gebouw van liet prov. beat.
hot doen van eenige bestratingen en het leveren
verwerken vuu grint op den s grooteu weg l c t l l 
uo. 2, vau Arnhem naar  Nijmegen lui . bij  deu hoofdl 
ingenieur en dou ingcn'eur, te Arnhem cu bij  uV l 
opzichter  le Nijmegen. g /'  11*15. 

kuilenbur g . ie 12 ureu, door  burg. eu weth.: lol 
hel uitdiepen vau de stadshavcn; 2o. ile levering \ 
lfO.000 itraatltüakera , iu Oct. a. s. op den wal aan| 
dc , aldaar. Bilj . iuz. 23 Sept. 

, te 12 uren, door  burg. cn weth,: lel 
herstelling der  beschoeiing en werkzaamheden aan
schipbrug over  den Usel; 2o. hel afbreken en dcmpe:f 
vau tie sluis gcuaaind e drie Sluizen, buiten dtl 
Ooijpoort ; :to. herstellingen uan de brug eu water
koering iu deu Ooijpoorlsclicu dijk bij  deu watermal 
ien; . hel makeu van een wclwalerput op den howl 
vau dc Ooij- eu t : 5o. vau een dito
de Ooij  poortstraat . bij  den geinccnte-architcct. 

Zwalle, tc 12 uren, door het prov. bestuurt 1"| 
het onderhouden van- cn het doen van eeuige ver-
nienwingen en herstellingen aau de bruggcu en
tolhek met aauhooreu, gelegen iu tien weg van l 
kelo naar  Zutfen, op Ovenjselseh grondgebied, -
1876, '77 en '78; 2o. het driejari g onderhoud der 
schutsluis te Blokzijl , van  Jan. '76—31 . "iH 
3o. het driejari g onderhoud der  havenwei keu tc Blu»'l 
zyl, vau 1 Jan. '76—31 . 78. Aauw. van * | 
werken 15 Sept. 

ituid-aiiii r  door  kerkvoogden der . genteent*! 
eene inwoudige vernieuwing vnu hut kerkgebouw. 
stek ligt bij  A. vau k cu bij . B. van der -
li-u aldaar. 

Ziilerdii - , 2» . 
« r i l t . tc 11 uren, door  deu commandant der  gcn;i

iu het bureau voor de schutterij: het vergrooten v»J| 
een gedeelte van 's s ijzergieterij , eu tiet bouw" 
van een koepelovén daarin. Bilj . inzenden ~-> Bei 
's avonds 7 uren, op het bureau van den command 
voornoemd. 

, te 11 uren, door den burgemeester  1 

Tieljmksturiidce l i de aanbouw van een vierde sch^l 
lokaal aan de noordzijde vau het schoolgebouw aid 11 
zoomede eene vertiinmcrin g cn verbetering van ï 
ouderwijzerswoniiig. Bestek tt.r  secretarie cn in ''g 

d t . aldaar. Aanw. BS Sopt., te 4 uren. 
Seerlisrren , te 11 ureu, door  burg^ l 

en schepenen i bet opbouwen eener  nieuwe kerk. Pj 
stek uu voorwaarden liggen ter  secretarie uU»*l 

g fr . 61,000. .1 
iiin-eiiut.il . te 2 ureu, door .1. W. , , | .

A. g : tiet afbreken eener  schuur  co het boa* f 

en verbouwen eener  behuizing. Aanw. 20 Sept., tc 4 
uren ca op den bcstedirgsdag, te 11 uren. 

Zoiirt:ilt , z« flept. 
t;nrredi|k , bij  J. Eiscu?a! het bcglazcn cn afverven 

der in aanbouw zijnde school en onderwijzerswoning 
tc Appelscha. 

, 17 «lept. 
SJa , te 10 uren , door  burg. en wuth.: 

het bouwen eener  school voor het openhaar  gewoon 
lager  onderwijs voor 500 kinderen, met bijlevorin g 
van school meubelen. . hij  den gemeente-architect 
A. . A. Gulden. Aanw. te 9 uren. 

, te 1 11

 : ureu, door t ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
liet opruimcu van dc bestaande houten- cn hot maken 
eener  ijzeren draaibrug over dc s iu 
Gorinchem over het Zedorikkananl. lui . hij  don hoofd-
ingenieur to , dun ingenieur tc m eu 
deu opzichter  to Goriuchcni. g ƒ10,200. 

Vl i . i t r . te 12 uren, door het ministerie vau fiuau-
cién: het leveren van omslagen voor  telegrammen, 
ten behoeve van de , gedurende 1876, 
'77 cn '78. 

, te 12 uren. door  burg. cu weth.: het 
leveren van papier, schrijf- , tcoken- en verdere bu-
reaubehoeften . ten dienste der  gcmocute-sccrctarie, 
publieke werken, brandwe r, openbare lagere en mid-
delbare scholen te Amsterdam, ged. 3 jaren. 

, tc 12 uren, door  den burgemeester vau 
: het maken vun kunstwegcu in die ge-

meente, ter  lengte van 5712 , iu 1 perc. Bestek 
en voorwaarden hggen ter  secretarie. Aauw. 23 Sept.. 
to 10 uren. 

Apeldeam, te 1 uur, door het gemeentebestuur: 
de levering der  bcnoodigde grint voor het onderhoud 
der  kunstwegen in Apeldoorn, Beekbergen en . 

Vllajrc . lc 1 uur, door  burg. eu weth.: het maken 
van eene fundeering voor  ccn gashouder bij  de gc-
neentegastabriek. Aanw. 21 Sept.. te 10 uren. 

, 2*1 »ept. 
Franrker , te 12 uron, bij  ï . . Brouwers, op het 

Vliet : het bouwen eener  kerk cu pastorie aldaar. 
Aanw. 21 Sept., tc 3 ureu. 

\\ niii-.i.i  . 2  hept. 
, te 11 uren, door de directie der 

marine, ter  griffi e van dc directie: dc levering van 
behoeften voor  deu ludischen dienst, als: a mas-
ten cn Ncrva sparren; ijzer; poetskntoeaj  wit en ge-
teerd touwwerk; seliiemansaarcu: zeil- cn andere ga-
rens; gegalvaniseerd gaerdraadtonv; saai tot kar-
doezen. 

, te 11 uren, door hut ministerie vau bin-
nenl. zaken: hut maken van een peilput, terp en ge-
bouwtje voor  eene z. t recrende peilschaal te Ticl . 

. bij  dun hoofdingenieur , te 's-liasie un bij 
den ingenieur  Van , te Nijmegen. Aanw. 23 
Sept. g ƒ3200. 

, le 6 uren, door de commissie voor het 
burgerlij k armbestuur, in liet Oudc-mauuenhuis: o. a. 
de leveling v»n brandstoffen, steenkolen, laken, leder, 
linnen en katoenen stollen, saaiet; alsmede aitikelcu 
voor de apotheek, O. n. cokes. 

, SO Nept. 
, tc l uur , door do sociëteiten Sl.-Joris 

eu c Vriendschap, iu de sociéicit St.-Joris: het 
veranderen der  bestaande lokalen der  sociëteit St.-Joris, 
aldaar, het maken van 2 nieuwe zalen met trappen-
huis, directiekamers enz., bencveus het inrichten lot 
kasteleinswouing van oen daaruuven gelegen gebouw. 
Teekeningen ligireu in de sociëteit St.-Joris. . bij 
den architect , tc Goes. Aauw. 23 en 2i 
Sept., telkens van 12—3 uren. Bilj . inz. 80 Sept., 
vóór 12 uren, aan hel gebouw der  sociëteit St.-Joris. 

g ƒ 31,100. 
Vrijdag .  Oct. 

/ .«u l l e. te 12 uren, door hel prov. bestuur: lo. 
het onderhouden van de prov. grintwegen get! 1S76, 
'77 eu '78; 2o. het driejari g onderhoud van de rivier 
de Vecht, tusschen hel _  w -kanaal en dc Nieuwe 
Vecht, vau 1 Jan. '76—31 . *7S. . bij  den 
hoofdingenieur en deu ingenieur g , heiden 
te Zwolle. Aanw. vuu beide 23 Sept. 

, (e 2 ureu, door de commissie overliet 
krankzinnigengesticht: o. a. do levering van New-
castle steenkolen cn cokes. 

Zaterdag , 2 Wet, 
Assen, 's avonds 8 uron, door . C. . , 

bij  Wed. : hel bouwen van eene villa in het 
Stadsbosch aldaar, iu dc nabijheid vau de -
kamp. Bestekkeu liggen bij  Wed. s voornoemd 
en iu hot Couccrthui», aldaar. 

, 7 Oei. 
, te 12 ureu. door  den toeziendeu chef der 

gnrnizoeiis-iufirincrio : o. a. de levering van brand-
stoffen ged. '76. 

, le 1 uur, door  den loezieiideii chef over de 
gnrnizoeusinfirmerie : o. a. dc levering van brandstoffen 
ged. 1876. 

Vrijdag , * Orl . 
Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van bin-

nenl. zaken, aau het gebouw van liet prov. bestuur: 
lo. liet maken van een gebouwtje, put cn verdere 
inrichtingen voor  eene zcll'n gst recrende peilschaal 
aan de zeehaven te Elburg. naming ƒ 3400; 2o. het 
maken van een gebouwtje, put en verdere inrichtingen 
voor  eene e peilschaal aau dc zeehaven 
tc Nijkerk . g ƒ8330. . voor  beide hij  den 
hoofdingenieur te Arnhem, den ingenieur te Zutfen 
cn deu o,>z chter  te . 

. tc 12 uren, door het ministerie van bin-
nenl. zaken, aan het geliouw van het prov. bestuur: 
het driejari g onderhoud «ter  verspreide landsbruggen 
in OverijseF, in 3 perc. Aanw. 1 Oet. : 
perc. 1, ƒ 5 3 3, perc. 2, t 17'.t, perc 8, /'(176 per jaar. 

Te 13 uron. door  de uootdadiuinistralicn der  respec-
tieve korpsen van bet leger, in de onderstaande gar-
nizoensplaatsen : de levering van dc ged. 1S76 bij  die 
korpsen bencodigdc voorworpen van klceding en uit-
rusting, als te: 

, aan het 5c reg. infanterie, ten hureclu 
van den kapt.-kwaitiermeester; 

a l i , aan het 3e reg. vesting-artillerie, ten 
bureclc van den kapt.-kwartierm. : 

Crave, a-m het 2c reg. inf., ten burcclo van den 
kapt.-kwartierm. : 

Zuilen, aau het 4c regiment huzaren, ten bureele 
van den kapt.-kwartiernieester; 

, aan Jiet koloniaal werfdepot, ten bu-
rcclo vau den kapilein-kwarliermcnster ; 

, aan het regiment greundierseujagcis, ton 
bureclc van deu majoor-kwnrtiermeoster; 

, aau het lo regiment vesting-artillerie, ten 
bureclc vau deu kapt.-kwartiermeester; 

, aau liet 3e reg. huzaren , ten bureclc van 
den oomnuuideerenden officier; 

Vauda, uau tul 4e regiment infanterie, ten bureele 
van dun kapt.-kwarticrmcestcr; 

Uarliichein , aan het 8e reg. inf., ten bureele vau 
den kapt.-kwartierm. ; 

Atmterdam, aan het 7e regiment infanterie, ten 
bureele van deu commandeerenden officier; 

, auu het u reg. huzaren, ten nuroele van 
den kapt. kwartiurm. ; 

 'n-ct-iit , uuu het 2e reg. vestiug-artill., teu bureele 
van den ; 

l irerbt , aan liet reg. vcld-artillcrie , ten bureele 
van den kapt.-kwartierm. ; 

Utrecht, aau het bataljon mineurs ou sappeur», ten 
bureclc van den commandeerenden officier; 

Amr-oiaart , aan liet reg. rijlende-arlillerie , ten 
bureele van den kapt.kwnrticrm. ; 

, nau het 3e reg. inf., ten bureele van 
den kapt.-kwartierm. ; 

, aan het le reg. infanterie, ten bureclc 
van den k ipt.-kwnrtiorm. ; 

, aau het iustructiebataljou, ten bureele 
van deu commandeerenden officier; 

Venlo, aan het 2e regiment huzaren, ten bureele 
van den kapt.-kwartiermeester; 

Zaterdag, W *rt . 
, ie 12 uren, bij . de : 

het maken van 4 draaibruggen in hot Barger-Wester-
veen, gemeente n Aanw. 8 Oct, tc 2 uren. 

) 
,  «et. 

h , te 1 uur, door het gemeentebe-
stuur  van : het bouwen eener 
nieuwe school cu bijhoorigliedeii te . Plau en 
hestek liggen bij  den burgemeester, te . 

, 14 OU 
's-llazr . te 12 ureu, door hot nnui>terie vnn bin-

nenl. zaken: het uitbaggeren van dc lig-, lot-en laad-
plaats builen deu oostelijken afsluitdij k te Amsterdam 
uu het iual.cn van een vaugdam in hel J bewesten 
de haven tc Nieuwcadam, ten behoeve van den spoor-
weg van Nicuwediep naar  Amsterdam. . bij  deu 
eerstaanwezend ingenieur te Amsterdam. 

Vrijdag , S . 
, te 10 uren, door het ministerie vau 

binnenl. zaken, nan het gebouw van het prov. best.: 
het driejari g onderhoud van do aanlig- ea losplaats 
voor  visschera iu deu Brakman, bij  du , 
in Zeeland, Aanw. cn 11 Oct. g ƒ6110 
per  jaar. 

Op l.iiei te bepalen datum. 
: het afbreken der  bestaande en het 

houwen ocner  nieuwe kerk te Tjummarum . Bestek 
eu teekeningen bij  den architect . . Stoelt Fz., 
te . Aanw. 22 Sept. te 10 ureu. 

\lloo|i vau Aaiibi'sieiliit̂ 'ii . 
, 3 Sept.: het bouwen van een bloemen-

kast, kweekbakken, tuinmuur enz. voor  Gebr. l 
aldaar; ingek. S bilj. , als: 

J. Pot, ƒ 2810 
W. J. , „  2797 
G. van deu Berg . „  27Ü4 
Q. Pieperiet, „  2600 
B. , „  2567 
J. Zaudvoort. „  2482 
C. Petcii, „  8849 
W. J. Straalman, „  2272 

allen aldaar; gegund. 
, 4 Sept.: dc levering van lo. militair e 

lakens, als: 5S00 . donkerblauw kepcrlaken: G. 
Bogaers cn Zn., tc Tilburg , ii ƒ8.71) 1100 . grij s 
kepcrlaken: dezelfden, a ƒ2.07; 160 . lichtblauw 
uilmonsteriuglakcn: dezelfden, i» ƒ4 .20; 3000 . grij s 
kepcrlaken: .1. .1. z cn Zn., te , it  2.88; 
1100 . dito; Gebr. , tc Tilburg , a ƒ 8.97. 

2o. van verschillende equipementstukken, als: le 
perc. Jannink en Co., tc Goor, 8000 katoenen hem* 
den ii ƒ 0 . 0 7; 4000 katoenen onderbroeken ii ƒ0.65j 
Se perc. Vau n cn Co., tc Boxtel, 1000 linnen 
onderbroeken, ii ƒ 0 . 9 8; 2000 linnen poetszakken, it 
ƒ0 .085; 2000 paren schoeuzakjes, ü ƒ0 .14 ' / ,; 3e perc. 

. . du Jongh, aldaar, 2000 blauw baaien borst-
rokken, ii /2.22; tc perc. W. o cn Zn., te 

, 2000 knipmessen, a /0.23: 5e perc. W. 
n cn Zn., 2000 vet- of wasdoozen, a ƒ 0.07; 

8000 spijslepels, a ƒ0 .07; 2000 eetketeltjes, ii ƒ 0 . 5 2; 
6e perc. . . de Jongh, 2000 blauw katoenen hals-
doeken, ii / 0.29; 4000 kabaaien, a /1.23; 4000 naeht-
broeken, ii ƒ0 .83. 

«evenler, t : het bouwen van een schuur  met 
stallen, koetshuis enz., voor . van k tc 
Oze; ingekomen 8 bilj. , als: 
J. Pot, ƒ 2839 
5. k en Zn., „  2610 
P. van Bgmond, „  2510 
G (iooiker, le , „  2490 
6. , „  2475 
11. Schutte, „  idem „  2419 
11. , „  2416 
J. , „  Colmschate, „  2310 
overigen aldaar; gegund. 

Yfcidum,  Sept.: het houwen eener  school; ingek. 
11 bilj. , als: 
O F. Schwaner, te , / 7732 

. . , „  Berlikum , „  6600 
T. J. v. d. Steele, „  Sneek, „  6441 
.1. . Jansmn. „ . „  6317 

. .1. van der  Schaaf. „  Tcrhoriic , „  6207 
. J . Boorsma, ,, Weiduin, „  6187 

J . 1). Ganstra, „  Britswerd, „  8165 
. (i. Brouwer, „  Sticns, „  0033 
.  Bijlsma, „  Akkru m , „  5925 
. W. Bol , „ d , „  5890 

S. Jansen, „  Poppingawicr, „  5830 
gegund. 

Fiuurker , l Sept.: dc verbouwing van de bewaar-
school voor  minvermogenden; gegund aan J, Brug-

, aldaar, voor ƒ 4267. 
i uil :ke , 6 Sept.: het wederopbouwen van 

een graanschuur met leverantie van alle materialen, 
op dc beslaande fundeeringen; ingekomen S biljet-
ten, als: 
A. .1. van Noppen, te , f 11,648 
A. Back, „  idem .. 11,630 
Th. van , „ , ,, 11,600 
W. J. van der  Wcerd, „  Goes, „  11,350 
XV. re Boste, „  idem „  11,300 
G. A. Breken, „ . „  11.300 
J. . , „  Tholen, „  10,880 
B. dcu . Brink , „ , „  9,980 

, 7 Sept.: de bnuwing van een ascli-
huis en lokaal tot ziekenverpleging. ingekomen 20 
bilj. , als: 
J. Albcriu . te , f 8600. 

. van den Berg, „  2500. 
A. du Vijn , „  idem „  2439. 
J. Verhocff, „  2243. 
A. Blok , „  2222. 
P. Beversluis . ,, 2200. 
J. Nolcn, „  2100. 

. Naakfgeboreu, „  2093. 
A. e weg, „  2089.31 
J. Visser . „  2055.ÖO 

. van Warondorp, „  2050. 
G. de , 2048.07 
B. B. van , 2039. 
J. Uitlerlinden . -. 2037. 

. Nolen , „  2030. 
J. Visser  Jz., „  2020. 
P. Visser  Jz., „  2017. 
F. vau VVarcndorp Jz., „  2000. 
A. Bijl , „  2000. 
A. van Ga.m-ren. „  Strijen . * 1999.99 
overigeu aldaar. 

. 7 Sept.: lo. het in orde brengen 
van een grintweg; gegund aan . van , 
voor ƒ 212. 

2o. dc levering van 100 . grove en 275 . 
gruisstccnkolcn ; gegund aau Gebr. Bos, grove a f 1.37, 
gruis » ƒ1 .09 per ; beiden aldaar. 

Arnhem, 3 Sept.: het bouwen van 18 woningen 
aan dc Catharijiiestraat , ingek. 9 bilj. , als: 

G. van Borkuin , ƒ 29,890 
. , „  25,639 

J. Webring. „  25,234 
J. . Welsing, „  24,998 
J. . de Vries en T. , „  24,850 
T. Putman , „  24,734 

. van de Sand, „  23,732 

.  ,, 21,500 

. W. , ,, 18,888.88 
allon nldaar. 

. 10 Sept.: het verhoogen van het -
gedeelto van den linker k tusschen hekto-
metorpaien uo. 6 on 11; miuste inschrijver  was .1. van 

d , aldaar, voor  ƒ6000. 
, 10 Sept.: dc levering van militair e lakens: 

 72,000 . donkerblauw ordinair  laken, in 18 perc: 
. , te Tilburg , 1 perc. n ƒ3 .84, 1 perc. 

ii ƒ3 .90,  perc. . ƒ 4 ; P. en . Vreedc, te Tilburg , 
6 perc. a ƒ3.71, 2 perc. a F*$.81; . Eijckon en Zn., 
tc Gcldrop, 3 perc. a ƒ3.71, 1 perc. a J 3.S5, 1 perc. 
a ƒ 3 97; (i. Bogaers cn Zn., tc Tilburg , 3 perc. a 
ƒ 3 . 6 7, 4 perc. a ƒ3.70, 2 perc. ii / 3.84; Wed. G. 
Pollet, te Tilhnrjf , 1 perc. n ƒ3.90, 2 perc. ü ƒ 4; 
Van n en , idem, 1 perc. it f 3.68, 5 perc. 
ii ƒ3 .73; Gebr. , idem, 6 perc. a ƒ 3.71, 2 perc 
ii f*&.81: . s ou Zn., idem.  perc. ii ƒ3.80, 
2 perc. ii ƒ3.90, 1 perc. ii ƒ 4.05, 1 perc. it ƒ4.15, 1 
perc. a ƒ4 .25; Gebr. Pesscrs. idem, 1 perc. it ƒ3.90, 
1 perc. a ƒ 4 ; Gebr. de Booïj, idem. 1 perc. a ƒ3.69, 
 perc ii ƒ3.89. 1 perc. it /'4.07, 1 perc. a ƒ4.13, 1 

perc. it ƒ 4 2 1; .1. A. , idem, 1 perc. ii ƒ3.94, 
l perc. ii ƒ4 .13; . V. r  en Zn., idem, 1 
perc. a /"3.8S, 1 perc. it ƒ3.93, 2 perc. it ƒ4.03, 2 
perc. a /"4.13; ,1. J. z en Zn., te . 1 perc. 
a ƒ4.05. 

b. 24,000 . lichtblauw ordinair  laken, in S perc: 
P. cn 11. Vreedc, 2 perc. ii ƒ3.91. 2 perc. ü ƒ 4 . 0 1; 
G. Bogaers cn Zn., 3 perc. it / 3.79, 3 perc. ii ƒ3.86; 
Wed. G. Polet, 3 perc. ii  4.15; Van n , 
8 perc. ii ƒ3.82; Gebr. , 2 perc. it ƒ8.91, 2 
perc. a ƒ 4 . 0 1; E. s en Zn., 1 pore, it ƒ4 40, 
1 perc. it ƒ4 .55; J. A. Blomjous, 1 perc. a  4.40; 

. V. r  ou Zn., 1 perc. ii  4.13, 1 perc, it 
ƒ 4 2 6; J. J. z en Zn.. 1 perc it ƒ4 .30. 

e. 3200 . groen ordinair  laken voor hot regim. 
grenadiers en jagers, in 1 perc: P. cn . Vrcode, 
ii ƒ4 .74; Van n eu . » ƒ 4 . 6 3; . V. -
bocr en Zn-, a ƒ 4 . 7 3; J. .1. z cu Zn., a ƒ4.74. 

 3200 . donkerblauw onderofticicrslaken , iu S 
perc: Gebr. ,  perc. ii ƒ6 .38; P. ea . 
Vreede, 1 perc. e ƒ6.47; n en Zn., 1 perc. ii 
^i.42, 1 perc. a /6.57; Van n en , 8 perc. 
ƒ6 .09; Gebr. , 1 perc ii ƒ6.42, 1 perc. ii ƒ0.47, 
1 perc ii ƒ 6 . 5 7; E . s eu Zu., 1 perc. a/0.40, 
1 perc. ii ƒ6 .50; Gebr. Possers, 1 perc. ii ƒ 6 . 5 0; 
Gobr. de Booij, 1 perc. it ƒ6.47, 1 perc. ii r*6.52, 1 
perc it ƒ6.61, 1 porc. » ƒ6 .74; . V. r  cn 
Zn., 8 perc. ii ƒ6.37; .1. z en Zn. 1 perc. 
ii  7. 

1800 . lichtblauw ondcrofficiorslaken, in fi  perc: 
Gebr. , 6 perc. ii ƒ5.83, P. cn . Vreede, 
1 perc ii ƒ6 .15; Van n , 6 perc ft/5.68; 
Gebr. , ó perc. it ƒ 5 . 9 7; . V. r  en 
Zn., 6 perc. ii ƒ5.88; J. .1. z cn Zn,, 1 perc. 
a ƒ6 .50 

ƒ. BüO . groen onderofucierslakeu, in 1 perc: Van 
n on , ii ƒ7 .30; . V. r  en Zn., 

a ƒ 7.20; J. J. z en Zn., ü f7.31. 
g. 1000 . geel uitinonsteringlakcn, in 4 perc: 

Gobr. , 4 perc. ü ƒ 4.54; P. on . Vreede, 
4 perc. it ƒ 4 . 1 5: Van n cn , 4 perc. h/4.40, 

. V. r  eu Zn., 4 perc. a ƒ 4 , 4 3; J . J . z 
en Zn.,  perc. ii ƒ 4 . 7 5; G. Bogaers en Zn., 2 perc. 
»t ƒ5 .10. 

h. 400 . rood uitmonstcringlaken, in 2 perc.: 
(icbr . , 1 perc. ii ƒ 4.69 en 1 porc ii ƒ4 .32; 
P. en 11. Vreede, 2 nere a ƒ 4.65; ü Bogacrsen Zn., 
2 perc it ƒ 5 . 2 5: Van n en , 2 perc. ii 
ƒ 4 . 5 3; . V. r  cu Zn., 2 perc, ii ƒ4 .71 ; J. 
J. z cn Zn., 1 perc n ƒ5 .05. 

i . li'O . lichtblauw uitmonstcringlaken: Van n 
nu , ii ƒ 5 ; . V. r  eu Zn., ii ƒ 5 . 2 2; .1. 
.1. z en Zu., ii ƒ5 .74. 

s voor het koloniaal werfdepot. 
k. 62U . donkerblauw kepcrlaken, iu 2 perc: P. 

ou 11. Vreede, 1 perc ii ƒ 3 . 8 5; G. Bogaers on Zn., 
1 perc.it /3.S'.t; Vnn n , 2 perc. i^4.12: 
Gebr. .  perc ii ƒ4 .05; . V. r  en 
Zn.. 2 perc. it ƒ3.98. 

/. 5400 . grij s kepcrlaken: V. d. Bergh -
dam, te Tilburg , 2 pore, it ƒ 2.90; G. Bogaers cn Zn., 
2 jur e ii /2.07, Van n . 1 perc. k/8.90; 
J. .1. z cn Zu., 1 perc. i» ƒ2 .88. 

m. 100 - liclitblnu w uitruousleringlakcn: Gebr. 
, it/4.4S: Van m en , ii ƒ 5; . 

V. r  en Zn., ii ƒ -22. 
, 10 Sept.: dc levering aan de artillerie-stapel 

en constructie-magazijnen vau nieuw gegoten rood-
koper en nieuw (in, iu blokken, in 8 perc: le perc. 

'i . nieuw gegoten roodkoper; ingekomen 4 
bilj. , als; 

. J. Entlioven en Co., te , ƒ 109.75 
G. J. , „ , „  108 99 

. S. Stokvis en Zn., „ , „  108.925 

. de s en Zn., „  idem „  106.50 
2e perc 716 . nieuw tin ; ingek. 4 bilj. , als: 

. S. Stokvis cn Zn.. ƒ 110.58 
G. J. . „  109.86 
Wed. G. s en Zn., te , „  109.41 
 J. Bothoven cn Co., „  106 74 

alles per  100 . 
imaterdam, 10 Sept.: dn vernndnringen en her-

stelliugcu aan dc gebouwen G, 157 cu 159, voor het 
Bestelhuis voor den Bockhandel; minste iuschrijver 
was . Timman, aldaar, voor  ƒ9880. 

Zwolle, 10 Sept.: het vervangen door een aarden 
dam van eeu gedeelte paalwerk aan de oostzijde van 
hut eiland Schokland, prov. Ovcrijsol; ingekomen 3 
biljetten, als: 

. Schut, le ,  6900. 
F. E. Tnrwindt , „  Panncrdcn, „  5631.25 
J. Zwolsman Jr. , „ , „  4979. 

Ürnnlngen, 10 Sept.: het houwen van eene brug-
woehterswoniug te Aunervccnsehc ; minste 
iuschr. waren Gebr. . en . van , te -
windeweer, voor  1723.38. 

l'tret-iit . 11 Sept.: hut bouwen van een physisch 
laboratorium; minste inschr. was J. . du vos, al 
daar, voor  ƒ68,227. 

Amsterdam. 13 Sept.: het innkcu cn stellen vau do 
vcreischte ijzerwerkcu voor: o.ecnc vaste ijzeren brug, 
ter  vervanging van dc bestaande houten hasculcerende 
gedeelten der  brug ovci het n vóór de Takslcoir, 
en gedeeltelijke verhrecdiug dior  brug; 4. eeue dub-
bele ijzereu bascule, r  vervanging vau de bestaande 
houten basculecronde gedeelten der  brug over  den 

l vóór de ; minste in-

schrijver  was J. P. Cornelissen. aldaar, voor  ƒ8883. 
, 14 Sept.: de levering van papier in on-

derscheidene soorten, benoodigd voor  den dienst der 
landsdrukkeri j  ged.  on '77; minste inschr. waren, 
Van Geldor en Zonen: no. 1/24, no. 3*  /"16.40: 
no. 4a ƒ10.50, no. ba ƒ 14 25. no. 6e ƒ7.57, no.
ƒ9 .15; e Erven . Blaaiiw: no. 2a ƒ30, 9c ƒ6.50; 

n Wijsmuller : 26 ƒ19.60, H /'14.95, 4e /12.05, 
94/495, 9AX ƒ5.28, 9i s eu c : 
r  ƒ6.46', 5c ƒ7.42, ld ƒ 2 . 0 3, 7ƒ ƒ 2.03, 8c ƒ5.105, 

9? /4.59, 9 /ƒ3 .85 ,9 ff ƒ2.80. 1 0 / ƒ 8 . 1 5;  A. Palm 
en Zn.: 2d ƒ 14.55. U Z'6.42;  C. en J. g : 'ia 
ƒ24.40, 5rf/2l , 9i /-7.60;  Ubbens en Volkers: 56 
ƒ 12 46,6a ƒ5.09, la ƒ 6 50, 1b ƒ4 .11, lc ƒ4.11, la 
ƒ5.59, 94 ƒ2.47, 12a ƒ 9 . 9 0;  Van üerrevink cu 
Zonen: 5c ƒ7.93,  ƒ 3.04, 8*  ƒ2 .52. Baf f4.1§; — 
J. van : 6a ƒ 9 . 6 9;  J. van n en Co.: 
64 ƒ8.78; c en Crancnburi,' : 6*  ƒ 6 , 2 8; — 
Wed. S. Bencdictus : le ƒ 3.S5. 74 ƒ2.78, 9*  ƒ3.18; — 
W. : 84 ƒ4.20, 124 ƒ 4 . 0 4;  Smulders en 
Co.: 11 ƒ 7 . 4 9, 13/18; - Gebr. Uitteubogaard: no. 
12.7 ƒ 9 . 4 95 . 

Utrecht, 14 Sopt : het verbeteren van het fort aan 
de Biltslraat ; minste inschrijver  was Van , te 
Sliedrecht, voor  ƒ188,000. 

, 15 Sept.: het onderhoud der  werken tot 
voorlzetting der  verbetering van dc s onder 
Ncdcrhemort en Wijk , tusschen de kilometerraaien 
253 cn 254: minste iuschr. was . Volker , te 
Sliedrecht, voor / 20,740. 

, 15 Sept.: het uitbaggeren van het 
mariuedok: minste insenr. was W. Goedkoop , al-
daar, voor  ƒ2247 of ƒ 0 . 56 per J . 

, 15 Sept.: het doen van grondboringen en 
peilingen op de , aan de oostzijde van den 
havenmond aldaar; iugek- 8 bilj. , als: 

Gebr. . ƒ 10,100 
P. Spruit, „  9.100 

. Zacharias, „  9,000 
J. , „  9.000 

. , „  8,600 
C. lloogendooru . „  7,600 
Vos eu , „  7,440 
J. G. Bruns, „  1,940 

allen aldaar. 
, 15 Sept.: het vergrooten van do 

bergplaats voor  gevulde prjcctich n en het maken 
van een gebouw voor  bureau's op 's s werf al-
daar: minste inschr. waren A. uu . de 
daar, voor  10,220. 

k . 16 Sept.: dc levering van 120,000 . 
vette steenkolen: ingek. 3 bilj. , als: 

. 11. Bonnekanip, te Velp, / 9.25 
Th. van der  Bach, „  Arnhem. „  8.70 
(J. Bongers, „  idem n 8.50 
por ) . 

Arnhem, 16 Sept.: lo. het maken van riolen in 
l en eeu ijncron duiker  onder de ; 

ingekomen 9 bilj. , als: 
(j. van Uerkuu: 

. , 
S. Bruigom. 
11. , 

. W. , 
. Janssen, 

1 Pul man, 
. van dc Sand, 

N. van der , 

 3761. 
„  7670. 
„  7100. 
„  7000. 
„  6555.55 
„  6440. 
., 5668. 
, 5469. 
, 5369. 

8o. de levering van gewasschen grint cn het riolen 
voor  beplanting langs deu Wekeromschenwcg, in 2 
perc: A. Vale, lc perc, grove grint a ƒ 1 . 7 6, gebro-
ken of tuiugriu t a ƒ 1 . 6 6, tiju c grint of plaatzand 
ii ƒ0 .65 : 2e perc it ƒ 0.28s per  str. ; allen aldaar. 

Arnhem, 17 Sept.: het doen van eenige vernieu-
wingen cn herstellingen aan dc bestrating op den 
grooten weg van g over m naar do 
Pruisische grenzen hij  Anliolt ; minste inschr. was B. 
Onsleijn , te Orempt, voor  ƒ1550. 

Vervolg der  Berichten en . 
. 

Een der  belangrijkste werken, welke in Ja-
maica worden uitgevoerd, is de aanleg der 
nieuwe waterwerken om de stad n van 
water te voorzien. Er  worden twee reservoirs 
gemaakt, die 5 millioen gallons water  kunnen be-
vatten en voor elk reservoir  is een filter-bed 
aangebracht. t water  zal door  middel van 
ijzeren huizen van de reservoirs naar de stad 
worden geleid. 

— n heeft nabij  bet station Gilde haul -
nover) op zeer  weinig diepte een laag asphalt aan-
getroffen . die van de beste qualiteit moet zijn 
en eene dikte heeft vnn meer dan 9 voeten. n 
1873 was door het Pruisische Gouvernement 
concessie verleend om daar  steenkolen te delven, 
en bij  het inbrengen der  schachten stootte men 
spoeifig op dc asphalt. 

— e jaarlijksch e tentoonstelling van kunst-
werken te Brussel, thans geopend, bevat 1850 
nommers, nanieljjk 1389 schilderijen, 20G beeld-
houwwerken , 230 teekeningen enz. en 2"i bouw-
kundige ontwerpen. Onder de tentoonstellers telt 
men 827 schilders, 111 beeldhouwers, 183 tee-
kenaars, graveurs enz. en 17 bouwkundigen; 
hieronder  worden gevonden 50 schilderessen, 3 
beeldhouwerossen en 19 teekenaressen. Volgens 
den landaard zijn de schilders te verdeden als 
volgt; uit Frankrij k 140, d 117, d 
51, ë 10, Engeland 10, Oostenrijk 8, Zwit -
serland 5, Spanje 2, Zweden 2, d 1, 
Amerik a 1 en België 453; cn de beeldhouwers: 
uit België 93, Frankrij k 10, ë 8, Engeland 
3 en d 1. 

B  N N E N  A N . 

Wonseradeel. Nadat de Gemeenteraad reeds 
vroeger had besloten tot de benoeming van een 
gemeente-architect over te gaan, eu eenige raad* 
leden het voorgestelde traktement van ƒ 1000 te 
gering achtten, bleef deze zaak voorloopig rusten. 

Alsnu is op de begrooting voor 1876 hiervoor 
een post vnn ƒ 1 2 00 uitgetrokken.' 

E indhoven. n 12den dezer \» dc in nan 
houw zijnde toren der  nieuwe katholieke kerk te 
Wocnsel, die eene hoogte had van 50 meters, in-
gestort. e kerk is zwaar  gescheurd en zal ge-
deeltelijk moeten worden afgebroken. t gebouw 
zou de volgende maand worden betrokken cn 
de schude wordt op 30 duizend gulden geschat. 

. e Gemeenteraad heeft benoemd 
tot gemeente -opzichter den tieer P. S. Bosnia, 
nu. timmerman, le . 
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G OP . 
e vereeniging vun schat plichtigen te Cudix, 

die ingevolge hare statuten moet werken in liet 
algemeen belang dezer  stad, teneinde haar in 
de toekomst haren vroegeren voorspoed terug te 
geven, beschouwt als een der  beste middelen om 
daartoe te geraken het oprichten van het grootst 
mogelijke aantal nijverheidsinrichtingen, zoowel 
van grooten als kleinen omvang. e 
heeft deze Vereeniging een wedstrijd geopend, 
met het doel om prijzen toe te wijzen aan de 
beste memorien, waarin het oprichten van eene 
of meer  fabrieken, of wel van nijverheidsstich-
tingen wordt behandeld, moetende elke memorie 
voorzien zijn vun eene benaderende opgave van 
kosten. 

e prijzen zullen bestaan uit gouden-, zilveren* 
en bronzen medailles of uit eere-diploiua's, die 
door het Bestuur  zullen worden verleend, volgens 
de waarde der  memorien en de rangschikking dei-
jur y , die zoowel op de waarde van het aange-
geven denkbeeld als op de practischen gemakke-
lijk e uilvoering zal letten, terwij l de letterkun-
dige waarde der  memorie van minder  belang is. 

e vereeniging zal alle memorien, die van 
buitengewone verdienste worden geacht, in de 
Spaansche taal uitgeven en 1U0 exemplaren voor 
den schrijver  bestemmen. 

Van buitengewone verdienste zal eene memorie 
worden beschouwd, zoo die de middelen aangeeft 
om eene industri e in den kortst inugelijkeu lij d 
in het leven te roepen, alsook zoo die handeli 
over  eene of meer  r.ijverheidsstichtingen waartoe 
hei grootste getal werklieden benoodigd is. 

e medailles zullen eene inscripti e hebben, die 
het onderwerp dat bekroond is en den naam der 
Vereeniging vermeldt. 

e memorien moeten duidelij k zijn geschreven 
in het Spaansch, Portugeesch, , Franscli, 
Engelsen of , en worden vóór 1 Februuri 
1870 franco ingewacht aan het secretariaat der 
Vereeniging te Cadix. e schrijvers zullen hunne 
memorien van een kennelijk teeken ol een spreuk 
voorzien en doen vergegcld gaan van een ver-
zegeld briefj e dat hun adres bevat en dai vun 
buiten van eeu zelfde teeken of spreuk is voorzien. 

All e memorien, waaraan een prij s wordt toe-
gewezen, blijven eigendom der  Vereeniging, en 
de uitreikin g der  prijzen zal op eene plecliune 
wijze in het publiek plaats hebben. 

Zoo het Bestuur  zulks nutti g oordeelt, zal deze 
wedstrijd door een anderen gevolgd worden , 
waarvan het doel is om evenzoo prijzen uit te 
loven voor het ontwerpen van nijverheidsinrich -
tingen, waarvan in de bekroonde memorien sprake 
is en zulks vooral met het doel um eene onmid-
dellijk e oprichtin g en in werking brenging te vei-
geaiakkelijken. 

Correspondentie . 

Verschillende stukken moeten, wegens plaats-
gebrek tot een volgend nommer blijven liggen. 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor  Opmerker gelieve men, ter  voor-
koming van oponthoud, te adresseeren aau de 

. e d a o t i o 

van genoemd Weekblad. 

X o t V i ' i i < l n f f - i i v o u t l i i . ' - i . - n u r e n 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom-

mer aangenomen. 

Advertentien , 

. 
Een jongmensen, met de theoretische eu prac-

tische uitvoeringen van Stoomwerktuigen en an-
dere ijzerwerken bekend, en hiervan goede ge-
tuigschriften bezittende zoowel van buiten- als 
binnenland, wenschl van zijne tegenwoordige be-
trekk.n g te veranderen en zich als

 of
 op cene andere fabriek geplaatst tc zien. 

Franco brieven worden ingewacht onder  letters 
T . V. . aan het Bureau van dit blad. 

g 
OP 

in het Timmerhui s te  naai-

de levering van: 

e voorwaarden liggen., op de gewone dagen 
en uren, ter  lezing op het bureau voor de
selijke werken, enz., in bet Timmerhuis, en zijn 
voor den prij s van 5 cents, verkrijgbaa r  bij . 
P. VA N WA ES E E \ ZOON, Boekdrukkers 
in den n N" . 73. 

A T E . 
Te Velp wordt aan den Straatweg, tegen het 

dorp aan, TE P aangeboden eene
 met goed aangeleg-

, gioot ongeveer 1700 vierkante meters. 
e kooper kan desverkiezende nog meerderen 

grond bekomen. 
Te bevragen met franco brieven bij  den heer 

VA N E r te Arnhem. 

F ES N van
 maken bekend dat, naar  aanleiding van 

de dezer  dagen gedane afkondiging der  door de 
Staten van Zuid- en d op 9/13 Juli j 
ll . vastgestelde, en door Z. . den g bij  be-
sluit van 10 Augustus 11. no. 03 goedgekeurde 
wijzigin g van s , de Vereenigde 
Vergadering van d zal hebben over te gaan 
tot de vervullin g der  betrekklnsr  vnn -
land'.*  nnjenirur, met bepaling van diens bezol-
diging en verdere voorwaarden van aanstelling; — 
en dat daarom f en n zich 
spoedig wenschen bezig te houden met het opma-
ken eener  voordrag! te dier  zake aau de Vereenigde 
Vergadering. 

f en n noodigen daarom 
alle deskundigen, die mogten vet langen voor ge-
zegde betrekking in aanmerking le komen, uit , 
zich vóór S October a. s. per  adres hij  hen aan 
te melden. 

 3 September 1875. 

 en Hoogheemraden voornoemd, 

E ,
W . G. E N , Secretaris. 

E 

. 
 en S van

 zijn voornemens op Woensdag den 22 
September 1875, des namiddags ten 1 ure, ten 

e aldaar aan te besteden: 

alles nader  omschreven in het bestek en de voor-
waarden die, op de gewone dagen en uren, ter 
lezing liggen op de  Secretarie cn het 
Stads Timmerhuis lc  en ook voor  den 
pry' s van 50 Cents verkrijgbaar  zijn by Wed. P. 
VA N E en ZOON, Boekdrukkers in 
den Houttuin , n°. 73. 

Nadere inlichtingen zijn tc bekomen aau ge-
meld Timmerhuis. e aanwijzing in loco zal 
plaats hebben op Zaturdag den 18 September 
1875, des voormiddags van 10J- tot i i \ ure. 

k 

 & C\ 

Utrecht 

A A E T Utrecht. 
Fabriek van

" V * * l d o T r n v o r » . 

e j  belast zich met het
van gecomprimeerde wegen cn mastiek vloeren, 

n geeft de r G. . VA N N 
aan dc Fabriek W.W. 107/*. te Amsterdam. 

 en N van  eu 
. alle soorten van 

. gejj  k t e
 enz. en /. 

L O C O M O T I E V E N , 

STOOM- en FABRIEKSWERKTUIGEN, 

S

S VOO E . 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 

S  tol verminderde 
prijzen steeds in diverse afmetingen voorhanden. 

, 

Sieuwehaven N.zydc 55, l lo t t l ' rda in . 

E T 

- of  WAGENS. 
Te bevragen bij  J. . S , te 

Gorinchem. 

.  &> ZOON , 
Fabrikante n van Stoom- en andere Werktuige n te Amiterdam , 

. F. O n d e r w a t e r , , 

T N 
N 

 i> r  en , 

voor  welker  cn  sella bij  de felste koude en 
grootste hitte, b. v. in Glasfabrieken, hij  geheel instaat en alle schade welke daardoor  mocht ont-
staan geheel voor  zijne rekening neemt. e goederen worden geleverd franco, waaromtrent nadere 
iuformntie n te bekomen zijn. Ook levert hij  in alle mogelijke afmetingen diverse 

E , 
Bomkade . 

enz. enz. enz. 

e Verwen worden steeds afgeleverd tegen den Engelschen Fabrieksprij s in 

V O O R B O U W K U N D I G E N 

van Th. J. , te Utrecht. 

E & S , 
. 

TJtroclit , Bl ldtstraat , lal . 

VOO

E en . 
>T(

 eni. 

L I E R E N , D O M M E K R A C H T E N , T A K E L S , enz. 

 en
 cn

 , . enz. 

T , , enz. 

t Staat- en g Nieuwsblad  is het  vnn 
alle groote dagbladen in Sederland. 

t verschijnt dage l i j k s, behalve Zon- en Feestdagen, en bevat g e r e g e ld de volgende 
rubrieken : , Politiek Overzicht van het Buitenland, volledig Binnenlandse]) Nieuws, 
Feuilleton , u , - en Zeemacht, n , Onderwij s , s , 
Allerlei , beredeneerde, geheel onpartijdig e Beurs-overzichton, telegraphische Beurs- cn -
berichten, zoo binnen- als buitenlandsche, Uitlotiiige n van alle Effecten, Zeetijdingen enz. Ad-
vertentien. 

t verheugt zich in de medewerking van vele onzer  o. a. van . J. 
TE N , . . . , , Prof. A. . W. A. VAN , J . . 

, . 0. Vos A E  en anderen. 
Als de Volksvertegenwoordiging vergadert, wordt geregeld een g en een -

meroverzicht  gegeven. 
n het volgende kwartaal zullen in het Feuilleton de volgende romans woiden opgenomen: 
E T VAN ÜONN1NA, door E FAUNA . Uit het h door w 

E . — En: 
, door . E. N . (Schrijfster  van J o z ua s en P a t r i c i a 

. Uit het Engelsen door . 
Zij . die zich met  O c t o b er op  abonneeien, ontvangen de nog deze 

maand verschijnende nummers e Abonnementsprijs is per  dri e maanden slechts J
franco per  post

k „de e " 

 &

, N en N 
van verschillende Bouwwerken , Stoomgemalen , 
Fabrieken, Bruggen, , enz. 

E N . . 

N N . 
n ia n en Belgischen Straatkeijen, 

Portland-Coment, Tras, , Vuurvaste steenen, ens. 

hebben verzonden de laatste aflevering van het 
werk, getiteld: 

t ove den -

bouw in , 

 C .  Architect. 

t werk is compleet in 7 alk-veringen en bevat 

42 platen, 'rjj s

A dr es sen . 

Prij s vooi' SS achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels . B 15.— 
dri e regels > * 20.— 

 Amsterdam. Alle bouwonia-

meniën in cement, gijis, enz. l a ./'7.25 per  vat 

 Arnhem.

 te  te koop"  aller-

gunstigst gelegen. Adres den r  VA N -
E , te Arnhem. 

. - jNl t  te Scheveninyen, fabrikan t 
van ceinent-rioten, waterbakken , vloeren, enz. 

 te koop nabij  de n 
aan den Singel, te Utrecht, tt- bevragen by den 
architect Ü uldaar. 

 Fabriek
 en

 . VV.  Sc

Tiende g  39. Zondag 26 Septembe 1875. 

E . 
VOO

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Verschijnt Zondag.. Prij s per S maanden  1.Ö5. n abonneert sich 

een jaargang. Afzonderlijk e nommer» bij  vooruifbestclling 15 cent». 

AUe stukken en advertentien te adresseeren 

de e te . 

: 

Van 1—5 regcla ƒ 1. , verder  voor  eiken regel 20 cents cu 10 cents voor  een 

nummer van het blad. Groote letter» worden unar  plaatsruimte berekend. 

Berichte n en mededeelingen . 

. 

A n weet met welken ijver  de Amerikanen 
spoorwegen hebben aangelegd. Zij  hebben up 
't oogenblik meer  dan 100,000 kilometers, hetgeen 
betrekkelij k niet veel is, wat de grootte van het 
land betreft, muar  aanzienlijk in verhouding tot 
zijne bevolking. 

n het jaar 1872 alleen zijn er  11,810 kilo-
meters aangelegd; wat ongeveer het drievrjfd e 
gedeelte is der  spoorwegen in Frankrijk . Bijna 
al dc vereisehte kapitalen voor  deze werken kwa-
men uit het buitenland, van , . 
Engeland, Be lg ië, enz. e Anierikaansche -
tthspptjfn  hebben niet altij d mannen aan het 
hoofd, vuorzichtig en eerbiedig jegens de rechten 
van anderen; men verkwistte toch een groot ge-
deelte van deze fondsen en men kun weldra geen 
intrest meer  betalen; van daar een financieel.; 
crisis, die een levendigen indru k in Amerik a en iu 
de geheide wereld maakte. 

e Europeesche kapitalen hielden dan ook op 
in de Vereenigde-Suten aan te komen. n 1873 
legde men niet meer aan dan 0,100 kilometers 
spoorwegen, in 1874 alleenlijk 3,358j  eindelijk 
in de eerste dri e maanden van 1875 construeerde 
uien slechts 294 kilometers. e tak van nijver -
heid, na gedurende eenige jaren eene enorme 
vlucht te hebben genomen, is eensklaps kwijnende 
geworden. 

— A e Scientific American van den 14 
augustus . geeft de beschrijving van eene nieuwe 
illegmaebine of bestuurbaren luchtballon, die iu 
Amerik a vervaardigd, in de helft vun deze maand 
moet worden verzonden. 

e nieuwe machine schijnt het resultaat te 
zijn van samenvoeging van al de beginselen, waarop 
tul nogtoe ile verschillende proeven van lucht-
scheepvaart zijn gegrond geweest. Zij  is samenge-
steld uit een linnen schip van 65 voeten lengte, 

 tu.i-i met twee stalen masten ieder  van 28 voe-
ten hoogte en waai tusschen een eivormige hallun, 
door  middel van een netwerk, aan de toppen der 
masten is vastgemaakt. 

Van het netwerk af gaan de touwen, die aan 
den ballon verbonden zijn , zooals ook bij  de ge-
wone ballons het geval is. Aan elk uiteinde van 
liet vaartuig is een soort van rad (propulseur), 
ouk van linnen, en elk rad is onafhankelijk van het 
andere. Twee breedc roeren dienen om het vaar 
tuig te sturen. 

Aan iedere zijde van het vaartuig is een groote 
beweegbare en holle vleugel van 35 voeten lengte, 
op 15 voeten breedte van voren eu 10 voeten vun 
ncliteren. e vleugels hebben een beweging 
van 170 slagen in de minuut en de raderen doen 
1,200 omwentelingen in denselfden tijd . 

e luchthewegingstoestellen worden duor eene 
in het schip geplaatste hydraulische machine van 
8 paardekrachten bewogen. c geheele machine 
weegt 1,800 ponden; de ballon beeft een in-
houd van 80,000 kubieke voeten en 12,000 ponden 
ballast zijn noodig tol den gewonen last van dit 
toestel. n rekent dat de snelheid bij  stil weder 
'0 mijlen per  uur  zal zijn, en dat men den oceaan 
daarmede in 50 uren zal kunnen oversteken. 

e r  stelt zich vonr, als proef, die bin-
nenkort zal worden gedaan, New-York , Phila-
delphia, Baltimor e en Washington te bezoeken. 

n deze proeven met goeden uitslag be-
kroond worden, zal hij  een overzeesche reis ma-
ken, wuartoe hij  zich voorstelt geen gebruik van 
de hulp van den luchtstroom te makeu. 

— A Onlangs heeft het Portugeesche Gouver-
nement aan de fabrieken te Bochum (Pruisen) 
eene bestelling gedaan van 14,000 ton stalen 
spoorstaven, ten dienste der  spoorwegen in de 
provincie o en zulks voor . 254.75 per 
t&n , geleterd te . 

e «Compagnie du Nord"  van Spanje, bestelde 
aan de Société des aciéries du  te , 
3000 ton rail s voor den prij s van . 250.50 per 
ton, franco te Santander. 

e prijzen zijn zeer  laag. e fabriek te 
huchuui vroeg vuor  deze laatste levering 250 
banken en die van Ebb Vale (Engeland) bood 
aan tegen fr . 259.50. 

Voor het oogenblik zrjn het de s die 
de markt der  spoorstaven bederven, waartoe zij 
verplicht zijn door  hunne enorme productie. 

— A Als een staaltje der  waardevermindering 
van eigendommen in Amerik u wordt medege-
deeld, dat de vill a van den bekenden linanuier 

Jay Cooks, die in een der  voorsteden van Phila-
delphia is gelegen en meer  dan 1,200,000 dollars 
gekost heeft, voor  350,000 dollars in andere 
handen is overgegaan. 

— Er is eene prijsvraag uitgeschreven voor 
den houw van eene school voor 205 kinderen, 
met onilerwijzerswoiiing, voor  Billingborough, in 
het graafschap . All e vei langde inlich-
tingen zijn te bekomen bij  den Secretaris der 
schoolcommissie J. . Bell, aldaar. e tij d van 
inzending h zeer  kort genomen, zijnde die ter-
mijn geopend tot den Oden October. 

e commissie verbindt zich in geen enkel op-
zicht tegenover de inzenders, cn is geheel vri j 
om de uitgeloofde premie al dan niet toe te wijzen. 

— t ruiterstandbeeld van Bernadotte is den 
7den dezer tc Christiaui a onthuld , in tegenwoor-
digheid van 50,000 personen, liet standbeeld 
is geplaatst middenop de hoogte, waarop het 
paleis is gebouwd en tegenover de voornaamste 
straat. t beeld is van de hand vau deu beeld-
houwer Bergslien en werd te n ge-
goten. 

— ln de City te n is een stuk grond , 
vau ong. 3000 vierk. Eng. voeten (324 vierkante 
meters) op den hoek van Threadneedlestreet en 
Bishops-gute-stteot, verhuurd voor  eene grond-
rente van 2000 1 ( ƒ 3 1 , 2 0 0) 's jaars. Op dezen 
grond zullen verschillende gebouwen voor  ban-
kiers, maatschappijen en kooplieden worden ge-
sticht. 

Wanneer men deze grondrente kapitaliseert 
tegen deu penning 20, dan komt de koopprij s per 
vierkanten meter op ongeveer  1920. 

— Volgen» de » World''  heeft de Porte aan 
een Fransche j  de coneessie gegeven 
tut opening van een haven te Jalf.i, en tot de 
verbinding der  stad door een spoorweg met 
Jei uzaleui 

. 

s Graveuhage. n 15den September beeft 
te Berlij n de uitwisseling plaats gehad der  aktert 
van bekrachtiging der  conventie, den Sisten Juli 
jl . tusschen Nederland en d gesloten , 
betreffende den spoorweg van Winterswij k naar 
Boiken en Bocholt. (Staats Gtj 

—  Bij e beschikking zijn de civiele 
ingenieuis J. Nuhout van der  Veen, C. van , 
B. s en E. A. C. F. van Essen, gesteld ter 
beschik king van den Gouverneur-Generaal van 

, om te worden benoemd totndspirant-
ingenieur bij  den Waterstaat eu de burgerlgke 
open hare werken diiar  te lande. 

— t 1 October e. k. geschieden ile volgende 
verplaatsingen Uj  het korps ingenieurs van den 
Waterstaat: de ingenieur P. e wordt toege-
voegd aan den inspecteur vun den Waterstaat in 
de 2de inspectie, tijdelij k belast met de 1ste in-
spectie to m ; uU arrondissements-ingenieur 
zullen dienstdoen: de ingenieur B, n 
iu het Ode district , standplaats , en de in-
genieur A. r  iu liet Ode district , stand-
plaats Bosch; aan den hoofdingenieur  voor de 
rivieren worden toegevoegd: tie ingenieur . J. 
Casten dijk Jr . voor bet 4de rivier-urrondissemeut 
(heide u , e Waterwegen en ; 
tie udsi,iiantiugeiiieiir  B 1'. J. Tutein Nolthenius , 
voor het 3de rivin-arrondissement l , Zwart e 
Water en Zwolsche , eu de adspiruut-iuge-
ineur J. C. r  voor bet 2de rivier-arrondis -
sement , k en Nieuwe . 

— e spoorwegen é en -
iiiiind-Gruiiuu-Ensched é zullen op builsch grond-
gebied door de W'estfalische Eiseiibahn worden 
geëxplo i teerd, met uitsondering van het gedeelte 
van tironau tot de grenzen, waarvan de exploi-
tatie door de Nederlandsche Staatsspoorweginaat-
schuppij  is uanvaard. t deu bouw is men thans 
reeds boven verwachting zoover  gevorderd, dat 
de opneming door de beide n nog deze 
maand zal kunnen plaats hebben. s dadelijke 
goedkeuring daarvan het gevolg, dan zal du ope-
ning reeds op 1 r a, s, volgen, i .V.  G.) 

— Bij  besluit van Z. . is bepaald dat, naar 
gelang van de behoefte, door den r van 

n bet noodig aantal leerlingen der  Poly-
technische school te , die genegen zijn zich 
voor den dienst in ludie te verbinden, en het 
getuigschrift B bezitten , bedoeld bij  art. 01 der 
wet van 2 i 1803, bestemd kunnen worden 
om, nu behoorlijk volbruchte studiën, verkrijgin g 
vun het diploom van civiel ingenieur, eu even-
tueel na practische oetening, ter  benoeming tot 

adspirant-ingenieur  bij  den Waterstaat en de bur-
gerlijk e openbare werken in ë te worden 
uitgezonden. Nadere voorwaarden behelst de 
Stiiats-Courmd. 

— Z . . beeft aan den heer .1. J. van -
wijk , eervol ontslagen ingenieur in algemeenen 
dienst bij  de , alsnog verleend 
den persoiiceleu titel van raad-adviseur  voor de 
zaken der  telegraphic bij  het t van 
Financiën, zonder  bezwaar van 's s schatkist. 

t plan om in 1870 een -
nationale Tuinbouwtentoonstelling te houden, 
waaraan verbonden zou zijn eene tentoonstelling 
van plantaardige voortbrengselen, hoofdzakelijk 
dit de Nederlandsche , cn een Botanisch 
Congres, is in zóóverre gewijzigd, dat de uit-
voering een jaar is uitgesteld. 

e e Commissie is tot dit besluit 
gek urnen, nad.it haar  gebleken was. dal ook de 
Société  de  te Brussel, voornemens 
was in 1870 een groote e Tentoon-
stelling te houden en da.iru.i u te verbinden een 
Botanisch Congres, en dat er  nlle reden waren 
om deze ïento-mstel l ing den voorrang te geven. 

e Commissie meende lc eer  zoodanig hesluit 
te moeten nemen, dewijl het uitzicht bestaat dat 
zy, door het houden der  Tentoonstelling ln 1877, 
in de gelegenheid r.i\ zijn aan de Tentoonstelling 
van voortbrengselen uit het plantenrij k een uit-
gebreider  omvang en grooter  belangrijkheid te 
geven, dan ingeval zij  op het eerst beraamde tijd -
stip plaats hal Zij  is voornemens den langeren 
tijd , die huur  voor de verwezenlijking barer  denk-
beelden s overgelaten, ten meesten nutte der 
omvangiijke taak, welke zij  heef  op zich geno-
m e n, te gebruiken. 

Van een groot aantal buitenlandsche Tuinhouw-
maatschappijen, geleerde Genootschappen en -
stellingen zijn reeds brieven van adtutesie ont-
vangen , benevens de zeer  verblijdende mededee-
ling, dut óf het voornemen is opgevat, óf reeds 
een aanvang is gemaakt mei hel ten uitvoer  leg-
gen dei beraamde maatregelen om de plannen 
der Oommissie zooveel dueuhjk le bevorderen. 

t ontwerp-programma voorde tentoonstelling 
is reeds in druk verschenen en is zeer  uitgebreid. 

. e Gemeenteraad heelt besloten 
eeu rechtsgeding iu le stellen tegen dc -
wegmaatschappij, ter  zake van de door  tiaar  aan* 
gevangen werken iu de . 

 lu plaats van den heer B. , 
die als directeur-architect der  gemeentewerken te 
'silage is opgetreden, heeft de d benoemd 
tut architect der  gemeente deu heer J. W. Bos-
boom, thans waarnemend architect alhier. 

— e Gemeenteraad heeft besloten, dat de 
gedeuksteen, die weldra iu deu gevel vau Thor-
becke's geboortehuis zal worden geplaatst, door 
dc Gemeen te iu eigendom zal worden aanvaard. 

. 

. S E " 

Van de hand van deu Uti echtschen geneesheer 
. - C. A. . Fock is onlangs een geschrift 

verschenen, handelende over  natuurschoon en 
kunstschoon, cn dat reeds verschillend is beoor-
deeld geworden. 

c schrijver  tracht door  liet aangeven van eenige 
furmulea, die hem, bij  de vergelijking vau eenige 
voorwerpen uu dc uuiuur eu du»r de kunst ver-
vaardigd, zijn bekend geworden, den weg te 
openi'ii ter  verklarin g vau hetgeen schoon en niet 
schoon moet genoemd worden. 

Ware het nu, dat het iu ' l werk verhandelde 
zich enkel bepaalde tot natuurschoon , dan zouden 
wij in de veelvuldige aanbeveling er  vau geen 
gevaar  zien. Unar  kunstvoorwerpen worden daarin 
bovendien geanalyseerd, en door  cijfers tracht men 
hun kunstschoon, hun kunstwaarde te constatee-
ren; en niet alleen dat zulks uu niet door  cijfers 
te eonstatoeren is, zooals o u. voor du bouw-
kunst nog onlangs door den heer  Vogel op de 

e Afdeeling der j  lot bevor-
dering der  Bouwkunst is aangetoond geworden, 
is de oningewijde met die cyl'ers al spoedig ge-
neigd, om, waar er  sprake is van de vervaar-
diging en beoordeeling van kunstvoorwerpen, die 
cijteis als uitgangspunt le doen dienen. 

Naar  aanleiding van genoemd protest vau deu 
heer  Vogel heeft de hoogleeraar . ie B. in de 

e courant een artikel geschreven, niet uls 
polemiek, maar als tegenhanger, doch Z. Uooggel. 
beschouwingen luopen enkel over  natuurschoon, 

ja zelfs worden de wetten, die het planeten-
stelsel beheerschen on de constnnte verhoudin-
gen, waaronder  scheikundige verbindingen plaats 
grijpen , met de porporliei i die men bij  sommige 
plantendeelen waarneemt, en die daarom schoon 
moeten genoemd worden, blijkbaa r  door hem 
onder  ééne rubriek gebracht. Ofschoon nu èn 
de genoemde wetten in het planetenstelsel cn in 
de scheikunde met gemelde proportion in summige 
plantendeelen b. v. ontegenzeggelijk het werk zijn 
van , moeten deze laatste echter  in 
aesthetischen zin, zuoals wij  die hier  belmoren op 
le vatten, daarvan wel degelijk onderscheiden 
worden. 

t bewuste artikel heeft overigens het protest 
vun dun heer  Vogel in geen enkel opzicht ver-
nietigd. 

u de schilderkunst, bouwkunst, beeldhouwkunst, 
enz. worden den eerstbeginnende eenige regels 
aangegeven, waaraan hij  zich heeft te houden, 
doch bij  verdere vordering in zijn vak, wanneer 
bij  rij p genoeg wordt om self wat te corapuseeren, 
dan /al hij  die regels, welke hem in deu beginne 
eeu wet waren, althans niet meer  bij  afmetingen 
raadplegen, maar  zijn oog moet hem dan tot 
leiddraad zijn. Niet voor  iedereen die de kunst 
beoefent, hebben echter  genoemde regels de ge-
wenschte uitwerking , d. w. z. brengen hem tot 
de vereisehte hoogte, want niet iedereen bezit 
den vereischten aanleg voor  kunstenaar, iu. a. \v. 
zal kunstvoorwerpen leeren scheppen. 

Een kunstenaar die zich aan maten houdt, die 
de afmetingen van zijn kunstproducten niet door 
zijn oog kan laten bepalen, is geen kunstenaar; 
want houdt men die maten vol, dan bekomt men 
altij d iets stijfs, iets gedwongens, iets onbevalligs, 
wat den beschouwer eer  terugstoot, dan aan-
trekt . 

Aanschouw de kunstwerken der  groote meesters, 
die de bewondering dur  gansche wereld wekken, 
die door ecu ieder  schoon worden genoemd , en 
/.et er  deu passer op, dan zul men ondervinden, 
dal goed afgebakende proportion een zeldzaamheid 
zijn ; en nochtans bevredigen die kunstwerken 
het oog, hebben zij  voor dun beschouwer groote 
kunstwaarde. En dat men vooral in de muziek 
zoo betrekkelij k weinig heeft, b. v. aau .lc kennis 
van het getal trillinge n die snaren vun bepaalde 
afmetingen makeu, enz. leert men o. a. uit het 
feit, dat het aantal goede componisten soo uiterst 
gering is, dat maar zoo weinigen instaat zijn , 
goede en degelijke muzikale scheppingen voort te 
brengen. 

t wezen dur  kunst iu goedgeordende détails 
te beschrijven, ligt niet onder'i menscben bereik. 
Wi j  moeten dat beschouwtn als ecu geheim, dat 
zich aan ons openbaart door  zijn heerlijke uit -
werking, maar dal zich niet laat vertolken dan 
door hem, die daartoe den vei eischtun aanleg , 
het vereisehte talent bezit. 

t het oog op het bovenstaande moest hut 
ons bevreemden, dat dezer  dagen de heer F. 
Strucké, hoogleeraar aan 's s Academie van 
Beeldende , openlijk eeue aanbeveling van 

. Fock's werk in bet Algemeen Handelsblad 
plaatste. e heer  Strucké toch is kunstenaar cu 
derhalve vakman, cn . Fock is geneesheer en 
dus op hel gebied dur  schoone kunsten teek. 

Eu ofschoon nu de Canon van Polyclelus on-
tegenzeggelijk een niet onverdienstelijk werk moet 
genoemd worden, zoo kunnen wij  du poging vnn 

. Fock, om door  middel vau dien Canon meer 
licht te verspreiden, niet met die njrmpathi c be-
groeten, als door den heer  Stracké geschiedt. — 
Geenszins betwijfelen wij , dat de laatste zich meer 
voor de moeite, die . Fock zien getroost heeft, 
erkentelijk heeft willen toonen, als wel voor de 
degelijkheid van diens arbeid, want zoo beiden 
eens te zuuieu in een atelier  werk/uum waren , 
dan zou het al spoedig blijken , dal in de prac-
tij k bun zienswijzen verschilden, dat er  verschil 
bestaat tusschen kunstenaar en teek. 

Zooals . Fock in den aanhef van zijn werk 
zegt, heelt ZEd. tien jaren geleden eveneens ge-
tracht zich met zijn beschouwingen een weg te 
banen, maar ook toen werd zijn arbeid door 
eenigeii goedgekeurd, eu dooranderen verworpen. 

e weinigen welke dien arbeid zoozeer  aanbe-
velen, gaan echter, naar  onze inectiing, niet ver 
genoeg in bun redoneerlngeu. Zij  dienen ook 
eens te overwegen, welke nadeelige gevolgen er 
voor de kunst uit kunnen voortvloeien, wanneer 
zienswijzen als vau . Fock bij  hel publiuk aan-
gekweekt worden , aangezien dat puliliu k daardoor 
maar al le licht eeu vvupen iu de handen wordt 
gegeven om hel eene met hel andere tc verwar-
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ren, om te veroordeelen wat waarachtige ver-
dienste bezit, en te prijzen wat in de verste 
verte niet prijzenswaardig is. 

Op de jungste Zwolsche Vergadering der * 
schappij  tot bevordering der  Bouwkunst is er  nog 
over  geklaagd, hoe onder  andere op het gebied 
der Bouwkunst ons publiek werken als meester-
stukken bewondert, waaraan karakter  en kunst-
waarde ontbreken; cn daar . Fock's beschou-
wingen sobr  schoone kunsten in  gel-
den, en de Bouwkunst de oudste, de eerste en 
voornaamste der  schoone kunsten is, zoo mogen 
wij , waar  hare belangen dooi- verkeerde opvattin-
gen gevaar  loopen, niet achterwege blijven. pro-
test aan te teekenen. * 

Wat . Fock vóór een tiental jaren niet heeft 
ontdekt, heeft . ook thans niet gevonden en 
zal hij  wel altij d tevergeefs blijven zoeken. 

En zoo ile nieuwigheid op het gebied der  schoone 
kunsten voor  de leeken ware weggelegd, dan 
zouden de vakmannen gerusteltjk onbezorgd de 
toekomst kunnen afwachten. 

n het buitenland, waar  de schoone kunsten in 
oneindig grooter  bloei verkecren dan hier  te 
lande, wordt het publiek voorgelicht door  de 
vakmannen. Wij  willen hopen, dat het ten 
onzent niet den tegenovergestelde!! weg opga. 

X. 

J TOT G U 
. 

G . 

 17  1875. 

e Voorzitter  opent deze eerste vergadering 
met een gepaste toespraak. 

e rapporten van de afgevaardigden der  Af-
deeling op de algemeene vergadering der -
schappij  cn op de algemeene bijeenkomsten te 
Amsterdam en Zwolle worden gelezen. 

e Commissie, in wier  banden eene vraag over 
het meer  nutti g werken der  Afdeeling enz. ge-
steld was, brengt rapport uit. 

e Commissie begint met de opmerking , dat 
art . 3 van het reglement een vri j  voldoende lij- l 
van werkzaamheden bevat, zuodat het nooit aan 
stof behoeft te ontbreken. 

Als verdere uitbreidin g geeft dc Commissie in 
overweging dat het Bestuur  vragen zal stellen , 
die ter  beantwoording gesteld zullen worden in 
handen van dri e leden, wier  werkkin g meer 
speciaal in overeenstemming is met het onderwerp 
der vraag, cu dat geen vraag in behandeling zal 
genomen worden, vóór dr  Vergadering daarom-
trent  de wenscheljjkheid zal hebben uitgesproken. 

Na een zeer  uitvoerig debat, waarin wordt toe-
gelicht dat het de bedoeling der  Commissie niet 
is, de leden tot het doen van vragen uit te slui-
ten, maar  dat deze op de tot nu gevolgde wijze 
daarmede behooren voort te gaan, wordt dit punt 
aangenomen. c Commissie meent dat, wanneer 
belangrijk e onderwerpen aan de orde van den 
dag zijn , personen speciaal met het een of ander 
onderwijs bekend, uitgenoodigd kunnen worden, 
daaromtrent mededeelingen te doen, cen maat-
regel reeds in practij k gebracht, doch die meer 
uitgebreid zou zyn toe te passen. 

Een derde denkbeeld der  Commissie is, dut 
het zijn nuttige zijde moet hebben, wanneer  ieder, 
wien iets nieuws of bijzonders in zijn practisch 
leven te voren komt, daarvan mededeeling kon 
doen in de vergadering, wat algemeen als zeer 
nutti g werd geoordeeld. 

Ten vierde meent de Commissie, dat in de 
vergadering ter  bezichtiging en bevordering zul-
len kunnen gesteld worden schetsen en teeke-
ningen vun uit te voeren of uitgevoerde bouw-
werken. 

t laatste voorstel der  Commissie, «lal in de 
 een kort verslag 

geplaatst zal worden van het verhandelde in de 
vergader  ingen , teneinde de bekendheid der  Af-
deeling le vergrooten en meerdere belangstelling 
op le wekken, wordt mede aangenomen, nadat 
is vastgesteld, dat het ieder  die iets levert ol 
voordraagt in de keuze zal gegeven worden ot bij 
al ol niet uan het door  hem gesprokene openbare 
bekend d verlangt gegeven le zien. 

Na de genoemde discussién spreekt de Voor-
zitter  den wensch uit, dot dc genomen besluiten 
aan den bloei der  Afdeeling bevorderlij k zullen lijn . 

e heer  W. C. van Gooi1 stelt teekeningen 
ter  bezichtiging van den gekau telden ijzeren 
caisson voor  den pijlei der  in aanbouw zijnde 
Willemsbrug over  de s te , cn doet 
mededeeling van het daaromtrent verhandelde 
door  den heer . A. Witko p g (zie Notu-
len van hel k t van s 
1874—1875, bl. 138.) 

Ter bezichtiging wordt aangeboden een belbuit-
waterpas, dat door  hel aanbrengen van een vizier 
geschikt is, ineens voor  eene vry groote lengte 
zuiver  te waterpassen. Voor  nfloodingen is mede 
eenige inrichtin g aangebracht. t met zorg 
uitgevoerde instrument was vervaardigd door  en 
te bekomen by den heer , te , voor 
den prij s vuu uiigevcer  / 1 5. 

G N OP E -
E G T E 

. 

Gouden kruizen: Tresling en Co., Amsterdam, 
cfaromo-litbogr.; J. W-F.Offenberg, id-, photogr.j 
 B. s cn Zoon, 's-Gravenhage, meub. j 

B. Tibout , tinna E. van Essenburg, Utrecht, 
meub.; J . . r  en Zn., Amsterdam, 
brandwaarborgkasl; F. 11. Smulders, , 
toestel om torenklok te bespelen; Bekker  Sons, 

, balansen en gewichten; A. de Casseres, 
Amsterdam, cbronom. enz. 

(_*1 Zilveren vergulde kruizen: . Niekerk, 
Amsterdam, afnemingen van gebouwen enz.; 

f, Aon A. N. Alli.-iiu.-r , tc Ani»terdoiu, is alken wegens 
te lute ( niet  dc Ziuereu : -
daille, wuurtoe die iiueuUtr  \WT Piuiuio't -.uleu. 

Schutter  en Van , id., zadelmakerswerk; 
Bernard Budde, id., kunst-draaiwerk ; . S. . 

s Geestcranus, geb. Van , , kunst-
bloemen; A. Salm Azn.. 's-Gravenh.'ige, laarzen-
werk; S. . . , kunstbloemen 
en vruchten : A. lionebakker  en Zn., Amsterdam, 
goud- en zilverwerken; . vun Praag, id., gezette 
diamanten en edelgesteenten; Perk en Co., id., 
badkuipen enz.; J. . . id., dames-werk-
tafeltje; . S. Wagencr, Arnhem, bloemtafel ens. 
van boomvruchten ; P. J. Cramwinckul , Groningen, 
spiegels; Jan Wesseling, , antiek 
schenkblad ; Constant W. Grolman, Utrecht, nieuwe 
methode encadreeren: Joh. de Zwart , id., meub.; 

. C. Tibout , Zwolle, ingelegde salontafel: Gom-
pertz en Zoon, Amsterdam * metalen capsules ens.; 
C. p de Bruijn , Breda, ornamenten; B.Tros, 
Utrecht, waarbnrgkasten en kachels; J. C. Stelling, 
Amsterdam, lampen en metaalwaren; .  Pen> 

nock , id . , voor  metalen planten en fontein; 
t en , Amsterdam, kachels, enz.; 

C. . , , voor  geschilderd ge-
brand glas; . C. de , 's-Ocivenhage, voor 
marmeren schoorsteenmantels;  Goussens en Zn , 

, voor  huiilrelicf ; J. van Oerle 
en Zn., , voor  damasten tafelgoed; G.

 bel, Amsterdam . voor  inodcl-stoominachiuc ; 
J. , Groningen, voor  chirurgial e instru-
menten enz.; J. Cuypers, firma  J. T. Cuypers, 
's-Gravenhage, voor  pianino; . J. C. v. d. -
ten, Venlo, voor  een electro-controleur; A. -
dens de Jonge, Oude-Pekela, voor  meelsoorten; 

. . A. , Amsterdam, kunstmest; . cn 
. Grootes, Wcstzaan, blauwsel enz.; Veenhoven 

Schuringa en Co., Wildervank , aardappelmeel: 
C. J. -Spijdel. Onder-Amstci, model-reddingboot 
en wagen. 

Zilveren kruizen, .lob. , 's-Gravennage, 
cbromolithographle; 11. O. , Zwolle, aqua-
rellen; F, Si. Fisscher, Amsterdam, goud* en zil-
verwerken; .lob. F. van der t  Co., Am-
sterdam, goud- en zilverwerken en urdeleekens; 

J. Sequeira, Amsterdam, diamant-industrie; . . 
! id., dames-werktafel;  F. van den 

Bergb cn Zn , 's-Gravenhage , panier  en park-
chais; J.  Gy'zcn, id. , meubelen; G. A. . 
Bilderbeek , , theetafel; J. van , 
Zwolle, salontafel en kleederkast: . en C. Jon-
ker , Gouda, gebakken steen; A. van de: , 
Airsterdam , schilderwerk; P. s Geesterauus, 

, voorwerpen van gezaagd hout: r 
Fontein, firma  Erven . Fontein, Fraueker, pan-
nen, vorsten, vloeren; s s en Zn., 

, pannen en vorsten; s Tcvundercu, 
, /wart marmeren schoorsteenmantel; 

. C. van , Utrecht, machinale steenen; 
. , Vuurscl.c, .schilderwerk ; . Aleida 

Teunissc, Amsterdam, dames-handwerken: . 
C. Terneden-de Voogd, , vuurscherm; 

u y , 's-Gravenhage, schelkwasten 
enrosetlen; S. Plantcydt, , llollandsch 
draadseii; - J. de Swart, Amsterdam, model-
Stoommachine; A. J. Brouwer  en Zn., Utrecht, 
klok om nachtwacht in fabrieken te controleeren; 

. J. , Utrecht, natuurk . werktuigen; 
W. Wieringa, Zuurdij k (gemeente , wan-
molens; Van der  Veen en Basgra, Berguin , ci-
chorei; G. F. Groenewold , , voor  gewassen 
1874, tarwe, rogye enz.; P. s de Jonge, 
Oude-Pekela, gezuiverde cichorei; C. G. van 
der Post, Gouda, sigaren; Van der  Jagl en Fran-
cois, Utrecht, sigaren; Victor , 's-Gra-
venhage, vischnetlen, touw enz.; li . Poolmanen Co., 
Amsterdam, verduurzaamde groenten en vruchten; 
J. . van Staa, firma  Wed. A. Foppe, Amster-
dam, likeuren; J. C. vau n Jr. , Nederl. 
Gist- en Spiritusfabriek , , alcohol; t 

Nicola, 's-Gravenhage, beschuit; Oer, C. Smith, 
Firm a v. d. Burg Jonkers, Nijmegen, mineraal-
water, limonade, mousseerende dranken en reuk-
wateren ; Gebr. . cu . Grootes, Westzaan, 
cacao, chocolade, choculatiue; F. J. . , 
Amsterdam, chocolade. 

Bronzen : . Posthumus, Amster-
dam, graveur  en stempelpemen; s . 
Amsterdam-Utrecht, muziekstukken; 11. W. van 

, Arnhem, werken over  architectuur; P. vuu 
, Breda, plan van een labriek voor 

stoom- en andere werktuigen enz.; A. G. Schuil, 
's-llertogenbosch, gezichten %un het inwendige 
der St.-Juiiskerk te 's-lleilugeiiboscli ;  Bos Win. , 
Utrecht, chroniolilhogiaphieeii; Ant . Grolman , 
idem, idem; W. s &  Zoon, Wolvega. 
phothographieen; A. J. , Amsterdam, 
ivoorwerken; J. W. F. Werner, idem, ivoor-en 
schildpadwerkenj . A. vau dei Eist, , 
kunstbloemen; A. Overes, 's-llei togenbosch, ivoor-
werken; W. Tom Azn., , paarden-
leereu schachten; . C. van den Abecle, Utrecht, 
koffers; P.  11. de , idem, tuinschoenen; 

. Schoonhoven, , gegoten-zilveren 
bloemvaas in cantillewerk; J. F. , Am-
sterdam, iwee tafels; A. , idem, meu-
belen; . Jndels, idem, spiegellijsten; 11. Olteii -
hof, idem, canapé en bijzettafeltje; J. P. Schul-

ker , 's-Gravenhage, meubelen; C. A. , 
idem, kachel eu insteek haard; Gebr. , 
aardewerk; C. F. Sluyter, 's-Gravenhage, kapi-
teelen, bloemeubanger  enz.; C. , , Werk-
hoven, machinaal gevormde steenen; J. W. A. 
Uelmau, lliedu, borduurwerk in goud; B. vuu 

, Amersfoort, koehuarkai petten ; Gebr. Vis-
ser, idem, marsellles;  Benard, Amsterdam, 
badkuip met verwarmingstoestel; . . , 
idem, microscopische apparaten; J. S. Tigelaar, 
Appelscha, diveise gereedschappen, die by het 
maken van tui l gebruikt worden; Benny &  O 0 . , 

, lyni ; tiuhuseu eu , m , 

gecarbouiseerde turf ; J. B, Groen Gz., Amster-
dam , likeuren; Verlee &  Guy de Coral, idem, 
likeuren; Firm a J. , Gouda, lynkookun ; 
 J. Bal , , aal bessen wijn ; Calz & 

/.oun, Oude-Pekela, likeuren en bitter s j C. van 
 Pellekuau, Utrecht, mosterd j F. J. -

lens en C". , idem, idem; Smits en C". , Amster-
dam, elastieke metalen ondermatras; O. van der 
Veen, Franeker, duimpjes. 

e Jury bestond uit de heereit A. van Asseldonk, 
leeraar  aan de . school voor  nuttige en bed-
elende kunsten (e ; *  Siem, 
Baarn; J. S. vun , koopmnn. Utrecht; 
P. s , d vun den Gemeenteraad , Tilbur g . 
G. , Amsterdam ; P. r  , stccn-

fabrikant , ; . , Ukerehef, 
; . Q, Naula, Veendam; . Saise, 

Utrecht; . J. Bcbaarwachter, Nijmegen; . 
J. N. Servaai, ; J. W. Stout Sloot, -
nieur  , Utrecht; Jan . Terneden. , 

: A. J. . van der  Toorn, , over 
het , 's-Gravenhage; C. A. Vos, -
teur  van de  school, Amsterdam; T. s 
Geesterauus, , en Jusephus Jitta , Amsteidam. 

Overzicht over  tien Boeren-plaat sen-

bouw in Nederland door  C. . Peters, 

architect te . Uitgave van 

Van n en Bleeker  le Sneek. 

e zevende of laatste aflevering van het werk, 
onder  bovenstaanden titel uitgegeven, heeft het 

t gezien. Wij  hadden reeds vroeger  gelegen-
heid het oog op deze uitgave te vestigen en rieden 
dit in «te nommers van 10 Januari en 21 Fe-
bruar i 1874. 

Nu het werk compleet is, aarzelen wij  niet 
te herhalen, wat wij  by het verschijnen dezer 
uitgave mededeelden, dat zij  van belang is vonr 
den landbouwer, die met zijn tij d medeguat en 
gaarne kennis draagt van de inlichtin g van het 
boerenbedrijf zoowel in de andere provinciën van 
ons vaderland als het buitenland. t het werk 
groote diensten bewijzen kan aan den bouwmeester 
is buiten kijf , daar  de bestudeering der  verschil-
lende typen den deskundige het middel in handen 
geeft eene bepaalde keuze te doen. Naar  onze 
meening bestaat de grootste verdienste van het 

werk daarin, dat in beknopten vorm de inrichtin g 
der boerenplaatsen in ons land is aangegeven en 
dat dit niet alleen door  teekeningen , maar  boven-
dien door eene toelichtende omschrijving verdui-
delijk t wurdt . Neemt men daarbij  in aanmerking 
dat de zeven afleveringen van 42 platen vergezeld 
gaan en dut de prij s van het geheel op ƒ 8.40 
gesteld is, dau zyn er  redenen genoeg om den 
bouwkundigen het aanschaffen van dil werk aun 
te raden. 

n heeft
ontdekking van hoog belang gedaan. , 
die e bezocht heeft eu per  spoorweg is aan-
gekomen, kent «len tempel van de a -
dicu" , de eerste ruïn e die men rechts van de 
ringmuren ontmoet. 

e e j  van -
ning, onlangs daar  eenige werken doende uit-
voeren, werd op het spoor  gebiacht van ouder-
aardsche grafkelders, ter  diepte van ongeveer  4 
meters onder  dc thans bestaande terreinshoogte 
gelegen. 

n verdubbelde het aantal werklieden, men 
groef, en spoedig vond men eenen antieken weg, 
aan iedere zijde bebouwd met doodencellen. 

e cellen zijn van groot belang, uiet zoo-
zeer  wegens hare schoone bewaring en hare 
zeldzaamheid, als wel om hare muurschilderin-
gen die ze versierden en nog versieren. 

n bevindt zich in tegenwoordigheid van co-
lombaires (zoogenaamde duivenhokken), en die 
naar  alle waarschijnlijkhei d dateeren van de 

e k af. 
Onze lezers weten, dat de n de ka-

mers bestemd voor  hunne doo Jen »coloinbaires" 
noemden, omdat de openingen, in den muur  gela-
ten om de asebkruiken te plaatten, veel over-
eenkomst hadden met die, waar  zij  hunne dui-
ven deden broeden, lu de coloinbaires . gelegen 
op de terreinen van bovengenoemde , 
bevat iedere opening twee asebkruiken tot aan 
den hals met pleister  omzet 

e asebkruiken zijn niet schoon: het zijn een-
voudige voortbrengselen van gebakken aarde, en 
iu bet genre van die, waarin men olie bewaart. 

e deksel, dien men door  behulp vun een 
knop oplicht, ïs gelijk aan den deksel vun onze 
hedenduagsche kookketels. 

Op den bodem van iedere krui k heeft men 
eenige handenvol wit poeder  gevonden, ge-
mengd met overblijfselen van beenderen : dil was 
de asch der  in deze plaits begraven . 

Onder  de asch was het bestemde geld om den 
overtocht van den »Styx"  aan Charon te betalen. 
Eene zeer  bij/uudere omstandigheid, die ons een 
onbekend gebruik openbaart, is, dat de cellen, 
welke algemeen eene lengte van 2a 3 meters op 
9 meters breedte hebben, over  dc lengte door 
een muur  vun omstreeks 30 centimeters hoog 
verdeeld zijn. e afscheiding, door  een ge-
welf overdekt, bevatte een geraamte. e ver-
branding der  lijken was toch niet algemeen. l 
schijnt dat men slechts de personen van adel 
verbrandde, en de slaven daarentegen als ge-
woonlijk begraven werden. e gevonden lijken 
zouden dau die der  slaven zyn, toebehoorende 
aan de familie, waarvan de asch iu dc kruike n 
rust. r  hetgeen vóór ulles de aandacht ver-
dient in deze icolombaires"  zyn de schilderin-
gen. Zy geven eeu denkbeeld wat de -
sche kunst was, aangezien de versieringen dei-
graven zoo volmaakt zyn. e weg, die de ont-
dekte icolombaires"  begrenst, is bezaaid met 
untieke voorwerpen, gediend hebbende tot de 
laatste cerbewyzingen der  dooden. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
, 11 «lept. 

fg. 
het bouwen oener  school voor  het openbaar  gewoon 
lager  onderwijs voor  500 kinderen , inct bijlevering 
van schnolmcubclen. Aanw. te 0 ureu. 

V iinse, tc 11'- uren, door t ministerie van 
binnenl zaken, aau het gebouw vuu bet prov. best.; 
bet opruimen vun dc bestaande houten- cn bot maken 
eener  ijzeren draaibrug over  de s te 
Gorinchem over  het Zode, rik kan aal. g /* 10,200. 

's-BJanv, te 12 uren, door  het minislerie van finan-
ciën : hel leveren van omslagen voor  telegrammen, 
ten behoeve vau dc , gedurende 1S76 

7 eu '78. 

Amste rdam, tc 12 uren, door  hurg. en weth.: bet 
leveren van papier, schrijf- , toeken- cn verdere bu-
reaubehoeften. ten dienste dor  gemeente-secretarie, 
publieke werken, brandwo r, Openbare lagere cn mid-
delbare scholen tc Amsterdam, ged. :'. jaren. 

k a l i u m , te 12 uren, door  den burgemeester  van 
: t maken vau kunstwegcu in die ge-

meente, ter  lengte vau 5718 , iu 1 perc. 

speldaa  , tn 1 uur, door  het gemeentebestuur: 
do levering der  benoodigde grint voor t onderhoud 

r  kunstwegen in Apeldoorn, Beekbergen cn . 

, to 1 uur, door  burg. cu weth.: t maken 
van eene fundeering vonr  een gashouder  bij  dc ge 
incentegasfnbriek. 

, te 1 uur, door  dijkgraaf en heemraden 
van den llaarlcinmeriiieerpoldor , ter  secretarie iu de 
Jansstraat; bet verdiepen vau een vak t in 
deu llunrlemuierii  erpolder. ( ) 

, te 1 uur , door  burg. cn weth.: lid 
leveren en plaatsen van getimmerde afscheidingen in 
de scbolen O en F eu bel maken van 2 lichtramen 
aldaar. 

U a r r e d U k , bij  J. Eiscnga: bet bcglazen en afverven 
der iu aanbouw zijnde school en onderwijzerswoning 
te Appelscha. 

, . 

F r a n e k e r , ie 12 uren, bij  Y. . Brouwers, op t 

Vliet : liet bouwen eener  kerk en pastorie aldaar. 

\Vaen>dag, ZB . 

. te 10 uren, door  deu dijkstoel vau hrt 
polderdistrict , in liet Ambtshuis: de 
leveling van noodhout. 

Amste rdam, te 11 uren, door  de directie der 
marine, ter  griffi e van de directie: dc levering van 
behoeften voor  den u dienst, als: a mas-
ten eu N'ervn sparren; ijzer; poctskatoen; wit cn ge-
leerd touwwerk; schiemansgaren; zeil- cn andere va-
rens; gegalvaniseerd ijzerdraadtouw; saai tot kar-
doezen. 

, to 11 uren. door  het ministerie van bin-
nenl. zaken: het maken van ecu peilput, terp cn ge-
bouwtje voor  eene zrlfrcgistreorendc peilschaal te Tiel 

g ƒ 3*00. 

A r n h e m , to 1 uur, in dc : t bouwen 
van 2 winkelhuizen en ecu burgerwoonhuis met af-
zonderlijke bovenwoningen, op den k der  Nieuw-
straal eu Schoolplaats, aldaar. 

, te 1 uur, door  de commissie voor t 
dagelijksch bestuur  van deu , teu ge-
meentenuisc i t verdedigen enz. vau oen gedceltt 
van deu k met eeu zomcrkiauriia t lei 
lengte van 3730 . 

Verseke, te 2 uren, door l gcmeeiitcbcsiuur  : l 
verbeteren en vergrooten van de haven der  bovenge-
noemde gemeente, liggende voor  den zeedijk van den 
polder  de Brecde Watering, bewesten Yerscke. tus-
schen nommerpalen 99 cn 101. g / 7000. 

. te 6 uren, door  dc commissie voor  het 
burgerlij k armbestuur, in liet Oude-matincnhuis: o. a. 
dc leveriug van brandstoffen , steenkolen, laken, leder, 
linnen en katoenen stoffen, saaiet; alsmede artikelen 
voor  de ajtutheek, o. a. cokes. 

. lc 6 ureu, bij  A. de Goede : hit her-
stellen der  «ralbeschoeiing voorlangs de opslagplaati 
hij  de Ellerluiizerti l . ter  lengte van 27* . 

N lea w e r k e r * a d U s e l, door  Jan de g (steen-
fabrikan t te Woerden), in het Stittionskoffiehuis: t 
makeo van een machinegebouw en bijbehoorendi 
werkeu , ten noordwesten der  aan hem toebehoorende 
steenpuuve te Voerden. 

, :ii ) Nepl. 

, te 12 uren, door t departement 
m der j  Tot Nut van 't Algemeen, 

bij  Wed. Wolsink : t bouwen van eene lagere in-
dustrieschool, met al dc daartoe benoodigde Teveran-
tién. . bij - en aauw. door  den architect O vink, 
te 11 ureu. 

, te 1 uur, door  dc sociëteiten St.-Joris 
cu e Vricudschap, ia dc sociëicit St.-Joris: het 
veranderen der  bestaande lokalen r  sociëteit St.-Joris, 
aldaar, t maken van 2 nieuwe zalen met trappen-
huis, directiekamers enz., benevens het n tol 
kasteleinswouing van een daarneven gelegen gebouw. 
Tcckeninge  liggen  dc sociëteit St.-Joris. . bij 
deu architect llanniuk , te Goes. Aauw. 27 Sept., 
van 12—3 uren. Bilj . inz. 29 Sept., v ó ór 12 uren, 
uan het gebouw der  sociëteit St.-Joris. g ƒ31,100. 

V r i j d a g , 1 O r l , 

Zwolle, te 12 ureu, door  het prov. bestuur: lo. 
bet onderhouden van de prov. grintwegen ged. 1870, 
"77 cn '7S; 2o. t driejari g onderhoud vau de rivier 
de Vecht, tusschen t l eu dc Nieuwe 

, van 1 Jan. '76—31 . '78. - bij  den 
hoofdingenieur  en den ingenieur é king , beiden 
tc Zwolle. 

, te 1 uur, door t gemeentebestuur: t 
leggen en verbinden van ongeveer  17,3SO . gegoten-
ijzeren gaspijpeu enz., ten dienste der  genieoutcgas-
fiibriek . 

, le 2 ureu. duor  de commissie over  het 
kranksinnigongesticht: o. a. de levering van New-
castle steenkolen ca cokes. 

Za te rdag, i O e i. 

 t recin te 0 uren, door  den eerstaanwezend in-

genieur, iu het gebouw voor  kunsten en wetenschap 
pea: het overbrengen van 2 arllllerieloodsen te Gro-
ningen, één naar  het fort de Blauwkapel eu één naar 
liet fort op de Biltstraat . Bilj . iuz-ndeu 30 Sept., te 
12 uren, op liet bureau van den ingenieur  voornoemd-

Zuilen, te 11 ureu, door . Ch. A. dc BmoOnJOt 
vnn Nes, in Bellevitc: dc bouw van 2 woouhuizen 
met souterrain onder  ecu dak, in ecu tuin gelegen 
iu de . Bestek met teckcuingcu ter  inssgs i" 
genoemd koffiehuis, Aauw. 2(.t Sopt. cn 1 Oct., tel-
kens te 11 uren. 

Amste rdam, te 12 uren, door  de directie der  Am* 
sterdamschu l maal schappij, aan haar  bureau 
liet aanbrengen van remstoeleu bij  de druatbru g ovei 

het Noordzcckanaal, in den straatweg tc Velsen, en 
het stellen van meerpalen langs de kauaalboordcn. 
taseoben do Noordzee eu Amsterdam. Bestek ligt ter 
lezing  het bureau der j  cn  bet 
seclieburoau te Velsen. , bij  den eerstaanwezend 
ingenieur  J. , te Amsterdam en den sectie-inge-
nieur . van , te Vclscu. 

C r e n i n g e n, te 12 uren, in t huis  bij 
J . van der  Sluis, door  den Onlvaagcr  der . en 

. aldaar: het maken van eeu bestraten dam in dc 
hoofdgracht vóór de voormalige Aaponrt. het slechten 
van de courtine 7-8, t metselen  een duiker 
en liet afbreken van prolilmuron . Aanwijzing 80Sep-
tember  tc 10

Asten, 'savonds 8 uren, door  C. , 
bij  Wed. : het bouwen van cene vill a iu het 
Stadsbosch aldaar, in de nabijheid van de -
kamp. Bestekken liggen bij  Wed. s voornoemd 
en iu liet Coucerthuis, aldaar. 

, 4 O r l . 

Ytagen l t igen, te  vanwege het ministerie 
van financiën, len post kantore  liet verbouwen
woonhuis tot r  aldaar, met bijlevering 
van alle materialen, arbeidslooncn, transporten enz. 
Teekening en bestek ter  visie, tot 2 Oct.,  genoemd 
kantoor. Aanw. door  den architect . A.  Punning, 
1 Oct., te 1

Nloi -ht r ren , te 1  door  gceommitt. uit t 
hoofdbestuur  het waterschap , op het 

: liet baggeren  gedeelte der  Schur-
 lang ongeveer  1870 sir.  Aanw. 27 Sept., 

te 10 uren. 

Gran lngen, te 7  door  de Bouwverecuiging. 
bij  C. Strove' het bouwen U woningen in dc 
Frcderikstrant . Aanw. 27 Sept., te 10 uren. 

t V * r n » d a g , e Oe i, 

W o r k u m , te 12  door  liet gemeentebestuur: 
het maken  grintweg duor  het p 
onder  die gemeente, beucveus  gedeelte bestrating 

 in de Bagijuestraat, te  gemeten op 554ü 
str. af, lengte, buiten de bruggen. Aanw. + en 5 
Oct., te 10 uren. 

, 7 O . t . 

Ueir t , te 11 uren. door  dijk i  en hoogheemraden 
d , in bet Gemeenelandsliuis: lo.de levering 

 rijsmatcrialen  perkoenpalen ten dienste der 
zeeweringen; 2o. t leveren, maken en inhangen
2 nieuwe vloed-  buitendeuren  dc Oranje spui-
sluis onder  Naaldwijk ; 3o. idem  de Weteringcr-
sluis te . Bilj . inz. fi  Oct. voor  'savonds 
7 uren. 

Breda, Bergen-op-Zaom. Al l jmegen, / . u i l m . ' , 
, Ams te rdam, , t l ree l i l , V l i ss ingen

< i'  i i i . lc 12  door  de toeziende chefs der 
milit . hospitalen  garuizocus-inurmcrieën:  de 
levering  brandstoffen ged. '76. 

V r i j d a g ,  O e i. 

A r n h e m , te 12 uren, door  hel ministerie  bin-
 zaken, aau bet gebouw van het prov. bestuur: 

lo. het maken vau  gebouwtje, put en verdere 
inrichtingen voor  zolfregistrcerende peilschaal 

 de zeehaven te Elburg. g ƒ 3 4 0 0; So. het 
maken  gebouwtje, put  verdere inrichtingen 

 zelfregistreerende peilschaal aan dc zeehaven 
te Nijkerk . g ƒ 3320. .  beide bij  den 
hoofdingenieur  to Arnhem, den ingenieur  tc Zutfen 
en den opzichter  te . 

's-Basch, te 10'/, uron, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw  het prov. best.: 
het verhoogen van het e  den linker 

. tusschen hcktonictcrpalen no. ti  13. lol. 
bij  deu hoofdingenieur, den ingenieur m 

 den opzichter  Pommée, uilen te "s-Bosch. -
besteding op gewijzigd bestek. e kosten der  eerste 
besteding komen meao teu htste  den aannemer.) 

Zwo l l e , te 12 uren, door  het ministerie  bin-
nenl. zaken, aau het gebouw t prov. bestuur: 

t driejari g onderhoud der  verspreide landsbruggen 
in Overysel, in 8 perc. Aanw. 1 Oct. : 
perc. 1,/583, pcrc.2, f179, perc 8, f  per

Z u . d l e , te 12 uren, door  het prov. hestuur: het 
driejari g onderhoud (1  '76—31 . '78)  de 
brug over  de e to  den weg e 

 Stakenburg cn de brug over  de e 
bij  Slijkenburg. . bij  deu hoofdingenieur  en den 
ingenieur, beiden te Zwolle. Aanw. 30 Sept. 

S ureu. door  de hoofdadiniriistralië n der  respec-
tieve korpsen  het leger, iu de onderstaande gar-
nizoensplaatsen: de levering  dc gud. 1S76 bij  die 
korpsen beucodigdc voorwerpen  klecding en uit-
rusting, uls te: 

*s-Basrh,  liet 5c reg. iufauteric, tcu bureele 
van deu kapt.-kwarticrmeestor; 

's-Ues h ,  het 3e reg. vesting-artillerie, ten 
bureele  den kapt.-kwarticrm. : 

Grave, am het 2e reg. inf., ten bureele van den 
kapt.-kwartierm. ; 

Zu l l en ,  het 4c regiment huzaren, ten bureele 
van deu kapt.-kwartiermeester  ; 

,  het koloniaal werfdepot, ten bu-
reele  den : 

's-l lage,  bet regiment grenadiers  jagers, ten 
bureele  den -kw.-irliermecster; 

,  het lc regiment vesting-arlillorie, ten 
burcelo  deu knpt.-kwartiermrostur ; 

,  het Se rog. huzaren, ten bureele vnn 
den commandeerenden officier: 

V e u d a, aan bet 4e regiment infanterie, ten burtcle 
van den kapt.-kwarticrmecster; 

C e r i n c h e m,  het fis reg. inf., ten bureele
den kapt.-kwnrtierm., -

A m s t c r d a m , aan het 7e regiment infanterie, ten 
bureele  den commandeerenden officier; 

l l a a r l r m , aau hot le reg. huzaron, ten bureele
den kapt. kwartierm. ; 

, aan bet 2e reg. vestiug-artill., ten bureele 
van den kapt.-kwartierm. ; 

l ' l r e r h l , aan het reg. veld-artillcrie , ten bureele 
van den kapt.-kwartierm. ; 

l i r e » i . i , nun* het bataljon mineurs on sappeur», ten 
bureele van den commandeerenden officier; 

V l reeh t , aan liet  reg. inf., ton bureele van den 
kapt.-kwartiermeester; 

Amersfaar t , aau het reg. rijdcnde-artillorie , ten 
bureele  den kapt.kwartiertn. ; 

, aan het 3c reg. iuf., ten bureele van 
den kapt.-kwartierm. ; 

. u i l i g e », aan het le reg, infanterie, ten bureele 
van den k'ipt.-kwartiorm. ; 

, aan liet instructiebataljon, ten bureele 
vau deu com mand eerendon officier; 

Venlo, aan het 2e reghneut huzaren, ten bureele 
 den kapt.-kwarlieriueesler. 

Zaterdag,  O r l . 

d , nahi_[ , te 11 
uren, ten dienste van baron Nahuys: liet bouwen 
van eeu buitenverblijf . , bij  don architect J. . 

. te . Aauw. to 10 uren. 

m Amste rdam, tc 12 uren, bij . dcVroome: 
het makeu van 4 draaibruggen in hot -
vecu, gemoeide Emmcn. Aanw. 8 Oct, te 2 uren. 

) 

, te 12 uren, door  curatoren der  stich-
ting Betbesda, in het logement Sprcngenoord: het 
doen van herstellingen en vernieuwingen aan eenige 
«ebouwon, bcuovons bet bouwen van 2 woningen, ten 
dienste vnn genoemde stichting. Bestek ter  lezing bij 

, to n cn in genoemd logement. 

,  O r l . 

k , te 1 uur, door  het gemeentebe-
stuur  vaa : hot bouwen eener 
nieuwe school eu bijhoorigheden tc  Plan en 
bestek liggen bij  den burgemeester, te . 

, S O r l . 

'<t-llaae. te 12 uren, door  hot ministerie van bin-
nenl. zaken t uitbaggeren van de lig-, los- en laad-
plaats builen den oostelijken afsluitdij k te Amsterdam 
eu t maken van een vangdam in het J bewesten 
dc n te Nieuwendam, ten behoeve van den spoor-
weg van Nïeuwediep naar  Amsterdam. . bij  den 
eerstaanwezend ingenieur  te Amsterdam. 

Y r U d a g , S O. i 

, te 10 uren. door  bet ministerie van 
binnenl. zaken, aau liet gebouw van t prov. best.: 

t driejari g Onderhoud van do aanleg- en losplaats 
voor  visschiTs iu den Brakman, hij  de , 
iu Zeeland. Aanw. 9 en 11 Oct. g ƒ 6 00 
per jaar. 

Zwol l e , tc 12 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken. aan het gebouw van bet prov, best.: 
het verbreeden der  Willemsvaart, met bijbehoorende 
werken, en het maken van 158 . glooiingbeschoeiing 
langs het kanaalboord. Aauw. 8 Oct- g ƒ7500. 

, SO O r l . 

's- l lage, tc 11 uren, door  liet ministerie vnn bin-
nenl. zaken: lo. het maken van 3 dwarskribben langs 
den rechteroever  van de k onder  Jaarsveld. Aanw. 
15 Oct. g ƒ 10,500 ; 2o. het aanleggen vaneen 
rijzen strekdam langs den rechteroever  der  Oude 

s tegenover . Aauw. 16 Oct. g 
ƒ 21,100. 

, 21 O n . 
e , tc 11 uren, door  het ministerie van bin-

nenl. zaken, ten dienste der  Staatsspoorwegen: bet 
bouwen van 2 vaste bruggen tot toepnng van de -
telaarsgracht en van het Water  langs het k 
naar  bet Centraalstation te Amsterdam, ten bchnevo 
van den spoorweg Nïeuwediep— Amsterdam. . bij 
den eerstaanwezend ingenieur  tc Amsterdam. Aanw. 
12 en 15 Oct., telkens te 11 uren. 

, 1H Oe i. 

, door t departement van koloniën: aan-
bieding, tegen medio November  e. k., van 2 schepen, 
elk voor  den overvoer  naar  Soerabaia, van één stel 
stoomwerktuigen met 2 stoomketels, waarloozc- cn 
inveutarisdoclon, vrachtvri j  te leveren langs boord te 

m of tc Amsterdam. . bij  de Nederl. 
Stoombootmaatschappij  te . 

 later  le bepalen datum. 

. bij  den kastelein Slccnhuizeu: het verven 
der nieuwe school, aldaar. 

Alloop van Aanbestedingen. 

B e r g u m. 7 Sept.: lo. het verbeteren der  Garijper -
vnart; minste iuschr. was P W. , te Garijp , 
voor  ƒ1098. 

2o. het slutten van de Ecstruniervaart cn het uit-
baggeren vuu 800 3 specie in den mond van liet 
Bcrgutiicruieer ; iniusic iuschr. was A. . , 
te Surhuistervecn, voor  ƒ 1'J25. 

N e u z e i, 8 Sept.: lo. het (iolecren van gedeelten 
waterleidingen in de kom der  temeente; ingek. 4 
bilj. , als: 

J. , f 1850 
A. n Jz.. „  1730 
J. Selieclo , „  1020 
J. . , „  l l ü o 

2o. het bouwen van eeue kamer bij  het gemeente-
huis; ingek. 4 bilj. , als: 

J- u , / 760 
J. . , „  650 
J. Schcele , „  626 

n Az., „  570 
allen aldaar. 

Ams te rdam, 10 Sept.: de veranderingen en her-
stellingen aau dc gebouwen G, 157 en 159, voorliet 
Bestelhuis voor  den Bockhandel; ingekomen 11 bil-
ji-lten , als : 
J. , ƒ 13,917 
Van , „  12,900 

. f en . Schouteu, „  12,759 
. van Buureu, „  11,954 
e Zwaan en , „  11,887 

Sloven, Goscu cn , „  11,312 
. Uielsnijder, „  11,220 

J. B. n cn , „  11,000 
J. F. Gozcling, „  10,995 
Bosch en , „  10/JS7 

. Timnwn, „  9,880 
allen nldanr. 

, 11 Sept.: het maken van rijzen zink-
stukken, beslag en aardewerken langs den oever  van 
do Nieuwe ; ingekomen 8 bilj. , als: 
A. Vcrsleeft, f 3100 
C. Versteeg, te . „  2850 
P. Visser, „  2770 
P. Volker, „  2600 
P. Slagboom , „  2575 
P. Ncderloff, „  2444 
O. do Jong, „  2424 
C. , „  2300 
overigen te Sliedrecht. 

, 13 Stept.: het bouwen van cen gemeente-
huis; minste inschrijver  was W. dc Graaf, aldaar, 
voor  ƒ 8329. 

. 15 Sept.: het onderhoud der  werken tot 
voortzetting dor  verbetering van de s onder 
Ncderhcmort eu Wijk , tusschen de kilometerraaien 
253 en 254; ingek. 9 bilj. , als: 
B. , tc Aalst, ƒ 31,000 

. F. vau lleusden, „  Zalt-Bommel  n 26,126 
C. v. d. Plas, „ , „  35,200 
A. G. , „ , N 85,185 

G. de , te Gorinchem, / 24,727 
T . Smits, „  Wijk , „  24,000 
T. Volker, „  Sliedrecht. „  21.800 

. van Wijngaarden. „  idem „  21,800 
,A . Volker , „  idem „  20,740 

W i l d e r v a n k . 15 Sept.: hot graven van een kanaal; 
ingek. 10 bilj. , als: 

. van Tongeren. te . ƒ 29,100 
J. Veldkamp, „  Bedum, „  28,000 

. Zwolsman, „  Groningen, „  27,979 
S. . „ , „  23,600 
J. , „  Blijham, ., 22,920 
J. van dor  Tuuk . Sladskanaal, „  21,600 

. . , „  idem „  20,500 
W. Bos, „  Zuidbroek, „  20,350 
T . de Jong, „  Groningen, „  17,970 
J. Goosen, „  Stadskanaal, ,. 15,925 
gegund. 

Nieuw A m s t e r d a m, 15 Sept.: liet bouwen vnn een 
woon- en winkelhuis aldaar, voor  T. Visscher ; 
minste inschr. was J. Oldenkamp , aldaar, voor 
f 3377. 

, 16 Sept.: het maken van riolen tot ver-
betering van dc afwatering der  straten binnen die 
gemeente; ingekomen 2 bilj. , als: 

J. . ü ƒ 20.40 
J. van iler  Bruggen, „  „  19.44 

per '  metselwerk; beiden aldaar. 

, 16 Sept.: het maken van verschillende 
aardewerken voor  omkadingcu, waterleiding, terrcins-
ophoogingen enz. tot den aanleg eener  steenfabriek: 
ingek. 7 bilj. , als

. Brouwer, te Gouda, ƒ 89,460 
T. B. Vrakking . „  Busscm, ' „  36,412 
.1. . Ulfelaar. „  Farmsum, „  34,200 
J. vau Straaton, „  Utrecht, „  88.958 
.1. Sclircuders, „  Winkel, „  28.150 
N. dc , „  Giesendam, „  25,800 
C. Sterk , „ . „  24,870 

Vrlew , 16 Sopt-: het bouwen van ecu huis eu schuur; 
ingek. 9 bilj. , als : 

. Steenstra Jr., te Znidlaren , f 10.2T5 
J. Offringa, „  Sappemeer, „  10,120 

. Wessels, „  Assen, „  9,978 

. do , „  Groningen, „  9,767 
11. Barlcling. „Znid laren , „  9.450 
J. van Bon, „  idem „  9,216 
C. , „  Niclap, „  8,964 
G. Grcviug, „  Tinnarlo , „  8,810 

. Vogelzang. „  Oldehove, „  8.024 
Z u l d t i o l d e , 10 Sep'.: hot aanleggen van cene print -

baan, van Zuidwolde nf oostwaarts tot de scheiding 
tusschen de gemeenten Bedum en Noorddijk , lang 
2754 . eu van daar  tot aau dc prov. draaibrug te 
Nourdorhoogebrug. lang 550 . in 2 perc; 

perc. 1 perc. 2 
(iu Bedum) (in Noorddijk ) 

J. Veendijk , to Ober-
gum cn . . 
te Onderdendam, ƒ 10,780 / 2700 

. van Tongeren en 
. . te -

renveen, 10,760 
. J. n en . , 
te Groningen, 10,750 2350 

A. J. Bcnningn, te Bedum 
en S. . , te 
Groningen, 10,150 2395 
. Zwolsmau, te idem en 

. , te , 10,132 2224 
J. . eu G. P. . -

tinghuis, tc  10,128 2550 
J. , te Zuidwolde 

cn P. Wcsterhoff, te 
Noordwolde, 9,943 2045 

J. . Uffelaar. te Fnrmsum 
en A. C. . , 
te Sliedrecht, 9,892 

W. B. cn . B. , 
te Warfhuizen, 9,550 2490 

P. . , te Gro-
ningen rn W. Bos, te 
Zuidbrook , 9,515 2100 

d. Vetdknmp en J. , 
te Bedum, y,480 2093 

beide gegund. 

's- l lage, 17 Sept.: de levering van 500,000 . 
.Schotsche stcenkoen. ten behoeve der  gasfabriek; 
minste inschrijvers waren W. n cn Zn., tc -
terdam, ii ƒ27 .52 per  1000 . 

t« ro l l ingen . 17 Sept.; het doen van verf werkeu aan 
7 woonhuizen der  Bouwvereeniging; ingekomen 5 bil -
jetten, als: 

J. . de Vries. f 1594. 
. Garman, „  1545.50 

E. van deu Berg Jr., „  1405. 
. Bebingh, „  1375. 

G. . de Jonge, „  1153. 
allen aldaar; gegund. 

l ' i r e c h l , 18 Sept.: hot verbeteren der  bruggen om 
het fort V'ossegat, onder  het beheer  dei genie aldaar; 
minsto inschr. was F. van Burnevold. te Vreeswijk, 
voor  ƒ4200. 

Ur sn , 20 Sept.: . hot maken eu leveren 
van 16S stuks schooltafels en baukeu. teu dienslc van 
het schoolgebouw iu de Agricolastraat; ingek. 12 
bilj. . als: ƒ 8 6 9 3, ƒ3633, ƒ 3 4 9 5, ƒ 3 4 8 2, ƒ 3 4 8 0, 
/ 3146, ƒ 3 4 3 3. /S414, ƒ 3 3 9 0. ƒ8993, ƒ8919 en, 
van T. , ƒ3181. 

2o. hol leveren cu plaatsen vau sclioorpalon bij  de 
klnpbru g te ; minste inschr. was . 
Alscma, voor  ƒ154. 

8a het verrichten van eenige verfwerken eu kleine 
herstellingen aan gebouwen; minste inschr. was . T. 

, voor  ƒ 124. 

io. t metselen van zinkputten eu leggen vnu 
blusleidingen nabij  het gebouw voor  den vischafslag: 
minste inschrijver  was W. Cones, voor  ƒ 1 8 7; allen 
aldaar. 

, 20 Sept.: het maken van een 
retiradegeboiiw niet bijbehoorende werki 
station tc ; ingek. 16 bilj. . als: 
Van , 
Boekhorst, 
.1. de Broy, 
VV, Zonneveld, 
A. , 
J.  van Blnisdam, 

. Nederhorst, 
G. , 
Ph. Verbruggen. 
J. , 

E. S. . 
11. Cramer, 
Van Vloten, 

e s , Bruijnzecl en 
Vcrwaijeu on Zn., 

J. do Bruijne , 
. J. v. d. Steenhoveu, 

E. Wan sink, 

te Botterdam , 
„ , 

idem 
„  idem 
„  Capelle n d Usel 
„ , 
„  Waddinzvecn, 
„  Amsterdam en 
„ , 
.- idem 

. , 
, , 
, Arnhem, 

stations- en 
m op het 

ƒ 348,400 
„  245,00(1 
„  243,500 
., 240,486 
., ) 
„  22U.S4S 
„  225,000 
„  222,900 
„  219,000 

„  21S.000 
„  217,000 
„  214,385 

„  199,397 
„  19S,000 
„  194,460 
. 1SS.S00 

. 21 Sept.: dc levering van 204,000 . 
o steenkolen voor  dc oostelijke en westelijke 

stoomgemalen; ingekomen 7 biljetten, als: 
t cn Schwicp, ƒ 8.31" 

P. W. , „  7.96 
A. Zcllckens, te . „  7.82 
1). G. Bingham, „  7.62» 
J. . , „  7.26 
G. . dc Sain. „  7.24 
Graswinekol en Co., „  7.22 
por 1000 ; overigen aldaar. 

, 22 Sept.: het bouwen eener  school voor 
uitgebreid lager  onderwijs met woning aan het Vaste-
land ; ingekomen 11 bilj. , als : 
J. .1. Vink , J. van Prooijc cn 

. , f 33,425 
J. re n en F. W. . „  32.230 
A. , „  31,922 
Wed. fi . Camcsi en Co., „  31,814 

. Cramer. „  31,188 
G. , „  30,990 
P. Blijeiihurg , .. 29,880 
G. A. J. Gouverneur, „  29,690 
A. van den Spiegel, „  28,927 
A, dc k Jr., „  23,849 
A. n lijn , tc Capello . en 

W. van , „  Nieuwcrk. a/U., „  28,590 
overigen tc . 

A m l i e m , 24 Sept.: het doen vau eenige hestratingen 
en t leveren eu verwerken van grint op den s 
grooten weg lc kl., uo. 2. van Arnhem naar  Nijme-
gen; minste inschr. was J . . , tc Panner-
den, voor  ƒ 1 1 9 8. 

Vervolg der  Berichten en . 

. 

e algemeene e Vereeniging van met-
selaars en steenhouwers tracht c n beweging in 
't leven tc roepen. Verschillende apostelen, nis 
Grotkan te , Schoning in -
stein , lluiletnaii n in Beieren en r  in Tim -
ringen , beleggen vergaderingen om dc ideeën 
dezer  Vereeniging ingang te doen vinden. 

— Prof. , wiens verzameling e 
oudheden op de Weener  tentoonstelling alge-
meen aandacht heeft gel rokken, is te Berlij n 
aangekomen, om die geheele collectie nan het 

k te verkoopen. Zij  bestaat uit onge-
veer  1000 e en andere munten, 184 
Buddhiitische cn andere beeldwerken, 3*200 
llimelayasche vlinders, kevers, enz., 25 zeldzame 
handschriften in het Sanskrit, Tibetaansch. Ara -
bisch, Perzisch, , enz.; 177 etlino-
graphische voorwerpen uit n en ; 
107 industrieele artikelen uit e en 
Noordelijk l inl ië ; benevens eeu aantal onlangs 
aangekochte Grieksche, e en Byzan-
tijnscbe munten. . r  is Oostenrijker  van 
geboorte en heeft in e cene hoogeschool op 

n voet opgericht. j  schijnt er  veel 
waarde aan te hechten dat zijne verzameling 

h nationaal eigendom wordt. 

B 1 N N E N  A N . 

 By Z. . besluit is benoemd 
tot ridder  der  orde van den Nederlandschen 

w de ingenieur  2ile klasse van den Water-
staat en 's s burgerlijk e openbare werken 
in Nederlandsch , E. van Berckel, belast 
geweest met den bouw van den vuurtoren op 
Poeloe Bras (Atjeh). 

m ln de vergadering van den Ge-
meenteraad , den 22s'ten dezer  gehouden, zijn 
Burgemeester  en Wethouders op hun voorstel 
gemachtigd in overleg te treden met den -
ter  van BiiiTicnluudschc Z.iken, met het r 
'lezer  Provincie en met dat van d , ten-
einde binnen een niet te ver  verwijderd tijdsti p 
de volgende werken tot stand doen komen: 1". 
de uitdieping vnu het Spasme tot op 4 meters 
onder  A. P.: '2'. den aanleg van een breeden , 
barden weg, ter  vervanging van het jaagpad, dat 
loopt van m naar  Spnardani langs het 
Spanrne, en 3". de verlaging van de slagdrem-
pel! aan de sluizen te Sp lurndum tot op 4 meters 
onder  A. P., ofwel, zoo dit noodzakelijk schijnt, 
vervanging van de tegenwoordige sluizen door 
eene sluis met den aangegeven lagen slagdrempel, 
behoudens geheele vrijhei d vau den d omtrent 
de door  hem nopens de regeling zelve nader  te 
nemen beslissing. 

 Uil Twente is weder  een spoorweg-
adres aan den r  van Binnenlandsche Zaken 
gezonden, ditmaal door  de heeren G. J. G. de 
Vidal de St.-Geimain. Burgemeester  alhier; . 

. Baron Bentinck, lid der  Provinciale Staten en 
van den Gemeenteraad van ; G. ter , 
Wethouder  en Voorzitter  der r  vun -
handel tc ; J. B. ter , Secretaris der 

r  van l te ; G. , 
Wethouder  en fungeerend Burgemeester  van llcl -
lendoorn : (>. Salomonson , Wethouder  te Almelo; 

. G. AtVosdeWael, lid der  Provinciale Staten 

en Burgemeester  van , en C. . Fralssinet, 
r  der  Surinaaiusehe , wonende des 

zomers te . 
e heeren ontwikkelen breedvoerig de redenen, 

waarom bel totstandkomen eener  spoorweglijn Al -
melo— Wierden—Nij e 
'le voorkeur  verdient boven eene verbinding van 
het eind-station Almelo met . 

Correspondentie . 

 te A. e verzoekt n, bij  te late 

bezorging der  Courant, den band te willen op-

zenden, om de reden der  vertraagde aankomst 

te kunnen onderzoeken. 

 A' . t ingezonden stuk behoort niet in 

dit weekblad te huis en zal u worden terugge-

zonden. 

http://Alli.-iiu.-r
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ADVERTENTIEN 
bestemd voor  Opmerker gelieve men, ter  voor-
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

van genoemd Weekblad. 

X o t l i i»* | r«- n u r o n 

worden advertentien voor  het eerstvolgend nom-

mer aangenomen. 

Advertentien . 

. 
Een , gevestigd in een der  voor-

naamste steden van ons d , wenschl licb te 
N met eeu practisch en bekwaam 

r  of Architect van deftig.'  familie. 
Franco brieven, met vermelding van hijzonder-

heden , gelieve men le adresseeren aan bet Adver-
tentiebureau van  fc VA N  te 

 onder  het motto:

Aanbesteding. 
Op Zaturdag 2 October 1875, iti-s middag! 

ten 12 uur , zal vanwege dc ' der  Am-
«erdanischc , onder  bare nadere 
goedkeuring, aan liet u van de Amsterdam-
sche , t l te 
Amsterdam, worden aanbesteed: 

e aanbesteding geschiedt hij  enkele inschrij -
ving, volgens art. 10 van het Bestek. 

t Bestek ligt ter  lezing aan hel Technisch 
Bureau van de j te Amsterdam, 
en aan het Sectiebureau te Velsen. 

t is voorts aan het Technisch Bureau te Am-
sterdam en te Velsen op franco aanvraag te heko-
men, tegen overmaking van 50 cent per  exemplaar. 

n worden gegeven door  den Eerst-
aanwezenden r  J. , t 
633 te Amsterdam, en den Sectic r . 
VA N , te Velsen. 

, 20 September  1875. 

J1TTA , 

Voorzitter. 
P. . , 

Secretaris. 

e kortin g van ƒ 100.—, bedoeld bij 
art . 7 van het bestek, is nader op 
ƒ 2 5 0 .— (tieee/ionilcrd vijftig) gulden 
per werkdug gesteld. 

Ontmanteling van . 

E . 
e ONTVANGE B E N -

N te Groningen zal , op Zaterdag den 
2 October  1875, des middags ten 12 ure in 
het huis dc Beurs, bij  J. VA N S 
uldaar, in het openbaar 

: 

NB. e te verwelken hoeveelheden bedragen 
ongeveer » aardewerk. ' 
keibestrating, a ilinkerbestratin g 
en 3 metselwerk. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 
t bestek ligt ter  inzuge aan de kantoren dei-

e en n te Winschoten, Assen, 
leeuu-ari/en en Groningen , en zyn ami laatst-
genoemd kantoor  tegen betaling van njftig cr„l 
te bekomen na 24 September a. s. 

e aanwijzing in loco zal gegeven worden op 
g den 30 September  1875, de» vuor-

middags ten 10 ure. 
e Ontvanger  voornoemd , 

. 

A T E . 
Te Velp wordt aan deu Straatweg, tegen htt 

dorp aan, T E ' aangeboden eene
 mei goed aangeleg-

den  groot ongeveer  1700 vierkante meters. 
e kooper  kan desverkiezende tmg meerderen 

grond bekomen. 
Te bevragen t franco brieven bij  den heer 

VA N N BAC E , r  te Arnhem. 

E T 

SCHUIJKR-o f . 
Te bevragen bij  J. . S , te 

Gorinchem. 

J ( ) ( ) È N

STOOM- en FABRIEKSWERKTUIGEN, 

VAN RIETSCHOTEN & HOU WENS, 

S  tut verminderde 
prijzen steeds in diverse afmetingen voorhanden. 

k 

 & C'. 

Utrecht. 

B.  te Arnhem. 
 cn N van

voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten van 
 en  en 

 enz. enz. 

. 
Te koop diverse uitmuntende perceelen

 gelegen aan den l , in de on-
middellijk e nabijheid van de n en het 
station van den Oosterspoorweg, tegen den prij s 
van f 10 per  vierkante meter. 

Nadere information zijn op franco aanvrage te 
bekomen bij  den architect . NU , e 
Nieuwe gracht te Utrecht. 

, 
, 

, 

, 
sleeds voorhanden tegen veel verminderden prij s , 
in slechts eerste kwnlitei l bij

, 

levert tegen lagen prij s prima
en monsters op verlangen. 

E N . . 
( V

N N . 

n ia ] en Belgischen StraatkeUen, 

Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenen, enz. 

Nassansche t 
Prijsopgave vuor  hoeveelheden van minstens één 

waggon zijn onder r  A. . aan hel Bureau 
van het Weekblad de Opmerker te Arnhem, te 
bekomen. 

, i & . ltrecht. 
Fabriek van

t Staat- en g Nieuwsblad  is het  van 
alle groote dagbladen in Nederland. 

t verschijn! dage l i j k s, behalve Zon- en Feestdagen. en bevat g e r e g e ld dc volgende 
rubrieken : , Politiek Overzicht van het Buitenland, volledig Binnenlandseh Nieuws, 
Feuilleton, i ichten, - en Zeemacht, , Onderwijs, , 
Allerlei , beredencei de, geheel onpartijdig e Beurs-overzichton, telegraphische Beurs- en * 
berichten, zoo binnen- als buitenlandsche, Uitlotingen van alle Effecten, Zeelijdingen enz. Ad-
vertentien. 

t verheugt zich in de medewerking van vele onzer  o. a. van . J. 
TEN , . . , Prof. A. , W. A. VA , J. . 

, . ('.  en anderen. 

Als de Volksvertegenwoordiging vergadert, wordt geregeld een g en een -

meroverzicht  gegeven. 

u bet volgende kwartaal zullen in hel Feuilleton de volgende romans worden opgenomen: 

E T VAN , door E . t het h door w 

bh OsUAPF .  En: 
, dooi' . E. N . (Schrijfster  van Jozua s en P a t r i c i a 

t hall) . Uit het Engelscb door . 
Zij . die zir.' i met 1 O c t o b er op  ahonneeren, ontvangen de  deze 

maand verschijnende nommer* e Abonnementsprijs  slechts /
franco per  post J

f a 

E
. 

Voorhanden diverse  vnn volgende afmeting \ \ , \ \ , U en \% met 9 Centim. hoogte, uiterst 
geschikt in naauwe straten, om het vallen der  paarden te voorkomen, en vóór Vergaderzalen, -
huizen en andere Publieke Gehouwen of , daar  deze keien geen geraas veroorzaken, en ein-
delijk  met 4 Centim. hoogte voor  Trottoirs . , Paardenstailen, 
Wasebhuixen. Oranjerièn , Onderhuizen, Waranda's enz. enx. 

Nadere n aan de Fabriek; wederverkoopere

enz. enz. enz. 

e Verwen worden steeds afgeleverd tê en den Engelschen Fabrieksprij s in 

V O O N 

v a n Th. J. , te Utrecht. 

E & S , 
. 

Utroclit . ,

VOO

E en . 
, L ( . 

, , , enz. 

 en
 en

 cm. enz. 

, , enz. 

.

Fabrikante n van Stoom- en andere Werktuige n te Amsterdam , 

S V A N N 
TE X E VAN 

, ^ V r o h i t e c t e n e n z . 

nooit 

.

Hoogleeraar aan de  Schoot. 

l » r ü s f 4 , 8 0 . 

F. W. T te , 

beveelt zich voortdurend aan tot  van 
 enz., met zink, lood ol 

leïjen. en verder  vooi1 de levering van

 alsmede Cn» en

k „de e Ussel." 

l in veitikale en horizontale Stoomwerk 

 enz 

Verwarming* en Ventilering' 
VAN GEBOUWEN. 

e Ondergeteekenden bevelen zich aan voor 

het leveren van

 door  middel van warm*

 of

Boompjes, nieuw nommer 54, 

VAN 

c l o T r a v o m . 

e j  belast zich met het
vau gecomprimeerde wegen en mastiek vloeien, 

n geelt de r  G. li . VAN N 
aan de Fabriek W.W .  te Amsterdam. 

Eigenaars van Zuilen- en n 

in

Sieuwehaven N.zgde 55. . 

A dres s en. 

Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels  15.— 
dri e regels »  20.— 

r i e j u n r r  A l iOOii , Amsterdam. Alle buuwonia-
iiiciiii'i i in cemetil, u.\\rs, nu. t a / 7.25 [ter  vat 

e c k or ó\ , Ai-nhem.

Tiende g . 40. Zondag 3 Octobe 1875. 

u » te %'elu te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VAN* -

E , te

J»c*. Pleynler, te  fabrikan t 
van cement-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 

Bouwterreinen te koop nabij  de n 
aan den Singel, te Utrecht, te bevingen bij  den 
architect i aldaar. 

O. T . , Arnhem,
 Fabriek

 en

E
VOO

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

t Zondag». 1'rya per  8 maanden u ftbimiiecrt  zich voor 

een jaanrang. Afzonderlijk e nnmmers by ' 15 neut*. 

AUe stukken en advertentien te adresseeren aan 

de e te Arnhem. 

E N: 

Van 1—5 rô cls ƒ , 

i liet blad. 

rerder  voor  alken regd ~u ctüit^  en 
Oroote letter*  worden niinr  |ila:it«n 

mts vour  eci 

i henkead. 
E G E -

N VA N N N T 
E . 

t h bekend dat reeds twee kanaal-ontwer-
pen tot verbinding van den n met de s 
in uitvoering zijn geweest; het eerste in 
onder a Eugenie, dochter  van Filip s , 
waarvan de werken in 1628 werden gestaakt; 
het tweede in S onder  Napoleon , gestaakt 
op het eind van 1810. 

t eerste kanaal begon in den n bij -
berg, ongeveer 12 kilometers boven Wezel, en 
liep langs (ieldern tot in de s hij  Venlo; van 
ili t kanaal vindt men op eenige plaatsen nog 
gegraven deelen. 

t tweede kanaal, hekend onder  deu naam 
van Noord-kanaal, begon in den n bij  Grim -
lingbausen boven Neuss en liep l.in. r- Ncuss, 
Viersen, Orefrath , n tot in de s te 

Venlo. t werk is ontworpen en ten deele uit-
gevoerd door  den heer  A. tJageaa, destijds hoofd-
ingenieur  bij  bet Corps des Ponte et Chausseesj 
van dit kanaal vindt men alle bijzonderheden 
Opgegeven in het werk van den ontwerper  : »l)e* 
scription du Canal de junction de la e au 

" 
t kanaal heeft een verdeelpand waarvan 

de waterspiegel op ongeveer  '18 . -f- AP. was 
ontworpen; de voeding zoude komen van de ri -
viertjes de Erf t en de Niers; het verdeelpand 
was lang 42000 . en het geheele kanaal had 
eene lengte van 532G0 . t gemiddeld ver-
schil in hoogte der  waterspiegels zoude be-
dragen: 

van den n tot het verdeeTpand 7.40 ; 
van de s tot het verdeelpand 28.00 . 

e p zou twee sluizen verkrijgen , ieder 
van 3.70 . verval. 

c p bekwam zeven sluizen, ieder  met 
4 . verval. 

liet kanaal was breed: 
in den bodem 13.00 , op den waterspiegel 

'20.80 . en bet kanaal was 2.G0 . diep. 
e sluizen waren wijd C.60 , en de be-

schikbare lengte tot het schutten bedroeg onge-
veer 40 . 

t geheele kanaal was begroot op G,011,364 
i i - . . lot den lm Januari 1811, als wanneer  de 
werken gestaakt waren, zijn de uitgaven geweest 
3,900,647 frs. 

Er moesten in 't geheel 3,247,688 kub. . grond 
verwerkt worden; hiervan waren ontgraven op 
1 Januari 1811 reeds 2,634,507 kub. , terwij l 
verschillende kunstwerken reeds uitgevoeid en 
andere in vollen aanbouw waren. 

e kunaalwerken zijn na de staking volstrekt 
niet onderhouden; groote kunuullengten zijn nog 
in betrekkelij k goeden staat gebleven, maar  an-
dere zijn geheel of ten deele weder  gedicht, 
vooral in die streken waar  het kanaal door  bouw-
land liep; tusschen Grefrat h en Viersen heeft 
men deu Westelijken k tot den aanleg 
van een spoorweg benuttigd, terwij l bet kaniutl 
bij en ten noordwesten van Neuss als afwate-
ringskanaal wordt gebruikt. 

e toestand van het kanaal is thans zoo, dut 
van een voltooiing daarvan, om het geschikt te 
doen zyn als scheepvaartkanaal, geen sprake is. 

n 1874 hebben zich echter  weer  eenige per-
son en uit Crefeld eu Venlo vereenigd, om te 
trachten den n en de s met eeu scheep-
vaartkanaal le verbinden, dat langs heide ge-
noemde plaatsen zou loopen. / i j  verzochten in 
Aug. 1874 den heer  N. . , hoogleeraar 
te , een ontwerp te willen opmaken, die 
«laaraan gevolg heelt gegeven. 

r  verschillende richtingen mogelijk voor-
kwamen, en niet dadelijk kon gezegd worden 
welke richtin g bepaald de voorkeur  verdiende, 
«00 zijn betrekkelij k uitgestrekte waterpassingen 
'uoeten gedaan worden om de hoogten van het 
terrein te leeiuu kennen. 

e waterpassingen zijn gedaan door  de ci-
viel-ingenieurs E. . Stieltjes, die in September 

, die in October  daarmede een aan-
vang maakte 

J hebben met zooveel ijver  gewerkt, dat het 
terrein voldoende in verschillende richtingen be-
kend was omstreeks half November, als wanneer 
de waterpassingen waren ufgeloopen. 

e gekozen richtin g vuor  bet nieuwe kanaal, 
die tengevolge van het gedaan onderzoek ah* 
de beste kan worden aangenomen, begint in de 

s even boven Venlo, loopt langs Venlo en 
evenwijdig aan de s tot het fort Ginkel, richt 

zich dan oost- en vervolgens meer  noordoost» 
waarti naar het Noord-kanaal bij  den voet der 
hoogten. Van hier  volgt bel nieuw ontworpen 
kanaal dit Noord-kanaal langs n tot 

l en strekt zich dan laugs , ver-
volgens loopt 't noordelijk van , ten 
noorden en oosten langs s en voorts tnt Cre-
feld ; van Crefeld loopt ' t i n eene algemeene 
noordoost- en daarna oostelijke richtin g naar 
den n en mondt uit tusschen n Bod berg 
en Uenliugen in den . 

Aan dit ontworpen kanaal beeft men den naam 
gegeven vun . 

Aan het ontwerp is met kracht doorgewerkt, 
want het was klaar  en is aun het Comité* inge-
leverd op het laatst van t 1875. 

t doel dat men zich voorstelt is tweeledig: 
1". Eene internationale -

schap te trachten tot stand le brengen, die door 
tasschenkomst der  Zuid-Willemsvaart «en groot 
gedetdte van Nederland eu llelgie met den n 
eu dus met d verbindt; hiertoe moet 
natuurlij k de Zuid-Willemsvaart te Nederweert 
verbonden worden met de s te Venlo; dooi-
de Nederlandsche g is vau dese verbinding 
reeds een ontwerp opgemaakt, waarbij  de geko-
zen afmetingen gelijk zijn aau die der  Zuid-Wil -
lemsvaart. 

2°. Eene locale scheepvaart in het leven te 
roepen, die de landstreek, gelegen tusschen de 
Zuid-Willemsvaar t en den , iu staat zal stellen 
zich ruimer  en veelzijdiger te ontwikkelen. 

t l heeft eeu verdeelpunt, 
waarvan de waterspiegel op 33 . -|- A. 1'. is ont-
worpen ; daar  dc gemiddelde waterstand te Venlo 
10 . + A. P. bedraagt, is het gemiddeld verschil 
tusschen de waterstanden iu tie s en in hut 
verdeelpand 23  j dc gemiddelde stand van den 

n is bij  de uitmonding vau bet ontworpen 
kanaal heneden Ucrdingcn 25.80 4~ A. P. en dus 
is het gemiddeld verschil tusschen den n en 
het verdeelpand 7.20 . 

n de p zijn 8 en in de Uijntru p 3 
sluizen ontworpen. 

e voeding kan niet verkregen worden door 
het gebruik der  Niers, ten eerste omdat het water 
van dit riviertj e gebruikt wordt tot het drijven 
van aanzienlijke molenwerken eu tot het voorzien 
des zomers van wellanden met water, ten tweede 
omdat het zeer  twijfelachti g is dut dit riviertj e 
steeds voldoende water  afvoert, cn ten derde om-
dat het zeer  waarschijnlij k is, dat het verkrijgen 
vun walt r van dit riviertj e auu zeer  groote be-
zwaren zou zijn blootgesteld : a wat betreft de 
onteigening, b wat betreft de opname van hel 
water iu het kanaal, daar  de Niers, ter  plaatse 
waar zij  door het ontworpen kanaal gesneden 
wordt , daartoe nagenoeg 3 . te laag is. 

e voeding is alleen dan verzekerd, wanneer 
het water  genomen wordt uit den lirjn ; daartoe 
zyn bij  Je monding van het kanaal twee stoom-
gemalen van geujke inrichtin g geplaatst, die bel 
water  van den n opvoeren tot in het verdeel-
pand. t vermogen van ieder  dezer  stoomge-
malen moet 11G paardek nichten nutti g effect xUn, 
om by groote droogte en laag r  het ka-
naal steeds te kunnen voeden. 

t benoodigde voedingswater  zal per  etmaal 
05000 kub, . kunnen bedragen. 

e afmetingen, wat diepte en breedte betreft, 
zyn in 't algemeen voorgesteld gelijk aan die tier 
Zuid-Willemsvaart , namelijk 2.10 . waterdiepte, 
10  hodembrcedte en taluds van 2 op 1. e 
onteigening is e ven wel zoo breed genomen en 
één dyk is zooveel teruggetrokken, dat later  het 
kanaal kun gebrugt worden op eene breedte iu 
den bodem vnn 14 . liet verdeelpand is huig 
35735 , terwij l het geheele kanaal een lengte 
heeft vun 47655 . e geringste kruiusbreedte 
der 'lijk.'i i is op 1 . boven den waterspiegel 
5 , terwij l de meeste dijken 6 i» 7 . kruins-
breedte zullen verkrijgen . 

Up do waterscheiding tusschen i un Niers 
is over  omstreeks 100 . lengte de grootste in-
gruving tut den waterspiegel des kanaals 8 . , 
over  aanzienlijker  lengte, uamelyk ongeveer 
7000 U ., is zy 2.00 ii 2.70 . 

e grootste opbooging, gerekend tot den wa-
terspiegel des kuuauls, is iu het Niersdal en be-
draagt 3 . ü 2.70 over  ongeveer  1200 meters 
lengte. e sluizen hebben eeue wydte van 7 . 
en een schutlengiu vau 50 . 

e geprojecteerde kunstwerken bestaan in : 
de reeds genoemde  schutstuizcu, 
4 vaste spoorwegbruggen , 
7  bruggen voor  gewoon verkeer , 

44 beweegbare bruggen voor  gewoon verkeer, 
1 beweegbare brug voor  voelgungers , 
22 groiidduikers, 
3 s in de dijken, 
3 nltlaatdniker s »
2 dubbele keersluizen iu het verdeelpand, 
2 stoomgemalen . 
9 woningen bij  de sluizen, 
22 n ii » bruggen. 
Er zijn te onteigenen 2!>0 hektaren land en te 

verwerken in 'tgeheel 2.441,411» kub. . grond. 
e begrooting bevat de volgende sommen voor: 

Onteigening 1425000 . 
Aardewerken en talud voor-

zieningen 2650000 o
Schutsluizen 2010000 i „ 

n 640000 i t 
Gronddiiikers , in- en uitlaat-

duikers en dubbele keersluizen. 290000 o 
Stoomgemalen 706301)

g en lijdelijk e ver-

legging van bestaande spoor-
wegen 214000 » f 

Woningen 122000 

Verschillende werksaamheden. 78500 » 
Technisch personeel en bureau-

kosten . 375000 ») | 

Administrati e sum iu i li 
Onvoorziene uilgaven . 424200 » 

Totaal . . . . 0015000 » | 

t verlies aun interest, b inevens de g 
die tot latere verruiming , namelijk tot 14 . 
bodeiuhreedte, zullen aangewend woiden, zijn 
niet in de begrooting opgenomen. 

e spoorwegen zijn met vaste bruggen over 
het kanaal gevoerd , omdat de Pruisische g 
geene beweegbare bruggen meer in spoorwegen 
toelaat. Vuu den Waterspiegel tot deu ondeikuut 
der leggers dezer  bruggen is de boogie minstens 
4 . ontworpen. 

Wij hopen, dat hei Comité bij  de betrokken 
n de noodige ondersteuning zul mo-

gen vinden, om het gioutsche denkbeeld, namelijk 
dc verbinding vun den n met de s en met 
de Zuid-Willemsvaart , tot stand le brengen. 

j t Zwitserschc Genootschap voor Natuurwe-
tenschappen heelt den 13en en leen September 
j.l . zijne 58ste juurlijksch c bijeenkomst gehouden 

t<- Andermatt , in bei dal van Urseren. 
e hoogleeraar  Oulladon heeft duur  den eersten 

dag eene hoogst belangrijke redevoering uitge-
sproken over de werktuigen, gebezigd voor de 
tunnelboring in den St.-G ithurd . j  had model-
len en teekeningen van deze werktuigen mede-
gebracht, en bovendien heeft hrj  zijne uitleggin-
gen vour  ieder  zeer  begrijpelij k gemaakt duor 
teekeningen met krij t op het bord. j  heeft de 
Belgische werkwijze, door  den aannemer gevolgd, 
beschreven, en aangetoond, dat de vorderingen 
der galerie de direction of galerie d'avancement 
(d. i. Hichtungsstollen, niet te verwisselen met 

 stollen, gelijk de. Franschen doen) bedragen 
hebben : 

Van 1 Juli tot 30 Sept. 1874 405 . 
 1 Oct. l 31 . 1874 526 » 

l 1 Jan. » 31 t 1875 557 » 
 1 Apri l » 30 Juni 1875 65G » 

s eeu vooruitgang vau 557 meters zou 
voldoende zijn om de boring vuu deu gang op 
deu len October  1880 le voltooien, maar  hij  zal 
veel eerder  gereed zijn , teneinde lij d te winnen 
voor  do voleindiging vun de tunnel vóór bet ver-
strijke n vun dien termijn . A l neemt men zelfs 
aan, dat de normale gang het cijfer  van 656 
ellen niet zal overschrijden, zoude den aannemer 
een rond jaar  overblijven om tot dit laatste gedeelte 
van zyno taak over te gaan. e vrees, die men 

heeft doen ontstaan vooi' eeue vertraging iu de 
uitvoering, is dus zonder  grond. Ofschoon de 
te doorboren rots burder is dan die van den 

j  vordert men reeds met eene snel-
heid gelijk aan het dubbele van de bij  luuistge-
nuemden berg bereikte. e beer  Colludoii heeft 
aangetoond, dat do luunel vau deu St.-Gothard, 
zonder  liet gebruik van de nieuwe werktuigen, 
veertig jaren arbeids zou hebben vereischt. 

Vervolgeus heeft by de prises eTaat», de ge-
leidingen van hut water, do sumenpersers van 
de lucht, de lucbtverversching in deu guug be-
schreven. j  heeft ouder  andere bet feit doen 

uitkomen, dat. 400 werklieden met hunne 4" 

lampen in 24 uren 130,000 teerling-meters ver-
BChe lucht noodig hebben. 

liiiveiidiei i slorpen ih' 80 kilogrammen dynamiet , 
die dagelijks ontploffen, 30,001) teei n lm ht 
op. t maakt dus in het geheel een verbrui k 
van 150.000 kubieke meiers. 

e samenpersers leveren er  in 2t uren 172.000 
vuu. n aar dit getal is nog niet toereikende, 
want laug vóórdat het laatste atoom zuurstof 
verdwenen is, is de l reeds ongeschikt tot 
inademing geworden. Ook is de verdeeling van 
de versche lucht ongelijk. n heeft nu twee 
groote klok! en gemaakt, gelijk die der  gasome-
ters, opgehangen aan de beide uiteinden vun een 
hef bulk , die, door  water  bewogen, tien malen 
iu de minuut rijzen eu dalen, zoodat /ij  5000 
leerling-ellen door  den rook bedorven lucht zullen 
opzuigen door  pijpen en uit de tunnel jagen. 

e wijze vun werken zal iu de tunnel een 

strooit versche lucht van buiten brengen, die in 
het um eene volkomen vernieuwing vuu lucht 
zat verschaffen over  eene lengte vun 600 meters. 

e zuiuklokkeil /.uilen hitmen weinige dagen iu 
werking worden gebracht, zoodat / i j , vereenigd 
met de luchtpersen, voortaan per  etmaal 030,000 
kub. ellen versche lucht in de tunnel zullen 
brengen. 

n de  Zeitung van Augustus en 
September  en iu de  Bauzeitung u" . 53 
en volgende dexes jaars vindt men eenige af-
beeldingen van de tunnelwerken. 

t is misschien niet ongepast bier te ver-
melden , dat de aannemer Favre zijne loopbaan 
als werkman begon. j  werd evenmin te veel 
geschoold en verboekt uls Franklin , Watt , George 
Stephenson, e en zooveel andere self-made 
men, die de beschaving meer  hebben doen voor-
uitgaan dan honderdduizenden, die op de leer-
banken bleven totdat /ij  een doctoraal examen 
hadden doorgestaan. 

n tweeden dag heeft . Stapt!, de geologische 
ingenieur  der  Gothard-werken, belangwekkende 
inlichtingen gegeven omtrent de wij/c , waarop 
het water  zich ui den oaderaardschen guug ver-
toom) heeft. Aun de noordzijde is de tunnel tot 
heden bijna volkomen droog gebleven; reeds vier 
malen is de galerij  ouder de rivier de s 
doorgegaan, /ouder  dut de doorzijpel ing meteen 
enkelen di oppel toenam. 

t kon overigens geene verwondering buien 
aan de aardkundigen, die niet meer, zonder  an-
der bewijs, in alle dwandalen kolossale scheuren 
of spleten vuu den berg zien. Zoo de engte vau 
Schollenen een eenvoudige uitgeschuur<le  erg pus 
is, is het duidelijk , dat onder  den stroom, die 
hem heeft loeit ontstaan, dc rots niet min.lei 
vast en voor  het water  ondoordringbaar  zul zijn 
dun overal elders. 

Aan tie zuidzijde, te Airoio , is tol 217 liters 
water  iu t uur  buiten de tunnel geloopenj de 
sjiieten, die dit water  medevoeren, hebben eene 
helling vun 45"  nuur  liet zuiden, terwij l de .steen-
lagen /elven, dii ! er  door  gesneden worden, ge-
lij k ul de andere, uaur  het noorden aOoopen. 
Telkens als men eene deser  lagen doorboord heeft, 
hebben de lagen, die de werklieden achter  zich 
lieten, opgehouden water te geven, en de laag, 
waaruit dit wegvloeide, is spoedig leoggeloopen : 
men heeft dus blijkbaar , althans voor  eeu groot 
deel, te doen met water, sinds laug in holten 
vau deu berg opgehoopt. 

e heer  Stapll'  heeft ook nog uau het Genoot-
schap een overzicht medegedeeld vau de waar-
nemingen betrekkelij k den warmtegraad vun de 
rotsen, van de lucht eu vuu het water in de 
tunnel, en de heer  Colladon heeft het tweede 
gedeelte vun zijn verslag over  tie boorwerktuigen 
uitgebracht 

liet beste werktuig, heeft de heer  Colladon 
g zegd , om een gut in rots to maken, is nog 
altij d de hand vuu deu werkman, omdat dit zoo 
eenvoudige muur  schruudere werktui g bel voor-
deel heeft rekening te kunnen houden met al de 
omstandigheden; zoo de mensen veel sterker  was 
dun hij  is, zoo bij , bij  voorbeeld, de kracht van 
den vogel had, die 1 uu achteren ledematen be-
zit, twintigmalen sterker  dan die van den menseh 
(het gewicht van beide iu aanmerking nemende), 
zou de inensch hel beste aller  werktuigen zyu. 

e beer  Colladon heelt vervolgens, in de meest 
uitvoerige technische bijzonderheden tredende, 
alle boorwerktuigen verklaard, van bet eerste, 
uitgevonden iu 1855 door  den u r 
Uuitlett , tot de beste eu nieuwste, die men uu 
gebruikt . 
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E  — Zondag 8 October  1875. E  — Zondag 3;0ctober  1875. 

— Jj n schrijf t uit n aan hot Journal du 
 omtrent de werkstaking met bloedigen afloop 

bij  de tunnelboring van den St-Gothard: 
Nu het mij  gegeven is de stellige uitkomsten 

vuu het ondersoek le kennen, dat de linndsruad 
van hel Eedgenootschap uit eigen beweging cn 
onmiddellij k heeft bevolen, alvorens cenig aan-
zoek van bet e Gouvernement te heb-
ben ontvangen, kan ik zonder eenige schaamte 
en met genoegen verklaren, dat de werkstaking 
van Gösohcnon . die zoo treuri g geëindigd is met 
den dood vnn dri e werkstakers, zonder tc spre-
ken van wonden, door  andere werklieden opge-
daan, bovenal en uitsluitend moet worden toe-
geschreven aan den naijver der  kleine-liandela 
ren, meestal , die zich nabij  de werk-
plaatsen waren komen nederzetten en beproefd 
hadden, ten koste van de werklieden, pnrti j  te 
trekken van de bij  uitzondering groote voordeelen. 
welke de omstandigheden hun verzekerden. 

e handelaren, kruideniers, wijn- en liketir -
verkoopers, kantine-houders, enz. hadden ten 
laatste hunno rekeningen zoo overdreven hoog 
gemaakt, dat de tunnel-arbeiders, om zoo te zeg-
gen, se trouvaient ruines en herbs. 

c aannemer Favre, die de gevolgen van zulk 
een abnormal en toestand vreesde, nam eindelijk 
het besluit winkels en eene kantine te openen, 
en tegen minderen prij s zijnen werklieden aan 
te bieden, wat anderen hun zoo duur  deden be-
talen : hij  liet overigens aan ieder het recht zich 
te voorzien, waai hij  wilde, en, opdat ieder 
arbeider van deze bevoegdheid genot kon hebben, 
deed hij  hun papieren bons uitdeelon, op vertoon 
betaalbaar uit zijne kas, en die door  ieder, werk-
lieden en kooplieden, werden aangenomen als geld. 

t bedrag der  aangeboden bom werd van liet 
loon afgetrokken en aan de leveranciers uitbe-
taald. Toch konden dezen niet lang de winstder-
vingen verdragen , die de mededinging vun Favre 
hun veroorzaakte; vooral de kantine-houders, wier 

s dienen kon om de redeneeringen 
krachti g te steunen en de toehoorders op te win-
den , stelden zich nan hel hoofd der  beweging 
van verzei; zij  slangden er  ulzoo in voor  hunne 
belangen een twintigta l personen le winnen, dal 
als een sneeuwbal aangroeide. e maakten op 
hunne beurt de talrijk e kudde der  moutons de 

 oproerig. 

Ue zaken liepen zoo hoog, dat men sinds ver-
scheidene dagen feitelijkheden vreesde, maar ter-
nnuweuiood werd de rustige rust der g 
vun het kanton Ur i er  door  verstoord ; één enkel 
gendarme, en, naar men zegt, niet des plus 
cranes, bleef belast met de handhaving van de 
openbare orde. Toen eindelijk de sinds hing 
vooruitgesiene beweging losbarstte, zag men zich 
verplicht nlles bijeen te brengen , wat men uan 
mannen van goeden wil vond, militai r  of niet; 
men wapende hen in allerij l met een geweer, 
men rustle hen uit met een kapotjas , een poli-
tiemuts en eeu patroontasch, en zond ze dadelijk 
naar de plaats, waar  reeds duizend of twee dui-
zend werkstakers waren. e dri e opvorderingen 
tot onderwerping van den goeden gendarme dien-
den slechts om een schaterend gelach te doen 
opgaan en een hagelbui van steenen te doen 
nederdalen op hem en zijn troep. Eenige werk-
stakers, de lijdelijkhei d vun den gendarme en 
van de dertig goede lui ziende, die de gebeele 
gewapende krijgsmacht uitmaakten, vermaakten 
zich met hen bij  de haren en den knevel te 
trekken , en beproefden reeds hun hunne wape-
nen te ontnemen. n dezen toestand begrijpt 
men , dat de goede l , waarvan hier  sprake is, 
vuur  gegeven hebben , en wat alleen buitenge-
woon is , i «, dat zij  onder de weinig welwillende 
menigte, die hen omringde, slechts zoo weinig 
onheil hebben aangericht. 

k geef u hier  het nauwkeurig overzicht, dal 
my verhaald werd door een persoon, die in dc 
gelegenheid geweest is een blik tc werpen op 
het verslag van den Bondsraad over  deze onge-
lukkig e zaak — , een verslag, dat binnen weinige 
dagen zal worden openbaar  gemaakt. 

— e spoorweg aan den linkeroever van het 
Züricbermeer is den SSsten September  vóór het 
station n over een lengte van honderd voet 
weggezonken ; men vreest voor het gebeele sta-
tionsgebouw van . e bewoners hebben 
het reeds verlaten. 

Er zijn premiën vnn 50, 30 cn 30 1 uit-
geloofd voorde beste ontwerpen vooreen wintertui n 
te Blackpool (Engeland). Situatie teekeningen en 
nadere inlichtingen kan men bekomen bij  den 
heer  Thos. Blanc, Secretaris der  Vereeniging, te 
Blackpool. 

— e stad Campos, in Brazi l ië , zal eene wa-
terleiding aanleggen, volgens de plannen van de 
heeren Gotto en Beasley, ingenieurs der -
schappij  tut varbetering vnn den toestand vnn 

i o-Jan ei ro. 

. | N N E N  N . 
&-Gravenhage. e Gouverneur-Generaal vnn 

e heeft ontslagen, eervol, met behoud 
van recht op pensioen, den hoofdingenieur van 
den geographiscben dienst in é . J.  C. 
Uudemnns. 

— e Gouverneur-Generaal van ' heeft 
een tweejarig vertol verleend naar  Nederland, 
wegens ziekte, uan den ingenieur  der  1ste klasse 
J. B. F. . , aan den opzichter der 
'2de klasse J. . n cn nuu den oplichter 
der 3de klasse, belust met de waai neming der 
betrekking vun opzichter der  2de klasse, A. YY. 

, allen van hel korps vun den Water-
staat en 's s burgerlijk e openbare werken 
daar te lande. 

Bij  beschikking van den r  van Binnen-
lundscbe /aken i - aau J. van der  Tang, r 
van de miumlooze vennootschap  aal schappij  vau 
Schroefstoombootdienst, te e (thana 

te , tot wederopzegging , vergunning 
verleend voor  eene uitbreidin g der  vroeger  ver-
leende concessie Amsterdam en n van Aal-
smeer  langs dc ringvaart van de , 
het Spaaraa, SpaarodVmmer-kanaal, het zijka-
naal C , het Noord zeekanaal, hel zijkanaal , 
Naucrnasche sluis, Nauernasèfac vaart of -
sloot, Spijkerboor, Noordhollandsch l tot 
Purmerende. 

's-Gravenhage. u verband met het bericht, 
in ons vorig nommer. betreffende het aanwijzen 
van leerlingen der  Polytechnische School om na 
volbrachte studiën bij  het korps ingenieurs van 
den Waterstaat en 's s openbare werken iu 

é te worden benoemd, kan nog worden 
medegedeeld, dat die aanwijzing geschiedt op 
voordracht van den r der  Polytechnische 
school en na raadpleging van den voorzitter  van 
examen B. 

Aau de bedoelde leerlingen wordt toegekend: 
gedurende hun studietijd eene toelage van 

ƒ 8 00 's jaars, als tegemoetkoming iu studiekos-
ten, voor  zooveel zij  zich blijven onderscheiden 
door  goed gedrag, ijver eu bekwaamheid; 

na verkrijgin g vau het diploma vau civiel-
ingenieur, een voorloopig traktement van ƒ 1 00 
'smuands, ingaande mei de maand volgende op 
die waarin het diploma is verkregen, en voort-
durende lot den dag waarop het activiteits-trakte-
ment van adspiranl-ingenienr  (ƒ 3000) in , 
volgens tie deswege bestaande bepalingen, gere-
kend wordt iu te gaan; 

bij  uitzending naar ë eene 
gratificati e voor  uitrustin g ten bedrage van ƒ 2 5 00 
eu overtocht naar  Batavia, als Gouvernements-
passagier der  1ste klasse. 

Amsterdam. Onlangs is bij  den Gemeente-
raad ingediend ccn verzoekschrift van e heeren 

. C. Voorbcytel, industrieel te Bergen op-Zoom, 
en C, Admiraal , udj.-commies bij  de marine al-
hier, waarbij  zij  concessie vragen voor den aan-
leg en de uitvoering van het tonnenstelsel voor 
den afvoer vau fnecale stollen op de Eilanden 
(Oostenburg, Wittenburg ,  en de 

e en e van den . 

[Jij  dat adres zijn , als bijlagen, ontwerpen ge-
voegd van ile voorwaarden, waarop adressanten 
de concessie wenschen te aanvaarden cn teeke-
ningen van de tonnen, emmers, wagens, lood-
sen, enz., voor de exploitatie benoodigd. Zij 
bicden aau, alle kosten le dragen en de concessie 
op 1 Januari 1*70, onder  toezicht der  gemeente, 
tot gebeele uitvoering te brengen; voorls zullen 
zij  voor  goed onderhoud zorgen, waarvoor het 
materieel verbonden wordt, geschikte personen 
aanstellen, cn de noodige wijzigingen, door er-
varing of wetenschap aau de hand gedaan, in 
overleg met de Gemeente aanbrengen. Zij  vragen 
concessie voor den tij d van 40 jaren, vrij e be-
schikking over de stollen , volgens het tonnen-
stelsel zooals het te t en elders is ingevoerd 
te verzamelen, en over dc compos  er  uit te be-
reiden ; eindelijk afstand in bruikleen van een 
terrein zooveel mogelijk vooraan in de -
den. Zy bedingen verder dat, indien de Ge-
meente de straatreiniging aun zich wenscht tc 
houden, wekelijks te hunner  beschikking worden 
gesteld minstens 10O stères tegen betaling vun 
ƒ 0 . 40 per  stère. Wenscht dc Gemeente echter 
bun ook de straatreiniging over te laten, dan 
zijn zij  bereid de stniatvuilui s kosteloos in de ge-
noemde buurten op te halen. 

Wat dc uitvoering betreft, nemen zij  de ver-
plichtin g op zich, bij  ieder  hoofd van een gezin 
die zulks verlangt kosteloos een inrichtin g te 
maken en een ton of emmer te plaatsen, ge-
schikt voor  reukl'os verveer. e voorwerpen 
blijven hun eigendom en kunnen naar  verkiezing 
in sierlijker  vorm en ook in eigendom worden 
verkregen, op overeen te komen voorwaarden. 

e wcghaling geschiedt kosteloos tweemaal, z >o 
noodig driemaal 's weeks, op schuiten of wagens; 
zooveel mogelyk moet alles tegen den middag 
aan de verzamelplaats zijn. Op verlangen der 
eigenaars worden de beerputten weggeruimd cn 
gestopt, op overeen te komen voorwaarden, cn 
de beslaande putten geledigd tegen ƒ 4 per  nacht, 
of tiet dubbel uls meer  nachten noodig zijn. 

u een brief, aau de leden van den Gemeente-
raad gezonden, met afdrukken der  gemelde stuk-
ken, verklaren de adressanten zich bereid «lang-
zamerhand meer  uitbreidin g aan hun plan te 
geven en meer  wijken of buurten in exploitatie 
te brengen, kon liet zijn de gebeele stud." 

n de zittin g van den Gemeenteraad vnu 20 
September jl . is besloten dc concessie voor de 
gemeentereiiiiging in te trekken eu hierin in eigen 
beheer te voorzien, alsook om tot de benoeming 
van een r van «lezen tuk van dienst ovor 
te gaan op ccn tructemeut van ƒ 3 0 00 en eenig 
aandeel iu de winst. 

—  en industrieel uit g is van plan, 
concessie unn te vingen om de wagens van den 
tramway hioitorslede met stoom iu bewogrng le 
brengen. Tot dat einde heeft genoemde heer 
reeds een bezoek gebracht aan de stallen der 
Aiiisterdamsche Omiiibusiuuntscliuppi j  en een on-
derhoud gehad met den . Te -
hagen cn te g worden dc tramway-wagens 
reeds met stoom gedrevun. 

. Aan het prospectus der  drie-millioons-
lecnitig voor den spoorweg n 
ontleeiien wij  het volgende: 

e lij n begint unn den llollaudsehcn spoorweg, 
in de nabijheid vun het station te n en 
eindigt, de zuidzijde van den n volgende, uan de 
Ned. liijiispoor , in de nabijheid van het station te 
Woerden. Stations of halten zullen komen te 
llazerswoiide, Alten, Zwaiiimei dam en Bodegra-
ven. e Ned. j  waar-
borgt u i de opening van de lij n jaarlijk s een 
.looiioopend zuivere opbrengst van minstens ƒ4221) 
per  kilometer of 4'/a pCt. van hel benoodigde 

kapitaal. n onverhoopt niet voor hel volle 
bedrag mocht worden ingeschreven, zal de Ned. 

j  het restant voor  zich 
nemen t tot stand komen van den weg is 
dus verzekerd. r  desniettemin wekken de 
ondcrleekennars van het prospectus met vertrou-
wen tot deelneming op. t belang der  Bijn -
iispoorwegmaatschappij', schrijven zij , «brengt 

t mede dat slechts weinig door  derden 
«wordt ingeschreven, om recht te hebben van het 

 restant voor  zich te houden. Voor de locale 
 belanghebbenden moet dit echter  juist een reden 
/ij u om dubbel deel te nemen. Ook elders 

e kapitalisten moeten niet achterblijven. 
 Nu toch blijkt , dat hier  zonder  risico een spoir-

g kan worden gebouwd, welke minstens 
»4'/j  pCt. rente waarborgt, zou het jammer zijn 
ud.it daarvoor  niet in Nederland het benoodigde 

l ware te vinden. t desa onderne-
Bluing ook op dit punt slagen, dan ware eeu 

n voorbeeld tot navolging aau anderen 
t prospectus is oiiderleekciid duor 

de heeren . P. . F. Blussé, lid van de Prov. 
Staten van d en hoogheemraad van 

; .1. P. de Bordes, ingenieur, president 
vau bet bestuur  der  Nederl. Zutd-Ooster-Spoorweg* 
maatschappy, te 's Gravenhage; Or. W. C. van 
den Brandeler, burgemeester vau ; . 

. A. Brandt , burgemeester van Zoeterwoude: 
. .1. Bredios, burgemeester vnn Waarder; 

Jhr . F. van Citters, burgemeester vnn Bodegra-
ven; . r  Jz., burgemeester van Woerden; 

. N. , lid van de Prov. Staten vnu 

d cn notaris tc ; J. 
u Jz. , lid vau de Prov. Staten van Zuid-

d en wethouder te Aaiiandervoen; . 
W. O. T. van Oudheusden, advocaat, te 's-üra-
venbage; J. A. de , burgemeester van 
Zwaiiiiiicrdaui : . . du Bleu, lid van de Prov. 
Staten van d en president van de 

r van l te ; . . A. .1. W. 

Baron Sloot, oud-Gouverneur-Generaal van Neer-
lamtsch-lndie, te Arnhem; T. . Viruly , lid van 
de Eerste r  der  Staten-Generaal, wethouder 
en president vau de r van , tc 
Gouda; . C. van der  Vlies, lid vau de Prov. 
Staten vau d , burgemeester van -
zerswoude ; . . ter  Wee, burgemeester van 
Oegstgeest; A P. Zaalberg, burgemeester vau 
Alten. 

e heer J. . de Bordes is tot directeur en 
hoofdingenieur  aangesteld. 

Aan de overeenkomst met de -
maatschappij  ontleenen wij  nog het volgende: 

n aanzien vau het station te n wordt 
thans reeds bepaald (behoudens nadere regeling 
ingeval de stationsdienst aldaar  geheel of ge-
deeltelijk eeu gemeenschappelijke dienst met de 

e g maatschappij  mocht 
worden) dat het, — behalve goederen-, locomo-
tieven-, rijtuigen - en wagenloodsen, bergplaats 
voor  materialen eu brandstoffen, reparatie-winkel 
met woning, tiiiimciiood s met woning, laad- en 
losplaatsen eu stoepen voor vee en rij|tuigen, 
draaischijven, wissels, waterkranen cn vergaar-
bakkeu, hijschkraiien, weegbruggen, laadprollcl , 
seintoestellen, gas in i i ehüng, enz. — made zal 
bevatten woning voor den stations-chef, deu 
restaurateur, een paardenstal met woning eu 
eene douaneloods met bureau's."  En verder: 

e aansluiting van den spoorweg — 
Woerden aan den e g 
te n eu de gemeenschappelijke stationsdienst, 
zoo die te pus komt, wordt geregeld in overleg 
met de Nederlandsche . 

e aansluiting aan den g nabij  Woer-
den wordt tusschen partijen geregeld bij  afzonder-
lijk e overeenkomst." 

n de voorwaarden van concessie is omtrent 
dj  aansluitingen hel volgende bepaald; 

Art . 3. e concessionarissen zijn verplicht te 
voldoen aau dc volgende bijzondere bepalingen: 

lo. nabij n cn Woerden moei de spoor-
weg aan de bestaaude spoorwegen aansluiten eu 
daarmede iu verbinding worden gebracht, zoodal 
de wagens der  onderscheidene ondernemingen on-
gehinderd van den eenen spoorweg op deu ande-
ren kunnen dooi loopen; 

2o. liet staat den concessionarissen vrij , zich 
onder  goedkeuring vau deu r vuu Binnen-
landsche Zaken te verstaan met de ondernemin-
gen vun andere spoorwegen, over het gemeen-
schappelijk gebruik van spoorwegstations en van 
de daarbij  behooreiide inrichtingen. 

n geeue overeenkomsten tot stand, d.m 
zyn de concessionarissen verplicht, geheel voor 
hunne kosten, te voorzien in het maken vau de 
vereischte inrichtingen, zoo voor den dienst der 
reizigers, uls voor  dien der  koopmansgoederen, 
evenals ware geen ander  station in de nabijheid; 

3o. wanneer  later  spoorwegen worden aange-
legd , die aan den geconcessioneerden spoorweg 
aansluiten, kan de r van Biiineiilandsehe 
Zaken hetgeiueenscbappeUjk gebruik van de stations 
van dezen weg, op of nabij  het aausluiiiiigspimt 
gelegen, voor  de aan te leggen wegen voorsehryven. 

Over het gemeenschappelijk gebruik zullen de 
wederszijdsche oadernemingen zich onder  goed-
keuring vnn den r vuu Binnenlandsche 
Zaken verstaan; komen daartoe strekkende over-
eenkomsten niet tot stuud, dan zyn de concessi-
onarissen verplicht zich tc onderwerpen auu de 
voorwaarden, die de r hun iu billijkhei d 
zal voorschrijven, en die iu dat geval zullen be-
schouwd worden vau kraclï l te zijn , evenals waren 
zij  in deze voorwaarden van concessie bepualdelyk 
opgenomen. 

Art . ti. e spoorweg moet zoodanig met de 
spoorwegen, aan welke luj  aansluit, verbonden 
worden, dat reizigers en koopmansgoedei en , wan-
neer de inrichtin g van den dienst liet eisclit, 
zonder  overlading van den eenen spoorweg op 
den anderen kunnen overgaan. 

iu dc 

lankondigingcn van Aanbestedingen* 

, 4 Oct. 

'a-llage, le l i 1 ' , ureu, door het prov. bestuur: 
het maken van 2 kistdammen cn verdere werkzaam-
heden tol bet verbeteren der  door  vaart wijd tv van dc 
Gouwosliiis tc . g /"1200. 

ipiiingi-iiniti , tc 12 uren, door hot gemeentebest.: 
het bouwen eener  loopbrug over  liet p le 
Tjninswcor, 

Wagenlngen, tc 1 uur, vanwege het ministerie 
vau financiën, ten posl.kantorei het verhouwen van een 
woonhuis lot r  aldaar, met bijtcverin g 
van alle inatcriiilen , arbeidsloonen, n enz. 

tpeldaarn, le 1 uur, door het gemeentebestuur: 
lo. de levering der  steenkolen voor het raadhuis en 
de openbare scholen ged. den winter  1875/'76; 2o. dc 
levering van alle hcuoodigde transportmiddelen ged. 
1876, '77 en '78. 

Nlarliteren , te  uur , door  gecommitt. uit het 
hoofdbestuur van het waterschap Oinirswold, op het 

: het baggeren vau een gedeelte der  Schar-
mcr-vE, lang ongeveer  1S70 sir. . 

Cianlngcn, te 7 uren, door de Bouwverceu 
bij  0. Strove: bet bouwen van woningen 
Fred e rik straal. 

, 0> «e t. 

Zullen, 1c 1 uur. door  hut gemeentebestuur: dr 
leveriug vau brandstollen voor de gemeente-inrich-
tingen, scholen enz., ged. het wiulerseizoen '75/70. 

Wacnadag, 0 Oct. 

, tc  ureu, door het heemraadschap 
van het kanaal van Steeucnhoek, iu den e : hel 
aanbrengen van een rietbeslag met pnlcu cu latten , 
langs de , op nader  aan tc wijzen plaatsen. 

tielderiuaUen, te 12 uren, door  den dijk stoel van 
het polderdistrict . Tielerwaard, bij  J. . . Verste-
gen: lo. het maken vuu rij s werken en baza ll glooiing 
met bijbehoorende leveren t ién, cn het leveren, lossen 
cn geregeld verwerken van  last bazalt, op de 
verschillende waterwerken in dit district ; 2o. de le-
vering van noodhout; 3o. het makeu van pannendaken 
op eeuige nood magazijnen cn het doen van ecuig met-
selwerk daaraan. Aanw. 5 Oct., te 0'/, uren, n. het 

e . 

Zierfkr.ee, tc 12 uren, door het gemeentebestuur: 
de levering vuu steenkolen ten behoeve van gomueiitc-

. 

Warkum , tc 12 uren, door  het. gemeentebestuur: 
het maken vau ecu grintweg door hel p 
onder die gemeente, bonevens oen gedeelte bestrating 
euz., in de Bagijuostraat, tc Samen gemeten up 5545 
str. . lengte, buiten dc bruggen. Aiuw.  eu 5 
Oct., le 10 uren. 

, te 1 uur , door  burg. en weth.: de 
levering van steenkolen voor dc verschillende ge-
raecntc-administratiëu on scholen ged. den winter 
1875/70. 

, door hel gemeentebestuur  vau Gaasterlaml : 
dc levering van 150 stère zuiver  gehorde grint , te 
leveren vóór 15 Nov. 

,  Oct. 

li . iiiirliein . te 10 uren, iloor  deu dijkstocl van hel 
polderdistrict Buren, hij  C. Slap: de levering van 10 
vimmen Geldersen rijshout cn 2000 palen. 

, tu  ureu, door  dijkj . raaf en hoogheem raden 
van d , iu het Geincenelandshiiis: lo.de levering 
van rijsmnterinle u en purkocnpalcn teu diensto der 
zeeweringen; 2o. hul levereu, maken cn in hangen van 
2 nieuwe vloed- of buitendeuren voor  dc Oranje spui-
sluis onder  Naaldwijk ; 3o. idem voor de Weteringcr-
sluis te . Bilj . inz. 0 Oct. vóór 's avonds 
7 uren. 

, te 2 ureu , door  burg. en wetli.: dc 
levering van brandstollen ten dienste van eeuige ge-
meente-inrichtingen , tot 30 Juni 76 benoodigd. 

Breda, . üi jmegen, Zutfen, , 
, , , 1'trerlit , Vlinalngen en 

a i- i ;  in, te i-j  ureu, door dc toeziende chofs der 
nulit . hospitalen en girnizoeus-inÜrnicricën ; o. a. de 
leveriug van brandstoffen ged. '70. 

, ten kantore van J. Vrijburg : het 
maken vnu eeue vaste brug, in deu Trckwog naast 
de Bolswardervaart, onmiddellijk bij  het gebuurte tc 
Baard. Bestek ter  inzage bij  Gosliga, te Baard. 

Vrijdag ,  Oct. 

trnhem, te 12 ureu, door het ministerie van bin-
nenl. zaken, aan het gebouw van het. prov. bestuur: 
lo. het maken vau een gebouwtje, put eu verdere 
inrichtingen voor  zclfregisl recrende -ilschaal 
aan dc zeehaven te Elburg. g ƒ 3400; 2o. het 
maken vau eeu gebouwtje, put en verdere,inrichtingen 
voor eeue zclfregi-treerende peilschaal aan de zeehaven 
te Nijkerk . g ƒ 3320. . voor  beide lii j  den 
hoofdingenieur te Arnhem, don ingenieur tc 'Zutfen 
en den opzichter tc . 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van bin-
nenl. zaken, aan het geitouw vau het prov. bestuur: 
hel driejari g otidorlioud der  verspreide landsbriiggen 
iu Overijscl, in 8 perc. : perc. 1,/é'iA. 
perc. 2, / 170, perc. 3, f 07b*  per jaar. 

Zwalle, te 12 ureu, door het prov. bestuur: het 
driejari g onderhoud (1 Jan. "70—31 . '78) van dc 
brug over de e to , den weg van e 
naar  Slijkenburg en dc brug over dc c 
bij  Slijkenburg. . hij  den hoofdingenieur en deu 
ingenieur, beiden te Zwolle. 

Tc S uren. door  dc hoofdadministratiën der  respec-
tieve korpsen van het leger, in dc onderstaande gar-
nizoensplaatsen : de levering vau de ged. 1870 hij  die 
korpsen benoodigde voorworpen van kleeding eu uit-
rusting, als tc: 

, aan het 5c reg. infanterie, leu hureulo 
van deu kapt.-kwartiermeestor; 

- - h, aau hel 3e reg. vesting-artillerie, ten 
bureele vau den kapt.-kwarlicrm. : 

Crave, aau het 2e reg. inf., ten bureclc vnn den 
kapt.-kwartiorm. ; 

/ o l i ë n, aan het <le regiment huzaren, ton bureele 
van den kapt.-kwnrtiennccstcr; 

, unn het koloniaal werfdepot, ten hu 
roele van den kapitein-kwartiermeester; 

'n-llage, aau het regiment grenadiers cu jagers, Um 
bureele van den majoor-kwurlu-rincoster ; 

, aan t lu regiment vcstiiig-artilloric , n 
bureau van den lnspt.-kwartmrmeesteri 

, aan het 3c reg. huzaren, ten bureele van 
den commandeerenden ofheier; 

Cauda, aan het -te regiment infanterie, ten bureele 
van den knpt.-kwartieriiieester ; 

i.iirhifbrm , aau het t',i- reg. inf., ten bureclc van 
den kapt.-kwartierm. ; 

tmaterdam, aan het 7c regiment infanterie, ten 
bureele vau dun commandeerenden oflicicr 

, aan het lu reg. huzaren, ten bureele vnn 
ilen kapt.-kwartierm. ; 

(Utrecht, aan het 2c reg. vestiug-artill., ten bureclc 
van den kapt.-kwarticmi. ; 

l'treeht , aan het reg. vcld-artillcrie , ten bureclc 
van den kapt.-kwartierm. ; 

Utrecht, aan het bataljon mineurs cu sappeurs, ten 
bureele van den commandeerenden officier; 

l'treeht , aan liet 8c reg. inf., ton bureclc van den 
kapt.-kwarticrmcestcr ; 

.«nier-tuurt , aan l reg. l ijdende-all il lerie, teil 
bureele vim deu kapt.kwnrticrm. ; 

, aan hel 3c reg. inf., (on bureele van 
den kapt.-kwartierm. ; 

Cranlngen, aan het le reg. infanterie, ten bureele 
vau den kapt.-kwartiurm. ; 

, anu het instructicbataljou , ten bureele 
van den com mand eerenden officier; 

lenlo, aan het 2c regiment huzaren, ten bureclc 
van den knpt.-kwarlicriiiecntcr . 

"neck, bij  den steenbakker  G. . ter : het 
slatten van den kolk hij  een houtzaagmolen
een opvaart, en het oplioogeu van ccn terrein, ten 
dienste eener  stceubnkkcrij. Bestek  bij  VVed. 
Sevcnsma, aldaar. Aauw. 7 Oct., tc 10 uren. 

Zaterdag, ff> «c t. 

d , vóór 10 uren, hij : het makeu 
vau 2 grintwegen langs de Jcpma- en . 
ter  lengte van circa  cn 1300 . . bij  Braak, 
te r  onder . Aanw. 7 Oct. 

d , nabij , tc
uren, ten dienste van baron Nnhuys: het bouwen 
van ccn buitenverblijf . . bij  deu architect J. . 

, tc . Aauw. te 10 uren. 

, tc  uren, door  den commandant der  genie, 
in het schutterij-bureau bij  dun : het houwen 
eener  loods tot berging van munitie bij  dc huskruit -
torena tc . Bilj . ins. 7 Oct., "sav. 7 uren, ten 
bureele van genoemden commandant. 

"  vmnterdam , tc \2 uren, hij . dc
het maken van 4 draai bruggen iu hel -

 gemeente . Aauw. 8 Oct, tc 2 uren. 
) 

g , tc 12 uren, door  curatoren der  stich-
ting Bethesda, iu het logement. Sprengenoord: het 
doen van herstellingen eu vernieuwingen aan eenige 
gebouwen, benevens het houwen van 2 woningen, ten 
dienste van genoemde stichting. Bestek ter  lezing hij 
llalvcrliout , te n  iu genoemd logement. 

, tu 12 oren, door  regenten  het gasthuis: 
de levering van . n (minstens 
',j  grove stukken). 

Zwalle, tc 1 uur , door  burg. cn weth.: het bon-
nen eener  netmlouniborgplaata, op het. terrein der 
mestvaalt, aalaar. Aanw. 4 Oct., tc 3 uren. 

l iretbl . tc  uur , door  burg. cn weth.: hel ma-
ken, leveren  stellen van ameublement voor dc 
openbare school lc soort anu r . Bestek 
ligt U het bureau der  gemeentewerken. 

11 rerlil , te 1 u r e n , door  burg. en wclh.: dc le-
vering van brniidstollen , gvd. den winter  1876/76, 
benoodigd voor du verschillende geinccutcgcbouwen. 

nssea, bij  Wed. : het bouwen van eene 
vill a iu het Bosch aldaar. 

, door het dijksbcsluur van -
Oldephacrt-cn-A. de levering vau: 135 nieuwe 

i heipalen, 02 , 175 idem idem, 35 , 
100 . n ieuwe grenen gordingen, 10—25 , 200 

. idem idem, 8—20 , 800 . nieuwe grenen 
plank , é— . 

,  Oct. 

k , tc  uur, door het gcnieeiitche-
sluur ; het bouweu uoner 
nieuwe school cn hijhoorigheilen te . Plan en 
bestek liggen hij  deu burgemeester, te llcrkciibosch. 

, S Oct. 

Venlo, tc 11 uren, door  burg.  weth.: de vol-
tooiing van den weg loopende van de g naar 
ile zoogen. Blauwe tmppcu tc Venlo. Aanw.  Oct., 
te 10 ureu. Bilj . inz. 11 Oct., te 12 uren- ) 

trnheni . tc 1 uur, door den burgemeester: dc 
leveriug van brandstoffen, ged. den winter  1875/'7fi, 

n behoeve van dc scholen en andere gemeeutege-
bouwen. 

, 14 Oct. 

'ullage, tc 12 ureu, door het ministerie van bin-
nenl. zaken: het uitbaggeren van de lig-, los- eu laad-
plaats buiten deu ooslclijkru afsluitdij k lc Amsterdam 
O het maken van een vangdam in het J bewesten 
e haven tc Nieuwenilnm, ten behoeve van den spoor-

weg van Nicuwcdicp naar  Amsterdam, lui . hij  deu 
eerstaanwezend ingenieur te Amsterdam. 

Vrijdag , S Oei. 

, tc  ureu, door het ministerie van 
hinnenl. zaken, aau het gebouw van het prov. best.: 
het driejari g onderhoud van do aanleg- eu losplaats 
voor  visschers iu deu Brakman, bij  de lsabellasluis, 
in Zeeland. Aanw.  cn 11 Oct. g
per  jaar. 

, tc 11 uren, door  don iniijoor-coininanilau l 
 hel le bal. 4c reg. infanterie, in dc kazerne op 

 Paardenmarkt: o. a. de leveriug van sleonkolcn. 

Zwalle, tc 12 ureu, door  liet ministerie van bin-
nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. he»t.: 
het verbreeden der  Willemsvaart, met bijbehoorende 
werken, eu het maken van 155 . glooüngbcschooiiiig 
langs hot kanaal boord. Aauw. b Oct. g ƒ 7500. 

, tc  uren, door  burg. en weth.: lo. dc 
vernieuwingen en herstel li ngen, benevens het onder-
boud ged. bijna 5 jaren, van den dag der  gunning 
tot 30 Juni  van de werken aan den -
'kun; 2o. dc vernieuwingen en hentellingen, benevens 
ht-t onderhoud als boven , van do werken der  beide 

n n cn , langs den n Vliet 
»jm den m cu van daar  lot de voormalige 

. 

Vtaeii-dug, 10) Oct. 

-Uiige , to  uren, door het ministerie van bin-
nenl. zaken: lo. het maken van 3 dwarskribben langs 
'l' u rechteroever  van de k onder  Jaarsveld. Aauw. 

Oct. g ƒ 10,500; 2o. het aanleggen vaneen 
'ijzen strekdam langs den rechteroever der  Oude 

aas tegenover . Aanw. 15 Oct. r 

, S  Oct 

, to 11 uren, door  liet ministerie van bin-
:"  nl. sukvu, ten dienste der  Staatsspoorwegen: het 
bouwen van 2 vaste bruggen tot toegang van de -
h'laarsgracht en van het Water s het k 
:/'ar het Centraalstation le Amsterdam, ten bubocvu 
v«u den spoorwog Nicuwcdicp— Amslerdani. . bij 
** n cerstnanwezeud ingenieur te Amsterdam. Aauw. 
hl en U Oct., telkens te  uron. 

VrUdag, 11 Oct. 

, tc 12 uren, door  liet ministerie van 

binnenl. zaken, aan het gobouw  het prov. best.: 
dc aanleg  een gedeelte havoudam lot verbinding 

 het Noordei hoofd met dc zeewering benoorden 
, het opruimen van hel oude Noordurhoofd 

en de bouw eener  loopbrug. Aauw. 10 cn 18 Oct. 
g ƒ340,000. 

, 10 Oct. 

aasen, lc 12 uren, door het ministerie van bin-
nenl. zaken, aan het geboow van het prov. bestuur: 
liet duen van eenige wcrkr.aauibedcu aan- eu het ged, 
3 jaren onderhouden van het gebouw der -
hoogore burgerschool te Assen. Aauw.  Oct. ltn-
ming ƒ 770 por  jaar. 

Uanderdag, N Orl . 

'a-llage, door het departement vnn koloniën: aan-
bieding, legen medio November e. k., van 2 schopen, 
elk voor den overvoer  naar  Soerahaia. van één stel 
stoomwerktuigen mat 2 stoomketels, waarloose- en 
iiiveutarisdoelen, vrachtvri j  tc levereu langs boord tc 

m of te Amsterdam. . hij  de Neder). 
Stoombootmaatschappij  tc . 

Vrijdag , 10 Oct. 
, le  door het ministerie van 

koloniën, aau hel koloniaal etablissement: de levering, 
in 117 pereeelen, Vail: 0 tons \e\veasl e -.teeukoleii: 
div ersc katoenen; drillings ; Jii  blank linnen; 
gordijnen- en OOgjesgoed: boni katoen en kolonuetten; 
knrl - cn zeildoek voor  slobkousen ea schoenen; sarongs 
en spreien; 11,000 . ; 15,000 slukjes wit band; 
divers laken; 80,000 . donkerblauw grein; kwartier -
mutsen; halsdasscn; halssnoeren, schouderpassanten , 
galonnen en sabelkwasten; velilltesschcn, glazen; ros-, 
kleed er- en schoenborstels ; roskammen en sporen ; 
inaticn- cu haarkammen; knoo[>oii (koperen eu boenen), 
knoopplaatjes en gespen: unaiziikjos; blikken eetketel-
tjes; lederwerken; aardewerk; ijzeren . 

Afloop van Aanhwinlimcrn. 

%ni«lerdani , 11 Sept.: de levering, aau liet depar-
tement van , van verschillende -
den, in 57 porc., als: 

Perc. , aambeelden, bankschroeven cu domme* 
krachten: t cn Zu., tc , ƒ8898; VV. 

n en 'Zn., tc , ƒ8738,92; . f. -
broek, lc Amsterdam, f2>> i . , te , 
ƒ2531.); G.  J van der , te Amsterdam, 
/8B06.70; J. 0. de , tc , f8468; N. C. 
Wiiscu, te Amsterdam, ƒ2455.04; 0. Willemss, idem, 

ƒ23118; . S. . , idem, ƒ 8314.50; J. van 
Zanten eu Co., te , ƒ2310.50; . S. Stokvis 
en Zn., te , ƒ2282.50. 

Perc. 2, ijzcreu geldkisten: . Wolbers, tc Amers-
foort , ƒ 7 2 0; k en Wijnberg , te Amsterdam, 
ƒ1100; . Wilhelm, te , . 

Porc. 3, koper in platen: . S. Stokvis cn Zn., 
ƒ3807.86; 11. de s eu Zn., te , ƒ3274.50; 
W. van n cu 'Zn., to Amslerdani,ƒ3839.86; . 
J. Enthoveii cn Co., tc , /8806.66. 

Perc. 4, huidkoper: . S. Stokvis en Zu. , 
/18,389.60; W. vau n eu Zn., ƒ17,745.25; . 
J. Bothoven cn Co., ƒ 17,01(1.40; . de s en'Zu., 
ƒ 17,500.80. 

Perc. 5, staafkopcr, klokspijs, koperen klinknagels, 
draadkopcr: . S. Stokvis cn Zu., ƒ8708.80; W. van 

n cn Zu-, ƒ8552.70; . J . Bnthoven cn Co., 
f*838&86; . dc s cn Zn., /*8874.66. 

Perc. 0, munizmctaal: . S. Stokvis cn Zu., ƒ 8 8 8; 
. de s cu Zn., ƒ850 .54; . J. Enthoven cu Co., 

f 836.10. 
Perc. 7, blik : . J.  ij  tl de Jongh, tc Amsterdam, 

ƒ 1 0 5 0; N. C. Witscu, idem, ƒ 1025.80; Surie cn -
gonian, idem, ƒ 989 j . S. Stokvis cu Zn., ƒ 937.80 ; 
Eitj e on Co., to Amsterdam, ƒ8113. 

Perc. 8, lood: N. C. Wilson, '5241.11; c v. 
d. Voort cn Zn., to 's-Bosch, f 4480.21; , ' 
cu Bartels, tc , ƒ 8300.48; . J. Enthoven 
on Co., ƒ4196.29; A. . , to Utrecht, 
ƒ 4144.05. 

Perc. 9, zink; N. C. Witscu, ƒ9061.18; . J. Ent-
hoven cn 'Zn., te , ƒ8086; , S. Stokvis en 
Zu., ƒ1007.16; Eilj c cn Co., ƒ 18-3.20; . .1. u 
de Jongh, ƒ1872. 

Perc. 10, tonden pijpen: N. C Witscn, ''1220.25; 
c v. d. Voort en Zn., ƒ 1063: A. . , 

ƒ 930 03. 
Perc. 11, staal: s ou , . 

ƒ 3 0 8 4; W. n cn Zn., ƒ 8770.83*; Vnn Noorden 
en Schwcrzel, te , ƒ 2 ; Ch. v eu 
Bicnfait, idem. ƒ8786.43; W. Beroet en Co., tc Am-
sterdam, ƒ8457.84; . S Siokvis en Zn., ƒ2251 .025 ; 
George Watson cu Co., to Botterdam, / 2057.87. 

Perc. 12, brandspuiten: A. Bikkers en Zn., tc -
terdam, ƒ 1 2 3 0; W. 0. Pasteur cn Co., idem, ƒ1180; 
A. J. Schouten, te Alfcn alt., ƒ1080. 

Perc. \2a, brandspuitslangeii: W. C. Pasteur cn 
Co., ƒ2443.50; W. n en Zu., ƒ2132.80; A Bik-
kers on Ztu, ƒ 8260; . S. Stokvis cn Zn., ƒ 2210.31. 

Perc. 13, kwasten, borstels, euz: A. de s en 
Zn., lc , ƒ3637.48; Gebr  Jonker, te Am-
slerdani, ƒ8178.16; J . . n en Zn., idem, 
/ 8980.45, 

Perc. 14, divers leder: J. Beuns cn Zn., te Amster-
dam, ƒ 7832.50; W. n en Zu., / 0983; F. . 
Belt, le Amsterdam, ƒ8748.87»; W. P. van Bougen, 
idem, ƒ 0725; B. Siormun, idem, ƒ 5 7 1 5; Gebr. Stör-
man, idem, ƒ5036.50. 

Perc. 15, hoosvaten cn j>:igaaicrs: Wed. . ('. 
Feijut cu Zn., to Amsterdam, ƒ 3000; G. A. Schilt e, 
tu Uselstcin, / 2235; c Goederen en Zn., te -
scholuu, ƒ2110-

Perc. , riemen: Wed. . O. Feijut cn Zu., 
ƒ4379.55; (i. A. Schiltc, ƒ 3595; P. do r en Zn., 
tc , ƒ3121 40. 

Perc. 17, vijlen; s en , te Amsterdam. 
ƒ31118.80; N. C. Witscu, ƒ3522 40; G. . J. v. d. 

, / 3099.20; t S. Stokvis eu Zn., /*2777.30a; 
G. Watsou cn 8a., ƒ8017.69; V. Noorden en Schwcr-
zel. ƒ 2001.08. 

Perc. 18, pek: S. ü. v. d. , te Amsterdam, 
ƒ 641.40; Straver en Co., te , ƒ 408; Wed. 
G. 't t cn Zu., tc , ƒ441.72; Bromsun 
Ubletibroek, le Amsterdam, ƒ427.68. 

Perc. 19, loodwit: F. Prince, to Gouda, ; 
Gebr. , te Utrecht, ƒ 6 0 4 8: Wed. , 
Block cu Praet, tc Schoonhoven, ƒ 5904; Ooster en 
Co., Amsterdam, ƒ5480.40. 

Perc. 20, menie: t hes en Bormeostcr, to Am-
sterdam, ƒ 4 9 5 0; J. on W. Wogman, idem, ƒ 4 9 0 5; 

g cn Van 'Zamcrcu, idem, ƒ 4827. 
Porc. 21, zinkwit : s en Bormcester, ƒ1521; 

J. B. n on Co., te Amsterdam, ƒ 1332; G. van 
n cn Co., idoin, ƒ 1260; . J. Euthovon eu 

Zn„  ƒ 1251. 
Porc.  olie ou traan: 1  T.  Uellings, tc Am-

sterdam. ƒ6173.10; Wed. J. E. de Boor  Jr  en Zn , 
idem, / 5498.80; F'. Albcrdinir k eu Zu., idem, ƒ 5426.10. 

Perc. 23, olie: . T. , ƒ3794.80; Wed. 
J. E. dc Boer  Jr . on 'Zn., ƒ 3 3 0 0; F. Albcrdingk on 
Zn., ƒ 3245. 

Perc. 24, draaïslijpsteoncn cn hakken: G. - J . v. 
d. , ƒ3391: A. , te , ƒ2973.85; 

G. Watson cn Zn., ƒ 2807.31; .1. van 'Zanten en Co. 
ƒ2790.17. 

Porc. 25, verfmolons, verfstccnen : G. . .1. v. tl 
, ƒ 8 6 1; J. van 'Zanten on Co.. ƒ839.80. 

Perc. 26, glasruiten: W. n cn 'Zu., ƒ 1 5 1 9; C 
, tc Amsterdam, ƒ1499. 

Porc. 27, glazen: W. n cn Zn., ƒ 8699.00; C. 
, ƒ1081. 

Perc.  koperen vlampijpen: . Ncd. Grofsmc-
dcre, te , ƒ22,225.611; W. n en Zn., 
ƒ19 ,400; V. d. t cn Punt, to Amsterdam, 
ƒ18,813,78 '; s ou Crnmorus, idem, ƒ 18,340; 
Smit en Blok, idem, ƒ 18,131 ; W. vnn n Zn., 
to , ƒ17,731.81; . .1. Enthoven cn Co., 
ƒ17,878.09; . S. Stokvis en Zn., ƒ 17,225; V. d. 
Berg en Co., te Amsterdam, f 17,908.03; W. C. eu 

. dc Wit , te Amsterdam, ƒ 16,997.50; Gebr. Abra-
hams, te , ƒ 15,962.92. 

Perc. 29, ijzeren dito: . Ncd. Grofsmederij, 
ƒ 8 9 9 0: Van Noorden en Schwcrzel, ƒ 7848; V. d. 

t cn Punt, ƒ7260.04*; W. n Zn., te Bot-
terdam, ƒ7200; W. n en Zn., ƒ1147: Ch. v 
en Bicnfait, ƒ 6 8 4 7 . 9 6; V. d. Berg on Co., ƒ 0448.00; 

s cn Cramcrus, ƒ 6884.761 . J, Enthoven cn 
Co., ƒ6081.49; W. O. cn . de Wit , ƒ8701.50; Smit 
en Blok, ƒ5648; . S. Stokvis en Zn., ƒ6488.60. 

Perc. 30, zeildoek: 1>, van n en Zu., te 
, /'262l»; .1. Schaap, idem, ''2600; S. Plan-

teijdt . iilein, ƒ 2 5 6 0; A. van , te , 
ƒ 2540; P. 11, s Sypestcyn, te , ƒ2520. 

Perc. 31 , karldoek : s Sypesteyn Jr. , te -
menio, ƒ 5 8 6 0; P. . s Sypestcyn, ƒ5810; S. 
Plaiilcijdt , ƒ5585. 

Perc. 32, presenningdock, bramzeillinneii : s 
Sypestcyn Jr., ƒ 4509.50; V. d. n on , 
ƒ4409; P. . s Sypesteyn, ƒ 4340.50; S. Plan-

, ƒ 4325 50. 
Perc. 33, zeildoek: .1. Schaap, ƒ 4 2 0 0; 1). v. d. 

n en Zn., /4800; S. Plauteijdt, ƒ 4110; l' . . 
s Sypestcyn , ƒ 4050. 

Perc. 34, karldoek : s .Sv|«:stcyn Jr., ƒ 3780; 
. . s Sypesteyn, ƒ 3 7 2 0; S. Plauteijdt, ƒ3660; 
. v. d. n eu Zn., ƒ 3600. 
Perc. 35, idem: A. van , ƒ4020; n Sy-

pesteyn Jr. , ƒ 3 7 5 0; P. . t Svpestcyn, ƒ 3690; 
8. Plauteijdt. J 3570. 

Perc. 36, idem: s Sypestcyn Jr., ƒ 4235; P. 11. 
s Sypestcyn, ƒ 4165; S. Plauteijdt, ƒ 4095; . v. 

d. n en Zn., ƒ4025. 
Perc. 37, idem: A. van , / 3870; s Sy-

pesteyn J r , ƒ 8 6 0 0; P. . s Syposlcyn, ƒ3555; 
8, Plauteijdt, ƒ3420. 

Perc. 38, iiicin : s Sypesteyn Jr., ƒ3600; P. , 
s Sypesteyn, ƒ3555; S. Plantoijdt , /*3450. 

Perc. 39, idem: s Sypesteyn Jr., ƒ4060; P. , 
s Sypestevn. ƒ4025; S. Plauteijdt, ƒ3920; . v. 

d. Uiijdeu cu Zn., ƒ 3 8 5 0. 
Perc, 40. ravcusdoek: Vissers en , tc Gel-

drop, ƒ 1576. 
 ere. 41, r  everdoek: s Sypesteyn Jr., 

ƒ 2240; P. . s Sypestcyn, ƒ i960; Vissers cn 
Eijckcn, ƒ 1274. 

Perc. 42, presenningdoek : A. van , ƒ2835; 
s Sypcslevn Jr., ƒ2587.50; J. . Schaap, ƒ2550: 

V, d. n eu , ƒ 8605; S. Plantend!, J 2460; 
P. . s Sypestcyn, ƒ8460. 

Perc. 43, siucckolcu en cokes: W. n cn Zn., 
ƒ13,910; B. llagedoonicn Zn., tc Amslerdani, ƒ10,881; 
S. , te , ƒ 9 6 8 0:  Zellckcns, tc 

, ƒ9485.15. 
Perc. 44, diverse verfwaren: g eu Van Za-

, ƒ3913.26; s eu Bormcester, r*3757.46; 
C. E. , lo Amsterdam, f8691.16. 

Perc. 45, oe ment: Van Noorden en Schwcrzel. 
ƒ1942;  N. de . ƒ 1567.20; Ervon . Trip , tc 
Utrecht, ƒ 1531.20; F'olkers en Co., tc Amsterdam, 
ƒ 1134. 

Perc. 46, comjjositic-spijkers: . S. Stokvis eu Zn., 
ƒ 4750.425; W. C. Pastent cn Co., ƒ4703.65; . J. 
Enthoven cn Co., ƒ4529.63; . de s on Zn., 
ƒ4528.10; Siemons eu Stuve, ƒ 4419. 

Perc. 47, ijzeren klink - cn draadnagels: Vau Noor-
den on Schwcrzel, ƒ14,996.55; s cn , 
ƒ 11,031 305; p S. - | | t , ƒ14,500.93; . S. 
Stokvis en Zn., ƒ14,488.96*. 

Perc. 48, Engelsche vuurvaste stoencn: G. C. . A 
Piccardl, lc , ƒ 13S 4.50; Van Noorden cu Schwcr-
zel, /J.8Ó7.17; Folkers en Co., ƒ 1 2 7 8; A. N. de , 
ƒ1275.23; . S. Stokvis eu Zn., f\2<Jl.V,*; B. -
doorn cn Zn., J' 1246.47s; Smit cn Blok, ƒ 1 2 1 8; -
pors ou Cramcrus. ƒ1214.10; N. O. Witsen, ƒ 1201.32; 
Ervou . Trip , ƒ110:1.71. 

Porc. 49, divers ijzerwerk: A. dc Zocuw As., te 
Vlaai-dingen, ; 11. . ƒ 1300.15 ; 1). S. . 

, ƒ 1050.4'.»; s en llówclor , ƒ 1041.58; G. 
. J. v.d. , ƒ 1036.50; C. WUlemas, 1014.82. 
Perc. 50, ijzeren waterkisleu: C. Gips en Zn., te 

, ƒ6903; Van r  cn Ter , idem, 
ƒ 5 9 2 2; . Wolbers, J 5800; A J. Schouten, tcAlfeu 

, j 3921.20; T. lxmim, te , ƒ3700; J. 
P. vau , tc , ƒ3028.20. 

Perc. 51, - en sluitwerk: J. van Zanten cn Co., 
ƒ4038 .98; |). S. . , ƒ 3815.91. 

Perc. 52, ijzeren cn koperen schroeven: Van Noor-
den en Schwcrzel, ƒ5752; . S. . , ƒ 3471.09; 
N. C. Witsen, ƒ3195.10; J. van Zanten ou Co., 
ƒ 2737.825; Smit ou Blok, ƒ 2707.85; . S. Stokvis 
on Zn., ƒ2656.82f ; V. .1. 'Berg on Co., ƒ 1911.72; 

s eu llóweler, ƒ1888.74. 
Perc. 53, diverse houtsoorten: g en Co., to 

Amsterdam, ƒ 2 5 9 1; 11. , idem, ƒ2615; G. 
A. SchilU), te , ƒ 2430. 

Perc. 54, idom: G. A. Schilte, ƒ 1600; e Goede-
ren cn Zu., tc , / 1440. 

Perc. 55, divers nreeaaebap: s cn , 
ƒ7107.20; G. . .1. v. d. , ƒ7334.60; .1. vau 
Zanten on Co., ƒ7330.83; W. n en Zu„  ƒ 7263.73. 

Perc. 56, iden: W. n cn Zn., ƒ25,459.20; 
s cu llówclor , ƒ 25,1 44.90; .1. van Zanten en Co., 

ƒ24.0631 (J. . J. v. d. , ƒ 23,711.35. 
Perc. 57, idem; s eu , ƒ1762.20: .1. 

van Zanten en Co, ƒ 1426  G. 11. J. v. d. , 
ƒ1412 16; W. n cu Zn., ƒ1352.44. 

Tlel , 15 Sopt.: het bouwen van eene directeurswo-
ning hij  dc gemeentelijke gasfabriek; minste iuschr. 
was A. Gennissen, aldaar, voor  ƒ4969. 

, 17 Sept.: hot verven van het school-
gebouw te ; minste inschr. was . W.  ij  ma, 
tc Sliens, voor  ƒ209. 

, 17 Sopt.: het uitvoeren van eeuige metsel-, 
timmer-, lood- en zinkwerken euz. aau- on in dc ge-
bouwen behoorcudc tot hot armc-vroiiwcn-cu ineisjes-
gusticht, iu 2 porc.: 

le perc. 2c perc. 
Jos. Steenbergen Jr. , ƒ 462 

 A. , 428 J 385 
J. B. van Wolfsbergen, 425 365 

. Puls, 889 

. vau Geuabeck , 303 
P. G.  iov.-r-. 348 
allen aldaar. 

, 20 Sopt.: h l maken vau 1200 . straat-
weg , breed 2 , van 1.80 Goudsclie klinker s en 0.20 
kaulloog vau Waalklinkers; iugek. 15 bilj. , als: 

G. Smit, Ui Naiierua, ƒ 6475 
W. . , „  Alkmaar , „  5Ö80 
li. , „  Uitgeest, „  5640 
J. W. Terberg, „  5596 
W. v. d. Berg, „  5555 
P, van Staveren, „  5115 
J. Sehrnndcrs, „  Winkel , „  5099 
A. van , „  5099 
B. J. van , „  Beverwijk, „  4960 
J. van , „  4987 

. Bijman, „  Wognum, „  4830 
P. Ooles, „  idem „  4743 
.11). de Vries, ., Punnerenil, „  4699 
.1. f  „  4637 
G. J. , „  Wnddinxveen, „  4399 
overigen alilaar; gegund. 

,  Sept.: hel uittrekken van eeuige oudc-
cn het inheien van nieuwe palen in de haven dor ge-
meente; ingekomen 4 biljet n , als: 
Gebr. Ek, f 1070 

 J. v. d. Stccuhoveu on Co., „  944 
A. , „  857 
C. de Borst, tc Papendrecht. „  689 
overigen alilaar. 

f ini-iiein , 20 Sept.: hel houwen ccucr  burger-
woning met scbuur  aan den grintweg -
Varsoveld; iugek. 5 bilj. , als: 

F. , ƒ 0924 
T. Siobelink, „  6144 

. J. Viukenbiirg , „  0143 

. , „  5919 
A. Sikkons, „  5889 

allen aldaar. 

, 21 Sept.: het. metselwerk van ̂ arbeiders-
woningen; ingekomen 5 bilj. . als: 
P. Jongen burg, e Alfcn, f 6460 
P. , „  5534 
F. , 5380 
W. v. d. , „  4325 
J. . van Viict cn J. , „  4171 
overigen aldaar; gegund. 

Uauda, 22 Sept : lo. hel bouwen van een school-
lokaal bij  dc tusschcuschool; iugek. 7 bilj, , als: 
.1. , ƒ 0898 
P. vnn , le Waddinxvern . ,. 5793 
G. , „  5775 
W. dc Jong, „  5736 
P. A. Burghout, „  5555 
J. , „  5350 

. J. Nedcrhorst, „  5249 

2o. de levering van 50(1 ' puin, op het jaagpad 
langs de Gouwe; iugek. 3 bilj. , als; 
P. van Staveren, le , ƒ 1009. 
11. J. Nedcrhorst, „  997. 
W. Stolwijk , „  717.55 
overigen aldaar. 

, 22 Sept.: lo. hel verleggen van den 
straatweg naar  Purnierland mei driejari g onderhoud; 
ingek. 8 bilj. , nis: 
(i. , /'  1011 

. Schouten, tc Nibbixwoud, „  1200 
S. vau der n , „  1150 

. van 'Zou, „  909 

. , „  Wognum, „  971 
J. , „  875 

, „ , „  870 
J. dc Vries, „  804 
gegund. 

2o. ccnig schilderwerk der  gemeente; minste in-
schrijver was J. Plas, voor  ƒ 5 9; overigeu te Purme-
remle: gegund. 

l'treeht , 22 Sept.: hel maken van een bergplaats 
cn aanhoorigheden op het station te Arnhem; ingek. 
8 bili. , ais 

. , ƒ 4978 

. van de Saud, „  4922 
S. Bruigom, „  4900 
J. Smijtiug, „  4710 

, le Oosterbeek, „  4015 
. Jansen, „  4590 

Th. Eibers, „  4479 
G. Vcrmolen, „  Abcoude, „  4370 
overigen tc Arnhem. 

. 23 Sept.: dc levering van brandstoffen, ten 
dienste van dc lokalen der  prov. griffie ; ingekomen 
4 bilj. , als: 

r  Newcastle 
schaalk. kiichelk. hnurdk. 

A. Nicuwciihuijs, ƒ 1 . 50 ƒ 0 . 90 ƒ 1 05 
J. T. Ponpiin, 1.34s 0.79 1.045 

J. v. Vollen hoven cu Co , 
lc , 1.30 0.90 1.45 
. vun Gaaien, 0.79 1.16 

overigeu aldaar. 

, 24 Sept.: lo. herstelling der  beschoeiing 
cu werkzaamheden aan ds schipbrug over  den Usel; 
minste inschrijver was B. Onsteiii, le , voor 
ƒ 1235. 

So. hot afbreken en dempen van dc sluis genaamd 
le e Sluizen builen de Ooijpoort ; minste inschrij -
ver was A. G. don Bocsterd, lc , voor  ƒ3153. 

Uo. herstelling aau de brug cu waterkeeriog inden 
Ooijpoortsehen dijk bij  den watermolen; minste in-
schrijver was B. Onstein, voor  ƒ4800. 

4a hot maken van ecu wclwalerput op den hoek 
vau ilc Ooit- eu ; minste inschrijver 
was B. 11. Bolscnbrock, te , voor  ƒ274. 

5o. van ecu dito iu de Ooijpoortstraat ; minste in-
schrijver was B. Onsteiu, voor  ƒ265. 

Zwalle, 24 Sept.: lo. het doen van veruieuwingen 
cn herstelliugcu aan dc bruggen eu het tolhek met 
aaanooran iu don weg van o naar  Zutfen, met 
het driejari g onderhoud; minste inschr. was J. B. 
Grootenhuis, tc , voor ƒ 1794. 

8o. idem, met bet driejari g onderhoud, van dc 
havenwerken le Blokzijl , 3o. idem met idem, vnu de 
schutsluis lu Blokzijl ; minste inschrijver  voor  beide 
was J. Zwolsntau Jz., le , resn. voor ƒ 5844 
en ƒ1224. 

, 25 Sept.: liet vergrooten van een gedeelte 
van 's s ijzergieterij  aldaar, ou het bouwen van 
ecu koepclovcil daarin; minste iuschr. wareu G. de 

e ou Zu., aldaar, voor  ƒ4283. 

v moterdam , 27 Sopt.: hel. ontgraven onverder  uit-
baggeren eener  sloot tusscheu de gebouwde eigen-
dommen vau .). van n eu bet Tuinpad, iu 
den Slails- eu Gasthuispolder. aan de t verloren 
Wetering, gom. Nieuwer-Anistel; minste iuschr. was 
J. . , voor  ƒ495. 

'n-llage, 27 Sopt.; de lovoring vau omslagen voor 
telegrammen; minste iuschr. waren o r eu 

, te Amsterdam, ü ƒ1.85 dc niotgogomde cn 
a ƒ 1.943,, de gegom ic per  1(X)0 stuks. 

. 27 Sopt.: het opruimen van de bestaande-
on hot maken van eene ijzcreu draaibrug over dc -
renhrugsluis to Goriuchem: minste iuschrijvcr  was 

. Geverding, te , voor  ƒ9700. 

nllage, 27 Sept.: hel innkcti van de fundcering 
voor eeu gashouder hij  de gemeentelijke gasfabriek; 
minste inschrijver was G , te , voor 

17,400. 
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E  —  .'  October

. 27 Bent.: liet naken van netimnwrde 
afscheidingen in de scholen C en F en het maken 
van 2 lichtramen aldaar; ingekomen 4  als: 

C. A. Goetbals, J 610. 
A. Flinse, 435. 
J*. . . v. d. , .. 397.97 
J . P. Akkerman, >, 348. 

allen aldaar. 
. 2'.) Sept.: liet maken van een peilput. terp 

en gebouwtje voor  eene zrlfregistreerendc peilschaal 
te Tiel ; minste inschr. «as .1. van Alphen, te Ticl 

 ƒ 3 1 4 6, 
Arnhem .  Sept.: het houwen van 2 winkelhuizen 

en een nfwïndcrlij k woonhuis, met bovenwoningen, 
hoek Nienwstraati iugr-k. 5 biljetten, als: 

. , / 27,960 

. W. Picrik en W. Bodt. „  24,875 
S. Bruigom, „  24,772 

. van de Sand , „  24,444 
G. van Berkum, „  23,797 

allen aldaar. 
iii.-ie..i;im . 29 Sept.: de levering van behoeften 

voor  den n dienst; voorzoover  bekend , waren 
minste inschrijvers: voor 81 Biga masten cn 1270 
Nona sparren, Bondix cn Zn., voor ƒ 15,184 ; 276,000 

 ijzer, Bernet cu Co., te Amsterdam, voor 
ƒ84,477.60 ; 52,000  idem, z  te -
terdam, voor ƒ 11,089.25; 6400  poetskatocn. J. 
F. Scholtcn, te , voor Ï ; divers 
touwwerk  6 en 7), Wed Cool en Zn., te -
dam, resn. voor  ƒ 11,080.60 en ƒ 0464.30 ; idem

, . . von , voor ƒ S267.4SS. 

«Jiridelhurjc , 30 Sept.: het veranderen der e 
lokalen der  sociëteit St.-Joris aldaar, hel maken
2  zalen met trappenhuis, directiekamers enz., 
benevens bet inrichten tot kaslolehiswoumg vau een 
daarncven gelegen gebouw; ingek. 7 bilj. , als: 

. J. Vink en .1. van 
Prooijeu , tc , 

W. de Beste , „  Goes , 
W. J. v. d. Weerdt , „  idem 
C. . van Sorgc, 
W. van Uije eu Zonen, 
li - J. van Pagé, 

.  Jeras eu
overigen aldaar. 

ƒ 43,900 
„  42,300 
» 42.300 
„  86,900 
„  35,980 
„  32,1
„  80J85 

Vervolg der n cn . 

. 

 Nu de vei binding vnn den -
niet den n en den Staatsspoorweg al-
hier  niet totstandkomt, is, naar  wij  vernemen, 
terstond concessie gevraagd voor  een verbindings-
lij n van den g nabij  Oudewater  met 
den ontworpen spoorweg t —Eist tegen-
over . 

e - en Staatsspoorweg worden dun toch 
verbonden, en de n spoor  weg kan uan den ban 
del van Amsterdam een verbinding met Vlissingen 
over t aanbieden, die tussehen dc 30 cn 
35 kilometers korter is dan de weg Amsterdam — 

- i drecht — Vlissingen. 

e k begint dus reeds vruch-
ten te dragen, want al is het niet zeker of zij 
de aanvrage doet, dit is zeker  dat zij  door  deze 
verbinding nagenoeg al het verkeer  Vlissingen— 
Amsterdam over  haar  lij n krijgt . (N.

 Gedeputeerde Stalen dezer 
provincie hebben sollicitanten opgeroepen voor 
de betrekking van r  en van r 
bij den Provincialen Waterstaat. Benoembaar 
zijn zij , die het diploma van Civiel-ingeriieur  of 
den rang van r  van den Waterstaat ver-
kregen hebben. 

Aan de betrekking van r is eene 
jaarwedde van ƒ 4000 en aan die van r 
eene jaarwedde vuu ƒ 2 8 00 verbonden, terwij l reid-
en verblijfkosten worden vergoed naur  de tweede 
klasse van het tarief. 

Pensioen wordt verleend, Zonder eenige kortin g 
op de jaarwedde, op den voet als voor  burgerlijk e 

n is bepaald. e sollicitatie is ge-
opend tot 15 October  aanstaande. 

 Naar  meu verneemt, is door  de 
Commissie vau s aan deu r 
van Financiën geadviseerd om het zuidelijk ge-
deelte der t niet te slechten , maur te 
laten staan, als zijnde dit uil «en oudheidkundig 
oogpunt van groot belang. 

e j  vau landaan-
winning op liet Zwolsche p heeft den heer 
Nijholf , gewezen r der , voor 
ongeveer  dertigjarig e getrouwe dienstvervulling 
een pensioen verleend van ƒ 1 0 00 's jaars. e 
ambtenaai was, tengevolge van de overname door 
het , builen betrekking geraakt. 

Correspondentie . 

v, li. te it. e onderwerp is reeds meer-
malen behandeld en n uw opstel worden geene 
nieuwe denkbeelden aangegeven, seodat het niet 
kan worden geplaatst. 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor  He Opmerker gelieve men, ter  voor 
koming van oponthoud, te adresseeren uan de 

. o d a o t l o 
van genoemd Weekblad. 

T o t > i i j« li> yr- i i v l i u r e n 

worden advertentien voor  het eerstvolgend m 

mer aangenomen, 

Aan dc Gemeentelijke Gasfabriek tv Gorinchem 
wordt verlangd : 

op eene jaarwedde van ƒ1500, met vrij e wo-
ning cn gebruik vuu cok'ss of kolen en vau gas. 

Blieven franco aan bet Gemeentebestuur  van 
Gorinchem, vóór den 10  1875. 

brengen ter  algemeene kennis dat zij. die voor  de 

betrekking van 

of van 

bij  den Provincialen Waterstaatsdienst in Noord-
Brabant in aanmerking verlangen te komen, zich 
uiterlij k vóór of op , tot hun 
College behooren te wenden. 

Bcnocmbuar  zijn zij , die in het bezit zijn van 
het diploma van Civiel , bedoeld in art. Cl 
der  wet, van 2 i 18G3 (Staatsblad no. 50) en 
zij  die voor de invoering dier  wet het diploma 
van Civiel r  of den rang van r 
van den Waterstaat verkregen hebben. 

Aan de betrekking van r is eene 
jaarwedde van  en aan die vau r 
eene jaarwedde van  verbonden ; reis- en 
verblijfkosten worden vergoed naar de tweede 
klasse van het tarief vastgesteld bij k 
besluit, vau 15 r  1849 (Staatsblad no. 02). 

Pensioen wordt ten laste der  provincie verleend 
onder de voorwaarden en regelen bij  de wetten 
bctrellende de burgerlijk e pensioenen voor  rijks -
ambtenaren bepaald ; ten behoeve vau een pensioen-
fonds heeft geen korting op dc jaarwedde phiala. 

Een exemplaar  van het  blad, waarin 
het besluit tut regeling van den dienst van deu 
Provincialen Waterstaat is opgenomen, is koste-
loos ter  Provinciale.Griffi e verkrijgbaar . 

 Hertogenbosch, den 23 September  1875. 
He Gedeputeerde Staten voornoemd, 

P. J. BOSC  VA N . 
He Griffier, 

V A N . 

i TE V L
 EN S van Venlo 

zullen up g den 12 October  aanstaande, 
des voormiddags ten elf ure, ten raadhuize al-
daar, overgaan tot de publieke licrbesteding van: 

e herbcsleding zal geschieden bij  inschrij -
ving en aan den minst ingeschrevenen worden 
toegewezen, onder  voorbehoud van nadere goed-
keuring van den Gemeenteraad. 

e inschrijvingsbilletten op zegel, moeten uiter-
lij k vóór twnulf ure des middags vau den dag de 
her  bested ing voorafgaande, vrachtvri j  ter  Ge-
meentesecretarie van Venlo worden bezorgd, om 
onmiddellij k iu eene aldaar  geplaatste geslotene 
bus te worden geworpen. 

t bestek ligt ter  lezing ter  Gemeentesecre-
tari e voornoemd. 

e aanwijzing der  werken zal plaats hebben 
in loco op Zaturdag den 9den October  aanstaan-
de, 's morgens ten "  ure. 

n kunnen worden verkregen bij  deu 
Stad s-bouwmeenter. 

, den 24 September  1875. 
 Burgemeester van Venlo, 

. J. A. . 

Te Velp wotdt uun den Straatweg, tegen het 
dorp uau, T E P aangeboden eene

 met goed aangeleg-
den  groot ongeveer  1700 vierkante meters. 

c kooper  kan desverkiezeude nog meerderen 
grond bekomen. 

Te bevragen met franco brieven bij  den heer 
VA N N BAC E , r  te drnAem. 

AS P H A I , 
, 

A , 
cn 

, 
steeds voorlmndun tegen veel verminderden prtit i 
in slechts eerste kwaliteit OiJ

L O C O M O T I E V E N , 

, , 

STOOM- en FABRIEKSWERKTUIGEN, 

- EN , 

s limn . s t u n t 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 

S  tut verminderde 
prijzen steeits in diverse afmetingen voorhanden. 

.  & T . Utrecht. 
Fabriek van

Nassausche Phosphoriet 
Prijsopgave voor  hoeveelheden van minstens

waggon zijn onder r  A. B. uan bet Bureau 
van het Weekblad de Opmerker le Arnhem, te 
bekomen. 

Voorhanden diverse  vau volgende afmeting | \ \ m  met 9 Cuinirn . hoogte , uiterst 
geschikt in nuniivve straten, om hel vallen der  paarden te voorkomen, en vóór Vergaderzalen. -
huizen en andere Publieke Gebouwen of , daar  deze keien geen geraas veroorzaken, en ein-
delijk  met 4  hoogte voor , Paardenstallen, 
Waschhuisen, Oranjerlèn , Onderhuizen, Waranda's enz. enz. 

Nadere informatien aan de Fabriek; wederverkoopers

.  &. ZOON . 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

E & S , 
N G E N . 

Utrecht , Bi ldtstraat , 121. 

VOO

E en . 

, , , enz. 

t  en
 en

, ens. enz. 

fi , , enz. 

E L E Y L™. 
T l 

. 
[ t leggen van gec primeerde  en

t leggen van  f
i  enz. 
( t leveren van

Contracten worden door  geheel Nederland tot vooraf te bepalen prijzen gesloten, met garantie tegen 
Scheuren, bersten of andere gebreken. 

Opgaven worden kosteloos verstrekt door  den r  G. . VA N , aan de Fabriek, -
singel tusscbeu de Willemspoort cn , WW . 107/*. 

 in

S V A N N 
N S VAN 

Hoogleeraur aan de l'olgteehnischc School. 

T . 

. 

t»r i lm f -1>SÖ. 

 Zuilen-

in , 

Sieuwehaven S.zijde 55, . 

N N . 

i ia n en Belgisellen Straatkeien, 

Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenen, sns. 

VFrtaalsfhroHviifabriek 

i »i:i{ &

Utrecht. 

 i'n N van  en 
, alle seorten van 

 geukte
 ens. eat. 

k „de e " 

N 
van S voor 
Boiiwkunilijjr lt>n van 

Th. J. DOBBE te Utrecht . 

Adressen . 

Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ud ƒ 10.— 
twee regels »> 15.— 
dri e regels  20.— 

1'. ,

 e\ Z o o n,  Allebouwonis-

inenten in eement, nips, enz. l a / T.25 per  vat 

 Arnhem.' 
i 

Bouwterreinen te Velp te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VA N -

 P , te Arnhem. 

. Fleywler. te Scheveningen, fabrikan t 
vun ceinent-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 

Bouwterreinen te koop nabij  de n 
aan den Singel, te Utrecht, te bevragen by den 
architect  uldaar. 

ü. T. , Arnhem, Stoomhout-
zagerij, Fabriek  Polderwagens, Steenfa-
briek Gereedschappen cn Pakkisten. 

Gedrukt bij  VV. VAN 1«J.l.  &  C* te Arnhem. — All e stukken en advertentien te adresseeren aan den r  F. W. VA N T JGin. te Arnhem. — Uitgave van . A. . 

Tiende g N». 41. Zondag 10 Octobe 1875. 

E . 
VOO

 en

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Veracliijn t Zondag. Prij s per  .'1 maanden f 1.<Ï5 

cen jaargang. Afzonderlijks! nummers bij  vm 

u  niel. vour 

 16

All e stukken en advertenties te adresseeren aan 

de e te Arnhem. 

: 

Van 1—6 regels ƒ 1.—, 

nummer  vn.ii het blml. 

 r.l' T vuur  clkcu regel 20 re.nts en  cents vour  cen 
Gruote letters wurden iinnr  jiliiatsnumt e berekend. 

OVE , 
tea 

li
e voortdurende belangstelling, waarmede het 

publiek alle berichten omtrent luchtballons en 
luchtscheepvaart ontvangt, noopten mij  tot de 
mededeeling van de volgende beschouwingen, 
vooral ook naar  aanleiding van cen berichtje aan-
gaande een nieuw luchtschip in het nommer vau 
36 September  j.1. van dit blad. 

Sedert , die uit het t vloog en 
misschien nog wel vroeger, hield de mensch niet 
op het luchtrui m te aanschouwen met den hei-
inelijken wensch dat rij k te veroveren, want hij 
voelde dat ook «lil hem behoort, gelijk alles wat 
hij  overwon. 

Ten allen tijd e zocht de rnensch naar  middelen 
om tc vliegen, cn cr  is bijna geen stad die niet 
eene eigene traditi e van dergelijke pogingen kan 
aanwijzen. e meeste dezer  pogingen mi-lukten, 
andere slaagden ten deele; doch altij d en bij  elke 
gelegenheid verdrong zich de menigte, om der-
gelijke proeven bij  te wonen en te zien. Wel 
bespotte men hem die het beproefde, omdat ge-
woonlijk ieder  zich wil dekken tegen het be-
lachelijke van misleid tc worden, maar  toch werd 
elkeen met onweerstaanbare kracht meegesleept 
door het instinctmatig eu kittelend gevoel van dc 
mogelijkheid, door de geheime cn bemoedigende 
hoop van het gelukken. 

e twee systemen, volgens welke men de toe-
komstige mogelijkheid der  luchtscheepvaart tracht 
aan te toonen, ziju: i° de luchtscheepvaart door 
middelen lichter  dan de lucht, die wij  dc ballon-
theorie noemen, en 'J° de luchtscheepvaart duor 
middelen zwaarder  dan de lucht, die wij  de 
zivaardcr'dun-de-tucht-thcorie noemen. 

e uitvindin g van r  iu 2 is het punt 
van uitgang der  ballnii-tlicoriste n , en de inrichtin g 
dezer  ballons is voorzeker  aan de meeste leners 
bekend, nis opstijgende door  het verschil in spe-
cifieke zwaarte tussehen koude cu wanne lucht 
onder  dezelfde drukking . Zoonis eveneens be-
kend is, voeren deze ballons hunnen vuurhaard 
mede, teneinde de lucht voortdurend te verwannen. 

Om echter  het gevaar  van brand te vermijden, 
ging incn ul spoedig over tot het vullen vun 
ballons met ecu gas lichter  duu de lucht, dat 
dau ook de meest gebruikelijk e ballon is, ofschoon 
ik misschien later  zal aan toonen dat de -
fières in zekeren zin praktis;ber  ziju. 

e aanhangers der  - '  theorie, die de lucht-
scheepvaart mogelijk achten door  middelen zwaar-
der  dan dc lucht, beroepen zich up een klein 
werktuig , helicoptèrc of ouk  spiratifère ge-
naamd. t t bestaat uit een schroei-
vlak, dat door  middel vuu een spiraal veer en 
tandraderen eene snelle beweging ontvangt, 
waardoor  het zich in dc lucht naar  boven werkt , 
ofschoon het geheel zwaarder is dan de verplaat-
ste lucht. Ook de vogels worden door  beu aan-
genomen als bewijs voor de zivaarder-dun-de~ 
laehl-thcorie. 

Ten einde zich een juist begrip te vormen 
omtrent het moeilijke vraagstuk der  lucht-
scheepvaart, scheidde meu het in twee deelen: 
1"  de kracht noodig om eeu zeker  gewicht op 
te hellen, d. i. het bestrijden der  zwaartekracht, 
eu de kracht noodig om, eenmaal zwevende, 
zich iu de lucht voort tc bewegen, d. i. het be-
strijden der  luchtstroomen. 

e eerste kracht werd gevonden door den 
Franschman , doch reeds zeer  spoedig 
na de uitvindin g der  ballons stelde men allerlei 
pogingen iu hel werk om ook de tweede noodige 
kracht te vinden, teneinde de ballons tc kun-
nen besturen, duur  men zeer  goed begreep hoe, 
zonder  dut, de ballons van weinig of geen prac-
tisch nut konden ziju. 

n trachtte dit te doen op zeer  verschillende 
wijzen, zooals; met groote roeiriemen, zeilen (sic), 
roeren, vleugels, schroefbladen euz. enz., eu ver-
Wonderlij k is daarbij  de kinderlijk e naïveteit van 
overigens werkelij k wetenschappelyk-ontwikkelde 

menschen, professoren, scademicions e. a. 
Een der  vennakelijkste wijzen van ballonbe-

-stuiing is door een n beproefd. e 
aeronaut plaatste onder  ziju ballon eeu schuitje 
vau ijzer, eu begaf zich daurin met een reusachli-
gen magneet. j  wierp aan een touw dezen 
magneet telkens voor  zich uit en verwachtte, dat 
deze het schuitje naur  zich toe zou trekken. Vroeger 
had diezelfde kunstenmaker  reeds beproefd zon-
der  ballon op tu stijgen, door  zich eveneens in 
een ijzeren schuitje te plautsen en een Bterkeu 

magneet telkens naar  boven te werpen, ten-
einde uiet zijn schuitje omhoog te worden ge-
trokken. t is te verwonderen, dat hij  niet op 
het geniale denkbeeld kwam om dien magneet 
boven in den mnst te binden, teneinde op die 
wijze voortdurend naar  boven getrokken te wor-
den , of, hetgeen nog ecnvuudiger  was, zich zelf 
bij  de haren op te lichten. 

t zou mij  niet veel moeite kosten eenige 
kolommen te vullen met de verhalen van al de 
proeven en dwaasheden, welke op dat gebied
toond zijn ; doch, aangezien het dienstiger is iets 
degelijks mede tc deelen. ga ik terstond over 
tot de beschouwing der  ballontheorie, zoover als 
zij  nu is gekomen. 

Zooals wy reeds opmerkten, stijgt een ballon 
door  zijn verschil in specifieke zwaai te ten op-
zichte van de verplaatste hoeveelheid lucht, cn 
als type neem ik voor  het oogenblik een ballon 
gevuld niet waterstofgas, als zijnde een der  licht-
ste gassen en bovendien goedkoop verkrijgbaar . 

e oorzaak dat gewoonlijk steenkoolgas (lichtgas) 
voor  luchtballons wordt gebruikt , moet gezocht 
worden in het feit, dat dit gas meer  algemeen 
verkrijgbaa r is, daar  het Gillar d gelukt is water-
stofgas voor 2 ii 3 cent per  kubieken nieter  tc ver-
krijgen .  doet de omstandigheid, dal 
men voor  dezelfde stijgkracht ongeveer 2 malen 
meer  lichtgas noodig heeft dan waterstofgas, de 
voorkeur aau dit laatste geven. t waterstof-
gas heeft echter de lastige eigenschap vau zeer 
lij n te zijn, waardoor  het uiterst moeilijk is, den 
ballon zóó iinperméabel te maken, dat dit gas er 
in bewaard blijft . Giffar d is het echter  gelukt 
stollen te vervaardigen die dit gas betrekkelij k 
moeilijk doorlaten. e beroemde aëronaut maakte 
iu het expositiejaar 1867 een ballon van 50(10 
kubiek meter  inhoud, en de stof, waaruit dc 
ballon vervaardigd was, bestond uit twee zeil-
doeken , welke doortrokken en vereenigd waren 
door eeue geconcentreerde oplossing van caout-
chouc, aan den buitenkant vernist met lijnolie . 

e ballon was zoo dicht dat hij  per  dag slechts 
40 a 50 kubieke meters gas verloor, en dus slechts 
cen verlies van 1 gulden ü 1.50 per  dag ver-
oorzaakte. 

Aangezien nu een kubieke nieter  lucht 1300 
gram en eeu kubieke meter  waterstofgas slechts 
UO gram weegt, zoo bezit een 3 waterstofgas 
1210 gram stijgkracht . 

Stellen wij  ons nu als vraagstuk: een persoon 
van 75 kilogrammen door  middel van een water-
stofgas-ballon op te lichten. Er  zal alsdan noo-
dig zijn 7 ' i ï o ' - 6 2 3 waterstofgas. 

Nemen wij  uu een bolvorinigeu ballon vun 0} 
meter  middellijn , zoo heeft deze een inhoud vau 
143 "  en bezit een opstijgende kracht van 143 X 
1.210 = 173 kilogrammen, welke verdeeld worden 
als volgt: 

Eén persoon 75 . 
Taf voor  den ballon (250 gram per ) -

132 X 0.25 = 31 . 
Schuitje en netwerk 54 . 
Stijgkracht 10 . 

Te zamen. . 173 u . 
r  velen zich omtrent het begrip: arbeid 

eene verkeerde voorstelling vormen, is het
schien niet overbodig het volgende in herinne-
rin g te brengen : 

Als algemeene deliuiti c kun gelden, dat arbeid 
gelijk is uan het product van de aangewende 
kracht en den doorloopen weg in de richtin g 
der  kracht ; bovendien heeft men , voor  het meten 
van arbeid, als eenheid aangenomen, de arbeid 
noodig om een kracht gelyk aau eeu kilogram, 
iu de richtin g dor  kracht, één meter te doeu 
doorloopen. e eenheid wordt kilogrammeter 
genoemd. n dus F voorstelt de kracht eu 
W den doorloopen weg in de richtin g der  kracht , 
zoo zal het product F W voorstellen deu ver-
richten arbeid A. 

Uit deze vergelijking F W — A ziet men ter-
stond , dut elke A (arbeid), hoe groot ook, kan 
verricht worden door  elke '  (kracht), hoe klein 
ook, doch dat naar  die mate de weg i\V) groo-
ter  zal worden, cn hierin ligt het eenvoudigste 
bewijs der  eeuwige wet: hetgeen men wint in 
weg, wordt vertoren in kracht. 

Om het bepaalde begrip arbeid nauwer te be-
palen, heeft meu den tij d iu aanmerking geno-
men waarin zekere arbeid wordt verricht . Zoo-
dra eeu arbeid gelijk is uau 75 kilograiumeter 
per  seconde, zegt meu dat rYn paardekracht 
verricht is. Een perooou dus vun 75 kilogrammen, 
die in vij f seconden een trap opsnelt naar de 
eerste verdieping welke vij f meters hooger  ligt , 

verricht één paardekracht. Een machine die per 
seconde luun kilogrammen water ,1 meiers hoog 
opvoert, verricht 3000 kilogrammeters of ' ^ J 0 -
40 paardekracht, enz. 

n wij  nu terug tot den ballon van zooeven. 
e inhoud des ballons is 1 43 , en hij  heeft bij -

gevolg een diametraal-vlak van 32 vierkante me-
ters, waarop de wind zijne kracht uitoefent. 

n wij  nu nagaan welken arbeid er  noodig 
is, om sich tegen een wind van 0 meters snelheid 
(hetgeen een middelmatige snelheid is) staande te 
houden, zoo zullen wij  reeds terstond zien dat de 
persoon, in het schuitje hiertoe nooit in staat zal 
ziju. Uit proeven toch is gebleken, d.it de te-
genstand van de lucht toeneemt ongeveer  met de 
quadraten der  snelheid, {') en dat een windsnel-
heid van 0 meters, ongeveer  5 kilogrammen druk -
king per  vierkanten meter 1) geeft. e ballon 
van 1 . doorsnede zal dus van den wind eene 
drukkin g ondervinden van 33 X 5 = 105 kilo-
grammen. r  echter  de ballon bolvormig ie, moet 
hiervan slechts de helft genomen worden. (2) e 
drukkin g op deu ballon is dus gelijk 82 kilogrammen. 
Om zich'nu tegen dezen wind staande te houden 
/.al men een arbeid moeten verrichten, gelijk aan 
dien vani den wind en in tegenovergcstclden zin. 

c wind doorloopt O meters per  seconde eu druk t 
niet 83 kilogrammen kracht ; verricht dus een ar-
beid van |82 X ö — 4i)2 kilogrammeters per  se-
conde = %fj  -=. Üj  paardekracht {*). 

e persoon dus, die zich iu het schuitje be-
vindt , zal voortdurend up een of andere wijze 
een arbeid moeten verrichten van G\ paarde-
kracht , om zich met den ballon tegen een wind 
vau i> meters snelheid staande te houden. Om uu 
bovendien nog eene voortgaande beweging aan deu 
ballon te geven, zal natuurlij k ecu supplementaire 
arbeid moeten verricht worden, die eveneens ge-
makkelij k te berekenen is. 

Zi j  b. v. gevraagd zich, met den ballon met eene 
snelheid vau 9 meters per  seconde te bewegen 
tegen ecu wind in vau 0 meiers snelheid; dan 
zal er  een arbeid verricht moeten worden alsof 
n,rn deu ballon wilde staande huuden tegen een 
wind van 8 meters snelheid, aangezien dc wind-
snelheid gelijk li meiers is en de relatieve snel-
heid, door de voortgaande beweging, tot 8 meters 
verhoogd wordt. j  eene dergelijke snelheid is 
de druk gelyk 8.0 kilogram per 1 . eu dus dc ver-

. . . . . , 1 v 32 X 8.ü X 8 . . . . 
riehtcui beid — X = 

2 75 
paardekracht. 

t blijkt , dat de ballon door  meiischclijke 
spierkracht onmogelijk bestuurd kan worden. 

n wij  nu zien in hoeverre werktuiglijk e 
kracht aan het doel beantwoordt, cu nemen wij 
als voorbeeld den ballon van deu heer  Gillard , 
die iu het schuitje eeu stoommachine plaatste 
van 3 paardekracht ) om schroefbladen tc 
bewegen , eu daardoor  een steunpunt op de lucht 
te vinden. e vorm van zijn ballon was als 
twee, met dc grondvlakken tegen elkaar  geplaatste, 
langwerpige kegels, waarvan de basis 12 meters 
eu de gezamenlijke lengte 44 meters bedroeg. e 
vorm was derhalve spits-sigaarvorniig, terwij l het 
transversale diametraul-vlak 113 a bedroeg. Om 
nu te zien welk gedeelte men hiervan in rekening 
moet brengen, daar  puntige lichamen minder 
druk ontvangen dau vlakke, merken wij  op, dut 
Giffar d met de machine van 3 . aan zijn 
bullon in volkomen stille lucht, 3 meiers snelheid 
mededeelde. t volgt dut bij 3 meters snel-
heid de lucht eeu tegenstand bood , die eeu ar-
beid absorbeerde van 3 . = 225 . 

Nu geeft eeu wind vau 3 meters snelheid cen 
druk van lk".,215 per ! dus vinden wij  dat 
deze ballon een tegenstond ondervond als eeu 

platvlak van ,i . — 01 1st*; dus onge-
r d X 1,215 
veer de helft van het diutnctraalvlak moet voor 
deu winddruk in aanmerking genomen worden (l). 

l' j  Ui vcrboutliii g tuiscueii winti» nel heid en winddraklnSg 
knu iliTliolv e wurden voorgesteld duur  de g v*  cx, 
maris V de snelheid eu x du drukkin g voorstelt. Uit tu-
belleii is mij  ge.ulek.eu, dat e zs 7.1 inuet geiiuiueu wurden 
eu diu v» =. .4 x;  ouk i  0.135 v*. 

\}) t is gemakkelijk mathematisch aau tc tuuucu, dut 
dc drukkiu g up ven hul gelijk is uan de helft der  drukkin g 

 eeu vlak, gelijk uuu het diutnetraulvluk . 
O lk neet hier  upmerkcu dul de cijfers iu het 

ulgciuecu ulgcroud ziju, urn lustige eu iu deze «nik geheel 
uiitu-laugrijk c dodmuien  vermijden. k zul cellier  ultij d 
afruilden iu het bcluug der  bulluutlieuristeii . 

j  Theoretisch ion dc drukkin g up ecu too puntig 
lichaam als  vau (iitlurd , veel minder  üijt i Jan
n  tlicuri c  geeu rekeuschap met dc druk-
kiug uu bet schuitje, touw eu  evcuiuiu  de 
ruwheid vau het oppervlak. e limiet vau theurie is practijk . 

e vcreischte arbeid bij 0 meters windsnelheid 
plus 2 meters voortbeweging wordt derhalve 
01 x 80 X 8 

75 
: 55,5 paardekracht. Eveneens 

zou er, om zich enkel tegen een wind van 0 
meters snelheid staande tc houden, een arbeid 

01 X 5 X 0 
noodig zyn van — — 24 . 

n ziet uit het voorgaande, in welke ongun-
stige condities de luchtscheepvaart door  middel 
van ballons zich bevindt, en het zal gewis velen 
verwonderen dat, niettegenstaande dit alles, 

y de e heeft kunnen overgaan tot het 
vervaardigen van een ballon die door  menschelijke 
spierkracht moest bestuurd worden. e uitslag 
is dan ook zonder het minste succes geweest, en 
de uitdrukkin g van Nadar  nguand nous passous 
prés de  bouehons nos orcilles!"  krijg t 
recht van bestaan door  zulke blunders. 

e enthusiast Nadar, in zijn pamphlet ge-
titeld  droit au vol, geeft verschillenden ge-
leerden verdiende oorvegen, doch hij  zelf begaat 
hier en daar  delicten, die ons op onze beurt doen 
uitroepen : bouehons nos orcilles. Zoo o. a. ver-
wart hij  voortdurend Statica en  en 
hij is de eenigste niet (u). 

Als laatsten steun grijpen de bullontheorislen 
aan, dat de vogels zich hoofdzakelijk opheffen 
door  vermindering hunner  specifieke zwaarte, 
in navolging van vele schrijvers over  natuurkunde, 
die niet observeerden dat 2 X 2 = 4. 

Gewoonlijk urgumentceren deze heeren hunne 
zienswijze als volgt: -_—— 

e beenderen der  meeste vogels zyn hol, als-
mede de schachten der  voeren; bovendien heb-
ben zij  groote longen, luchtzakken met wat 
daarbij  hoort, die allen met lucht gevuld zijn. 

e lucht uu wordt door de dierlijk e warmte 
verhit en vurduud, zoodat het specifiek gewicht 
vau het geheel vermindert." 

Om de dwaasheid dezer  redeneeriug aan te too-
nen , nemen wij  een fregatvogel, die 1VS k" . 
weegt (B). Zij  de plaatsruimte die deze vogel 
inneemt gelijk 3 decimeters (dit is zeer  zeker tc 
veel, doch in het belang der  tegenpartij^  dan zal 
hij 3 kubieke decimeters lucht verplaatsen die 
3 X 1.3 — 3.0 gram wegen. s zelfs wan-
neer de fregatvogel in quaestle, ziju geheel vo-
lume luchtledig kon maken, zou hij  daardoor 
nog slechts ongeveer 4 gram lichter worden en 
dus altij d nog 1500 — A z= 149G gram wegen. 

 en wegen zijn hier  oneigenlijke uitdruk -
kingen, doch door  het spraakgebruik gewettigd. 

e vogel wordt uiet lichter of zwaarder.) 

Eveneens zou een mensch van 75 kilo , die 
een inhoud heeft van 75 kubieke decimeters, daar 
zijn speciliek gewicht ongeveer  gelijk één is, 
slechts 75 X 1.3 = 97'/2 gram, dus nog geen 
ons, lichter  worden, indien hij  ziju geheel volume 
luchtledig kon maken. 

t blijk t voldoende, dat alle hypothesen 
omtrent verwarmde lucht in holle beenderen, 
voeren, longen en luchtzakken, niets beteek en en 
hoegenaamd, liovendien is het niet recht duide-
lijk , hoe de vogels naar  willekeur de lucht in 
hunne beenderen enz. verwarmen of afkoelen. 

(Wordt waarschijnlijk vervolgd). 

(5) Volgens het stuk vau . J. A. vuu k (zie Volks-
vlij t 1878) zuu dc luchtscheepvaart door  middel ran ballons 
mogelijk zijn. e heer  vergist zich hier  cu daar  schro-
melijk en hg' gaat mank aan het euvel, dat ik Nadar  verwijt . 

Op hladz. U*i /egt hij, dat de moteur  eca kracht moet be-
zitten vau  kdoijrammeter. Uit het daar  vergaande blijk t 
dat dit kilugraui moet ziju, en' nog wel  kilogram. c 
vergelijking vau deze *  nj kilo, met deu arbeid van 14 paar-
dekracht , is derhalve tinmoyelijk. 

tioarue stapte ik heen over  dergelijke - /jixsintf (?), zoo 
niet juist iu die vergelijking hel zwaarte mi ut zijucr  rede-
neeriug lug,  dat de hnllonthuuristcn gelijk hebben. Als 
correctie voeg ik nog hierbij , dat de  kilo drukking , die 
op deu ballon werkt, i - meters per  seconde doorloopt eu 
dus de verrichte arbeid 7uU X H — WOO kilograuimctcrs 
cu uiet  bedraagt, zooais . v. E. anugeeft. B 
quaulileil arbeid kun natuurlij k uiet geleverd wordcu door 
l-l paardekracht, dus . v. E. eu de ballontheoristeu 
hebben ougelijk <|. d. e. 

i komt het mij  voor, dut . v, , als basis zijner 
hcrekcuiiig uiet had moeten nemen tic waargenomen drukkin g 

j  l.ü meters snelheid, doch liever  directe proeveu vau de 
wiuddrukkiu g hij  12 meter» snelheid. Volgcua de door  mij 
reeds uaiigcgcvcu formule x = 0.191 V*. welke het resultaat 
is vau eeu groot aaulal proeven eu daarmede bijna gehct-l 
sluit, komt meu tot meer  dau twee malen trrooter  druk dau 

. v. B. 
Ook dc verwarring van statica cu dyuamicu op blud/. '.'

ia ergerlijk . 

('j . vau Eyk, r  en anderen kunnen zich de 
 volgende berekcuiug teu uutte muken, daar  ook zrj  be-

wereu dat vogels zich opbellen dour  verschil in S ge-
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E T N T E . 

n leest in dc Chronique van  Tcmps: 
t goede Pnrijsche volk heeft onuitputtelijk e 

schatten van toegeeflijkheid. n had het gisteren 
bijeengeroepen op den ouden Hippodrome om 
proeven met luchtbollen bij  te wonen, en het is in 
grooten getale opgekomen. t programma was 
allerverleidelijkst . Van twee tot vier  uur  eenige 
vermakelijkheden van luchtvaardcrs om de nieuws-
gierigheid te prikkelen; om vier  uur  precies op-
stijging van twee bestuurbare bollen , de een be-
stegen door  den ziedenden l Ardisson, de 
ander  door  den hehoedzamen Smitter. e twee 
mededingers zullen te gelijk iu de hoogte gaan; 
zij  zullen den gezichtskring van don Hippodrome 
niet verlaten, en na eenige toeren in de ruimt e 
zullen zij , als overwinnaars van de elementen, 
van den tegenwind cn van de luchtstroomen, op 
hun uitgangspunt terugkeeren. 

Zie! dat was ons beloofd; ik heb nooit beter 
begrepen, helaas! hoezeer  beloven eu houden twee 
zijn . En om zeven uur  's avonds is de menigte, 
gespeend van hare begoochelingen, stil uiteen-
gegaan, zich met allerlei kwinkslagen troostende, 
met een grenzenloos goed humeur  hel offer  bren-
gende van hare twee cn een halvcn frank en van 
den verloren tijd . En dan zegt men nog, dat 
het e volk moeilijk te besturen isl 

r  laat ons de gebeurtenissen niet vooruit-
loopen. k ben dan, gelijk anderen, om twee 
uur op het plein van den Hippodrome aangeko-
men. s bij  een eerste onderzoek werd mijn 
vertrouwen geschokt door  onrustwekkende twijfe-
lingen. e bol van l zwol vri j  op voor 
dc blikken van dc menigte; die van den omsich-
tigen Smitter  was verborgen achter  een loods of 
tent van linnen. t wus evenwel geoorloofd een 
sleclschen blik te werpen door  de deur, die een 
weinig openstond. En wat zag men? , dat 
in de verte naar  een voorwereldlij k dier  geleek; 
een omvangrijk werktui g van ciachtigen vorm, 
waarom geheimzinnige mannen heen-cn-weer  lie-
pen , terwij l zij  fluisterend nu en dan een woord 
met mekaar  wisselden. 

— tNooit zullen ze om vier  uur  klaar  zijn" , 
riep ik in eene beweging van naïeve bezorgd-
heid uit. 

—  mijnheer,"  antwoordde mij  een 
der  medeplichtigen, flde ballon is bestuurbaar  en 
hij  zal vertrekken. 

— Bestuurbaar, dat geef ik toe; maar  be-
stuurd , daar  twijfe l ik aan." 

! ik dacht niet, dat ik zoo juist voor-
spelde. Twee uren, dri e uren, vier  uren slaat 
het op de uurwerken in den omtrek, en de steeds 
gesloten loods deed geen enkel van bare gehei-
men uitlekken. En de menigte groeide steeds 
aan, en zij  oefende geduld uit , zonder  een woord 
te zeggen, die engelachtige menigte! Zij  wou 
niet aannemen, dat men jegens haar  zijn woord 
kon breken. 

Eensklaps ontstaat er  eene groote beweging cn 
ruk t mij  uit mijne droomerijen, want, ik schaam 
mij  niet het te bekennen, geholpen uit den waan 
omtrent de luchtvaardcrs eu hunne luchtvaart , 
had ik mij  op het gras neergevlijd cn cene lan-
delijk e rust gesmaakt. t was de bol van -
bal, die, nu bepaald opgezwollen, zijn touwen 
vierde en zich klaarmaakte om zich te voorzien 
van zijn schuitje en van zijn propulseur of voort-
stuwer (niets van den heer  Naquet). 

k zal hem mijn leven lang blijven zien, dien 
voortstuwer! Verbeeld u een klein rad met schoe-
pen, dat misschien een stoombootje in den vijver 
der  Tuilerieen zou hebben doen loopen. Een 
kru k zoo als die van een koffiemolen, of, als gij 
Uever  wilt , van een draaiorgel, deed het rad 
draaien, ongeveer  zooals de wiekjes van die 
kleine kinder  molentjes, die men aan het eind van 
een stok vastmaakt. k ging er  een home-
risch gelach uit de menigte op. e woord 
ontsnapte aan aller  mond: 

»Een koffiemolen! k toch eens zijn koffie-
molen."  En een minuut later: »lli j  zal gaan! 

j  zal niet gaan!" 
t was op dat oogenblik bij  zessen. e zon 

ging aan dc kim onder  in het bedaarde uitspan-
sel ; het was bet mooiste weer  van de wereld ; 
luchtig, maar geen wind; het scheen, dal de 
Voorzienigheid er  pleister  in had dezen phuntazis-
tiscben luchtvaardcrs te hulp tc komen. -
schen pakte de ziedende , aangegrepen 
door  de aanmoedigingen van het publiek, eraan 
wanhopende zijn mededinger  uit diens donker  bok 
te halen, al zijn moed bijeen, cn de kreet: t 
„l ie s los!"  deed zich hooren. k kon mijn ooren 
niet gelooven. 

Na iwee of dri e verkeerde bewegingen ging 
de bol in dc lucht. En wat gelach, toen men 
de bemanning, bestaande uit meneer l en 
een scheepsjongen, den kru k zag ronddraaien! 
Verbeeld u een zeeman, die een oorlogsschip 
zou willen voortstuwen met een waaier! n min-
der  tij d dan noodig is om het tc zeggen, had de 
wind den bol in de richtin g van Vincennes mee-
gesleept. Een oogenblik zag men hem op alle 
daken neervallen. En de kruk draaide steeds! 
Uelukkig zag de bemanning hel gevaar, en wierp 
eenige zakken ballast uit ; met eeu wip sleeg de 
bol weer  in de wolken en nam ditmaal vau ons 
afscheid, om niet meer  terug te komen, Goede 
reis! e spotvogels, voorzien van verrekijkers , 
beweerden, dat de kruk niet ophield met zijn 
gang te gaan. t vertrouwen is toch een 
schoone zaak! 

En Smitter! waar  bleef de voorzichtige Smit-
ter? Om de waarheid te zeggen, men wou eigen-
lij k Smitter  zien; alleen om Smitter  was men 
gekomen. t dien ander  had men bet nooit 
ernstig opgenomen. n was hem ut heel dank-
baar  voor  het nakomen van zijne verbintenis, 
doch men zcide onder  mekaar, dat zijn bol eigen-
lij k maar  ccn gewone luchtballon was; dat zyn 
koffiemolen de beweging toch niet kon hinderen; 

dat hem dc klep en de ballast nog tot zijn be-
houd overbleven; dat het hem niet moeilijk zou 
vallen, neer  tc dalen buiten bet bereik van on-
hescheidenc blikken. Over  z(jn lot maakte men 
zich dus niet ongerust. 

r  met Smitter  was 'teen andere /aak. 
En Smitter  bleef zich aan aller  oog onttrekken 
gelijk een Vestaalsche maagd in het heiligdom ! 
En de nacht viel in met wanhoop-barende snel-
heid! Eindelij k begon het voorhangsel van de 
linnen loods te scheuren: het vóórwereldlijk e mon-
ster  zou zich aan ieders oog vertooneu. 

t kostte nog een kwartier  uur  tijd s om de 
loods af te tuigen. r  alle dingen hebben 
een einde; de luchtbol, door  krachtige handen 
voortgetrokken, kwam uit zijn schelp cn werd 
op een vri j  terrein recht-overcind gezet. Wat 
ccn mal werktuig! g als een ei en aan 
eiken kant voorzien van twee kleine vleugeltjes, 
van twee miniatuurschroeven, ook gelijkende op 
dat welbekende kinderspeelgoed, dat men aan de 
poort der  Tuilerieen verkoopt, met bitterkoekjes 
en peperkoek. t was de voortstuwingstoestel: 
twee mieren, gespannen voor  een walvisch! 

Wat gebeurde cr  toen ? Ge raadt het niet 
licht . Om de eer  van dc luchtvaart te redden , 
en zeker  ook om niet den schijn aau tc nemen 
van al te luchtharti g een aardig cufVée-gcld in 
zijn zak te steken, deed de voorzichtige Smitter 
alsof bij  wou opvliegen; tot tweemalen scheen 
de walvisch den grond te verlaten, maar  hail er 
niet veel lust in , dat zweer  ik u, en het sacra-
mcntcele slaat alles los!"  was niet te vreezen. 
Na twee schijnbewegingen van vertrek zag men 
hem loskomen en met verbazingwekkende snel-
heid weder  zijn geheimzinnig logement betrek-
ken. e heer  Smitter  scheepte ons af. 

Zie, wat het is aan bestuurbare luchtbollen 
tc gclooven! , die de aanplakbiljetten en 
couranten-advertenties volgt, scheept u voortaan 
nooit in voor  zulk een avontuur  dan na u te 
hebben voorzien van drievoudigen waarborg. n 
vertelt, dat dc voorzichtige Smitter  Woensdag 
zal opstijgen, maar  uien vertelt ook, — en deze 
bekentenis ontwapent dc critick , — dat deze 
luchtvaarder  van den vasten bodem nooit ge-
fladderd heeft. e goed ook zijn wil moge we-
zen, ik ben overtuigd, dat hij  deze maagdelijk-
heid zijn levenlang zal bewaren. 

11., 3 Oct., '75. . v. E. 

Berichte n en mededeelingen . 

. 

e peilingen voor  de uitvoering der  onder-
zeesche tunnel, die Frankrij k aan Engeland moet 
verbinden, worden met veel ijver  voortgezet, en 
hebben aan de zijde van Engeland op eenige 
mijlen afstand van de kust plaats. 

Eiken avond komt het schip, dat de Commis-
sie aan boord hoeft, te , Calais of Bou-
logne, eu des anderendaags begint men weder. 

e heeren e en , ingenieurs, 
belast met dit zoo belangrijk werk, zijn zeer  vol-
daan over  de verkregen resultaten. 

Tot hiertoe is niets gebeurd, dat hunne ver-
wachting, wat de diepten betreft, heeft teleur-
gesteld. e succes zou aan de geologen 
verzekerd zijn , wat de gesteldheid van den bo-
dem en zijne verschillende lagen aangaat. c 
werkzaamheden der  ingenieurs zullen waarschijn-
lij k dit jaar  niet kunnen geëindigd zijn , wegens 
het naderende seizoen, dat dc studiën eu peilin-
gen onmogelijk zal maken. 

— Eene welgelukte beproeving van eene ma-
chine in beweging op den openbaren weg, heeft 
eenige weken geleden plaats gehad. 

Eeue machine van de heeren e en Co. 
heeft oen stoomketel, wegende 18,000 kilogram-
men , van Verviers naar k vervoerd. e brug-
gen die men moest passceren op den weg van 
Vesdre, boden niet de vereisehte zekerheid aan 
voor  ecu last, die, met het gewicht van dc kar 
en dat der  machine, een totaal van .'15,000 ki -
logr. bedroeg, cu dientengevolge heeft men den 
ouden weg met steile hellingen , welke over f 
gaat, moeten nemen. 

e machine, de «Chartreuse", heeft zich zeer 
bedaard door  de rue Grétv eu de quai Cuckeril l 
naar  het Bassin do Commerce begeven, alwaar 
de stoomketel moest worden geladen. Een tal-
rij k publiek begeleidde dit zonderling convooi, 
en men heeft vooral de handigheid bewonderd, 
waarmede de conducteur  van de machine den 
hoek van de Pont-Neuf en ijuai Cockerill om-
draaide. 

t is ongeveer  5 jaren geleden, dat de hee-
ren Béde cn Co. een dergelijken stoomketel heb-
ben moeten doen vervoeren van k naar  Ver-
viers over  deiizelfden weg. e kar  werd getrok-
ken door  20 paarden cn de transportkosten be-
droegen 000 franken. t transport per  machine 
overschrijdt niet het vierde gedeelte dezer  som. 

— Naar  het Journal de Charleroi verneemt, 
heeft de Compagnie du Nurd in Engeland zes 
locomotieven besteld, die honderd kilometers per 
uur moeten afleggen op de lij n van n naar 
Parij s eu van Parij s uaar  Calais. 

Alzoo zal men iu vier  uren tijd s van k naar 
Parij s kunnen sporen. 

— t Oostcurijksche e van -
del heeft den verkoop aangekondigd van bothoofd-
gebouw der  Weeiier-teiitooiistelliug, teneinde tc 
worden afgebroken. u kooper  is de verplich-
tin g opgelegd om zoowel aau dc west- als oost-
zijden van de galerij , die do e omgeeft en 
door  de afbraak vrijkomt , oen portaal te bou-
wen. e portalen zijn van vorm en constructie 
beschreven als het bestaande achterportual dor 

. 

 lel te sloupen gedeelte beslaat eenc opper-
vlakte van 00,000 vierkante meters. 

. 

s Graven hage. Z. . heeft met ingang van 
15 October  e. k. benoemd tot adspirant-ingeniour 
van den Waterstaat den civicl-ingenieur . F. 
Beijerman. 

— e begrooting voor  dc Staatsspoorwegen, 
dienst 1876, is aan uitgaven geraamd op/9,600,000. 

n worden 3 millioen gevonden uit het ver-
moedelijk overschot der  begrooting van 1875, cn 
de overige ƒ 6,600,000 zijn op de Staatsbegroo-
ting voor  het volgende jaar  uitgetrokken. t 
cijfer  schijnt wellicht te laag, maar  dc g 
verzekert, dat het met den besten wil niet mo-
gelijk is, dc hoogcr  uitgetrokken sommen te be-
steden in het dienstjaar  waarvoor  zij  bestemd zijn. 

Voor geheele voltooiing der  lijnen, in i860 
vastgesteld, wordt nog gearbeid aan de werken 
te Amsterdam eu te m en dc aansluiting 
tusschen Nieuwcschans cn dc grens. n Zeeland 
is alleen nog hot tweede sluishoofd iu dc -
haven le Vlissiugen tc maken ; de uitvoering is 
reeds aangevangen. Van de lijnen, in 1873 
toegevoegd, is de verbinding Zevenbergen—Zw.i-
luwc grootendoels voltooid, Voor  de lij n Arn -
hem— Nijmegen zijn de voorbereidende werkzaam-
heden afgeloopen cn wordt met den aankoop der 
noodige eigendommen voortgegaan. Voor  de 
overbrugging van den n is de bouw van de 
pijler s en landhoofdon, van die over  dc Waal van 
de pijler s aangevangen. Eeu deel der  werken 
tot uormaliseering der  beide riviervakke n is aan-
besteed; nog dit jaar  zal dc ijzeren bovenbouw 
der  Waalbrug aanbesteed kunnen worden. Bij 
de bcgrooting is op krachtige voortzetting van 
alle werken gerekend. Op de nieuwe lijnen , in 
het ingediend wetsontwerp begrepen , is gerekend 
hij  de posten voor  de voorbereidende werkzaam-
heden. 

e volgende sommen zijn uitgetrokken voor 
dc voornaamste werken : n Nieuwcdicp—Am-
sterdam ƒ 2,000,000; n m 
ƒ 1 , 0 0 0 , 0 0 0; Brug bij  Nijmegen ƒ 1 , 1 0 0 , 0 0 0; 
Brug bij  Arnhem ƒ 750,000; i Arnhem— 
Nijmegen ƒ 6 0 0 , 0 0 0; g bij m 
ƒ 5 5 0 , 0 0 0; n n ƒ 3 8 0 , 0 0 0; 

n n ƒ 2 0 0 , 0 0 0; n Bre-
d ' ƒ 2 0 0 , 0 0 0; n Zwaluwc—Zeven-

bergen ƒ 1 1 8 , 0 0 0; n n —llanoverscbe 
grens ƒ 1 0 0 , 0 0 0. 

's-Gravenhage. r  den r  van Finan-
ciën zijn , na afgelegd vergelijkend examen, be-
noemd tot adspiraiit-taiidmeter  hij  het kadaster 
de heeren: J. W. A. Seller, te , T. Polee, 
tc Wei werd, gem. , J. . , te Zie-
rikzee, J. J. Blom, te Tiel , J . T. . Pollen, to 

, A. W. van Ameyden, tc . 
G. J. van Beek, tc Amersfoort. . . Arentsen, 
le Varscvcld, gemeente Wisch, . C. . .1. -
man , lc h en P. C. Prins, te 
Purmerende. 

— Op de Staatshegrooting van het t 
van Financiën, voor  1876, is voor  het eersteen 
post van ƒ 3000 uitgetrokken, als jaarwedde van 
een bouwkundige; de post is als volgt toegelicht: 

t maken van ontwerpen voor- en het bestuur 
over  de werken van nieuwe gebouwen voor  het 
postwezen , dc telegraphic en den dienst der  in- en 
uitgaande rechten werd in de laatste jaren her-
haaldelijk opgedragen aan ter  plaatse of in de 
nabijheid dier  werken gevestigde bouwkundigen, 
daar  men begreep, dat deze taak niet behoorde 
tot den werkkrin g van de ambtenaren van's s 
Waterstaat, die dan ook trouwens met te veel 
belangrijk e werkzaamheden voortdurend zijn be-
last, en dus wel verplicht zijn , om het meeste, 
wat tot dezen tnk van dienst behoort, aan op-
zichters over  tc laten. 

e ondervinding heeft echter  de wenschelijkheid 
aaugeioond, om instede daarvan een bouwkundige 
aan den algemeenen dienst van bet t 
van Financiën te verbinden, waarvoor eene som 
van ƒ 3 0 00 wordt uitgetrokken. 

Over  de diensten 1873 en 1871 is aan burger-
lijk e architecten, alleen voor  postgebouwen , res-
pectievelijk ƒ 2 0 24 cn ƒ 2700 betaald. 

r  de aanstelling van een vasten bouwkun-
dige zal dus niet alleen eenc meer  gelijkvormige 
en regelmatige behandeling van zaken worden 
verkregen, en veel schrijfwerk en tijdverlie s wor-
den uitgewonnen, maar  het is te verwachten, 
dat, wanneer  allengs de gebouwen, onder  hel 
beheer  staande van het t van Finan-
c iën, aan zijn toezicht zullen zijn onderworpen, 
daarvan ook bezuiniging der  kusten van toezicht 
het gevolg zal kunnun zijn. 

Amsterdam. Naar  men verneemt is de ar-
chitect J. . , Voorzitter  der j 
lot bevordering dor , door  Z. . den 

g van Portugal met het ridderkrui s der  orde 
van de Ontvangenis (Gonceicad) begiftigd en zulks 
uit erkenning der  vele diensten, door  den be-
noemde aan de e Vereeniging van ar-
chitecten in Portugal bewezen. Sinds 1865 is 
de heer n honorair  lid dier j  ; 
iu 1867 tot ridder  der  Christusorde benoemd, 
werd hom dezer  dagen hot brevet der  orde van 
de Ontvangenis uitgereikt , waarvan wij  met ge-
noegen melding maken, le meer  daar  hot voor 
de eerste maal is dat een Nederlandschen kunst-
beoefenaar  deze onderscheiding te beurt valt. 

Vl issingen. c Stoomvaartmaatschappij  Zee-
land zal hier  een groot hotel oprichten in de na-
bijheid van het havenstation. Er  is reeds hij  dc 

g aanvrage gedaan om hiervoor  den be-
noodigden d nf tc staan. 

n c heer  S. P. a velaar, ingenieur 
tc Ulrecht, is door  het Bestuur  der  Overijselscho 

j  belust mot het opmaken 
van een plan tot verbetering der . 

t plan zal in overleg met de r  van 
l alhier  worden vastgesteld. 

Unkonriî ingen van Aanbesledin̂en, 

,  O c t , 

Grant neen, tc k"  . urcu, door  burg. eu weth.: lo . 
hot graven en opmetselen van een welwatcrput, inde 
Willriustraat ; SO. het verrichten vau timmerwerken 
ia het raadhuis. 

o 1 uur, door  burg. eu wetli.: het hniiwcn 
van een rcgulatcureebouw en ecu teerpot bij  dc nieuwe 
gctnccutc-giisfabrick. 

c l u k , tc  uur, door  liet gemeentebe-
stuur  van : het houwen eeuer 
nieuwe school cn bijhoorigheden tc . 

W i j u a l d u m , hij  P. J . : het afbreken en 
wederopbonwen eener  huizing met 4 kamers, op de 
sathe. bij  J, . Qiemstra, onder  St.- A n na-parocu ie, 
in gebruik. Briefjes, gemerkt . , bij  lliddiiig a 
voornoemd. 

, tl « c l . 

Ven lo, te 11 uren, door  burg. eu weth.: de vol-
tooiing van den weg loopende van de g naar 
do zooien. Blauwe frappen le Veulo. Bilj . inz. 11 
Oct., tc 12 uren. ) 

vinltirn , te 1 uur, door  den burgemeester: dc 
levering van brandstoffen, god, den winter  1875/'76, 
tou behoeve vaa dc scholen cu andere gemoentege-
bo uwen. 

Woc i indag, l a O c l , 

nuuwtsii li l to 10 urcu, door  den commandant der 
genie, uau het bureau der  genie op deu -
dries: hof. tot ccn geaccidenteerd cxcrcitietcrrein in-
richten van een gedeelte der  voormalige vestingwerken 
van , gelegen ten zuiden der  zoogenaamde 
iuumlatickonimeu. Bilj . inz. uiterlij k 10 ureu vóór de 
besteding. 

, te 11 uren, door  het gemeentebestuur 
van l : . het bouwen van een nieuw 
klokhuis te Broek: 2o. het bestraten van cru voetpad 
iti het dorp . Bestekken liggen ter  secre-
tarie en bij  den gcmceutcopzicbtcr  E. . , te 
St.-Nicolaasga. 

. lc 1 uur, door  burg. eu weth.: liet 
makmi cu voltooien vau kaaimuren, langs de rivier 
dc , op Fijeuoord. . uan het Timmerhuis. 

1-, te  uur, door  regenten over  het huis vau 
arrest cn bewaring: dc levering der  benoodigdbeden 
voor  liet onderhoud der  gevangenen gcd. '7fi. 

,  Oet. 

V l l a g e . tc J uren, door  hot ministerie van bin-
neul. zaken: het uitbaggeren van dc lig-, los- eu laad-
plaats buiten den oostehjken afsluitdij k e Amsterdam 
cu het maken van eeu vangdam in liet J bewesten 
dc haven te Nieuwendam, ten behoeve van den spoor-
weg van Nieuwcdicp naar  Amsterdam. . bij  deu 
eerstaanwezend ingenieur  tc Amsterdam. 

, tc S urcu, namens , in 
o Gouden : het amoveereii der  brouwerij 

Zwarte , ouder , en het bouwen van 
eenc overdekten vaaltstal, wasclikamer, eenige herstel-
ling aan een boiiwsclnmr, met de levering der  mate-
rialen. . bij  den architect J. Brink Evers, te El-
lekom, hij  wien ook dc biljetten, motto: „Zwart e 

, in e zciidcu. Aanw. 11 Oct., van 11—12 uren. 

 riem, te 1 uur , door  dijkgraaf eu heemraden 
van deu , ter  secretarie in de 
Juusslraat: het gelijk mukcu cn zooveel noodig ver-
boogen van eenige vakken ringdij k met tul tuis eu 
bermen. . bij  deu hoofdopzichter  tc m en 
bij  de betrokken polderopzichtcrs. 

tolde*, te 2 uren, door  de commissie van admi-
nistrati e over e gevangenissen, in hel huis van ar-
rest: dt: levering der  bennodigd lieden voor  het onder-
houd der  gevangenen god. '70. 

V r i j d a g , S « e t. 

, ie 10 uren, door  hel ministerie vau 
biuueul. taken, aau het gebouw van liet prov. best.: 
liet driejari g onderhoud van do aanlig- eu losplaats 
voor  vissehers in den Brakman, bij  de , 
iu Zeeland. Aanw.  Oct. g ƒ 600 per  jaar. 

, tusschen 10 cn 11 uren, door  het gemeente-
lied uur: de levering vau stccnkoleu, tot deu stede-
lijken dienst heitoodigd. 

, te 11 uren, door  deu majoor-commandant 
van  le bat. 4e rcg. infanterie, iu de kazerne op 
dc Paardenmarkt; o. a. de levering vuu .steenkolen. 

, te 11% urcu, door  het burgerlij k armbe-
stuur, ten raadhuize: dc levering, gcd. 1570, o. a. 
van: 300 . wit linnen, breed minstens 1.05 . 

500 „  grij s „  1.06 „ . 
600 „  watertwist, 1.05 „ 
100 „  wit katoen, 0.92 „ 
100 „  voeringkatooa, 1.— „ 
250 „  pillow, 0.68 „ 
100 „  paarse sits, 0.77 „ 
100 „  vriesbont, 1.10 „ 
100 „  borstrokstrcop, 0.76 „ 
50 „  lichte streep voor  rokken. 1, — „ 

100 „  wit amersfoort, 1.05 „ 
50  blauwe baai, 1.20 „ 

250 „  boerensergiu, 
50 „  servetdock, 0.80 „ 

100 stuks bonten zakdoeken, 
50 „  blauw-Wollen mansslaapmutsen , 
50 „  katucneu slaapmutsen, 
40 paren wollen maaskousen, 

100 ,, „  vrouwcukouscu, 
25 . zwarte snaiet. 

/ n o l l e , tc 12 uren, door  het ministerie van biu-
ncnl. zaken, aau het gebouw van het prov. best.: 
hel verbreed eu der  Willemsvaart, met bijbeliooreiide 
werken, eu het maken van 156 . glooüngbescliociing 
langs het kanaalboon!. g ƒ7600. 

Gron ingen, te 12 uren, door  het prov. bcsfuur: 
het beplanten van prov. wegen cn het onderhoud 
daarvan tot den len . 1578. 

, tc 12'/i uron, door  burg. cn weth.: lo. do 
vernieuwingen eu herstellingen , beuevens liet under-
hand ged. bijna 5 jaren , van don dag der  gunning 
tot 30 Juui 1880, van de werken aan den -
tlain; 2o. dc vernicuwingcu cu herstellingen , benevens 
liet onderhoud nis boveu , van dc werken der n 
sleden n cn , laugs den u Vliet 
aau deu l̂ uiilschendani cu van daar tot dc voormalige 

. 

Zulten, te  uur , door  rcguulcu over  het huis van 
arrest) de levering dor  benoodigdbeden voor  liet on-
derhoud der  gevangenen gcd, '76. 

V l l o o r h , le 2 urcu, iu liet buis van burgerlijk e en 
militair e verzekering: dc levering der  beuoodigdliedeu 
voor  liet ouderhoud der  gevangenen ged. '76. 

Zate rdag, O Oct. 

, tc 1 uur, door  regenten ovor  hel 
huis van arrest, ten huize van Vuu der  Boogh: de 
levering dor  beuoodigdliedeu vour  het onderhoud der 
gevangenen gedurende '76. 

Z u i d b o n t , tc 3 uren, door  J. . Wicrïiig n le 
Noordliorn , iu het gemeentehuis: het houwen vau ccn 
royaal woonhuis, met schuur, te Zuidhoru. Aauw. 
le 12 uren. 

f U t t e r d a m , te 6 uren, door  dc comm. van admin. 
over  do gevangenissen, iu dc cellulaire gevangenis: 
de leveriug der  be uoodigd heden voor  het onderhoud 
der  gevangenen, benevens dc bespanning der  cellu-
laire rijtuigen , ged. '76. 

, tcu kunforc van T. W. Overmecr  en 
Zonen: bel graven vau een nieuwen houtkolk en dito 
lioutvnarl , met bijhcliooreiid e bagger  werken, to Schen-
kenschnus, bij . Aanw 15 Oct., tc  urcu. 

, s Oct. 

Borger , tc 12 urcu, door  burg. cn weth.: de aan-
leg vau ecu klinkerweg, ter  lengte van 346S  . liet 
maken van de aanlehaati eu het bevloeren met klin -
kers, van dc grens der  provincie Groningen af langs 
het p cn het Noorderdien van Nienwbuinen 
tot aan dc plaats no. 32, met bijlcverin g van alle 
daartoe benoodigde materialen, Aauw. 14 Oct., tc 
11 uren, tc beginnen bij  het huis van ll . . Bilj . 
inzenden 17 Oct., tc 12 ifrcu , ten gcmccnteliuizc. 

, te 6 urcu, namens C. Brouwer, iu hel 
logement c , uitsluitend auu e aan-
nemers: het amovccren ran eene boawsohuur  en eenige 
verbouwing uan genoemd logement, met dc levering 
der  materialen. Bestek cn teekening aldaar  ter  in-
zage. . bij  den architect J. Brink Evers, te Elle-
kom, hij  wien vóór 12 urcu dc biljetten, motto: 

n , in tc zenden. Aanw. 15 Oct., vaa 12—1 uur. 

, » O r l . 

Slcuwe-Tangc, te  uur, door  burg. cn weth.: hel 
vergrooten der  bestaande openbare school in die ge-
meente, door  daaraan te bouwen zijvleugel en verdere 
daarmede in verband staande werken, met nllc daar-
toe benoodigde leveranties, transporten , arbeidsloo* 
ncn, enz. Aauw. op deu bmtedingadag, tc 9 uren. 

m . te 0 uren, door  dc commissie van ad-
ministrati e over  dc gevangenissen, iu dc gevangenis 
op den llciligciiweg: tie levering der  heiioodigdlicden 
voor  liet onderhoud der  gevangenen gcd. '76. 

, 2 » Oct. 

V l l a g e , tc  uren, door  hef ministerie van bin-
nen), saken i lo. het maken vau 3 tlwar.skribben langs 
den rechteroever  van de k onder  Jaarsveld. Aanw. 
15 Oct. g ƒ 10,500; 2o. liet aanleggen vaneen 
rijzen strekdam, lang 175 Al. , langs deu rechteroever 
tier  Oude s tegenover . Aauw. lü Oct. 

g ƒ 21,100; So. de versterking der  verbinding 
van dc Aiiiia-Jaeoiniuaplaat met tie . Aanw. 
15 Oct. g ƒ40,000; 4». het opruimen van couige 
ondiepten tot verbetering van hot vaarwater  op :1e 
rivieren de Nieuwe s en het Scheur, met dc daar-
mede iu verband staande werken. t werk bestaal 
in het opruimen en vervoeren vau 5(10,000 , het 
lief over  220 . ophoogen van dc plaat tegenover 
Schiedam, cn in het lovercn na verwerken van 500 

* zinkstuk, dik 0.43 , 2800 3 rijspakwerk , 
1500 1 rijsbeslag cn 500 scliccpslon ballaststeen. 
Aanw. 15 Oei. g ƒ 800,000. 

v i a n e n, tc  uren, door  dijkgraaf en hoogheem-
raden vau dc : de levering vuu nood-
rij s , latten cu palen, dezen winter  bi'uoodigd op de 

- eu n , ouder  hun beheer. 

, 21 Oct. 

Z w o l l e , te O ureu, door  dc commissie van admi-
nistrati e over  het huis van burgerlijk e cu militair e 
verzekering: de levering van dc benoodigdhrdeii voor 
hei onderhoud der  gevangenen ged. '76. 

e k r u i t b e r g (bij , te 10 uren, door 
ile commissie van administratie: tb; levering tier  be-
noodigdbeden voor  bet onderhoud en den arbeid der 
gevangenen gcd. '70. 

'a-taage, te 11 ureu, door  liet ministerie vau bin-
neul. zukeu, ten dienste der  Staatsspoorwegen: het 
bouwen vuu 2 vaste bruggen tot toegang van de -
telaarsgracht, en van het Water  langs het k 
naar  hel Centraalstation tc Amsterdam, ten behoeve 
van den spoorweg Nieuwcdicp— Amsterdam. . bij 
den eerstaanwezend ingenieur  te Amsterdam. Aanw. 
12 cn 15 Oct., telkeus te 11 uren. g ƒ 164,000. 

V r i j d a g , 22 Oct. 

, te 11 uren, duur  dc commissie van ad-
ministrati e over  dc gevangenis voor  jeugdige vrouwe-
lijk e veroordeelden: dc levering der  benoodigdlieden 
vour  het onderhoud der  gedetineerden gcd. '70. 

A r n h e m , te 12 uren, door  het ministerie van 
hiuucnl. zakcu, aau hel gebouw van het prov. best: 
tie voortzetting van de Vri j  en berger  Spreng, ten be-
hoeve der  watervoeding vau het Apoldoornsclic . 
Aauw. 13 en 16 Oet. . 

, tc 12 uren, door  het ministerie van 
binnen!, zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
fle aanleg van ecu gedeelte haveiidam tot verbinding 
van het Naordet hoofd niet de zeewering benoorden 

, het opruimen van bet oude iVoordcrhoofd 
Sn dc bouw eeuer  loopbrug. Aauw. 16 cu 18 Oct. 

g ƒ340,000. 

, te 1 uur, door  regenten van hel huis van 
arrest: dc leveriug der  benoodigdbeden voor  het on-
derhoud der  gevangenen god. *76. 

i V i n i - , fc 1 uur , duor  burg. en weth.: liet door 
g vergrooten der  gemeenteschool, het ma-

keu van portuleu en privaatinrichtingen , regenbak, 
afrasteringen, beschoeiing, straatwerk cn school-
arneublcment. Bestek eu teekening liggen iudc raad-
kamer. Aauw. door  den architect J. J. vau Waning, 
van , 8 uren vóór dc bestediug. 

Zaterdag, 23 Oe i. 

, te 12 uren, door  den dijkslocl van liet pol-
derdistrict Over-Betuwe, in het Ambtshuis: het ver-
bogen cu verzwaren van den k van Over-
Betuwe, ouder , bcgiuncude 17 . boven 
ifktnmeterpaal no. 259, en eindigende 23 . boven 
hektometerpaal uo. 293, ter  lengte van circa 394 , 
ast bijlevorin g vnn 160 stère gehorde of gewiisschen 
0 40 stère gewone riviurgrint . Aanw. 22 Oct., tc 
10 uren. 

l ' i r e c h i , le 2 uren, door  liet ministerie van bin 
naai. zaken, aan bet gebouw van het prov. bestuur: 
kat onderhouden van- cn het doen van eenige ver-
nieuwingen aan dc gebouwen enz. vau 's s vee-
artsenijschool te Utrecht, van 1 Jan.—81 . 1876. 
bil. hij  den hoofdingenieur, den ingenieur  cu den op-
lichter  1). van iler  Werf, uilen te Utrecht. Aanw. 
den Sen dag vóór de besteding. 

, door  het prov. bestuur: dc levering 
 papier, eu verdere schrijf- cn bureaubehoeften, 

i dienste van het prov. bestuur  gcd. '76. 

, 23 Oct. 

t -ar lncheni , tc S'/i uren, door  rcgciitcn over  het 
ll'i s van arrest: de levering der  betioodigtilicden voor 
kat onderhoud der  govaugcueu gcd. '76. 

Veen iu i i / en. door  den directeur  der  gestichten 
Oiumcrscliaus cu Vccnhuizcn: dc levering van 221,666 

. jutegaren, voor  don dienst van 187G. 

ninndag, Sfl O c l . 

Annen, le 12 ureu, door  het ministerie van bin-
neul. saken, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het docu van eenige werkzaamheden aan- en het.ged. 
3 jaren onderhouden vnn het gebouw der -
hoogere burgerschool tc Assen. Aanw. 20 Oct. -
ming / 770 per  jaar. 

T i e l , tc 1 uur, door  regenten over  de gevangenissen, 
iu het huis vau arresl: de levering der  benoodigd-
beden vonr  het onderhoud der  gevangenen gcd. '7n'. 

Nneefc, te 1 uur, door  hel dijksbestuur  van Wijm -
britseradeels c. a. Contributi e zeedijken, hij  Wed. T. 
Seveasma  de levering van 100 stuks 62 . Noordsch 
grenen reuen en 100 stuks 53 . dito. Bilj . iuz. 
25 Oct. bij  deu secretaris . , tc Sncck. 

. 2  Oct. 

v i i a g c , door  het departement van koloniën: aan-
bieding, tegen medio November  c. k., van 2 schepen, 
elk voor  den overvoer  uaar  Snerahaia, vau één stel 
stoomwerktuigen met 2 stoomketels, waarlooze- en 
iuvcntarisdcelen, vrachtvri j  te leveren langs hoon! te 

m of te Amsterdam. . bij  dc Nederl. 
Stoom boot maatschappij  te . 

V r i j d a g , 20 Oc t . 

Amsterdam, fc 1! uren, door  het ministerie van 
koloniën, aau het koloniaal etablissement: dc levering, 
iu 117 perceelen, van: 8000 tons Newcastle steenkolen: 
diverse katoenen; drillings ; 20,000 . blank linnen; 
gordijnen- en ougjesgoed; bont katoen cn kotonncllcn; 
karl - cn seildoek voor  slobkousen eu schoenen; sarongs 
en spreien; 14,000 . flanel; 15,000 stukjes wit baud; 
divers laken; 20,0110 . donkerblauw grein; kwartier -
mutsen; halsdasscn; halssnoeren, schouder  passim ten , 
galonnen en .sabelkwasten; veldfléssohen, glazen; rus-, 
klccder- cn schoenborstels; roskammen en sporen; 
manen- en haarkammen; knoopeu (koperen cu boenen), 
knuopplaatjcs cn gespen; naaizakjes; blikken eetketel-
tjes; lederwerken; aardewerk; ijzeren ledekanten. 

l i ro i i incen . le 12 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. bost.! 
lo. het éénjarig onderhoud van de zeesluis de Staten-
zijl . g ƒ 5 8 0; 2o. liet driejari g onderbond van 
den s watermolen, staande aan do Binnen-Aa bij 
Nieuwcschans. g ƒ 760 per  jaar; SO. het drie-
jari g onderhond der  academische gebouwen te Gro-
ningen. g f 1025 per  jaar. Aanw. vau al dc 
werken 22 Oct. 

, tc 12 uren, door  bel ministerie van 
binnen), zaken, aan het gebouw van liet prov. best.: 
liet driejari g onderhoud der e burger-
scholen te n cn tc , in 2 perc. 
Aanw. 23 cu 25 Oct. : perc. 1, ƒ 1 5 0 0, perc. 
2, /"S00 per  jaar. 

,  fier. 

Assen, lu 12 uren, door  het ministerie van bin-
neul. zakcu, aan liet gebouw van het prov. bestuur: 
het doen van vernieuwingen euz. ged. 1S76 aan tie 
stuonigemalen langs het Noord-Willeiuskanaal. Aauw. 
26 Oct. g ƒ 5037. 

O p later  te bepalen datum. 

TJumnmrun i voor  J. Bakkers: het maken vau ecu 
woonhuis met wagenhuis cn stalling aldaar. Teeke-
ning bij  den architect C. S. , te . 
Aanw. 14 Oct., tc 10 uren. 

e gevraagd, under  toezending van een 
monster, door  het gemeen!ebcstuur  vau
voor  dc levering vun 600 3 grove grint , in den loop 
vun dit jaar, te . 

Frijaapgave gevraagd vun 100 last klupkeicn, leve-
rin g vóór 1 r  franco wul tegenover  het ge-
mueiiteluiis le Wilden-ank, Adres; A. Vcenlioveu , 
aldaar. 

Alloop van Aanbeslediiî n. 

C r o u i n g r i i , 23 Sept.: het bonwen van 5 kamers 
met gedeeltelijke leverantie van materiaal; ingek. 7 
bilj. , als: 

. Plmjter , / 1494.60 
Zuidbeig en , „  1459. 
J. Siebcrs, „  1371. 
E. Berkenboaob, „  1287. 
J. s , „  1274. 
F. Oosterhuis, „  1184. 
J. . . „  10S5. 

allen aldaar. 
, 24 Sept.: de levering van 40,000 

straatklinkers; minste inschrijver  was A. A. de , 
aldaar, a ƒ 12 per  1000. 

Ame ide, 25 Sepf.: de levering van steenkolen voor 
het raadhuis en de school; gegund aau A. Vermeulen, 
aldaar, voor  / it.Sl per . 

 he ien, 25 Sept.: het afbreken van eene 
schuur  uu liet opbouwen van eene behuizing, benevens 
hot vertimmeren der  voorhebuizitig; iugekomen 6 
bilj. , als: 

. do Groot, ƒ 8494 
E. v. d. Voort, „  83SO 
J. Oflringa , tc Sappemeer, ., 7969 

. , „  Voctidam, „  7470 
J. N. , „  Blijham, „  6890 

. , „  6638 
overigen aldaar; gegund, 

Berg i im , 25 Sept.: het aanbouwen vau eeu vierde 
lokaal aan bet schoolgebouw tc Bergum , met vertim-
mering aan do onderwnserswoning, in 1 perceel: 
minste inschr. waren P. li . van tier  Wonde cu A. . 
Palstra, te Stiens, voor  ƒ 1785. 

Z u l t - t U m m e l , 27 Sept.: bet houwen cencr  school 
voor  lager  ouderwijs met 6 lokalen cu het leveren cn 
stellen van sohoolmeubcleu; ingek. 2 bilj. , als: 
A. .1. Vermeer, te ünertruidenberg, f 15,290 
J. W. Tamson, „  Zalt-Bommel, „  13,882 

V l l a g e , 27 Sept.: het Opruimen van dc bestaande-
en lint maken van eene ijzeren draaibrug over  dc -
renbrngalnis te Gorinchem; ingekomen 4 bilj. , als: 

u en Bauduin, te , ƒ 11,319 
J. . de Jongh, „  Amealo, „  10,14(1 
Van r  en 

Ter , „ , „  10,060 
Al . Geverding, „ , . 9,700 

V l l a g e , 27 Sept.: liet maken van dc fuudccriug 
voor  eeu gashouder  bij  dc gemeentel ij  kc gasfabriek; 
iugek. 8 bilj. , als i 
J . 0. Tom, te , ƒ 22,770 

. Boer, „  Sliedrecht, „  20,730 
J. van h Jr., „ , „  20,000 

. , „  Aarlandervccn, „  19,777 
. , „  Capelle a . „  19,945 

Jat . v. Wijngaarden, „  Sliedrecht, „  19,900 

Ti. J. v. d. Stcenhovcn 
en Co., te , ƒ 17,690 

G. , „ , „  17,400 

Amol i ' rdam , 27 Sopt.: dc levering van papier, 
schrijf- , teeken- cn verdere bureaubehoeften voor  dc 
secretarie en dc openbare scholen; aannemers waren: 
la. A. 1'alin en Zonen, . J. Vlieger, . e r 
cn ; perc. 2, A. Palm cn Zonen; perc. 3, J. 
Vlieger; perc. 4, A. Palm cu : perc. 5, J. F. 

. 

, 27 Sept.: het bouwen van 4 arbeiders-
woningen op dc plaats Nienwlust; ingekomen 8 bil -
jetten , uls: 
G. , te , / 2735 

. , „  idem „  2732 
. Gccrling, ,, 2595 
. e ruik , „  2588 
. Eggink, „  2444 

.1. . Varrik , „  idem „  2330 
W. Etejgers, „  2295 
.1. , „  idem „  2285 
Overigen aldaar; gegund. 

, 27 Sept.: hel aanleggen van kunstwegen, 
ter  lengte van 5712 ; minste inschrijver  was P. 

, te , vuor  ƒ25,335. 

fr'rauehcr,  28 Sept.: het houwen cencr  kerk enpaa-
; ingek. 8 htlj. , als: 

tc , 
„  Sl.-Auna-parocliic, 

Bcriiku m 

ƒ 13,553 
13,200 
18,718 
12,100 
11,990 
11.575 
11,247 
11,000 

29 Sept.: het maken van ren 
; van ccn stoommachine en bijbe-

- , 
A. vun Sclms, 
C. Tolk, 

, 

tori c op het Noord 
Gebr. , 
A. P. Schat, 

. T. Alkomade, 
C. P. Boolsma, 
.1. , 

. vau Baren, 
T. U'ijbrandy , 
B. J. , 
overigen aldaar. 

. « l euw i ' i - ke r h a . 
gebouw tot plaatsing 
hoorende werken; ingekomen 4 bilj. , als: 
A. , tc Schiedam, ƒ 1870 

„  Woerden, „  1179 
 idem „  U45 

» idem „  1100 

29 Bepti dc levering van behoeften 
voor  den ludisclien dienst, als: 

1. a masten: Ambagtshccr  en V. d. , 
e Amsterdam, ƒ19,465; B. s cn Zn., te Blokzijl , 

/19,248; Plaat en Co., e Schiedam, ƒ18.850; J, 
Bondix cu Zu., lc Amsterdam, ƒ15,134. 

2. : . S. Stokvis eu Zn., tc , 
ƒ93,345; . Nederl. Grofsmederij, te , 
ƒ88 ,140; z cn Co., tc , / 87,877.65; 
Beroet en Co., to Amsterdam, /'87.477.60. 

3. : . Nederl. Grofsmederij, / 13,050; 
Barnet en Co., s; . S. Stokvis en Zu., 

ƒ12,035.90; z en Co., f 11,989.25. 
4. Poetskatocu: Gebr. v. d. Berg, te , 

/"3712; . S. Stokvis cn Zn., ƒ 3 2 1 6; o r  en 
Co., to , /SÜOOj Van m cn Co., to Enschedé, 
ƒ8161.60; J. F. Schuiten en Zn., idem, ƒ 308S.96. 

5. Wit en gekleurd touwwerk : Boukc cn Co., 
tc , ƒ6608.77; N. A. en W. , idem, 
f 6611.10. 

6. : J. . v. d , tc , J 12,105.29; 
t en . tc Amsterdam, /ll,924.25; Wed. 

Cool cn Zn., te , ƒ 11,080.00. 
7. : J. . v. d. , f11,127.81; Wed Cool 

cn Zn.,/9464.34. 
8. : J. . v. d. , ƒ 8037.08; Wed. G. 't 

t en Zn., le , / 7282.66. 
9. : Boukc en Co.. ƒ11,429.16; N. A. cn

, ƒ 11,143.7:1. 
10. : J. . v. d. , /"9160.40; Wed. v. d. 

Vonrt , te Amsterdam, ƒ8778.56; W. J. dc Voogd, te 
, ƒ 7754.91. 

11. : J. . , ƒ9160.40; BonkeenCo., 
ƒ8929.20; ff. . van Undent, tc Alblasscrdam, 
ƒ S267.4S*. 

12. : J. . v. d. , ƒ9368.37; Bonke cu Co., 
/9291.73; N. A. en W. , ƒ9047.12. 

13. : Wed. G. t en Zn., ƒ13,722.60. 
14. : Bonkc on Co, f3602.73; N. A. cu W. 

, f 3524.34. 
15. : J . B. van Cats en Zn., te Gouda,/6002.50; 

Boukc cu Co., ƒ2201.10; N. A. en W. , ƒ 2152.75; 
\V. Tom. te . / 2115.33. 

16. : Bonke en Co., ƒ2391.22; N. A. cn
, /2367.87. 

17. Schicmansgnren: Bonkc cu Co., f412.30; N. A. 
cu W. , ƒ 397.30. 

18. Zeilgaren: J. B. van Cats eu Zn., ƒ 1 8 1 4; G. 
Prince cu Zn., te Gouda, ƒ1795.50; Goudsche . 
Garcnspiiincrij , idem, ƒ1782. 

19. Uzerdraadtouw: N. C. Witscu, tc Amsterdam, 
ƒ5157.911; t cn , : Wed. Cool cn 
Zn., ƒ ; J. . v. d. , ƒ 1480.40. 

20. Saai: . vau Wee ren Jr., te , ƒ2069; 
Van llartro p Jr . en Co., idem, ƒ1810.50; 1'. Clos cn 

, idem, /* 1801.25. 

, 29 Sept.: bet verdedigen van een gedeelte 
van den k met krainiuu t enz.: minste in-
schrijver  was C. Sterk , te , voor  ƒ3912. 

V e n r k e , 29 Sept.: liet vergrooton cu verbeteren 
der  haven dier  gemeente; ingek. 6 bilj. , als: 

. Bnlier, te , ƒ 9999.99 
P. J. Visser, „ , „  9450. 
Joh. , „  idem „  8500. 
F. . Volker , „  Weincldingo, „  7950. 

. van der  Ploeg, „  Zierikzec, „  7400. 
C. . , „  Yersoke, „  6970. 
gegund. 

Eijgeluhaven, 29 Sept.: het bouwen van ecu school-
lokaal met onderwrjserswoning enz.: ingekomen 3 bil-
jetten, als : 

J. . Jeanekens, tc Valkenburg, ƒ 8900 
J. , „  Sittard, „  8724 
J. . . , „  Bock, „  8420 

. 30 Sept.: het bouwen cencr  lagero 
industrieschool, feu behoeve van het departement 

m der j  Tot nut van 't Algemeen; 
ingekomen 4 bilj. , als: 
Jansen, te , / 10,876 

. .1. vinkenborg, „  6,491 
A. Sikkens, „  6,453 
U. .1. , „  6,239 
overigen aldaar; gegund. 

VlUge, 1 Oet.: het leggen cn verbinden van on-
geveer  17,380 . gegoten-ijzeren gaspijpen enz., ten 
dienste dor  gemeentcgasfabnek; ingek. S bilj. , als: 
lloogendooru, tc (Ücscndam, 2 pel. 

. de Borst, „  Papcndrecht, 6 „ 

. A. Scbretlcu cu Co., „ , 6 „ 
C. Bosman, „ , 17 „ 

, J. v. d. Steonliovcu 
en Co., „ , 2037' 11)0 „ 

F. ff. Braat, „ , 803/, w 

G. , „ , 21 „ 
A. W. k en 

G. . v. d. , „  Arnhem, 81'/| » 
beneden tarief. 

Zwolle, 1 Oct.: to. bet driejari g ouderhoud vau do 

prov. grintwegen; minste inschr. voor  dc massa was 
W. Arntz , te , voor  r*87,960. 

2o. idem van de rivier  dc Vecht, tusschen het 
l on dc Nieuwe Vecht; minste inschrijver 

was . Westerhof, aldaar, voor  ƒ 1023. 

Apph igedam,  Oef.: liet graven van 8 toclitsloolcu , 
mcl bijlevorin g der  benoodigde bonten duikers; ingek. 
26 bilj. ; gegund aan dc volgenden : 
A. dc Vries, te Ap-

pingedam, van een tocht, lang 1030 ^ 509 
. Zwolsinan, (e 
Groningen, „  „  „  „  2010 „  „  1176 

, idem, „  „  „  „  SS0 „  „  380 
, idem. „  „  „  „  720 „  „  670 

J. Pot, tc Stedum, „  „  „  „  570 „  „  207 
, idem, „  „  „  „  1200 „  „  419 

J. Veltkamp, tc 
Bedum, „  „  „  „  1475 „  „  564 

A. Schildluis, tc 
, „  „  „  „  390 „  „  198 

Atnttterdam , 2 Oct: het aanbrengen vau remstoc-
u bij  de draaibrug over  het Noordzeekanaal, in den 

straatweg tc Velsen, eu het stellen van meerpalen 
langs dc kananlboorden, tusschen dc Noordzee cn 
Amsterdam; minste inschrijver  was J. de Bruyno, tc 

, voor  ƒ15,123. 

W o n i n g e n, 2 Oct.: het maken vau eeu best raten 
dam in de hoofdgracht vóór de voormalige Aapoort, 
het slechten van de court ine 7- S, het metselen 
vau een duiker  cu het afbreken vau proSelmuron ; in-
gekomen 7 bilj. , als ; 

W. B. , lc Wnrfhuizen, ƒ 13,272 
. , „  13,157 

J. N. , „  Blijham, „  12,938 
J . . Niiberg, "  „  12,500 
.1. , „  Oldeboorn cu 

T. do Jong, „  11,919 
11. Zwolsinan, „  11,740 
J. . Ufïblaar , „  Farmeum, „  10,599 
overigen aldaar. 

t'lrerbi , 2 Oct.: liet overbrengen van 2 artillerie -
loodsen te Groningen, één uaar  liet fort tic Blauw-
kapel en één naar  liet fort op de Biltstraat ; minste 
iuschr. was W. van Straaten, aldaar, voor  ƒ19,290. 

, 2 Oct.: het bouwen van ccn hoerenhuis op 
hel terrein vau bet voormalige ; ge-
gund aan F. W. van Vloten, aldaar, voor  / 27,390. 

Vllage, 4 Ocl.: het maken vau 2 kistdammen en 
verdere werkzaamheden tot het verbeteren van dc 
doorvaartwijdt e der  Gouwesluia te Alfen.; minste in-
schrijver  wns . , tc Aarlandcrvceu, voor 
f 1673. 

AVngenlngen, 4 Oct.: het verbouwen van een woon-
huis tut llijkspostkuutoor ; ingekomen 4 biljetten , als: 
Nibbcliuk , tc Ophcusden. / 6709 
J. , „  5920 

 de , „  5664 
G. Gooasen, „  4784 
overigen aldaar; gegund. 

kroningen,  Oct.: het houwen van 19 woningen 
iu dc Erode rik straat, voor  de Bouw vereeniging; ingek. 

ƒ 46,660 
„  38,340 
„  38,150 
„  36,460 
„  35,799 
„  32,738 

6 bilj. , als: 
E. W. Wietsema, 
.1. Offringa , 
.1. , 
E. Berkenbosch, 

. . dc , 
P. , 

allen aldaar. 
itt-li i , 7 Oct.: lo. ilc levering aan d van 

rijsraatcriale n cn perkocnpnlen; minsto inschrijver  was 
.1. s Jz-, tc Sliedrecht, voor  ƒ7825. 

2o. het leveren, maken cn iuhangen van 2 nieuwe 
vloed- of buitendeuren voor  de Orwie-spnialuia onder 
Naaldwijk ; minste iuschr. was . van der  Vlis, tc 
Vlaardingen, voor  ƒ8325. 

3o. idem idem voor  de Weteringersluis tc -
sluis; minste iuschr. waren . Poortman cn Zonen, 
tc , voor  ƒ 597. 

A r n l i c m , 8 Oct.: lo. het makeu van een gebouwtje, 
put en verdere inrichtingen voor  ecuc zo 1 f regis tree-
rende peilschaal aan de zeehaven O; Elburg, 2u. idem 
vau idem voor  idem aau de zeehaven tc Nijkork ; 
minste iuschr. voor  beide workeu was J, . -
horst, tc , resp. voor  ƒ3125 cu / 3480. 

Vervolg der n en m 

. 

's-Gravenhage. Bij  beschikking van den . 
van Biuncnl. Zaken is aan A. van s Jz., te 

, tot wederopzegging) vergunning ver-
leend voor  een stooinslcopdienst in de provinciën 
Noord-Brabant, Gelderland, d , Noord-

, Zeeland, Utrecht en Overjjsel. 

— n hot gewijzigde p tot 
aanleg van Staatsspoorwegen zijn de volgende 
lijnen opgenomen : 

lo. Zwolle naar  Almelo; 
2o. t langs Gorinchem cn Tiel naar 

Eist; 
3o. Amersfoort langs Vecnendaal en Wage-

ningen naar  Nijmegen; 
. de Zaanstreek langs Purmereud en n 

tiaar  Enkhuizeu cn e Von; 
5o. Staveren langs n cn Sneck naar 

; 
Oo. Nijmegen naar  Venlo langs deu linker -

; 
7o. Schiedam langs Vlaardingen naar -

sluis ; 
8o. Breda langs Oosterhout eu Waalwij k naar 

' s> n bosch; 
9o. Groningen naar . 

— e heeren Van a c. s. hebben de 
concessie van 30 September  1873 voor  den aan-
leg van buurtspoorwegen van Groningen naar 
Baflo, met zijtakken van Bailo, eenerzijds naar 
dc l en anderzijds naar  Zoutkamp cu 
van Sauwerd naar l , sedert geruimen tij d 
aanvaard en daarvoor  eeu waarborgkapitaal a 
ƒ 150.000 gestort. Voor  meer  dergelijke wegen, 
als van Tilbur g naar  Waalwijk , van Groningen 
naar , van n naar n 
met een zijtak , zijn aan 
die concessionarissen de voorwaarden medege-
deeld ( maar  werd de concessie door  hen niet 
aanvaard. Alleen zijn in de plans door  ben achter-
eenvolgens verschillende wijzigingen gemaakt iu 
de richtin g en ook die, dat zij  vooi' die wegen 
de normale spoorbreedte wenschen aau te nemen 
iu plaats van eeu smallere, zooals aanvankelijk 
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door  lien was voorgesteld. Voor dc gezamenlijke 
wegen in Friesland en Groningen geven zij  op, dat 
een kapitaal zal worden vereischt è. ƒ 16.000.000 
en dat daarvoor  door de provinciën, gemeenten 
eu particulieren is deelgenomen of toezegging 
tot deelneming is gedaan tot een bedrag a 
/ 1.600.000, echter op verschillende voorwaar-
den. Zij  hebben voor die onderneming oen rijks -
subsidie van ƒ 3 . 0 0 0 . 0 00 aangevraagd, maar  kon-
den nog niet ten genoege der g aantoo-
nen, dat daarmede dc onderneming werkelij k zou 
zijn verzekerd. 

— e heeren A. n en J. . Gentis heb-
ben de aangevraagde concessie voor een spoor-
weg van n langs Bolsward, Sneek, -
renveen, n en n naar  de e 
grenzen in dc richtin g van Salzbcrgon niet aan-
vaard binnen den daartoe gestelden termijn . Zij 
hebben later op grond van nieuwe financiéeln 
onderhandelingen hunnerzijds een naderen termij n 
voor die aanvaarding verzocht.  le g 
achtte het in het belang der  onderneming (in-
dien zij  levensvatbaar is) daarop nog niet te be-
schikken, maar eenige ruimt e te laten. 

E n s c h e d é. n 30sten September  jl . kwam de 
feesttrcin uit r  alhier  aan. Na cen uur  op-
onthoud, gedurende hetwelk den feestelingen cen 
collation werd aangeboden, vertrok de trein weer 
naar , de talrijk e aandeelhouders en feest-
genooten uit Enschedi'  medenemende, teneinde 
deel te nemen nan het feestmaal dat hun is 
aangeboden op het s uldaar. 

. 

n het nommer van Zondag 26 September 11. 
vind ik een stuk geplaatst, dat g»teekend is 
X , en waarvan dc titel is . Fock's npopulaire 
aesthetica." 

s voorlang heb ik bij  herhaalde ondervin-
ding waargenomen, dat het vergeefsche moeite 
is te redeneer  en lc. met krankzinnigen, 2o. met 
menschen die geen verstand hebben, 3o. niet 
lieden die te veel gedronken hebben , en eindelijk 
4o. met lieden die niet willen hooren. — r 
nu dc onbekende X , die de inzender  van dit 
stuk is, naar  mij  voorkomt, ontegenzeggelijk on-
der  ééne vun deze vier  rubrieken moet gesteld 
worden, heb ik , na rij p overleg, het besluit 
genomen geene de minste moeite tc doen om dien 
onbekenden schrijver tot andere gedachten te 
brengen. Alleen wanneer deze heer  ridderlij k 
zijn naam opgeeft, cn tevens zijn verlangen te 
kennen geelt naar  ophelderingen, of wanneer 
ieder  ander  mijne denkbeelden niet duidelij k ge-
noeg verklaard of bewezen mocht vinden, ben ik 
gaarne bereid het mogelijke te doen om zoo al-
gemeen mogelijk nutti g le kunnen zijn. 

Utrecht. . 

Correspondentie . 

t ingezonden stuk getiteld On:e
tut bevordering der Bouwkunst zal in een vol-
gend nommer worden opgenomen. 

ADVERTENTIEN 
bestemd vooi-  Opmerker gelieve men, ter  voor-
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

n.
van genoemd Weekblad. 

T o t Y i voii«i i i i ' ^ i ' i i u r e n 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

n van Teekeiibehoeften 
V O O . 

van Th. J. E te . 
Steeds vooi radi N br

77. 1)5  101) . e zijde mat, -
, , een ge-

heel nieuw soort. , 
W i t en getint  S A NS , T O U -

 voor  Werk - eu -
keningen. 

Ontvangen een extra mooie parti j N 
dubb. olyphants (OS X 102 ) 

OJ  aanvrage worden monsters franco toe-
gezonden. 

F. W. T te , 

beveelt zich voortdurend aan tui dekking vau 
, Goten, P la t ten enz., met zink, lood of 

legen, eu verder  voor de levering vun alle nwge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken zink of koper, alsmede Gas- en Waterleidingen. 

Nitssausche t 
Prijsopgave voor  hoeveelheden van minstens één 

waggon ziju onder r  A. B. aun het Bureau 
van het Weekblad de Opmerker te Arnhem, te 
bekomen. 

Te koop de vill a . gelegen aan den 
Utrechtschen straatweg, met prachtig uitzicht , 
over de n cn op een kwartier  afstand van 
Arnhem gelegen. Te bevragen met franco brie-
ven bij  den makelaar  VA N E 

, le Arnhem. 

E  — Zondag 10 October 1875. 

W T  aan het Bureau van een 
r  om dadelijk in dienst te treden, 

een bekwaam . hekend 
met yzerconstructien. üirertc n worden franco 
ingewacht onder  letters VV. v. U. bij  den Boek-
handelaar A. J. A. E , te Bergen-op-Zoom. 

 EN S van
 zullen op Vrijdag den 22 October 1875, 

des namiddags ten één ure in de r der-
zelfde gemeente in het openbaar  aanbesteden : 

t door  aanbouwing vergrooten der 
gemeenteschool, het maken van por -
talen en pr ivaat inr igt ingen , regenbak, 
afrasteringen, beschoeijing, straatwerk 
en school ameublement. 

t bestek cn de teekening liggen van af -
dag den 4 October 1875, des voonniddngs van 
10—12 ure, ter  inzage in de r en zijn 
gedrukte exemplaren van het bestek aldaar  ver-
krijgbaa r  ad ƒ 1 . 

Aanwijzin g op het terrein zal geschieden .'t uur 
voor de besteding door den hirer J. J. VAN WA -

, Architect te Botterdam. 
 1 October 1875. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

 Burgemeester 

W. G. . . 

 Wethouder loco Secrttaris 

l'u . . 

 TE \ ' E Ï \
 EN S van Venlo 

zullen op g den 12 October  aanstaande, 
des voormiddags ten elf ure, ten raadhuize al-
daar, overgaan tot de publieke herbesteding van: 

de voltooij in g van den weg loopende 
van de g naar de zooge-
naamde Blaauwe t rappen, te Venlo, 
bestaande i n metselwerk, houten 
leuningwerk, aardewerk, bekieze-
l i ng , enz. 

e herbestcding zal geschieden bij  inschrij -
ving en aan den minst ingeschrevenen worden 
toegewezen, onder  voorbehoud van nadere goed-
keuring van den Gemeenteraad. 

e inschrijvingsbilletten op zegel, moeten uiter-
lij k vóór twaalf ure des middags van den dag de 
herbesteding voorafgaande, vrachtvri j  ter  Ge-
meentesecretarie van Venlo worden bezorgd, om 
onmiddellij k in eene aldaar  geplaatste geslotene 
bus te worden geworpen. 

t bestek ligt ter  lezing ter  Gemeentesecre-
tari e voornoemd. 

e aanwijzing der  werken zal plaats hebben 
in loco op Zaturdag den Oden October  aanstaan-
de, 's morgens ten 10 ure. 

inlichtingen kunnen worden verkregen bij  den 
Studs-bouwnieester. 

, den 24 September 1875. 

 Burgemeester van Venlo, 

. J. A. . 

J 

TOT 

T BESTUU  heeft dc eer  ter  kennis te bren-
gen vau belanghebbenden, dal door de -
schappij  dit jaar  dri e pri jsvragen zijn uitge-
schreven, tc weten: 

le Pri jsvraag. E en Vorsteli j k verbli j f i n 
de nabi jheid v an eene groote stad op een 
terrein , groot 0 , vun 4 verdiepingen, 
met audiëntiezaal, receptiesalen, concertzaal, groote 
eetzaal eu groote danszaal, enz. Ter  mededinging 
vvorden uitgenoodigd alle Nederlandsche Bouw-
kundigen. 1'rjj s ƒ 500. 

2e Pri jsvraag. Eene Bad- en Zweminr ich -
t in g op eeu terrein groot 150 bij  SO , 
met opene en overdekte bassins, voor  mannen cn 
vrouwen, met zalen voor  verschillende soort van 
baden cn ontspanningslokaliteiten. Ter  mededin-
ging worden uitgenuudigdallc Nederlundsche Bouw-
kundigen. J'rij s ƒ 250. 

3e Pri jsvraag. E en Candelaber  van metaal 
op een vluchtplein. Ter  mededinging worden uit-
genoodigd alleen leden vun de . 

e antwoorden worden ingewacht vóór of op 
1". November 1870. t progamma is op franco 
aanvrage te bekomen uau het Bureau der -
schappij: Wijd e g E 2 en bij  hare Uit-
gevers , de Boekhandelaars . VAN N ES 
&  C°. t bij  de Wolvenstraat 270 , te 

Amstcrdum. 

Amsterdam Namens het Bestuur 

October 1875. J. . , Voorzitter. 

. \ \ . , 1'  Secretaris. 

STOOM- en FABRIEKSWERKTUIGEN, 
S VOO , 

- EiN , 

S VOO E . 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 
V V N 1 61 

. 

S N tol verminderde 
jirijze n steeds iu diverse aftnetingen voorhanden. 

, 
T E , Prv . , 

levert tegen lagen prij s prim a Por t land-Cement 
en monsters op verlangen. 

s -aTiieveii 

in , 

s in n en Belgischen Steen, 

S t raa tke ien, Por t land-Cement, 

Nieuwfhaven S.zijde . 

Verwarming en. Ventilering 
V A N G E B O U W E N . 

e Ondergeteekenden bevelen zich aan voor 
het leveren van -

N dooi- middel van warme lucht, warm 
water of sloom. 

Boompjes, nieuw nommer 54, 

. 

,  & T Utrecht. 

Fabriek van Torenuurwerken , Telegraaf-
toestellen, Physische en -

sche . 

' en . 

N N , 
n iu n cu Belgisshen Straatkeyen, 

Portland-Cement, Tras, , Vaurvaste Steenen, enz. 

k 

 & C. 

Utrecht. 

-
Te koop diverse uitmuntende perceelen Bouw-

terrei n gelegen aan den , in de on-
middellijk e nabijheid van de n cn bet 
slation van den Oosterspoorweg, tegen don prjj i 
van f 10 per  vierkante meier. 

Nadere informatien zijn op franco aanvrage te 
bekomen bij  den architect . , e 
Nieuwe gracht te Utrecht. 

VA N 

V a l d o T r a v o r s . 
e j  belast zich met het leggen 

van gecomprimeerde' wegen en mastiek vloeren, 
ook buiten Amsterdam. 

n geeft de r G. . VA N N 
aan de Fabriek W.W . 107/i, te Amsterdam. 

k „de e " 
E JONÖ  & Co, Civ. . 

t e . 
n of vervaardigen en herstellen alle soor-

n vau - en andere . 
E in vij f kwaliteiten. 

7 
, 

, 
en 

, 
steeds voorhanden legen veel verminderden prijs , 
in slechts eerste kwaliteit hij . F . -

,

A
Te Velp wotdt aan den Straatweg, tegen het 

dorp aan, T E ' aangeboden, de nieuwe, 
solied gebouwde A  met goed 
aangelegden , groot ongeveer 1700 vier-
kante meters. 

e kooper  kan desverkiesende nog meerderen 
grond bekomen, lot vergrooting van den tuin. 

Te bevragen met franco brieven bij  den beer 
VA N E , r  te Arnhem. 

. 
Voorhanden diverse N vau volgende afmeting j " , J'j , j^-en }g met 9 Centim. hoogte , uiterst 

geschikt in naauwe straten, om het vallen r paarden te voorkomen, en vóór Vergaderzalen, -
hnisen en andere Publieke Gebouwen of , daar  deze keien geen geraas veroorzaken, en ein-
delijk E S T E E N E N J] met 4 Centim. hoogte voor  Trottoirs . , Paardenstallen, 
Waschhuizen, Oranjerièn , Onderhuizen, Waranda's enz. enz. 

Nadere informatien aan dc Fabriek; wedcrverknopeis genieten rabat . 

E & S , 
. 

Utreent, Bl ldtstraat , 121. 

VOO

E en . 
ST(  ACtil N ES, < )C( ( . 

, , , ,
, , , enz. 

N en , , . -
E eu V E T , , , , , 

, euz. enz. 

.  &. ZOON , 
 te , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

Verkrijgbaa r gesteld hij . VA N N ES 
&  C°., te

E Y 
Uitgegeven door de j tot be-

vorder in g der  Bouwkuns t, onder  redactie 
van J. 11. , . S en . VV. 

, 22« deel, 1'  en 2'  stuk, Augustus 
1875. 

: Constructien voor  boeglijnen, door 
. . . c nieuw gebouwde sluis tc Zee-

burg nabij  Amsterdam, door .1. o. VAN- . 
Een gedenkstuk van de  Bouwkunst 
uit de 5'  eeuw, door  J . . . Studie over 
Athene in de XV ' , "  en ' eeuw. e 
Schouwburg te Bagreuth, door . . 

e nieuwe dubbele basculebrug over  deu Amstel 
voor de g te Amsterdam, door  W. 

. e eener  causerie door . -
Z . 

s voor het publiek ƒ 3.— en voor dc le-
den ƒ 1.—. 

Namens het Bestuur, 

. W. Ü S. 

A dr essen . 
s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ — 
twee regels » » 15.— 
dri e regels » » 20.— 

"  C  B  A in P,~ Appingedam, 
S t o o m t i m m e r f a b r i e k en -

Zagerij  en J a l o u s i é n f a b r i e k. 
r  A Xoon, Amsterdam, Alle  a-

snoten in i nips. em. t ik /"l.'lïi  per  ri l 

ecker  <V , Arnhem. Waterpas-

, balansen, bascules-

Bonn terreinen 
gunstigst gelegen. Ad 

E , le Arnhem. 

. Pleynier, te Scheveningen, fabrikiin l 
van cemerit-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 

Bouwterreinen tc knop nabij  de n 
aan den Singel, te Utrecht, te bevragen bij  des 
architect  aldaar. 

O . T . , %n.neut . Stoomhout-
zagerij, Fabriek van Polderwagens, Steenfa-
br iek-Gereedschappen cu Pakkisten, 

Velp te koop, aller 
den r  VAN -

Gedrukt bij  G. W . V A N U  &  C* te Arnhem. All e stukken en advertentien te adresseeren aan den Uedacteur F. W. VA N T JGzn. te Arnhem. — Uitgave van . A. . 

"

Tiende g JT°. 42. 

E
Zondag 17 Octobe 1875. 

V O O

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Verschijnt Zondags. Prij s per 3 nianndcii f l . 1 

cen jaargang. Afzonderlijk e uomincra bij  1 

">. u abonneert zich voor 

totultbsstslUn  cents. 

All e stukken en advertentien te adresseeren aan 

de e te Arnhem. 

: 

Van 1—5 regels ƒ 1 . —, vorder  voor  eiken regel 20 rent*  en 10 cents voor  een 

nummer van liet blad. (ïroote letters worden naar  plaatsruimte, berekend. 

OVE . 

. 

( Vervolg en slot van .Vu. 41.) 

Tusschenzin. 

Voor ik verder ga, moet ik hier  aanstippen hoe 
r  Fock in het nommer van 10 October  jl . 

en vele anderen net hem ('t is mode) anonymiteit 
afkeuren, lk wil niet onderzoeken of X in zijn 
stuk het werk van r Fock oppervlakkig, dan 
wel of hij  bet degelijk behandelde, doch het komt 
mij  voor dat r  Fock verkeert! doet door 
tegen anonymiteit te velde te trekken. 

(lok mij  heelt men van goeder  hand onder het 
oog gebracht, dat ik den heer  Van Eyk niet ano-
nym mocht aanvallen, al was 't iu 'n noot. 

k tl en k daarover  ongeveer  als Feringa, en deel 
hier  mede hetgeen hij  zegt op biz. l {Vrije 
Gedachte, deel . 

t zou 't er  met het menschelijk ge-
slacht beter  uitzien, zoo altij d anonym ware ge-
schreven. Wat al persoonlijke wenschen zouden 
zonder  invloed zijn gebleven op dc formuleering 
eener  voorgewende waarheid! n hebben 
peliccl anders geschreven dm zij  dachten wegens 
consideration, die niet wetenschap niets gemeen 
hadden! n hebben gezwegen enkel uit 
vrees zich bespottelijk of gehaat te maken, of-
schoon zij  veel belangrijks hadden te zeggen! 

e gebruikelijk e alkeer van anonym schrijven 
berust op vooroordeel. Anonym getuigenis is 
geen getuigenis, anonyme aantijging geene aan-
Ujging, maar  anonyme discussie van feiten in 
tonfesso de beste discussie. Als al 't ovciige ge-
lijkstaat , verdient anonym of pseudoniem gc-
icbrjj f de voorkeur  boven 'tgeeu met den waren 
naam onderteekend is, gelijk eene geheime stem-
ming zekerder  openbaring van gevoelens oplevert 
dan eene openlijke. t echter in vele gevallen 
*>al 't overige"  niet gelijkstaat, spreek ik niet 
tegen." 

t verhaal, door den heer . v. E. iu liet 
nommer van 10 October jl . medegedeeld, is een 
voorbeeld tc meer  van de naïeviteit van 't publiek 
zoodra er  van luchtscheepvaart sprake is. t 
vrhaal riep mij  tevens in hel geheugen terug 
liet berichtje, waardoor  genoopt werd mijne 
beschouwingen omtrent luchtscheepvaart mede te 
deelen. u dat bericht, dat in hoofdzaak door 
bijna alle bladen met enthusiasms der  goeie 
gemeente werd medegedeeld, is er  sprake van 
een luchtschip, door  vernuftige Amerikanen ver-
vaardigd, met het plan om daarmede geregelde 
reizen naar  Europa tc doeu. Wij l de lezer  dut 
bericht bij  de behandeling daarvan noodig heeft, 
zuo volgt hier  ongeveer de inhoud : 

Scientific American van den 14 Augustus 
11. geeft eene beschrijving van eene nieuwe 
vliegmachine of bestuurbaren luchtballon, die in 
Amerik a vervaardigd, in dc helft van desemaand 
tnoet worden verzonden. 

e nieuwe machine schijnt het resultaat te 
Bjn van samenvoeging van al de beginselen, 
Waarop tot nogtoe de verschillende proeven van 
luchtscheepvaart zijn gegrond geweest. Zij  is sa-
mengesteld uit een linnen schip van 65 voeten 
lengte, bemnst met twee stuleii masten ieder  van 

voeten hoogte en waartusscheii eeu eivormige 
ballon, door  middel van een netwerk, ann de 
toppen der  masten is vastgemaakt. 

»Van het netwerk afgaan dc touwen, die aan 
W  ballon verbonden zijn , zooals ouk bij  de ge-

e ballons het geval is. Aan elk uiteinde van 
Wt vaartuig is een soort van rad (propulseurj , 
"uk van linnen, cu elk rad is onafhankelijk van 
ht't andere, Twee breede roeren dienen om het 
tiarttti g te sturen. 

"Aan iedere zijde van het vuurtui g is een groote 
^weegbare en holle vleugel van .15 voeten lengle, 
°P 15 voeten breedte van voren cn 10 voeten 
**n achteren. e vleugels bobben een bewe-
ging van 170 slagen in de minuut en de raderen 
ken 1,200 omwentelingen in dcnzelfdeii tijd . 

e n worden door
 liet schip geplaatste hydraulische machine van 
paardekrachten bewogen. e geheele machine 

**egt 1,800 ponden; de ballon heeft cen inhoud 
van 80,000 kubieke voeten en 12,000 ponden 
ballast zijn noodig tot den gewonen last van dit 
gestel. n rekent dat de snelheid bij  stil weder 

mijlen per  uur  zal zijn , en dat men deu oceaan 
darmede in 5u uren zal kunnen oversteken. 

e uitvinder  stelt zich voor, als proef, die 
"'nnenkor t /al worden gedaan, Ncw-Vork , Phila-

delphia, Baltimore en Washington te bezoeken. 
n deze proeven met goeden uitslag be-

kroond worden, sal hij  een oveneesche reis ma-
ken, waartoe hij  zich voorstelt geen gebruik van 
de hulp vau deu luchtstroom te maken.'' 

Voordat men overgaat tot de bespreking van 
dergelijk geniaal luchtschip, legge men zich de 
vraag voor: wat men. in een luchtschip van dien 
omvang, zal kunnen uitrichten met cen machine 
van 8 paardekrachtenr 

n wij  berekenen welke de arbeid is, noo-
dig tot het voortbewegen van dien ballon iu vol-
maakt stille lucht, met eene snelheid van 70 
mijlen per  uur  igelijk 31 metera per  seconde), 
zoo vinden wij : 

d bol = 80000 kub. voeten = 2285 > 
met een diameter van  lf ï meters eu een dia-
metraalvlak van 200 vierk. meters. 

k bij  'Ai  meters snelheid p - 0,135 
 31* = 120 k" . 

k op hel halve diauietraalvlak = 120
200  | = 1200 k" . 

s arbeid van den tegenstand = 1200

:!1 = 39990 kilogramnieters of  3 9 9 9 0 = 533 

paardekrachten (,'). 
e die armzalige machine van S . zulk 

eeu arbeid moet leveren is niet aau mij  om te 
verklaren, en zij  maakt op mij  denzelfden indruk 
als dc koffiemolen in Ardisson's ballon. 

h niet alleen deze poging, maur  alle bal-
lonprocven zijn vooralsnog dwaasheden cn getui-
gen van even groote kinderlijk e naïeviteit als er 
naar te trachten de sterren te plukken. 

Uit het voorgaande blijkt , dat voor de ballon-
theoristen, de geheele <|iiaestie der  luchtscheep-
vaart neerkomt op het vraagstuk: om het ge-
wicht van den moteur te verminderen, zoodat 
eene machine, die veel arbeid kan verrichten, door 
cen kleinen ballon kan worden opgeheven. En 
hierin ligt juist het bewijs, dat bij  de oplossing 
dc ballon theoristen ongeveer  zullen overeenstem-
men met de zwaarder-dan-deducht-theoristen, daar 
deze laatsten precies hetzelfde zoeken, nl. ver-
mindering van het gewicht vnn den moteur. 

Om zich van dc zwaarder-dan-de-lucht-theorie 
eenig idee tc vormen, stelle men het volgende 
vraagstuk\ 

Een gewicht P van 100 kilogram men hangt aan 
een touw, dut over  eene katrol horizontaal loopt 
en bevestigd is aan ecu verticaal scherm A van 
10 vierk. nieters oppervlak; welken arbeid zal 
een luchtstroom op bet vlak A moeten uitoefe-
nen om het gewicht P zwevende le houden .' 

Oplossing: t gewicht P zal zwevende ge-
houden worden, zoodra de luchtstroom 100 kil o 
drukkin g op bet vlak A uitoefent, of wel met 10 
kil o per  vierk. meter  drukt . t geschiedt by eene 
snelheid van 8'".6  = J/~7.4p = \/"ïl  ~ 8.G). 
Er wordt door den luchtstroom alsdan een arbeid 
verlicht = 100  8.6 = 800kilogrammeters of 

= l l . t paardekrachten. 

n wij  echter het oppervlak A grooter  had-
den genomen, zou de arbeid om 1'  zwevende te 
houden aanmerkelijk minder  bedragen, daar de 
snelheid van den wind bij  een grooter  oppervlak 
veel geringer kan zijn om 100 k u. drukkin g te 
geven, dau bij  een klein oppervlak. Zij  b.v. A 

50 vierk. iiietei s, dan zal de wind met 2 kil o 
per  vierk. meter  moeten drukken, hetgeen plaats 
heeft bij  eene snelheid van 3'".85. Êv zal dan 
een arbeid geschieden van 100 X 3.85 = 385 

. = 5 . n het algemeen is de verlichte 
arbeid omgekeerd evenredig aan den wortel uit 
het oppervlak. 

n men dus de zijde van een vierkant 
scherm, 2, 3, 4 euz. malen grooter  maakt, zal 
de verricht e arbeid even zoovele malen kleiner 
worden. t volgt dus het voordeel dal er 
gelegen is iu het gebruiken van groote opper-
vlakkeu tut het voortbewegen van luchtschepen. 

Om nu verder  eene logische vergelijking te ma-
ken tussehen de ballon-theorie en de zwaarder-

{i) j  al deze berekeningen liet ik deu tsgenstend, dien 
liet schuitje eu de machine üelf oadtrviodu, buiten rekening, 
omdat deze kleine fuut up zulke groote duinlieden aU het 
Auierikitauschc luchtschip, geen noemenswaardige» invloed 
lieert. 

t gevonden annul paardenkrachten is waarsehyidrjk te 
gering, doch voldoends uin U te toonen dat men zulk een 
luchtschip uiet als mogelijk motst vuuratcllcn. k acht ver-
dere eommentur, (ontrent doe amerikuneohe nomseeaU, 
overbodig en vertrouw, dat de lezer er  uu wel alles van 
weet. -SleeüU dit uug:  kubieke vuetcn gus (l l jdru -
geenj  hebben eeue stijgkracht vuu slecht»  kilogram, en 
niet .uoU puudcu, zuuid* dc berichtgever  zeurt. 

daii-de-lui'ht-theorie , nemen wij  een voorbeeld en 
beschouwen hel van uit elk der  twee gezichts-
punten. 

i letteld dat men er  na eeuigen tij d in slaagt , 
eene machine te vervaardigen van 100 . die 
slechts 500 kil o weegt, dan zullen de ballon* 
theorisjten voor het opheffen daarvan een ballon 
noodig hebben van 10 meters middellij n met een 
 liauietrnalvlak van 78 vierk. meters, of ongeveer 
40 vierk, meters directe tegenstandsvlakte. 

e machine zal aan dezen ballon in volkomen 
stille lucht eene maximum-snelheid kunnen mede-
deelen vun ongeveer  11'"  2 meter, daar de ballon 
bij  die snelheid een tegenstandsarbeid ondervindt 
van ongeveer 100 . 

n wij  nu die zelfde machine van 100 . 
zich zelve laten opheffen, door  middel van hori -
zontaal draaiende schroeven van een gezamen-
lijk e doorenede van 40 vierk. nieters, zoo zullen 
deze schroeven zoodanige snelheid aan de lucht 
moeten mededeelen, dat daardoor op de schroef-
oppervlakken een opwaartsche druk ontstaat van 

500 kilo, of wel ccne drukkin g van 
500 

40 
12,5 

kil o per  vierk. meter, hetgeen plaats vind  bij 
eene; snelheid van 9">.ü. Alsdan zweell de machine 
eu verbruik t daarvoor een arbeid van 500
9.6 = 4800 . = 64 paardekrachten. 

Zij  heeft dus nog 36 . beschikbaar  om zich 
voort te bewegen in horizontale richting . t 
men daarbij  nu nog op, dat de schroeven hori -
zontaal draaien cn dus in horizontale richtin g 
weinig oppervlak aau den tegenstand der  lucht 
blootstellen, zoo zien wij , dat dit zwaarder-daii-
de-luebt-SChip zieh veel sneller  zal kunnen bewe-
gen dan de toestel der  ballon-mannen. e tegen-
stand toch van het schuitje zelf behoeft hierbij 
niet in aanmerking genomen te worden, wij l wij 
dezen bij  den ballon eveneens builen rekening lieten. 

. 

Na het schrijven van dit stukje over  lucht-
scheepvaart kwam mij  toevalligerwijze in handen : 
eene mededeeling van  proeven, omtrent 
den tegenstand van luchtballons in het luchtruim , 
door  en

e proeven werden genomen gedurende liet 
beleg van  en leidden tol de formule: 

 = 0.02  S ' '  V» 
waarin  z= totalen wederstand welke de ballon 
ondervindt bij  een snelheid van V meters per  se-
conde en een diamctraalvlak van S'  vierk. me-
ters, terwij l de lucht  kilogram per * bedraagt. 

j  de toepassing dezer  formule vindt men aan-
merkelijk e verschillen met de door  onze bereke-
ningen gevondene waarden. 

k moet er  echter  bijvoegen dat deze
proeven genomen werden bij  snelheden van min-
der  dan 2 meters en dat derhalve de daaruit op-
gestelde formule mag gewantrouwd worden , vooral 
ook omdat de voorzorgen tegen mogelijke onjuist-
heden , niet in alle opzichten wareu hetgeen zij 
hadden kunnen zijn. 

h hoe ook, onze berekeningen vielen zuo 
geheel uit ten nadeele der  ballontheorieten, dat 
hun daarmede voorgoed het zwijgen is opgelegd. 

k bedoel hiermede natuurlij k niet dat mij  eene 
degelijk' wederlegging vau het aangevoerde on-
welkom zoude zijn , al was ze van een ballon-
theorist. ; want du chocdes 
opinions, etc de rest weet ge. 

.Oerichte a en mededeelingen . 

N N N E N  A N . 

's-Gravenhage. Z. . beeft benoemd lot rid -
der  der  orde van den Nederlandseben w de 
heer J. U. Collettc, inspecteur, chef van het 
tecluii>ch beheer  van de e leg raaf. 

— ï. . heeft aan den heer .1. . , 
architect te Amsterdam, vergunning verleend tut 
het aannemen en dragen der  versierselen van 
ridder  der  orde van Onze e Vrouwe van de 
ontvangenis van Vill a Vicosn, hem door  den -
ning vau Portugal geschonken. 

— e Gouverneur-Generaal vau Ned.-ludie 
heelt benoemd tot opzichter der  3de klasse bij 
den Waterstaat en 's s burgerlijk e openbare 
werken A. de Baat, C , F, . Oosten-
broek, G. lieuii'  0,Vreedenburgh, daartoetei 
beschikking gesteld. 

— r don r  der  burgerlijk e openbare 
werken in Ned.-lndie ziju bij  den Waterstaat en 
's s burgerlijk e openbare werken daar  te lande 

geplaatst: tc lilor a , de benoemde op-
zichter der  2de klasse . : te Pftttoeroean, 
de benoemde opzichter  der 3de klasse li . -
inan; te Batavia (voorloopig), de benoemde op-
zichter  der 3de klasse ll . Th. Nijland . 

— Aan den heer J. P. . Soutendijk, land-
meter 2de kl . bij  het kadaster te Assen, is door 
de g aangeboden, zich candidaat te stel-
len voor de belrekkiug vau ingenieur 2de kl . bjj 
liet kadaster in ; behalve andere voor-
deden, is aan die betrekking een vast traktement 
verbonden van /'000 per  maan). Evenepns is 
aan de heeren . , P. Sillevis en A. 
A. G, . Soutendijk, landmeters der  3de klasse, 
aangeboden zich candidaat te stellen voor de be-
trekkin g van landmeter 3de kl . in Ned.-lndie, 
onder  genot van een vast traktement van ƒ 3 00 
per  maand en andere voordeden. 

e Commissie van s over  het wets-
ontwerp tot aanleg van Staatsspoorwegen heeft in 
de e van Antwoord en in het gewijzigd 
ontwerp van wet met ingenomenheid de blijken 
aangetroffen vnn dc ernstige begeerte der -
ring , om in deze aangelegen heid met de r 
tot overeenstemming te geraken. 

Ue Commissie acht het ontwerp rij p voor de 
openbare beraadslaging. Terwij l zij  de nadere 
bespreking der  overige onderwerpen, iu de-gewis-
selde stukken behandeld, uan het mondeling debat 
overlaat, wenscht zij , alvorens dit Verslag te 
sluiten, op een tweetal punten terug te komen. 

t ligt in dc bedoeling der  Commissie van 
s en, gehjk zij  onderstelt, ook der -

geering , dat m door een Staatsspoorweg 
met den k van d worde verbonden. 

Tegen de omschrijving der  verlangde lijn , ge-
lij k die in art. 1 sub 7o van het gewijzigd ont-
werp van wet wordt gevonden (te weten: een 
spoorweg' van Schiedam langs Vlaai-dingen naar 

, heeft de Commissie evenwel tweeërlei 
bedenking. Vooreerst komt het haar wensche-
lij k voor, bij  deze wet in het midden tc laten 
of de weg van m dan wel van Schie-
dam zal uitgaan, met andere woorden, of om-
trent dezen weg eenige overeenkomst zal vvorden 
aangegaan niet de e -
maatschappij. Ten andere oordeelt de Commissie 
het niet minder  wenschelijk , dat de aanleg van 
een Staatsspoorweg van m naar den 

k vau d iu deze wet Worde gewaarborgd. 
m geeft zij  iu overweging nommer 7 van 

art . 1 van het ontwerp aldus te lezen: »7o (van) 
het ceiitraal-station te m of van Schiedam 
langs Vlaai-dingen en s naar  .len k van 

. 

Gaarne druk t de Commissie nader  haar  gevoelen 
uit aangaande de noodzakelijkheid om den Staats-
spoorweg naar  Vlissingen van een dubbel spoor 
te voorzien. Zij  acht het noodig, dat ten spoe-
digste van Staatswege ecu zoodanig dubbel spoor 
worde gelegd van Vlissingen aanvankelijk tot 
Boxtel, opdat, bij  de onzekerheid van het tijdsti p van 
aankomst der  stoombooten vau Sheerness, ten allen 
tijde , zonder  stremming in den dienst van andere 
spoortreinen, een sneltrein van Vlissingen naar 

d kan loopen. 

— e architect-directeur der  gemeentewerken 
alhier  heeft den uitslag medegedeeld van zijn on-

.dersoek naar de meest we use he lijk e inrichtin g 
van een rioolstelsel voor  Scheveningen, dat, na 
aanneming, als proef voor  eventuéele algemeene 
toepassing zal worden ingevoerd. Zij n hoofddenk-
beeld is alle vuil , met in de riolen in te laten 
spoelwater, af te voeren naar zee, vooi zoover 
het uiet onderweg wordt gebruikt door  don land-
bouw tot bevloeiing van woeste duingronden: dus 
het zuivere spoelstelsel. 

Over dit hoofddenkbeeld, waarmede . 
en W'elh. en de Commissie van Fabricage zich 
vereenigen, wordt s beslissing gevraagd. 

e kosten van het voorgedragen plan worden 
door  deu architect op ƒ 2 6 7 , 0 00 geraamd. 

Amsterdam. n 11 den dezer  werd de -
Academie voor  Beeldende n , op de Stad-
houderskade, feestelijk geopend. 

e groote zaal was onder de leiding van den 
heer J. Springer  tot-passelijk gedecoreerd. Tal 
vau autoriteiten waren aanwezig. Ue Burge-
meester  droeg, na cen kort overzicht van de ge-
schiedenis, het gebouw over  uan het . e 

r vau Binnenlandsche Zakeu aanvaardde 
het als huurder. e President van de Commissie 
van Toezicht zette in een breedvoerige rede den 
omsprong en hel doel der  Academie uiteen. « 
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raars en leerlingen drukt e hij  ernstig op bel hart 
haar aau hare bestemming te doen beantwoorden. 

Een lichtpunt in de toespraak vnn den r 
van Binnenlandsche Zaken was de mededeeling , 
dat het Z. . den g behaagd heelt den heer 
Joh.  Zimmerman, Secretaris der  Commissie van 
Toezicht, tot r  van den Nederlandschen w 
te benoemen, een hulde aan zijn persoon en in 
verband met het feest van den dag ook aan de 
Academie. 

 Alhier  heelt rich eene Commissie 
gevormd , bestaande uit de heeren A. C. Wertheitn, 
P. C. Beelenkamp, W. C. de Wit . . W. C. Gori , 
allen van hier, J. J. van , van , 
en C. , van , die per  circulair e 
<le vrienden en vereerden van wijlen den architect 
Coi nclis Outshoorn hebben uitgenoodigd om mede 
te werken tot het oprichten van een gedenkteeken 
op zijn graf. 

— Burgemeester en Wethouders roepen tegen 
 November a. s. sollicitanten op vooi' de betrek-

king van r der  Stadsreiniging, op eeue 
jaarwedde van ƒ 3000 en een aandeel in de op-
brengst der  te verkoopen ingezamelde atollen. 

t beheer  over de werkplaats der 
Exploitatiemaatschappij  alhier  wordt, volgens de 

 Ct., met 1 November  opgedragen aau den 
ingenieur 1". Oberstadt, ter  vervanging van den 
heer J. van Gemis, die den dienst dier -
schappij  verlaat. t deu dienst der  tracti e op 
het Zuidernet wordt belast de ingenieur  der  tracti e 
van het Noordernei . W. Staring, die vervan-
gen wordt door deu adj.-ingenieur a van 

. 

— n schrijf t uil Gorinchem aau het
dcrland: 

Een geschil, dal waarschijnlij k op een langdu-
rige procedure /al uitluopen, is te dezer  stede 
gerezen in zake de waardebepaling van de gas-
fabriek en haar  aanhoorighedeii. 

t den l ' n November e. k. namelijk vervalt de 
concessie tot gaslevering aan de gemeente en 
daarmee tegelijkertij d het recht tot levering van 
gas aan particulieren. 

Ter uitvoering der  voorwaarden, waarnaar de 
openbare verlichtin g der  gemeente geschiedt, 
zyn achtereenvolgens benoemd de deskundigen 
ter  begrooting der  waarde van de fabrieksgebou-
wen en al wat verder tol de gasverlichting be-
hoort. 

üe meerderheid der  deskundigen heeft de 
waarde der  fabriek c. s. geschat op eeu som van 
f 92,000, de minderheid op een bedrag van 
ƒ 1*20,000. 

Van eenige toenadering wil de liorinchcmsche 
Gasmaatschappij  niet weten. Zij  wil de fabriek 
alleen tegen den prijs , door de minderheid der 
deskundigen aangewezen, aan de gemeente over-
geven. 

e hebben Burg. en Weth., ge-
dreven door dc overtuiging van het goed recht 
der  gemeente en toegerust met de adviezen van 
erkend bekwame rechtsgeleerden, aan den Ge-
meenteraad voorgesteld: 

a. om de Gasmaatschappij  le sointucereii tot 
overgave der  gasfabriek c. a. aan de gemeente 
Gorinchem tegen een som vun ƒ 9 2 , 0 0 0, zijnde 
dc prys, door dc meerderheid der  deskundigen 
als de waarde vastgesteld, met aansprakelijkstel-
lin g van de Gasmaatschappij  voor  alle gevolgen 
van niet-tijdig e overgave; 

b. om . en Weth. te machtigen om, ban* 
gende het geschil, op de naar  hun oordeel mee-l 
geschikte wijze in do openbare straatverlichtin g 
te voorzien; 

c. om deu i ge mees ter  le machtigen, /oo 
noodig, namens de gemeente als eischer op te 
treden in de tegen de Gorinchemsche Gasmaat-
schappij  iu eersten aanleg in te stellen rechts-
vordering tot overgifte der  gasfabriek en aan-
hoorigbeden. 

t voorstel is met algemeene stemmen aan-
genomen. 

t de gemeente en de gas verbruiker s door 
het lijdelij k gemis aau gasverlichting in groote 
ongelegenheid zullen Worden gebracht, ligt voor 
de hand. 

l Gemeentebestuur wil , ter  voorkoming vun 
een tijdelij k ongerief, geen ƒ 2 8 , 0 00 boven hel 
naar  zijn overtuiging wettig verschuldigd bedrag 
ten offer  brengen. 

. 

ONZE J TOT G 
. 

Ook wij  hebben met belangstelling het Vei slag 
gelezen der  laatstelijk le Zwolle gehouden Alge-
meene Vergadering der j  tot Bevor-
dering der  Bouwkunst, en wel doordien daarin 
discussién \ouikoiueu die wel oude bekenden zijn, 
maar  waarbij  men thans mei meer  nadruk is 
blijven stilstaan. 

Als repliek op hetgeen daarover in uo. 38 van 
 Opmerker gezegd wordt , is het echter  niet 

ongepast, hier  een en ander in bet midden le 
brengen, dat,  onze meening, dc belangen der 

j  kun bevorderen. 

Op den voorgrond wenschen wij  hier  te doen 
uitkomen, dat men zich van het wezen van onze 

j  tol Bevordering der  Bouwkunst geen 
verkeerde voorstelling moet maken. 

Zooals men namelijk weet, bestaan er  van on-
derscheidei.e takken van wetenschappen en kun-
sten eveneens , dat wil zeggen 
Vereenigingen, waar  gedachteiiwisselingen ge* 
houden worden in het belang van het vak dal 
men voorstaat, waar de laatste ontdekkingen be-
sproken worden, euz. c takken van weten-
schappen en kunsten, waartoe die n 
behooren, zijn in den regel echter tot groo-

ter  volmaking gestegen dan onze hedendaagsche 
bouwkunst. 

Zoo hestaat er  een Broederschap van Notaris-
sen , die de belangen vnn het notarisambt voor-
staal, doch onze notarissen zijn behoorlijk opge-
leide en wettig geëxamineerde ambtenaren; zoo 
behartigt de j lot Bevordering der 
"  ii ne.-skui. le de belangen van 'lat vak, waarvoor 
aan on/e i opgeleide cn behoorlijk 
geëxamineerde doctoren ijveren; zoo besta.it el' 
een y tol Bevordering der  Toonkunst, 
waarvoor nu wel onde:'  andere geen examen 
gevorderd wordt, om zich nis ' 
te mogen vestigen, maar welke tak van schoone 
kunsten toch reeds in veel grooter  bloei verkeer) 
dan onze hedendaagsche bouwkunst. 

t onze j  lot Bevordering der  Bouw-
kunst is het echter oen ander  geval. e archi-
tecten behooreu daarvan namelijk bet hoofdbe-
standdeel, de ziel, uit te maken, doch, zooals reeds 
vroeger in no. 29 van  Opmerker werd her-
innerd , is het aantal degelijke architecten ten 
onsent veel to gering, en het aantal onbekwame 
veel te groot. t voorts timmerlieden, enz. euz. 
lid zijn van dc j is voor hen van hel 
grootste nul , ja dringend noodzakelijk, want of-
schoon zij  slechls onderdooien van bet bouwvak 
representeeren, behooren zij  van de ontwikkelin g 
van dat vak even goed op de hoogte te blijven 
als de architecten, met wie zij  steeds te zamen 
werkeu. n gebeurt het niet zelden, dat 
zij  de lunctiën der  laatsten eveneens uitoefenen, 
hetgeen natuurlij k niet dan len nadeele van de 
kunst uitloopt: want voor de vorming van een 
goed en degelijk bouwmeester  is oneindig meer 
noodig, dan voor het aunleeren van het vak van 
timmerman of metselaar  bijvoorbeeld. 

t groot aantal onbekwame bouwmeesters dat 
ten onzent tegenover een zeer  beknopt getal kun-
dige mannen staat, veroorzaakt in de eerste 
plaats, dat er  met de kunst al zeer  zonderling 
wordt rondgesprongen, dal men zich in zeer  vele 
gevallen niet hel minst om haar  bekommert, 
maur dat meu door  voor een uiterst gering salaris 
zijn talenten (f) te toonen, klandisie tracht te 
verwerven, wut nutuur  lij k niet zelden gelukt, 
want op hel stuk van goedkoop is liet publick 
steeds gaarne bij  d n neus genomen: terwij l echter 
de bekwame bouwmeesters door  deze practijken 
niet zelden benadeeld worden. 

Onze hedendaagsche bouwkunst heelt ontzag-
lij k gebrek aan schoonheidszin, wat het duide-
lijks t in het oog valt, wanneer  men onzen heden-
daagschen huizenbouw slechts aanschouwt, waar-
aan de afschuwelijkste contrasten in de groepeering 
vau vakken-lijnen, enz., den boventoon voeren, 
terwij l de verregaande onkunde van de model-
leurs onzer  terra-coltafabriekeu dikwerf bijdraagt 
om bet uitwendige der  huizen zooveel mogelijk 
te ontsieren. 

t aantal waugewrochten heeft in onze heden-
daagsche bouwkunst verreweg de overhand. en 
vandaar, dut ons publiek, aau niets anders ge-
wend, maar al te dikwerf geneigd is, gebouwen 
als meesterstukken te bewonderen, die uit een 
artistiek oogpunt van niet de minste beteekenis 
zijn , en wanneer bet zeil in de noodzakelijk-
heid komt om te bouwen , soms slechts met een 
aannemer onderhandelt, ot, zoo beleen architect 
aanstelt, dat het tevreden is met deu eerste 
den beste, die zich opdoet. 

En zooals reeds in no. 29 van  Opmerker 
werd herinnerd: wat is nu de herkomst van het 
grootst aantal onzer  bouwmeesters.'  Aannemers 
of werkbazen die wat fortui n hebben, en wien 
het timmeren of metselen begon te vervelen, 
worden architect door  eenvoudig cen paton! te 
nemen, terwij l overigens hoegenaamd geen tor 
maliteiten noodig ziju. Zoo ook is het gesteld 
inet een legio van oplichters. Nu weet meu veelal 
genoeg van bouwconstructie, enz. af, maar het 
artistieke gedeelte van hel bouwvak, de schooit' 
ftcidslecr, wordt geheel en al als nevenzaak be-
schouwd, omdat men daarmede ten eenemale on-
bekend is, aangezien degelijk onderwijs daarin 
biertelande niet bestaat. r  zoekt meu 
dun ook zijn tronst in den aankoop van bouw-
kundige werken, eu ofschoon dese nu voor den 
meestontwikkclde schier  onmisbaar  zijn , weet 
men van de daarin voorkomende bouwontwerpen 
de schoone niet van de uiel-schoone tc onder-
scheiden, kopieert men zaken die in het aller-
minst geen kopieeren waard zijn , terwyl er  iu 
geen geval iets van de détails terechtkomt, 
want wie niet scheppen kun, kan stellig niet 
détail leeren. 

Nu beamen wij  volkomen het nut dat de -
schappij  tot Bevordering der t verspreidt 
dooi de Bouwkundige Bijdragen, enz.; maai' het 
bovenstaande in aanmerking nemende, kunnen 
wij  ons niet vereenigen met het denkbeeld dat 
by velen omtrent de bekroonde prijsvragen be-
staat. Wat toch is gemakkelijker, zoo men dc 
gewenschte relation bezit, dan dc prijsvragen dooi 
een ander le laten beantwoorden / n heeft 
daartoe eeu geheel jaar  deu tyd, en de geldelijke 
belooning, die aan de bekroning wordt toegezegd, 
is uitstekend geschikt, om daarmede de bewezen 
diensten le betalen. 

Wel wordeu er  buitenslands eveneens prijs -
vragen uitgeschreven, op dezelfde wijze als dooi' 
de j  geschiedt, doch tic bouwkunst is 
duur  meer  ontwikkeld, men heell daar  behoorlyke 
bouwacadetnièn, en er  zijn daar  veel meer de-
gelijk artistiek gevormde bouwmeesters, zoodul 
praktyi\eu als de straks genoemde tiaar  niet zoo-
zeer le duchten zyn. 

Wcuschclijkcr  zou het daarom ziju , dat de gel-
delijk e belnotiing, op de prijsvragen door  dc -
schappij  uitgeschreven, geheel verviel of tot ecu 
minimum gereduceerd werd; terwij l men niet de 
bekroning zou kunnen volstaan door het uitrei -
ken van een passend getuigschrift, waaraan boven-
dien een medaille zou kunnen toegevoegd worden. 

c y zou op deze wijze tevens eenige 

niet orbelangrijk e uitgaven besparen. 

n no. 38 van  Opmerker wordt als middel, 
om der j  meerdere bekendheid te geven, 
aanbevolen het ledental zooveel mogelijk te doen 
toenemen. Wij  gel «oven niet, dat de pogingen 
om leden te werven, die buiten het vak staan, 
de gewenschte vruchten /ouden afwerpen. 

Voor  een leek toch heeft hel bouwvak over  bet al-
gemeen niet die auntrekkelijkhe i 1, welke b. v. schil-
derkunst of toonkunst bezitten, liet groote publiek 
bewonderl wel gaarne eeu fraai huis. dat nl. aan 
deu weg gebouwd is, maar legt men het bouw-
kundige platen, enz. voor, dan toont het inden 
regel daarin niet veel belangstelling. 

Op het papier  levert de bouwkunst voor den 
oningewijde altij d iets eentouigs op, en aan-
schouwt luj  honderdmaal liever' b. v. een met 
potlood of penseel vervaardigd tafereel uit de 
planten- of dierenwereld. 

r  de toetreding van leeken als lid van de 
j  kau ook hei ongerief na zich sleepen. 

dat zij  door het lezen lei Bouwkundige Bijdragen, 
hel bezichtigen der  teekeningen, enz. zich al 
spoedig inbeelden kennis van het vak te hebben, 
en wanneer zij  zelf iu de noodzakelijkheid komen 
om te bouwen, een timmerman of metselaar in 
den arm nemen, en zelf als architect fungeeren; 
terwij l het toch vri j  duidelij k is, dat er  oneindig 
veel meer toe behoort om over  de zaken lc kannen 
oordeelen, dan louter lid te zijn van de -
schappij. 

a nu wij  zoogezegd nog geen leeken onder 
e leden dei' j  lellen, doen zich deze 

gevallen niet zelden voor. en aangezien zooals 
de zaken tot nog toe geschapen staan, ten onzent 
de bouwkunst nog te veel tegenover het publiek 
te kampen heeft, zoo meenen wij , dat men wel 
zal doen, de tegenwerking van dat publiek door 
verkeerde begrippen zooveel mogelijk to mijden. 

t ledenuil (rui m 1000), als bestaan e nagenoeg 
geheel uit menschen tot bel vak behoorende, mag 
dan ook, iu het belang van hel vak, vri j  bevre-
digend geacht worden. 

n no. 31 van  Opmerker worden eenige 
middelen aanbevolen , waardoor on/e bouwkunst 
verbetering zou kunnen ondergaan. t meest 
preferabele zou welzijn op 's lands kosten jaar  lijk s 
eenige jongelieden ter  opleiding naar een bui-
tenlandsche academie te zenden, daar  toch de 
oprichtin g van eene behoorlijke Bouwaoademie hier 
te lande op te hooge kosten zou komen. e 
jongelingen, tot bekwame bouwmeesters opgeleid, 
zouden dan het ouderwijs aau onze stadsteokeu-
scholen, enz. kunnen leiden, terwij l de vorming 
van bouwmeesters bij  vooitdurin g buitenslands 
wenschelijk zou te achten zijn , aangezien dear 
o. a. voor de practij k meer gelegenheid bestaat 
dan ten onzent. t meest voorkomende hier  te 
lande toch is huizenbouw, terwij l grootere ge-
bouwen tot de zeldzaamheden behooren. 

e meer  bekwame mannen wij  in het vak 
zullen bezitten, des le fraaier, volmaakter aan 
de eischen der  kunst beantwoordende gebouwen 
zullen er  aan onze openbare wegen verrijzen, des 
te beter zul ons publiek mooi van leelijk leeren 
ouderscheiden, en des te meer zal er  gewerkt 
worden in het belang van den bloei en do wel-
vaart vuu land en volk. 

Publieke lezingen te houden over het bouwvak 
kun nutti g zijn , mits zij  echter, ook al om vroeger 
vermelde redenen, niet van ernstiger  aard zijn 
dan b.v. de causerieën van den heer d iu 
het Atgemcen Handelsblad. Nochtans, wanneer 
er  betere gevels aan onze straten zullen verrijzen . 
eerst dan zal de natie het bouwvak meer als 
kunst\nk gaan waardceren, eerst dan zal de 
kunst meer teu onzent doordringen. En daarom 
/ij  een ernstig woord hier  niet inispliatst tot 
zuovelen , die in hun wanhopige pogingen om de 
kunst te dienen, de kunst ncgeeren, en iu waar-
heid oneindig beter  deden, zich slechts toteenig 
onderdeel van hel bouwvak te bepalen. 

Wie er  niet meer van weet duu ecu timmer 
man ol'  aannemer, uf in het algemeen, wie niet 
dc bekwaamheden van architect hc.it. geve zich 
niet als zoodanig uit ; want hoe kostbare mate-
rialen er  ook aau zijn gebouw zullen gebruikt 
worden , van welke degelijke constructie liet 
ook ninge zju , op deu naam van kunstwerk zal 
het geen aanspraak kunnen makeu. 

En zoo de onkundigen h op zich zelf willen 
werkeu, zullen zy in iedei geval verstandiger 
doen, zy het dan ook maar  voor  eenige opper-
vlakkige wenken , elders inforrnatië n iu te win-
nen, dan op eigen krachten te steunen. 

Onze j  tol Bevordering der -
kunst kan in hot belang van dit alles veel doen, 
en zoo zij  al geen liuaucicele iiulp kau verkrij -
gen ter  uitvoering van vroeger  gcmelden maat-
regel , behoorc zy iu geen geval langer  aldus 
op zich zelf te blijven staan, maar als zoovele 
genootschappen van anderen aard, door hel in-
roepen van het Beschermheerschap van Z.  deu 

g of eenige andere hooggeplaatste autoriteit , 
aun haar  aanwezen meer prestige ie geven, 
waarop o. a. de kunde , ijver  eu nauwgezetheid, 
waarmede het Bestuur zyn taak b diartigl , alle 
aanspraak hebben. 

Ale repliek op het in a". 38 van  Opmerker 
geschrevene bobben wy' gemeend, bovenstaande 
beschouwingen hier  niet te mogen onthouden, 
in de hoop, dat zy over den toestand onzer 
hedendaagsche bouwkunst eu het wezen der -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst liet noo-
dige licht sullen helpen verspreiden , om op een 
beteren weg te geraken. 

iiiiikoniliiriiî 'i i un Aantifstediiî en . 

(i-uuiiicen, te ' . uren, door  burg. en weth.: de 
levering vau 2500 stuks geperst-koperen plaatjes in 
zake dc hou len belasting. 

 te 1 uur, door hot gemeentebestuur: het 
leveren van '200 seheeps'oil (van O . of 100 last) 
basaltsteen. 

 tc 3 urru , ten huizo van deu bouwmees-
ter  P. Nabbe (voor  C. : het bouwen van 
een woonhuis met wijnpakhui s en verdere aanhoorig; 
heden in de Bt.-Jorisstraat, aldaar. 

Ultiem, te 0 uron, door de commissie van beheer 
over dc gevangenissen : de levering der  benoodigdhe-
den voor bet onderhoud der  gevangenen ged. '70. 

 te 6 uren, namens ('. Brouwer, in het 
lureiucut e t uitsluitend uan e aau-
nemers: bet amoveeren rsn ecoe bonwschanr  en eenige 
verbouwing aan genoemd logement, met de leveriug 
der  materialen. . hij  deu architect J. Brink Evers, 
le Ellekom, bij  wien vóór 12 uren dc biljetten, 
motto: ' , in tc zenden. 

, lo 7 uren, door . J. Niezen, in het 
koffiehuis van F. : bot bouwen van een 
nieuw woonhuis ca het verbouwen van een bestaand 
woonhuis. Bilj . iiiseuden >c 0 urun bij  den architect 
N. W. . 

 's avonds 7',, uren, door  regenten van het 
huis vaunrrest: dc levering der  benoouigdheden voor 
bet onderhoud der  gevangenen ged. '70. 

 , tc 10 uren, ten behoeve van het gast-
huis: dc levering vuu brandstollen, manufacturen enz, 
enz. ged. het dienstjaar '70. 

;iii , te 12 ureu, door  regenten over het 
krankzinnigengesticht: dc levering vau 2000 tons 
beste lichte turf . 

fetsge, te  uur, door  burg. eu weth.: bel 
vergrooten der  bestaande openbare school in die ge-
meerde, door  il.iaroan te bouwen zijvleugel en verdere 
daarmede in verband staande werken, met alle daar-
toe benoodigde le verentten, transporten, arbeidsloo< 
uen, enz. Auuw. op deu bestedingsdag, tc 9 uren. 

V . te 'i ureu, door de commissie van ad-
ministrati e over de gevangenissen, iu «le gevangenis 
Op den : de levering der  benoodigdheden 
voor het onderhoud der  gevangenen ged. *76. 

 door het gemeentebestuur  van Smal li n-
gorland: de levering vau 1000 tons baggelaar  turf . 

, door deu kerkeraad der . ge-
meente: het bouwen vnn een lokaal voor  evangelisatie. 

 «el 

 te 10 uren. door  burg. cu weth.: liet 
verleugen met 12 . van de openbare school te 

- Bi uiten. 
) le  uren, door bet ministerie van bin-

nenl. zaken : lo. het maken vnn :i dwarskribbcu langs 
den rechteroever van dc lx-k onder  Jaarsveld. -
ming ƒ ; 2o. het sanleggen van een rijzen strek-
dam, lang 175 , langs den rechteroever der  Oude 

s tegenover . g ƒ 21,100; 3o. ói' 
versterking der  verbinding van de Aiina-Jaconiiuaplaat 
met de . g /40,000; 4o. het oprui-
men van eenige ondiepten tot verbetering van bet 
vaarwater op de rivieren de Nieuwe s cu het 
Scheur, met dc daarmede iu verband staaude werken. 

g ƒ 800,000. 

.iuen, te  uren, door  dijkgraaf cn hoogheem-
raden van de n : de levering van nood-
rijs , latten eu palen, dezen winter  benoodigd op de 

- uu , onder  hun beheer. 

e l uur , door  burg. en weth.: het plaatsen 
van toestellen eu het leggen der  buizenlcidiiig op het 
terrein der  nieuwe gasfabriek. 

.ige te  uur, door  burg. en weth.: delevering 
vau 8000 . kalk. 

 te 3 uren, door de commissie vuu admi-
nistrati e over het vercenigd arrest en provoosthuis: 
dc levering der  benoodigdheden voor het onderhoud 
der  gevangenon ged. '76. 

/ « u l l e . te 1"  uren, door de commissie van admi-
nistrati e over hel huis van burgerlijk e en militair e 
verzekering: de leveriug van de benc.odigdhedcu voor 
bet onderhoud der  gevangenen ged. '76. 

 (bij , te 10 ureu, door 
de commissie vau mlininist ra' tc; du leveriug der be-
uouiligdhedcu voor het onderhoud eu deu arbeid der 
gevaugeueu ged. '7fï. 

 , to  ureu, door l ministerie van bin-
nenl. zaken, ten dienste der  Staatsspoorwegen: het 
bouwen vuu 2 vaste bruggen tot toegang vnu de -
telaarsgracht eu van bet Water  langs het k 
naar bet Centraalstation te Amsterdam, ten behoeve 
vau den spoorweg Nieuwediep—Amsterdam. . bij 
deu eerstaanwezend ingenieur te Amsterdam. g 
/ 164,000. 

 rn , lc !1 uren, door de commissie van admi-
nistrati e over de gevangenissen: dc levering van de 
benoodigdheden voor hel onderhoud der  gevangenen 
ged. '76. 

, le 12 uren, door  de voedingscoinmissiu 
van liet depót (ie reg. infanterie, ton bureele van deu 
commaiideeienden officier: o. a. de levering van 
steenkolen. 

i te 11 uren, door de commissie van ad-
ministrati e over de gevnngenis voor  jeugdige vrouwe-
lijk e veroordeelde.: de levering der  benoodigdheden 
voor het oiidurhoud der  gedetineerden ged. '70. 

 te 12 uren, door hel ministerie van 
binnenl. zaken, aau het gebouw vau het prov. best.: 
de voortzetting van de Vrijenberger  Spreng', ten be-
hoeve der  watervoeding van het Apuldoorusclic . 

g f 12,280. 

 te 12 ureu, door  liet ministerie vau 
binnenl. laken , aan bet gebouw van het prov. best.' 
de nanleg vau eeu gedeelte havendam tot verbinding 
van liet Noordei hoofd met de zeewering benoorden 

n , het opruimen van hel oude Noordorhoofd 
en de bouw eener  loopbrug. Aanw. S Oct. -
ining ƒ340,000. 

 te 1 uur, door  regenten van bet huis
arrest: dr  levering der  benoodigdheden voor het on-
derhoud der  gevangenen god. '70. 

 nl». te 1 uur , door  burg. eu weth.: het door 
aanbouwing vergrooten der  gemeenteschool, het > 
ken van portalen eu privaatinrichtingen , regenbak
afrasteringen, beschoeiing, straatwerk en school* 
ameublcmcut. Bestek eu teekening liggen iudcruatt ' 
kamer. Aauw. door den architect J. J. vuu Waning 
van , 3 uron vóór de besteding. 

 te 7  uren, door de commissie van toe 
zicht en bestuur  over  liet huis van verbetering X 
opvoeding voor  jongens : de leveriug der  benoodigd 
lieden voor het onderhoud der  gedetineerden ged. T i 

 's avonds S urea, bij e , n het 
Café Francais: het bouwen van 4 panden aan de 01-
denbarne veld straat 

 door  burg. eu weth. der  gemeente 
d  de gedeeltelijke vernieuwingen eu 

het vijfjari g onderhond vau : a. den bestraten -
weg, strekkende vnn het ejude der  bestrating in de 
bebouwde kim van genoemde gemeente tot de grens-
scheiding der  gemeente Schiedam, b. de Stcunstraat 
iu fifi t dorp. Aanw. 19 Oot, te 9 uren. 

 te U ureu, door  dijkgraaf cn beemradcu 
van Bloemendaal, in e : dc levering vau 
1500 . n 300 . Engelsche steenkolen. 
Voorwaarden liggen in genoemd koffiehuis. Bilj . inz. 
uiterlij k 22 Oct., vóór 'savonds 7 uren, ter  polder-
scerctario te Gouda. 

, t.i 12 uren, door  deu dijkstoel vau het pol-
derdistrict Ovor-Betuwc  iu let Ambtshuis: liet ver-
hoogen cu verzwaren vau den k van Over-
Bctuwe, onder , beginnende 17 . boven 
heklomclci paal no. 289, eu eindigende 23 . boven 
hektoinetcrp'ul no. 198, ter  lengte van circa 804 , 
met bijlevering van 160 stère gehorde of gewiissclicn 
cn 40 stère gewone riviergrint . Aauw. 28 Oct., te 
10 ureu. 

1  te 12 unu. door  dijkgraaf eu -
raden vau deu , in hel gebouw-
voor  kunsten en wetenschappen : het ten gebruike 
stellen van liet uoodgoed voor  den winter . 

, tc ! uur, door  regenten over  de gevan-
genissen, tcu huize vnu deu cipier: dc g der 
beuoodigdheileu voor het onderhoud der  gevangenen 
in het buis van arrest ged. '70. 

 , door  regenten over het huis van arrest 
cn bewaring, tc 1 uur, de levering der  benoodigd-
heden voor  het onderhoud der  gevangenen ged. '7(1: 
tc l ' t uren, dc leveling van steenkolen, tui feu tak-
kenbossen , benoodigd voor de verwarming in gemeld 
huis ged. '76. 

. tc 2 uren, door bel ministerie van bin 
ncnl. zaken, aau liet gebouw vau bet prov. bestuur: 
bet onderhonden vau- eu bet doen van eenige ver-
nieuwingen aan dn gebouwen enz. van 's s vee-
artsenijschool te Utrecht, van 1 fan.—81 . 1876. 

. bij  den hoofdingenieur, deu iugenieur cn deu op-
zichter . van der  Werf, allen te Utrecht. Aunw. 
den ben dag vóór de besteding. g ƒ2000. 

 lc 5 uren. door  regenten over het 
buis van arrest: de levering vau de buuuodigdhedcri 
voor het oudurhoud der  gevangenen ged- '70. 

 door bet prov. bestuur: de levering 
van papier, en verdere schrijf - en bureaubehoeften, 
ten dienste van hef prov. bestuur  ged. '70. 

Slaand as.  Oct. 

, te 12 uren, door  burg. eu weth.: het 
maken cn stcileu vun cene gegoten-ijzeren buislejding, 
tot verspreiding vau vorsch water iu oen gedeelte der 
buitenwijken te , met de leverantie van al 
de daartoe benoodigde materialen, aauw. 23 Oct.. te 
2 ureu, te beginnen aau de .lohaii-de-Wittbrug . 

, te 1 uur, door  regenten over de ge-
vangenissen: dc levuring van de benoodigd heden voor 
het onderhoud der  gevangenen ged. '70. 

 to  uur , door het gemeentebestuur: 
de levering der  benoodigde transportmiddelen ged. 
'70, '77 cn '78. 

 te 2 uren, door dc comm. van admin. 
over de gevangenissen , iu het huis vau burg. en mil. 
vnrzekcriiig : de levering der  benoodigdheden voor  het 
onderhoud tlur  gevangenen ged. '76. 

 . te 2 uren, door  regenten over  bel huis 
vau arrest, in het paleis van justitie: dc levering dor 
benoodigdheden voor het onderhond der  gevangenen 
ged. '76. 

 tc 2'/, uren, door de commissie vau admi-
nistrati e over het burgerlij k eu militai r  huis van ver-
zekering: lo. de levering der  benoodigdheden voor 
het onderhoud der  gevangenen ged. '70; 2o. de leve-
rin g der  bespanning van het cellulair  rijtui g over '76. 

 . tc 2','Ï  uren, door  regenten over het 
huis van arrest: de levering der  bcoodigdheden voor 
het onderhoud der  gevangenen ged. '70. 

 tc A 1/, uren, door de comm. van adinin. 
over dc gevangenissen, Ul de cellulaire gevangenis: 
de levering der  benoodigdheden vonr het onderhoud 
der  gevangenen ged. '70. 

 duur den directeur der  gestichten 
Ommerschans en Veeuhuisuni do levering van 221,000 

. jutegaren, voor den dienst van 1876. 

e 10 unu. door de commissie van toe-
zicht over het gesticht , in liet l 

c : de levering van 
300 . blauwe baai. 
500 .. rood boezelaarsbout. 
100 „  blauw boeselaarsbont, 
300 „  bombazijn. 

2000 „  sits, iu ééne partij , iu diverse patronen. 
200 „  grij s kiit..cu (japonnenstof), 
600 „  wit kntocu. 
200 „  grij s katoen. 

1500 „  ongebleekt katoen. 
800 „  blauw geruit matrassculiii'ieu (stoelemat). 
300 „  grij s matrassenlinneii. 
300 „  grij s voeringljnuen. 
100 „  bruin rips. 
800 „  vaatdoekenlinnen. 
500 ,, zwnrt merino. 
500 „  wit multon voor  mannen. 

1000 „  wit dito voor  vrouwen. 
200 „  wollostof. 

2200  zomerstof, iu  partij , in diverse pa-
ironcu. 

1500 ,, homdenliunen voor  mannen i - ... 
1700 „  dito voor  vrouwen | l n . 
100 . zwarte saaiet. 
100 „  grijze ,. 
50 „  divers naaigaren. 

100 stuks manspclten, gesorteerd. 
50 stukjes kanavas, gnjs. * 
50 „  dito zwart. 

250 stuks wollen dekens, 2e soort. 
tOO „  molton dekens, 2e soort. 
000 „  hnlsdoekeu voor  vrouwen. 
000 „  halsdoeken voor  mannen. 
290 pakjes divers . 
180 gros diverse knoopen. 
500 paren mans- en vrouwenschoenen vnn verschil-

lende stoken. 
90S handdoeken. 
84 servetten. 
87 tafellakens. 
80 t

928 bedlakens. 
240 kussensloopeu. 

s ter  inzage eu inlichtingen aan genoemd 
gesticht. 

 tc 10 uren, teu behoeve vau het bur-

gerweeshuis; dc levering van brandstolfeii, manufac-
turen enz. enz. ged. het dienstjaar '70. 

 te 12 uron, iu e Goudcu : hef 
boawen vau 2 woon- cn winkelhuizen onder  éóu dak, 
aan dc ! aldaar. 

 . lc 12 uren , door het . . parochia-il 
kerkbestuur, in het togen* nt van . de Graaf: het 
boawen eener  kerk met toren cn pastorie. Bestek en 
inlichtingen bij  den arehiieet \ . Bijvoets üz., te 
Amsterdam. 

Aaooo, te 12 ureu, door het ministerie van hiu-
nenl. zaken, aau hel gebouw vun het prov. bestuur: 
het doen van eenige werkzauinhedcu aan- en het ged. 
3 jaren onderhouden van het gebouw der -
hoogere burgerschool tc Assen. Aauw. 20 Oct. -
ming ƒ 7 70 por  janr . 

 te  uur, door  regenten over  de gevangenissen, 
iu bet huis vau arrest: de leveriug der  benoodigd-
hedeu voor hei onderhoud der  gevangenen ged. '70. 

, tc 1 uur, door  regenten over hot, buis 
van arrest, in het gebouw der  arrondissementsrecht-
bank : dc luvcriug der  benoodigdheden voor het on-
derhond der  gevangenen gedurende '70. 

Staeek, te 1 uur, door  liet dyksbestuur  van Wijm -
brltaeradeels O. S. Contributi e zeedijken, bij  Wed. T. 
Beveusma' de levering van 100stuks 02 h 
grenen puien cn 100 stuks 58 . dito. Bilj . inz. 
25 Oct. bij  den secretaris . , te Sueek. 

Woswi.ee;, » oir . 

 te 12 uren, door  burg. en weth. van 
t l het aauleggen van oen grintweg, 

vau het dorp h naar do Pruisische grenzen bij 
Elteu, met bijbehoorende kunstwerken. Aauw. door 
den opzichter  .1. Weehuizen, 21 Oct., tc 2 uren. 

. inzenden 86 Oct. g /20.S15. 

, te 5 uron, door  regenton over het 
buis vuu krrosj  eu bewaring: de levering der  beuoo-
digdbeden voor  het onderhond der  gevaugeueu ged. 70. 

 lei .  Orl , 

, door bet departement van koloniën: aan-
bieding, tegen medio November o. k., van 2 schepen, 
eik voor den overvoer  uuar  Soerabaia, van ééu stel 
stoomwerktuigen met 2 stoomketels, waarloozc- en 
inveiitarisdecioii, vrachtvri j  te leveren laugs boord te 
Botterdam of te Amsterdam. . bij  de Nederl. 
Stoombootmaatschappij  te . 

Vrijdag , so Oct. 

, te 11 uren.door  het min. van koloniën, 
luiuhet kol. etablissement; de levering, in 116perc, vaa: 
diverse katoenen; drillings : ,000 . blank linnen; 
gordijnen' en oogjesgocd; bont katoen eu kotonnetten; 
karl - en zeildoek voor  slobkousen cn schoenen; sarongs 
eu spreien; 14,000 . flanel; 15,000 stukjes wit band; 
divers laken; 90,000 , donkerblauw grein; kwartier -
mutsen; halsdassen; halssnoeren, n 
galonnen en sabelkwasten; veidtlusscheu, glazen: ros-, 
kleeder- cn schoenborstels; roskammen eu sporen : 
manen- cn haarkammen; knoopun (koperen en boenen), 
knoopnbuttjes ea gespen; naai zakjes; blikken eetketel-
tjes: lederwerken; aardewerk; ijzeren ledekauten. 

tiraiilnaeu,  tc 12 uren, door  liet ministerie vau 
binnenl. zaken, aau bet gebouw van hel prov. best.: 
lo. het éénjarig onderhoud vau de zeesluis de Stateu-
zijl . Burning ƒ 580; 2o. het driejari g onderhoud van 
deu . staande aan de Biiiuen-Aa bij 
Nieuweschans. g ƒ 760 per  jaar; 3o. bet drie-
jari g onderhoud der  academische gebouwen te Gro-
ningen. g ƒ4098 per  jaar. Aanw. van al dc 
werken 22 Oct. 

 tc 12 uien, door  liet mim'slcrie van 
binnenl. zaken, aan bet gebouw vau het prov. best.: 
het driejari g onderhoud der e burger-
scholen tc n en te u , in 2 perc. 
Aanw. 23 eu 25 Oct. : perc. 1, ƒ 1800, petc. 
2, f S00 per  jaar. 

 te 1 uur, door  C. van den Berg, in het 
n logement u Burg: het bouwen vau 6 woon-

huizen met ecu koetshuis eu bovenwoning, op de 
voormalige stads boom kwieke ri j  uldanr. 

 te 2 uren, door dc comm. van admin. 
over het verzekcringshuis: de levering der  benoo-
digdheden voor  het onderhoud der  gevangenen ged. '76, 

Vllaae, tc 11', uren. door bet ministerie van 
binnen), laken, aan bet gebouw vau hel prov. best.: 
lo. het makeu van cen bssaltmuur ie s 
uan het kanaal door  Voorn e, . bij  deu hoofdinge-
nieur , tc e en den ingenieur  Van , 
te Botterdam. g ƒ 24,800; 2o. het onderhouden 
van-  het doen vau herstellingen aan hel gebouw 
der e burgerschool te (ioudu. . bij  den 
hoofdingenieur l en den ingenieur  llubreehl. 
beiden te . g f 700. 

, 
, te 12 uren. dour het ministerie vun bin-

nenl. zaken, aau het gebouw van het prov. bestuur: 
liet doen van vernieuwingen enz. ged. 1876 aan du 
stoomgemalen langs n t Noord-Willemskauaal. Aauw. 
26 Oct. g ƒ 5037. 

 ffev, 

Vllage, te 11 uren, door hel minis t er  ie vau bin-
nenl. zaken: het leveren eu inbangcu vau ecu paar 
houten deuren voor dc schutsluis te St.-A ndrics. 
Aanw. 27 Oct. 

 te 12 uren, door de hoofdudniinistrati c 
van het 5e reg. infanterie, teu bureele van den kapt.-
kwartiermeester: de levering van: 

306 patroontasscheu; 

269 i -, 
182 koppels, zonder  slot en nommer; 
SO bnjouuetdragers: 

144 geweerricnicn; 
170 bajonnetschceden; 
190 rnuscls. 

 ,  ViV . 

 te 1 uur, door de Noordbrabuutscll— 
e spoorwegmaatschappij, aun hel hoofdbureau: 

de levering van 2,642,600 . ijzeren , 
hoog 130 , met bijbehoorende luschplatcu, schroef 
bouten, baakbouten, en 5S(t0 G eindplatcn. Voor 
waardeu liggen onn het bureau te Goeh. (lu dc bil-
jetten de inschrijvingssom te vermelden in ) 

 S BUV, 

, te ]U uren. tloor het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
het hurstclleu van boorduu laugs hel kanaal duor 

uid-Bevelend. Aunw. 30 < )ct. cn 1 Nov. Burning 
ƒ . 

 tc 12 uren, door het ministerie vau 
binnenl zaken, aan hel gebouw vuu het prov, best.: 
het onderhoud van deu stroomlcidcndcu duin op de 
Pollen voor . Aanw. 30 Oct. eu 1 Nov. 

g ƒ4750. 

 Nov, 
 te 12 ureu, door het mi (listeria van bin-

nenl, zaken, ten diunsle der  Staatsspoorwegeu: het 

makeu cu stellen van den metalen bovenbouw vuor 
de brug over de Waal beneden Nijmegen. Bestek 
ligt , na S Oct., ter  lezing aan gcuoemd ministerie. 

. bij  deu eerstaanwezend ingenieur tc A < uhem. 
Aauw. 27 cn 29 Oct., telkens tc  uren. aanvan-
gende bij  den snider  Waaldijk . 

 te 12 uren, door het ministerie van 
leunen!, zaken, nan het gebouw vuu het prov. best.: 
hof driejari g onderhoud der s groote wegen in 
Groningen, in 3 perc. Anuw. 5 Nov. : perc. 
, /7S90, perc. 2, /9860, perc. 3, ƒ11  alles 

per  jaar. 

 te 12 uren, door  dijkgraaf eu heem-
raden van het ambacht dc Vier  Noorderkoggen, in 
het i lo. het smoveerun en reoonstrueeren, 
iu '7G, van 300 . stecnglooiing cn het verhoogen 
en verzwaren van dc dijkskrui n op de nommers 22 cn 
23, bewesten bimbcrtschaag: 2o. de levering van de 
voor  dit werk benoodigde rijsmnterialen. Aanw. 5 Nov., 
le  uren, te beginnen op dijksnommer  ouder 
Aanlswoud. Bilj . inzenden 16 Nov. 

it.fi-iiiii . door  kerkvoogden der . gemeentel 
het verven van het kerkgebouw aldaar. Bestek ligt 
hij  Pier , aldaar. 

e gevraagd van: 50,000 kcurrndenWn.nl -
steen, 10,000 vlakke klinkers. 5000mondsteen, 160,000 

w ondersteen, 30,000 idem plavei, 13,000 
idem linvensleen, 30,000 idem straatklinkers. Uneven 
franco motto: „Steen'', A. v. d. Sladt , Boekh., 
//oofddor/i ) 

t maken en leveren eener  ijzeren draaibrug. 
Adres. franco, no. 29337, Bureau Nietttee /Cotter-

 Courant. 

Alloop van Aanbestedingen . 

 25 Sept: liet opbouwen eener  nieuwe 
 cn dc levering der  daartoe benoodigde bouw-

stoll'cn: ingek, 10 biljetten, als: 
klcijn . te , frs. 09,200 

W. , „  Sittard. „  69,000 
>'. Stapper. „ , „  68,400 

. , „ , „  59,500 
W. . „ . „  59,500 
.1. , „  Berg bij  Tcrblijl . „  58,170 

. Bollen. „  üijckhoveu, „  57,770 
.1. Schulti :s, „  Neerhaoreu, „  55,825 
T. Vande.nullen, „  Opgrimbij , „  53,000 
.1. , „ , „  50,445 

, 27 Sept.: het verdiepen vnu  vak 
hoofd vuurt in den ;
aan G. Smit, te Nauerna. perc. 1, voor  f 9480 en 
perc. 2, voor  ƒ2650. 

, 29 Sept  bij  de levering van behooftes 
voor don n dienst wns voor  5, wit en 
geteerd touwwerk, de minste inschr. J. de Untglcr 
en 'Aoua, tc , voor  /*5149.65, cn met, zoo-
als in ons vorig nommer vermeld werd, N. A. en W. 

, voor  ƒ5611.10. 

/vi «i ie,  Oct.: het driejari g onderhoud vnn
 grintwegen, in 8 perc: perc. 1, weg Zwolle-

kampen; ingekomen 3 bilj. , als: 
W. Arntz , te n , f 7500 

. Tol, „  Zwartsluis, „  7420 
J . Zwolsmaii Jz., „ , „  7170 

perc. 2, weg Zwolle t ; 
ingek. 8 bilj. , als: 

W. Arntz , ƒ 18,500 
ï , Zwolsnian Jz., „  18,300 

. Pol, „  18,060 
perc 3, weg r naar de ; ingekomen 

3 hilj. , als: 
W. Arntz . ƒ 7500 
J. Beuker  Scnr., te Zwartsluis. „  7880 
J, Zaolsman Jz., „  7200 

, ingek. 3 bilj. , als: 
J. , te Ambt-Volienhove, f 98,900 
J. Zvolsman Jz,, „  98,900 
W. Arntz , „  27,960 

 2 Oef.: het makeu van een gebouw waarin 
2 woonhuisen iu dc : ingek. 9 bilj. , als: 
(i. Sehnrink, ƒ 11,111 
W. U'clsing, ie Brununen, „  10,387 
11. Beker, „  10.370 

. \ \ . , „  10,250 
A. , „  idem „  10,200 
11. .1. Bestem, „  10,066 

. N. Ylaud, „  9,899 
A. Garvelink en Zn., „  9,872 

. , „  9,750 
overigen aldaar; gegund, 

Amaterditm , 2 Oct: het aanbrengen van renistoe-
len hij  dc draaibrug over  het Noordzeekanaal, in den 
Straatweg te Velsen, en hut stellen van meerpalen 
langs dc kanaal hoorden, tusschen de Noordzee eu 
Am-tordum ; ingekomen 17 bilj. , als: 

. vun Essen, tc -
Poloneu, ƒ 88,000 

VV. (ialnian, „  Beverwijk. „  28,197 
. , „ , „  25,800 

.1. dalman, „  25.800 
O. llouijk , „  Purmerend, „  25,491 

. /.uithof, „ . „  25,300 
G. 1>. vau , „  23,000 

. Geverdiug, „ , „  22,900 

. , „  22.5S3 
Gebr, van , „ , „  22,222 
S. C. Vlickcn, „  99,000 
B. van don Bos, „  Schel ling wonde, „  19,490 
B. v. d. Weerden, „  Utrecht, „  19,317 
B. A. Wicgerink. „  Groen lo, „  18,900 

. J. v. d. Slcenlioven 
en Co., „ , „  18,297 
. Jnnsc, „  17,989 

J. de Bruyuc, „ . „  15.123 
overigen aldaar. 

'i-llace.  Oct.: hel maken vnu 2 kistdammen cn 
verdere werkzaamheden tot het, verbeteren van de 
iloun-uartvvijdt c der  Qouwesluis le Allen.; ingek. 1 
bilj. , als: 
J. J. van e tb, te Bodegraven, f 1933 
W. , „  Alfeu, „  1907 
1'h. Verbruggen, „  vVaddinxveen, „  1699 

. , „  AarJanderveen, » 1673 
 4 Oct.: het baggeren vnu de Scharnier 

; ingek. 5 bilj. , als: 
J . Veldkamp, tc Bedum, ƒ 22.000 
.1. . , „  „  20,500 

, , „ , „  20,135 
. , „  Oldeboorn, „  19,800 

W. Bos. „  Zuidbroek, „  18,884 
gegund. 

 Oct.: het verbouwen vau liet oude . 
. weeshuis cu de inrichtin g daarvan 'ot bewaar-

school; gegund aau G. . , aldaar, voor 
ƒ 6 4 8 7. 

, 6 Oef.: het maken van rijswerken 
en basaltglooiing. met de daar  bijbehoorende levc-
ran'iëu , het maken van eenig metsel-en timmerwerk, 
benevens het levereu van 650 lasten bazalt: lc perc. 
P. Paonekoek, , ƒ 6 1 9 5; 2e pere.dezelfde, 
'1499; 3e perc. C. Sterk- , te , ii ƒ5 .34 
per  last; 4e pore, metsel- en timmerwerk: A. F. van 

, tc u en . . , te , 
ƒ 823.75. 

 0 Oct.: het uitdiepen vuu eeuigo vuarten 
in deu )ldct VVest/uuu; ge/amen lij k ingeschreven 
door . A Swart, A. Sierhuis en J, Berkhout, allen te 
Zaandam, voor  ƒ897.99. 

 0 Oct.: de levering vun steenkolen ten 
behoeve der  gomeenteinrichtirigeu: minste iuschr. 
waren J. C. Bal on Co., ii ƒ 0.79= per . 

 6 Oei.: liet aanleggen van cen grintweg 
cn een gedeelte bestraling eu verdere daarbij  vcr-
oischte werkzaamheden; ingek. 9 bilj. , uls: 

. vnn Tongeren, te lleerenvecu, f 48,t»QO 
A. S. Schaafsmn, „ , „  46,000 
J. . Uffelaar, „  Farnismu, „  30,000 

. van de Werf, ., Bolsward, „  28,600 

. li, Cusveller, „  Staveren, „  25.600 
Bergsmn en , „  Workum . „  25,500 
J. Stegcnga, „ , ., 25,425 

.  ./.::,„. , ea 
J. dc Boor. „  Workum, „  24,999 

E. , „  Bolsward. „  24,000 
gemijnd eu aangenomen door E. , voor 
ƒ 24,500. 

 7 Oct.: de levering uun het garuizocus-
hospitaal van steenkolen ged. 1876; minste inschr. 
was F. Wibaut, aldaar, voor  ƒ10.10 per  1000 . 

 7 Oct.: dc levering van steenkolen aan de 
garnizoens-infirinerie; minste iuschr. was . Baudsma, 
aldaar, voor ƒ 10.70 per  1000 . 

 S Oct.: het dricjiri g onderhoud lo. vun de 
verspreide landibruggun in Overijscl, in 3 perc; 
minste inschr. waren: voor  pere. , J. B. Groothuis, 
te l'tuckauip , voor ƒ 170 per  jaar, perc. 2 en 3, J . 

. Cremer, te . resp. toot f 166.33 
en ƒ 576.06 per  jaar. 

 idem van dc brug over de e lc . 
den weg vnu e naar  Sliikeiilmr g cn de brug 
over  de, e hij  Slijkeubuig; minste in-
schrijver wus .1. Zwolsmuii ,)z., le , voor 

/ sm. 
/ «u i l . - , 9 Oct.: het bouweu eener  bcwuarpluats 

vonr  petroleum; iugek. 6 bilj. , uls: 
. k , ƒ 8840. 

A. Blocks, „  8769. 
.). Willighagen, „  8689. 
G. Schutte, „  S495. 
J. . van Osch, „  S339.99 
A . van den Beid, „  8255. 

nlleti aldaar. 

 9 Oct.: hel maken van 4 ijzeren 
draribruggen over de monden der  hoofdwijkeu in het 
Burger-Westerveea; iugek. 6 bilj. , als: 
B. Postema, tc N.-Amsterdnm, J 17,100 
 vuu der  Ploeg, „  Zierikzee, „  16,890 

Nanltr u liiiikerho f euCu., „  idem „  16,890 
.1. P. Sehuafsma. „  tlariiugeu, „  16,878 
F. Aberson, „  Steeuwijk, „  10,590 

. e Jr., „  Assen, „  16,563 
gegund. 

' - iinije . 11 Oct.: het honwen van een regulateur-
gebouw en een tcerput bij  de nieuwe gasfabriek ; minste 
inichr . was . , te Sliedrecht, voor  /"10,250. 

,  Oct.: het graven en opmetselen van 
ecu vclwatcrput, in dc Willeinstraat ; minste iuschr. 
was . vun der  Nnp, voor  f 448. 

2o. het verrichten van timmerwerken iu het raad-
huis; minste iuschr. was E. Peters, voor  ƒ223 .65; 
beiden aldaar. 

, 12 Oct.: de leveriug vuu brandstoffen, 
ged. deu winter  1875 '76, ten behoeve van dc scholen 
en andere gemeentegebouwen ; ingek. 3 bilj. , als: 
perc. , G. Bongers, korte tur f f*0.66, lange idem 

ü / O.liO per  i" "  stuks; 
„  2, i G. Bongers, ii f0.O0*V l # t , J-

lïax, Ü /O.OO" 0,^  per . 
., 3, steenkolen cn ; G. Bongers, 

ii ƒ0 .01», J. Bax, .'. ƒ 0 . 0 13 per . 
„ , geen inschrijvers. 

 13 Oct.: het maken en voltooien van 
kaaimuren, laugs de , op Pjjenoord; hoogste in-
schrijver was . J. dc t Verdoorn, le Ameide, 
voor  f 199,698; minste inschr. . Westmaas. tc Strijcn , 
voor ƒ 67,800. 

 , 14 Oct.; het uitbaggeren van dc iig-, lot* 
en laadplaats buiten deu oostelijken afsluitdij k te Am-
sterdam eu het makeu van een vangdam in het J 
bewesten de baveu le Nieuwerulaiu, ten behoeve van 
den spoorweg van Nieuwediep naar  Amsterdam; in-
gekomen 3 bilj. , ais : 

. . van , te Sliedrecht en 
W. Goudkoop , „  Amsterdam, f 2,240,000 

. Volker. „ t cu 
A. Volker , „  Sliedrecht, „  1,988,000 
. v. d. Velde, „  Pnpendrccht. „  1,473,000 

Vervolg der Berirhte n  MciInlfTliiiüfii . 

. 

A Naar men verneemt is den lOden dezer, des 
morgens te 11 uren, het grootste cu schoonste 
hotel der  wereld het 1 te Berlij n een 
prooi der  vlammen geworden. Eerst negen dagen 
geleden wus het voor het publiek opengesteld. 

e opgaande muren, metselwerken en verdere 
n alleen, waren voor de som van 

9,980,000 marken legen brandschade verzekerd. 
e e tier  Berlijn-che llotel-Actien-Gesell-

schaft hield den l lden dezer  eene vergadering, 
waarin besloten werd het i hof"  dadelijk 
weder op te bouwen cn beter  zelfs dau het vóór 
den brand is geweest. 

Terstond heelt, behalve de brandweer, nog eene 
afdeeling arbeiders met de wegruiming vau het 
puin een begin gemaakt. 

Op deze vergadering was eene memorie inge-
komen vau de vereenigde bouwmeesters vnu het 
hotel, die het vonr  mogelijk houden de herstel-
lingswerken zoo te doen vorderen , dat men het 
hoofdgedeelte vau het geheele gebouw einde No-
vember of begin r  weder in exploitatie 
kau brengen. e herstellingen der  daken moeten 
lot het voorjaar  uitgesteld worden, en tegen be-
veiliging voor het slechte weder zal men zich 
tijdelij k met een uooddak tevredenstellen, 
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B  N N E N U N . 

Bot terdam. n dc zittin g vun den Qemeen* 

tcraad van 14 dezer is ingekomen een voorstel 
van Burg. en Wetli . om over te gaan tot liet 
oproepen van .sollicitanten naar de betrekking 
van r der  stadsreiniging, o|> cen jaar-
wedde van / 30U0, ten einde, in overleg met 
dezen, verdere voorstellen aan den Baad le kun-
nen doen. 

Volgens liet oordcel der  Commissie voor de 
plaatselijke werken zal deze r  bijgestaan 
behooren te worden door  twee opzichters, ieder 
op een jaarwedde van ƒ 1000. 

. eu Weth. meenen verder dat, ofschoon 
den te benoemen Ambtenaar  tij d gelaten zal moe-
ten worden om zich behoorlijk op de hoogte der 
zaak te stellen, men toch niets praejodiceeren 
zou door nu reeds te bepalen, dat men geen 
gebruik zal maken van de bevoegdheid om het 
contract met de boeren t en
te verlengen en het dus in Apri l 1870 te doen 
eindigen en de stadsreiniging in eigen beheer 
over te nemen, voorloopig op deu bettaanden voet. 

t voorstel is tei'  visie gelegd . om later le 
worden behandeld. 

Gouda. e heeren J . de Vries liobbé alhier 
BO A. n te Woerden, die onlangs conces-
sie vroegen aan den Baad \our de exploitatie 
eeuer  waterleiding, willen daartoe eene -
pij  oprichten, waartoe een kapitaal van ƒ 200,1)00 
noodig zal zyn, gesplitst in aandeelen van ƒ 1000 , 
welke weder  splitsbaar  zijn in aandeelen van ƒ 500 
en ƒ 1 0 0. 

Zoo noodig zal, evenals dit te Utrecht en 
n geschiedt, een subsidie uit de gemeentekas 

worden gevraagd cn in het begin van 1870 zal 
bet werk worden aangevangen, om dit met den 
grootsten spoed te voltooien. 

. n de zittin g vau den Gemeenteraad 
van 14 dezer  heeft de Burgemeester  inlichtin g 
gegeven naar  aanleiding van een vraag van den 
heer  Juta, in zake de subsidie aan de concessi-
onarissen Sloet en e Bordes, betreffende don 
spoorweg — Woerden. Nadat de notulen 
der geheime zittingen van 3 en 22 Apri l waren 
voorgelezen, heeft de burgemeester  gezegd, dat 
't blijkt , dat de d wist dat de r van 
Binnenlandsche Zaken met de -
schappij  in onderhandeling was. e eer  van den 

d gedoogde geen terugkomen op het vroe-
ger  besluit; dit zou zelfs immoreel zijn. e heer 
Goudsmit merkte op, dat, uit het oogpunt van 
recht, het besluit onherroepbaar  was cn dc subsidie 
bepaald was toegestaan aan de concessionarissen. 

e heer  Cock meende ook, dat het besluit moest 
worden gehandhaafd; wel is waar zou meu op 
grond van art. 1304 Burg. Wetb. een proces 
kunnen beginnen , maar het bestaan van kunst-
grepen zou moeilijk te bewijzen zijn. 

. 

S E . 

t leedwezen hebben wij  in e Opmerker van 
Zondag 10 October jl . gezien, d it de Utrechtsche 
geneesheer, r  Fock, boos is, en erg boos 
ook, zelfs ietwat grof. 

l l  zijn echter  doodbedaard, en kunnen -
tor  Fock iu gemoede verzekeren , dat wij  lot geen 
enkele der  vier  rubrieken behooren , waartoe wij  , 
naar het  voorkomt, moeten gebracht woi -
den; o. a. hebben wij  verstand genoeg, om uiet 
le slikken wat r  Fock in zijn Populaire Aesthe-
tica voorschrijft . — Voorts wenscht r  Fock 
namen te weten. Waarom? Wij  hebben wel wat 
anders te doeu dan ZEd. eens te gaan opzoeken. 
Zoo ZEd. nochtans nadere  kan geven, 
kunnen wij  hem aanbevelen die in
te plaatsen , een blad dat genoeg gelezen worde , 
en dut voor  strijdt . Echter zij  ZEd. in-
dachtig  te zijn , en zoo ZEd. in de iiieoning 
verkeert van door  zijn uitgegeven werk op het 
gebied  nutti g te zijn geweest, kunnen 
wij  ZEd. bepaald van het tegenovergestelde ver-
zekeren , om redenen reeds in ons urtike l van 
Zondag 20 September jl . vermeld. 

jSf~ e e geeft aan het bovenstaand e 
volgaarne eene plaats eu erkent, dat zij  bij  de 
ontvangst vuu het schrijven van den beer  lock 
in tweestrijd gestaan heeft, of daaraan al dau niet 
plaatsruimte  worden toegestaan. Zy'  ver-
meende, dut de onpartijdigheid de opname vor-
derde, al kwam de vormbaar, op ziju zachtst ge-
nomen, zeer  onwellevend voor. c e hoopt 
dut r  Fock betere argumenten kan aanvoeren 
om aanmerkingen op zijn geschrijf tc niet te doen . 
zoo uiet, dau is nadere bespreking zijner  zaak 
overbodig. 

E  — Zondag 17 October  1875. 

Over het ontstaan van deu brand is het oor-
deel verschillend. t het vuur vau den kelder 
uit , door de luchtkanalen tiaar  boven gedrongen 
is, wordt niet aangenomen. t staat vast, dal 
de vlam aan den hoek van 'le - en -
rerstraal onder het dak (dit gedeelte was geheel 
ongebruikt gebleven) uitgebroken is, dat zich het 
vuur vun hier  over hel dak snel verbreidde naai-
de groote luchtkokers, welke naar  onder en wel 
naar de groote eetzaal voerden: dat verder in 
deze breede luchtkanalen brandende stukken hout 
gevallen zijn , die den brand naar  onder cu 
voornamelijk naar  bovengenoemde eetzaal voort-
plantten. 

— Een hevige wind heeft het nog onvoltooide 
gebouw voor de aldeeling w der  tentoon-
stelling te Philadelphia omvergeworpen*  Twaalf 
personen werden ernstig gewond. 

.Advertentien . 

N S van
 zullen Op  22  1875, 

iles namiddags ten één ure in de r der-
zelfde gemeente iu bet Openbaar  aanbesteden : 

t door  aanbouwing vergrooten der 
gemeenteschool, het maken v an por-
talen en pr ivaat inr igt ingen . regenbak, 
afrasteringen, beschoeijing, straatwerk 
en school ameublement. 

t bestek en de teekening liggen van af -
dag den 4  1875, des voormiddags van 
10 —12 ure, ter  inzage iu de r eu zijn 
gedrukte exemplaren van het bestek aldaar  ver-
krijgbaa r ad ƒ

Aanwijzin g op het terrein zal geschieden 3 uur 
voor de besteding door den heer J . .1. VA N WA -

, Architect le
 1  1875. 

VV. O. . . 

Pit. . 

door het . . Parochiaal r te
 (eiland Tesel) op g den 26sten 

October 1875, des middags len iwaalf ure. in 
het t van S  GUAA F aldaar: 

t bouwen eener k met T o r en 
en Pastorie. 

e teekeningen en het bestek liggen ter  visie 
in voornoemd , en lederen werkdag vnn 
tien tot twaalf ure des morgens op het Bureau 
van den ondergeteekende. - e bestekken zijn 
a een gulden verkrijgbaar in voornoemd -
ment te  ter  Stoonunelpersdrnkkerij 
van C. . VAN N te Amsterdam 
en liggen ook ter  visie in het l
te  en in het  te 

Nadere inlichtingen geeft op  aanvrage 
de Architect 

V S Gz. 

te Amsterdam. 

Up  25sfc«  1875, des mid-
dags ten Twaalt ure, zal in het s der 
Gemeente

worden aanbesteed 

t N en N van eene 
Gegoten n Buiale id ing, tot ver-
spreid ing van versch water i n een 
gedeelte der  buitenwijke n te -
drecht , met de E van 
al de daartoe benoodigde . 

t Bestek ligt ter  inzage en is, op
aanvrage, tegen betaling vau  0.50 per  exem-
plaar, verkrijgbaa r ter  Secretarie van de Ge-
meente; hel ligt tevens, met de teekeningen, 
ter  inzage aan het Bureau der  Gemeentewerken, 
alwaar de noodige inlichtingen te bekomen ziju. 

Aanwijzin g in  zal geschieden op
 SSsten  te voren, des namiddags ten 
 uur, te beginnen aaudeJohaii de Wittbrug , 

terwij l de i moeten zijn inge-
leverd ter  Secretarie voormeld, op deu dag der 
Aanbesteding,  12 uur . 

Op  den 25sten  1875, des 

middags ten Twaalf ure, zal iu het s der 

Gemeente

worden aanbesteed: 

1°. het N van eene Afrasterin g 

om het terre i n der  gashouders aan 

den Bleijenhoek te t en 

 het B O U W E N van Twee Arbeiders-

woningen op genoemd terrein . 

E en en ander met de E 

der daartoe benoodigde . 

t bestek ligt ter  inzage en is, op
aanvrage, tegen betaling van .50 per  exem-
plaar, verkrijgbaa r ter  Secretarie van de Ge-
meente; het ligt tevens, melde teekeningen, ter 
inzage aan het Bureau der  Gemeentewerken , 
alwaar de noodige inlichtingen te bekomen zijn. 

Aanwijzin g in  zal geschieden op
 den 23sten  te voren, des namid-

dags ten  uur , terwij l de (nsehriivingebü* 
letten moeten zijn ingeleverd ter  Secrelurie voor-
meld, op den dag der  Aanbesteding,

 12

& 

Op g den 2*. October a, s. laltenhubte 
van \ V . V A N , n de Geldersche Blom, 
uan de Tolsteegbarrière te Utreoht, des namid-
dags '2 ine lii j  enkele inschrijving , welden aan-
besteed : 

t st ichten eener E met 
 en N i n bet n 

veld nabij de g buiten 
Utreoht . 

Bestek en teekening zijn ad / 1 verkrijgbaa r 
by W . V A X E in dc Geldersche Bloem. 

n geeft de Architect  , te 
Schulkwijk. 

Op  29  a. s. zal te 1 uur 

n. in. in het t  wor-
den aanbesteed: 

t bouwen van zes N 
met een S en B O V E N W O -

G op de voormalige Stads -
kweekerij  te . 

e teekeningen zullon van af den n e. k. 
ter  inzage en overname in genoemd l ge-
reed liggen. 

Aanwijzin g in  zal op Zaterdag 23 dezer 
te 2 uren 0, m. door den Architect VV,
worden gegeven bij  wien inmiddels nadere in-
lichtingen te bekomen ziju. 

Bestek eu voorwaarden zullen van af g 
a. s. tegen betaling van ƒ 1 bij  hem te verkrij -
gen zijn. 

STOOM- en FABRIEKSWERKTUIGEN, 

S VOO , 

W liiill l E . 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 

N 161 

Eenige Agenten vour  Appleby . . 

S N tot verminderde 
prijzen steeds in diverse afmetingen voorhanden. 

k 

 & C. 

Utrecht. 

.  te . 
 en N van n 

voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten vun 
B a r e eu Thermometers. Veld-. - en 
Theaterk i jkers , Brief balansen, enz. enz. 

N 
v an N l t i : i l O i ; t T i ; Y v u o r 

n k u i i i l i ^ . - i i v a n 

Th. J . DOBBE te Utrecht . 

N N . 

n iu n eu Belgischen Straatkeijen, 

Portland-Cement, TraB, , Vuurvaste Steenen, enz* 

Te  woidt aau deu Straatweg, tegen het 
dorp aan, TE P aangeboden, de nieuwe, 
solied gebouwde A  met goed 
aangelegden , groot ongeveer 1700 vier-
kante meters. 

c kooper kan desverkiezendc nog meerderen 
grond bekomen , tot vergrooting van den tuin. 

Te bevragen met  brieven bij  den heer 
VA N  PE , r  tc

, t T
Fabriek van Torenuurwerken , Telegraaf-
toestellen, Physische en -

sche . 

A ) A  L E , 

, 

A I T - , 

, 
steeds voorhanden tegen veel verminderden prij s . 
in sleehts eerste kwaliteit bij . F -

, bordreeht. 

. 
Voorbanden diverse N van volgende afmeting { « , | | , ( J en |&  met  Centim. hoogte, uiterst 

geschikt in naauwe straten, om het vallen der  paarden te voorkomen, en vóór Vergaderzalen, -
ï""™^' "ïi'i  ' ' ï ! ' 1 " 1 "  2."bo"we"  o f , daar  deze keien geen geraas veroorzaken, en ein-
del.jk E S T E E N E N | | mei 4 Centim. hoogte voor  Trottoirs . , Paardenstallen, 
Waschhuizen , Oranjericn , Onderhuizen, Waranda's enz. enz. 

Nadere informatien aan de Fabriek; wederverkoopers genieten rabat . 

.  &, ZOON . 

S te , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

E & S , 
. 

T J t r o c l i t , 1 3 i l e l t « t r a n t , 1 2 1 . 

VOO

E en . 
, ( . 

, Boormachines, , Verfmolens, enz. 

, , , , , enz. 

, , , enz. 

Naaimachines , Lorschmsehines , Bakselsnrjders , Lijnkoekenbrekers , enz. 

N VOO N EN 

N eu . , , -
E e„  V E T , , , . N 

. enz. enz. 

, . enz. 

TAX 
V » l t i e T r a v o r a . 

e j  belast zieh niet het leggen 
van gecomprimeerde wegen en mastiekvloeren, 
ook buiten Amsterdam. 

n geeft dc lieer  O. . VA N N 
aan de Fabriek W.W. 107A, te Amsterdam. 

k „de e " 

DE JONGE  Co, Civ. Ing. 

Vei vaardigen verbeterde S T E E N - en -
, voor  paaide- cn stoom-

kracht . 

A dr essen . 

s voor  ö'2 achtereenvolgende plaatsingen: 
Un regel ad ƒ 10.— 
twee regels . . 15.— 
dri e regels » . 2U.— 

C . , App ingedan
S t o o m t i m m e r f a b r i e k en . 

Zageri j  en J a l o u s i é n f a b r i e k. 

F l e j u i e r A Z o o n, Amsterdam. Alle -
meiiifi i in cement, gi|is, enz, l a /'7.28 sar  vat 

l e c k r r A Buddings.. Arnhem. Waterpas-
, balansen, bascules. 

s  Zuilen- en ïali'lbazall-groeveïi 

in , 

Straatkei jen, Por t land-Cement, 

. 

Uedjukt by O. W . VA N Wil t t (J1 te Arnhem. — All e stukken en advertentien te adresseeren aan den r F. VV. VA N T JUin. te Arnhem. — Uitgave 

B o u n l . ' r r r i i i c i te t r i p te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VAN -

E , tc Arnhem. 

Ju.*" . P l e y N l e r. te  fabrikan t 
j  van eeineul-riolen. waterbakken , vloeren, enz. 

B o u w t r r r r l u r n te koop nabij  dc n 
aau den singel, te Utreoht, te bevragen hij  den 
architect  aldaar. 

*>. T . . A r n h e m T ~ S t ö b m b o u t -
zagerlj. Fabriek van Polderwagens, Steenfa-
br iek-Gereedschappen cn Pakkisten. 

van 1). A. . 

Tiende g N0. 43. Zondag 24 Octobe 1875. 

E . 
VOOB 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

V.rscbijn t Zendajt* . Pry . per  maanden f . n abonneert zich voor 

een jaancainr. Afüondrrlijk e hommer, bij z 15 cent.. 

Al l e stukken en advertentien te adresseeren aan 

de e te Arnhem. 

: 

Van 1—6 regel. ƒ 1 . - , 
noininer  van het blail. 

verder  voor u regel 20 cent. en 10 cent. voor  een 

Groote letter, worden naar  plaatsruimte berekend. 

A AN . El i VA N N TE . 

t betrekking tol di- uitgetrokken som van 
/ 300,000 oji e begrooting voor don 
aanleg van havenwerken te Batavia, zijn de na-
volgende toelichtingen gegeven: 

oNudal bij  de begrooting van 1873  noodige 
fondsen waren toegestaan tot het duen van nadere 
onderzoekingen (men herinnert zieh dat dc toen-
malige g voor de havenwerken een mii -
lioen had uitgetrokken, hetwelk na een dohat 
tussehen den r en den heer  Stieltjes werd 
gewijzigd in ƒ 50,000 voor  onderzoek) hebben in 

ê zeer  nauwkeurige opnemingen plaats
had , teneinde vulledig bekend tc worden met 
de gesteldheid van  we en den zeebodem en 
van de kust lussehcn Outing a (Onrust) be-
westen, cn Tandjong l'rïo k beoosten Batavia, en 
zijn ontwerpen en begrootingen gemaakt voor 
vij f velschillende havens en hare verbindingen 
met de hoofdstad. e vij f havens, tusscbeu welke 
eene keus zou zijn te doen, waren: 

éën hij  hel eiland Onrust; 
twee vóór de hoofdstad, beoosten het tegen-

woordig haven kanaal; de ccne vlak naast, de 
andere op 1200 tot 1500 meters afstand van dat 
kanaal; cn 

twee bij  Tandjong l'rio k : de eene volgens een 
plan door den r der  Openbare Werken , 
Jhr . W. . F. van ÏUders, aanbevolen, de andere 
volgens een plan van den r der  Open-
bare Werken J. G. C. van ; al deze havens 
zouden door  spoor- en waterwegen met de stad 
verbonden moeten worden. 

e verschillende ontwerpen werden onderzocht 
door eeue Commissie, bij  bestuit vau 0 Januari 
1873 door deu Uomerneur-Oeueraal benoemd. 
Blijken s hel rapport den 15den Juli 4 door 
baar  ingediend, kwamen de leden dier  Commissie 
niet tot een eenstemmig besluit. Terwij l de 
meerderheid adviseerde tot den bouw eener  haven 
vóór de hoofdstad up 1200 tot 1500 nieters af-
stand beoosten liet tegenwoordig havenkauaal (ont-
worpen door den gepensioneerden kolonel-titulai r 
der genie van bet b leger . , 
was de minderheid van oordeel, dat alleen het 
plan van den heer  Van Baders uitvoering ver-
diende , en adviseerde zij  dus ten gunste van 
het ontwerp voor  eene haven le Tandjong Priok, 
volgens hetwelk men daar zou krijgen eene bui-
tenhaven eu eene binnenhaven, met du noodige 
ruimt e vuor  de plaatsing van het drijvend droogdok. 

t rapport der  Commissie en alle daarbij  be-
hoorende bescheiden, kaarten, begrootingen, enz., 
werd hier te lande in handen gesteld van de 
heeren P. Caland, r  van den Water-
staal, J. Waldorp , o , en A. . 
Blommen dal, Chef der  hydrographie van de Neder-
landsche zeegaten, met veivoek om advies. e 
Commissie schaarde zich aan de zijde tier  min-
derheid van de e Commissie. Bij  baar 
rappor t werd eebter  voorgesteld om het e 
ontwerp ïn dien zin te wijzigen , dat meu eene 
meer  volmaakte haven krijgen zou en vooral meer 
ruimt e om de goederen te lossen, te laden eu 
te bergen, en vaste dioogdokken instede van 
cen drijvend dok. Volgens haar  plan zou men 
iu plaati van eene binnenhaven, twee bassins 
eu daarnaast dri e vaste dokken aanleggen. 

Teneinde eene raming van de kosten der  uit-
voering vuu het plan tc verkrijgun , werd het 
rappor t met de daarbijbehoorendc kaart naar 

ë gezonden; en nu is onlangs per  telegram 
van den Oouverneur-Ocncraal vernomen , dat de 
kosten van den aanleg eener  haven te Tandjong 
Priok , volgens het plan der  heeren Caland en 
Waldorp , en van de verbindingen met Batavia 
globaal zijn begroot op bijna ƒ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0; dat 
echter, uok volgens het gevoelen der r  van 

l en Nijverheid le Batavia, met het oog 
op de behoeften van handel eu scheepvaart iu 
de naaste toekomst, de uitvoering van dat plan 
iu /ij n geheelen omvang niet noodig is te ach-
ten; cn dat, wanneer men zich voorshands be-
perkt tot den annleg van slechts één binnentui-
venbassin en één droogdok, de kosten uiet meer 
zullen bedragen dan ƒ 10,000,000. 

Ook de g heeft zich aan dc zijde der 
minder  beid van de e Commissie geschaard: 
i»ty kan,"  zegt de e van Toelichting, »geen 
ander  voorstel doen dan dit : een haven aau te 
leggen te Tandjong Priok eu die door een spoor-
weg (ongeveer 10 kilometers lang) en een prau-
wenkanaal (van ongeveer 8 kilometers lengte) in 
verbinding te brengen met Batavia. 

vliet zuu voorzeker  wenschelijker  x\j\\ dat dich-

terbi j de hoofdstad eene haven kon worden ge-
bouwd, maar  hiertegen bestaan, blijkens hel 
rapport d«r  heeren Caland cn Waldorp , overwe-
gende technische bezwaren. l>at handel eu scheep-
vaart, — iu 't bijzonder de stoomvaart, die zich 
bij  gebrek aan behoorlijke haveninrichtingen niet 
voldoende ontwikkelen kan — ook door eene 
goede haven op eeuigen afstand van Batavia 
alleszins gebaat zullen worden, is, naar het 
oordeel der , boven twijfe l verheven. 
Ter vermijdin g van herhalingen, meent de on-
dergeteekende te moeten verwijzen naar  het-
geen omtrent dit punt is gezegd in de ge-
drukt e stukken der e . 

r  meent de ondergeteekende zich te mogen 
houden aau hetgeen in het rapport der  heeren 
Caland en Waldorp is aangevoerd ten gunste 
van het door hen aanbevolen plan. t door 
hen voorgedragen ontwerp zal, gelijk hierboven 
gezegd is, voorshands slechts gedeeltelijk behoe-
ven te worden uitgevoerd, zoodat op geene hoo-
gere uitgaaf dan van ƒ 10,000,000 behoeft ge-
rekend te worden. Wanneer de uitbreidin g dei-
stoomvaart op Batavia te eenigertijd uitbreidin g 
van dc baveninrichtingen noodig maakt, dan zul 
daartoe kunnen worden overgegaan; het geheele 
plan is er  op ingericht, dat minder uf meer kan 
gedaan worden , naarmate van de behoefte." 

t is nu de vraag ol'inderdaad datgene, waar-
mede de g zich heeft vereenigd , dc voor-
keur  verdient. 

Tot juist begrip der  zaak moeten vooral' de 
kosten der  ontworpen havens beschouwd worden. 
Bij de raadpleging der  verschillende bescheiden 
heeft het toch nl dadelijk onze aandacht getrokken, 
dat de heeren Caland en Waldorp liti u plan met 
de in e opgemaakte vergelijken, zonder  daarbij 
in aanmerking te nemen dat deze, zuo men er 
eenige meerdere kosten aan wilde besteden, zeker 
zeer  gemakkelijk van de gebreken die zij  er  in 
vonden gezuiverd zouden kunnen worden. Zooals 
zij de zaak uu voorstellen, wordt daarvan een 
verkeerd denkbeeld gegeven. 

Oeiuakshalve laten wij  de havens van Onrust, 
die van de r van l te Batavia 
tegen het havenkanaal geprojecteerd, en die door 
deu ingenieur Van Üentzscli ontworpen, buiten 
beschouwing, aangezien alle adviseurs het eens 
zijn , dat deze plannen om verschillende redenen 
minder  aanbeveling verdienen of zelfs onuitvoer-
baar  ziju. Wij  hebben dus alleen te letten op 
de plannen van den heer , van den 
heer Van Baders en van de heeren Caland eu 
Waldorp . 

e kosten vuu deze havens zouden respectie-
velijk bedragen / 8,231,000, ƒ 11,010,000 en 
ƒ ïO,000,000. Slechts .lour  het laatstgeiiueuide 
ontwerp gedeeltelijk uit te voeren, zouden e 
kosten vouishiinds tot ƒ 10,000,000 wurden ge* 
reduceerd, duch dau zelfs nog rui m ƒ 4 , 0 0 0 , 0 00 
meer  bedragen dau het plau-Van Baders en bijna 

ƒ 8,000,000 meer dan het untwei , 
terwij l deze beide laatsten hunne untwerpen up 
veel ruimer  schaal samenstelden, zuodat er  bijna 
mei zekerheid van gezegd kun worden dat vau 
uitbreidin g wel geene sprake zul behoeven te 
zijn. t zuudedus, strik t genumen, juist ziju te 
zeggen dat de verschillen, in plaats van vieren 
acht miilioen, zeventien eu een-en twinti g milliuen 
bedragen. 

t zeer  groote nadeel, volgens de heeren 
Caland eu Wuldurp , aun het plan van -
schalk eigen, bestaat in gebrek aun gelegenheid 
tut vorming vun terreinen, geschikt vuor  werk-
plaatsen , woningen , eni.: 

slloc nabij  ojk bij  de stad Batavia gelegen, 
zal de aanleg van die haven toch belangrijke 
werken vorderen voor de water- en laudgemeen-
schap met de -stad. Alles wat overigens gevor-
derd wordt voor de haven, als accommodatie 
vun de stoom- en andere scheepvaart, het op-
sluun van goederen, het aanleggen der  spuurwe-
gen, enz., moet in zee gemaakt worden op een 
betrekkelij k slappen bodem, hetgeen even zoovele 
bezwaren, zoowel in den aanleg als later  voor 
uitbreidin g en onderhoud, oplevert. e kostbaar-
heid (vooral in dc toekomst) voor een oogenblik 
buiten beschouwing latentie, is het duidelijk , dat 
bij  eene haven volgens ontwerp nu 2 -
schalk) hei gruole bezwaar  wordt n , 
dat zij  genoegzaam geheel voltouid moet zjjn om 
aan het doel te beantwoorden, en dat de vul-
tooiing van de haven met al de inrichtingen, als 
overdekte, doch van terzyde --j.en luodsen (han-
gars) , spoorwegen, gewune wegen cn lossteigers 
voor de westzijde, met de huvendammen éen 

samenhangend geheel als werk uitmakende, zeer 
veel tij d moet vorderen ; terwij l de te voorziene, 
onvermijdelijk e zettingen , voora! in de eerste 
jaren, veel sloornis in het havenbedrijf zullen 
veroorzaken. Zij n die zettingen daarbij  vun eenig 
belang, dan kunnen mei hare herstelling schatten 
gemoeid zijn." 

Wat niet zelden plaats heeft, zien wij  ook 
hier  gebeuren: namelijk, dat deskundigen in hunne 
opinie lijnrech t tegenover  elkander  staan. e 
lieer k acht deu bodem der  baai van 
Batavia zeer  geschikt om er  zijne haven temaken; 
tie heeren Calami en Wnldorp raden het bepaald 
af. t is voor ons, die geene technici zijn, moei-
lij k te beslissen wie gelijk heeft; maar wij  vra-
gen , waartoe heeft het onderzoek gediend . dut 
nu dri e jaren geleden bevolen werd, wanneer 
een luo belangrijk punt nog in ijuaestie blijft: ' 

flut komt ons voor, dat de bezwaren, door de 
heeren Caland en Waldorp aangevoerd, te breed 
uitgemeten zijn. Ons dunkt zelfs, dat de veel 
korter e gemeenschapswegeu dau die bij  de haven 
van Tandjong Priok , een zeer  groot voordeel op-
leveren. e kostbaarheid wordt buiten beschou-
wing gelaten; maar als wij  op het enorme ver-
schil letten tussehen de kosten der  untwerpen, 
dan rijs t de vraag, of het zeer  groote nadeel aan 
het k eigen, n.1. gebrek aau ge-
legenheid tot vorming van terreinen geschikt voor 
werkplaatsen, woningen, enz., niet op vrijwa t 
goedkooper  wijze uit den weg geruimd zoude 
kunnen worden, dan door het aanbevolen plan. 

t wordt voorts eeu groot bezwaar  genoemd, 
dat de k nagenoeg geheel voltooid 
zoude moeten zijn om aan het doel tc beantwoorden, 
maar het komt ons voor dat het bezwaar  voorde 
haven van Tandjong Priok nog giooter  is: daar 
toch zul het ten ecuemale onmogelijk zijn de ha-
venbassins te gebruiken vóórdat zij  geheel vol-
touid ziju. VÓÓr dien tij d is de gemeenschap met 
de buitenhaven voor  schepen en prauwen onmo-
geluk, terwij l de haven beoosten het havenkanaal 
wuaischijnlij k vroeger  zal kunuen gebruikt worden, 
al zijn de loodsen en steigers nog niet gereed en 
al b<det de zetting der  hoofden nog eeuigen tij d 
de tpoor-communicatie, dan kunnen de schepen 
toch waarschijnlij k reeds binnen de havenkom in 
prauwen lossen , die langs het te maken kanaal 
de stad kunnen bereiken. Wij  ziju van gevoelen 
dat er  in elk geval dringende behoefte bestaat 
aan eeue haven voor  Batavia, en dat bet dus 
beter is er  te Tandjong Priok eene te maken, 
dun iti het geheel geene, uf op eene plaats waar 
zij  zonde lilijk.' u niet auu de gestelde eischen te 
kunnen voldoen; maar wij  vree/en geeue tegen-
spraak, wanneer wij  beweren dat het verkieslijk 
is de huven zoo dicht mogelijk bij  de stad aan te 
leggen; en wij  kunnen niet ontveinzen dat de 
bezwaren v.in de heeren Culund en Waldorp ons 
niet overtuigd hebben, dat het plan van den heer 

k onuitvoerbaar zoude zijn. 

Worden aau den eenen kant de bezwaren tegen 
dit plan te breed uitgemeten, aan den anderen 
kant worden de bezwaren tegen Tandjong Priok 
aangevoerd wel wut licht geteld, eu daaraan soms 
voordeden toegekend die nog verre van bewezen 
zyn, zóó zells dat niet altij d iu het oog wordt 
getiouden wat vroeger  gezegd is. Zoo teekenden 
wij  hierboven aau dat op de belangrijke werken 
gewezen werd, die voor de gemeenschap der 
haven te Batavia met de stad noodig zouden zijn. 
Ofschoon die te Tandjong 1'riuk omstreeks drie-
maal zoo giool zullen zijn , wordt dit bezwaar 
voor die haven met stilzwijgen voorbijgegaan. e 
groote ul'staud vau Tandjong Priok naar de stad, 
welke door >te e e eu door 
den Commandant der  zeemacht zulk een groot 
nadeel wordt gerekend , wordt van slechts weinig 
belang geacht; zelfs wordt daar als voordeel te-
genovergesteld, tlat hel werkvolk bij  het laden eu 
lossen te Tandjong Priok vlak bij  het werk ge-
zond zal kunnen leven, terwij l de werklieden te 
Batavia wonende eiken dug minstens tweemaal 
rui m di ie kilometers zouden hebben at te leggen, 
om op hun werk op de kade langs de haven le 
Batavia te komen en naar  hunne woning terug te 
kecren. l terrein aau de zuidzijde van dc ha-

, dat door  ophoogiug bewoonbaar 
gemaakt zoude worden, geeft echter  evenzeer ge-
legenheid uau het werkvolk om zich daar te 
vestigen; maar het is daarenboven nicer  dau twij -
felachtig uf Tandjong Priok inderdaad zoo gezond 
is , als men wel wil doen gelooven. 

k noemen de heeren Calami en Wal-
dorp het beweren, dat bij  het maken der  zeeha-
ven to Tandjong Priok de pakhuizen te Baluviu 

waardeloos zouden worden, ten eenemale on-
aannemelijk; doch zij  strijden hier  tegen eene 
bewering, die wij  nergens hebben aangetroffen : 
de pakbuisruimte, die in de laatste jaren verre 
de behoefte overtreft, zal vooreerst niet uitge-
breid behoeven te worden. r cr  is beweerd, 
en wij  gelooven te recht, dat men dientengevolge 
niet dan door den nood gedrongen van de op be-
trekkelij k verren afstand gelegen haven van Tan-
djong Priok gebruik zal maken: namelijk dan, wan-
neer het laden en lossen op de reede van Bata-
via onmogelijk is; in gewone omstandigheden zal 
men den korleren weg blijven verkiezen; en er 
werd vuorts op gewezen dat door de havens op 
10 kilometers afstand van Batavia aan te leggen, 
men eene groote uitgaaf zoude doen, zonder  wer-
kelyk — altham met zeer  gering—-nut. Zoo wy 
ons, wat de mogelijkheid der  uitvoering van de 

k betreft, gaarne aan de zijde der 
deskundigen zouden scharen, indien zij  het daar-
omtrent eens waren, wij  gelooven dat, wat betreft 
de handelsbelangen, meer aan de zienswijze van 
den handel zelven dan aan die der  ingenieurs 
gehecht moet worden; en dat waar  gene de haven 
vun Tandjong Priok , van dat standpunt beschouwd, 
afkeurt , het van hunne zijde eenigszins gewaagd 
is te beweren, dat het door hen gekozen punt 
Tandjong Priok voordeelig zuu zijn voor de be-
langen van den handel. 

e slotsom van onze beschouwingen is, dat het 
driejari g onderzoek naar de plaats vuu stichting 
eeuer  zeehaven voor  Batavia ons nog weinig ver-
der heeft gebracht, en dat het plan van de heeren 
Caland eu Waldorp , in plaats van do beslissing 
te vereenvoudigen, die veel moeilijker  heeft ge-
maakt. , ondanks de daartegen geopperde 
bedenkingen, de haven te Tandjong Priok gemaakt 
worden, het zij  zoo: wij  herhalen liet, beter  daér 
dan geene haven; maar  waarom dan niet vast-
gehouden aan het plan-Van Baders, dat even 
goed en in sommige opzichten beter  aan de eischen 
voldoet dan het hunne, en zich door de veel 
mindere kosten aanbeveelt.' Zal de Vertegen-
woordiging geneigd zijn ƒ 10,000,000 toe te staan, 
met het vooruitzicht dat later  nog ƒ 1 3 , 0 0 0 , 0 00 
zullen worden gevraagd voor  hetgeen met circa 
12 of 8 miilioen gulden kan worden verkregen? 

Bij de geraamde uitgaaf van ƒ 10,000,000 vuor 
het geheele werk, steekt de som van ƒ 300,000 
die in het jaar 1870 voor deu aanvang van liet 
werk wordt bestemd, wel wat sterk af. n 1872 
werd daarvoor ƒ 1,000,000 op de begrooting uit-
getrokken : als wij  nagaan wat er  iu twaalf maan-
den kun worden gedaan, welke groote sommen 
voor  werktuigen, gereedschappen en wegen naar 
het bouwterrein noodig zullen zijn, dan komt ons 
die som onevenredig gering voor. Wel is waar 
kan zy uit den post voir  Onvoorziene Uitgaven 
worden aangevuld, maar  behalve dat die zelf 
uiet hoog is, achten wij  het beter  daarop niet 
te rekenen voor  uitgaven , die zeer  gemakkelijk 
te voorzien zijn. 

O N T 
. 

Van 5—0 September  werd te Berlij n de Vide 
algemeene jaarlijkscli e Vergadering gehouden van 
hel e Oeometer-Verein". 

Onder de le behandelen punten (die voor ge-
ruimen lij d aan de leden zijn medegedeeld) mer-
ken wij  de volgende op: 

. Verslag der  Commissie, iu de vorige al-
gemeene vergadering benoemd, om 1'.

 en 2".

 Voorstel vau deu . u -
meter  Steppes, te Pfutïeiiholeii , hetwelk onder-
steund wordt door  den Spoorweglundiueter r 

te Nurnberg, om een besluit te nemen luidende; 
t e Geometer-Verein" 

Overwegende, dat de beteekenis eener  kadas-
tral e opneming, vroeger  eenig en alleen het mid-
del tut regeling der  grondbelastingen ten doel 
hebbende, heden teu dage zeer iu omvang is 
toegenomen, en deze arbeid thans als du meest 
onmisbare grondslag van vule hoogst gewichtige 
cn uiteenloopeude belangen is erkend, voor  alle 
welke zaken eeue veel grootere nauwkeurigheid 
dan vroeger  werd beuogd (en dan ook Utmelyk 
wel aau het doel voldeed) voortaan noodzakelijk 
is te achten, 
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Geeft als zijne overtuiging te kennen: 
Als nauwkeurige kadastrale opnemingen en 

die voldoen aan de eischen, die men heden ten 
dage aan de techniek der geodesie mag stellen, 
kunnen voortaan slechts de zoodanige» worden 
beschouwd, die alle uitkomsten van meting, zon-
der onderscheid, in absolute cijfers geven en dus 
door theodoliet- en coördinatenmetingen zijn ver-
kregen. 

c. Voordrachten: 
4U. door den . Pruisischen -

leur" s uit : 
Over de trigonometrische werkzaamheden, uit-

gevoerd in de provincie Brandenburg. 
2 . door . Jordan, hoogleeraar ann do Po-

lytechnische school te Carlsruhe: 
Over de toepassing der photografie op de topo-

grafische opmetingen, met vertvoning van een 
trigonometrisch-photografisch opgemeten [dan tier 
oase Üuchcl. (Prof. Jordan heeft als sterren- en 
landmeetkundige deelgenomen aau de expeditie 
van . . e toepassing der  photografie 
is het eerst in praetij k gebracht door  Antoine 
d'Ahbadi e bij  zijne topografische opneming van 
Aethiopië.) 

3". door den heer  Steppes (bovengenoemd): 
Over de beteekenis der kadastrale kaarten in 

het  recht aan onroerend goed en van 
hypotheek. 

43. door den r der  sterrewncht en van 
de centrale Uk-commissie, . , hoog-
teeraar te Berlijn : 

Over den legenwoordigen toestand van het ma-
tenstelsel. 

t e d telt thans meer 
dan 1000 leden, uit alle streken van -
land en Oostenrijk, enkelen uit d en Zwit -
serland, één Amerikaan en één Nederlander. 

e vorige vergaderingen werden gehouden: in 
1872 te Eisenach, in 1873 te NOrnberg en in 
1874 te , en zijn telkens zeer  belangrijk 
geweest. e verslagen vindt men in het orgaan 
van het Bond, het Zcitschrift für Vermessungs-
wesen (Stuttgart , bij d Wiltwer) . 

n Frankrij k bestaat eene soortgelijke vereeni-
ging, die evenwel geene algemeenc, maai'alleen 
locale vergaderingen houdt. t orgaan dei'Fran-
sche landmeters (Journal des Géomètres en bij -
behoorend Bulletin mensuel du reglement et de 
la conservation de la prapriété foncière. Noyon, 
bij ) is thans reeds in zijn 28ste 
jaargang en niet minder  belangrijk dan «lat hun-
ner  Germaansche ambtsbroeders. 

Wi j  verwachten veel goeds van de vergadering 
te Berlijn . Uit de punten van behandeling blijk t 
eene gezonde opvatting van hetgeen noodig is; 
in de eerste plaats trachten de bondgenooten 
zelfkennis te verwerven en hunne intellectueele 
weerbaarheid te verhoogen. n volgt eene po-
ging, om het vraagstuk, wat hun aangaat, ecar-
rément"  tegen zich over te stellen. 

Uit de verder  behandelde punten blykt , dat de 
techniek en de mathematische hulpwetenschappen 
goed vertegenwoordigd zijn. t eenige bekom-
mering missen wij  evenwel het blijk , dat ook spe-
ciale rec/ifsgeleerden aan de vergadering zouden 
deelnemen. Zooals men weet is met dc wetter 
van 5 i 1872 aan het recht van grondeigen-
dom en van hypotheek in d eengehee 
nieuw aanzijn gegeven en is men, na weifelingen 
die bijna eene eeuw geduurd hebben, er  einde' 
lij k toe gekomen, om het positieve stelsel van 
openbaarheid aan tc nemen of het zoogenaamde 
Grondboek. (Zooals men mede zul weten, telt 
dit ook hier te lande ijverige voorstanders, hetzij 
in beginsel, hetzij  zelfs in dc praetijk , onder 
welke laatsten in dc eerste plaats de heer  Bruno 
Tideman.) t systeem heelt in d nu 
bijn a dri e jaren gewerkt, en reeds heeft men hier 
en daar  stemmen van practische geodetici verno-
eicn, die gewichtige bezwaren openbaar  maken, 
waarop zij  zijn gestuit, tegen de nieuwe rege-
ling gegrond op de bestaande kadasterkaarten. 

e voordracht van den heer  Steppes, in ver-
band met het voorstel r  (hierboven 
medegedeeld sub b en sub c 3"), belooft op dit 
punt gewichtige ophelderingen. e tegenwoor-
digheid van juristen , die van deze zaken eeue 
speciale studie hebben gemaakt, zoude er  gewit 
toe medewerken om mogelijk misverstand daoe-
lij k op te ruimen en eenzijdigheid te vermijden 
zoodut men het spoedigst over het gemelde ge 
wichtige volksbelang in het reine kwame. -
pen wij  dat de voorname ontwerpers en verdedi-
gers der  grondboekwettcn: de r van Jus 
titie , . , de professoren Foeratei 
(niet te verwarren met den astronoom) en a 
scher, , Achilles, enz., op de vergadering 
opmerkzaam zijn gemaakt en deze als gasten bij -
wonen, zooals ook de vorige vergaderingen telkens 
door  vele belangstellenden zijn bijgewoond, toen 
evenwel meerendeels leeraren in de wiskunde en 
geodesie. 

Als eene bijzonderheid zy hier nog medegi 
deeld, dat als l aan het hoold 
van het Pruisisch kadaster  staat de zoon van 
den beroemden wiskundige Ganss. 

t heeft ons bevreemd dat op de geografische 
tentoonstelling te Parij s het e kadaster is 
achtergebleven. 

n werden wij  verrast in den cata-
logus te zien, dat dc Argenttjiische k niet 
alleen verschillende kadastrale plans had inge-
zonden , maar  daarbij  ook de registers had gevoegd 
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Berichte n en mededeelingen . 

. 

e jur y van beoordeeling der  ingekomen ont-
werpen op de prijsvraag voor den bouw eener 

tweede Evangelische kerk te Wierbaden heeft 
haar  onderzoek ten einde gebracht. 

e eerste prij s is toegewezen aan Joh. Otzen, 
te Berlijn . de tweede pry' s werd behaald door 

, mede tc Berlij n en de heer , 
te Stutgart, verwierf den derden prijs . 

e dc bepalingen van het programma, 
blijven de ontwerpen alsnu gedurende 14 dagen 
in de e Burgerschool te Wiesbaden ten-
toongesteld. 

— t gemeentebestuur van Brieg (Pruisen) 
heeft eene prijsvraa g uitgeschreven voor  een ont-
werp van een reservoir-gebouw voor de waterlei-
ding; het reservoir  zal op ongeveer 33 meters 
hoogte boven het terrein komen en moet 000 kub. 
meters inhoud hebben. c stoompomp zal 125 
kub. meters per  uur  moeten aanvoeren. e ruimt e 
onder het reservoir  zal voor  machinegebouw cn 
tot woning worden ingericht. 

n verlangt liet ontwerpen zoowel van de ge-
bouwen, als van het reservoir  en de machines, 
waartoe de inzendingstermijn op 15 November 
a. s. is vastgesteld. 

e jur y van beoordeeling bestaat uit de heeren 
, civiel-ingenieur te Berlijn ; Ndgge-

ratli , directeur  der  handwerksschool, llaupt , inge-
nieur en leeraar aan de handwerksschool, Gaebel, 
meester  timmerman; , burgemeester en 

, lid van den gemeenteraad ; de vyf laatsten 
allen te Brieg. 

e uitgeloofde prijzen , van respectievelijk 750 
en 450 marken, zyVte laag voor  de eischen bij  het 
programma gesteld. 

— n heeft dezer  dugen proeven genomen 
met eene nieuwe locomotief, die geen leven maakt 
en zonder  stoom werkt , op een particulier  paar-
denspoor, dat naar de uitgravingen aan den voet 
van den , bij , leidt; 
deze locomotief werkte met eene vermenging vau 
saamgedrukte lucht en stoom. n bevond, dat 
S00 liter s atmospherische lucht, door  samendruk-
king en verwarming, voldoende waren om een 
wagen, met 25 personen beladen, overeen nfstand 
van dri e kilometers te vervoeren, terwij l het 
gewicht van de locomotief zelf 4500 kil o bedroeg. 

— e heeren A. Gardner cn Zonen, te Glasgow, 
hebben patent bekomen voor een proces, waardoor 
do sappen uit het hout kunstmatig worden ver-
wijder d , zoodat de vezel vrijword t van de in-
werking dezer  sappen; de hierdoor  vrijgekomen 
ruimt e wordt daarna gevuld met eene chemische 
oplossing, die in weinige ureu het hout brand-
vri j  maakt en het draagvermogen daarvan ver-
meerdert, terwyl het bovendien vooi onmiddellij k 
gebruik geschikt is. 

e bewerking is zeer  goedkoop en de kosten, 
b. v. om eene vill a van vijftie n kamers onbrand-
baar te maken, zouden ong. 20 £ ( ƒ 2 4 0) beloopen. 

— Een onderzeesche telegraafkabel is van Peru 
tut Caldera in Chil i gelegd, vanwaar hij  over 
land met Buenos-Ayres en Brazili ë varbonden is. 

— A e Gemeenteraad van Gill y (België) had 
een wedstryd geopend tusschen vreemde en Bel-
gische architecten voor een ontwerp van een stad-
huis. Vier  prijzen waren daarvoor  bestemd. 

e eerste prij s bestond in eene premie van 
1000 franken, en de ontwerper van het bestge-
keurde plan zou onder  andere worden belast 
met de uitvoering tegen vergoeding van 5% van 
het bedrag der  bouwkosten. t programmaliet 
de keuze van den stijl van het gebouw aan de me-
dedingers over, maar het moest door  eenvoudige 
en grootsche vormen geheel aan het doel beant-
woorden. 

e jur y was samengesteld uit 2 leden van de 
k lijk e Commissie voor  monumenten, den 

provincialen architect van n en 2 leden 
van den Gemeenteraad van Gilly . 

Zeven en twinti g ontwerpen zijn ingezonden 
geworden, waarvan liet meerendeel zeer  verdien-
stelijk was. 

e jur y heeft met algemeene stemmen hel ont-
werp getiteld l a notre Architectur e na-
tionale"  bekroond, waarvan ontwerper  bleek te 
zyn de heer J. J. Winders, architect te Ant -
werpen. 

e tweede prys is aan den heer . Bonnet, 
architect te Charleroi , toegekend. e heer  Bonnet 
is een oud-leerling van de e Academie 
te Antwerpen, van de school der  schoone kunsten 
te Parij s en oud-tweede prij s van . 

l zyn de Belgische architectenjgclukkiger 
geweest dan met de prijsvraag voor  het Paleis van 
justiti e te Charleroi , waar de zes uitgeloofde prij -
zen door  Parysche architecten werden behaald. 

. 

e Bij  beschikking van den -
nister van Binnenl. Zuken van 19 October, is 
J. . , na voorafgaand vergelijkend on-
derzoek , met ingang van 1 November a. s. be-
noemd tot opzichter van den Waterstaat der 4de 
klasse. 

— e Stauts-Courant n".  230 bevat besluiten 
tot vaststelling van een t voor de scheep-
vaart, ter  beveiliging van de beweegbare spoor-
wegbruggen : 

 . in den Staatsspoorweg van n tot 
dc Pruisische grenzen by Nieuweschans, met 
uitzondering van de kraanbru g over het Zijlater -
diep; 2*. over hel kanaal van Apeldoorn naar 

n in den Staatsspoorweg van Arnhem naar 
Zutfen, cn in den Oosterspoorweg van Amers-
foort naar  Zutfen; 3°. over het kanaal van -
venter  naar  Almelo in den Staatsspoorweg
Zutfen naar ; 4U. in den Staatsspoor-
weg van r  naar , raet uitzon-
dering van de kruanbruggen over de Steenwyker 
Au , de Tjonger, der  Ovorspitting, het Stobbegat, 
hot Zwin , de Wytgaarstervaart,  5° in den 
Staatsspoorweg van l  Groningen. 

— e St.-Ct. n°. 235 bevat een . besluit 
tot vuststelling van een voorloopig t voor 
de scheepvaart, ter  beveiliging van de beweeg-
bare brug over het Noordzeekanaal te Zaandam 
in den spoorweg van Nieuwcdiep naar  Amsterdam. 

Gor inchem. Voor de vervullin g der  betrek-
king van directeur aan de gemeentelijke gasfa-
briek , waartoe onlangs eene oproeping is gedaan, 
hebben zich 48 sollicitanten naugemehl. Onder 
dezen is er  een, die het curieuse aanbod gedaan 
heeft van zijne jaarwedde, ad ƒ 1500, jaarlijk s 
ƒ 500 te bestemmen voor de armen der  stad, 
om te strekken voor  voeding en brandstoffen. 

Bols ward . e droogmaking van de -
kumcr- , Parregaster- en Workumer meren, waar-
toe bij k besluit vau 28 November 1874 
aan C. C. r te m c. s. concessie 
is verleend , schijnt der  verwezenlijking nabij  te 
zijn . Ten minste men verneemt, dat de conces-
sionarissen met het plan vun droogmaking gereed 
zijn en bij  de eigenaren van de gronden, noodig 
voor het graven van kanalen voor  scheepvaart en 
afstrooming, een goed onthaal hebben gevonden. 
Ook do 12e j  van , op wier 
gebied de meren liggen , met het plan in keunis 
gesteld, heeft niet geaarzeld te verklaren, dat 
zij  de uitvoering daarvan als van algemeen be-
lang beschouwt. Wanneer men in aanmerking 
neemt de hooge vlucht, die de landbouw in don 
laatsten tij d heeft genomen , eu daarbij  bedenkt, 
dat vele landbouwers geen boerenplaats kunnen 
machtig worden, dan is een aanwinst vun 0 a 
700 hektaren vruchtbaren grond (waaruit volgens 
gedane boringen de bodem der  meren bijna zon-
der uitzondering bestaat) zeker als ecu zaak van 
groot gewicht to beschouwen. (Vad.) 
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Vergadering van 15 October 1875. 

Een vijfta l vragen op practised gebied werden 
door het Bestuur  voorgesteld. Zij  zullen worden 
gedrukt eu rondgedeeld. 

r  een der  leden werd eene voordracht ge-
houden over  de bouwkunst in Frankrij k sedert het 
begin der  renaissance, waarbij , na een inleidend 
woord over den invloed der  hervorming in de 
15de eeuw en een beschouwing over de oude 

n als ingenieurs en kunstenaars, vooral 
by de tijdperken van Frans  en k V 
werd stilgestaan en de invloed, dien zij  op de 
bouwkunst iu Frankrij k gehad hebben, in het 
licht gesteld. Na eenige woorden aan den tij d 
tusschen de regecring dezer  beide vorsten gewijd 
te hebben, werd op den invloed der  vrouw ook 
op de bouwkunst in later  dagen gewezen, een 
invloed zóó groot, dat het den architecten, met 
hunne Vitruviu s gewapend, niet gelukte de steeds 
toenemende grillighei d in de architectuur te doen 
verdwijnen. Eerst*  onder k XV  kwam 
daar een einde aan. Toen werd weder de blik 
naar de antieken gewend, maar men bepaalde 
zich tot een getrouwe navolging: de geest, inde 
oude Grieksehe en e monumenten neer-
gelegd, werd nog niet begrepen. e op dien 
grondslag gevormde school streed met moed en 
yver van de revolutie af tot het eerste . 
Onder de restauratie kwamen ook op bouwkundig 
gebied middeleeuwsche denkbeelden in dc mode. 
Onder k Philips streden beide scholen om 
de heerschappij  over  de kunst iu Frankrijk . Onder 
het tweede k ontstonden twee nieuwe 
scholen, die van het clectismus en de rationa-
listische. 

Thans zijn twee richtingen aan de orde, die 
beide eene nieuwe renaissance willen stichten: het 
zijn de klassieke cn de gothische scholen. e 
eerste vestigt het oog iu hoofdzaak op het goede 
uit den tyd van r Augustus, de tweede wil 
een renaissance der  gothiek van Philippus Augus-
tus cn den heiligen . 

Ten slotte werd gewezen op de behoeften en 
eischen der  moderne beschaving cu de voortgaande 
ontwikkelin g van wetenschappen en kunsten, die 
zich niet met de renaissance van streng archi-
tectonische reinheid kunnen tevreden stellen. 
Slechts uit de pogingen van hen die het goede, 
waar zy het ook vinden, tot voordeel der  moderne 
architectonische acsthotiek willen toepassen , zoo-
wel als van hen die de wetenschap en nijverheid 
ten voordeele van de hedenduagsche bouwkunst 
willen gebruiken, is iets goeds te hopen: daaruit 
zul de bouwstijl der  toekomst geboren worden. 

Ter beschouwing werden uangeboden negen 
monsters gele steen , gebakken in de fabriek van de 
heeren g en Solleman en Co. aan den k 
van . Een Commissie is benoemd om dezen 
steen te onderzoeken. 

Vervolgens zijn ter  bezichtiging gesteld ellebogen 
voor  kachelpijpen, die niet als de gewone, recht-
hoekig, maar gebogen zijn , waardoor de lucht-
stroom een geleidelijker  baan wordt aangeboden. 

t is een Amerikaansche vinding. Zij  zyn niet 
duurder dan de gewone ellebogen. 

Ten slotte gaf een lid eene beschryving, op-
gehelderd door  teekeningen, dor  fabricage van 
oliegas, zooals het in de celluluir e gevangenis 
alhier  wordt gebruikt . 

Correspondentie . 

t ingezonden stuk Spoorwegen—Staatsaanley 

zal in een volgend nommer worden opgenomen. 

v. B. tc A. e toegezegde hydrage zal gaarne 

worden geplaatst. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

g , Sa Oct. 
/utren , tc 11 uren, door . Vredeuburg, in het 

Café Bellevuc: liet stukadoor-, verf- cn behangers-
werk van zijn in aanbouw zijnd huis. 

, tc 12 uren, door  burg. cu weth.: lo. het 
maken en stellen van eene gegoten-ijzeren blusleiding, 
tot verspreiding van versch water in een gedeelte der 
buiten wijken tc , mot dc leverantie vau al 
dn daartoe benoodigde materialen; 2o. hot maken, 
leveren cn stellen van 2 hrugvallen, vervaardigd van 
gesmeed- cu getrokken ijzer, met eikenhouten onder-
dek on iepeiihouten bovendek, voor dc Beneden-sluis-
brug; 3o. het afbreken van den bovenbouw der  brug 
over dc Beeldjcshnven, uabij  hot Blcckorsdijkjn , eu 
het maken, leveren en stellen van eeue nieuwe brug 
mot liggers van getrokken ijzer, eikenhouten onder-
dek, iepenhouteu bovendek eu gegoten- cn getrokken-
ijzeren hekwerk; 4o. het maken van eene afrastering 
om het terrein der  gashouders anu den Bleijenhoek; 
5o. hot bouweu van 2 arbeiderswoningen op geuocuid 
terrein, 

Vllaalngen, tc 12 uron, door de vocdingscominissic 
van het 3e reg. iufauteric: o. a. de lovcring vau 
steenkolen. 

ttienlngen, te 12'/, ureu, door  burg. eu wetli.: liet 
veranderen van privaten eu urinoir s bij  de gemeente-
lijk o bewaarscholen. 

tincrniuiiri , to 1 uur, door  regenten over de ge 
vangenissen: de levering vnu de benoodigd heden voor 
het onderhoud der  gevangenen ged. '70. 

, te l uur , door het gemeentebestuur 
de levering der  benoodigde transportmiddelen ged 
'70, '77 en '78. 

Vlrrrht , to 2 uren, bij  W. van der . in c 
Gclderschc Bloem: het stichten oener  hofstede met 
schuur cn bergen, in hut d nabij  den -
ningsweg buiten Utrecht. 

Ureningen. tc 2 ureu, door do commissie over dc 
gevangenis: de leveriug der  benoodigd heden voor hel 
onderhoud der  gevangenen god. '76. 

, te 2 uren, door de comm. Van admin 
over dc gevangenissen, in het huis vuu burg, en mil 
verzekering: dc levering der  benoodigd heden voor  het 
onderhoud der  gevnngeuon ged. '76. 

n vee ti , to 2 ureu, door  rogenten over  hut huis 
van arrest, in hot paleis van justitie: de levering der 
benoodigd heden voor hot onderhoud der  gevange 
ged. '70. 

, te 2'/i uren, door de commissie van admi-
nistrati e over het burgerlij k en militai r  huis vau 
zekering: lo. do levering der  benoodigd heden voor 
hot onderhoud der  gevangenen ged. '70; 2o. de love-
rin g der  bespanning van hel cellulair  rijtui g over '76. 

i.iirin.iieoi , t« 8*/i uren, door  regenten over het 
huis vau arrest: de levering der  bonoodigdhodeu voor 
het ouderhoud der  gevangenen ged. '7G. 

Utrecht, te 6'/i uren, door de comm. van adinin 
over de gevangenissen, in dc cellulaire gevangenis; 
de levering der  benoodigd heden voor het onderhoud 
der govangenen ged. '70. 

Teenhulxen, door den directeur der  gestichten 
Ommerschans en Vecuhuizon: dc levering van 221,00(1 

. jutugaron, voor  den dienst vau 1370. 
, SS Oct. 

, tc 10 uren, door de commissie van toe-
zicht over het gesticht , in het l 

o : de levering van 
300 . blauwe baai. 
500 .. rood boezelaarsbont. 
100 „  blauw boezelaars bont. S 
300 „  bombazijn. 

2000 ., sits, in éene partij , iu diverse patronen. 
200 „  grij s katoen (japonnenstof). 
1(00 „  wit katoen. 
200 „  grij s katoen. 

1500 „  ongebleekt katoen. 

800 „  blauw geruit inatrassoulinuen (stoelemat). 
300 „  grij s matrassen linnen. 
30*» „  grij s vocringlinnen. 
100 „  bruin rips. 
$00 vaatdoeken linnen. 
500 „  zwart merino. 
500 „  wit molton voor  mannen. 

1000 „  wit dito voor  vrouwen. 
) „  woilcstof. 

) „  zomerstof, iu eene partij , iu diverse pa-
troncu. 

1500 „  homdonliiinen voor  mnuiieu
1700 ., dito voor  vrouwen | 1 , 1 * * "  P»r t l J 
100 . zwarte saaiet. 
100 „  grijze „ 
50 ., divers naaigaren. 

400 stuks man-petten , gesorteerd. 
50 stukjes kanavas, grijs. 
50 „  dito zwart. 

250 stuks wollen dekens, 2e soort. 
400 „  molton dekens, 2e soort. 

) „  halsdoeken voor  vrouwen. 
000 „  halsdoeken voor  inanucn. 
800 pukjes divers lint . 
180 gros diverse knoopen. 
500 pareu mans- eu vrouwenschoenen vau verschil 

lende stoken. 
068 handdoeken. 
S4 servetten. 
87 tafellakens. 
SO thocdockeu. 

928 he. i; uk en-
240 kusscusloopcn. 

s ter  iuzagc cu inlichtingen aau genoemd 
gesticht. 

ui-linnen , tc 10 uren, ten behoeve vau het bur-
gerweeshuis: de levering van brandstoffen, manufac 
luren en/., enz. ged. liet dienstjaar '70. 

, te  uron, door deu dijkstocl vau 
het polderdistrict , op het raadhuis: het stellen der 
noodstuikeu boven eu beneden dc stad. 

Ulntcrawyk , te 12 uren, bij  B. W. Grceviuk 
het bouwen van een woonhuis voor  J. Elzas, op liet 
daartoe bestemde terreiu, gelegen bij  de leerlooierij 
aan het oiude der . . bij  deu 
architect  G. , aldaar. 

Beverwijk , te 12 uren, door hot . . parochiaal 
kerkbestuur, bij . : het bouweu van eene 
parochiale school mot liefdegesticht, lui . bij  den ar-
chitect Th. Assoler, te Amsterduin. Aanw. 25 Oct. 
to 12 uren. 

Aalsmeer, tc 12 uren, teu raadhuize: liet maken 
van eene schuifbrug. 

, to 12 uren. in e Gouden w be' 
bouwen vau 2 woou- en winkelhuizen onder  ééu dak 
aan de t aldaar. 

. te 12 uren , door  bet . . parochia» 
kerkbestuur, in bet logement van . dc Graaf: he 
bouwen eener  kerk met toren cu pastorie. Bestok e1 

iulichtiogeu bij  den architect i . Bijvoets Gz., 
Amsterdam. 

Aaien, te 12 uren, door het ministerie van bin-
nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het doeu van eenige werkzaam boden aan- en het ged. 
3 jaren onderhouden van het gebouw der -
hoogere burgerschool te Asson. g ƒ 7 70 por 
jaar. 

'Nel, te 1 uur, door  regenton over  de gevangenissen, 
iu het huis van arrest: dc levering der  benoodigd-
hedeu voor het onderhoud der  gevangeneu ged. '70. 

, tc  uur, door  regenton over hot huis 
van arrest, iu het gebouw der  arrondissementsrecht-
bank: do levering dor  benoodigd heden voor hot on-
derhoud der  gevangenen gedurende '70. 

, tc  uur, door het dijksbostuur  van Wijm -
britscradeels c. a. Contributi e zeedijken, bij  Wed. T. 
Scvensma ' dc levering van 100 stuks 02 . Noordsch 
groiicn palen eu 100 stuks 53 . dito.  ij . inz. 
25 Oct. bij  den secretaris . , te Sneek. 

vtaenadag, 17 Oct. 

Zutfen, te !2 ureu, door  den directeur  van Neder-
landsch , aau e e Stuiver: dc voor 
den dienst van 1876 benoodigde kloeding- eu ligging-
stukken, voedingsmiddelen, artikelen vnu ouderhoud, 
turf , steenkolen, leder, garen, hand, saaiet enz. 

, te 12 uron, door  burg. cn weth. van 
Uerwcn-eu-Aordt: het aanleggen van oen grintweg, 
van het dorp h naar do Pruisische grenzen bij 
Eltcu, met bijbehoorende kuustwerkeu. Aauw. door 
den opzichter  J. Weehuizen, 21 Oct., tc 2 uren. 
Bilj . inzenden  Oct. g /20,816. 

Zwolle, tc 1 uur , door  burg. eu weth.: het ver-
lengeu der  bostaando houten loods op het terrein der 
gemeentelijke mestvaalt. . bij  den opzichter  der 
gemecutcroiniging. 

, te 5 ureu, door  regenton over het 
huis van arrest cu bewaring: dc levering der  beuoo-
digdlieden voor  het ouderhond der  gevangenen ged. 70. 

Uanderdag, S  Oct. 
Nleuwendam, tc 11 uren, door  dijkgraaf cn hoog' 

heemraden van Waterland, in het logement o Zon: 
dc levering van 210.000 . , in dc berg-
plaats bij  het stoomgemaal to , gemeente 
Buiksloot. 

, door het departement vau koloniën: aan-
bieding, tegen medio November e. k., van 2 schepen, 
elk voor den overvoer  naar  Soerahaia, van één stel 
stoomwerktuigen mot 2 stoomketels. waarloozc- cn 
inventarisdoelou, vrachtvri j  tc leveren langs boord te 

m of tc Amsterdam. . bij  dc Nederl. 
Stoombootmaatschappij  te . 

Vrijdag , 3» Oct. 
Amaterdam, te 11 ureu, door  het min. van koloniën, 

aau het kol. clnhlisscmont: de leveriug, iu 110 porc. van: 
diverse katoenen: drillings : 20,000 . blank linnen; 
gordijnen- ou oogjesgocd; bout katoen cu kotouiictteu: 
karl - cn zeildoek voor  slobkousen cn schoenen; sarongs 
cn spreien; 14,000 . flanel; 15,000 stukjes wit band; 
divers laken; 20,000 . donkerblauw grein; kwartier -
mutsen; balsdasseu; halssnoeren, schouderpassauten , 
galonnen C  sabelkwasten; vcldflesschcu, glazen; ros-, 
kleoder- cn schocuborslcls; roskammen en sporen; 
manen- on haarkammen; knoopen (koperen cn boenen), 
knoopplantjcs cu gespen: nanizakjos; blikken eetketel-
tjes; lederwerken; aardewerk; ijzcreu lodekanteu. 

ii.it! ' tc 11 uren, door hot ministerie vnu ma-
rine:  do levering vau lo. koper in bladen enz., 2o. 
zeildoek, ten dienste vau du directie der  marine tc 
Willemsoord. 

's-no.eh, te 12 ureu, door het prov. bestuur: de 
lovcring van brandstoffen. 

Urenlngen, tc 12 ureu, door het ministerie van 
hinueiil . zaken, aan het gebouw vau het prov. best.: 
lo. het éénjarig onderhoud van de zeesluis de Staten-
zijl . g ƒ 5 8 0; 2o. hot driejari g onderhoud van 
den , staande aan do Biuncn-Aa bij 
Nieuweschans. g ƒ 7 00 per  jaar; 3o. het drie-
jari g onderhoud der  ncadeiuische gebouwen te Gro-
ningen. g f 1025 por  jaar. 

, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aau het gebouw van het prov. best.: 
het driejari g ouderhoud dor e burger-
scholen te n cn tc , iu 2 perc 
Aanw. 25 Oct. : perc. 1, ƒ 1 5 0 0, pcic. 2, 
f 800 per  jaar. 

Nijmegen, tc 12'/j  nren, door  burg. cn weth.: het 
uitvoeren van werkzaamheden aan hot gcinccntcgc-
bouw aan do t en Vijfringcngas, thans be-
wooud door  deu hoofdonderwijzer  Broks, tot inrich -
ting voor  ijk kan ti mi-. Aanw. 28 Oct., to 2 uron. 

, te 1 uur, door  C. van den Berg, iu liet 
t u Burg: het bouwen van 0 woon-

huizen met een koetshuis cu bovenwoning, op de 
voormnlige stadsboomkweekcrij  nldaar. 

Wlaneherke, to 1 uur, door het bestuur  van don 
Sophiapolder, in het gemeentehuis: het vernieuwen 
van 450 ' rijsbeslag aan dien polder eu liet leveren 
cn verwerken van 70 scheepstons Vjlvoordschen steen. 
Aanw. tc 10 uren. 

Arnhem, tc 2 urou, door de comm. vnn admin. 
over het vcrzekcriugshiiis: dc levering der  bcnoo-
digdheden voor  het onderhoud der  govangenen ged. '70. 

, 30 Oei. 
 Bdam, te 11 ureu, voor . A. , in het 

: het maken van ecu woonhuis eu 
apotheek. Aauw. 29 Oei., tc 11 uren. 

, tc 1 uur, in het lokaal ter  iiitdceliug 
van soep: o. n. do levering van 100 . grove -
gelscho steenkolen. 

Utrecht, to 2 uren, door  regenten der  Amalia-
stichting, in hot gebouw voor n en Weten-
schappen: het bouwen eouer  hospitualbarak voor 32 
bedden met bijbehoorende werken op het. terrein der 
Auialiastichtin g aldaar. , bij  den urchiteet E. G. 
Wentmk, tc Schalkwijk. 

Vllaalngen, te 2 uren, door  burg. en weth.: o. n. 
de levering vnu stecukolen leu dienste der  gemeente 
god. don winter  1875/76. 

,  Nav. 
'a-llage, tc 1., ureu, door het ministerie van 

binnenl. zuken, aan het gebouw vnn het prov. best.: 
lo. het maken vnn een baznllmuur te s 
aan het kanaal door  Voorno. . bij  den hoofdinge-
nieur , tc e cu deu ingenieur  Vnn , 
to . g ƒ 84,800} 2o. het onderhouden 
van- ou het doen van hcrslellingeu aan het gobouw 
der c burgerschool te Gouda. . bij  deu 
hoofdingenieur l eu den ingenieur  llubrocht . 
beiden tc 's-llago. g /"  700. 

Amsterdam, te 12 ureu, door  burg. cn weth.: het 
bouwen van eene opcubaro burgerschool lo klasse 
voor  meisjes, met gymuastiokloknal cu leer- en werk-
schoot, op lint terroiu iu dc Sarplialistraal op den 
hoek van de . . aan do afdeeling Pu-
blieke Werken in het voormalige Oudc-mannenhuis cn 
op het bureau van deu stadsarchitect B. de Grecf Jz. 

Uardrerht , te 12 uren. ton raadhuize: de levering 
van de, ged. 1870, voor deu dienst der  gemeente 
benoodigde steenkolen. 

Breda, door de commissie tot uitdeeljng van soep 
en brandstoffen van do j  Tot nut van t 
Algemeen; o. a. de levering van 20 . steenkolen 
en 40,000 turven. 

, S Nov. 
Aaaen, tc 12 uren, door het ministerie van bin-

nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het doen van vernieuwingen enz. god. 1870 aau do 
stoomgeuinlon langs hel Noord-Willeuiskanaal. Aanw. 
20 Oct. ƒ 5037. 

Wacnadag , S Nav. 
, tc  aren, door het ministerie van bin-

nenl. zaken: bet toveren ou inhaugen vnn een paar 
houten deuren voor de schutsluis lc St.-Audrios. 
Aanw. 27 Oct. 

'a-Beaeh, te 12 men, door do hoofdadministratie 
van het 5c reg. infanterie, teu bureele van den kapt.-
kwari n i -i i  : de levering van: 

3% patrooutasschou; 
280 patroonzakjes; 
209 bandeliers; 
482 koppels, zonder  slot on nommer; 
80 bajon n et dragers; 

444 gewccrrienien; 
17G bajonnctscheeden; 
l'.io ransels. 

Uanderdag, 4 Sav. 
, te 12 uren, door  burg. eu vvclh. van 

Ooststelling werf \ het makeu van een nieuwen boven 
bouw voor de draaibrug no. 2 te . (nl. 
bij  den gemeenteopeiohter  A. A. , aldaar. 

. te 1 uur , door dc Noordbrabantsch — 
e spoorwegmaatschappij, aan het hoofdbureau : 

de levering vau 2,012,000 . ijzcreu spoorstaven, 
hoog 130 in , niet bijbehoorende laschpbdcn, schroef-
bouten, haakbouten, cn 5800 G eindplaton. Voor 
waarden 1'ggen aan liet bureau te Goch. u de bil-
jetten de inschrijvingssom te vermelden in :chsniark.) 

Vrijdag , S 

, te 10 uren, door  liet ministerie van 
binnenl. zaken, ann het gebouw van het prov. best.: 
het herstellen van boorden langs het kanaal door 
Zuid-Bevcland. Aanw. 30 Oct. cn 1 Nov. g 
ƒ 19,800. 

, tc 12 uren, door het iniuisteric van 
binnenl. zaken, aan het gebouw vau bet prov. best.: 
hel onderhoud van den stroomleidcnden dam op dc 
Pollen voor . Aauw. 30 Oct. on 1 Nov. 

g ƒ4750. 

, O Na», 
'a-llage, te 11 uren, door het ministerie van ma-

rine: het maken van 2 ijzeren lichtopstauden en het 
opstellen daarvan op het duin, gelegen bij  de mon-
ding vau het Noordzeeknuoat iu . Be-
stek met teekeningen ligt op de gebruikelijk e plaatsen. 

, ged. 4 dagen vóór dc besteding, bij  deu 
bouwkundige bij  den dienst van het loodswezen, te 

. 

l'treeht , te 2 ureu, door de maatschappij  lot expl. 
van Staatssnoorwegcu, aau hot Gontrunlhurcaii : hot 
wegnemen der  hardsteonen draagstukken en het plaat-
sen van eikenhouten draagstukken ouder do doorlaai-
bruggen over de o en Polbeok, ten be-
hoeve van don spoorweg Arnhem , lui . 
bij  den sectic-ingcnicur te Zutfen. Aauw. 1 Nov. 

,  Nav. 

Wlllemaeerd, te 11 uren, door de directie dor 
marine: bet wasscheu en appréteeron vau linnen-, 
wollen- en katoenen goederen, ton behoove van het 
hospitaal der  marine aldaar, ged. '70. 

, tc 12 uren, door het ministerie, van bin-
nenl. zaken, ton dienste der  Staatsspoorwegen: het 
maken cu stellen van den metalen bovenbouw voor 
dc brug over dc Waal beneden Nijincgon. Bestok 
ligt ter  leziug aan genoemd ministerie. . bij  den 
eerstaanwezend ingenieur tc Arnhem. Aanw. 27 cu 
2lJ Oct,, telkens tc 11 uren, aanvangende bij  den 
zuidor  Waaldijk . 

, tc 12 uren, door  de hoofdadministratie 
van het koloniaal werfdepot, ten bureele van den 
kapt.-kwartiermeester  : de levering van de benoodigde 
ververschiugen en geriefelijkheden, voor  dc naar  Oost-

c vertrekkende detachementen supple tiet roepen. 

g (hij  Snook), to 12 uren, door hot . . pa-
rochiaal kerkbestuur: het bouwen.ven eene kerk met 
torou en bijgebouwou, met bijlcvcrin g dor  materialen, 
volgens plans van den architect P. J . . Cuypers, to 
Amsterdam. Bestek ligt in 's - Welvaren, tc 

' ej. . bij  J. J. van , tc Amsterdam. 
Aauw. 10 Nov., te 10 uren. 

, te 2'' ; uren, door het ministerie vnu bin-
nenl zaken, aau het gebouw van hel prov. bestuur: 
het driejari g onderhoud der e Vaart in Noord-

. Aanw. 0 Nuv. g f 2020 per  jaar. 
Vrijdag , 13 Nav. 

, tc 10 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gobouw vau het prov. best.: 
het driejari g ouderhoud van dc n 
bewesten ou beoosten het kanaal van Neuzen. Aauw. 
6 en 8 Nov. g ƒ 10,814 por  jaar. 

Zwellr , te 12 uren, door het prov. bestuur-, lo. 
het driejari g onderhoud (Uau. '70-31 . '78) van 
de brug ovor de e tc , don weg van e 
naar  Slijkenburg eu du brug over dc e 
bij  Slijkenburg; 2o. hot onderhouden vnn de prov. 
grintwegou geu. 1870, '77 eu '78. . bij  den hoofd-
ingenieur cn deu ingenieur, beiden tc Zwolle. Aauw. 
van beide  Nov. J 

4.raningen, tc 12 uren, door hot ministerie vau 
binnenl. zaken, aan het gebouw vau het prov. best.: 
hot driejari g ouderhoud der s groote wegen in 
Groningen, ui 3 perc. Aanw. 5 Nov. : perc. 
, f7880, perc 2, ƒ9860, perc. 3, ƒ 11,000, nlles 

per jaar. 
, 10 Bav. 

l'treeht , lo 2 uren, door do maatschappij  tot expl. 
vnu Stuataspoorwcgcu, aan het centraal bureau: het 
herstellen vnu de dubbele wachterswoning no. 110 to 
llecronvcen , het nfhrckou en wederopbouwen van do 
wachterswouing no. 105 tusschen Wolvoga on Oude-
schoot, on het herstellen vau de dukgoten en rogen-
watcr-afvocrleiilingeu der  dubbele wachterswoning uo. 
<J3 te Steenwijk, ten behoove vau den spoorweg Arn -

. . bij  den sectie-ingenieur te 
. Aanw. 3 Nov. 

Vteeasdag, 17 Nav. 
, tc 12 uron, door  dijkgraaf cn heem-

raden van hot ambacht dc Vier  Noorderkoggon, in 
het : lo. het amoveeren en reconstrueoreu, 
in '70, van 300 . stcenglooiing eu het verhoogen 
cn verzwaren vau dc dijkskrui u op dc nonnners 22 en 
23, bewesten : 2o. do lovcring van de 
voor  dit werk honoodigde rijsmaterinlcn . Aanw. 5 Nov., 
to 11 uren, tc beginnen op dijksnommer 4 ouder 
Anrdswoud. Bilj . inzenden 10 Nov. 

, te 12 urou, door  den directeur  van '« s 
magazijn vau militair e kleeding, uitrustin g enz.: de 
leveriug vau 4500 . halfgoudcn galon voor  chevrons, 

in 9 perc, elk vau 500  , 300 . halfzilverou galon 
voor  chevrons, in 1 perc, 100 . halfgouden galon 
voor  lissen, in 1 perc. 

Weeoadag, 33 Nav. 
, to 11 uren, door het ministerie van bin-

nenl. /aken: lo. vcroischte herstellingen en vernieu-
wingen aan do werken van deu Baantwijkschen over-
laat mot de s in de oostelijke vaartkade van 
Waalwijk , met het onderhoud van dc werken tied. 
1870, benevens voor het zoo noodig leggen iu 1870 
dor zomersluiting in genoemden overlaat. Aanw. 11 
Nov. g ƒ2850; 2o. hot verhoogen van een be-
staande en het maken eener  nieuwe kri b aan den 
rechteroever der  rivier  den Geldcrschcn Usel aan don 
bovenmond van hot Ganzcndiep tegenover . 
Aauw. 10 Nov., to 12 uren. g ƒ5750. 

, 33 Nav. 
Baraeveld, door het gemeentebestuur: hot leveren 

cu stellen van een nieuw uurwerk in den toren aldaar. 
Vrijdag . 3« Nav. 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van bin-
nenl. zaken, aan hot gebouw van het prov. bestuur : 
hot éénjarig onderhoud der  Willemsvaart. Aanw. 19 
Nov. g ƒ 5020. 

Prljaeiigaaf gevraagd voor do levering van 114,000 
machinale of hand vorm-steenen, franco voor  den wal 
tc , betaling na delevering; als: 7000 kleu-
ri g hardgrauw; 17,000 miskleurig idom; 14,000 kleurig 
boerengrauw; 40,000 miskleurig idem; 30,000 tweede 
soort rood. Aanbiedingen franco, motto: Sfer/ieit, bij 
den Boekhandelaar A. J. van den Sigtonhorst, te 

. 

van Aanbestedingen. 

, 30 Sept.: het vernieuwen vau 
een gedeelte der  dorpstraat en hot bestraten van hot 
voetpad op ecu gedeelte vnn den Gecstmeranibachts-
Oostcrdijk ; ingekomen 10 biljetten, als: 
G. J. , te Waildinxvcen, ƒ 3499. 
S. v. d. , „  Purmerende, „  3000. 
W. , „  Zuidscharwoude, „  2985. 
P. , „  idom „  2928. 
J. Smit, „  Assendelft, „  2895. 
J. Schreudcr. „  Winkel , „  2786. 
F. Weel, „  Oudkarspcl, „  2780. 
G. Smit, „ , 2776. 
J. Smit, „  idem „  20S9.40 
P. , „  Zuidscharwoude, „  2685. 
.1. dc Vries. „  Purmerend, „  2590. 
P. de Geus, „  Noordscharwoudc, „  2520. 
J. 1'luister, „  Zuidscharwoude, „  2500. 

. Bijman, „  Wognum, „  2413. 

. Schouten, „  Nibbixwoud, „  2409. 
T. Ootca, „  Wognum, „  2362. 
gegund. 

Ntaveren, 1 Oct.: dc levering aau het waterschap 
. Z. van: lo. 135 grenen 

heipalen van 02 , 175 idem vnu 35 ; gegund 
aan J. T. , te Balk. resp. voor  ƒ5 .00 cn 
ƒ 2.30 per  stuk. 

2o. 100 str. . grenen gording 10-25 . 300 
idem 8—20 , 800 idom planken 4.30 ; gegund 
aan T. Visser, te Workuni , resp. voor ƒ 0.95. ƒ 0.01 
en /' 0.46 per  str. . 

Enschedé,  Oct.: hot bouweu vau 1 arbeiderswo-
ningen op ; ingek. 9 bilj. , als: 

W. , ƒ 3315 
G. , „  2749 
f. . Varvik . „  2585 

. , ,, 1770 
. Georling, „  1727 
. Flneht, „  1720 
. ter  Wcele Az., „  1710 

G. n . „  16S0 
A. Tönis, „  1592.30 

allen aldaar: gegund. 
tierlnrhein , 0 Oct.: het maken van beslagwerk aan 

de kanaaldijken vau Steenenhoek; minste inschr. was 
G. dc , aldaar, a ƒ0 .54 per  str. . 

Nlruwenheern, 0 Oct.: het aanleggen cn dc be-
planting dor  nieuwe begraafplaats; ingekomen 5 bil-
jetten, als: 
P, van Tol , to Boskoop, ƒ 745 
J. Jurissen, „  Naarden, „  720 
11. de , „ , „  G96 

. v. d Vnlk , „  idem „  GS2 
A. Vrij , ., Nieuwenhoorn. „  018 

Brrgen-ep-Zeam, 7 Oct.: do levering van steenkolen 
aan het ganiizocnshospitnnl: gegnud aan P. C. Geysen, 
aldaar, ii ƒ 9 . 98 per  1000 . 

Breda, 7 Oct.: de levering van idem aan idem: ge-
gund aan .). Sloop, aldaar, a ƒ8 .49 per  1000 . 

Nijmegen, 7 Oct.: dc levering van idem aau idem; 
gegund aau J. deu Breejeu, nldaar, ii f 8.89 per 
1000 . 

'a-llage, 7 Oct.: de levering van idem aan idem; 
gegund aan  van Gaaien, aldaar, a ƒ9 .85 per 

» . 
Amaterdain, 7 Oct.: do levering van idem aan id.; 

gegund aan Van p en Parkor, uldaar, ü ƒ 8 . 15 
per 1000 . 

l'treeht , 7 Oct.: de levering van idem ann idem; 
gegund aan J. T. Sweiickcr on Co., aldaar, a f 8.20 
per 1000 . 

, 0 t let.: lo. herstellingen aau ver-
schillende woningen, enz., behoorende tol de stichting 
Bcthesda; ingekomen 4 bilj. , uls: 
A. h.kinderman, tc Brumnieu, ' 26-49 
A. J. Nosscnt cn 

A. Beijers, „  ljochem, .. 2522 
J. de WUt . .. , „  1896 
.). Welsink, „  Brammen, „  1736 

2o. dc vernieuwing aau de Vijfslag; ingekomen 8 
bilj. , als: 
G . Boerstoel, te Brnnunen, ƒ 1779 
A. . „  Viornkker , „  1765 
. dc Witt , ., 1642 

A. J. Nosseut eu 
A. Beijers. „  1619 

J. Steinfoort, „ , ,, 1000 
Van der  Burg, ., , „  1588 
.1. Welsink, „  1430 
A. , „  1299 

So. het bouwen van een huis mot 2 wouiugon ; in-
gekomen 7 bilj- , als: 
A. J. Nosscnt en A. Beijers. ƒ 4092 
11. , te , ,, 3050 
A, . >> 3599 
.1. do Witt , ,. 3587 
J. Welsink, „  3386 
G. Boerstool. „  3339 
A. . „  3114 
gegund. 

, 9 Oct.: de lovcring van stecukolen benoo-
digd voor de gemooutegebouwen ged. den winter 
l875/,76: ingek. 2 bilj. , als: 

n . Trip : , ineens a ƒ 0.67", 
bij  gedeelten it /0.69"  per . 

Th. J.Swenckor: , incons ii ƒ 1.06s, 
bij  gedeelten k / 1.095 por  100 . 

, 9 Oct.: hut slatten vau deu houtkolk bij  den 
houtzaagmolen, het graven eener  opvaart en ophoogeo 
van steenplaatsen bij  het tichelwerk; ingekomen 8 
hitj. , nis: 

. de Weerd, te Sneek, ƒ 2898.76 
F. . Bciucma, „  Wolsum, . 1644.60 
J. . Jongstra, „  Wjjckel , „  1496. 
B. Walthuscn, „  Wnrkum , „  1463. 
P. . v. d. Plaats, „  Oosterlittens, „  1449. 
.1. Slegouga, m „  1341.90 
W. , „ , „  1210. 

. J. de Boer, „  idom „  1205. 
gegund. 

,  Oct.: het houwen van oen regulateur-
gebouw en con leerput bij  dc nieuwe gasfabriek : ingek. 
7 bilj. , nis: 

. , tc Aarlaudcrvccn, ƒ 13,500 
C. J. van Vliet , „  Oudshoorn, „  13,000 
J. A. , „  12,700 
J . C. Tom, ., 11,833 
J. van , „  11,000 
G. , „ , „  10,500 
1>. Boer, „  Sliedrecht. „  10,250 
overigen aldaar. 

, 11 Oct.: de levering van 650 . 
n ten dienste der  gemeente; minste 

inschrijver was . J, a aken, a ƒ 0 . 76 per . 
, 11 Oct.: het bouwen eener  gemeenteschool; 

geldig wareu 3 bilj. , als: 
. Peetors, te , ƒ 7050 
. van Oostwijeu, „ , „  7440 

J. van den Berg, „  Stamprooy , „  6780 
gegund. 

, 13 Oct.: hot nmken cn vul tooien van 
kaaimuren, langs do , op Fijcnoord; ingekomen 
17 bilj. , als: 

. de Borst Verdoom, to Ameidc, / 129.092 

. Cramer, „ , „  104,400 
J. v. d. Velde, „  Papendrecht, „  102,900 
l). Boer, „  Sliedrecht, „  101,290 

. , „  Capelle a/U., „  101,127 
J. F. Engel en 

. A. v. n , „ , „  99.900 
. Voordcudag Az., „  Strijeu, „  98,400 

J. Boshouwers, „  Utrecht, ,. 95,100 
. Geverding, „ , „  94,000 
. Tool, „ W o g n u m , „  91,990 

A. vnn Tuijl , „  .laarsvold, „  90,400 
. J. v. d. Stecuhoven 
en Co., „ , „  88,890 

Q. , „ , „  86,500 
J. ilc Bruijuo , ,. , „  83,480 
J. de n eu 

F. W. , „ . „  81.900 
C. Stork , „ , „  81,484 

. Westmaas, „  Strijen, 70,820 
, 14 Oct.: het amovecreu der  brouwerij 

Zwarte k onder  lluiumclo eu het bouwen van een 
overdekte mestvaalt . waschkamcr enz.: iugekomen 4 
bilj. , als: 

. J. , ƒ 1825 
1). J. Vinkcnborg, „  1749 

. J. , te , „  1587 
F. . , » 1448 
overigen tc ; gegund. 

, 14 Oct.: het inrichten cu uitbreiden tot 
bewaarschool van het gebouw op de Visehmarkt; in-
gekomen 12 bilj. , als: 

Gebr. Bomhoff, ƒ 4305 
Gebr. e Jong, „  4293 
Gebr. , „  4290 
W. , „  4184 
P. Spruïjt , ,, 4130 
J. v. d. wonde, „  4096 
P. Verhcij , „  3912 

. , „  3845 
Gebr. , „  3790 
Gobr. , „  3770 

. , „  3670 
A. v. d. Plas, „  3615 

allen aldaar. 
Amnverdam, 14 Oct.: het schilderwerk vau 11 sluis 

wachters won ingen aan het kanaal te Velseu; ingek. 
9 bilj. , als: 
André , te , ƒ 1 1 8 0. 

. van Es, „  1140. 
, „  1130. 
, „  1127. 

F. W. Petri, „  1079. 
, „  1057.51 

Van Niel, „  idem „  975. 
. N. , „  888.88 

Steen, „  Velseu, „  840. 
overigen aldaar. 

'a-llage, 15 Oct.: bij  do levering van verschillende 
benoodigd heden aun het burgerlij k armbestuur was 
o. a. ingeschreven voor: wit linnen : Van Zeeland cu 
Co., to Eindhoven, ii ƒ0.48**, A. Schroder en Co., 
it ƒ 0 . 4 5; grij s linnen : Van Zeeland cn Co., ii ƒ0.35*. 
A. Schroder en C a. ii ƒ 0 . 3 15 ; watertwist: W. F. . 

, it ƒ 0 . 3 6, A. Schroder en Co. ii ƒ 0 . 3 35 ; 
wit katoen it rO.80, vocriugkntocn ü /'0.26s, pilow it 
ƒ0 .45, paarse sits ii /"n.30; vricsbont: Van Zeeland ou 
Co., it ƒ 0 . 7 6, A. Schroder cn Co., it ƒ 0 . 5 5; borstrok-
streep: A. Schroder cn t'o., it ƒ 0 . 5 25 . W. F. . -
malen, ii ƒ0 .49; lichtgrij s voor  rokken: A. Schroder 
cn Co., it f 0.80; wit amersfonrt e ƒ 0.50, blauwe baai 
it /1.45, bocrensergie it ƒ0 .55; servetgoed: A. Schro-
der en Co., n ƒ 0 . 0 5, Van Zeeland eu Co., it /'0.471; 
boute zakdoeken: A. Schroder cn Co., it ƒ 0.26 per 
stuk, blauw wolleu raausslaapmulse.ua ƒ 0 . 7 5, katoenen 
idem ü ƒ 0 . 5 5; zwarte saaiet: W. F. . , 
a , A. Schriidcr on Co., ii ƒ 2 . 8 0; wollen mans 
kousen ii / 1.10 cn idem voor  vrouwon ii ƒ 1 . 30 per 
paar; overigon aldaar. 

, 15 Oct.: lo. do vernieuw!ngcu en herstel-
lingen, benevens het onderhoud ged. bijna 5 jnron, 
van de gebouwen, kaaimuren, schoei ingen , gordingen, 
bruggen euz.. ten laste vim do gemeenten n ou 

t uan den i on vnn danr tot ann de 
vourmalige ; ingekomen 4 biljetten , als: 

te , . Spruïjt , 
. , 

f 4988 
4581 

O. dc e en Zn., „  4432 
W . F. C. Schaap, „  4400 
gegund, bij  guedviudiug, aan G. dc e en Zoon. 
voor ƒ 4t00. 

2d. de vernieuwingen en herstelliugcu, benevens hot 
onderhoud ged. bijna 6 jaren, van de werken aan don 

; ingekomen 4 bilj. , als: 
. Siiruijt , f 0391 
. , „  6293 

W. F. C. Schaap, „  6960 
G. do e en Zn., „  5870 

overigen aldaar; gegund. 
Amaterdam, 15 Oct.: het bouwen vnu  stooin-

ververij  met 2 bovcuwouingcu , in de dwarsstraat op 
. Olifnntspad, ouder  beheer vau den architect J. 

Scrvais; minste inschrijver  was S. G. Vlieken, aldaar, 
voor ƒ 14,954. 

Xwellr , 15 Oct.: het verbreeden vau dc Willems-
vaart cn het maken vau 155 . glooiingbrschoeüug 
langs het kauaalboord; minste iuschr. was . , 
aldaar, voor ƒ 8835. 

http://ii.it!'
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E  — Zondag 24 October  1875. 

. 15 Ocl.: liet driejari g onderhoud vnn 
de aanleg- cn losplaat» voor  visschers in deu Brsk-
mau bij  uu ; minste insclir. was . Tim-
lens, tc , voor  ƒ 5 10 'sjnars. 

liruuiimni ,  Oct.: de levering VAn t'fiOO stuks 
geperst-koperen plaatjes, in zake de hondenbelasting; 
2 biljetten waren ingekomen, het eeue tegen , bet 
andere tegen 4' 5/,6 ct. per  stuk. 

n . S Oct.: bot uuiovcereu van cene bouw-
schuur en eenige verltouwing aan het logement Ue 

; ingek 1 bilj. . als: 
Schoonmnn, / 4772 
J. . „  4766 
,T. Steinvoort. „  3606 
J. do Wit , „  3595 

allen aldaar; gegund. 
g „  4100 

' i , 20 Oct.: to. hel maken van 3 dwarskrib-
ben langs den rechteroever  van de l.'-k onder  Jaars-
veld ; minste inschr. was A. G, , te lledel, 
voor  ƒ12,685. 

2o. bot aanliggen van eeu rijzen strekdam lungs deu 
rechteroever der  Oude , tegenover : 
miuste inschr. was G. dc , te Gorinebem, voor 
f 16,542. 

. bet opruimen van eenige ondiepten tot verbe* 
tering van het vaarwater op de Nieuwe s en het 
Scheur  enz.; ingek. 2 geldige bilj. , als: 
A. Volker, to Sliedrecht, ƒ 492,000 
W. , „  idem „  294,940 

4o. de uitvoering van werken tot versterking der 
verbinding van dc Annn-Jaeominaplnat met dc -
plaat; minste inschr. was . van Wijngaarden, tc 
Sliedrecht, voor ƒ 38,300. 

, 20 Oct.: lo. de levering aan de gemeente-
lijk e gasfabriek van 8000 U knik;  minste inschr. 
was C. van Weerdenburg, tc . voor ƒ 1.02 
per . 

2o. het plaatsen vnu toestellen cn hel leggen vau 
de buizenleiding op het terrein der  nieuwe gasfabriek: 
minste inschrijver  was F. W. Braat, tc . voor 
 18,640. 
Uranlngen, 20 Oct.: het makeu van ecu nieuw-

en hel verbouwen vau ccn bestaand woonhuis voor 
. W. Nicsscu; ingek. 5 bilj. , als: 

. , ƒ 4393 
. Jansen, 3987 

G. , ,, 3900 
J . N. Boelens, ,, 3798 
J . F. , „  3755 

allen aldaar; gegund. 
, 21 Oct.: liet bouweu van 2 vasle bruggen, 

tot toegang van de t en van het Water 
langs het k naar bet Centraalstation, te Am-
sterdam, ten behoeve van den spoorweg vau Nieuwc-
dicp naar  Amsterdam: iugek. 21 bilj. , als: 

e 
Actieu-Verein. tc Obcrbauscn, ƒ176,153 

c ' 

, 

, , 
i Gouda, 
, , 

, idem 

„  Botterdam, 
„ , 

„  Utrecht, 
„  Schoor], 
„ . 

„  164,500 
„  163,800 
„  162,800 
„  162,500 
„  161,380 
„  159.96] 
„  159,939 
„  159,300 

„  158,232 
„  158,200 
„  157,700 
„  156,000 
„  156,000 
„  155,843 

„  155,300 
„  154,800 
„  154,800 
„  154,750 
„  154,000 
„  153,646 

Acticn-Gesc 11 schaft, „  Baycnthal, 
A. van Tuyl Uz., ,, Jaarsveld, 

. J. , 
A . S. Schaafsma, 
J. Gal man, 
J. P. Cornelissen, 
C. , 
A . , 

. J. van den Stoenhovcu 
ea Co., 

G. Toornvliet, 
G. , 
\1 , 

. van der  Wcgt, 
, C. Schaadc, 

J. , 
en W. S. , 

. A . Scbrctlen cu Co., 
F. . Oziuga, 
B. van der  Weerden, 

. , 
. Geverding, 

ovorigeu tc Amsterdam. 
Arnhem, 22 Oct.: de voortzetting van den Vrijcu -

burger  Spreug, ten behoeve der  watervoeding van het 
Abcldoornscbc ; miuste inschr. was A. G. den 
Boestcrd, tc , voor  ƒ11,297. 

Advertentien . 

. 
Sollicitanten uaar dc betrekking van

 over de gemeentewerken in
waaraan eene jaarwedde van /' 1200 verbonden 
is, worden verzocht hunne sollicitntiestukken vóór 
3 November e. k. vrachtvri j  ter  Secretarie van 
de Gemeente te  in te zenden. 

Afdrukke n vuu de instructi e zijn op
aanvrage ter  Secretarie verkrijgbaar . 

, 14 October 1875. 

. . 

. 
Op  den lOden November 1875, des 

uamiddugs tcu 2 ure, aau hel Centraalbureau 
der j  lol c van Staatsspoor-
wegen bij  de e n te  van: 

Bestek u" . 144. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art . 33 van liet Bestek. 

t Bestek ligt van den lSden October  1875 lei 
lezing aau bet Ccutraalbureuu bij  de e 

, cn aan het bureuu van den -
nieur te  en is op  aanvraug op 
gemelde plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven door den Sectie-
r  tc

e aanwijzing op het terrein zul geschieden 
den 3den November 1875. 

 den lSdcn October 1875. 

door het . . Parochiaal r te
Ooxdorp (eiland Texel) op g den 2üsten 
October 1875. des middags ten twaalf ure, in 
het t van BfABTfNUS F aldaar: 

c teekeningen cn het bestek liggen ter  visie 
in voornoemd , en iederen werkdag van 
tien tot twaalf ure des morgens op het Bureau 
van den ondergeteckende. — e bestekken zijn 
a een gulden verkrijgbaa r in voornoemd -
ment te  ter  Stoomsnelpersdrukkerij 
van C. . VA N N te Amsterdam 
en liggen ook ter  visie in het l
te  en in het  te 

Nadere inlichtingen geeft op  anuvragc 
de Architect 

V. B1JVOETS G
te Amsterdam. 

 Op  29  B. zal te 1 uur 

n. iu. in het t  wor-
den aanbesteed: 

e teekeningen zullen van af dei 18den e. k. 
ter  inzage en overname in genoemd l ge-
reed liggen. 

Aanwijzin g in  zal op Zaterdag 23 dezer 
te 2 uren n. in. door den Architect W.
worden gegeven hij  wien inmiddels nadere in-
lichtingen te bekomen zijn. 

Bestek en voorwaarden zullen van af g 
a. s. tegen betaling van ƒ 1 bij  hein te verkrij -
gen zijn. 

 EN S der  ge-
meente  zullen op

 ten 12 ure des middags, op het 
, in het openbaar en bij  enkele inschrij -

ving doen aanbesteden: 

e voorwaarden dezer  aanbesteding zijn , met 
de daarbij  behoorende teekeningen, uitsluitend te 
verkrijge n ter j  der  gemeente, tegen beta-
ling van ƒ 2 . 5 0, en liggen voorts ter  lezing in 
een der  lokalen van de Secretarie (afdeeling

 tijdelij k kantoor  houdende in de 
lokalen van het voormalige Oudemanhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden 
aan genoemde afdeeling cn aan het bureau van 
den r  Stads Architect B. E F Jz., aan 
den Stads Titmnertuin , des voormiddags van 
10—12 ure. 

10 October 1875.

E . 

. 
T É van het n 

der  tc  zullen op Za-

terdag den  October 1875, des namiddags 
ten 2 ure, in het Gebouw voor n en We-
tenschappen te  bij  enkele inschrijvin g 
aanbesteden : 

Bestek met teekeningen zijn ad ƒ 1 verkrijg -
baar  bij  den r  BOS, , uchter  St. -
ter  te

n worden gegeven door deu Archi -
tect E. G. , te

Op  9den November  1875, des na-
middags ten 2 ure, aan bet Centraalbureau der 

j  tot Exploitati e van Staatsspoorwe-
gen bij  de e n te  van: 

Bestek no. 145. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art . 20 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den lOden October 1875 
ter  lezing uan het Centraalbureau bij  de e 

, en aan het bureuu vun den r 
te  en is op  aanvraag op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven door den Sectie-
r  te

e aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
1slen November 1875. 

 den lOden October 1875. 

in , 

. 

STOOM- en FABRIEKSWERKTUIGEN, 

U VOO . 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 

'8  lot ferminderde 
prijzen sleecis in diverse afinetlngen vuorhanrlen. 

, 
, 

, 

, 
steeds vuorhanden tegen veel verminderden prijs , 
in slechts eerste kwaliteit bij

 Vorineht. 

k 

 & C\ 

Utrecht. 

k „de e " 

n zich aan tut liet inlieten van
 en liet geven van  vuur

tingen tut uitvoering vau Publieke Werken

" Y T A T te , 

beveelt zich voortdurend uan tut
 enz., met zink, lood of 

leijen. en verder  voor de levering van

 alsmede  en

N 
.an i \ voor 

Bouwkundigen van 

Th. J . DOBBE te Utrecht . 

E E l l V E N . . 

N N . 

n in n cu Belgischen Straatkeien, 

Portland-Cement, Traa, , Vuurvaste Steenen, eni' 

 en N van  en 
, alle soorten vnn 

 prijkt e
, eni. en/. 

Verwarming au Veiitilerin g 
VA N GEBOUWEN. 

Ue Ondergeteekenden bevelen zich aan voor 
bet leveren van

 door  middel van
 o(

 nieuw  54, 

E  A . 

. 
Voorhanden diverse  van volgende afmeting {», [\, | | en 4J met 9 Centim. hoogte, uiterst 

geschikt in naauwe straten, om het vallen der  paarden te voorkomen, en vóór Vergaderzalen, kofhj -
huizen en andere Publieke Gebouwen of , daar  deze keien geen geraas veroorzaken, en ein-
delijk  met 4 Centim. hoogte voor  Trottoirs , , Paardenstallen, 
Waschhuizen, Oranjericn , Onderhuizen, Waranda's enz. enz. 

Nadere n aan de Fabriek; wederverkoopers

E & S . 
. 

Utroclit . Bl ldtstraat ,

T N N 
VOO

E en . 
STOOMMACHINES , LOCOMOBILES . 

Draaibanken , Boormachines , Lintzagen , Verfmolens , enz. 
BANKSCHROEVEN, AANBEELDEN, SNU4JZERS, RATELBOREN, WATERPASSEN, en/,. 

, , , enz. 
Mimimachines . borschinucliines , Hakselsnijders , Lijnkockenbiekcrs , enz. 

!  en
 en

 enz. enz. 

, , enz. 

.  &> ZOON , 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

, 
levert tegen lagen prij s prim a

en monsters op verlangen. 

VA
Vzvl do Travor* . 

e j  belast zich met het
van gecomprimeerde wegen en niasliekvloereu, 

n geeft de r 
aan de Fabriek W.W . 107*%, 

(1. . VA N N 
te

E en E 
N T 

li . . Aartsbisdom van 

 —2b 

Verkrijgbaa r bij , VA N E -

'E  en , te

Adressen . 
Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels . . 15.— 
dri e regels » u 20.— 

1'. r 

 Allr -
i in if ui, . l ,i /7.ÏS |>er tal 

 te  te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VAX -

t  1) , te

J » e ». , te
van  waterbnkke 

 labrikau l 
l , vloeren. enz. 

 te koop nabij  de n 
aan den Singel, te  te bevragen bij  den 
architect i aldaar. 

,
, Fabriek van

 en

 t.

Tiende g ï°. 44. Zondag 31 Octobe 1875. 

E . 
VOOB 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Verschijnt Zondags. Prij s per S maanden f , n abonneert zich 
een jaargang. Afionderlijk e noinmen bij  vooruitbestelting 15 cento. 

All e stukken en advertentien te adresseeren aan 

de e te Arrhem . 

: 

Van 1—5 regen ƒ 1.—, 
nommer van het bind 

verder  voor  eiken regel 20 cents en 10 cents voor  een 
i.rn in- letters worden naar  plaatsruimte berekend. 

langden apo 
den mei den 

r hij  is 
zal blijven, 
der 

. 
Sinds 25 t van dit jaar  verschijnt te 

e het driemaundelijksche

(abonnementsprijs voor het buitenland fr . 3.50 
's jaars). Omstandigheden, onafhankelijk van mijn 
wil , hebben mij  tot heden belet van den inhuud 
der dri e uitgegeven afleveringen verslag te ge-
ven, maar  dewijl misschien iu November het 
Nederlandsch  over de 
voor- en nadoelen van smal spoor van gedachten 
zal wisselen, wensch ik reeds nu iets mede te 
deelcn uit een verslag, dat de ingenieur l 
in het nieuwe tijdschrif t geeft van een werk: 

1874, 1  8"  10

e heer l heeft ook bij  Georg, te 
Geneve, een vlugschrift uitgegeven:

 waarin hij  den aanleg van een umallen 
spoorweg op de zuidoostelijke hellingen van den 
Jura bepleit. t betoog is vroeger  verschenen 
in het Zwitsersehs weekblad

t is waar , dat de heer l
j  heelt bet ontwerp van den ver-

nweg opgemaakt en /-al belast wor-
bouw, als het werk totstandkomt, 

benauwd, dat zijn wensch onvervuld 
Na de tallooze spoorweg-knoeierijen 

jaren is de stemming niet gunstig 
voor  spoorweguitgaven in die lauden, waar  men 
ze niet bestrijden kun uit den dagelijkschen ar-
beid vun overseeache verwonnellngen. En in 
het kanton Waadt zal de bevolking geroepen 
worden te stemmen over de vraag, of zij  voor 
dc nieuwe baan geld wil geven. Wel vordert 
de billijkheid , dat men de boeren helpc na de 
stedelingen van het gewenschte vervoermiddel te 
hebben vooralen, cn alle belanghebbenden hellen 
dan ook in de cuurauteu lofzangen aau up de 
Boekende solidariteit"  der  Zwitsers,,, r  hel 
zal vermoedelijk opnieuw blijken . dat dc wereld 
niet geregeerd wordt dour  (Comte), 
noch door , 
maai' door

 (Spencer), of, brutaler ge-
zegd, door  «behingen"  (Vun Uellwald). 

Na deze waarschuwing tegen  ge-
schriften, keer ik tot mijn onderwerp terug. 

Zuu de geschriften over de breede spoorwegen 
overvloedig zijn , is dit in de verte niet het ge-
val met de goedkoope smalle, want de catalogue 
van de werken, die hierover  verschenen zijn iu 
de Franicbe taal, kan g- makkelij k plaats vinden 
op cene enkele bladzijd ». Vooral de monograpbleen 
ontbreken, en men is, in het algemeen, vour 
inlichtingen omtrent de gebouwde lijnen, beperkt 
tut de zeer  onvolledige en meer of min juiste 
gegevens, die men bier en daar  verspreid vindt. 

e memorie van den heer , eerst in de 
Annates  opgenomen, daarna afzonder-
lij k gedrukt, zal dus bij  de ingenieurs eeu goed 
onthaal vinden. 

Een boekdeel, zuo vol berekeningen en
is bijna onmogelijk saam te vatten; wij  zullen 
dan ouk het geheele theoretische gedeelte, dat 
bciiekkiu g heelt op bet arbeid»vermogen der 
locomotieven, bel weerstandevermogen der  baan, 
enz., alsmede de inlichtingen, geput uit andere 
geschiilten over de smalle apoorwegen in de 
Vereenigde-St.itcn, iu a en van c 
terzijd e laten, om ons te bepalen tot de zake-
lykste gegevens over de vgl'  weinig bekende 
lijnen , die het onderwerp der  memorie uitmaken. 

e lijnen zijn alechta nijverbeideapoorwegen, 
die geen reizigei» vervoeren, maar dit untneemt 
mets aan het belang, dat zg wekken, omdat het, 
teneinde ze geschikt le maken voor het vei voer 
vun personen , voldoende zuu zgu er  eenige inrich -
tingen van geringe beteekenis aan toe te voegen. 
Vele spoorwegen met kleine doorsnede, zooals 
die van Festiuiog en het , bg"  voorbeeld, 
hebben een begin getuid gelijk die, waarvan wij 
nu gaan spreken, en bet vervoer van reizigers 
eerst verscheidene jaren na den aanleg onder-
nomen. 

 (Griekenland). — 

liaan l"0 0 lusscheu de spoorstaven. e lijn , 
welker  lengte OÜOO meters bedraagt, beeft ten 
doel het vervoer  naar de fabriek tc a 
(die 18 ovens heeft), van de oude slakkeu (af-
komstig van eene ontginning vóór de christelijk e 
jaartelling ) van zilvei houdend looderts, waaruit 
Je nieuwere wetenschap het middel heeft gevonden 

met genoegzame winst lood en zilver te trekken. 
e j  had er  ook op gerekend de ont-

ginning van de mijnen te hervatten, en parti j  tc 
trekken van het reeds floor de ouden bewerkte 
erts en door hen als tu arm aan zuiver  metaal 
opgegeven, maar het Grieksche Gouvernement 

 er  zich tegen verzet. 

Vun Ergastiri u verheft zich de lij n onafgebro-
ken tot een heuvel, dien zij  in een tunnel door-
trekt , en vau waar zij  langs de andere helling 
daalt tot hel eindstation Berzeko, waar de la-
ding van de slakken plaats vindt , zoowel die der 
ophoopingen vau Berzeko zelf, waar  verplaatsbare 
sporen (?  doordringen, als de van 
andere punten, op eeueloskade, met karren aan-
gevoerde. 

Bij deu  bevindt zich een klein 
wijk - uf wisselspoor  vuur de vorming van de trei-
nen , daar  getal wagens tusschen den heuvel 
uf het verdeelpunt en Ergastiri a dubbel zoo groot 
is als dat tusschen den heuvel en Berzeko. n 
maakt er  ouk gebruik van om eene steengroef te 
cxploiteereu, waarvan men ongeveer  dri e wag 
gons daigs naar  Ergastiri a vervoert. 

Van Ergastiri a naar den top van den heuvel 
vindt men 3847 meters aanhoudende stijging 
van 35 op 1000 ü Js), 1741 meters bocht 
met straal van 00 in. en 1100 andere bochten, 
welker  straal afwisselt van 70 m. tot 200 m. 
n het station Ergastiri a zelf zijn 235 m. met 
eene bocht vau 50 m. straal. 

Van den heuvel tot Berzeko zijn de dalingen 
 tusschen 17.5 en 20 op 1000 (-j} 7 eu 

2071 in.  met stralen men vindt i 
van 70 tot 200 tu. 

e b ichten in tegengestelde richtin g zouden, 
zoo zij  ciikelvurmi g waren, gescheiden zijn door 
rechle vukkeu van 25 m., maar  dewijl J ecu 
parabool vormen, zijn de rechtlijnig s verbindin-
gen slechts gebracht op dri e meters. 

e breedte der  aarde haan ia slechts dri e me-
ters. u de ingravingen zijn slooten van 0,80 
m. elk, muur in de meeste gevallen heeft men 
zich vergenoegd met cene enkele sloot auu de 
hoogste zijd.- van den berg. 

e teerllng-inhoud der  aardewerken (de tun-
nel er  niet onder  begrepen) is gestegen tot on-
geveer  2000 m* per  kilometer, uitgevoerd te-
gen fr . 3,70 de leerling-el. e onderaard-che 
gang of tunnel, waarvan de ledige ruimt e of 
doorsnede slechts 11,54 in 1 bedraagt, en die 
slechts over  eene geringe lengte bekleed is, is 
207  m. lang; de aanlegkosten zijn 281  fr . 
per atiekkende cl. e andere kunstwerken, ten 
getale van 27 (daaronder  niet begrepen eenige 
bekleedingamuren) zijn van weinig gewicht; zij 
beslaan in 0 pla.i tij  /.eren duikers (ol'  bruggen 

 vun 3 tot 4 in. opening, iu twee 
bruggen (,'  van 2,50 ra. middellij n en 
10 duikertje *  van 0,40 tot 1,00 ra , 
waarvan 17 gedekt met zerken

e hallast heeft slechts een leerling-inhoud 
vnn 0  m* per  atr. el; zijne dikte is 0,30 ra. 
ti g is slechts komen tc staan op fr . 3.00 dc 
teei ling-el. 

e spoorstaven, van hel type Vignole, zijn 
van Bessemer-staal eu wegen 20,3 kilogr . per 
nieter; zij  zijn gelascht eu met haken verbon-
den, waarvan 4 per  staaf iu hare zool zijn ge-
vat om beweging in de richtin g barer  lengte tc 
voorkomen. Ue rails, lang 5,50 ui., zijn gelegd 
op acht eikenhouten, te Triest gekochte dwars-
liggers; dezer  afstund is Om,71 tut Om,72, eu 
by de kOpeinden der  rail s 0.00 m.; zy hebben 
lui.00 lengte, 0,12 rit dikte en eene breedte 
van 0  in. vour de tusschen gelegene, maar 
0,21 iu. onder de ataaf*  verbind  Om ver-
wijdin g vau het epoor te beletten , heelt men 
luaacben dc staaf en twee dwarsliggers (waarvan 
ccn ouder  haar  uiteinde) ijzeren platen v.in 
0,000 in. dikte gelegd, duurboord van gaten tol 
het inlaten van haken. 

e afstand vau lm,00 tusschen dc koppen " f 
verdikkingen is iu de bochten met 0,000 ra. ver-
meerderd geworden ; voor  deze zijn de rail s met 
de dommekracht gebugen gewurden alvorens ze 
te leggen; de zijdclingsche uitwykin g (de ver-
booging  gaat niet boven 0in,10; de 
berekening gaf een grooter  cgfer, maar de on-
gemakken, die er  uit voortvloeiden voor  dn stoom-
wagens , hebben niet gedoogd zich daaraan te 
houden. 

e weg, die zich zeer  gued houdt, is, gelegd 
en beballast, te staan gekomen up . 20.70 de 
strekkende el. 

e vertakkingen ot wijkspureu meten 0U0 

el. Er  zijn vijftie n spoorveranderingen en vier 
draaischijven. e wissels zijn geschaafd
volgeni' het stelsel Wild , en hebben 3,00 . 
lengte; > de harten der  kruisingen zijn gevormd 
uit geschaafde spoorstaven, vereenigd door  bou-
ten; de twee toestellen, wissels en kruisingen 
zijn te z;nii"! i te staan gekomen (zonder het leg-
gen) op 621 fr . e draaischijven voor de waggons 
zijn van gegoten ijzer; hare middellij n is 2,25 

. en hare kosten beloopen 1128 fr . n de 
werkplaatsen der  spoorbaan is eenc draaischijf 
vuur  locomotieven vervaardigd geworden vau 2,025 

. middellijn ; zij  is te slaan gekomen op 1900 fr . 

c loods voor de machines (3) heeft gekost 
77111 fr . * en de werkplaats voor  aanmaak en her-
stellingen, het gereedschap  er  onder 
begrepen1. 29,252 fr. ; om ten naastcbij  volledig 
te zijn ohlbreekt er  eeu werktui g aan om de ra-
deren tej  gieten  en een dubbele draai-
bank  voor  assen

e werkplaats houdt een personeel van 28 
werklieden bc/ig. 

liet dragend materieel bestaat uit 40 wagens 
met bak, die een gewicht hebben van 2000 tot 
2710 kilogr. , een draagvermogen van zes tuunen 
nuttigen last cu 1500 tut 1590 fr . kosten. Allen 
zijn voorzien vun reu.toestellen , hetzij  met schroef, 
hutzij  met hefboom. e raderen hebben 0,00 . 
middellij n eu de afstand der  asseu is 1,45 . 

e locomotieven, ten getale van drie, komen 
uit ile fabriek van And ré n cn Cie., te 

t zyn tender-machines, wegende 
ledig 17,500 kilogr . en geladen 22,905. e 
dri e assen zyn gekoppeld, met een afstand tus-
schen de'twee uiterste  van 
2,20 . en hare raderen hebben 0,90 el middel-
J11 r  i e oppervlakte van den rooster is 0,627 

1 en die van de verhittin g 49,53 \ waarvan 
4,32 voor den haard. Stempel  van den 
stoomketel: 9 dnmpkringsdrukkingen . 

liet trekvermogen van deze stoomwagens is 
3545 kilogr. , een cijfer , nagenoeg gelijk aan de 
ad heren tie uf aai,klemming van , maar de 
gemiddelde inspanning, die uien bun veilig vragen 
mag, kuuit overeen met eenc tuelating van 40 
ten honderd en is dus 2700 kilogr . e overeen-
komstige snelheid zou zijn 17 kilom. in het uur 
en hel koleuverhruik 21,7 kilogr . per  kilom. lu 
de praktij k sloepen deze machines langs eene 
stijging van 35 op 100Ü in deu winter 12 ledige 
wagens en in deu zomer 14; laugs de stijging 
van 26 op 1000 iu den winter 6 volle wagens 
en iu den zomer 7, met eene snelheid van 12 
kilom. 

n maakt gemiddeld 3 tot 4 reizen daags, 
elk een dourluupeii van 17950 iu. vei eischen Je, 
en een verbrui k van 15,4 kilogr . kuleu per  ki -
lom., het aansteken en oponthoud aan de sta-
tions er  onder  begrepen. e geheele reis duurt 
Seven kwartier en brengt aan de fabriek een 
nuttigen last van 73,2 tonnen. n zou gemak-
kelij k 5 cn zelfs 0 ruizen kunnen maken , elk van 

 tonnen. e daling over de helling vau 35 
ra.in. geschiedt met eeue snelheid van 20 ki -
lom. in het uur. 

Ue aanlegkosten van den weg zijn gestegen 
tut fr . 77,403 per  kilometer, waaronder 21,146 
vuur het rollend materieel. n kan aannemen, 
dat de kosten per  mij l iu Frankrij k de som van 
05000 fr . niet zouden hebben bereikt, waarvan 
17000 vour het rollend materieel, cn wel we-
gens besparing op het vervoer  van het materieel, 
tien geringeren prij s vau den handenarbeid en de 
gruotere bekwaamheid dei werklieden. 

Wat du exploitatie-kosten betreft, zij  heluopen 
fr .  por  trein-ot asuiyl, uf . 0.14 vour  elke 
nuttige ton per  mijl . r  het vervoer op 750 
tonnen per  dag tc brengen, een cijler  mot het 
uog wuarup de weg gebouwd was geworden, zou 
de laatste prij s dalen tot 9 centimes, uia.ir  lelft 
iu len tegen WOO rdigen staat van zaken bespaart 
du aanleg van deze lij n aan de maatschappij 
220,000 fr . 's jaars op de vroegere uitgaaf vuor 
het vervoer van de slakken , zoodat de weg bin-
nen dri e ol vier  jaren betaald zal zijn. 
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N STE G VAN N 
EN ,  VOUlt E TEN -

G T E . 
n  dezer had te 's-Gravenhage, in 

bet bovenlukaal vun bet gebouw vour n 
en Wetenschappen, de opening plaats van de 
Tentoonstelling van teekc.inugeii en modellen van 

groote openbare werken in Nederland, bestemd 
voor de e Tentoonstelling, die in bet 
volgende jaar te Philadelphia zal plaats hebben. 

e r  van Binucnlandschc Zaken en vele 
andere autoriteiten waren reeds te 2 uren in 
het lokaal bijeen , zoodat, toen de heer E. . 
von Bauinbauer, Voorzitter  van de Nederlandsche 

, het woord nam, aan alle aan-
wezigen reeds de gelegenheid was  een 
vluchtigen blik op de tentoungestcldo voorwerpen 
te werpen. e heer Vun Baumhauer, zich tot 
den r  wendende, zeide ongeveer het vol-
gende : 

e Nederlandsche , aan welke 
op Uwer Excellenties voordracht door Z. . den 

g de eervolle, doch moeilijke taak is opge-
dragen de belangen der  Nederlandsche nijveren 
eu kunstenaars bij  de in het volgend jaar te 
Philadelphia te houden wereldtentoonstelling te 
behartigen, heeft gemeend dat bij  zulke interna-
tionale wereldwedstrijden het een hoofd vereisehte 
is, 'lat naast de producten der  individuccte nij -
veren en kunstenaars, het d zelf vertegen-
woordigd zij  door  zijne eigenaardigheden , vooral 
wanneer die eigenaardigheden strekken kunnen 
om het d in deu vreemde te  waardeeren. 

aOni vaderland nu, hetwelk voor een grout 
deel aan het water is ontwoekerd en steeds een 
strij d vuor  bchuud met het water  heeft te voeren , 
-t  in dit Oplicht byna alleen op deu aardbo-
dem. e eigenaardige toestand heeft als natuur-
lij k gevolg de middelen doen zoeken, om ons 
tegen onzen machtigen vijand, de zee, niet alleen 
te verdedigen, maar ook parti j  te trekken van 
dien voor  handel zoo machtigen vriend. 

'ï.i.in heeft Nederland te danken het door 
de geheele wereld beroemde, door  alle vreemde 
landen geraadpleegde korps e inge-
nieurs van den Waterstaat, terwij l bij  de behoefte 
aan spoorwegen in ons duor  breede rivieren door-
sneden vaderland uit dat korps van waterbouw-
kundigen een tweede, even uitstekend korps is 
ontstaan, namelijk dat der  ingenieurs voor den 
aanleg vun spoorwegen, die niet minder dan 
hunne broeders duur de stoute overbrugging dier 
breede stroomen de bewondering van het buiten-
land hebben geoogst. 

e Nederlandsche e heeft het 
als haar  eersten plicht gerekend, bij  dm grooten 
wereldwedstrijd iu het door  kolossale werken be-
roemde Noord-Auierik u te toonen , dat het kleine 
Nederland up het gebied vau groote werken voor 
geen land der  aarde behoeft ouder tc doen. 

m dit op eeue waardige wijze te kunnen 
doen, heeft zij  van U-ve Excellentie machtiging 
verzucht, um met 's s gelden cene collec-
tieve voorstelling der  in de laatste tijden iu Ne-
derland uitgevoerde groote werken te doen sa-
menstellen. Zij  dankt Uwe Excellentie, die haar 
daartoe in de gelegenheid heeft geatcld, maar 
zij  dankt niet minder de heeren hoofdingenieurs, 
ingenieurs en teekenaars , die bare pogingen als 
o ui strij d hebben ondersteund.  dankt de -
tie der  Amsterdameche n tatscliappij  , die 
door deu kundigen r der  Am-iterdamsehe 
Ambachtsschool, deu heer  Olie, eenc keurige relief* 
voorstelling vuu dat vour deu bloei van Amster-
dam zoo gewichtig werk heeft  lervatrdigea. 

 dankt deu heer  Amersfoordt vuur  zijne fraaie 
relict voorstellingen van de Zuiderzee, bij  welk 
woik onze geëerbiedigde , bij  baar bc-
loek van gisteren, den vurigen weu>ch uitte, dat 
hut haar  gegeven mocht  de uitvoering, ware 
het slechts het begin vau uitvoering, te beleven 
van de gedeeltelijke indijkin g vau dien waterplas, 
waardoor  Nederland up eenc vreedzame  eeue 
vruchtbare pi ovincie, die menig andere provincie 
 grootte en belangrijkheid zul overtreffen, aan 

 gebied zal aiincxeeren. 

vUe Nederlandsche e heeft ge-
meend, eene vóór-tentoonstell ing vau deze collectie 
te moeten houden, duar zij  gaarne over  baai-
werk het oordeel wenschte te vernemen iu de 
eerste plaats van Uwe Excellentie, maar ook 
van de heeren ingenieurs eu van allen, die be-
langstellen iu de wuardceiing van ons vaderland 
iu deu vreemde. Onthoudt ons uwe opmerkin-
gen niet; wy kunnen uug over  eenige maanden 
beschikken om te docu verbeteren wat verbete-
rin g noodig heelt. 

n slutte nog een woord van dank aan het 
Bestuur van dit prachtige gebouw voor n 
en Wetenschappen, dat uus de gelegenheid heeft 
verschaft deze vóór-ten toonstelling iu de, aange-
schikte lokalen arme, residentiestad te kunnen 
houden. e Ned. c draagt aan dit 
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Bestuur de zorg voor  collectie gedurende 
eenige weken op en is overtuigd, dat
kers zijne pogingen om  ongeschonden in 
handen der e te doen terugkeereti, 
zullen ondersteunen." 

e heer k voerde daarna het woord. 
Zijn e rede was een weerklank op die van den 
heer  Von Boumhauer. e r  verklaarde dat 
ieder  echt Nederlander  zeker met genoegen zou 
zien, dat ons land op de voorgestelde wijze op de 
Amerikaanschc tentoonstelling zou toonen, dat 
het, al is het klein, op het gebied van openbare 
werken aan de grootste Staten het hoofd kun 
bieden. j  constateerde dat deze vóór-tentoon-
stelling op alle aanwezigen een goeden indru k 
heeft gemaakt, wenschte dc e ge-
luk met dien uitslag en sprak  hoop uit , dat 
zij  ook in het overige gedeelte van hare taak 
even goed moge slagen. 

a werd de expositie andermaal bezichtigd. 
Zi j  bestaat in hoofdzaak uit eene reusachtige, 
koepelvonnlge kiosk. Vij f breede zijwanden strek-
ken zich van het middelpunt uit uu zijn aan 
beide zijden dc dragurs van de teekeningen onzer 
voornaamste openbare werken. 

Boven elke teekening staat een bord met een 
opgave van de voorstelling in de Engelsche taal. 

e geheele étalage is donkerbrui n van kleur , 
met gouden randen afgezet en maakt ook op een 
afstand een flink eiTect. 

e tentoongestelde nommers bevatten: 
e droogmaking van de . 
t kanaal door d op zijn Smalst. 

j  afzonderlijk het model in vogelperspec-
tief van het geheele werk in papier  maché. 

e Waterweg van Botterdam naar zee k 
van ) met relief-model in vogelperspectief 
van het geheele werk (nog niet voltooid, doch 
zal in den loop van deze tentoonstelling nog 
worden opgesteld). 

e stalen draaibru g te . 
e afdamming van de Schelde en van het Sloe. 
e spoorwegbrug over het n . 

e brug en die te g en tc Bommel 
zijn in haar  geheel als landschapschilder̂  ten-
toongesteld , waaronder  de daarbijbehoorende con-
stiuctie-teekeningen zijn gevoegd. 

e pneumatische fundcering van de pijler s der 
brug over de s tc . 

Een nieuw stoompompworktuig. 

e spoorwegbrug te . 
e draaibru g over het Noordhollandsche l 

bij  Alkmaar . 
e kraanbru g over de rivier  dc . 
e spoorwegbrug te Bommel. 
e kleinere vakken bevatten: 
e havenwerken tc n met daarbijbe-

hoorende, afzonderlijk geëxposeerde modellen. 
e toren der  Nieuwe k te , met de 

' gerestaureerde torenspits. 
e afbeeldingen in photographicen in twee 

vakken. 
e afneming en de verdediging van de -

landsche kust. 
Vóór dit laatste tusschenvuk is op een tafel 

een groote reliëfkaar t gelegd van de Zuiderzee 
met omliggende streken, geologisch gekleurd. 

r .  P. Amersfoordt werd daarop het 
volgende vers geplaatst: 

e is drained: 
And drained is the Y : 

f peace is maintained, 
Zuiderzee gels dry. 

Als ontwerp-wapen voor de nieuw te verove-
ren provincie is op de kaart afgebeeld, de Zee 
met een rijzende Zon en het blazoen: »Ex un-
dis sol.*' 

Behtlve de afzonderlijke modellen, die op tafels 
tijn  geplaatst, heeft men nog op twee groote 
standaards de photogl aphieen aangebiacht van 
de meeste groote werken, in ons d genomen 
tijdens de uitvoering; elke standaard draagt 48 
groote pholographieen. 

e organisatie van dit geheel is te danken aau 
de zorg vau den heer C. , architect eu 
secretaris der  Commissie, tevens belast niet de 
inrichtin g der  étalages en de opstelling. 

Berichte n en mededeelingeo . 

. 

— Te St.-Petersburg is men dezen zomer be-

gonnen met deu bouw van de g over 

de Newa. 
e brug is ontworpen met gesmeed-ijzeren 

bogen; de totale lengte is 452.3 meters, welke 
aldus verdeeld is: hoofdopening "4.7 meters 
spanwijdte, 2 openingen elk van G5.1 meters, 2 
elk van 59.7 meters, 2 elk van 53.3 meters en 
een beweegbaar gedeelte van 21.3 meters. 

e 7 stroompolen en het r  landhoofd 
zullen door  middel van luchtdruk worden ge 
bouwd. 

e bouw van deze brug is door den Gemeen-
teraad van St .-Petersburg opgedragen aan den 
met roem bekenden ingenieur  Overste Am.tndns 
von Struve, die daarvoor eene som van ongeveer 
7 miilioen gulden zal ontvangen. 

l stedelijk Bestuur  heeft eene commissie van 
toezicht benoemd, waarin bekende vakmannen 
zittin g hebben; deze commissie moet ook de be-
talingen aan den ondernemer regelen. 

e brug moet in het najaar van 1877 gereed 

lijn . 

— Bij  gelegenheid van de viering van den 
400sten geboortedag van , is te 
Florence een congres gehouden van ltaliuansche 
architecten en , dat deu lSden Sep-
tember jl . werd geopend. e deelneming was 
zeer  groot, zoodat do vergadering zich dan ook 
in zes sectien verdeelde, in elk waarvan ver-
schillende vragen werden behandeld. 

— n 8sten October  werden de leden der 
Zwitsersche Vereeniging van architecten un inge-
nieurs te Bern bijeengeroepen. t hoofddoel 
was de behandeling van een voorstel van G le-
den om de Vereeniging, die in 4 jaren niet 
vergaderd hnd, te doen herleven en dam toe 
nieuwe wetsbepalingen in het leven te roepen. 
Er werd eene commissie voor het voorstellen 
van een nieuwe wet benoemd, verschillende 
voordrachten weiden gehouden cn eenige werken 
bezocht. 

— t Bestuur van het Werkhui s te -
brough, heeft eene prijsvraa g uitgeschreven voor 
een nieuw gebouw, cn wel voor 450 verpleegden 
en 250 kinderen, in verbinding met schoolloka-
len, wascbhuls, bakkerij , hospitaal, enz. e 
uitgeloofde prijzen zijn 100 £ cn 50 £ (ƒ1200 
en /G00), terwij l de bekroonde ontwerpen het 
eigendom worden van het bestuur. 

t is aan het bestuur  overgelaten, om den 
eersten bekroonde al- of niet met de uitvoering 
van zijn ontwerp te belasten. 

e ontwerpen moeten uiterly k 1 Januari a. s. 
zijn ingezonden bij  den secretaris Jas. , 9 
Queen's-terrace, te . 

— n begroot de onkosten der  tentoonstel-
ling , die in 1870 te Philadelphia zal worden ge-
houden, op 8% miilioen dollars. Pennsylvania 
draagt daartoe bij  1 miilioen en de stad Phila-
delphia , miilioen, terwij l de geschenken aan 
medailles, enz. op ' / a miilioen ziju begroot, en 
dc verkoop van voorwerpen, die uiet op den be-
paalden tyd na de sluiting zijn afgehaald, op on-
geveer  gelijk bedrag. 

n vraagt nu een garantie-kapitaal van 5 
miilioen dollars, en men meent dat dit geheel 
door de entrees zal worden gedekt, namelijk 10 
miilioen bezoekers ad dollar. 

Naar  dezen maatstaf zou de tentoonstelling, 
gedurende de zes maanden dat zij  geopend is, 
dagelijks door  G500O personen moeten bezocht 
worden. 

. 

's Gravenhage Bij . besluit van 21 Oc-
tober 1875 is aan de lirm a Van der  Slik ft Cie. 
te , onder de benaming Aurora, con-
cessie verleend voor de ontginning van steenkolen 
over  eene terreinsuitgestreklheid van ongeveer 
vierhonderd vijfti g hektaren, gelegen in de ge-
meenten n en Voerendaal (provincie -
burg). 

— n de zittin g van du Tweede r van 
27 dezer is art . i van het wetsontwerp tot aan-
leg van Staatsspoorwegen aangenomen met 03 
tegen 5 stemmen. 

Art . 1, gelijk het alsnu is aangenomen, bevat 
de volgende lijnen : 

1°. Zwolle naar  Almelo. 
2°. t langs Gorinchem en Tiel naar 

Eist. 
3<>, Amersfoort langs n naar  Nijmegen. 
4°. de Zaanstreek langs Purmcrend en n 

naar  Enkhuizen. 
5". Staveren lange n en Sneek naar 

. 
G ü . Nijmegen naar  Veulo langs den lir.kcr -

. 
7o. Botterdam of Schiedam langs Vlaardingen 

en s nuar den k van . 
80. Zwaluwe naar . 
9o. Groningen naar . 

— e Gouverneur-Generaal van e 
heeft de volgende besluiten genomen by het 
korps van den Waterstaat en 's s burger-
lijk e openbare werken: benoemd tot ingenieur der 
l e klasse C. . de Bruyn , thans ingenieur der 
2e klasse en tot opzichters dur  3e klasse G. C. 
J. Bruins, . Verbuig, Th. Niesten en J. Visser, 
daartoe ter  beschikking gesteld. 

Verleend een tweejarig verlof naar  Europa, 
wegens ziekte, aan den opzichter  der  le klasse 

. C. A. Seyfarth. 

Amsterdam Ue jury , belast met de beoor-
deeling van de ingekomen ontwerpen voor het 
Sarphati-monument, heeft met den eerstan prij s 
bekroond het ontwerp des heeren e , met 
den tweeden een der  ontwerpen van den heer 

, te , en met den derden 
dat van de heeren . Gosschalk en E. . 

— n de zittin g van den Gemeenteraad van 26 
dezer is de voordracht van B. en VV. tot uitbrei -
ding vau het buizennet voor de toepassing van 
het l in de Verlengde Sarphatl-itraat 
cn in de Jacob-vun-Campen-traat aangenomen, 
 a. op grond dat het stelsel in die straten reeds 

in toepassing is gebracht en thans alleen eeu 
aansluiting noodig is. 

Gor inchem lu de vergadering van den Ge-
meenteraad van 25 dezer was o. a. aau de orde 
het aanbod der  Goriuchemsche gasmaatschappij 
tot overname der  gasfabriek c. a. voor de som 
van ƒ 1 0 0 , 0 0 0, zijnde /"14.000 beneden haar  eerst 
gestelden eisch. liet verschil der  taxatie van 
deskundigen is juist middendoor  gedeeld. 

t voorstel van Burg. en Weth. om aan dien 
eisch te voldoen is met bijna algemeene stemmen 
aangenomen. 

— Uit omstreeks 50 sollicitanten is door den 
Gemeenteraad tot directeur der  gasfabriek be-
noemd de heer J. A. , tot dusverre direc-
teur der  fabriek en wel met 7 van de  stemmen. 

n verneemt, dat door f 
en n van , op de voor-
dracht vun ingenieur van d zijn geplaatst 
de heeren: . E. F. van , sectie-ingenieur 
by den aanleg van Staatsspoorwegen te Botter-
dam, en J. . Telders, in dezellde betrekking 
werkzaam te Arnhem. e jaarwedde voor  deze 
betrekking wordt voorgesteld op /4500 'sjaars, 
plus reiskosten. 

J TOT G

. 

n 22sten October  werd de eerste winterver-
gadering gehouden. 

Na voorlezing en goedkeuring vnn de notulen 
der vorige vergadering en ballotage van nieuwe 
leden , werden door den Secretaris de verslagen 
voorgelezen van de afgevaardigden voor de alge-
meene vergaderingen, gehouden te Amsterdam en 
Zwolle. 

r  den heer  Sarabcr  wordt het  cn an-
der medegedeeld omtrent de -

 te . e stichting dezer  kerk 
dagteekent vau de laatste helft der  15e eeuw. 

g Sigismund van Beieren,  groot voor-
stander  beschermer der  schoone kunsten, 
legde op deu  Februari 1468 den eersten steen, 

 20 jaar  later, den 14en Apri l 1494, werd 
 kurk ingewijd. 

Als bouwmeester  wordt genoemd Georg Gan-
hoflen, die levens als meestér-metselaar  werk-
dadig aandeel zou gehad hebben in  uitvoe-
ring . 

e kerk , waarvan de beide zijschepen nagenoeg 
even hoog zijn als het middelschip, behoort tot 
de zoogenaamde hal-kerken , zoo-
als die in het laatste tijdper k der  Gothiek voor-
komen; zij  wordt door 22 achthoekige dikke pij -
lers in dri e schepen verdeeld. 

r  scbraagpijleis van de gewelven der 
zijschepen niet, zooals gewoonlijk, buiten den muur 
uitkomen, maar van binnen, zoo wordt daardoor 

 reeks van kapellen gevormd. Aan de oost-
zijde is het koor in den vorm van een halven 
tienhoek, afgesloten met zware schraagpy'lers. 
Aan de westzijde zijn de twee torens, waartus-
schen bet portaal ligt van den hoofdingang. 

e kerk ontvangt haat licht door 30 vensters 
van 70 voet hoogte. Als bijzonderheid van het 
inwendige dezer  kerk wordt zeker  punt onder 
het orgelkoor bij  den hoofdingang aangewezen, 

 waar  niets van  30 vensters zien 
kan. 

e pijler s ziju onderling verbonden door  spits-
boogvormige archivolten, die, bij  gemis van
pitcelen, op consoles rusten. Ouder het hooge 
koor  bevindt zich  krypt a of krocht , hetgeen 
eene groote zeldzaamheid is bij  de bouwwerken 
der latere Gothiek; zij  bestemd tot vorstelij-
ke!) grafkelder. 

e torens, die tot op de hoogte van het dak 
vierkant en daarboven achthoekig zijn , zijn afge-
dekt met achthoekige uivormige koepels. 

t deze nooit in het oorspronkelijk plan van den 
stichter  gelegen hebben, behoeft zeker  geen betoog. 

n is dan ook op het ongepaste dezer 
koepels gewezen, en reeds is door  architect 

g e cen project gemaakt om deze kue-
pelbekrouing te vervangen door twee sierlijk e 
gothische torenspitsen, en verder het uitwendige 
der kerk tot een goed afgewerkt gahaal n go-
thischen stijl te brengen. 

t inwendige der  kerk is indrukwekkend : 
bijzondere vermelding verdienen de predikstoel, 
een werk van de rijkst e en schoonste Gothiek; 
het hoogaltaar met de voortrelfclijk e beeldhouw-
werken  hunt en schilderwerken , de bisschops-
zetel , de prachtig beschilderde glasramen, en vuor 
den opgang van het hooge koor  staat het don-
kerrood marmeren praalgraf van r g 
den Beier. 

e mededeeling werd opgehelderd door tee-
keningen 

Boor  denzelfden spreker  werd een proef me-
degedeeld tegen het doorslaan van wit marmer: 
het marmer wordt met eeu soort zwart lak be-
streken, verkrijgbaar bij  de heeren Grolhc en 
Van btaanen, te Utrecht; daardoor  wordt eene 
dichte en harde oppervlakte gevormd, geschikt 
om vocht tc keuren, lu verband hiermede werd 
door  eenige leden be-prokcu de weiischehjklieid 
van  bakken van nietselsleenen aan eeue lang-
ste en kortstu zijde geglazuurd. waardoor de 
huizen, welke  muren van  steen dik wor-
den opgetrokken, aau  buitenzijde beter  be-
stand zoudun zijn tegen bet indringen van vocht. 

a werd het een en ander  medegedeeld 
omtrent  nieuwe stadhuis te ,
langrij k bouwwerk van  architect . 

r  er  een gedeelte van het oude stadhuis, 
dat van het jaar 1571 dagteekent, bij  den nieu-
wen bouw moest behouden blyven, is het nieuwe 
gebouw in denzelfden stijl als het oude uitge-
voerd.  geheel is  merkwaardig voor-
beeld eener  geest- en smaakvolle toepassing vau 
de e e der  10e eeuw. 

e groepeering dei vensters geeft aau den ge-
vel een zeer  levendig aanzien. e penanten ziju 
óf met ornamenten versierd, óf zij  verstrekken 
tol nissen, waarin Standbeelden zijn geplaatst. — 

e gevel  verder  versierd met medaillons, 
waarin de borstbeelden van Uuitsctie s zijn 
aangebracht, aan wie du stad n bijzondere 
verplichtingen heelt; wijders met de Pruisische 
adelaars, en het stadswapen met de liguren * 
silius en Agripp a als wapendragers. 

r  eene teekening werd deze mededeeling 

opgehelderd. 
Ten slolte werden door den heer e eeuige 

byzoiiderheden medegedeeld betrelteude de in-
richtin g en het doel dur  krypten, die in som-
mige kerken worden uangelrotfen. 

Correspondentie. 

t opstel over het  te t 

zal in een volgend nommer worden opgenomen. 

\ankondisrin»en van Aanbestedingen. 

 X

! Urea, door het ministerie van 
binnenl.  liet gebouw van bet prov. best..: 
lo. het maken van een bazalt muur 'e s 
aan liet kanaal door  Voorno. g ƒ 24.S0O; 2o. 
liet onderliouduti van- on liet doen vau herstellingen 
aan liet gebouw der c burgerschool tc 
Gouda, liaming f 700. 

 te 12 ureu. door  burg. cn wetli.: het 
bouwen van eene openbare burgerschool le klasse 
voor  meisjes, met gymnastiek lokaal cn leer- en werk-
schoot, op liet terrein in de Surphatistraat op den 
hock van de . 

, tc 12 ureu, ten raadhuize: lo. dc leve-
rin g van de, ged. 1 S7*i, voor  deu dienst der  gemeente 
benoodigde steenkolen; 2o. het legden vau gebakken-
aarden rioolbuizen in dc gemeente. 

 te 1", uren, door  burst, cn weth.; 
dc levering dur  benoodigde brandstoffen ten behoeve 
der gemeente ged. deu winter  1S75/76. 

 door de commissie tot uitdeeling ran soep 
cn brand stoffen vau do j Tot nut vnn t 
Algemeen: o. a. de levering van 20 . steenkolen 
on 40,001» turven. 

 1 >m\. 
, le 12 uren. door het ministerie van bin-

nenl. Baken, aan het gebouw van liet prov. bestuur: 
liet doen van vernieuwingen euz. god. 1876 aan do 
stoomgemalen langs liet Noonl-Willuinskanaal. -
ming ƒ 5037. 

 tc 7 uren, ten behoeve vau het bcstedc-
lingsliuis : dc levering der  benoodigde steenkolen. 

B * . 

 te 11 uron, door  liet ministerie van bin-
nenl. zaken: het leveren en inhangeii vnn cen paar 
houten deuren  dc schutsluis te St.-Andrics. 

g ƒ27110. 

 te 11  door het waterschap 
, in hot waterschapshuis  het herstellen vau 

eeuige panden nan den rechteroever van d.n -
dicpsdijk tussehen dc Ponnings- ca Schnphalslcrzijl. 

 te 12 uren. door dc hoofdadministratie 
van het 5e reg. infanterie, ten bureele van deu kapt.-
kwartiermceslur: dc levering van: 

396 patroontasschen; 
289 patroon zakjes; 
369 bandehers; 
482 koppels, zonder  slot cu nummer: 
S0 bijoiinetdragors; 

444 geweerrienicn; 
176 bajonnetscheeden; 
106 rausels. 

, te 12 uren, ten ccmeentehuizo : het 
maken van een los- eu s voorschepen, aan 
dc noordzijde vnn dc gracht tussehen de -
brug cu de Wirdumcrpoortsbrug . . h'j  deu direc-
teur der  gemeentewerken. Bilj . inzenden 2 Nov., vóór 
'savonds S uren, ter  secretarie. 

, te 12 urm , door  burg. en weth. van 
Ooststcllingwerf: het inaken van een nieuwen boven 
bouw voor de draaibrug 110. 2 te . . 
bij  deu gemeentcopsichter  A. A. , aldaar. 

 te 1 uur, door de Noordbrabautseh — 
e spoorwegmaatschappij, aau hel hoofdbureau: 

de levering van 2,642,000 . ijzeren spoorstaven, 
hoog 130 , met bijbelioureude laeohplaten, -
bouieu, hankboutcn, rn 5SO0 G eitiilplaten. Voor-
waarden liggen aan liet bureau tc u de bil-
jetten dc inschrijvingssom te vermelden in ) 

 , 's avonds 8  uren, door dc Bouw-
maatschappij  tot verkrijgin g van eigen woningen, in 

e , op Boomsloot: het bouwen van 4 burger 
beneden- en bovenwoningen, met dc levering der 
materialen, op het terrein Buitensingel over  de Cava-
lorickazertie. Aanw. 1 Nov., vau 10— t uren. Bilj . 
inz. vóór 2 uren, in c . 

 a . 

 te ) uren, door het ministerie van 
biuueul. sakefl, aan hel. gebouw van liet  best" 
het herstellen vau boorden langs het kanaal door 
Zuid-Beveland. Aauw. 1 Nov. g ƒ 19,S00. 

. te , door  den commandant 
der genie tc Breda, in het bureau der  genie: het af-
breken van muren  paliasadeoriiigen eu het bouwen 
van 3 nieuwe privaten bij  kazcrucgtibouacn tc Bergcil-
<y-/.u,iu. Bilj . inzenden uiterlij k 3 Nov., op het 
bureau der  genie te Bcr^en-op-Zooin. 

 .tltiiiTimiiiii , te 11 ureu, bij  W. Oostingh : het 
lijken (uitbaggeren)  lierstellcu der  bij  dc hcrscho'iw 
iu gebrekkigen toestand bevonden panden eu voor-
werpen  dc hoofilvaart uu monden te Valthurnioiid . 

 te i  uren, door  liet ministerie van 
biuueul. /.aken, aan het gebouw van  prov. hest.: 
liet onderhoud van deu etroomleidenden dam op de 
Pollen voor . Aauw.  Nov. g ƒ 4750. 

 , te 12 uren, door het ministerie van biu-
ueul. zaken, aan bet gebouw van het prov. bestuur: 
hel verbreeden vau de Willemsvaart, met bijbelioorende 
werken en hel inaken van 155 . glooiiugbochoeiing 
langs dal kanaalboon!. . bij  den hoofdingenieur, 
te Zwolle, deu iugeuieur. te n en deu opzich-
ter  tc Zwollerkerspel, g / 7500. ) 

 tc 5 uren, tloor  burg.  weth.: lo het 
houwen van een schoollokaal voor 210 leerlingen, 
met de levering der  noodige ineubcleu : So. hot ver-
voeren euz. van den grond lot ophooging van het 
bouwlerrein voor die school. Aauw. door deu archi-
tect e g e Goes), :i Nov., tc 3 uren. 

 H >m 

 te 11 uren, ten behoeve, vau de algemeene 
rekenkamer̂  do levering van: ongeveer 700 duhbole 

. turf , 200 . Newcastle liaardkolcn, 300 . 
idem grove kachclkolen. 

 te 2 uren, door  dijkgraaf en heemraden 
van dca llaarleininormecri>oldur , r  secretarie iu
St.-Jansstrnat: het gelijkmaken cn zooveel noodig hor-
stellen vau eenige vakken ringdijk,  met taluds en 
bermen. . bij  den lioofdopzicuter  lu m en 
bij  de betrokken opzie liters. Aauw. 2 Nov., te 10 
uren, e beginnen aau dou Yweg, bij . 

 fl)

 tc  uren, door het ministerie van ma-
rine: het maken van 2 ijzercu liclitopstanden en het 
opstellen daarvan op het duin, galegon bij  de
ding van het Noordzeekaiiaal in . Be-
stek met teekeningen ligt op de gebruikelijk e plaatsen. 

, ged. 4 dagen vóór de besteding, bij  deu 
bouwkuadige bij  dou dienst van het loodswezen, te 

. 

 , te 2 uren, door de maatschappij  tot expl. 
vau Staatsspoorwegen,  hot t out raai bureau : het 
wegnemen der  liardsteoneu draagstukken eu liet plaat-

 eikenhouten draagstukken ouder  doorlaat-

bruggen over dc c cn Polbcok, ton be-
hoeve vim den spoorweg . . 
bij  don sectie-ingenieur te Zutfen. Aanw. 1 Nov. 

g ƒ 5460. 

 te 3 uren, door hot ge-
meentebestuur  : het bouwen ccner  woning voor den 
laatsclijkcn geneesheer, mot leveriug dor  materialen, 
al. bij  den burgemeester. 

 teu kantore van  Vrijburg : het 
houwen van ccne bocrenhuizing, waarin stalling voor 
50 stuks vee, op do plaats tc 1'erwispel, iu huur hij 
G. P. Bcrgsma. 

. tc 11 ureu. door de diroctie der 
marine: liet wasschen cn apprêteeren van liunci- , 
wollen- eu katoenen goederen, ten behoeve van liet 
hospitaal der  mariuc aldaar, ged. '76. 

 tc 12 ureu, door het ministerie van bin-
nenl. zaken, ton dienste der  Staatsspoorwegen: hut 
muken eu stellen van den indalen bovenbouw voor 
dc brug over do Waal beneden Nijmegen. Bestek 
ligt ter  leziug aan genoemd ministerie. n boven-
bouw iu te richten voor  dubbel spoor. e brug heeft 
8 openingen, waarvan 3 wijd 127 . cn 5 53.50 . 

e der  hoofd liggers j bij  de bruggen van 127 . 
aan dc einden 7 \l , in het midden 21.545 ; bij  dc 
bruggen vau 53.5 . 6.6 . Elke opening wordt 
overspannen door 2 hoofdliggcrs van getrokken ijzer, 
waarvan de randen door  diagonalen of hangschoreu 
cu door  loodrechte stijlen of verticalen nau elkander 
verbonden worden. . hij  den eerstaanwezend ing, 
te Arnhem. g /1,600,000. 

 te 12 uren, doordc hoouludministralic 
vaa het koloniaal werfdepot, teu bureele van den 
kapt.-kwartiermeester: dc levering van de benoodigde 
vcrvcrscliingcu cn geriefelijkheden, voorde naar  Oost-

é vertrekkende detachementen suppletietroepeu. 

 (bij  Sneek), to 12 uren, door het . . pa 
rochiaal kerkbestuur: liet bouwim ven eeno kcik met 
toreu cn bijgebouwen, met bijlcvcrin g der  materialen, 
volgens plans van den architect P. J . . Cuypers, to 
Amsterdam. Bestek ligt in 's s Welvaren . te 

. lui . bij  J. J. van , tc Amsterdam. 
Aaiiw. 10 Nov., le 10 uren. 

 te 2', uren, door het ministerie van biu-
ncnl zaken, aan hel gebouw van bet prov. bi-stuur: 
het driejari g onderhoud der e Vaart in Noord-

. Aanw. 6 Nov, g ƒ8620 per  jaar. 

 tc 10 uren, door het ministerie van 
binnenl. zakeu, aau het gubouw vau het prov. best: 
lo. bet driejari g onderhoud van de u 
bewesten en beoosten het kanaal van Neuzen. Aanw. 
6 eu 8 Nov g f 10,814 per  jaar;  het lier-
stellen van boorden langs liet knnad door  Zuid-lltvc -
land. Aanw.  Nov. g f P.l.SOO. 

 tc 12 uren, door het prov. bestuur: lo. 
het driejari g onderhoud (Uau. '70—31 . '78) van 
de brug over tic e tu . den weg van o 
uaar  Slijkrnbur g en de brug over dc e 
bij  Slijkeuburg; 2o. het onderhouden van dc prov. 
grintwegen ged. , '77 cu '78. . bij  den hoofd-
ingenieur en den ingenieur, beiden te Zwolle. Aanw. 
van beide 4 Nov. (llerbestedingJ 

 tc 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aau het gebouw van het prov. best.: 
het driejari g ouderhoud der s groote wegen iu 
Groningen, iu 3 perc. Aanw. 5 Nov. : perc. 
1, / 7S'J0, pure. 2, f0860, perc. S, ƒ 11,600, alles 
per jaar. 

 te 12 uren. ten gemeen tehuize: hot 
maken van banken, lafuls en verdere meubelen in dp 
school voor  middelbaar  onderwijs aan meisjes. Bilj . 
inz. 12 Nov., 's avonds vóór 8 ureu, ter  secretarie. 

, te 2 uren, door  burg. cn weth.: het 
bouwen vau een postkantoor met directeurs wou iug. 
Aanw. te 11 uren. 

 tu 5 uren, bij  C. Uijsmau: het bouwen 
vaa een graaupakliuis met onderwoning. 

b ), tc 11 uren, door  hot gumecutcbest.: 
de levering eu het vervoer van 730 J kiezel en 52 
l i 1 klei, voor het onderhoud der  gemccutegrintwegen 
ged. 1S70, '77 cn '78. 

 te 10 uren, door  commissarissen van 
den straatweg vau e over n naar 

, iu het gcnvculeliuis 1 het onderhoud 
genoemden straatweg. 

 te 2 uren, door  du maatschappij  tot expl. 
vaa Staatsspoorwegen, nau liet centraalbureau: het 
bentellen van de dubbele waehtetswooing no, 110 te 

u , het afbreken cu wederopbouwen van ilc 
waobtenswouing no. 108 tussehen Wolvega en Oude* 
schoot, un het herstellen vun de dakgoten en regeu-
water-afvoerleidingen der  dubbele wachterawoning no. 
03 lu Steenwijk, ten behoeve van den spoorweg Arn -

. . bij  don sectie-ingenieur te 
. Aanw. 8 Nov. g /'  3980. 

 . te 12 ureu, door  dijkgraaf eu lieuin-
radcu van het ambacht de Vier  Noorderkoggen, in 
het : lo. het amoveeren  rcconstruccrcn, 
ia '76, van 300 . steeuglooiing cn het verhoogen 
en verzwaren vun dc dijkskriii u op de nommers 22 cn 
23, bewesten ; io. de levering van dc 
voor  dit werk benoodigde rijsinalerialcn . Aauw. 5 Nov., 
tc 11 uren, te beginncu op dijksuommer 4 onder 
Aanlswoud. Bilj . iiizcuden d Nov. 

 te 12 ureu, door  don directeur  van 's s 
magazijn van militair e kleed iug, Bitrustin g ens.: de 
levering van 4500 . hnlfgoudcn galon voor  chevrons, 
in 'J perc, elk van 500 , 300 . n galon 
voor  chevrons, iu 1 pcre, 1' 1 . halfgouden galon 
voor  lissen.  perc. 

 tc 12 uren, door  burg. eu weth.: lo. 
hot ophalen van alle steenkolen- ua turfaseh, puin, ge-
graven aarde, klei, snoeisel, mest cu vuilnis, hoe ook 
genaamd; 2o. het diep- en scboonboudeu van de ha-
tens, grachten, bauslooten, heulin, riolen en putten; 
3o. perc- 1 cn 2 ieder  ieder  afzonderl.jk, cn de beide 
sub 1 eu 2 omschrevun werken, voor  ecu lermij n
10 jaren. 

 te 12 uren, door dc directie over de 
wegen en vaarten tussehen de zes Noordhollandsche 
steden, op het raadhuis: liet ondorhoud der  wugeu 
en vaarten tussehen dc zes Noordhollandsche steden, 
van 1 Jan. '76—31 . 'SO, iu 6 perc. . bij  den 
algemeenen opzichter  der  directie 11. P. van don Aard-
weg, te Purmerende, op 'J, 10, 16  17 Nov. 

. 

 tv 2 uren, door dc maatschappij  tot expl. 
van Siaatsspoorwogen, aan liet centraalnureau: lo. 
het makeu en leveren vau 13 stalen tougbewegingen 
met excentrieken, ten dienste der  uitbreidin g van de 

spomn op  station Nicuwcschans. . bij  den 
sectie-ingenieur  Groaingen; 2o.  doen  her-
stellingen  de poort en dca duiker  over de Aals-
beo k, ten behoeve  den spoorweg t — 
Venlo. Aanw. 9 Nov. . bij  den sectie-ingenieur 
te Venlo. 

 it

 te 11 uren, door  liet ministerie van bin-
nenl. gakon: lo. rereisohte herstellingen en vernieu-
wingen aan dn werken van den i over-
laat met de s in dc oostelijke vaartkade van 
Waalwijk , met het onderhoud  de werken eed. 
1876, benevens voor het zon noodig leggen iu 1876 
dor zomcrsluiting in genoemden overlaat. Aanw.
Nov. g ƒ 2850; 2o. het verhoogen van eeu be-
staande en liei maken ccner  nieuwe kri b aan den 
rechteroever der  rivier  den Gcldersclieu 1 .Nel aan den 
bovenmond van het Ganzcndicp r . 
Aanw. 19 Nov., tu 12 uren. ; 3o. het 
doen van eenige u en vernieuwingen aan 
de n en dc daartoe behoorende werken, 
met het onderbond en de verlichting ged. 1876. Aanw. 
18 Nov., te 1 uur. g ƒ 12,560; lo. het doeu 
vau herstellingen en vernieuwingen aan de -
wurken op hot Zwarte Water iu Overijsel ou het on-
derhoud daarvan met dc afbakening ged. 1S76. Aanw. 

20 Nov.. te 10 uren, uitgaande van de * 
tenhrog le Zwolle. g /2540; 5o. het gedurende 
1876 onderhouden vau- en hel doen van ocuigo hcr-
itellingea aau do landageboawea tc . Aanw. 
17 Nov. g ƒ 28,800: 60. hot doen van ccnigc 
herstellingen en vernieuwingen aan de overlaten in 
don Waaldijk boven Gorinchem, met dc daar  bijhe-
uoorende sluizen, duikers en verdere werken, bene-
vens het onderhond daarvan over  1876/'78. Aanw. 
17 Nov. g ƒ20,800. 

 . door het gemeentebestuur: het leveren 
uu stellen vau ecu nieuw uurwerk in dun toren aldaar. 

Aaasterstaaa, tc 12 uren, door  dc hoofdadministratie 
van het 7e regiment, infanterie, ton bureele van den 
commandeerenden officier, in Oranje-Nassaui dc le-
veriug, ged. 1876, van kuoopuu , schakots eu schakot-
garnituren. I llerbesteding. 1 

 te 12 uren, door do hoofdadministratie 
van het 5e regiment iufantoriu , ten bureele van den 
kapt.-kwartierm. : de levering, ged. '76, van de bij  het 
korps benoodigde knoopen, schakots cn schakot-
garnituren. 

H-UmneU , te 12 uren. door de hoofiladm. van het 
3e reg. vcstiug-nrtil  ton bureele van deu kapitein-
kwartierm. : de levering, ged. '70, van de bij  het korps 
benoodigde knoopen, schakots cn schakotgarnitiiren. 

 te 12 uren, door dc hoofiladm. van het le 
reg. vcsting-artill. , ten bureele van den kapt.-kwartierm. : 
du levering, ged. '76, van dc bij  hut korps honoodigde 
knoopen, schakots cn scliakotgarnituren. ) 

, tc 12 uren, door de hoofdadm. van 
het rog. rijdcmlc-artill. , teu bureele vau deu kapt.-
kwartierm. : de levering, ged. '76, van dc bij  bet korps 
benoodigde knoopen cn koperwerk, perc.  16 en 
18. (llerbesteding.) 

 te 12 uren, door de hoofdadm. van het 
iustructiebataljon, teu burcclo van den commandeeren-
den oflicier: de levering, ged. '76, van du bij  het 
korps benoodigde knoopen, schakots eu schakotgar-
uituren. (llerbesteding.) 

 tc 12 uren, door dc hoofdadm. van het 2e 
reg. huzaren, ten bureele van deu kapt.-kwartierm. : 
de levering, ged. '76, van dc bij  het korps benoo-
digde kolbakken zonder  toebchooren, cu knoopen voor 
attilla , stalbuis en dubbele koperen voor  rijbroek . 

 , to 12 uren, door dc hoofdadm. van 
hot. lie reg. inf., ten bureele van den kapt.-kwartierm. : 
de levering van knoo )ii . onderofficiers- eu ordinair e 
schakots en schnkotga ruit uren. 

 te 12 ureu, door de hoofdadm. vau het 3e 
reg. huzaren, ten bureele van deu commnndeeienden 
officier: de levering van (perc. 15) knoopen iu de 
verschillende modellen. 

 te 12 uron, door dc hoofdadui. van het 
2e reg. vcstiug-artill. , ten bureele van den kapt -
kwartierm. : dc levering van (perc. 12, 13 en 14) 
knoopou, schakots en schakotguruiluren. ) 

 tu 12 ureu, door de hoofdadm. van het 
reg. grenadiers en jagers, ten bureele vau den ma-
joor-kwarüenn. : de levering van (perc. 16, 17 cu 18) 
knoopen, schakots en seliakotgarnitiircu. ) 

Zwolle, te 12 uren, door het miuisterie van bin-
nuui. zakeu, aau liel gebouw van het prov. bestuur: 
het éénjarig ouderhoud der  Willemsvaart. Aauw. 19 
Nov. g ƒ 5020. 

 tc 10 uren, door het minislcrie van 
binnenl. zaken, aau bet gebouw vau het prov. best.: 
hel vijfjari g ouderhoud van de Zuid-Willemsvaart , 
vau a. dc hoofd sluis tc t lot de Belgische 
grens to Smeermaas, m vau hut voed ings ka naai, ft.de 
graas vau België naar n tot de grens van Noord-
tfrubntit . Aanw. 23 Nov. g per  jaar  resp. 

ƒ8300 en ƒ11,000. 

 tu t urou, door hut miustcrie van 
binnenl. zaken - aan het gebouw van liet nrov. best.: 
het driejari g onderhoud van het groot Nooraliollandsch 

, in 7 perc. Aanw. 27 Nov. : pcre. 
, f88,100, perc. 2, / 10,160, perc 3, ƒ12,300, 

perc. 4, /'10,700, perc. 5 , '16,300, perc. 0, f 20,770, 
perc 7, 24,300 per  jaar. 

, te . ureu, door hel ministerie vaa 
binnenl. zaken, anu het gebouw van het prov. best.: 
hul onderhouden vau du groote eu andere n 
in 1 ind, gedurende 3 jaren, ingaaudc op 1 
Jan. 1876 en eindigende op 31 . 1878, i» 8 perc. 

. bij  deu hoofdingenieur , tc e en voor 
dc perc. 1, 4, 0, 7 en 8 bij  deu ingenieur  Van , tc 

; 2, 3 ou 5 bij  deu ingenieur , te 
; 1 bij  dou opzichter , te Gurtnciium ; 

2 hij  deu opzichter  Brak, tc ; 3 bij  dea op-
zichter  Zemel, to ; 4 bij  dun oprichter  Baümer, 
te ; 5 bij  den opzichter  Vau de , 
te Alten; 6 nn 7 bij  deu opzichter , te -
drecht, cu 8 bij  den opzichter  Spoou, te 's Graven-
deel. : pure. 1,/9720; 2, ' 15,500; ; 

; 5, ƒ15,888; 6,/6400; 7, 13,500; 8, /18.820. 
.1

VBeach, te 10'/*  uruu, door het ministerie van 
binnenl. /aken.  llCt gebuuw van het prov. bost.: 
het ouderhoud der s grooio wegen ia Noord-
Brabant, vau 1  1876-31 . '7S, in 11 porc. 

. bij  dn hoofd ingenieur  's Bosch ea voor de 
perc. 1, 2 en 3 bij  dou ingeaieur c Bruyu, te 
s-Bosch , voor 4, 5 ou 6 bij  don ingenieur , 
aldaar, voor 7, 8, 9, 10 ou 11 bij  deu ingenieur 
Bleckinann, tc Breda : perc. 1, ' 5900, 2, 
ƒ2000, 3, ƒ 6 9 0 0. 4, ƒ8900, 5, ƒ 630, 6, ƒ 2800, 7, 
ƒ1700, 8, ƒ 9100, Ü( ƒ8400, 10, ƒ 8400, 1]̂ 8000, 
alles per  jaar. 

, bij . A. : hot graven 
van p in. 400 . nieuwe slooten, liet dempen van 
oude, en egaliseercn van land. Aauw. 2 Nov., to 
10 uren. 

Afloop van Aanbestedingen. 

t maken van oen regiilateurgebouw en 
tcerput, ten dienste der  nieuwe gasfabriek, ia, we-
gens te hooge inschrijvingssom, niet gegund. e 
aannemer der  school aan do Sctrelpkade heeft aange-
boden het work uit te voeren voor cen bodrag van 
ƒ 8725. B. on W. hebben machtiging tot die ondcr-
handsche besteding gevraagd. ^ 

 het bouwen van het haltcgebouw te 
Asselt voor den Oosterspoorweg; onderhands aanbe-
steed eu geguud aan J. Wogerif en J. van dc Braak, 
voor  ƒ6963. 

 9 Oct.: het maken van cen regenbak van 
ruim 31,500 liter  inhoud: ingekomen 3 biljottcn , als: 

. Schuurman», te J 1st, ƒ 1374 
S. van der  Werf, „  Sneek, „  1320 
A. J. de , „  idem „  1292 
gegund. 

 13 Oct.: lo. hot bouwen van een nieuw 
klokhuis in het dorp Broek; minste inscbr. was . J. 
Vlugt , tc , voor /434. 

2o. het bestraten van cen voetpad in het dorp -
kenhuizen; minste inschrijver  was A. . Glas, voor 

ƒ 1 1 0; afgemijnd door  dezen voor  ƒ 1 0 5. 

 14 Oct: het gelijkmaken en zooveel mo-
gelijk verhoogen van ccnigc vakken ringdij k met taluds 
en bennen, in 5 perc; gegund: 1c en 2e perc. aan 
A. Wegje, rosp. voor  ƒ 2 4 06 eu ƒ 2 3 5 6, perc, 3 aan 
J. Smit, te Nnuerna. voor ƒ 1776, porc.  aan . 

, tc , voor  f 1060, perc. 5 
aan J. van dun l Az., idem, voor  ƒ848. 

 14 Oct.: het bouwen van 2 woningen 
voor  A. J. ; minste inschr. waren J. Pot 
en . J. Zweors, aldaar, voor  /"1427. 

 15 Oct.: het beplanten van prov. wegen, 
met het onderhoud tot 1 . 1878: ingekomen 3 
bilj. , als: 

. , tc Winschoten. ƒ 8 69 
S. Schuileuhorg, „  Sappemcer, „  766 
.1. A. , „  Wedde, „  675 

 10 Oct.: het makeu van 2 nieuwe 
sluisdeuren, voor dc waterkeering iu de haven bij  het 
raadhuis; ingekomen  bilj. , als: 
P. v. d. , tc Berg-Ambacht, ƒ 9 50 
J. , „ , „  773 
W. , „ , „  735 
W. 1'ruijt . „ , „  570 
gegund. 

 16 Oct.: het graven of slatten van 
een nieuwen houtkolk en van een vaart hij  en om den 
stoomhoutzaagmolen van T. W. Ovcrmccr cn Zonen, 
te Schenkenschans, met het daarbij  vereisohte bagger-
werk en het opruimen van bestaande oude wal be-
schoeiingen . schiphuis, enz.; iugek. 8 bilj. , als: 

. van dor , tc Buitenpost, ƒ 3094 
VV, T. van der  Veer, „ , „  2845 
E. B. , „  Bolsward, „  2460 
E. de Wolf , „  Workum, „  2324 
J. van der  Veer, „ , „  2280 
J. . Uffelaar, „  Farmsum, „  2199 

. J. Boetzer, u Oudebiliznl, „  2090 

. A. Jager,. „  Voeuwouücn, m 1538 
gegund. 

 16 Oct.: het bouwen van een woonhuis 
voor J. . Wieringa; ingekomen 11 bilj. , als: 
P. Wcsterbaan, te Oldohovo, ƒ 17498 

. , „  Noordhorn, „  17.259 
W, Wietsema. ,, Groningen, „  17,250 
G. Sijtsema, „  Picterzijl , „  17,123 
' , „  Groningen, ,, 16,350 

A. Pastoor, „  Stedum, „  16,210 
. . Eldcrsveld, „ n , „  15,675 

8. Wicriag, „  Bergum, „  15,675 
A. , » , „  15,600 

. , „  Nietap, .. 15,049 
J. Postema, „  Nickork , „  14,994 

 , S Oct-, het bouwen van een ffoonhuis, 
wijnpakhui s eu aanhoorigheden voor C. C. ; 
ingek. 8 bilj. , als: 

J. Appel, ƒ 17,860 
. „  17,530 

. , „  17,500 
P. Somcrs, „  17,400 

. , „  17,297 
P. Pijnenburg, „  16,5S0 
J. Schcilekcns, „  10,149 
G. Aerden. „  15,700 

allen aldaar. 

S Oct.: dc levering vau 100 last zuilen-
bazall: ingek. 5 biljetten, als: 
A. , tc . / 1300 
T. J. Smits Jz., „ . „  1250 
C. Sterk, „ , „  1195 

s cn Van , „ , „  1096 
. Schut, „ ,  „  1085 

 1<J Oct: het bouweu van ecu lokaal 
tot evangelisatie; ingek. 5 bilj. , als: 
P. dr  Jong, te Scherpenzcel, f 2349 
Van , „  Woudenberg, „  2344 
0. van , „ , „  2330 
A v. d. Vlierl , „  Barnevold, „  2250 
W. dc , „ , „  2219 
gegund. 

Nicuwe  l«j  Oct.: het vergrooten der  open-
bare school, door  daaraan tc bouwen zijvleugel en 
verdere daarmede in verband staande werken; minste 
inschr. was .1. van Bocbovc, te Sommclsdijk, voor 
/7437. 

 20 Oct.: hut vergrooten un vertatereu 
der beslaande school te k ; ingekomen 
12 bilj. , als: 
W. Segbocr, le*  Zevenbergen , f 3990 
J. G lerjns, „  3365 
.1. , „  3335 
J. vnn Tetcring, „  idem „  3334 
A. . „  3333 
W:. , „  Zwaluwe, „  3315 
J. van Aken, „  Zevenbergeo , „  3299 
C. l . „  3294 
C. Vrins , „  3275 
P. . „  3229 
A. , „  Zevenbergen, „  3199 
A van , „  idem 3042 
overigen aldaar; gegund. 

 20 Oct.: lo. het maken van 3 dwarskrib-
ben langs den rechteroever  vau do k oudor  Jaars-
veld; ingek. 4 bilj. , als: 
C. de Jongh Pz., tc Ameide, / 13,500 
J. . de Jough. , idem „  18,774 
G. J. , „ , ,, 12,696 
A. G. , „  Uedel, „  12685 

So. het aanleggen van  rijzen strekdam langs den 
rechteroever der  Oude , tegenover ; 
iugekomen 15 biljetten, als : 

A. G. , / 22,000. 
G. A. van Spanje, te Sliedrecht, „  20,̂ 00. 
T. de Groot, „  Giesendam. „  20,566.99 
C. dc Jong Pz., „ , „  20,100. 
V de , „  Gicseadam, „  80.000. 
Ü. J. , „  19,993. 
T. Volker, „  Sliedrecht, „  19,950. 
J. vau 't Verlaat, „ , „  19,941. 
A . Volker , „  Slie «recht, „  19,800. 

. v. d. Vlies, „  idem „  19,600. 
. J . v. d. Steenhoven 
cn Co, „ , „  19,000. 

. dc , „  Fapondrceht, „  18,848. 
A . C. vau Wijngaarden, „  Sliedrecht, „  18,350. 
C. , „  idem „  16,370. 
G. de , „  Gorinchem. „  16,548. 

So. do uitvoering van werkon tot versterking der 
verbinding van de Anna-Jacomiuaplaat met de -
plaat ; iugek. 9 bilj. , als: 
T. Volker , ƒ 46 500 
A. Volker , „  46,000 
. van 't Verlaat, „  42,555 

B. Zuiderhoek, te Sliedrecht, „  41,460 
W. P. do Vries, „  Bossum, „  40,000 
G. do , „  39.900 
A . G. , „  39,198 
W. . „  38,640 

. v. Wijngaarden, „  Sliedrecht, „  38,300 

 22 Oct.: het bestraten van den ; 
ingekomen 7 bilj. , als: 
C. J. , te , ƒ 4400 
 v. d. lierg, ., Overschie, „  4275 

C J. do , „  4230 
E. , „  4065 

. v. d. Vlis, „  3S60 
W. Boshuizen , „  3765 
W. van Zon, „  Schiedam. „  2595 
overigen le Vlaardingen. 

 22 Oct.: de aanleg van eon gcdcolte 
havrndam lot verbinding van het Noordcrhoofd met 
de zeewering benoorden , het opruimen van 
hot oude . Noordcrhoofd en de bouw van eene loop-
brug, tot voortzetting van dc verbetering dur  haven 
te ; minste inschr. was . Volker, te -
drecht, voor  ƒ319,800; dc hoogste inschrijvingssom 
bedroeg ƒ379,900. 

 23 Oct.: het onderhouden van- en het 
doen van eenige vernieuwingen aan de gebouwen enz. 
van 's s veeartsenijschool te Utrecht, van 1 Jan.— 
31 . 1S76; minste iuschr. was F. W. van Vloten, 
aldaar  , voor  f 1994. 

 25 Oct.: het stichten van eeue hofstede 
met schuur cn bergcu in het n veld, nabij  den 

g buiten Utrecht; minste iuschr. was e 
Graaf, aldaar, voor  '9850. 

 , 25 Oct.: het veranderen van privaten 
cn urinoir s hij  do gemeentelijke bewaarschool; minste 
inschr. was . J. van der  Nap, aldaar, voor  ƒ777. 

 26 Oct.: het bouweu van eene . . 
parochiale school met liefdegesticht, volgens da plans 
van deu architect Th. Asseler; minste iuschr. was P. 

k , aldaar, voor  ƒ12,809. 

 20 Oct.: t bouwen vau conc kerk 
met toreu cu pastorie, onder  beheer van don archi-
tect Y. Bijvoeis Gz.; minste inschr. was . vau der 
Ploeg, tc Zierikzee, voor  ƒ80.980. 

 27 Oct.: het verlengen der  bestaande loods 
op de gomecutelijkc mestvaalt; iugekomen 6 bil-
jetten, als: 

. . Op de Woord, ƒ 1120. 
. Bruins, „  1077.50 

A. vau den Beid, „  1026. 
G. Schutte, 990. 

. , „  979. 
J. Wiilighagen, „  959. 

allen aldaar. 

J TOT G

. 

G . 

l'ergadering van 22 October 1875. 

c Voorzitter  doet mededeeling van den alloop 
der 27ste Algemeene Bijeenkomst, die op 1 Sep-
tember jl . alhier  heeft plaats gehad. Ter  will e 
dur belangrijkheid dezer  bijeenkomst, acht hij 
het zeer te bejammeren dat betrekkelij k zoo wei-
nig leden onzer  Afdeeling daar  tegenwoordig wa-
ren ; het practisch nut der  onderlinge bespraking 
van de gestelde vragen, zoomede de hoogst ge-
wichtige discussién die er  later  plaats n , , 
waren moeilijk terug te geven iu eene meestal 
dorr e mededeeling der  feiten. 

l ook de tentoonstelling, ofschoon melde 
beste bedoelingen ondernomen, met mocht bogen 
op de zoozeer  verwachte algemeene belangstel-
ling , zoo mocht de commissie vau uitvoering zich 
toch verheugen, dat uen viertal bezoekers tot het 
lidmaatschap der j  ziju toegetreden. 

e zaak r  opmeting van oude merkwaardige 
gebouwen alhier  wordt den leden nogmaals onder 
de aandacht gebracht, met dringende uituoodigiug 
die quucstie in ernstige overweging te nemen. 

Verder  wordt er  bepaald, dat de vergaderingen 
voor deu vervolge maandelijks zullen plaats heb-
ben, terwyl eeuige leden sich bereid verklaren 
over' een uf ander  bouwkundig onderwerp alsdan 
eeue lezing tu houden. 

r  eun der  leden worden nog eenige mede-
deelingen gedaan, over een nieuwe soort machi-
nale straatkeien, uit du fabriek van 11. F. Onder-
water  te ; dit nieuwe fabrikaat wekt 
zeer de belangstelling op der  leden, en zal in 
eene latere spreekbeurt door  bedoeld lid meer 
uitvoerig worden behandeld. 

. 

N — . 
t belangstelling toch zal zeker wel ieder 

vooruilgangrninnend Nederlander  nagaan wat door 
de g met betrekking tot 
den aanleg van spoorwegen wordt gezegd en 
gedaan. 

t het noodzakelijkste eerst te doen, doet men 
licht goed. t dit door de g zoowel (?) 
begrepen wordt is van veel wuarde en behoort zoo. 

e verbinding Zwolle — Almelo, zeker  het meest 
noodig, wordt dan ook het eerst en het meest 
genoemd ; geen leemte in onze spoorwegen die 
noudiger  dient aangevuld te worden, zelfs al is 
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die verbinding niet direct van Zwolle uitgaande. 
Personen- en goederenvervoer vnn liet noorden 
des lands in verkeer met Twente en omgekeerd, 
is toch door den gedwongen omweg over  Zutfen 
niet direct in het belang van het algemeen. 
Tijdelij k was dat toegeeflijk. nu echter  moest 
dat, dunkt mij , al lang vergeten zijn. 

Welke wettige bezwuren er  in te brengen zijn 
tegen het niet-aanlcggen van zuo'n klein, doch 
tevens zeer  noodzakelijk stukje spoorweg/ 

Gebrek aan gevraagde en voorgestelde richtin -
gen zal het zeker  niet zijn; immen zijn er  toch 
de richtingen: Zwolle—Almelo, , 

, indertij d door  zekeren heer 
J. e te l aangevraagd , en Staphorst— 
Almelo, een gegeven van den heer  Stieltjes in 
zijn indertij d openbaar  gemaakt technisch rapport 
over den aanleg van Staatsspoorwegen. 

Partijgeest, die niet alleen hier, maar  hijna 
overal regeert, zal hier  ook wel cen weinig dc 
hand in hebben. Westelijk Nederland misgunt 
Noordelijk Nederland misschien, wat het laatste 
het eerste misgunt: — liet eerste acht de aan-
sluiting met Zwolle noodzakelijker, zeker  omdat 
het laatste de aansluiting met l zoo nood-
zakelijk acht; dc sterkste parti j  houdt het veld, 
zonder er  op le letten of dc behaalde overwin-
ning het publiek belang medebrengt. 

n wc aannemen (althans voor een oogen-
blik ) dat er  zulke gevoelens bestaan niet alleen, 
maar dat ze invloed hebben uitgeoefend, en uit-
oefenen, op het totstandkomen van de verbin-
dingen in quaestie, — zou het zoo ver  mis zijn? 

n leeft iu de eeuw van commissies,—weluun 
dan! hier  beter  dan ooit een commissie geplaatst. 
Waar partijen onderling elkander hel recht be-
twisten, valt niets beters te doen dan onpartijdi g 
uit te maken aan wiens zijde het recht met 
recht is. — s dat al gedaan / Nederland, wat 
dunkt u, zou het uiet billij k zijn? Zal meu de 
eene daar  naar de andere gaan hooren , — zon-
der tusschenkomst vun bovengenoemde commis-
sie, — Jan zul het Westen (verbinding Zwolle) 
luisteilij k eu wel gemotiveerd ten antwoord bren-
gen: »bet Westen is voor  verreweg de meest 
verkieslijkste verbinding!" t Nuordeu zal ten 
is 't niet duidelijk? ) zijn verbinding (te ) 
het noodzakelijkst achten. 

Al s onpartijdig e toch heb ik het recht, be-
schouwingen hieromtrent op mijn manier  tc maken. 

g Zwolle—Almelo is niet de kortste van 
de vier  genoemde cn zeker  niet de minst kostbare 
verbinding; is echter  bruikbaar , als men beoosten 
de brug over de rivier  de Vecht tot uitgangspunt 
aanneemt, d. w. z. van Zwolle tot even over die 
bru g (circa 7 kilometers) den Staatsspoorweg volgt. 

g o valt minder  kostbaar, 
doch geeft langer  traject dau Zwolle—-Almelo. 

e richtin g heeft echter  het nadeel om nage-
noeg parallel te loopen met den Staatsspoorweg 
van Zwolle naar , tot het station -
vaart in dien spoorweg; t 
is, vermeen ik, circa 12 kilomeiers. Van l 
uitgaande zou men dus 12 kilometers naast 12 
kilometers spoorweg aanleggen: dat ware dus onzin. 

g o stuit op de vraag 
(de v raag, door  bovengenoemde commissie dan 
uit te uiuken), welk belang het zwaarste weegt, 
de directe verbinding ol'  met het westelijk Óf met 
hel noordelijk deel van Nederland. t is waar-
heid, dat deze richtin g een nieuw knooppuu  ten-
gevolge heelt, maar  och, wat schaadt nu over  zoo-
veel knooppunten een knooppunt meer of minder. 

j  aanleg vun onze Staatsspoorwegen ziet men 
niet allij d op kleine kleinigheden; daar  was, daar 
is, duur  komt geen tij d voor, hoe zou dat ook 
mogelijk zijn bij  zoo'n steeds snelle behandeling 
van zaken, in zake aanleg vun spoorwegen? e 
richtin g toch, waarvan ik moet zeggen dut het 
denkbeeld waarlij k overweging verdient, zou aan 
beide partijen , Weet en Noord genoemd, een mid-
delweg aangeven: voor hel Noorden den kortste 
en myns inziens Jen meest noodzakelijken weg, -
voor bet Westen, dat toch een breed veld heelt 
om zich te bewegen en door  zijn gunstiger  lig-
ging altij d de meeste kans heeft om nog meer 
te verkrijgen — bij  verkiezing een zeer  bruikbaiei i 
weg, met bet verkeer op Twente en verder. 

n die van het Noorden opgaan over  geen 
en weinig spoorwegverbindingen tol nog toe, 
zullen, dunkt mij , toch wel bij  ieder  welbered*-
neerd Nederlander  zwaarder  wegen dan die van 
het Westen; — wat waar is, is waar. 

g Staphoist— Almelo door  mijne rede-
ueeriug ten gunste — overi-
gens het meeste respect voor  beschouwingen van 
deu heer  Stielijcs — valt nu buiten rekening. 

Wi j  willen h»pcn, dat de verbinding van eeu 
der g.-noeuide richtingen met Almelo zich nu rijp e 
studie zul oplossen ten gunste vun beu die er 
het meest bepaalde bcluug bij  kunnen hebben; 
wel le verstaan, hel algemeen belang. 

Verder bi pen we, dat de toch éénmaal le kiezen 
richtin g later  up hoogere waaide moge worden 
aangeschreven dan de bestaande lij n Zwolle 

. 
l nu, den koitsten weg genomen. 

e iiiillioeueii , waaraan ieder  Nederlander  toch 
zonder  eenig morren zijn loodje bijlegt , hebuen 
daarna toch hunne goede waarde; er  vult -
mers nog sooveel ie doen? 

Nederlanders, zijt geduldig en hebt goeden moed! 

NB.

 , zou  ryn

A d v e r t e n f t ë o . 

 BN S VAN
 brengen ter  kennis vun belanghebbenden, 

dat de Gemeenteraad aan hun College, heeft op-
gedragen om met bevoegde personen of eene 

j in onderhandeling te treden, over 
het verleenen eerier  Concessie, tol het aanleggen 
van eene . ; dat de 

voorloopige plannen tot aanleg van zoodanige wa-
terleiding van  naar  met eene ra-
ming van kosten ter  inzage liggen op het -
huis, terwij l nadere inlichtingen zijn te bekomen 
hij  den Gemeente-Architect. 

Belanghebbenden worden mitsdien uitgenoo-
digd, om, wanneer zij  genegen mochten zijn over 
den aanleg en dc exploitatie van eene duinwa-
terleiding als boven bedoeld te onderhandelen, 
daarvan  1  1876, mededeeling 
le doen aan het Gemeentebestuur, onder  opgave 
van de voorwaarden waaronder  zij  eene Concessie 
daarvoor  zouden wenschen te aanvaarden. 

 26'  1875. 

. 
(Voor

Op  den 23sten November  187"», des 
namiddags tcu 2 ure, aun het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staatsspoor-
wegen  dc e n te  van: 

Bestek n°. 146. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art. 26 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 25sten October  1875 ter 
lezing aan het Centraalbureau  dc e 

, en aan hel bureau van den -
nieur te  is op  aanvraag op 
gemelde plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven door den Sectie-
r  tc

e aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 9den November 1875. 

 den 25sten October 1875. 

E 

. 
 EN S VA N 

 zijn voornemens, op
 18  1875, des middags ten 12 

ure, ten e aldaar, in het openbaar, in 
dri e percelen , aan tc besleden : 

.

3".  1  2
 1  2

e voorwaarden van aanbesteding liggen ter 

inzage op de Stads-Tiiumerwerf en zijn op de Ge-

meente-Secretarie verkrijgbaar  gesteld tegen be-

taling van 3(J Cents; terwij l inforrnatië n tc be-

komen zijn bij  deu Gemeente-Architect 

 den 28 October 1875. 

P. J. VA N  VA N . 

A. W. . 

. 

Op  den 23stcn November  1875, des na-
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 

j  tot Exploitati e van Staatsspoorwe-
gen bij  de e n te  van: 

Bestek no. 149. 

c besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art . 12 van het Bestek. 

t Bestek ligt van deu 2östen October 1875 
ter  lezing uan het Centia.ilbure.iu bij  de e 

, en aan het bureau tan den r 
le  eu is op  aanvraag op gemelde 
plaatsen te bekomen 

n worden gegeven door den Sectie-
r  te

 den 25sten October 1875. 

 A S 1 J T 
vas 

d o T r a v o r e . 
e j  belast zich met het leggen 

van gecomprimeerde wegen eu mastiek vloeren, 

n geelt de r O. . VAN N 
uan de Fabriek W.W . 107A. te

. 
Sollicitanten naar dc betrekking van

 over de gemeentewerken in
wnaraan eene jaarwedde van  1200 verbonden 
is, worden verzocht hunne sollïcitatiestukkcn vóór 

 November e. k. vrachtvri j  ter  Secretarie van 
de Gemeente te  in te zenden. 

Afdrukke n van de instructi e zijn op franco 
aanvrage ter  Secretarie verkrijgbaar . 

, 14 October 1875. 

. . 

 EN S van
 roepen bij  deze op allen die wenschen 

in aanmerking te kouicn voor dc betrekking van 
 in die Gemeente, 

uan wien het toezicht op de
het ontwerpen van plannen en dc verdere werk-
zaamheden met dit onderwerp in verband staande, 
zullen worden opgedragen) om zich met

 brieven by hen aan te melden, vóór of 
uiterlij k op den 15 November 1875. 

e jaarwedde aun de betrekking verbonden 
bediaagt f3000. 

, 22 October 1875. 

J . VA N . 

k „de e " 

Vervaardigen  tevens voor 
stoomkracht iugerigt,

 voor- bet onder  water  afzagen van palen, enz. 

 i

, 
A S 1 - , 

, 
steeds voorhanden tegen veel verminderden |.rijs , 
in sleehts eerste kwaliteit bij

 Uordrtcht. 

.  te . 
 en N van

voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten van 
 en  en 

. ens. enz. 

. 

STOOM- en FABRIEKSWERKTUIGEN, 
S VOO , 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 
W N 161 

S  tot verminderde 
prijzen steeds in diverse afmetingen voorhanden. 

N 
r a n 11:< i * ï : \ u i : i i i > i : i 1 1 :*  v o o r 

B o u w k i i n i l i j r e n v a n 

Th. J. DOBBE te Utrecht . 

n  met  van 8 
p. kr. , met , ,  cn 

S . 
1 n
 » O E G BA N , t onderstel. 

|duegt U e! , is voor  verlenging vatbaar. 
3 n  om te . 
1 »  » e korten. 
1  met ZAGEN . 

Alles met  is in zyn 
geheel OVE  T E , ook des noods afzon-
derlij k , alles i*  in werking le bezichtigen. 

Adres met francu brieven, onder  lettel' P. 
bij  don Boekhanleliar  J. A , Spui, 

. 
Voorhanden diverse  van volgende afmeting j j . \1,  t m li}  , n e t ® Centim. hoogte, uiterst 

geschikt in naauwe straten, om het vallen der  paarden te voorkomen, en vóór Vergaderzalen, -
huizen en andere Publieke Gebouwen of , daar  deze keien geen geraas veroorzaken, en ein-
delijk  \\ met 4 Centim. hoogte voor  Trottoir s , . Paardenstallen, 
Waschbuisen, Oranjerièn , Onderhuizen, Waranda's enz. enz. 

Nadere inforinalie n aan de Fabriek; wederverkuopers

E & T 
N S T . 

Utreclit , Bl ldtstraat , 121. 

VOO

E en . 
 AC X ES, ( )C( ( . 

, , , enz. 

i  en
 en

 , enz. enz. 

T , , enz. 

 Bk.  &. ZOON, 
^ te , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

in

Nituwekaven N.tiide 55, . 

A dres s en. 

E N . . 

N N . 
n n eu Belgischen Straatkeuen, 

Port land-Cement, T r a . , , Vuurvaat e Steenen, ent' 

k 

 &  C\ 

Utrecht. 

Prij s voor 58 achtereenvolgend, plaatsingen: 

één regel ud ƒ 11).— 

'twee repels . » 15.— 

dri e regels » '20.— 

 Amtterdam. Allrlanntoma-
mentvii in iTiiienl , ui  nu. PurllamUC.' ut a / |*r  val 

 Arnhem.

 te  te koo|,~ aller-

gunstigst gelegen. Adres den r  VAN -

E , te Arnhem. 

 te  fabrikan t 
van ceiuem-riulen, vvntei-liakkeii , vloeren, enz. 

 te kou), nabij  de n 
aan den Singel, te  te bevragen bg den 
architect  aldaar. 

 van
 eu

„ „ „ „  bij  G. W.  ec C '  stukken en  F .  1).

Tiende g . 45. Zondag 7 Novembe 1875. 

E . 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

Venchgat Zondag.. Prgi oer S maanden / 1.65. n abonneert aich voor 

een ja.rfr.ug . Attonderlgk e nummers bij  vooruitbeatelling 15 ce&ta. 

All e stukken en advertentien te adresseeren aan 

de e te Arnhem. Van 1—5 regeli ƒ 1. , verder  voor  eiken regel ÜO cent» en 10 oenta voor  een 

nommer van tiet blad. Groote letters worden naar  plaatsruimte berekend. 

T  T E . 

n de laatste maanden werden door  verschil-
lende personen. ZOO vakmannen als leeken, ge-
duri g en lierliaaldelij k allerlei vragen tot mij  ge-
rich t omtrent deu .stand van het l 
hier  ter  stede, en in 't bijzonder  van de inrichtin g 
tot het maken van poudrette. e belangstelling 
in ! geniale uitvindin g is dan ook alge-
meen, en te recht, want de quaestie der  stads-
reiniging treedt om zoo te zeggen dagelijks meer 
op den voorgrond, en hoe dieper men daarin 
doordringt , hoe meer men overtuigd wordt van 
de moeilijkheid om eene in alle deelen voldoende 
oplossing er  van te vinden. 

Wel is de practische uitvoerbaarheid en de 
goede werking van het pneumatische stelsel reeds 
door de toepassing er  van op eenige buurten te 

n cn te Amsterdam op overtuigende wijze 
gebleken, en was dus de aanleg van het stelsel 
te t reeds niet meer als proefneming te 
beschouwen, doch op beide eerstgenoemde plaat-
sen laat de afvoer, en dientengevolge o'ik de gel-
delijk e opbrengst der  langs pneumatischen weg 
opgezamelde stollen, veel te wenschen over, eene 
oniftandighcid die zeker  menig Gemeentebestuur 
zal hebben afgeschrikt tot eeu zoo ingrijpenden 
en kostbaren maatregel, als de invoering van het 
pneumatische stelsel, over te gaan. 

e heeren r en e Bruyn s hebben 
dan ook de groote moeilijkheid ingezien, die aan 
het in den handel brengen van de opgezamelde 
faecalién in haar  natuurlijke n slaat verbonden 
zijn , en dit vooral doordat, in verreweg de 
meeste steden, de openbare reiniging op min of 
meer  gebrekkige wijze is geregeld, terwij l óf de 
gelegenheid ontbreekt, om die geheel in eigen 
beheer  over te nemen, óf wel men het nut daar-
van niet inziet. Eu zonder dit is het, althans 
naar  mijne vaste overtuiging, niet wel mogelijk 
om de laecalien duor  vermenging niet straatvuil 
en afval regelmatig en met voordeel tot com-
postmest te bereiden, en daardoor in een meer 
tot bewaring en vervoer  geschikten toestand over 
te brengen. Zoolang men iniusschen die meening 
niet meer  algemeen is toegedaan, verdient elk 
middel om de opgezamelde sloffen op niet te 
kostbare en dus practisch mogelijke wijze in zoo-
danigen toestand tc brengen, te meer onze aan-
dacht. 

e heerei) r  eu e Uruyn s hebben zich 
ten taak gesteld dat doel te bereiken door de 
bereiding der  faecalién tot pOUÓVette, met behulp 
van den afgewerkten stoom der  centrale lucht-
pompmaehine, en niettegenstaande de mogelijk-
heid daartoe dour  vele deskundigen , en daaronder 
mannen wier  namen niet eere genoemd worden, 
len sterkste betwijfeld werd , mag thans op goede 
gronden worden aangenomen , dat hunne pogingen 
met goed gevolg zullen worden bekroond. 

Aan de gemeente t komt de eer  toe, 
genoemde heeren het eerst van allen in de ge-
legenheid te hebben gesteld hunne denkbeelden 
daaromtrent op grooter  schaal tc verwezenlijken. 

e d dezer  gemeente machtigde iu zijne 
vergadering van den "en October 3 heeren 
Burgemeester en Wethouders tot de toepassing 
van het pneumatisch stelsel op twee der  zooge-
naamde doodc spranten (grachtjes, afzichtelijk door 
hunne onreinheid). 

Tegelijk werd de opzameling eu bereiding in 
cene centrale werkplaats vustgcsteld, en het -
lijksch Bestuur  uitgenoodigd nog in den loop van 
het jaar de noodige voorstellen te doen tot uit-
breiding van het stelsel over een groot gedeelte 
der binnenstad. 

t buizennet in genoemde spranten kwam 
in het laatst vau 1874 in exploitatie, eu de op-
zameling der  stollen door  middel der  centrale 
werkplaats volgde in den luop van dezen zomer. 

e uitkomst daarvan beantwoordt ten volle aan 
de verwachting, die meu, na de te n cn 
Amsterdam opgedane ondervinding, veilig daar-
van mocht koesteren, doch ook hier  treedt het 
hoven besproken bezwaar up den voorgrond, na-
melijk dat de opbrengst der  stoffsn, ongerekend 
de rente vau tiet aanlegkapitaul, zelfs uiet op-
weegt tegen de kosten dei exploitatie, waarbij 
evenwel niet uit het oog mag verloren worden, 
dat de exploitatieraiddelen voor  minstens het 
tienvoudige van de thans in gebruik zijnde bui-
zennetten werden aangelegd, 

Tengevolge van dc niet deu pachter  der  asch 
en vuilnis, den heer . Volker, gesloten overeen-
komst, waarbij  het afhalen der  faecalién uit de 
centrale werkplaats voor hem verplichtend is ge-
steld, en zij  zyn eigendom worden, voor  zoover 

het Gemeentebestuur ze niet tot poudrette-berei-
ding wenseht te behouden , is het moeilijk daar 
thans uietjiiistlie.i l de rekening van op te maken. 

Wat nu betreft de bereiding tot pouilrettc, 
wus het wel te verwachten dat de toestellen, die 
daartoe moeten dienen, uiet dadelijk bij  bet eerste 
in werking stellen in alle opzichten voldoende 
resultaten zouden geven. t denkbeeld was te 
nieuw om met zekerheid vooraf al de verschil-
lende invloeden te voorzien, die storend zuuden 
kunnen inwerken op den geregelden gang van 
zaken. 

t was daarom mijn voornemen mij te 
onthouden van elke uitin g van mijne meening 
omtrent de werking der  poudrette-inriebting, tot-
dat die geregeld in gang zon zijn. k ben ech-
ter  van dat voornemen teruggebracht, eensdeels 
doordat zoodanige geregelde werking zich waar-
schijnlij k nog wel enkele maanden zal laten 
wachten eu ik de zaak van te groot gewicht acht 
om niet te voldoen aan zoo velei verlangen 
daaromtrent ingelicht te wurdeu, anderdeels door-
dat aanvankelijk in sommige opzichten te goede 
resultaten zijn verkregen, om die langer te ver-
zwijgen , en zulks te meer  omdat het mij  bekend 
is dat het al- of niet slagen der  pouilrette-be-
reiding alhier  van grooten invloed zal zijn op de 
invoering van het stelsel in andere steden, zoo 
hiertelaiule als daar  buiten. 

t denkbeeld, om laecale stoften tot poudrette 
te bereiden, is op zich zelf niet nieuw. Een-
voudig verdampen boven open vuurhaarden is 
daartoe voldoende. Uit geschiedt naar ik ver-
nomen heb b. v. te , waar, volgen» op-
gaaf van den ingenieur  Putsch, op die wijze 
poudrette wordt verkregen, die tegen U -
mark (f'S.Öi)) per  50 kg. gerecden aftrek vindt. 

t steeukolenverbruik bedraagt daarbij  70 kg. 
op 300 kg. laecale stollen, waarvan de kosten, 
gevoegd, bij  de daartoe benoodigde arbeidsloonen, 
zoozeer  tegen de waarde van het verkregen pro-
duct opwegen, dat deze methode alleen dan 
tinancieel mogelijk wordt, als de grondstof wei-
nig of niets kost. Te Berlij n worden dau ook 
enkel stollen verwerkt, waarvoor  niet alleen 
geene inkoopswaarde wordt betaald, maar  voor 
het ophalen waarvan betaling ontvangen wordt, 
zoodat de winstberekeniiig gebaseerd is op de 
tamelijk hooge prijzen , die meu van de burger» 
weet te verkrijgen voor de ontheffing van den 
last tut wegschalling hunner  faecalién (/). 

n de groute kostbaarheid dezer me-
thode, is zij  in zoover van belang, als daardoor 
de mogelijkheid der  poiidi ette-bereidiug door 
eenvoudige verdamping afdoende bewezen is. 

n valt dan ook evenmin te twijfelen als 
aan de waarde van het verkregen fabrikaat als 
meststof; maar het was hier  de groote quaes tie 
of ile verdamping van het walergehaltc der  stof-
fen zou kunnen geschieden door  middel vau de 
warmte, die nog iu den afgewerkten stoom der 
luehtpoinpma shine tut lediging van het buizennet 
aanwezig is. 

n nu mag gezegd worden dat de heeren 
r en e Bruyn s zijn geslaagd ; men 

heeft namelijk kunnen constateeren, dat alleen 
dour  middel van dien afgewerkten stoom per  uur 
gemiddeld eene hoeveelheid van 800 liter s water 
uit de  werd verdampt, zonder  dat daar-
toe meer  steenkolen op den vuurhaard van den 
stoomketel zijn geworpen, dan noodig was om 
de luchtpornpmachiii e te drijven . En het is vol-
doende gebleken, dat wanneer de exploitatie vau 
het stelsel over  genoegzame uitgestrektheid wordt 
gedreven, de opgezamelde stullen zonder  groote 
kosten iu een vorm kunnen wurdeu overgebracht, 
die de Gemeentebesturen in staat stelt een meer 
gereedeu afzet er  voor te vinden, dan dit mei 
die stoffen in vloeibaren staat het geval is. 

e ontwerpers ziju intusschen nog niet ge-
slaagd in het geven van de juiste vormen aau 
de toestellen die noodig zijn om de poudrette iu 
volkomen drogen staat af te leveren, en het is 
hun gebleken dat daarin nog verschillende ver-
anderingen gemaakt zullen moeten worden, een 
wel begrijpelij k gevolg van het volslagen gebrek 
nan precedenten ten dezen opzichte, terwij l zich 
in de practij k verschijnselen voordeden, waarop 
vooraf moeilijk w.is te rekenen. Zoo bleek het 
 v. dat de stoffen  de verdamping in het 

vacuum zoo geweldig opkoken, dat aan de toe-
stellen veel grootere hoogte zal gegeven moeten 
wordeu, teneinde te beletten dat een deel der 

(*) Uezc fcipvicii  bcdrageu naar mm mij  verhaalt gemid-
deld m . - / 52.5U pei- bui . per  jaar. 

vloeibare stof, zooals telkens plaats had, in den 
vorm van groote druppels door de opstijgende 
waterdampen worde medegevoerd. 

e of vier  maanden rekent men dat noodig 
zullen zijn om de noodige wijzigingen in de toe-
stellen aan te brengen , doch de heeren r 
en e Bruyn s houden zich ten stelligste over-
tuigd van het volkomen slagen hunner  uitvin -
ding, en hebben dienaangaande aan het -
lijksch Bestuur  dezer  gemeente de meest stellige 
verklaringen afgelegd. 

Ue opzameling der  stoffen door  middel van 
centrale exploitatie gaat intusschen geregeld ha-
ren gang en laat op zich zelf weinig of niets te 
wenschen over, doch, zooals boven gezegd is, kan 
omtrent de rentabilitei t der  zaak niets met ze-
kerheid geconstateerd worden. — e dit zij , 
ook afgezien van dc bereiding van poudrette, 
achl ik de uitvoering van het l voor 
steden als t eene weldaad. Wel zijn de 
aanlegkosten belangrijk en de moeilijkheden aan 
de uitvoering verbonden groot, doch is het stel-
sel eenmaal in werking, dan gaat de opzameling 
ouk op de meest geregelde wijze haar  gang. 
n t althans bestaat ten dien opzichte 
alle reden tot tevredenheid; wel zijn enkele ma-
len verstoppingen iu privaten, doch nooit in de 
leidingen zelf, voorgekomen. 

e verstoppingen waren telkens een gevolg 
van het volgens oude gewoonte daarin werpen 
van voorwerpen van allerlei aard, die er  niet 
in thuis behooren, doch deze blijven langzamer-
hand achterwege; en ook het inwerpen van 
spoelwater is verminderd sedert de belangheb-
benden meer  speciaal in keunis zijn gesteld van 
het nadeel daaraan verbonden. 

k kau niet nalaten uun het slot dezes den 
wensch uit te spreken , dat de invoering van 
het pneumatisch stelsel spoedig meer  algemeen 
moge plaats hebben, ook afgezien van de pou-
drette-bereiding. Slaagt deze zou volkomen als 
de heeren r en e Bruyn s zich dat 
vooratellen, dan acht ik het l eene 
schoone tuekoinst verzekerd. 

 October 1875. 

 A. VAN . 

. 
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 — Breedte 

1,00 el tusschen de spoorstaven. e spoor-
weg, ilïe een land met zeer  weinig terrein-hin -
dernissen doorloopt, is bestemd om de voort-
brengselen der  ijzermijnen van d 
naar du haven Bona te vervoeren. Zijn e lengte 
is o"ó\tj "  kilom. en zijne wijk - en depotsporen heb-
ben eene ontwikkelin g van 0,000 kilom. e 
grootste helling is niet meer dan 0,0085 . per 
meter, en de flauwste straal  is 
250 . (Bedoelt men den grootsten straal? 

Fert.) 
e bovenbreedte der  baan is 4  en die der 

slooten 1,50 . e spoorstaven, aanvankelijk 
van ijzer  en een gewicht van '20 kilogr. , zijn lang-
zamerhand vervangen geworden door  rail s van 
Bessemer-staal van 20,8 kilogr. , van gelijk type 
als die van den spoorweg van Ergastlria. e 
rail s zijn gehucht r  onmiddellijk e onder-
steuning (en  en rusten op dwars-
liggers van 1,80  , 0,18 . breedte en 0,12 

. dikte, die gemiddeld 0,75 , van as tot as, 
uit elkander  geplaatst zijn. e dwarsliggers 
van h eikenhout houden zich slecht, on-
danks de ijzers van den S-vorm, waarmede men 
de einden voorzien heeft (dit is mij  niet duide-
lijk .  de verkoling heeft geene merkbare 
goede uitkomst gegeven, en men neemt nu proe-
ven met de uitwerkin g van hun verblij f iu zeewater. 

n heeft ouk dennenhouten dwarsliggers be-
proefd; de niet-ingespotene hebben slechts een 
garingen levensduur  gehad, maar  bereid met ko-
pervitriool , houden zij  zich zeer  goud sinds 1863. 

e baan, gelegd en beballast, is te staan geko-
men op 17.72 fr . de el, met rail s van ijzer, en 
up 10.72 fr. , met rail s van staal. 

t dragend materieel beslaat uit 220 erts-
wagens, gedeeltelijk van hout
gedeeltelijk van ijzer, met voeren voor trek-
king en stoot; de eersten wegen 1900 kilogr . 
eu kusten 1800 fr. , de laatsten 2100 kilogr . en 
2200 fr . e middellij n der  raderen is 0,00 . 
en de afstand der  assen 1 "',-i, V n nuttige 
last is vyf tonnen. Bovendien heeft men voor 
het vervoer van het personeel twee  u 

 (? wagens zonder  wand of bak), een ry -
tuig der  derde klasse met dri e vakken en twee 
bagagewagons, verdeeld in twee vakken, die in-
gericht zijn om de werklieden op te nemen, ver-
vaardigd. e vij f voertuigen bevatten 8G plaat-
sen en hebben gekost 17005 fr . 

e tender-locomotieven, ten getale van zes, 
wegen ledig 10,400 kilogr . en vol 21,000. Zij 
komen uit de fabriek van Andr é n en Co., 
te n van 0,094; afstand der 
uiterste assen 2,40 . Oppervlakte van d&n 
rooster 0,05  - , van de verwarming door den 
haard 4,12 1 , van de vei warming duor  de vlam-
pijpen 43,05  -. Stempel: 0 dampkringsdruk -
kingen. e maximum-trekkrach t is slechts 
2505 kilogr. , hetgeen maakt, dat van de aan-
klem m ing slechts voor  parti j  wordt getrokken; 
als men 40 ten honderd aanneemt, is de trekkrach t 
slechts 1480 kilogr . e machines zijn te staan 
gekomen op fr . 29854, geleverd te Bona. 

e treinen bevatten 43 voertuigen en wegen , 
de locomotief er  afgetrokken , 280 tonnen, waar-
van 200 nuttigen last. e snel heid is slechts 
17 kilom., en het verbrui k van brandstof (meng-
sel van steeukuul en cokej  6,45 kilogr . per  kilo-
meter. Gedurende verscheidene jaren heeft men, 
met eene snelheid van 23 kilom., treinen van 
219 tonnen (,150 nuttigen last) doen loopen, en 
men zou gemakkelijk treinen van 140 tonnen 
kujitie n sleepen met eene snelheid van 35 kilom. 

 (Sardinië). — Spoor-
breedte 0,70 . binnenwerks. e weg, van 15 
kilom. lengte, is bestemd om de ertsen der  ijzer-
mijnen van Cagliari naar het strand van -
leine (? } te vervoeren. Te beginnen 
bij Q is de gemiddelde daling van den 
eersten kilometer 40 niillim. , van den tweeden 
20, van den derden 11 , vervolgens minder dan 
10 millim . per  meter  over het andere gedeelte 
der  lijn . Talrijk e bochten van 52 tot 100 meters 
straal. 

e weg is zeer  slecht ontworpen; de spoor-
staven zijn zells niet eens gelascht, wat aanlei-
ding geeft tot gestadige ontsporingen, ofschoon 
de snelheid die van 8 tot 10 kilom. niet over-
schrijdt . 

t dragende materieel is eveneens zeer ge-
brekkig ; de wagens, die 1310 tot 1450 kilogr . 
wegen en 3100 tut 3500 kilogr . vervoeren, rus-
ten niet op veeren en hunne raderen van 0,05 . 
zijn niet kegelvormig. 

e tender-machines wegen ledig 5200 kilogr . 
en vol 0790 ; zij  zijn geleverd geworden door de 
fabriek te Cretuot tegen 16000 fr . Zij  zijn in 
staat tot een trekkrach t van 1189 kilogr. ; bij  de 
toelating van 40 ten 100 is deze arbeid 749 
kilogr . en de snelheid 20 kilom. t verbrui k van 
brandstol is 7 kilogr . per  asmijl. 

e kosten der  exploitatie beloopen fr . 0.115 per 
ton en per  mijl , daaronder  begrepen het onder-
houd van deu weg en de algemeene onkosten. 

 (Gard). Spoorwijdte 
0,700 . binnenwerks. e kleine weg, die 
slechts 1801 , lengte heeft, is bestemd om de 
kolen, die uit de mijn van ltochebelle komen, 
naar  Tamaria te vervoeren. g 
0,018 , minimum-straal 00 fcf 

e locomotieven, van hetzelfde type als de 
hieronder  vermelde vun de fij n Cessous en Tre-
biaa, sleepen 20 wagens, die ledig 500 kilogr . 
wegen envoll5O0, met eene snelheid van 14 k. m. 

r  kolenverbruik per  mij l is 12,6 kilogr. , het 
aansteken er  ouder  begrepen. 

e exploitatiekosten zyn fr . 0.177 per  ton en 
per myl. 

 (Gard). 

Breedte O.700 . binnenwerks. e spoorweg is 
aangelegd geworden om de kolenmyn van dcnzelfden 
naam te verbinden met deu zijtak Venurède der 
lij n s naar  Saint-Geriuain-des Fossés. 

e nijverheids baan moest oorspronkelijk slechts 
door  paarden bediend worden, lOOdat het dek van 
eeu belangrijken viaduct, by"  het begin der  lij n 
gelegen, niet door  locomotieven kau warden over-
getrokken. e met stoom bediende lengte is 
tegenwoordig 3793 , waarvan 1482 inde myn-
galery; tusschen den ingang van de mijn enden 
viaduct vindt men dri e tunnels, tezamen metende 
1019 fcf., zoodat de stoomwagens slechts 1292 . 
under deu blooten hemel doorloopen. n ziet 
hieruit , hoeveel moeilijkheden de a uileg van dezen 
weg ontmoet heeft. Üe viaduct, waarvan de 
lengte (de landhoofden er  onder  begrepen) 250 . 
is en de maximum-hoogte 51 , heeft 220,000 
franken gekost, en de 2311 , begrepen tus-
schen dit werk en den ingang der  mijn , zijn te 
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staan gekomen op 473,140 fr . e nanlcgkosten 
der  tunnels hebben beloopen 329 fr . per  strek* 
kende el voor  eene ledige doorsnede van 6,87 2 . ; 
voor  dubbel spoor is die oppervlakte 12,97 . 
en de prij s per el 416 fr . 

e stijgingen gaan 5 millim . niet te boven, 
maar de kromtestralen van 25 . zyn veelvuldig, 
met inlassching van rechte vakken van 10 . 
tusschen de bochten in tegengestelde richting . 

e krui n der  baan is 4 . breed. e spoor-
staven van 12 kilogr . waren aanvankelijk van ijzer; 
nu maakt men ze van Bessemer-stanl; zij  zijn be-
vestigd op dwarsliggers van  kt. en 0,10 . 
op 0,12 . doorsnede, op een ouderlingen afstand 
van 0,50 ii 0,55 , midden op midden. e 
ballastlaag heeft per  strekkende el lengte een kub. 
meter  inhoud en bare dikte is 0,40 . 

e weg, gelegden beballnst, komt, met stalen 
rails , te staan op fr . 10.72 de str. el. 

e gebezigde wagens zijn dezelfde als die van 
de mijn . 

e locomotieven zijn geleverd geworden door 
het huis A. n en Cie. tegen 17000 fr . Zij 
wegen ledig 6000 kilogr . en geladen 8000 kilogr . 
Zi j  hebben twee gekoppelde assen , die 1,50 . 
uit elkander  liggen, met raderen van 0,00 . 
Oppervlakte van den rooster 0,42 1 . , van 
de verhittin g door  den haard 2,3 a . , door de 
vlampijpen 18,9 3 . Stempel: 9 danipkringsdruk -
kingen. t maximum-vei mogen is 1641 k.gr., 
maar liet zwakke gewicht der  machine veroor-
looft slechts er  1143 van te gebruiken, wat over-
eenkomt met eene aanklemming van ' / 7 , bij  toe-
lating van 41 ten honderd en eene snelheid van 
18 k.m. 

e ton per  mij l kost fr . 0.053 aan vervoer, 
daaronder  begrepen het onderhoud van de baan, 
maar niet dat vau de wagens. 

e zoo onderscheidene omstandigheden, waarin 
de hierboven beschrevene banen verkeeren, too-
nen aan met hoeveel voordeel men parti j  kan 
trekken van het smalle spoor, en wij  gclooven, 
dat men, door  het voorbeeld van den heer x 
na te volgen en de uitkomsten der  ondervinding 
te doen kennen , het best de vooroordeelen zal 
uitroeien, die nu nog een algemeene invoering 
in den weg staan. 

i t . , 1 A'oe., '75. . v. E. 

Berichte n en mededeelingen . 

. 
 Z. . beeft aan den Oost-

indischen ambtenaar . A. van , laatste-
lij k hoofdingenieur  der  2de kl . bij  den Waterstaat 
en de burgerlijk e openbare werken in Nederl.-

, thans met verlof hiertelandc, op zijn 
verzoek, met ingang van 1 dezer, eervol ontslag 
verleend uit 's lands dienst, met toekenning van 
pensioen. 

— . heeft met ingang van 1 . a. s. den 
scheepsbouwkundigen ingenieur . van n 
benoemd tot adspirant-ingenieur  voor het vak 
van scheepsbouw in . 

— t k  van s znl 
den 9den dezer  vergaderen in het lokaal -
gentia alhier. 

Onder de mededeelingen zijn vermeld die bc-
treffende de eerste toekenning van de Conrad's-
premie en die der  verrichtingen der  Commissie 
voor het normaal steenfabrikaat. 

e te behandelen ingekomen stukken zijn : 
 Brief vnn den r  van Binnenlandsche 

Zaken, ten geleide van stukken betreffende de uit-
komsten der  slib waarnemingen in het Pannerdensche 

l over  1870—1874. 

6, Brief van denzelfden , ten geleide 
van eene uitgebreide verzameling kaarten betref-
fende . 

c. Brief van den r  van den Wa-
terstaat in het 10de district , ten geleide van de 
aanteekening van de in het jaar  1875 gedane 
meting van het strand langs de kust der  Noordzee 
in . 

d. Brieven van den r van deu 
Waterstaat in , ten geleide van de 
waarnemingen aan n r in Augustus en 
September  1875, opgemaakt door het lid W. Ph. 
de . 

 Verslag van liet lid J. J. van k be-
treffende zijne verrichtingen nis afgevaardigde van 
het  bij  het l (ieographiscli 
Congres te Parys. 

ƒ. Beschouwingen van het lid N. . t 
over  den aanleg van spoorwegen op Java. 

n verband daarmede voortzetting der  beraad-
slagingen naar  aanleiding van de stellingen van 
bet lid J. G. van den Bcrgh, luidende als volgt: 

»Bij  gelijke eischen van het verkeer  behoeft het 
gewicht der  spoorstaven voor  normaal spoor  niet 
grooter te zijn, dan voor  smal spoor. 

»0p normaal spoor  kan even langzaam worden 
gereden als op smal spoor. 

n de grenzen van het verkeer, dat op 
de spoorwegen op Java is te verwachten , behoeven 
gewicht cn ladingsruimte vun het materieel bij 
normale spoorwijdte niet grooter te zijn dan bij 
smalle spoor  wijd te." 

g. Verhandeling vun het honorair  lid . 1. P, 
, over den invloed der  richtin g vun het 

kanaal van St.-Andries op den waterstand van de 
Waal tusschen Bolhuizen en Bommel. 

 Nadere mededeeling van het lid P. J. . 
llayward betreffende het  van 

t gne cn . 
i . g van het lid J. W. Wekker, be-

treffende een door  den heer  G. G. Stael van -
steïn uitgedachten toestel tot het meten van af-
standen langs wegen en spoorwegen. 

 Brief van het lid Jhr . E. J. de Suvornin 
, ten geleide van een stuk, getiteld: 

stenige formulen en opmerkingen betreffende 
draaibruggen met twee gelijke openingen by wil -
lekeurige opzetting der  uiteinden." 

 van het raadslid N. T. s 
over  klinken en klinknagels. 

tn. Programma van de Nederlandsche -
schappij  ter  bevordering van Nijverheid 1875. 

n. Circulair e van het Bestuur  van het Aardrijks -
kundig Genootschap te Amsterdam, houdende ver-
ziek om ondersteuning voor  eene expeditie naar 
de j  ambi en de i op Sumatra. 

o. Tweede bulletin betreffende de internationale 
tentoonstelling van tuinbouw, in 1877 te Am-
sterdam te houden. 

e Voorzitter  der  Nederlandsche e 
voor de internationale tentoonstelling te Phila-
delphia heeft de leden uitgenoodigd, na alloop 
der  vergadering, een bezoek te brengen aan de 
collectieve voorstelling der  groote publieke wer-
ken in Nederland, welke, voor  die tentoonstelling 
bestemd, thans in liet gebouw voor n cn 
Wetenschappen alhier is ter  bezichtiging gesteld. 

's e Nederlandsche Commissie 
voor  de e Tentoonstelling

 in 1876 te Brussel te houden, heeft het 
programma dier  tentoonstelling rondgezonden. Zij 
verklaart , dat die zeer  belangrijk belooft tc 
worden. t programma omvat 10 klassen, tot 
onderwerp hebbende: de voorbehoedmiddelen te-
gen en de middelen tot redding uit gevaren, de 
gezondheidsleer in hare verschillende takken, cn 
de instellingen tot verbetering van den toestand 
der  arbeidende klasse. e tentoonstelling zal 
worden geopend 15 Juni en omstreeks 1 October 
worden gesloten. All e voorwerpen moeten vóór 
1  zijn ingezonden. 

e Nederlandsche Commissie bestaat uit de 
heeren: Jhr . . C. J. A.denTex, burgemeester 
van Amsterdam, voorzitter; J. van Vollenhoveii, 
burgemeester  van , vice-voorzitter; . 

. Beds van , te Amsterdam, pen-
ningmeester; . F. . van Notten , te Amster-
dam, secretaris; . G. A. N. Al lebé, te Amster-
dam; . B. Genten, tc 's-Gravenhage; Jhr. S. 

, te Amsterdam ; Jhr . . F. G. A. Gevers 
, burgemeester van 's-Gravenhage; . 

J. van Geuns Jr. , te Amsterdam; . . J . baron 
, te 's-Gravenhage; J. C. van n Jr. , 

tc ; P. W.Steenkamp, te Amsterdam ; luit. -
generaal F. V. A. r de Stuers, te 's-Gra-
venhage; . . Teixeira , te Amsterdam. 

e leden der  Commissie hebben de werkzaam-
heden onder  zich verdeeld , en men wordt dien-
volgens uitgenoodigd zich te wenden : 

lo. Voor de zaak van het brand weten : tot den 
heer P. W. Steenkamp, commandant der  brand-
weer, te Amsterdam. 

2o. Voor de zaak van redding uit zeegevaar : 
tot den heer  Jhr. S. , of den heer . . 
Beels van , te Amsterdam, voorzitter 
en secretaris van de Noord- cn e 

. 

3  Voor de zaak van hulp in oorlogstijd: tot 
den luit.-gen. F. V. A. r  dc Stuers, of den 
heer . B. Gersten, adjunct-inspecteur  voor het 
geneeskundig Staatstoezicht in , te 
's-Graveuhage, voorzitter cn secretaris van het 
hoofdcomilé voor de Vereeniging

4o. Voor dc zaak der  hygiene; tot den heer 
. . Teixeira de , adjunct-inspecteur  voor 

het geneeskundig Staatstoezicht in , 
den heer . G. A. N. A l lebé, lid van de ge-
zondheidscommissie, of deu heer . J . van Geuns 
Jr. , allen tc Amsterdam. 

5o. Voor de zaak van de instellingen tot ver-
belering van den toestand der  arbeidende klasse: 
tot den heer . . J. baron , lid van 
de Tweede r derStateii-Generaal, tc 's-Gra-
venhage, of den heer  J. C. van n Jr. , in-
dustrieel, te . 

— r de heeren A. A. des Tombe, . A. 
W. Sluiter, V. de Stuers, J. J. C. do Wijs , C. 
A. van der , B. s alhier is de vol-
gende circulair e aan de leden der  Academie vau 
Beeldende  verzonden: 

. 18 October  1875. 
e ondergcteekenden, leden van den d van 

Bestuur  der  Academie van Beeldende n te 
's-Gravenliagc, hebben de eer  ter  kennis van de 
loden dier  instelling tc brengen, dat zij  tenge-
volge van den uitslag der  jongste algemeene ver-
gadering besloten hebben, gezamenlijk hun ont-
slag als lid van genoemden d to nemen. 

Zi j  stollen er  prij s op de redenen van dit be-
sluit onbewimpeld tc doen kennen. 

n er  over  het algemeen meer  belang ge-
steld werd in het lot der  Academie en in den 
goeden gang dor  zaken aldaar, zouden de leden 
minder  onbekend zijn met de talryk e gebreken, 
welke deze instelling aankleven en waartegen 
sinds vele jaren door  den d van Bestuur  on-
vermoeid , doch, helaas, zonder  bevredigend resul-
taat, gestreden wordt. Wij l echter  de 220 leden 
der  Academie steeds meer  onverschilligheid aan 
den dag leggen en zelden op do algemeene ver-
gaderingen door  moer  dan één of twee personen 
worden vertegenwoordigd, kun het nutti g zyn 
hier te herhalen, dat de llaagsche Academie 
sinds jaren le worstelen heelt niet alleen met 
de bekrompenheid harer  linaiicien, maar ook 
vooral met het onvoldoende gehalte van het on-
derwijzend personeel, met verouderde, slechte 
methoden van onderwijs, mei gebrek aan orde 
en tucht, zoowel onder de leerlingen als onder 
de leeraren. 

t ernst heeft bet Bestuur  die toestanden 
trachten te verbeteren. Ten vorigen jare werd 
een nieuw reglement op het onderwys vastge-
steld , waarvan de naleving ongetwijfeld goede 
vruchten kon doen verwachten. h het bleek 
spoedig, dat de onwil of de onkunde van leer-
uren, en bovenal gebrek uau veerkracht by den 
directeur, een herleving der  Academie in den weg 
stonden eu dat reglumentcn niet baten, wanneer 
directeur  un leeraren niet van deu geest, welke 

daaraan ten grondslag ligt , doordrongen zijn. e 

oude tekortkomingen werden bestendigd en luide 
klachten, door  ouders van leerlingen geuit, toon-
den in den loop van dit jaar , dat de gebrekkige 
staat der  Academie niet uitsluitend door  het Be-
stuur  werd gevoeld. 

c voorzitter  van den , Jhr. . J. . .1. 
de Jonge, die gedurende 9 jaren lid van het be-
stuur was geweest en een zeer  werkzaam aan-
deel ann de laatste pogingen tot reorganisatie 
had gehad, meende aan de toekomst te moeten 
wanhopen en verzocht bij  zijn periodieke aftre-
ding niet meer  voor  een verkiezing in aanmer-
king te komen. t hem traden vier  andere le-
den af, van welke twee zich niet herkiesbaar 
stelden. 

Op de algemeene vergadering, waarbij  vij f 
nieuwe leden werden gekozen, verschenen, be-
halve vij f leden van het Bestuur, nog zeven le-
den vau de Academie, allen op dri e na tevens 
leeraren aan deze instelling. 

t daarop ontstonden er  andermaal dri o va-
catures, tot wier  aanvulling opnieuw een alge-
meene vergadering van leden belegd werd. e 
vergadering werd bijgewoond door 0 leden van 
deu d van Bestuur en door 12 leden der 
Academie. Vau dezen waren er, behalve do Se-
cretaris van het bestuur, slechts drio , die niet 
tevens leeraren aau de Academie zijn. 

t bleek bij  den uitslag der  stemming, dat 
er  dri e bestuursleden gekozen waren met 12, 
11 en 10 stemmen, volgens een vooraf door dc 
leeraren onderling vastgestelde en aan den d 
van Bestuur  ten eenenjale onbekende lijst ; onder 
de dri e nieuwe leden bevond zich de broeder 
vnn ccn der  lioofdh-eraren. 

e ondergcteekenden kunnen zich het gewicht 
vnn deze stemming niet ontveinzen. s 
daardoor is liet duidelij k geworden, dut in een 
gegeven geval de onderwijzers, nan wie, wan-
neer zij  lid der  Academie zijn , het recht is ge-
laten om evenals andere leden op de algemeene 
verga leringen te beraadslagen, voorstellen te 
doen en oen stem uit te brengen, het in hun 
macht hebben het Bestuur, onder  welks con-
trol e zij  staan, te overvleugelen, daarin hun 
naaste bleed verwanten te benoemen en in één 
woord over het lot der  Academie te beslissen. 

t zulke anomaliéu mogelijk zijn is de schuld 
van de leden der  Academie, welke hun manda-
tarissen, de leden van den d van Bestuur, 
eenvoudig uan hun lot overlaten, zich de belan-
gen der  instelling, waarvan zij  leden zijn, niet 
in liet minst aantrekken cn onverschillig toezien, 
dat de toekomst der  Academie eigenmachtig 
worde beslist door  hen . die daaraan als onder-
wijzers verbonden zijn. 

j  meenen de ondergcteekenden zich niet 
te mogen neerleggen. Zy wenschen niet de 
vrijhei d hunner  beraadslagingen, de oprechtheid 
hunner  overwegingen in gevaar te laten brengen 
door de aanwezigheid in hun midden van een 
naasten bloedverwant van een der  leeraren, wiens 
plichtsbetrachting als onderwijzer  eventueel in 
de vergadering ter  sprake zou kunnen gebracht 
worden. Zij  wenschen niet hun krachten te wij -
den aan het bestuur  eener  Academie, nu ten-
gevolge van de geringe belangstelling der  leden 
de onderwijzers feitelij k de beslissing iu handen 
hebben, waur het geldt de bestuursleden te kie-
zen en de maatregelen van het bestuur in hoo-
ger  beroep te beoordcelen. t reeds een bil -
lij k gevoel van eigenwaarde het onmogelijk in 
dezen toestand te berusten, zij  achten het in 
deze verhouding bovendien ondoenlijk de belan-
gen naar  behooren te behartigen. 

Om alle stoornis in het onderwijs en den gang 
van zaken zooveel mogelijk te vermijden, zullen 
de ondergcteekenden hun function blijven waar-
nemen , totdat op een zoodra mogelijk te beleg-
gen algemeene vergadering nieuwe bestuursleden 
in hun plaats zullen zijn gekozen.'' 

Naar  aanleiding dier  circulair e hebben heeren 
leeraren der  Academie de volgende missive tot 
dc leden gericht: 

e ondergeteekenden, gelezen hebbende dc 
circulair e der  afgetreden leden van den d van 
Bestuur der  Academie van Beeldende
alhier , verzoeken u vriendelij k de algemeene ver-
gadering van Vrijda g 29 October a. s. met uwe 
tegenwoordigheid tc willen vereeren. 

1111. leeiaien stellen er  hoogen prij s op zich in 
die vergadering te verantwoorden tegen de on-
gemotiveerde beschuldigingen, in genoemde cir -
culaire vervat. 

J. Ph. , 11. P. Vogel, Eug. , 
A. F, , J. . Schmidt Crans, A. le Cointe, 
F. Becker, . W. Gen etsen, J. 11. , C. 
A. , J. A. . , G. . Bonscholte, 
J. , J. . Pfeiffer, C. . Faber." 

e vergadering vuu 29 October  j . l . was zeer 
druk bezocht. 

Een voorstel van den heer  Jhr. . J. . J. de 
Jonge, president van den d van Bestuur, 
strekte om deu d vau Bestuur in overweging 
te geven ontslag te nemen, den Gemoenteraud 
op te dragon tijdelij k toezicht uit te oefenen, 
en tevens den Gemeenteraad te vei zoeken eene 
Commissie van onderzoek naar  den toestand der 
Academie te benoemen, t voorstel werd met 
52 tegen 47 stemmen verworpen en de verdere 
beraadslagingen uitgesteld tot eene nadere ver-
gadering. 

r de heeren  v. d. Burg 
en J. Payens, alhier, is aan Burg. en Weth. eeue 
begrooting ingediend voor den aanleg eener 
drinkwaterleiding , waarvan de kosten geraamd 
zijn op / 256,000 , de juarlykscbe uitgaaf op 
ƒ 1 7 , 5 8 0, tegen ƒ 2 1 , 9 00 ontvangst. 

. e Gemeenteraad heeft benoemd 

tot directeur der  gemeentereiniging den heer 

P. , alhier. 

Aankonrlifrin̂e n van Aanbestedingen. 

, ft  Nav, 
, te 11 uren, teu bohoovc van dc algemeenc 

rekenkamer: do lovering van: ongeveer  700 dubbele 
. turf , 200 . Newcastle haardkolen , 300 . 

idem grove kachclkolcu. 
, tc i uren, door  burg. en weth.: lo. 

het vernieuwen dor  planketting langs de westzijde der 
school bij  do Agricol ast raat ; 2o. het leveren cu plaat-
sen vau zongordijnen in genoemde school. 

\iielilooru , te 1 uur, door  het gemeentebestuur: 
het verbouwen der  onderwijzerswoning bij  de nieuw 
tc bouwen school. 

, te 2 ureu, door  dijkgraaf cn heemraden 
van deu , tor  secretarie iu de 
St,.Jansslraat: hel gelijkmaken eu zooveel noodig her-
stellen van eeuige vakken ringdijk , met taluds cu 
bermen. 

.  Nav. 
'a-llage, tc 11 uren, door het ministerie van mu-

rine: hot maken van 2 ijzeren lichtopstanden en het 
opstellen daarvan op het duin, gelegen bij  de mon-
ding van hot Noordzeekanaal iu . Be-
stek met teekeningen ligt opdc gebruikelijk e plaatsen. 

n bij  den bouwkundige hij  don dienst van 
het loodswezen, te . 

, te 11 uren, bij  W. Scmmelink, aau 
liet Veldhoen: het bouwen eener  burgerwoning aan 
deu grintweg i — Varsovcld. Aauw. e 9 
uren. 

Utrecht, te 2 ureu, door  dc maatschappij  (otcxpl. 
van Staatsspoorwegen, aau hot Conlrniilburcn u J het 
wegnemen der  hardstconcn draagstukkou en het plaat-
sen vau eikenbonten draagstukken ouder  do doorlaat-
bruggen over de c en Polbeek, ton be-
hoeve van deu spoorweg . . 
bij don sectie-ingenieur te Zulfeu. g ƒ 6460. 

*tad-aan-'t , le 3 uren, door  liet ge-
meentebestuur: het bouwen Better  woning voor  deu 
plaatse lij  ken geneesheer, met levering dor  materialen. 

. bij  deu burgemeester. 
Wermrrveer , te 6 uren, door  het gemeentebest.: 

het doen van baggerwerk ged, het wintorseizucn 
1875 '70. ) 

, ten kantore vai J. Vrijburg : hot 
bouwen vau cene bocrenhuizing, waarin stalling voor 
50 stuks vee, op de plnats tc 1'crwispcl, in huur bij 
G. P. Bergsma. 

Weeitadag, to . 
, tc 5 uren. door  don architect . W. 

Vcth : het afbreken van oen woonhuis, gelegen aau 
de Nieuwehavcn. 

,  Nov. 
\ \ Nlemieerd . t r i l ureu, door de directie der 

marine: hot wasschen cn appréteerou van linnen-, 
wollen- cn katoenen goederen, ten behoeve van het 
hospitaal dor  marine aldaar, ged. '70. 

'a-llage, tc 12 uren, door  het ministerie, van bin-
nenl. zaken, ton dienste der  Staatsspoorwegen : het 
makeu cu stellen vuu deu metalen bovenbouw voor 
dc brug over dc Waal beneden Nijmegen. O. a. te 
leveren cn te verwerken 1,300,0'i0 . getrokken 
ijzer, 106,000 . gesmeed ijzer, 20,000 . gegoteu 
ijzer , 75.000 . geribd plaatijzer, 3S1.000 . ge-
trokken staal, 180,000 . gehamerd staal, 310 » 
niuskant-bczangd eiken- en 50  idem greuenhout. 

g ƒ 1,000,000. 
, te 12 uron, door  de hoofdadministratie 

van het koloniaal werfdepot, ten bureolc van den 
kapt.-kwartiermccster: de levering van dc benoodigde 
ververschingen eu geriefelijkheden, voor  do naar  Oost-

. vertrekkende detachementen p p  e t i c t r o c n o 11. 
g (hij  Sneek), to 12 urou, door  het . . pa-

rochiaal kerkbestuur: het bouweu ven eono kerk met 
toren eu bijgebouwen, met hijlcvcrin g dor  materialen, 
volgens plans van den architect P. J.  Cuypcrs, to 
Amsterdam. Bestek ligt in *s s Welvaren, te 

. . bij  J. J. van , to Amsterdam. 
Aanw. 10 Nov., tc 10 ureu-

Uu .iem, te 2'., uren, door  hot ministerie vau bin-
nen! zaken, aau het gebouw van liet prov. bestuur: 
het driejari g onderhoud der o Vaart in Noord-

. g /'  2020 por  jaar. 

Vrijdag , 13 Nav. 
, to 10 uren, door  het ministerie van 

binnenl. zaken, aau het gebouw vau liet prov. best.: 
lo. hot driejari g onderhoud van dc u 
bewesten en beoosten hot kanaal van Neuzen. Aanw. 
8 Nov g ƒ 10,814 por  mar; 2o. het herstellen 
van hoorden langs het kanaal door  Zuid-Bevclaud. 

g /"  l'.l,S00. 
Zwolle, te 12 uren. door  het prov. bestuur: lo. 

het driejari g onderhoud (1 Jan. '7G—31 . '7S) van 
de brug ovor  dc e te , don weg van e 
naar  Slijkenburg en dc brug over  de e 
bij  Slijkenburg; So. het onderhouden van dc prov. 
grintwegen ged. 1S76, '77 ou '7S. . bij  den hoofd-
ingenieur  cn don ingenieur, beiden te Zwolle, (ller-
bestadingj 

. te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, nau het gebouw van het prov. best.: 
hol driejari g ouderhoud der s groote wegen iu 
(troningen, ui 3 perc. : perc. , / 7890, perc. 
2, r 9860, porc. 3, /11,660, alles per  jaar. 

Zaterdag, 13 (Sav. 
irnhem, tc 11 ureu, voor  J. Siep, iu e tlnr -

mouie: hel verbouwen cn vergrooten vnu genoemd 
koftiohuis. Teekeningen aldaar ter  inzage dagelijks, 
tusscheu 10 cu 4 uren. . bij  den architect J. W. 
Boerbooms. 

, te 12 uren. ten gciuceutchuize : het 
makeu vau banken, tnfcls cn verdere meubelen iu de 
school voor  middelbaar  ouderwijs aan meisjes. Bilj . 
inz. 12 Nov., 's avonds vóór S ureu, ter  secretarie. 

t tree , te 2 uren, door  het ministerie van bin-
ueu). zaken, aau liet gebouw van het prov. bestuur: 
hot onderhoudeu vau- eu het doen van eenige ver-
nieuwingen en n aan het t vau 
landbouwwerktuigen te Utrecht, ged. 1870, '77 cn 
'78. . bij  den hoofdingenieur  cn den ingenieur  in 
het 8e district , en bij  den opzichter  Van der  Werf, 
allen tc Utrecht. Aanw. den 3cn dag vóór do bc* 
slediug-

«lad-l le lden, te 2 uren, door  burg. en weth.: het 
bouwen vnu ccn postkantoor  met dircotourswoniug. 
Aanw. tc 11 uren. 

\Ya»alk, tc 5 uren, bij  C. Gijsman: het bouwen 
van ecu graaupnkliuis niet onderwomug. 

Zeudag, 14 Nav. 
ftpiJkenlhNe, bij  den voorzitter  van den polder 

Brabant J. : do levering vnn ruim 100O
- en 260 . Engelsche stoeiikolcn, voor  het 

stoomgemaal van genoemden polder. 
, S Nov. 

t , to 11 uren, door  het gcinecntebest.: 
de levering en het vervoer  van 730 ' kiezel eu 5-

' kloi , voor  het onderhond dor  gemeentogrinlwogen 
ged. 1876, '77 en '78. 

, i e Nav. 
, tc 10 uren, door  commissarissen van 

deu straatweg van e over n naaf 

, in hot gemeentehuis: het onderhoud vau 
genoemden straatweg. 

Alkmaar , te 12 uren, door  het gemeente bestuur 

£  — Zondag 7 November 1875. 

de levering van 466,000 vlakke straatklinker  Waal-
moppen, waarvan 200,000 stuks tc leveren voor  of 
op 20 . a. s. cn 266,000 stuks vóór of op 30 

t 1876 
l'lrerht , tc 2 uren, door  do maatschappij  tot expl. 

van Staatsspoorwegen , aan het. cent raai bureau : het 
hcrstollcu van dc dubbele wachterswoning no. 110 to 

, het afbreken en wederopbouwen van dc 
wachterswoning uo. 105 tusschen Wolvoga en Oude* 
schoot, en het herstellen van do dnkgotcu en regen-
water-afvoerloidingen dor  dubbele wachters woning no. 
03 tc Steen wijk , ten behoeve van den spoorweg Arn -

. . bij  den sect ie-ingenieur to 
. g f 3020. 

Wernadag, 17 .Nav. 
, te 10 ureu, door  het bestuurder 

droogmakerij, iu het gemecutobuis: het opbouwou'.van 
deu afgebrandcu wind-scheprad watermolen, alsmede 
de herstelling der  defecte metselwerken. 
'  lleerjaiiNdaiu , tc 12 uren, door  burg. on weth.: 
het vergrooten vau het schoolgebouw dier  gcinocn'e, 
het aanbouwen vuu porlalcu, het restaurceren van 
het bestaande schoolgebouw en reparatie aan de on-
derwijzerswoning. Bestek en teekening liggen ter 
secretarie. . bij  C. , te , Aanw. 
door  den architect Van n te 10 uren. 

, to 12 uren, door  dijkgraaf on heem-
raden van bet ambacht de Vier  Noord erkoggea, in 
het : lo. bet amovcoren en recoustrueerca, 
in '76, van 300 . stccnglooiiiig eu het verhoogen 
en verzwaren van dc dijkskrui n op dc nummers 22 en 
23, bewesten t bertsc haag; 2o. de levering vnu de 
voor  dit werk benoodigde rijsmatcrialen. Bilj . inzeilden 
10 Nov. 

, te 12 uren, door  den directeur  van 's s 
magazijn van militair e kleeding, uitrustin g enz.: dc 
leveriug van 1500 . n galon voor  chevrons, 
in 9 perc. elk van 500 , 300 . halfzilvcrou galon 
voor  chevrons, in 1 perc, 100 . halfgoudcn galon 
voor  lissen, in l perc. 

, te 1 uur, door  burg. cn weth.i bet 
afbreken on lier  bouwen vau de vlccschhal, tusschen 
de Bolcrsloot eu dc lo m hard straat. Aauw. 13 
Nov., te , uren. 

, to 3 urou, iu hot gomcouteliuis: het 
8jari g onderhoud der  werken aan dc binnen- cn bui-
tenhaven vau . 

, 1H Nov 
'a-iiage, te 11 uren, door  hot ministerie vau ma-

rin e i de levering van : dennen masten; vuren dolen ; 
zink; loodwit; lijnolie , teu dienste van de directie der 
marine tc Amsterdam. 

, tc 12 uren, door  burg. eu weth.: lo. 
het ophalen van alle steenkolen- en turfnsch, puin, ge-
graven garde, klei, snoeisel, mest cu vuilnis, hoo ook 
genaamd; 2o. hot diep- en schoonhouden van de ha-
vens, grachten, baiislooteii, beulen, riolen cn putten; 
perc. 1 cn 2 ieder  afzonderlijk , cn So. de beide 
sub 1 en 2 omschreven werken, voor  eeu termij n vau 
10 jaren. 

Wijngaarden, te 12 ureu, door  burg. eu weth.: 
het bouwen eener  nieuwe school cn onderwijzerswo-
ning te Wijngaarden. Teekening ligt iu dc onderwij-
zerswoning aldaar. Aanw. 11 Nov., tc 10 uren. 

Uuatwedde, to 12 ureu, door  het gemeente best.: 
het vertimmeren van hot thans bestaande hulppost-
kantoor  ton dienste der  posterijen tc Stadskanaal. 

Vrijdag , V Nov. 

Ouderkerk ad , te 12 uren, door  het ge-
meentebestuur; het bouwen eener  school voor  gewoon 
lager  onderwijs, benevens een daaraan vast woonhuis 
voor  don hoofd ouderwijzer, raet bijlevorin g der  be-
noodigde materialen. Aauw. 17 Nov. Bilj . inzonden 
18 Nov., ter  secretarie. 

Zaterdag, » . 

Werktim , tc 12 urou, door  het gomeeutobestuur: 
het dempen vau een gedeelte gracht, aau hel zuid-
o'tidc dezer  plaats, genaamd e Wijnierts , het be-
straten daarvan, niet de verder  daaruit voortvlocicude 
werkzaamheden, lui . bij - en aanw. door  den ge-
meente-architcct J. Winters Jz., 19 Nov., te 11 uren. 

Brrda , to  uur, door  regenton over  het huis van 
arrest: dc levering der  benoodigd heden voor  het on-
derhoud der  gevangenen ged. '70. ) 

g 21 Nov. 

'«Jlage. tc  uren, door het miuisteric van 
binnenl. zaken, aan hol gebouw van het prov. best.: 
liet leveren vau sle.cnkoleii n bohoovc van don dienst 
vau het Zede rik kanaal, aan dun stoomwal enuoleu aan 
den Arkelscbeu dam. 

Aiimterdain , le 12 uren, door  dc directie over  do 
wogen en vaarten tusschen dc zes Noordbollandsche 
steden, op het raadhuis: het onderhoud der  wogen 
en vaarten tusschen de zes NoordhollaniUchc steden, 
van 1 Jau. '76--31 . '80, iu 6 perc. lui . bij  den 
algemeenen opzichter  der  directie  P. van den Aard-
weg, tc Purmerende, op 9, 10, 10 on 17 Nov. 

, 23 Nav. 

'a-llage, to 11 uren, door  het ministerie van ma-
rine: het bouwen van een bouten magazijn op stecueu 
voet, ten dienste vau het loodswezen te Vlieland, 
alles met den aankleve van dien. . hij  deu bouw-
kundige bij  deu dienst van het loodswezen, . 
Aanw. 3 dagcu vóór dc bestediug. 

, to 2 uren, door  do maatschappij  tot expl. 
van Siaatsspoorwogen, mm het centruulburoau  lo. 
het maken en leveren van 13 stalen tougbowegingen 
niet excentrieken, ten diousto der  uitbreidin g van de 
sporen op het station Nieuweschans. . bij  deu 
sectie-ingenieur te Groningen. g r"4500; 2o. 
het doen van horslellingcn aan de poort cn den dui-
ker cover  de Aalsbcek, ten behoeve van den spoor-
weg t —Venlo. Aanw. y Nov. . bij  deu 
scctie-ingeuier te Venlo. g ƒ 1150. 

Weenadag,  No*. 

'a-llage. te 11 uren, door  hot niinislori o vnn bin-
nenl. zaken: lo. vercischte herstellingen eu vernieu-
wingen aan do werken van deu Banrdwijkschcii over-
laat mot do s in de oostelijke vaartkade van 
Waalwijk . niet hot onderhoud van dc werken ged. 
1876, benevens voor  het zoo noodig leggen in 18711 
dor zomersluiting in genoemden overlaat. Aauw. 11 
Nov. g ƒ2850; 2o. het verhoogen van een be-
staande en hel naken eener  nieuwe kri b aun den 
rechteroever  der  rivier  den Gclderschcu Usel aau den 
bovcumoud van het Ganzen diep tegenover . 
Aanw. 19 Nov., te 12 uren. g ƒ5750; 3o. het 
doen van eenige horst el lingcu ou vernieuwingen aan 
dc n on dc daartoe bohoorende werken, 
mot het onderhoudende verlichtingged. 1S7G. Aanw. 
18 Nov., lc 1 uur. g ƒ 12,5bO; 4o, het doeu 
van herstellingen cn vernieuwingen aau dc -
worken op hot Zwarte Water  in Overijscl ou het on-
derhoud daarvan met dc afbakening ged. 1876. Aanw. 
20 Nov.. to 10 uren, uitgaande van dc -
toubrug tc Zwolle. g ƒ2510; 5o. liet gedurende 
1876 onderhouden van- un het doen vau oeuigo her-
stellingen aan de laudsgebouwou tc . Aanw. 
17 Nov. g ƒ 28,800; 6b. hot doeu van eenige 
herstellingen ou vernieuwingeu aan dc overlaten in 
deu Waaldijk boven Gorinchcm, mot dc daar  bijbe-
hoorende sluizen, duikers eu verdere werken, bene-

vens het onderhoud daarvan over  1876/'78. Aanw. 
17 Nov. g ƒ20,800. 

, » Net. 

, to 12 uron, door  hel ministerie van bin-
nenl. zaken, ten diensto der  Staatsspoorwegen : hol, 
maken cn stellen van een ijzeren kap ovor  het station 
hij dc beurs tc . . bij  den eerstaanwe-
zend ingenieur te . Aanw. 18 en 20 Nov., 
telkens te 11 uren. 

Barneteld . door  het gemeentebestuur: het leveren: 
en stellen van een nieuw uurwerk in den toren aldaar. 

Vrijdag ,  Nav. 

, te 10'. uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aau het gobouw van het prov. best. 
het driejari g onderhoud der - on rivier -
werken to . Aanw. 19 Nov. g ƒ4500 
per  jaar. 

Zutfen, te 12 urou, door  dc boofdadm. van het 
4c reg. huzaren, ton bureele van don kapl.-kwarticrm. : 
de levering, ged. '70, van diverse knoopen, kolbakkeu 
en zakkun met kwasten (perc ló cn 16, ) 

, tc 12 uren, door  de hoofihidm. vaii het 
lc reg. huzaren, ten bureele van don kapt.-kwartierm. : 
de lovering, ged. '76, van diverse knoopen. ) 

Amaterdam, le 12 uren, door  dc hoofdadministratie 
van het 7e regiment infanterie, ton bureclc van don 
commandeerenden officier, iu Oranje-Nassau: dc le-
vering, geil. , van knoopou , schakots eu schakot-
garnituren. ) 

Vlleach, tc 12 uren, door  do hoofdadmiuistratic 
van het 5c regiment infanterie, ten bureele vnn den 
kapt.-kwartierm. ; dc loveriug, ged. '76, van dc bij  hot 
korps benoodigde knoopen, schakots en schakot-
garnituren. 

h , lc 12 uren, door  dc hoofdadm. vau liet 
Se reg. vcsting-artill. , ten bureele vnn den kapitein' 
kwurlierm. : dc levering, ged. '76, van de bij  liet korps 
benoodigde knoopen, schakots en schakolgarniluren. 

t;r;.te,  tc 12 uren, door de hoofdadministratie 
van het 2e reg. infanterie> teu bureele vau den kapt.' 
kwarliernieester: de leveriug, ged. '76, van knoopen, 
schakots on schakot garnituren (perc. 12, 13 ou 14, 

) 
'a-llage, to 12 ureu, door  de hoofdadm. van hot 

reg. grenadiers eu jagers, ten bureele van deu mn-
joor-kwartienn. : de levering van (perc. 16, 17 ou 18) 
knoopen, schakots cu schakotgarnituren. ) 

, tc 12 ureu, door  do hoofdadm. van bot 3c 
rog. huzaren, ton bureele van den commanded enden 
officier: de levering vau (perc. 15) knoopou iu dc 
verschillende modellen. 

, le 12 uren, door  dc hoofdadm. van het e 
reg. vcsting-nrtill. , ton bureclc van den kapt.-kwartierm. : 
de levering, ged. '70, vnu de bij  het korps honoodigdc 
knoopen, schakots cn schakotgarnituren. ) 

Ueuda, tc 12 uren, door  de hoofdadm. van het 4c 
reg. inf., ton bureele van den kapt.-kwartierm. : dc 
levering, god '76, van kuoopen, schakots en sclinkot-
garnituren. 

i.orhu i , tu 12 uron, door de hoofdadm. van 
het 6c reg. inf., ten bureele van den kapt.-kwartierm. : 
de levering van knoopen. onderofficiers- cn ordinair e 
schakots en schakotgarnituren. 

l'treehl , to 12 uren, door de hoofdadm. vnn hot, 
rog. veld-artill. , teu bureele van den kapt.kwarticrm. : 
de leveriug, ged. '76, van knoopou, schakots cu scha-
kotgarnituren . 

i 11 felit . te 12 ureu, door  dc hoofdadm. van het 
bat. mineurs on sappcurs, ton bureclc vau den comm. 
ofllcicr : do levering vau knoopen, schakots cn scha-
kotgarnituren . 

l'treehl , tc 12 uren, door  de hoofdadm. van hot 
Se reg. inf., ten bureele vau den kapt.-kwartierm. : de 
levering, ged. '76, van knoopen, schakots cn schakot-
garnituren. 

l'treeht , te 12 uron, door de hoofdadm. van hel 
2o reg. vcsting-artill. , ten bureele van den kapt.-
kwartierm. : de levering vnn (porc. 12, 13 cn 14) 
knoopen, schakots en schakotgarnituren. ) 

Amersreart, te 12 ureu, door  de hoofdadm. vnu 
het rog. rijdcude-artill. , ten bureele van don kapt,-
kvtarticrni. : do levering, god. '76, vau dc bijhetkorp s 
benoodigde knoopou en koperwerk, perc. no. 16 cn 
18. ) 

. tc 12 uren, door de hoofdadm. van 
hot 3e reg. iufautcrio , ten bureele van den kapt.-
kwnrliorm. : do levering god. '76 van knoopen, schakots 
eu schakotgarnituren. 

, tc 12 uren, door  dc hoofdadm. vau het 
instructiebalaljon, ten bureele ran den com man (loeren-
den ofticier: dc levering, ged. '76, van de bij  het 
korps benoodigde knoopen, schakots cn schakotgar-
nituren. ) 

t.ruilingen , te 12 uren, door  de hoofdadm. van hot 
le reg. iuf , ten bureele van den kapt.-kwartienn.: de 
leveriug, god. '76, van knoopou, schakots en schakot-
garnituren. 

ï r n l e , tc 12 uren, door  dc hoofdadm. van het 2c 
reg. huzaren, teu bureele vau deu kapi.-kwartierm. : 
de levering, ged. '76, van de bij  het korps benoo-
digde kolbakken zonder  toebohooren, en knoopen TOOT 
altilla , stalbnis cn dubbele koperen voor  rijbroek . 

Zwolle, te 12 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, aau het gebouw van het prov. bestuur: 
bet éénjarig onderhoud der  Willemsvaart. Aanw. 1'J 
Nov. g ƒ 5020. 

Zwalle, te 12 ureu, door  het prov. bestuur: het 
onderhoud ged. '76 van de gebouwen vau hot prov. 
bestuur  eu het huis, bewoond door  den Commissaris 
des . to Zwolle, iu 2 porc. Aanw. 18 Nov. 

, lf> Nav, 

, te 10 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, nau het gebouw vau het prov. best.: 
lo. hot vijfjari g onderhoud van dc Zuid-Willemsvaart , 
van  de boofdslnil te t tol dc Belgische 
grens to Smeermaas, en van hot voedingskanaal, ft.de 
grens vau België naar n tot de grens vnu Noord-
Brabant. Aauw. 23 Nov. g per  jaar  resp. 

ƒ 8 3 00 cn ƒ11,000 ; 2o. het vijfjari g ouderhoud van 
de Noordervaart mot het zijkanaal naar  dc s iu 

. Aanw. 22 Nov. g ƒ 4000 per  jaar; 
So. hot vijfjari g onderhoud van do veerdammen, vaar-
tuigen on wat verder  behoort tot de n op 
do s iu . Aanw. 23 Nov. g 
ƒ3200 per  jaar. 

, SO Nov. 

l'lrerht , tc 2 uren, door  dc maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het ccutraalburean: het 
Vera luieren van liet bestaande hoofdgebouw en liet 
maken van bijkomende workou op het stution te Zut-
fen. . bij  don sectie-ingeuieur te Zutfen. Aanw. 
18 Nov. 

. 'i , 
, te , urou, door  hul miuistcrie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. beat.: 
liet driejari g ouderhoud van hot groot NoordliolUndsch 

, in 7 porc. Aanw. 27 Nov. : perc 
1, ƒ98,100, perc. 2, f16,150, perc 3, ƒ12,300, 

perc.4, ƒ10,700, perc. 5, ƒ16,300, perc. 6, /20,770, 
porc 7, 24,300 per  jaar. 

Saterdag, 4 . 
Vlrerht , lo 2 uren, door  het ministerie van bin-

nenl. zaken, aan het gebouw van het prov, bestuur: 
bet driejari g onderhoua van hot gekanaliseerde gedeelte 
van den n Usel. Aanw. 1 . g 
ƒ y416jper  jaar. 

g e . 
Amaterdam, tc ' , uren, door  de . -

spoorwegmaatschappij, in het stationsgebouw : lo. dc 
levering van eikenhouten dwarsliggers cu van vier-
kant beslagen eiken wisselhout; 2o. idom van spoor-
staven met eindverbindingen eu haakbouten; 3o. het 
maken en leveren van 55 stalen tongbowegingeu mot 
excentrieken. 

, 13 . 
, to 11'/j  uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aau het gebouw van het prov. best.: 
hot onderhouden van de groote eu anduro u 
in , gedurende 3 jaren, ingaande op 1 
Jan. 1876 eu eindigondo op 31 . 1878 , in 8 perc. 

. bij  den hoofdingenieur , e cn voor 
de perc. 1, 4, 6, 7 cn 8 bij  den ingenieur  Van , tc 

; 2, 3 on 5 hij  den ingenieur . tc 
; 1 bij  don opzichter , te Goriucbcm; 

2 hij  den opzichter  Brak, tc ; 3 bij  den op-
zichter  Zemel, to ; 4 bij  don opzichter  Baumer, 
te ; 5 bij  den opzichter  Van dc , 
to Alfcn; 6 ou 7 bij  den opzichter , to -
drecht, en 8 bij  don opzichter  Spoon, te 's Graven-
deel. : perc. 1,/ 9720; 2, /"ló.öOO; 3,/*1«,266; 
4,/520O; 5, ƒ15,333; 6, ƒ5400; 7, 13,560; 8, ƒ18,820. 

Vrijdag , 17 . 
, te 10% uren, door  het ministerie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. bost.: 
bet onderhoud der s groote wegen in Noord-
Brabant, van 1 Jan. 1876 — 31 . '7S, in 11 porc. 

. bij  di  hoofdingenieur te 's-Bosch en voor  de 
perc. 1, 2 en 3 bij  deu ingenieur c Bruyn, tc 
s-Bosch, voor 4, 5 cn 6 bij  don iugenieur , 
aldaar, voor 7, 8, 'J, 10 en 11 bij  den ingenieur 
Bleckmann, te Breda : perc. 1, / 5'JOO, 2, 
ƒ2000, 3, ƒ6000. 4, ƒ3<J00, 5, ƒ 6 3 0, 6, ƒ2800, 7, 
ƒ1700, S, ƒ9100. 'J, ƒ2400, 10, ƒ 8400, 11, ƒ 9 0 0 0, 
alles per  jaar. 

van . 

YYlldervank , 20 Oct.: het maken on leggen van 2 
houten gromlduikers ouder dc wijken uo. 34 eu 36 
te Wildcrvaukster  hallen: ingek. 6 bilj. , als: 

. Bulder, tc Wildorvank , ƒ 725 

. Tonkens, „  670 
J. J. Prummel, „  idem „  638 
1). n , „  595 
.1. Bonos, „  498 
.1. , „  480 
overigen tc Stadsknnaal; gegund. 

Flnatrruold , 22 Oct.: de levering van lo. 200 stère 
kcislog; gegund aan W. Timmer, aldaar, voor  /2080; 
2o. 175 stère riviergrint : gegund aan . , tc Win-
schoten, voor  ƒ 1550. 

(londa, 23 Oct.: dc levering aan den polder  Bloe-
meudaal vnn 1500 . - on 300 . Engelsche 
steenkolen; minste inschrijvers waren A. Jonker  cn 
Zn., in massa, voor ƒ 1257. 

, 23 Oct.: de timmer*  cn metselwerken enz. 
benoodigd voor*  en to verrichten aau dc bruggen iu dc 
gemeente, met hot onderhoud tot uit. . 1876; 
ingek. 9 bilj. , als: 

J. GWujsteeu, ƒ 7200 
J. Visser, „  6U9S 
J. van den Borg, „  6990 

. Bakker, „  69S5 

. . „  6460 
J. Zoijlemaker, „  6429 
A. , „  6370 

. Godvliet, „  6330 
P. J. Blauw, „  6190 

allen aldaar; gegund. 
 25 Oct.: lo. het maken vau 2 brug-

vallon voor  de Beneden-Sluisbrug; minste iuschr. wa-
ren Gebr. Bk, aldaar, voor  ƒ1544. 

2o. hot maken eener  nieuwe brug over  de Beeldjes-
haven; minste inschr. was .1. Alberiuk , aldaar, voor 
ƒ 7 1 5. 

3o. liet maken en stellen van cene gegoten-ij  zore u 
(misleiding tot verspreiding van vorsch water  in dc 
buitenwijken; minste inschrijvers waren Ponu en Bau-
duiu, aldaar, voor  ƒ18,490. {*egund. 

4o. liet maken eener  afrastering om het terrein der 
gashouders aan deu Bleijcuhock en het houwen van 
2 arbeidorswoningon, in 2 perc; gegund tuin J. P. 
F. , aldaar, perc. 1 voor  ƒ 2 4 0, perc. 2 voor 
ƒ 3820. 

, 26 Oct.: do levering van verschillende 
bcuoniligdhcden ann het gesticht g is ge-
gaud als volgt: 

aan c Wies van 1 muren en Co., tc Amsterdam: 
300 . blauwe baai, bij  loting, h ƒ0.89; 500 . rood 
hoezclaarsbout, ii ƒ .38' 300  bombazijn, ii ƒ0 .345 ; 
2011 . grij s katoen, ii ƒ . 4 ï \ ' t ; 1500 . ongebleekt 
katoen, n ƒ 0 . 1 53 , ; 801» . blauwgoruit inatrasseii-
liunon. ïi ƒ 0 455 ; 500 . wit mollon voor  mannen, 
a/'0.27'/,; 200 . wollcstof,  ƒ 0 . 4 81 , ; 50 stukjes 
grij s kaunvas. ii ƒ4.99; 50 st. zwart idom. ü ƒ5.26; 
250 wollou dekens 2e soort, a ƒ3 .795 ; 400 molton 
dekens 2c soort, ii ^.99s; 

ann A. ü. Willing , tc Amsterdam: 100 . blauw 
hoizelaarsbout, a J 0.39s; . sits iu diverse na-
tronen, ii ƒ 0 . 2 35 ; 600 . wit katoen, ii ƒ 0 . 2 2; 200 

. grij s katoen, a ƒ0 .23; . bruin rips, a ƒ0.47; 
1000 . wit mollon voor  vrouwen, a/0.33'/t ; 600 
halsdoeken voor  mannen cn 600 idem voor  vrouwen, 
a ƒ0.19'--, 

aan Vnn Zcclnnd cn Co., tc Eindhoven; 300 . 
grij s raatrasscnlinnen, a ƒ0 .42 '; 300 . grij s voering-
linnen, a ƒ0 .25 -; S00 . vaatdoekenlinnen, ii ^.29s; 
1501) . hcmdcnliniien voor  mannen, 1700 . idom 
voor  vrouwen, ii / 0.41'; 9118 handdooken, St servet-
ten, 87 tafellakens, lo theedoeken, in massa / 774.96; 

bedlakeus cu 210 kusscnsloopon, iu mnssa 
ƒ 1676.59; 

aan A. van der . te : 500 . zwart 
merino, a ƒ1.17; 2200 . zomerstof, iu diverse pa-
tronen , a ƒ0.55; 

aan J. A. Bierman, te Amsterdam; 56 . divers 
naaigaren, ii ƒ176.50; 290 pakjes divers lint , ii 
/ 2W.30: 180 gros diverse knoopen, ii ƒ78 .15; 

aan Van p cu Co., te : 200 . 
sanict, a ƒ 2 . 3 95 . 

i treem, 25 Oct.: het stichtcu vau ecuo hofstede 
met schuur en bergen in het , nabij  den 

g builen Utrecht; ingek. 23 biljetten, nis: 
G. J. van Vloten, ƒ 12,980. 
J- . Wolff , „  12,665. 
S. van Soest, to Wilnis , „  12,256.98 
W. van , „  idem „  12,256.97 
J. , „ , „  12,020. 
P. van Scliaik, „  12,000. 
E van e nl  n i . „  Jutfaas, „  11,950. 
C. vau Zeelaud, „  41,874. 
A. de , „  idem „  11,495. 

. , 
A. v. d. , 
A. Nahuijzcn, 
J. J. , 
W. Griffioen, 
W. vau Soolcn , 
J. , 
N B. Gerwig, 
G. C. A. Bakker, 
J. Bouwman, 
A. C. Vink , 
J. Gerwig, 
J. A. de Graaf. 

te , 
„  Breukeleu 

idem 

ƒ 11,400. 
„  11,400. 
a 11,275. 
„  11,239. 
,, 11,200. 
„  10,975. 

, idem „  10,850. 
., idem „  10,850. 
, , „  10.763. 
„  Usclstein, „  10.736. 

„  10,598. 
„  10,596. 

., , „  9,850. 
overigen nldaar; gegund. 

Aaaen, 26 Oct.: het doon van eenige werkzaamheden 
aan* en het gol. 3 jaren onderhouden van het ge-
bouw dor c burgerschool; ingekomen 4 
bilj. , als : 

. Winters, f 760 

. Wessels, „  718 
o Winters, „  693 

1). Postma, „  688 
per  jaar; allen aldaar. 

, 26 Oct.: de lovcring  Wijitibritscradccl s 
c. a. contributie-zeedijken  100 stuks 62 . cu 
100 stuks 53 . e grenen palen; in massa 
gegund aau P, Visser, te Workum ,  ƒ 9 7 3. 

n Aerdt, 27 Oct.: het aaolezgeu vnu een 
grintweg h  dc Pruisische grenzen bij 
El ten; ingok. 9 bilj. , als: 
J. . , te Panncrden, ƒ 23,990 
A. J. Peters, „  idem „  23,990 
G. .T. , „  Waddinxvcen, „  23.920 
G. E. . „  Pannen!en, „  23.700 
F. E. Torwindl , „  idem „  21,900 
C. J. , „ , „  20,100 
Th. Peters. „ . „  19.890 
C. Peters, „  idem „  19.887 
. . , „  19,525 

, 27 Oct.: het bouwen  2  cn 
winkelhuizen; ingekomen 15 bilj. , als: 
A. , ƒ 14,100 
A. , „  14,075 

. Andriossen, „  14,055 
N. van Voerseu, „  14,025 
G. , „  14,000 
C. Corton, „  14,000 
C. Beekman, „  14,000 
C. Swaan, „  13,960 
J. dc Groot, „  13,700 

. dc , „  13,500 

.  lïhijn . tc Naardon, „  12,999 
G. Seppc, „  12,817 
A. van , „  12,783 
J. C. T. Zweesaardt, „  12,000 
J . G. Schutte, ., Amersfoort en 

T.  „  12,077 
overigen aldaar; gegund 

tal-meer, 27 Oct.: het maken  cene schnifbrug: 
ingek. 6 bilj. , als: 
C. Stigtcr, te Woubrugge, ƒ 898. 

. , „ . „  777.77 
G. C.  „  751. 
J.  der , „  750. 
J. , „  idem „  737. 
J. cn A. v. d.  „  649. 
overigen aldaar. 

'a-llage, 29 Oct.: do levering van: lo. koper  in 
bladen; iugek. 3 bilj. , nis: 

. dc s on Zn., te , ƒ 3548. 
Gebr. Abrahams. „ , „  3533.10 

. S. Stokvis cn Zn., „ , „  3407.56 
2o. zeildoek; ingok. 3 bilj. , als: 

J. van Ecdcu eu Zn., te , ƒ 1840. 
S. Plantcijdt , „  idem „  1S09.60 

.  der n en Zu., „  idem „  1799.60 
Uronlngen, 2'J Oct.: lo. het driejari g onderhoud 

der  academische gebouwen. 2o. het éénjarig onder-
boud  het gebouw bewoond door  deu Commissaris 
des , So. idem van liet gouvernementsgebouw: 

no. 1 no. 2 no. 3 
per  jaar 

. W. Cones, ƒ 4,400 
A. Schellens, 4,290 

. , 4,287 
G. , ƒ 10S7 
J. Werkman, 4,242 ƒ 833 1086 
W. Cones, 4,132 

. , 4,0S9 
G. Becherer, voor  3 jaren 12,300 
J. Poelman, 785 1008 

. van der  Nap, 743 1029 
allen aldaar. 

4o. hot driejari g onderhoud  den -
molen te Nieuweschans, 5o. hot éénjarig onderhoud 

 dc zeesluis lo Statcnzijl: 
no. 4 no. 5 

. , lo , ƒ 880 ƒ 6 70 
. J. Bosscher, te Oude-Pokela. 850 595 

J. N. , tc Blijham, 824 
G. P.  Balen, te Nieuweschans, 748 564 
alles per  jaar. 

, 29 Oct.: dc levering van steenkolen ten 
behoeve van het prov. bestuur; minste inschrijvers 
waren J. T. x en Zu., innatkolen  ƒ 0.80 per 

, schaalkolon a ƒ 17 por  1000 , 

, 29 Oct.: lo. het driejari g onderhoud 
der  BijWs-hoogcrc burgerschool te ; minste 
inschrijver  was .  der  Zwang, aldaar,  ƒ 1220 
por

2o. hot idem der  idem te ; minste in-
schrijver  was . . , tc Jouro,  ƒ 880. 

 «recht, ;i0 Oct.: hot bouwen eener  hospitaalbarak 
voor 32 bedden, niet bijbehoorende werken, op hot 
terrein dor  Amalinstichting aldaar; minste inschr. was 
J. J. , aid nar, voor  ƒ32,214, 

, 1 Nov.: lo. het maken van een baznlt-
inmtr to s aan het kanaal door  Voorne; 
minste inschr. was J. do Briivnc , te , voor 

ƒ19,252. 
2o. hot onderhouden van- ou het doeu vau herstel, 

lingen aan het gebouw dor e burger-
school tc Gouda; minste inschrijver  was P. A. Burg-
houdt, te Gouda, voor  ƒ569. 

, 1 Nov.: de levering van steenkolen ten 
behoeve der  gemeente; gegund aan tl . J. , 
aldaar, n  ƒ 0 . 7 55 , u 
a ƒ0.745 por , Newcastle kolen a ƒ1.38 per 
100 . 

Aitiaterdam , 1 Nov.: het houwen vau eeue open-
bare burgerschool lo klasse voor  meisjes, met gym-
nastieklokaal eu leer- en werkschool, op het terrein 
iu dc Sarphatistraat op deu hock van do -
straat; minste inschr. was . A , voor 
ƒ 42,773. 

Agten, 2 Nov.: do vernieuwingen, herstellingen en 
leveringen ten dionsto van do stoomgemalen langs 
het Noord-Willemskanaal, met het éénjarig onderhoud; 
iugek. 1 bilj. , nis i 

. Wessels . ƒ 5865 
Uarco Winters, „  5677 

m Winters, „  5390 
. o Jr. . „  5205 

allen aldaar. 

http://ft.de
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, 3 Nor.: het leveren cn inhugen van ren 
paar n deuren voor dc schutsluis e St.-Andrirs ; 
miüate inschrijver  was G. , te Ucrwijucn . 
voor/29SS. 

, :i Nov.: het maken vau cene los- eu 
ladiogplaata langa dc noordzijde der  gracht len westen 
van dc ; minste iuschr. was A. J. Fcd-
dema, aldaar, voor f 808& 

. 
h n de zittin g van Gede-

puteerde Staten van Noord-Brabant van 2 dezer 
is opgemaakt eene voordracht ter  benoeming van 
een hoofdingenieur en een ingenieur  voor den 
provincialen Waterstaat. p zijn geplaatst: 
voor  hoofdingenieur: de heeren G. , 
ingenieur bij  het wapen der  genie te Gorinchem, 
F. C. , ingenieur by de Staatsspoorwegen te 
's-Bosch, en B. A. A. , sectie-ingenieur 
te . Voor  ingenieur: de heeren . 
J. . . van Schevichaven, civiel-ingenieur, te 
's-Bosch, in dienst hij  de Europeesche graadme-
ting; C . A . , civiel-ingenieur, in dienst bij 
de militaire-genie te n , cn A. Gorter , 
civiel-ingenieur te Breda. 

n de zittin g van de Provinciale Staten van 4 
dezer zyn uit deze voordrachten benoemd: tot 
hoofdingenieur, op cene jaarwedde van , 
de heer F. C. Bake en tot ingenieur, op eene 
jaarwedde van , de heer . J. . . van 
Schevichaven. 

 Ged. Staten van Friesland heb-
ben aan de Prov. Staten voorgesteld een provin-
cialen waterstaatadienat tc organiseeren. Volgens 
hun ontwerp zullen werden benoemd: een hoofd-
ingenieur  n ie t/ 4000, een ingenieur  met ƒ 2400, 
twee opzichters met ƒ 1500, cn zes idem met 
/ 1200 traktement. 

t het wegruimen der  ruïn e 
van den vóór eenigen tij d ingestorten toren der . 

. k te Woensel is een honderdtal werklieden 
bezig. Naar men verzekert zou , volgens over-
eenkomst door het r  met den aanne-
mer en den architect gesloten, do schade, die 
op ƒ 30,000 geraamd is, gedragen worden dooi-
den aannemer en de k ieder  voor ƒ 9000, 
en dour den architect voor / 12,000. 

Gor inchem. e Gemeenteraad beeft het 
traktement van den gemeente-architect met / 200 
verhoogd. 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor  Opmerker gelieve men, ter  voor-
koming van oponthoud, te adresseeren aau dc 

. G d A O t l O 

van genoemd Weekblad. 

T o t V r i j d u g - a v o m l 11047011 u r e n 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom-

mer aangenomen. 

Advertentien . 

E 

. 
 EN S VA N 

 zijn voornemens, op
 des middags ten 12 

ure, ten e uldaar, in t openhaar, in 
dri e percelen , aan te besteden : 

1°

2".

pe percelen 1 en 2 ieder  afzonderlijk ; en 
3\  1

e voorwaarden van aanbesteding liggen ter 
inzage op dc Stads-Timmcrwerf en zijn op de Ge-
meente-Secretarie verkrijgbaa r  gesteld tegen be-
taling van 30 Cents; terwij l information te he-
komen zijn bij  den Gemeente-Architect. 

Schiedam, den 28 October 1875. 
Burgemeester en Wethouders ran Schiedam, 

P.  VA N  VA N N ESSE. 
 Secretaris, 

 W. . 

E 

. 
 en S van

 zijn voornemena op Woensdag den 17 
November 1875, des namiddags ten 1 ure, ten 

e aldaur aan te besteden: 

alles nader  omschreven in het bestek en de voor-
waarden die, op de gewone dagen en uren, ter 
lezing liggen op de  Secretarie cn bet 
Stads Timmerhuis te  cn ook voor  den 
prij s van 50 Cents verkrijgbaa r  zijn bij  Wed. P. 
VA N E en , Boekdrukkers in 
den Houttuin, n".  73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan ge-
meld Timmerhuis.

 l\

Te  is vacant de Betrekking van 
 waar-

aan eene jaarwedde is verbonden van acht 
honderd gulden. 

Sollicitanten kunnen zich met eigenhandig ge-
schreven adressen, onder  overlegging van door 
hen vervaardigde Teekeningen, aanmelden bij  den 

r  Burgemeester  dier  Gemeente, tot en met den 
i  1875. 

Op g den G r  1875 , des namid-
dags te half twee ure, zal in het Stationsgebouw 
buiten dc Willemspoort te Amsterdam worden 
aanbesteed: 

 1; 

een en ander ten dienste der  uitbreidin g van 
de sporen op het station Zutphen. 

Bestekken zijn te bekomen tegen betaling van 
/ 0.50 per  stuk van af 12 November  op het -
bureau der j  te Amsterdam (Vijgendam.) 

n worden gegeven op het bureau 
van den Eerstaanwezend r van den Oos-
terspoorweg te . 

Gegadigden wordt herinnerd dat, overeenkomstig 
^ 434 der  A. V . , de inschrijvingen moeten ge-
schreven zijn op zegel van 15 cents. 

. 
Op  den 2den r 1875, des 

namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staatsspoor-
wegen bij  de e n te Utrecht, van: 

Bestek n°. 147. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens § 85 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 4den November  1875 ter 
lezing aan het Centraal bureau hij  de e 

, en aan het bureau van den -
nieur te Zutphen, en is op franco aanvraag op 
gemelde plaatsen te hekomen. 

n worden gegeven door den Sectie-
r  tc Zutphcn. 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 18den November 1875. 

Utrecht, den 4den November 1875. 

. 
Op Zaturdag S November, des voormiddags ten 

11 ure, zal voor  rekening van den heer J . S1EP 
iu de Verkoopzaal van het s de Harmonie 
te Arnhem worden aanbesteed: 

. 

Teekeningen en bestek liggen ter  inzage in 
voorn. s van des 's morgens 10 tot 4 uren. 
Nadere inlichtin g geeft do Architect J W. -

, te Arnhem. 

, 

Niewoehacen N.iyde . 

, 
, 

, 
steeds voorhanden tegen veel verminderden prijs , 
in slechts eerste kwaliteit bij

, 

levert  prij s

en monsters o|t

k „de e " 

t e , 
 zeer -

N  eigene con-
structie. 

. G E E , . 

F a b r i e k v an , Spec ia l i t e i t en i n 

, , -

en . 

. G E E J r . , . 

N VA N , 

. 
Voorhanden diverse  vau volgende afmeiing  JJcn  met 9 Centim. hoogte, uiterst 

geschikt in naauwe straten, om het vallen der  paarden te voorkomen, en vóór Vergaderzalen, -
huizen en andere Publieke Gebouwen of , diar  deze keien geen geraas veroorzaken, en ein-
delijk  J] met 4 Centim. hoogte voor  Trottoirs , , Paardenstallen, 
Waacbhuiien, Ornnjerirn , Onderhuizen, Waranda's enz. enz. 

Nadere information aan de Fabriek ; wederverkoopers

E & S , 
 ,8. 

TT troont , Bi ldtstraat ,

VOO

E en . 

, , , enz. 

EN . 

, , enz. 

 Hk .  &> ZOON , 

Fabrikante n van Stoom- en andere Werktuige n te Amsterdam , 

E Y . 
T E 

. 
[ t leggen van gecomprimeerde  en
\ t leggen van  voor
i  enz. 
( t leveren van

Contracten worden door  geheel Nederland tot vooraf te bepalen prijzen gesloten, niet garantie tegen 
scheuivi), bersten of andere gebreken. 

Opgaven worden kosteloos verstrekt door den r G. . VA N , aan de Fabriek, -
singel tusschen de Willemspoort en , WW . 107/*. 

V e r w a r m i n g e n V e n t i l e r i n g 

VAN . 
e Ondergeteekenden hevelen zh-h aan voor 

het leveren van
 dour  middel van warme lucht, warm 

water of stoom. 

Boompjes, nieuw nommer 54, 

 O T T E l i  A , 

L O C O M O T I E V E N . 
, , 

STOOM- en FABRIEKSWERKTUIGEN, 

sii i i imitniinint s

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 

S  tot verminderde 
pryzen steeds iu diverse aftnetingen voorhanden. 

k 

<üU  & V'. 

Utrecht. 

 en N van  en 
. alle soorten van 

 geijkte
 enz. eni. 

. W. A AT te , 

beveelt zich voortdurend aan tot  van 

 enz., met zink. lood of 
leijen, en verder voor de levering van alle moge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken zink of koper, alsmede Gas- en Waterleidingen. 

 en

N N . 

n iti n e» Belgischen Straatkeien, 

Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenen. -

Adressen . 

Prij s voor 52  plaatsingen: 
één regel ad ƒ tO.— 
twee regels  . 15.— 
dri e regels .

e.

V Zoon, Amsterdam. All e Unworne. 
' "  »i|a. wit . O m , / ; . a ^ , v a l 

 A . Arnhem.

l l ... i>, n te p t „  koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VAN -

tc Arnhem. E , 

Jlae". , te Scheveningen, fabrikan t 
van cement-riolen, watertakken , viocren . enz. 

n tc koon nulli j  de n 
aan den Singel, te Utrecht, te bevragen bij  den 
architect l aldaar. 

O . T . . .
, Fabriek v u

 cn

 —

Tiende g :J?°. 46. Zondag 14 Novembe 1875. 

E . 

: F. W. VA N T JGz. te .Arnhem. 

: 

Venchijnt Zond.)». Prij s per  maanden f 1.65. n abonneert lich voor 

een jaarping. Afzonderlijk e nommer. bij  vooruitbertellinz 15 eenta. 

All e stukken en advertentien te adresseeren aan 

de e te Arnhem. 

: 

Van j  regels ƒ 1.—, verder  voor  eiken regel 20 cents eu 10 cent*  voor een 

nommer van liet bl.nl. Groote letten "Worden n u r  plaatsruimte berekend. 

N N N T JAA

1875 E J TOT BE-

G . 

e j  stelt voor als 

E G ! 

 vorstelijk verblijf in dc nabijheid van eene 

groote stad. 

t terrein is rechthoekig, groot  hektaren. 
c lengte langs den hoofdweg bedraagt 200 . 
e weg begrenst het terrein langs dc zuidzijde. 

s de westzijde is bet terrein aan een be-
vaarbaar  kanaal gelegen. 

t hoofdgebouw zal bestaan uit : 
eene verdieping gelijkstraats (parterre); 
eene prachtverdieping (bel-étage) niet hoofd-

ingang; 

eene 2de verdieping; 
eene derde, tevens zolderverdieping, gedeelte-

lij k tut woning ingericht. 
e verdieping gelijkstraats zal bevatten : 

de woningen van het ondergeschikte dienst-
personeel ; 

keukens met aanhoorigheden; 
provisie- en wijnkelders; 
bergplaatsen; 
verwarmingstoestellen. 
vertrek voor  eene mililair e wacht, met kamer 

voor den officier  van dienst; 
brnndapuitbergplnnU . 
Verder de noodige gemakken, diensttrappen, 

badkamers, wasscherij  met linnenkamers en aan-
hoorigheden. 

e vloer van de verdieping gelijkstraats zal 
0.20 . boven het omringende terrein moeten 
liggen. 

e prachtverdieping zal bevatten: 
den hoofdingang, welke ook voor  rijtuige n 

um, i bereikbaar zijn. Voor deze rijtuige n zal 
een overdekte, zoonoodig afsluitbare, ruimt e 
wurden gevonden. 

Verder eene vestibule; 
een monumentale trap naar de 2de verdieping; 
2 wachtknmers; 
1 A u d i ë n t i e z a a l; 

2 lecepüozalen met toilctkabinetten; 
1 groote eetzaal met buffetten; 
desser tkamers. 

2 conversatiezalen; 
speel- eu lookzalen; 
groote danszaal met orkest; 
concertzaal; 
bibliotheek niet leeszaal, 
en vooits afzonderlijke werk-, zit-, slaap- en 

toiletverlrekken voor  het koninklijk e echtpaar, met 
de noodige kabinetten voor het dienstpersoneel; 
eindelijk badkamers , privaten , diensttrappen , 
garderobes, enz. 

e 2de verdieping zal bevatten: 
de verblijfplaatsen voor de koninklijke  prinsen 

en prinsessen, met kamers voor hun gevolg; 
logeerkamers voor  vorstelijke personen, met de 

noodige aanhoorigheden voor het dienstpersoneel; 
kamers voor  hofheereu en hofdames, benevens 

convei'saliezalen, bibliotheek, werkkamers, enz. 
Verder de noodige kabinetten , badkamers , 

privaten, diensttrappen, enz. 
e zolderverdieping zal bevatten : 

kuuiei s voor het minder  dienstpersoneel, als 
kameniers, lakeien, enz. 

Verder  bergplaatsen niet de noodige gemakken. 
e verdieping zal door  één of meer  vrye, 

afsluitbare diensttrappen met de andere verdie-
pingen iu verbinding staan. 

t gebouw zal vun alle gemakken voorzien 
worden, terwij l de communicatie en toegangen 
op gemakkelijke wijze moeten aangebracht zijn. 

Er wordt verlangd een n van het 
terrein op de schaal van 1 . per , waarop, 
behalve het gebouw, moeten zijn aangegeven: 
stnllen, bloemen- en plantenkasten, parkaanleg 
niet fonteinen en beelden, aanlegplaats aan het 
kanaal, enz. enz. 

(Ter beoordeeling van de grootte der  stalge-
bouwen diene, dat zij  ruimt e moeien bevatten 
voor  minstens 40 paaiden, remises voor 12 rij -
tuigen met auiihuorigheden en woningen voor 
stalmeesters, koetsieis, palfreniers en ander  dienst-
personeel.) 

n verlungt minstens 4 plattegronden en op-
standen van de voor-, achter- en zijgevels; door-
sneden over  lengte en breedte, benevens eene 
memorie vun toelichting. 

e schaal voor de plans moet zijn 5 . per 
, vooi opstand en doorsnede 1 . per . 

e keuze van stijl en dc behandeling der  teeke-
ningen worden geheel vrijgelaten. 

e lokalen moeten op de plans door  letters 
worden aangewezen; die letters worden als ren-
vooi op de teekeningen herhaald cn door om-
schrijvin g verduidelijkt . 

Aan den vervaardiger van het, der  bekroning 
waardin: gekeurde ontwerp zat worden uitgereikt 
het getuigschrift der j  met eene premie 
van vijfhonderd gulden. 

Ter mede tinging worden uitgenoodigd alle 
Nederlandsche bouwkundigen. 

E . 

 bad- en zweminrichting. 

t bouwterrein is langwerpig vierkant , 150 
bij  80 ; de lange zijtien liggen, wat de voor-
zijde betreft, aan eene straat, breed J  ,; wat 
de achterzijde betreft, aan eene gracht, breed 
30 . n der  korte zijden grenst aan eene straat, 
mede 15 . breed; de andere korte zijde sluit 
tegen eene gewone stadshebouwing. e overzijde 
van de gracht is met woonhuizen bebouwd op 
15 . afstand van den wal. 

e ligging van het terrein ten opzichte van 
de windstreek is: voorzijde N.Oost ten Noorden. 

e inrichtin g moet bevatten i 
l u . eene open bad- en zwemplaats, lang om-

streeks 80 bij  30 . breedte, omringd door  min-
stens 120 kleedkamers, 4 wachterskaincrs met 
bergplaatsen voor  redd ingtoestel len, alar  nik lok-
keu , reddingbooten, bewaarplaats, gymuastiek-
toestellen, als: springplanken, torens, enz.; 
droge eun*m\%\W9ÉWa%WkiW 

n dit bad fontoinen voor  stortbaden nan te 
brengen. 

e inrichtin g moet zóó worden gekozen , dat 
noch uit het overige deel djs gebouws, noch 
uit de belendende huizen, noch uit die aan de 
overzijde der  gracht in het bassin kan worden 
gezien. 

t wnter in dit bassin ligt gemeen niet het 
grachtwater. 

2a. Twee overdekte of winterbassins voor ba-
ders en zwemmers: één voor  mannen, met eene 
watervlakte van ongeveer 400 centiaren; één 
voor  vrouwen, met eene watervlakte van onge-
veer 200 centiaren, ieder  door  voldoende kamer-
tjes omgeven. 

t water  in deze bassins moet zijn geliltrecrd 
zoetwater, steeds op eeue temperatuur van niet 
minder dan 10 en niet meer dan 20u . 

Er moet geregelde toevoer  van versch en afvoer 
van verbruik t water  plaats hebben, opdat min-
stens in ieder uur  (tijdens deu badtijd) de ge-
heele inhoud der  bassins kan wurden ververscht. 

Ue aanvoer vun versch water  moet zóó zijn 
geregeld , dat de meeste zekerheid bestaat voor 
deu afvoer vun hei verbruin: le water. 

e zalen moeten door  wurme lucht worden 
gehouden op eene temperatuur  van "  tot 18u , 
terwij l goede ventilatie eu behoorlijke dag- eu 
kunstverlichtin g worden gevorderd. 

3". Twee warmwater-bassins: één bassin voor 
niuuuen , groot op do waterlij n 30 centiaren ; één 
voor  vrouwen, als voren, 20 centiaren. 

4". Twee lauwivater-bassius, als voren 50 en 
30 cA. 

5°. Twee salons voor  stortbaden: één voor 
mannen, groot omstreeks 00; één voor  vrouwen, 
40 centiaren. 

ii" . Zaleu voor  dampbaden voor  minstens 30 
mannen. 

Zalen voor  dampbaden rod' minstens 20 vrouwen. 
7». Zalen voor  heeteluoht-baden voor  minstens 

20 mannen. 
Zalen voor  heeteluchl-budeu voor  minstens 

20 vrcuwen. 
Voor  alle : 
8". e gevorderde afgescheiden kleedkamers 

voor  mannen. 
e gevorderde afgescheiden kleedkamers voor 

vrouwen. 
0°. s 20 kamers voor  afzonderlijke 

heet-, lauw- en koudwater-baden. 
10°. Eene opdroogzaal voor  mannen. 

idem « vrouwen. 
1 l u . Eene r  voor  mannen. 

idem  vrouwen. 
12°. Eene wasscherij  met drogerij , stijf - en 

>ll l . 

13°. e noodige localiteiten voor  versch-, koud-
eu heetwater-reservoirs, reservoirs voor  wanne 
lucht, machinekamers, stookplaatsen, enz. 

14*. Geheime gemakken, waterplaatsen naar 
behoefte. 

Voorts: 
15*. Portiers-wachtkamer, met bergplaatsen 

voor  iwembroeken, dekken, handdoeken en bad-
benoodigd heden. 

16°. r  voor het ontvangen van toegang-
gelden. 

17u. Vergaderzaal voor het bestuur der  in-
richting . 

Eindelijk : 
18°. Eene woning voor den directeur-genees-

kundige, met spreekkamer, apotheek, enz. 
19u. Woningen voor  minstens 4 onderge-

schikte ambtenaren. 
20". Eene koffiekamer eu ferverschingzaal, 

met woning voor  den kastelein , bergplaatsen voor 
kofliehuisbehoeften. 

21". s voor  zieken die in de inrichtin g 
willen \erblij f houden. 

22". Tuin met terras en orkest. 
23°. Aanlegplaats voor  kleine stoornbooten. 
24". Stallen voor 3 rijtuige n en 6 paarden. 
Er worden verlangd 2 plans op de schaal van 

5 . per . ; de voor-, achter  en zijgevel aan 
den publieken weg op . per , benevens 
de noodige doorsneden, alles breedvoerig om-
schreven in eene memorie van toelichting. 

e lokalen moeten op de plans door  letters 
worden aangewezen; die letters worden als ren-
vooi op de teekeningen herhaald en door om-
schrijvin g verduidelijkt . 

e behandeling dor  teekeningen , alsmede de 
stijl , wordt geheel vrijgelaten. 

Aan den vervaardiger vau het, der  bekroning 
waai-t: gekuurde outworp wordt toegekund heJ, 
getuigschrift dei- j  met eene premie 
van tweehonderd-en-vijftig gulden. 

Ter mededinging worden uitgenoodigd alle 
Nederlandsche bouwkundigen. 

G : 

 candelaber. 

e c indelaber met 5 of 0 gaslichten , ter  keuze 
van deu ontwerper, moet zijn van metaal en in 
sinaakvollen vorm; hij  u oet worden gesteld in 
het midden van een vluchtplein, op de recht-
hoekige kruisin g van twee hoofdstraten, ieder 
breed 25 , en dienen tot aanwijzing, verlich-
ting en versiering daarvan. 

t vluchtplein is omgeven door een cirkelvor -
inigen rand, beschreven met een straal van 5 

. en moet 15 . boven het straatvlak ver-
heven zijn. 

Er worden verlangd : 
Opstand en platlegrondteekening op de schaal 

van 5 . per . 

Voor het, der  bekroning waardig gekeurde 
ontwerp wordt uitgeloofd het getuigschrift der 

j  met eenc premie van vijfti g gulden. 
Tor mededinging worden alleen uitgenoodigd 

leden van de . 

NOG EENS . 

. 

(Vervolg van n*. 45). 
e geschriften over  smal spoor  zijn , gelijk ik 

zei'le, weder  meteen vermeerderd geworden:
comparative sur la voie étroite et la voie large. 

N  ,  en chef du chemin 
de fer regional du pied du Jura vaudois.
du Journal hebdomadaire Suisse e chemin 
de fer." e Eiseuhahu), Zurich . e 
Orel) i Fussli et C" . 

e heer l behoort niet tot degenen, udie 
nooit een el spoorweg gebouwd of geëxploiteerd 
hebben", want hij  heelt den iraatlen spoorweg 
van e uaar  Echallens ontworpen , aange-
legd en beheerd Op dien grond verdient hij  dus 
meer of min vertrouwen. r  aan den anderen 
kant kan men hem toevoegen: Vou*  orfèvrc, 

 Josse. J hoeft een smullen spoorweg 
ontworpen op de zuidoostelijke helling van hot 
Waadllandsche Juru-gebergie, lung 88 , van 

a Sarras (aan de Jougnelijn, ten N. W. vun 
) over  l'lsle, Uière (met een zijtak over 

Aubonne naar , aan het meei'van Gouève), 
Giiucl , Oingini (met een zijtak naar  Nyou, aan 
het r  van ( ienéve), , Gex, Feruey 
naar  Uentwe, on verlangt van den Staat Waadt 
eeu subsidie van twinti g duizend franken voor 
eiken kilometer. t volk van het kanton zal iu 
hoogste beroep hierover  moeten beslissen, bij 
referendum ot plebisciet. j  tracht dus het volk 
voor  zyue denkbeelden te winnen 

Zoo ik een krijgskundig e was, zou ik vragen 
of deze lijn , die de Fransche grens nadert cn zelfs 

overschrijdt , niet cene strategische baan is en 
daarom normaal spoor  behoort te hebben. t 
geval van liourbak i kan zich herhalen. 

r  dit behoort niet tot het gebied van
Opmerker. 

Zoo ik aan het genoemde vlugschrift een en 
ander  ontleen, is hot alleen om bouwstoffen te 
verzamelen voor de oplossing van een voor Ne-
derlnndfcb-lndi i hoogst gewichtig vraagstuk, dat 
thans in het moederland ann de orde is. 

Toch kan ik do opmerking niet onderdrukken, dat 
men vroeger in het  van
niet genoog gedrukt heeft op hot verschil in aan-
legkosten, die soms, naargelang van de epoai wijdte, 
uiteen kunnen loopen in bergachtig land als 1 : 20 
(zooals in . Zie t en ) 

Ter zake. 
Afstand der spoorstaven. n de werkplaatsen 

van den y bedraagt deze 
minder dan ander  bal ven voet (0,457 . e vol-
gende voorbeelden , ontleend aan Goschler
chemins de fer nécessaires), geven een zwak 
denkbeeld van den vooruitging van het smalle 
spoor. 

Zweden en Noorwegen hebben in exploitatie of 
aanbouw 1180 . smal spoor van 1,007 ; 

d 320 . in exploitatie, 480 in aan-
bouw of ontwerp: breedte als boven. 

Amerik a 270 . (in o Grande), ge-
opend iu 1872, breed 0 )15 ; 730 . -

o Grande) nog te voltooien. 
n stelt zich in de Vereenigde-Stlton voor 

eene smalle baan aan te leggen, evenwijdig aan 
den Paxi/ic, men is zelfs van plan den breeden 
bes taanden spoorweg van r naar  Central 
City in een smallen te verandoren cn te verlengen 
tot Nevada, Utah doorsnijdende. t smalle spoor 
maakt ook vorderingen in Ohio, Perinsylvanië, 
Arkansas enz. (Zie, wat  Opmerker vroeger 
heeft medegedeeld omtrent 27 (?) maatschappen 
voor  smal spoor  aldaar.) 

e smalle sporen zijn wijd : 

n Zwitserland 1.00 el, 
e 1 00 s 

» Zweden, Noorwegen . . . 1.0b'7 » 
d 1.007 > 

» , Austral ië , N.-Zeeland 1.007 s 
» do Vereenigde-Statcn . . . 0.91 » 

op aanbeveling van Pairlie, 
 Peru 0.76 » 
e heer l zou de voorkeur  geven aan 

it.1.'  1 , maar moest zich houdon aan 1.00 . 
Overlading. e heeft dri e gevolgen: 1*. kosten; 

2'. beschadiging; 3'. tijdverlies. 

(Wordt vervolgd.) 

ÜerichteD eu mededeelingen. 

A N . 

§ Vóór eenige weken hebben wij  medegedeeld, 

dat de tunnel vuu den St.-Oothard meer  dan tijdi g 

gereed zou zijn , indien de boring gemiddeld elk 

kwartaal 550 meters vorderde, of 185 's maands. 

n Oct"bei ' van het loopende jaar  ging zij  242 el-

len vooruit. 

— § e bekende ingenieur en schrijver  over 
spoorwegzaken . . Clark e zal voor de uitgevers 

l cn Cic. eene nieuwe oplaag van Simms' 
Standaardwerk over  tunnels, dat sinds lang uit-
verkocht is, bezorgen. j  stelt zich voor een 
verslag met teekeniiigeii te geven van de nieuwe 
groote werken vau dezen aard, o. a. in den 

s eu den Siut-Gothard. 

— ij  Vroeger (1873 en '74) verschenen bij -
dol, te Wiesbuden, jaarlijk s twee almanakken voor 
ingenieurs, de oen voor  spoorweg technici, de 
andere Voor waterstaats-beambten, zonder  samen-
werking van de twee redacteuren r  Voil 
Waldegg en . Aan dien gebrokkigen 
toestand is nu een einde gekomen door  betere 
verdeeling vau arbeid. 

o twee almanakken vooi 1870 hebben nu 
slechts tie eerste zestien hoofdstukken gemeen: 

, - und Gewichtslabellen, Ge-
wichtstabelleu fur  WaUeisen, dito fur -
platten, dito fur n und , dito für 
gusseiseruo , Cubiktuball e fur - und 

, , Warme, Tabellen der spe-
cilischen Gewichte, Erdbau, Ueber  Fuiidationen, 
Preisentwicklungen lu.' - und Steinhauer-
arbeiton, fur  Strussenbauien etc. Aus den -

, n Vermes*ungs-
wesen. Van dit punt loopen de twee almanakken 
uiteen. e voor de watei stauts-iugouiours bevat 
verderde rubrieken: l 

http://bl.nl
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, Strassenhau, Wasrterbaii, Verschiedenes. 
Zij n naam luidt  uf 

 für Strassen-und
j  kost dri e marken. 

r  Von Waldcgg's  für
bahn-Tcchmkcr, die ook dri e marken kust, behelst, 

benevens de gemeenschappelijke hoofdstukken, nog: 
Preussischc Bestimmungen fur  die Aufstellung der 
technischen Vorarbeiten zu Eisenbahn-Anlagcn 
(uitgegaan van het Pruisische e voor 

, Nijverheid en Openbare Werken, in Oc-
tober  1871), Normen für  die Aufstellung von 
Bahnhoftprojecten (dito 27 Juli 1873), Oester-
reichische Bestimmungen (voor  spoorwegontvverpen; 
uitgegaan van het e te Weenen 
4 Febr. 1871), Notizen ueber  Grunderwcr b und 
NuUungsenUch&dlgung, Erd - und Bosehungsar-
briten , Briicken undViaducte, Tunnclbau, Bahn-
oberbnu, Vermittelun g des Curvenanschlusses und 
des Gefallweehsels bei Eïsenbahnen, Bahnunter-
haltung, Signalc (einsehlicsslich \\ -
ments), Abthuilungszeiclien, Bahnhofe und -
stellen , - und Wagen ban nebst diversen 
Preisen bij  NeubeschalTuugen, Notizen aus dem 
Eisenbahn-Betriebe, Notizen butr . Belastungs-Nor-
malien der  wiitttemb . , Zeitunter-
schiede gegen Berlin . 

n de bijeenkomst van het Verfin der 
 eetst in de 

lente van het volgende jaar  zal plaats hebben, 
moest de rubrie k Auêtug aus den (irundzitgen 
fur  die licstaltung der Haupteiscnbahncn Ueulseh' 
lands ditmaal onveranderd blijven. 

e Heilage bevat adressen, statistiek enz. 
Vooral de hoofdstukken: locomotief' en wagen-

bouw en exploitatie zijn aanmerkelijk uitgebreid 
en omgewerkt geworden. 

Er zijn twee spoorwegkaartjes aan toegevoegd: 
1'. d met Nederland, België en 
Polen; 2C. d met Oostenrijk, -
garije, Zwitserland en . 

— Jt Gelijk in alle landen, mist ook in de Ver-
eenigde-Staten van Noord-Amerik a de Begeering 
wakkerheid en is zij  verslaafd aan de oude sleur. 

e heer  Bennett, de ondernemende uitgever 
van de New-Vurk Herald, die de reizen van 
Stanley in Afrik a betaalde, besloot daarom door 
zijn voorbeeld haar  te dwingen tot het spoe-
diger  bezorgen van dc dagbladen. Voor eigene 
rekening deed hij  gedurende eenige maanden 
^weerlicht-treinen"'  loopen. Zij  zijn nu officieel 
ingevoerd geworden en men leest daaromtrent 
in het Wochcnblatt der  Zeitung, 
ook in Aus der Natur en e grootst 
mogelijke snelheid op de spoorwegen, die tot 
heden is voorgekomen, werd kortelings op de 
lij n van Jersey naar  Trenton (Staat Nieuw-Jar-
sey in Noord-Amerika) bereikt. e afstand van 
twee en negentig kilometers tusschen heide ge-
noemde steden werd door  den «courantentrein" 
(i\ewspa%ers train) in negen en vijfti g minuten 
afgelegd. e spoed bedraagt meer  dan dri e 
en negentig kilometers in het uur. Te Newark 
werd gedurende eene minuut stilgehouden en 
bij  Nieuw-Brunswijk langzamer gereden. Van het 
laatstgenoemde station bewoog de trein zich ge-
durende dri e minuten met eene snelheid van 
honderd zeven cn dertig kilometers in het uur 
(dus van vier  en twinti g en een half uur  in het 
uur of van acht en dertig meters iu de seconde." 
Nu, die kranten liever  dun lk). 

En in  Opinion van 19 Juni j.1.: e 
snelheid der  treinen in d wordt door 
een pas uitgekomen verslag opgegeven als volgt: 
Grootste snelheid in het uur , daaronder  begre-
pen het stilhouden voor  expres-treinen, 34 
(Engelsche) mijlen ; voor  gewone pnssagierstreinen 
25. e geringste spoed was voor  sneltreinen 21 
mijlen in het uur ; vuor  gewone passagierstrei-
nen 10. Gemiddelde snelheden iu het uur : voor 
sneltreinen St) mijlen, voor  gewone passagiers-
treinen 21." 

— e Gemeeenteraad van g heeft be-
sloten om eene zesde burgerschool en eene vijfd e 
districtsschool iu de zuidelijke voorstad tc bou-
wen en daartoe eene prijsvraag uit te schrijven. 

Voor  de twee beste ontwerpen voor  heide 
scholen worden premiën van respectievelijk 2000 
en 1500 marken uitgeloofd. e ontwerpen wor-
den uiterlij k einde Februari 1870 ingewacht, 
ierwij l de s i tuat iën, met het bouwprogramma en 
de voorwaarden van mededinging, op franco aan-
vrage zijn  bekomen. 

— & n spreekt van een stoomtrekwagen, 
die geroepen is in Parij s opgang te maken. t 
is nu negen jaren geleden, dat de stoom in de 
Vereenigde-Staton is toegepast voor  het trans-
port op de gewone wegen. 

n 1806 beproefde een uitvinder , b 
genaamd, te Philadelphia, verscheidene locomo-
bielen van een geheel nieuw systeem. t was 
in het lichaam van het ijzeren paard dat de stoom 
was geplaatst. j  deed zelfs, met behulp van 
deze machtige beweegkracht, cen, tot eene ma-
chine gemaakte pop loopen, die eene kleinen krui -
wagen voorttrok , waarin de stoker  zich kon zet-
ten. e , een reus, naar  de laatste mode 
gekleed, werd door  zijn uitvinder  n l -
bert"  genaamd. e stoom kwam uit eene si-
gaar, die de pop tusschen de lippen hield. 

e heer b bestemde deze pop voor  den 
postdienst, maar wegens den hoogen prij s is 
daarvan geen gebruik gemaakt. 

n België heeft de eerste stoomrijtuï g beproe-
ving, bestemd voor  gewone wegen, te -
nelle op den grooten weg van Philippeville, om-
streeks bet jaar  1840 plaatsgehad. e beproe-
ving veroorzaakte een droevig onheil. 

e machine trok een stortkar , waarop acht ii 
tien personen hadden plaats genomen. Zij  door-
liep ongeveer  1'/3 kilometer. Voor  zooverre z(j 
de rechte lij n volgde, gmg alles goed, maar  op 
't oogenblik dat zij  draaien wilde, op de plaats 
genaamd de G e n i e s s c, stortte zij  om en werd 

van den dijk geworpen. Er  waren 3 dooden en 
5 gekwetsten. 

— A t Parijsche blad  laat 
zich aldus uit over  de ingebruikstelling der 
slaapwaggons, waarvan de administratie, gelijk 
men weet, aan de zorgen van den heer  Georges 
Nagelmaekers, te , is toevertrouwd. 

e administrati e der j  van de slaap-
waggons had ons Vrijda g den 8en October  tot eene 
belangrijk e beproeving bijeengeroepen. 

Op verzoek van den r  dezer  administra-
tie, den heer  Nagelmaekers, hadden zich dc 
ingenieurs der  voornaamste spoorwegmaatschap-
pijen , de heer  Alquié , directeur  der e 
spoorwegen en de vertegenwoordigers der  pers, 
vereenigd aan het station »Es l " , om de beproe-
ving dr r  nieuwe rijtuige n van het volmaakte sys-
teem, dat ter  beschikking der  reizigers zal wor-
den gesteld, bij  te wonen. 

e geinvitcerden namen in twee dezer  rijtui -
gen plaats, door  dc administrati e bestemd om 
dienst te doen op de lij n van Weenen en die 
van , en te kwartier  over  één vertrok 
men naar . 

Zeer  aangenaam is de verrassing geweest, 
in deze waggons geen schokken, waarvan men 
anders last heeft, te gevoelen. Wij  door-
liepen de gangen, die de salons begrenzen, zoo 
gemakkelijk alsof wij  ons op het asphalt van den 
boulevard hadden bevonden. 

e verandering der  sofa's in de salons van 
twee en vier  plaatsen, in mollige en zachte bed-
den, met lakens en deken, gaat allen lof te 
boven. 

e reizigers zullen nu niet meer, gedurende 
de lange nachtreizen, het gemis hunner  slaap-
kamers behocven te betreuren. 

Voor  't overige is niels vergelen, en de pri -
vaten bevinden zich aan 't einde der  gangen. 

c toiletkabinetten zijn rui m genoeg. n al-
les is voorzien , zoodat eene reis bijna gecne ver-
plaatsing meer  zal zijn. 

t theater  Bellecour  tc n is den 
3den dezer  een prooi der  vlammen geworden. 

t is gelukt de nabij  staande gebouwen te 
behouden. 

n de werkplaatsen voor  den opbouw 
van het stadhuis te Parijs, heeft men eene nieuwe 
machine voor  het bewerken van hardsteen in ge-
brui k genomen. t is door  middel vnn twee 
draaiende cilinders, voorzien van twee beweeg-
bare hamers, dat de steen langzaam en regel-
matig woidt bewerkt. 

e machine doet het werk van 15 steenhou-
wers en geeft eene bezuiniging aan arbeidsloon 
van 70%. 

 Te Nice is men voornemens die stad 
tot het schoonste cn rijkst e winterverblij f te maken. 

n heeft namelijk het voornemen de
grootendeels droog te maken, daar  ter  plaatst; 
een grooten openbaren tuin aan te leggen en 
daarin een enorm gebouw van oiig. 8, millioen 
franken op le richten, wflk ontwerp door  den 
Gemeenteraad in behandeling zal worden genomen. 

n bedoelt het bouwen van een kristallen 
palcis ter  hoogte van 24 meters, met een koepel 
van 27 meters en waarvan de lantaarn op 40 
meters boven den giondslng is ontworpen. 

e lengte is 97 meters bij  cene breedte van 
29 meters ; in het gebouw zal eene permanente 
tentoonstelling worden georganiseerd van ulle 
voortbrengselen, die door  monsters kunnen wor-
den beoordeeld, verder  zullen ullcrle i afwisse-
lende tentoonstellingen worden gehouden, terwij l 
in het gebouw verder  lees-, bal- eu concertzalen 
zijn ontworpen met ruim e terrassen die uitzicht 
geven op de zee. 

Bovendien stelt men zich voor  cene galerij 
voor  schilderijen aan te leggen van 130 meters 
lengte cn tevens eeu schouwburg in het plan op 
te nemen voor  2000 zitplaatsen. 

, 

's Gravenhage Z. . heeft . architect, 

den heer . 11. Ebersou, te Arnhem, benoemd 

tot ridder  der  Orde van den Gouden w van 

Nassau. 

— Bij  ministericele beschikking is aan J . . 
Oerlcmans, te Gorinchem, tot wederopzegging, 
vergunning verleend voor  een sleepbootdienst 
langs de , de Noord, de , de Waal, 
de e voor  het gedeelte van Gurinchem tot 
den Atkelschen dam, de e cn de Zeeuwsche 
stroomen. 

— n de zitting der  Eerste r  van 0 dezer 
is het wetsontwerp tut aanleg van Staat as poor-
wegen aangenomen met 23 tegen 2 stemmen. 

— Üe Gouverneur-Generaal van Ned ö heeft 
benoemd hij  het korps van den Waterstaat en 
's s burgerlijk e openbare werken: tot opzich-
ter  der  2de klasse, deu opzichter  der  3de klasse 
B. , en bij  den dienst der  Staatsspoor-
wegen op Java, tot opzichter  der  le klasse J. 
Biockmnnn ; tut adjunct-ingenieur  A. J. r 
en tot werktuigkundi g ingenieur  A. C. Uljée. 

, lu dc zittin g van de Prov. staten 
van Noord  van 5 dezer  is het
ment vun vij l leden, om / 10,000 (jaarlijk s ƒ 1000) 
toe te staan voor  de restauratie der  Groote k 
alhier, na discussie, verworpen inet 39 tegen 
10 stemmen. 

T VA N 

. 

Vergadering van 9 November 1875. 

Talrijk , zeer  talrij k was de opkomst der  leden. 

En geen wonder: het reeds vroeger  in dit blad 

medegedeeld programma was i ijk en uitlokkend. 

Zoowel de president a.s de vice-president waren 

verhinderd de vergadering lii j  te wonen , zoodat die 

door  het raadslid W. C. A. Staring werd geleid. 

Nadat de notulen der  vergadering  31 Au-
gustus jl . zonder  discussie waren vastgesteld en 
door  den secretaris opgave  gedaan  de 
sedert die vergadering ingekomen geschenken, 
werd door  den waarnemenden president in her-
innering-gebracht, dat vóór vijfjaren , krachtens 

 testamentaire beschikking  wijlen den op-
richter  van het t F. W. Conrad, onder 
den  Conrad's premie, eene prijsuit -
schrijvin g was in het leven geroepen, volgens 
welke om de vij f jaren eene premie moet worden 
toegekend aan het lid  het , dat 
door  zijne wetenschappelijke bijdragen gedurende 
dat vijfjari g tijdvak naar  het oordeel van den 

d van bestuur  daarop aanspraak heeft. Thans 
moest voor  het eerst die premie worden toege-
wezen en het was den d aangenaam hi't l id , 
aan wien die onderscheiding zou te beurt vallen, 
in de vergadering tegenwoordig te zien, namelijk 
het lid . van l.uth, te , aan wien /.ij 
wegens ziju verslag omtrent de vervaardiging van 
spoorstaven. in verhand met andere door  hem 
gedane mededeelingen, werd toegewezen. 

t lid Van h betuigde in eenige weinige, 
hartelijk e bewoordingen zijn dank. 

n de tweede plaats werd door  den voorzitter 
mededeeling gedaan van de redenen, waarom 
tot heden het verslag der  iu der  tij d benoemde 
commissie voor  cen normaal steenfabrikaat hier 
te lande nog niet wis uitgebracht. 

r  den r  van Binnenlandsebe Zaken 
waren eenige stukken ingezonden be treilende de 
uilkomsten der  slibwaarnemingcu in hetPannJi-
densche kanaal over  1870—1874, waaromtrent het 
advies eener  commissie zal worden ingewonnen, als-
mede eene uilgebreideverzameling topographïsche 
kaarten betreffende Savoye en de beide Sicilien. 

Van den  van den Waterstaat in 
d was de aanteekening ontvangen van 

de in het jaar  1875 gedane meting van het strand 
langs de kust der  Noordzee in die provincie , en 
door  dien in Noord-llolland waren weder  waar-
nemingen aan n r  ingezonden. 

Voorts werd modedetding gedaan van cen kort 
verslag van het lid J. J. van k betreffende 
het internationaal geographisch Congres tc Parijs. 

Alsnu werd aan de orde gesteld de voortzetting 
der beraadslagingen over  den aanleg van spoor-
wegen op Java, iu verband met de dri e stellingen 
van hel lid J. G. van den , luidende: 

uBij  gelijke eischen van het verkeer  behoeft 
het gewicht der  spoorstaven voor  normaal spoor 
niel grooter  te ziju, dan voor  smal spour. 

p normaal spoor  kan even langzaam worden 
gereden als up smal spoor. 

uBinnen de grenzen van het verkeer, dat op 
de spoorwegen op Java is te verwachten , behoe-
ven gewicht en ladingsruimte van het materieel 
bij  normale spoorwijdte niet grooter  lc zijn dan 
bij  smalle spoorwijdte.'' 

liet eerst werd het woord verleend aan het lid 
N. , die een zeer  uitgebreide memorie 
voorlas, ter  beantwoording van hen, diu hi vorige 
vergaderingen de keuze van smal spoor  hadden 
bestreden, en waarin hij  door  uitvoerige becijfe-
ringen van verschillenden aard die keuze trachtte 
le verdedigen. 

Nadat de gewone pauze was gehouden kreeg 
het lid T. J . Stieltjes liet woord, die eene zeer 
belangwekkende voordracht hield, waarin hij  de 
tot uu toe behandelde quaestie op oen ander 
terrein poogde over  te brengen, daar, naar  zijne 
meening, de economische zijde van het vraagstuk 
de technische geheel beheerscht. j  was van 
oordeel dat de keuze  normaal of smal spoor 
van later  zorg is en  eerst duor  behoorlijke 
opmelingen in staat moet zijn zich zelf reken-
schap te geven van hetgeen men wil tot stand 
brengen. Gemakkelijk is het spoorweglijnen op 
de kaart te trekken, maar  van vele aldus aan-
gewezen lijnen zou hij  uitvoering niet gaarne 
op zich nemen. r  bepaald wees hij  aau de
hjkhci d van het maken vun spoorwegen ui de 
Preangcr, toonde aan waar  in liet algemeen naar 
zijne meening niet, waar  wel up Java spoorwe-
gen zouden behooren te komen, waarbij  ook het 
militai r  oogpunt in aanmerking komt; eindelijk 
behandelde bij  ook de quaestie der  betrekkelijk e 
dichtheid van de bevolking, waarbij  bij  in zeer 
vermakelijk e vergelijkingen tusschen e en Ne-
derland trad. 

Üe Vuorzitter  maande ihans het voorstel te 
mouten doen de verdere beraadslagingen eu ul 
wut verder  nog op bet programma voorkwam te 
verdagen lot de vergadering in Februari 1870, 
aangezien anders niet wel  kunnen wurdeu 
voldaan aan de uitnuodiging van deu Voorzilter 
der Nederlandsche e voor  de inter-
nationale tentoonstelling tc Philadelphia, dat de 
leden gezamenlijk een bezoek zuudun brengen aan 
de cullectieve voorstelling der  groote puulieke 
werken in Nederland, welke, vuur  die tentoon-
stelliug bestemd, thans iu het gebouw voor -
sten en W"ienschappen te 's-Gravenhage ter 
bezichtiging is gesteld. 

Nog korlelij k voerden de leden N. 11. , 
.1. G. vuu deu Beigfi eu J. Grul l het woord, 
alsmede het raadslid J. P. de Bordes, die ver-
klaarde, wel thans van het woord ie willen afzien, 
maar  zich het recht te reserveeren nader  te ant-
woorden en in allen gevalle reeds nu te willen 
cuustateeren, dat hij  het met het lid Slielljes ge-
heel eens was omtrent twee punten, namelijk dat 
het verkeerd is nu een beslissing te nemen om-
trent het verlaten van het normaal spoor, voor 
men eigenlijk weet wat men buuwen wil , en ten 
tweede dat het hoogst moeielijk zal zyn «ren spoor-
weg dour  de Preauger  aau te leggen. 

Nadat  puur  nieuwe leden waren aangeno-
men , sloot de waarnemende Voorzilter  te 2 uien 
de vergadering, waarna men gezatuelijk de boven-
bedoelde verzameling ging bezichtigen. 

Unkondijringen van Aanbestedingen. 

Xendag, 14 Sa*. 

* > n ï . | h e n l * s c, bij  dnn voorzitter  vin deu polder 
Brabant J . : do levering van ruim 1000 . 

- ea 260 . Engelsche steenkolen, vojr  liet 
stoomgemaal vau gou oe inden polder. 

d , l i flfev. 

l b ), te 11 uren, door  hotcomoeutebcst.: 
de levering cn liet vervoer  vau 780 ' kiezel en 52 

1 klei, voor  het onderhoud der  gomcenlcgrintwegon 
ged. 1SJG, '77 en '78. 

, le 12 uren, in liet logement Nicuw-Bus-
suni: tiet bouwen  eeue villa. 

, te 2 uren, door  het . . parochiaal 
kerkbestuur: hel leveren cn leggeu vooreen gedeelte 
met nieuwe Nnninusclie hardsteenen tegels, en het uit 
de oude kerk opnemen der  dito tegels, om in de 
nieuwe kerk aldaar  tc herplaatsen, benevens het le-
veren cn leggen van graniet- en roodmarmeren treeën. 

V G r a v e n n a l d c r , door  liet gemeentebestuur: de le-
veriug van 80 3 grint . 

, 10 "lev . 

, te 10 uren, door  commissarissen van 
den straal weg van c over n nnar 

, iu liet gemeentehuis  liet onderhoud vun 
genoemden straatweg. 

A l k m a a r , te 12 uren, door  liet gemeentebestuur: 
de levering van 466,000 vlakke straatklinker  Waal-
UOppen, waarvan 200,000 stuks tc leveren vóór of 
op 20 . a. s. cn 2G0.OO0 stuks vóór of op 30 

t 1S7C 

rtswas*, te 2 uren, door  do maatschappij  lot expl. 
van Staatsspoorwegen, aau liet cciitrnalhiircan : liet 
herstellen vau de dubbele wnchterswoning nn. 110 te 

 , het. afbrekeu  wederopbouwen van de 
wachierswuuing no. 105 tusschen Wolvcgn en Oudo-
SOltuot, en het herstellen vnn de dakgoten cn regeu-
watcr-afvocrleidingcn dor  dubbele wachlcrswonuig . 
03 te Steeuwijk, ten behoeve vau deu spoorweg

. . bij  den sectie-ingenieur  te 
. g f :i'J20. 

, tc 12 ureu, op deu polder: liet slech-
ten der  kaden iu den polder . 

, 17 Nav. 

, te 10 uren, door  het hestuur  der 
droogmakerij , iu liet gemeentehuis: het ophouwen van 
deu nfgebrauden wind-schcpradwatcrmolcu, alsmede 
dc herstelling der  defecte metselwerken. 

, te 12 uren, door  burg. en weth.: 
het vergrooten van liet schoolgebouw dier  gemocn'e, 
het aanbouwen vau porlaleu, het reslnureeren van 
liet beslaande schoolgebouw eu reparatie aau de on-
derwijzerswoning. Bestek en teekening liggen ter 
secretarie. . bij  C. , te . Aanw. 
door  den architect Van n tc 10 uren. 

, te 12 uren, door  dijkgraaf en heem-
raden van het ambacht de Vier  Noordcrkmrgeii , iu 
het : lo. het amoveeren  recoustrueerea, 
in '7G, vau 300 . steenglooiiug cn het verhoogen 
en verzwaren vnu de dijkskrui u op dc nommers 22
23, bewesten ; 2o. de levering  dc 
voor  dit werk benoodigde rijsmatcrialcn . Bilj . inzenden 
16 Nov. 

, tc 12 uren, door  den directeur  van 's s 
magazijn van militair e klccding, uitrustin g en/.: de 
levering vun 1500 . u salon vo  chevrons, 
iu 9 perc.. oik van 50O „  300 . hulf/.iWeren galon 
voor  chevrous, ju 1 perc, 100 . hnlfgouden galon 
voor  lisseu, iu 1 perc. 

, te 1 uur, door  burg. en weth.: liet 
afbreken cu n van de vlecschliul, tusschen 
de Botersloot en dc le m bard straat. 

. te 3 uren, in het gemeentehuis: het 
Sjnrig onderhoud der  werken aau de biunen- en bui-
tenhaven vnn . Aanw. 17 Nov., van S—10 
uren. te . 

, 18 Nav. 

/ . « u l l e . te ) uren, door  de commissie vnu sdmia, 
over  het bsis van burgerlijk e en militair e verzekering: 
de levering der  benoodigdheden  het onderhoud 
der gevangenen god. '7b'. ) 

V l l a g e , te 11 uren, door  het ministerie van ma-
rine:  do levering van: dennen masten; vuren dolen; 
zink: loodwit; lijnolie ,  dienste vau de directie der 
marine tc Amsterdam: draaddoek. vour  de directie lc 
Willemsoord. 

Sch iedam, te 12 uren, door  burg.  weth.: l a 
het ophalen vuu alle steenkolen- eu turl'asch , puiu, ge-
graven narde, klei, snoeisel, mest en vuilnis, hoe ouk 
genaamd; bet diep- en schoonhouden van du ha-
vens, grachten, bauslootcti, llfiil-a , riolen en pullen; 
perc 1 en 2 ieder  afzonderlijk , en 3o. dc beide 
sub 1 cu 2 omschreven werken, voor  een termij n van 
10 jaren. 

W i j n g a a r d r n , tc 12 ureu, door  burg. en Weth.i 
het houwen eener  nieuwe school en ouderwijzcrswo-

g te Wijngaarden. Teekening ligt in de ouderwij-
zerswouiug nlduar. 

, to 12  door  het gemeentebest.: 
het vertimmeren vau hot thans bestaande hulppost-
kantoor  teu dienste der  posterijen te Stads ka naaf. 

YrUdaa; , V PJav. 

Oude; ker k a d , te 12 uren , door  het ge-
meentebestuur: het bouwen eener  school vnorgewuuii 
lager  onderwijs, benevens cen daaraan vast WOOuhtli l 
voor  deu hoofdonderwijzer, met biilevoring der  be-
noodigde materialen. Aauw. 17 Nov.. te 11 uren. 
Bilj . iiizenduu S Nov., ter  secretarie. 

Za te rdag, S N a r . 

, te 11 uren, door  molrnmeesters van 
dc c , in het raadhuis: hel maken 
vna de hoofdwaicrleidingeu en eenige sloolea in 't ge-
noemde . 

 te 12 uren, door  liet gemeentebestuur: 
hrt dempen  cen gcdeelto gmchl, mm het zuid-
o'ude dezer  plants, genaamd e Wijmerts , het be-
stralen daarvan, met dc verder  daaruit voortvloeiende 
werkzaamheden. . bij - cu aanw. door  den ge-
meenlt-aichiti'ct .1. Winters Jz., 19 Nov., lc 11

Wsasw, te 12 uren, hij  den kerkvoogd J. . Bin-
nenin : hot Vamn en behangen der  nieuwe pnstorir 

l l a r d r e r l t l , to 1 uur , door  re<;eiiten over  liet hub 
vnn arrest en bewnrinj : de levering der  bcuoodigd' 
heden voor  het onderhoud der  gcv.uigeueu ged. 'Th\ 

) 

B reda, le 1  door  regenton over  het huis van 
arrest: de levering der  benoodigdheden vuor  het on-
derhoud dor  govaugcuen ged. '76. ) 

W a p e n v e l d r, te 1 uur, door  burg. en weth. van 
, in t Zwarte Paard: de bcpuiuing eu bc-

griutin g van deu weg door  Wnpcnveldc, loopende. 
van den 11 at inner  grintweg, nabij  Buitenzorg, tot ua» 
de brug over  de Evergunuiug bij  de Erven A. , 
cu lung 2318 . Aauw. door  deu opzichter  W. van 
Wijngaarden, te 10 ureu, te beginnen bij  genoemde» 
grintweg. 

g tl (Vsv. 

, te 11'/, ureu, door  het iniuisterie vnn 
binnenl. zaken, aan het gelrauw van het prov. best.: 
het leveren van steenkolen ten behoeve van den dienst 
van liet Zederikkannal, au den sloomwalerruolen aan 
(ii ii Arkclscheii dam. 

Ams te rdam, te 12 uren, door  dc directie over  do 
wegen en vaarten tusschen de zes Noordholluudschc 
steden, op het raadhuis: het onderhoud der  wogen 
en vaarten tusschen dc zes Noordliollaudsche steden, 
van 1 Jan. '76—31 . 'SO, iu 5 perc. . bij  den 
algemeenen opzichter  der  directie 11. P. van deu Aard-
weg, te 1'urincreude, op 10 cn 17 Nov. 

Uinndag. » \ov. 

'a- l fage, to 11 uren, door  het ministerie van ma-
rine: het bouwen van een houten mngnzijn op sternen 
voet, tcu dienste van liet loodswezen tc Vlieland, 
alles met den aankleve van dien. . bij  den bouw-
kundige bij  den dienst van hel loodswezen, te . 
Aauw. 3 dagen vóór dc besteding. 

, te 12 ureu, door  dc commissie van toe-
ziclit over  het gesticht , iu het liotcl e 

: de levering, ged. '7t>, vnn verschillende 
benoudigdlicdun, o. a. papier, drukwerken, borstel-
werk, verfwaren, euz. enz. 

A r n h e m . tc 1 uur, door  den burgemeester: de 
g van 1150 gegoten-ijzeren grafuom nier  paaltjes 

voor  de nieuwe begraafplaats. 

l i r e r h t , te 2 uren, duor  de maatschappij  tot expl. 
vau Staatsspoorwegen, uan het cciitrualtuircau : lo. 
bet maken en leveren van 13 stalen tenghewegingen 
met excentrieken, leu dienste der  uitbreidin g van de 
sporen op het station Nieuweschans. . bij  den 
seclie-iiigcuieur  tc Groningen. g r*4500| 2o. 
het doen van heistellingen nnn de poort en deu dui-
ker cover  de Aulsbcek, ten behoeve van den spoor-
weg — Venlo. . bij  deu scctie-iugenier 
te Venlo. g / 1150. 

Wecnadag, 

'a-l lage, te 11 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken: lo. vereischte herstellingen eu vornicu-
wingen nan de werken van deu Baurdwijkschcii over-
laat met de s iu dc oostelijke vnarikndc van 
Waalwijk , met het onderhoud vnu dc werkeu aod. 
1876, benevens voor  liet zon noudjg leggen in 1871» 
der zninerstuiting in genoemden overlaat. g 
/2850; 2o. het verhoogen vnu een bestaande eu 
bet maken eener  nieuwe kri b aan den rechteroe-
ver  der  rivier  den Gclderschen Usel aan den 
bovcunioitd van het Ganzeudicp tegenover . 
Aauw. 10 Nov., tc 12 uren. g /5750; 3o. het 
dueu van eenige herstellingen eu vernieuwingen aau 
de n on dc dnarloe behoorende werken, 
met het onderhond en de verlicht ing god. 1SÏG. Aanw. 
18 Nuv., te 1 uur. g J ; 4o. het doen 
van herstellingen en vernieuwingen aan de -
worken op het Zwarte Water  in Overijscl en het on-
derhoud daarvan met dc afbakening ged. 1870. Aanw. 
20 Nov.. lo 10 uren, uitgaande van ue -
brug le Zwolle. g /2540; 5o. het ducn vnu oemgc 
herstellingen eu vernieuwingen aan de overlaten in 
deu Waaldijk boven Gorinchem, met de daar  bijhe-
hoorrude sluizen, duikers en verdorc werken, bene-
vens het ondorhuiid daarvan over . Aanw. 
17 Nov. flaming ƒ20,800; Oo. het. bouwen eener 
sluiskuechtswoning bij  de t sluis lc Werken-
dam. Aanw. 20 Nov. g / 4020; 8o. het weg-
ruimen van een in het llollaudsch- p nabij  Willem-
stad gezonken vaartuig. Antiw. S Nov. 

- i i ; i « t \ to l l ' / i uren, door  het iniuisterie vau bin-
nenl. zakeu : het ged. '70 oudcrhoiiden van- cn het 
doen vnn oeuigc horstellingeu aan de n 
tc 's*llagc. Aanw. 17 Nov. g ƒ 28,800. 

Urnen, te 1 uur , door  regenton over  bet huis van 
arrest cn bewaring: de levering der  bci.oodigdliedeu 
voor  hot onderhoud der  gevangenen gedurende *7(J. 

) 
u i ei a , bij  T. . de Vrios: het afbreken cn 

wederopbouwen eener  herberg. Aanw. 22 Nor., tc 10 
ureu. Briefjes gemerkt B. 

, A V u . 

'a- l lage, tc 11 uren, door  het ministerie van ma-
rine: de levering van 9200 . blauwe baai; 000 . 
idem voeringbaat; 900 . idem duffel; 1900 . idem 
moiitecringlakcn; ) . idem gewoon lakou; 1600 
sluks wollen dekens; 2G00 sluks gestreept katoenen 
borstrokken; 3600 stuks zwart njjóen doeken; 2400 
stuks buut linnen ovurlrekkeu voor  matrassen en 8800 
dito voor  kussens (deze twee laatste artikelen iu één 
perceel). Suilen cn modellen ter  bezichtiging aan ge-
noemd departement en bij  de directie der  marine te 
Amsterdam. 

l ' l r r c l i l , te 11 uren. door  hel Jl . . naroehianl 
kerkbestuur  vnu den . Willibrordus , hij  J.Smit, 
iu de : het amoveiTcn van het oude wees-
huis iu de t en het bouwen eener 
nieuwe kerk met bijgebouwen. Bestek eu teekelliu^cii 
liggen in genoemd weeshuis. . bij  den architect 
A. Tope. Aanw. S eu 24 Nov. 

, tc 12 uren, door  het iniuisterie van bin-
nen), zaken, ten dienste der  Staatsspoor  wegen: het 
maken cu stellen van ecu ijzeren kap over  hot station 
bij  de beurs tc . . bij  den eerstaanwe-
zend ingenieur  tc . Aauw. 18 eu 20 Nov., 
telkens le 11 uren. 

. duur  liet gemeentebestuur: het levereu: 
en stellen vau een nieuw uurwerk iu den toren aldaar. 

Y r U d a g , )« PJav. 

, tc 10',t uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, anu het gebouw van hot prov. best. 
hot driejari g onderhoud der - en rivier -
werken le . Aanw. 19 Nov. g / 4500 
per jaar. 

Z u t f e n , te 12 uren, door  de hoofdadm. van het 
4e reg. huzaren, ten bureele van deu kapt.-kwnrtierm. : 
dc levering, ged. '76, van diverse knoopen, kolbakken 
en zakken met kwasten (pere 15 eu 16, r bost.) 

m . te 12 uren, door  de hoofdadm. vau iet 
le reu. huzaren, ten bureele vau don kapt.-kwartierm. : 
de levering, ged. '76, van diverse knoopen. ) 

A m a l c r d a m , te 12 uren, door  do hoofdndminisl ral ie 
van liet 7e regiment infanterie, teu bureele van den 
coiiiiuaudcereiiden officier, in Onmie-Nussan: de le-
vering, ged. 1870, van knoopen, schakots on schakot-
garnituren. ) 

V i i a a r i i . lc 12 uren, door  do hoofdnduiinistrati c 
van liet 5e regiment infuniorie , ton huroelc van deu 
kapt.-kwaï ticrm.: de leveriug, ged. '76, van de bij  het 
korps benoodigde knoopeu, sehukots eu schakot-
garnituren. 

, tc 12 uren, door  dc hoofdadm. van bet 
3e reg. vestmg-artill., len bureele van den kapitein-
kwarlierm. : de levering, ged. , van de bij  het korps 
benoodigde knuopcu, sehukots en schakotgarnituren. 

G r a v e, tc 12 uren, door  de lirjofdadmitmtrati e 
van het 2e reg. infanteri e ten bureele van den kapt.-
kwartienneester: de levering, ged. '76, van knoojxsn, 
schakots en schakotgaruituren (perc. 12, 13 on 14, 

) 

te S ureu, door  de hoofdadm. van bet 

reg. grenadiers on jagers, ten bureclo van den ma-
joor-kwarlierm. : dc levering van (perc. 16, 17 en ) 
knoopen, schakots eu schakotgarnituren. ) 

, tc 12 uren, door  de hoofdadm. van hot3e 
re;, huzaren, ten bureele vnn deu commandeerenden 
officier: dc levering van (perc. 15) knoopen in do 
verschillende modellen. 

, te 12 uren, door  dc hoofdadm. van het lo 
reg. vesting-artill., ton bureele van deu kapt.-kwartierm. : 
dc levering, ged. '76, vnn dc bij  bot korps benoodigde 
knoopen, schakots eu schakotgarnittiren. ) 

(.ouit.i. te 12 uren, dour  do hoofdadm. vnu bet 4e 
rog. ml' , ten hureole vaa den kapt.-kwarlierm. : dc 
levering, god. '76, van kuoopen, schakots cn scliakot-
gar  n i turen. 

S i e r l n c h r m , te 12 uren, door  dc hoofdadm. van 
hot 6c reg. inf., (cu bureele van den kapt.-kwartierm. : 
de leveriug van kuoopen, onderofficiers- eu ordinair e 
schakots cu schnkotgarnituron. 

t ' l recht , ta 12 uren, door  dc hoofdadm. van hot 
reg. veld-artill. , ten bureele vau den ka;>t. kwarlierm. : 
de levering, god. '76, van knoopen, schakots en scha-
kolgaruituicii . 

f t « -echt. te 12 uren, door  de hoofdadm. vnn het 
bat. mineurs Sn lappeurs. ten bureele van don comm. 
officier: do levering vun knoopen, schakots en scha-
kotgarnituren . 

i i n - i ' h i , tc 12 ureu, door  dc hoofdadin. van het 
Se rog. inf., ton bureele van deu kapt.-kwnrtierm. : dc 
levering, god. '76, vnu knoopen, schakots cn schakot-
garnituren. 

t ' l reel i t , tc 12 uren, door  dc hoofdadm. van het 
2o reg. vcstiug-nrlill. , ten bureele vau den kapt.-
kwnrtierm. : dc levering van (perc. 12, 13 en 14) 
knoopen, schakots cn scliakotgnrniluron. ) 

Amera lear t , tc 12 uren, door  do hoofdadin. vnu 
het reg. rijdoiidc-arlill. , len bureele van den kapt.-
kwartierm. : de levering, god. '76, van de bij  liet koi ps 
benoodigde knoopon en koperwerk, perc. no. 16 en 

. ) 

, tc 12 uren, door  de hoofdadm. van 
hot 3e reg. infanterie, ten bureele van don kapt.-
kwartierm. : do levering ged. '76 van knoopen, schakots 
cn schakotgarnituren. 

, te 12 uren, door  de hoofdadm. van het 
iiistructicbataljon , ten bureele van den commandeeren-
den officier: do levering, ged. '76, van do bij  het 
korps benoodigde knoopen, schakots en schakotgar-
nituren. ) 

Uranliigen, te 12 ureu, door  de hoofdadm. van het 
le reg. inf, ten bureele van den kapt.-kwarticrin. : de 
levering, ged. '76, van knoopon, schakots cn schakot-
garnilureu. 

V e n l o, le 12 uron, door  dc hoofdadm. van het 2e 
reg. huzaren, Un bureele vnn den kapt.-kwartierm. : 
de levering, ged. '76, vau de bij  het korps benoo-
digde kolbakken zonder  toebehooren, cn knoopen voor 
nttilln , slnlbuis ou dubbele koperen voor  rijbroek . 

Zwolle, te 12 uren, door  het ministerie vnn bin-
nenl. zaken, aau hot gebouw vnn het prov. bestuur  : 
het éénjarig onderhoud der  Willemsvaart. Aauw. 19 
Nov. naming ƒ 5020. 

/ « o l i e , te 12 uren, door  hot prov. bestuur: bet 
onderhoud ged. '76 vau de gebouwen vuu hel prov. 
bestuur  cn hot huis, bewoond door  deu Commissaris 
des , te Zwolle, in 2 perc. Aauw. S Nov. 

Saterdag, 11

, te 12 uren, door  A. , iu het loge-
ment vau Weide: hot bouwen van een boerenhuis aan 
dc haven aldaar, op dc gemankte paalfuudi-enng. . 
bij  de nrchitecten W. en ¥. C. , tc Zwolle. 
Aanw. te 10 uren. 

, 2 » , 

, te 10 ureu. door  het ministerie van 
binnenl. zakeu, aan het gebouw van het prov. best.: 
lo. hot vijfjari g onderhoud van dc Zuid-Willemsvaart , 
van a. dc hoofdsluis te t tot dc Belgische 
grens te Smeermaas, cn van hot vocdingsknnaal. J. de 
grens van België nnar n tot de grens van Noord-
Brabnnt. Aauw. 23 Nov. g per  jaar  rosp. 

ƒ8300 eu ƒ11,000 ; 2o. het vijfjari g onderhoud van 
de Noordervaart met het zijkauaal naar  de s in 

. Aanw. 22 Nov. g f 1000 per  jnar ; 
3o. het vijfjari g otiderhoud van de veerdammen, vaar-
tuigen en wat verder  behoort tot dc n op 
de s iu . Aauw. 23 Nov. g 
/' 320(1 per  jaar. 

F lnaterwa lde, te 4 uron, door  het gemeentebest.: 
hel oudcrlmud der  grintwrgen met toebehooren ged. 
1S76, '77 en '78. Aan», te 9 uren, te beginnen bij 
het tolhuis te Goldhoorn-

, 30 Sar. 

Ama ie rdam, te l! uren, door  helmin, van koloniën, 
aan bet koloniaal etablissement: de levering, in 30 
perc., van: gerookt spek; lijnoli e cn traan: Engelsche 
coke; zinkwit ; zink iu bladen: vijlen; palmhoulcu 
en pokhouten blokken ; pnljols, pikhouwceleu en schop-
pen; ijzeren buizen; ijzeren bedkoetseu: lantaarns; 
raaigarens, (touwwerk); spriugzeildoek; kulmitik , 
grauw linnen, enz.; stellen ledergoed; hoorns, trom-
patten cn trombehoeften; gordelplateu eu granaten tot 
gordclplateu; borstelwerk; paardenhaar; houten kisten. 

Z ut ren, tc 12 uren, door  den ontvaugor  der  re-
gistratie cu domeinen, in de Nieuwe Sociclcit: het 
vervnngeii der  biuggou over  dn hoofdgracht aan dc 

- en Nieuwsludspoorlen door  aardon dammen, 
het verleggen vau een deel weg aan dc Vischpoort 
cn hot afbreken dor - cn Vischpoorlcn, alles 
behoorende tot dc ontmanteling van Zutfen. e lo 
verwerken hoeveelheden bodragen 7450 J groud, 
770 *  bestraliug met gedeeltelijke bijlevering van 
nieuwe keien, 105 *  klinkcrbeslrutjiig , 375 » 
grintweg enz. iul . hij  den opzichter  A. Bokhorst, tc 
Zutfen. Aanw. 27 Nov., te 10 uron, begiuueude aan 
de Nieuwstudspoort. 

l ' t re rh t , tc 2 uren, door  dc maatschappij  lot expl. 
van Stsatsspoorwegea , aan het centraalbureau : het 
veranderen vnu hol bestanudc hoofdgebouw eu liet 
maken van bijkomende workon op het station to Zut-
fen. . bij  duu scciic-iugeuieur  te Zutfen. Aanw. 
18 Nov. g ƒ 109.000. 

Wvenadag,  cc 

Zwolle-, to 2 uron, door  het voorloopig bestuur 
van dc Verecuiging e Bmtousocicteit, inholOdcon: 
het bouwen vnu ecu sociëteitsgebouw met kasteleins-
woning. Bestek ter  inzago iu voornoemd lokaal, da-
gelijks van 10—6 uren. . bij  den architect S. 
J. 11. Trooster. Aanw. 24 Nov., te 2 uren. 

nanderdag, 1 , 

n , te 11 uren , door  directeuren der c 
, bij  Erven e 

Vroume: het giaven van 1400  lengte veensplitting 
en wijk of zoogenaamd hulpkanaal. . bij  den hoofd-
opzichter  J . , le Emmen. 

, to 2', uron, door  het ministerie vau 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. beat.: 
het driejari g ouderhoud van het groot Noorauollandsch 

, in 7 perc. Aanw. 97 Nov. : perc. 

1, 7*88400, porc. 2, , perc 3, ƒ12,300, 
perc. 4. f 10,700, perc. 5 , . perc. 6, f 20,770, 
perc 7, 24,300 per  jaar, 

, bij  A. .  : het ufbrokon eener 
boerenplaats te Gaast, onder  St.-Johanncsia, en het 
daar  ter  plaatse bouwen eener  stelphuiziugc. Aanw. 
24 Nov., to 11 uren. 

, S . 

, te 10 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
het vc-hoogen dor  waterkeering van de binnenboofden 
dor grooie sluizen van het kanaal doorZuid-Bevoland. 
Aanw. 29 Nov. g /"5850. 

Za te rdag, 4 . 

r i r r t - h i , le 2 uren, door  het ministerie van hïn-
uenl. zaken, aan liet gebouw van het prov. bestuur: 
het driejari g onderhoud van hot gekanaliseerde gedeelte 
vnn deu u Usel. Aauw. 1 . g 
f 9416 per  jaar. 

g a . 
A m a t e r d a m . tc 1 u r e n , door  de . -

spoorwegmaatschappij, in het stationsgebouw : lo. dc 
levering van eikenhouten dwarsliggers eu van vier-
kmit beslagen eiken wisselhout; 2u. idem van spoor-
staven met eindverbindingen cn hnnkhouten; 3o. het 
maken en leveren vau 55 stalen tongbewegingen mot 
excentrieken. 

, . 

T i e l , to 1 uur , door  regenten over  de gevangenis-
sen, in het huis van arrest: de levering der  benon-
digdheden voor  het onderhoud der  gevaugenen ged. 
'7ö. ) 

Waenadag, h . 

, ter  secretarie van het dijksbestuur  van 
: lo. het verhoogen 

en verzwaren vau den zeedijk ten westen dc , 
vnn den Slaperdijk af tot aan dc Tiicozijl , over  de 
lengte van 1350 . g ƒ 97,500; 2o. het door-
trekken van het bazaltkapwerk, ter  lengte van 150 

, tot afsluiting van het open vak tusschcu de kap-
werken n '61 cu '64 gelegd, mot opruiming van het 
bcstoande verouderd paalwerk bij  den Teroclstcr , 
ten westen van dc . g / 30,000: So. het 
verhoogen en verzwaren van den Zuidfensterdijk , 
over  dc lengte van 19SG , benevens eene aanslui-
ting op het oosteiade van 52 . cn aan het west-
einde van 70 , dus samen ter  lengte van 2108 . 

g ƒ 34,200, . eu aanw. dagelijks, van lo. 
cu 2o. bij  den opzichter , tc , van 
Sa bij  den opzichter , te . 

, a . 
, te 2 uron, door  den ontvanger  der 

registratie eu domeinen, bij  J.Thomas: lo. het slech-
ten van de bastious d cu Zeeland met tusschen 
gelegen courtiue, eu het ravelijn , 
hot doorgraven der  enveloppe vóór de linkerfacc van 
Zeeland, het uitdiepen vnn oen deel hoofdgracht cn 
verdere werken tot de ontmanteling van j 
2o. het maken vnu cene houten draaibrug met gemet-
selde luudhoofden over  dc hoofdgracht iu liet ver-
lengde van de Benlheimirstraat. c tc verwerken 
hoeveelheid voor  het eerste werk bedraagt aan graaf-
en baggerWSrk samen ongeveer  5S.0OU J . Aanw. G 
cn 7 , te 10 uren. 

, 13 . 
' a - l lagr . te llty j  uren, door  het ministerie van 

binnenl. zaken, aau het gebouw van het prov. best.: lo. 
het onderhouden van dc groote cu andere n 
in , gedurende 3 jaren, ingaande op 1 
Jan. 1876 cu eindigende op 31 . 1878, iu 8 perc. 

. bij  den hoofdingenieur , te c cn voor 
do perc. 1, 4, 6, 7 en Snijden ingenieur  Van . to 

; 2, 3 on 5 bij  den iugenieur , te 
; 1 bij  den opzichter , te Gorinchom; 

2 bij  den opzichter  Brak, te ; 8 bij  den op-
zichter  Zemel, te ;  bij  don opzichter  Baiimer, 
te t sluis; 5 hij  don opzichter  Van de , 
tc Alfcn; G ou 7 bij  den opzichter , te -
drecht, en 8 bij  don opzichter  Spoon, te 's Graven-
deel. : perc. 1,/9720; 2,'"15,500; 3, ƒ 18,266; 
4, ƒ6200, 5, ƒ 15,333; G. /^OO ; 7.13,560; 8,/l8,S20; 
2o. het driejari g onderhoud van al de werken, be-
hoorende tot het kanaal door  Vooruo. . bij  den 
hoofdingenieur , to , den ingenieur, tc 

m en den opzichter, te . -
miug ƒ 75,000 per  jaar. 

Ams te rdam, te 1';, uren, in het stationsgebouw 
huilen de Willemspoort: het maken van de aarde-en 
eenige andere werken voor  dc uitbreidin g vnn het 
statiouseniplacemont tc Zulten. Aanw. 23 cu 24 Nov., 
te 11 uren. g ƒ 235,000. 

, S . 
, te 2',. uren, door  het iniuisterie vnn bin-

nenl. zaken, anu hot gebouw vun het prov. bestuur: 
hot driejari g onderhoud van de grooie en andcro 

n in , in 5 |>nrc. Annw. 11 
. g ver jaar  respectievelijk: f 19,600, 

ƒ 10,000, ƒ 8000, / 8000, ƒ 18,350. 
V r t j d a g , 17 . 

Vrlaach, tc 10'/, uron, door  hel ministerie van 
binnenl. zakon, aan hel gebouw van het prov. best.: 
het ouderhoud der s groote wegen in Noord-
Brabant, vau 1 Jan. 6 — 31 . 78, in 11 perc. 

. bij  den hoofdingouieur  te 's-Busch en voor  dc 
pere. 1, 2 en 3 bij  don ingenieur c Bruyn, tc 
s-Bosch, voor  4,5 cu 6 bij  don ingenieur , 
nlduar, voor  7, 8, 9, 10 on 11 bij  don ingenieur 

, te a : perc. 1, / 5900, 2, 
ƒ2000, 3, ƒ6900. 4, ƒ3900, 5, ƒ630, G, ƒ2800, 7, 
ƒ1700, 8. ƒ 9 1 0 0, 9, ƒ2400, 10, ƒ8400, 11, ƒ 9 0 0 0, 
alles por  jaar. 

Zaterdag, 18 . 
, to 2 uren, door  het ministerie van bin-

nenl. zaken, aau het gebouw van het prov. hestuur: 
het ged. 1S76, '77 en '78 onderhouden van de schip-
brug, liggeude over  de , tusschen Vreeswijk eu 
Viaiieu, mot do beide veerhuizen, de noodhaven euz. 
Aanw. 15 . g ƒ 9 0 80 per  iaar. 

, 20 . 
, te 10 ureu, door  het ministerie van 

binnenl. zakeu, nan het gebouw van het prov. best: 
het gedurende 5 jnar  onderhouden der s groote 
wegen in , van 1 Jau. '76-31 l>ec. 80, iu 
S perc. Aanw. 14 ou 15 . g par  laar: 
perc. 1, ƒ 4 5 0 0. perc 2, ƒ 0 9 2 0, porc 3, C8160, 
perc. 4, ƒ 9140, perc. 5, ƒ 8060, perc. 6, ƒ 11,600, 
perc. 7, /"6940, porc. 8, ƒ1650. 

, 29 Oct.: het bouwen van 6 woonhuizen, 
met koetshuis cu bovenwoning, op dc voormalige boom-
kweckrrij ; minste inschr. was O. J. , te Wad-
dinxveen, voor  /48.SS8. 

 t r r t h i . ao Oct.: het bouwen eoner  hospitaalhnrak 
voor  32 bedden, met bijbehoorende werken, op hel 
terrein der  Amaliastichtiug aldaar; ingekomen 12 bil-
jetten, als: 

P- Nabuijsen, ƒ 40,025 
W. A. U. Jansen en . . „  36,228 
.1. v. d. , „  35,668 

. A. , „  35,100 

Gebr. van , ƒ 3 4 , 7 16 
G. 3. van Vloten, 34,000 
C. A. van Stoiju, „  33,300 
B. v. d. Weerden. „  33.240 
B. , „  33.100 
A. C. Vink , „  32,485 
J . A. van St raaien, „  32,390 
J. J. , „  32,814 

allen aldaar. 

E d a m , 30 Oct: het bouwen van een woonhuis en 
apotheek; ingekomen 3 bilj. , als: 

. Worp eu Co., f 9200 
1. T. vau Oort , „  8980 
J. S. Oostorhoorn, „  8540 

allen aldaar; niet gegund. 

, 1 Nov.: het maken van een bazalt-
muur  te s aan het kanaal door  Voorne; 
iugek. 10 bilj. , als: 
G. , te Sliedrecht, ƒ 26,800 
C. Toornvliet, „  Gouda, „  24,428 
0. m Jz., „  Sliedrecht, „  24,000 
G. A. van Spanje. „  idem „  23,900 
J. . de Jongh, „Ameide , „  2r,896 

. Goverdiug, „ , „  22,537 
G. , „ , „  22,500 
A. . v. Wijngaarden, „  Sliedrecht, „  21,989 
W. van , „ , „  21,956 
J. do Bruijne , „ , „  19,252 

Amate rdam,  Nov.: hot. bouwen van eene open-
bare burgerschool le klasse vuor  meisjes, met gym-
nastieklokaal cn leer- en werkschoot, op hel terrein 
iu dc Sarphatistraat op den hoek van de -
straat; ingek. 12 bilj. , als: 

. Tim man, ƒ 57,220 
J. J. Boekholts, „  51,647 
J. . . „  50,000 
Cmijf f en Schouten , „  49,450 
Timmer en Furstuer, „  49.360 
J- , „  48,088 
E. Banton, „  48,190 

. Olinga, „  47.300 

. lliftsiiiider , „  45,860 
B. v. d. VVeerden, te Utrecht, „  45,830 
J. C Ccrlij n en dc , „  43,340 
B. . . „  42,773 
overigen aldaar. 

O n d e r d e n d a m, 3 Nov.: het herstellen van eenige 
panden il ijk aau den rechtcrocvor  van het p 
tusschen de Pennings en de Winsumer- en Schapbal-
sterzijlen; ingek. 4 bilj. , als: 
VV. k. do Vries, te Adnaderzijl , ƒ 2 70 
J. . vau , „  Bedum, „  249 

. W. de Vries, „  Garnwcrd, „  239 
J. VccndijV , ., Obcrguin, „  238 

,  Nov.: het doen van eenige veranderingen, 
vernieuwingen en verbeteringen aan ecu gedeelte van 
het gebouw dor  voormalige e school; ingek. 
12 biljetten, als: 

J. , ƒ 1280 
P. J. , „  12G0 
P. , „  1253 
A. . van den Akker , „  1235 
A. Verhagen en Zn., „  1200 
J. , „ 1 1 56 
J. Schoenmakers, „  1102 
J. Nuijten, „  1100 
C. , „ 1 1 00 
J. Wicrcx, „  1099 
P. , „  1096 
W. J. Slechtriem, „  1090 

allen aldaar. 
Amaterdam,  Nov.: het bouwen van 4 burger  be-

ue.len- eu bovenwoningen, op den Buitensingel over 
dc cnvaleric-kazcrne, voor  de j  tot ver-
krijgin g van eigen woningen; minste inschr. was . 
Schouten, aldaar, voor  ƒ10,700. 

, 4 Nov.: het maken van cen nieuwen 
bovonbouw- voor  dc draaibrug no. 2 te r  wijk : 
iugek. 5 bilj. , als i 

. A. van Es, te Oosterwolde, ƒ 891 
J. . , „  idem „  860 

. , „ , „  805 

. O. , „ , „  790 
S. P. , „  idem „  734 

Z w a l l e , 5 Nov.: het verbreeden van de Willems-
vaart, mot de daar  bijbehoorende werken, en het 
niakon van 155 . glooiiagbeschoeiiug langs het 
kanoalboord; minste inschr. was . , tc Zwolle, 
voor  ƒ8694. 

, 5 Nov.: het onderhoud van den stroom-
leideuden dam op de Pollen vóór ; minste 
inschrijver  was . Volker, te , voor  ƒ4396. 

Nnet-k, 6 Nov: de levering van schoolmoubelen 
voor  do nieuwo school; gegund aau B. , 
te , voor  ƒ 2 6 8 0. 

, 6 Nov.: het stichten van een nieuw 
schoolgebouw, met de benoodigde meubelen, voor  210 
leerlingen; hoogste inschr. was . de Vos, voor 

ƒ 13,980( minste inschr. . , voor  ƒ11,025; 
gegund. 

, 8 Nov.: do levering van de ged. '76 be-
noodigde steenkolen aan de algemeene rekenkamer; 
minste inschrijver  was J. T. Pcrquin, aldaar, haard-
kolen ii ƒ 1 . 1 4, kachclkolen a ƒ1.08 per , 

Gren lngen, 8 Nov.- het vernieuwen der  planketting 
langs dc westzijde der  school bij  do Agncotastraat; 
minste inschrijver  was . . Bentjer, voor  ƒ475. 

2o- het leveren en plaatsen van zongordijnen in ge-
noemde school; minste inschrijver  was A. Graveudahl, 
voor  f 188; beidon aldaar. 

'a-l lage, 9 Nov.: het maken van 2 ijzeren lichtop-
standen en het opstellen daa-van op het duin bij  de 
monding van het Noordzee kanaal in ; 
minste inschrijvers waren . J. Enthoven eu Co., al-
daar  , voor  f 4339. 

Ut recht , 9 Nov.: het wegnemen der  hardsteenen 
draagstukken en het plaatsen van eikenhouten draag-
stukken ouder  de doorlaat bruggen over  dc -
weide cn Polbeek, ten behoeve van deu spoorweg 

; iugek. 8 bilj. , als: 
. , te Zwolle, ƒ 6843 

F. Abcrson, „  Sleenwijk, „  G253 
G. Schuuriuk. „  Zuilen, „  5990 
A. S. Scliaafsma, „ , „  5S74 

. , „  Zullen, „  5690 
G. Schermers, „  Bet ben, „  5590 
11. , „  Zutfen, „  5521 
A. , „  Urn muien , „  5399 

l leeg, 11 Nov.: het bouwen van eane . . kerk 
met toren, naar  het ontwerp van deu architect P. J. 

. Cuypers; ingekomen 4 biljetten, als: 
Th. G. Bekhuis en 

G. , te , f 36,071 
S- v. d. Werf, „  Sueok, „  36,500 
J. v. d. , „ , „  35,980 
N. P. , . Sneek, „  35.494 

g ,, 36,350 
geguud. 

'a-llage, 11 Nov.; het maken eu stellen van den 
metalen bovenbouw voor  dc brug over  de Waal 
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boneden Nijmegen, ten dienste vnn 
Arnliem—Nijmegen; ingekomen 7 bilj . 
Butteries-Company, te Alfreton , 

e 
Aetien-Verciu fur 
Borghau u. -
bet rich , 

Eugène iioli n en Comp., 

Cail en Co., 
e fabriek van 

stoom- cn andere werk-
tuigen, 

Actien-Gesellschaft für 
Eiseti-Jndustric und 
Brückenhau, 

Uuion Action-Gcscllscbaft 
für Bcrghau, Eisen-und 

, 

den 
als . 

spoorweg 

2,445,310 

„ Oberhausen, „ 1,930,125 
„ Brnino-lc-

Comte, „ 1,660.000 
„ Parijs, „ 1,536,000 

„ Amsterdam, „ 1,529,200 

„ , „ 1,456,400 

„ , „ 1,440,000 

Vervolg der  Berichten en . 

. 

's-Gravenhage r  den r  der  bur-
gerlijk e openbare werken in e zijn dc 
volgende beschikkingen genomen: 

Geplaatst: voorloopig te Batavia, de benoemde 
opzichters der 3de klasse A. de , C. llaccou , 
F. . Oostenbroek, G. T en C. Vreedenburgh. 

Overgeplaatst: naar  den plaatselijken dienst te 
Batavia, de ingenieur le klasse J. Schalij; naar 
Salatiga, de ingenieur 3c klasse . W. delloos; 
naar , dc opzichter le klasse F.  Bonset; 
naar  Blora, de opzichter le klasse J. . de Ca-
luwe; naar , de opzichter . J. van Beek; 
naar  Boclekotnba, de opzichter 2e klasse W. 

; naar  Samarang, de opzichter J. B. ; 
naar , de opzichter  3e klasse . Th. Nijland . 

Gedetacheerd : bij  het t der , 
de waarnemend opzichter der  2de klasse C. 
de Vink . 

e plaatsing te Blora , 
van den opzichter der  2e klasse . Burm ; de 
detacheering bij  het departement van e van 
den waarnemend opzichter ii . . 

— n de zitting van de Tweede r van 11 
dezer is ingekomen cen wetsontwerp tot onteige-
ning voor  den spoorweg van m naar -
ten. e onteigening wordt aangevraagd len name 
van de e Spoorweg-
maatschappij  voor het gedeelte -
ten. e weg zal uitgaan van het gemeenschap-
pelijk station buiten de e poort en bij 
Capelle aan den Usel aan den g aan-
sluiten. 

Correspondentie . 

n hecre J. J. v. . te A. t ingezonden 
stuk kan niet worden geplaatst, daar het reeds 
voor  eenigen tij d in zijn geheel in een der  dag-
bladen is opgenomen. 

Advertentien. 

Te  is vacant de Betrekking van 
 waar-

aan eene jaarwedde is verbonden van acht 
honderd gulden. 

Sollicitanten kunnen zich met eigenhnndig ge-
schreven adressen, onder  overlegging van door 
hen vervaardigde Teekeningen, aanmelden bij  den 

r  Burgemeester  dier  Gemeente, tot en met den 
i  1875. 

e n S|.oor\Yf, . 
Gemeenschappelijk Station Zutphen. 

Op g den 13 r 1875, des namid-
dags te half twee ure, zal in het Stationsgebouw 
buiten de Willemspoort te Amsterdam worden 
aanbesteed: 

Bestekken met teekeningen zijn te bekomen tegen 
betaling van / 1 aan het u der -
schappij  op den Vystendam te Amsterdam. 

n worden gegeven op het bureau 
van den Eerstaanwezend r  van den Oos-
terspoonveg te . 

Aanwijzin g op het terrein wordt gedaan -
dag 23 en Woensdag 24 November  1875, dos loor-
middags te elf uur. 

Gegadigden wordt herinnerd dat, overeenkomstig 
§ 434 der A. V . , de inschrijvingen moeten ge-
schreven ziju op zegel van 15 cents. 

e  der  gemeente
zal g 23  1 8 7 5, 's namiddags één 
ure, iu het openbaar  teu e aanbesteden : 

Bestekkeu legen betaling ter  Secretarie ver-
krijgbaar . 

T T W B 7 
 ALT-l ) , 

J , 
cn 

, 
steeds voorbanden tegen veel verminderden prys, 
in ileehte terete kwaliteit bij

Ontmanteling van Zutphen. 

E . 
e ONTVANGE E EN -

N te Zutphen, zal op g den 30 
November 1875, des  teu 12 ure, inde 
benedenzaal van dc Nieuwe Sociëteit aan de
kade aldaar, iu bet openbaar 

: 

N.B. e te verwerken hoeveelheden bedragen 
7450 3 Grond, 770 fcP Bestraling met gedeel-
telijk e bijleverin g van nieuwe , 105 1 

, 375 1 Grindweg, enz. 
e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 
t bestek ligt ter  inzage aan dc n 

der e en n te Arnhem, Heven-
ter en Zutphen, en is aan lantsigenocmd -
toor, van 20 November  Ï 875 af, tegen betaling 
van vijftig cent te bekomen. 

e aanwijzing in loco zal gegeven worden op 
Zaturdag den 27 November  1875, des voormid-
dags ten tien ure, beginnende aau de » 
stadspoort. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen hij  den 
Opzichter  A. T te Zutphen. 

E 

. 
 en S van

 zijn voornemens op Woensdag den 17 
November 1875, des namiddags ten 1 ure, ten 

e aldaar  aan te besteden: 

alles nader  omschreven in het bestek en do voor-
waarden die, op de gewone dagen cn uren, ter 
lezing liggen op de  Secretarie en het 
Stad» Timmerhuis tc  , en ook voorden 
prij s van 50 Cents verkrijgbaa r  zijn hij  Wed. P. 
VA N E en ZOON, Boekdrukkers in 
deu Houttuin, n°. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan ge-
meld Timmerhuis. 

e van Binnenlandsche Zaken. 

Op  des 
voormiddag! ten 11% ure, sal, onder  goedkeu-
rin g vnn den r  van Binnenlandsche Zaken, 
aan het Gebouw van het e van Binnen-
landsche Zaken te 's-Gravenhage, worden AAN -

: 

e besteding geschiedt hij  enkele inschrijving , 
volgens | 434 der  Algemeene Voorschriften. 

t Bestek ligt ter  lezing in het Gebouw van 
bet e van Binnenlandsche Zakeu, aan 
het Bureau van de n te 's-Gravcn-
hage en vau het Provinciaal Pestuur  van Zuid-
holland,  is voorts op franco aanvrage, tegen 
betaling der  kusten, te bekomen bij  den Bcek-
handelaar . , , No. 49, te 
's-Gravenhage, cn door  zijne tusschenkomst in 
de voornaamste Gemeenten des . 

n worden gegeven door  den -
ingenieur van den Waterstaat , belast 
met het beheer  der n en den -
genieur-Architect , beiden te 's-Gra-
venhage. 

Aanwijzin g zal worden gedaan op 17 Novem-
ber 1875. 

's-Gravenhage, 20 October 1875. 

Y & ft, . 
Steeds tot dadelijke aflevering gereed: -

. -
N E S eu andere N 

e P A T E N T E 
E neemt reinig 

plaats in; is door  geringe kosten vau aanleg, 
doelmatigheid en zuinig kulengebruik boven 
alle andere aan te bevelen. 

Eenige Agenten voor  Nederland en 
n 

VAN N & , 
T B E . 

Ontmanteling van . 
OPENBARE AANBESTEDING . 

U  ONTVANGE  nan E as 1)0-
N te  zal op  den 

9  1475. des namiddag), ten 2 are, iu 
liet logement bij  J. S aldaar, in liet 
openbaar 

E N i 
1".

2" .

e te verwerken hoeveelheid voor het 
eerste werk bedraagt aan graaf- en 
baggerwerk le zamen ongeveer  58000 3 . 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 
e bestekken liggen ter  inzage aan de kantoren 

der e en n te Assen,
en  en zijn nan laatstgenoemd kantoor 
na 22 November e. k. tegen betaling van één 
gulden voor elk exemplaar te bekomen. 

e aanwijzing in loco zal gegeven worden op 
 en  den 0 en 7

1 8 7 5, des voormiddags ten tien ure. 

 Ontvanger voornoemd, 
. 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 
. 

, N 
i i allo soorten van  <-n andere

Agenten van Y S te

k 

 & (.'". 

Utrecht. 

N N , 
n ia n ea Belgischen Straatkeien, 

Portland-Cement, Tras. , Vuurvaste Steenen, enz-

l )
VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 

. 

i n v a t en w e g e n de 180 k i l o g r a m 

tegen conatrerendc prijzen. 

.  &, ZOON , 

Fabrikante n van Stoom- en andere Werktuige n te Amsterdam , 

E & S , 
. 

Utrecht , Bl ldtstraat , 121. 

VOOB 

 en
, . 

, Boormachines, , Verfmolens, enz. 
, , , , , enz. 

, , , enz. 
, , llukselsnijders, , enz. 

 en
 en

 en*, en*. ' . 

, , enz. 

E
. 

Voorbanden diverse  van volgende afmeting  g met 9 Centim. hoogte, uiterst 
geschikt in nnauwe straten, om het vallen dér paarden te voorkanten, en vóór Vergadenalen -
liuizen en andere Publieke Oebouwen of , diar  due keien geen geraas veroorzaken 'cn ein-
delijk  met 4 Centim. hoogte voor  Trottoirs , , Paardenstallen, 
Waschhui/.eii, Ol nnjericn , Onderhuizen, Waranda's cn/. enz. 

Nadere informatien aan de Fahriek; wederverkoopels

F a b r i e k v an , Spec ia l i t e i t en i n 

, , -

en . 

N VA N , 

E T Adressen . 
*Vafc l d o T r a v e r s 

e j  belast zich niet het
van gecomprimeerde wegen cn raaatlekvtoeren, 

n geelt de r fi. . VA N N 
aan de Fabriek W.W. ,  Amsterdam. 

k „de e " 
E JONiill  & Co. Civ. . 

t e . 
, N en N 

van verschillende Bouwwerken , Stoomgemalen , 
Fabrieken, Bruggen, , enz. 

, 

, Win \,
Nieuwehaven S.zijde . 

Prij s voor 5'2 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels .  15.— 
dri e regels . . >2U.— 

t' .  O U U  U t ,

r A ' / .OO  , Amelerdam.
 1 / ï.ïj

e e k er  Uuddinajh , Arnhem.

Bouwte r re i n ) - , ! te V e l » te koop, all.'
gmistigst gelegen. Adres den r  VA N -

E , te Arnhem. 

J*e>. P l e y a i e r, te Schereningen, fabrikan t 
vnn ceinent-riolen, waterbakken , vloeren. enz. 

B o u w t e r r e i n en te koop nnbg de n 
aan den Singel, te Utrecht, te bevingen bij  den 
architect  aldaar. 

 bü  VA N

« . T . ( O l . A r n h e m ,
 Fabriek van

 en

Tiende g N°. 47. Zondag 21 Novembe 1875. 

E . 
VOO

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

t Zondag.. Pr i j . per  niaandco  1.85. n sbouueert zich voor 

eeu jaargang. Afzoudcrluk e uiiuiiiien i bij  veoruitbcrtcll ini ï 15 centa. 

All e stukken en advertentien te adresseeren aan 

de e te Arnhem. 

: 

Vaa 1 b regels ƒ 1.—, verder  voor  eiken regel 20 cents ea 10 cent*, roor  teu 

 het lil.nl . Groote letters worden u u r  pUaUruimt e berekend. 

OVE G E 
. 

n de laatste bijeen komst van dc Sociélé des 
 civits heeft de lieer t eenige 

mededeel in gen gedaan omtrent het vour.trekken 
door  saamgeperste lucht in den onderaardschen 
gang van den St.-Gotlr.inl , hetgeen verricht wordt 
met behulp van eene locomotief voor  saamgeperste 
lucht, volgens zijn stelsel. 

e groote snelheid van vooruitgang der  werken 
bij den St.-Gothard heeft den aannemer een nieuw 
vraagstuk gesteld: met geringe kosten een aan-
zienlijk verkeer te doen plaats hebben op eene 
ijzeren baan, in eene galerij , die slechts aan een 
barer  uiteinden open is, waar  de luchtverversching 
slechts kunstmatig en dus beperkt is, en waar-
van bet andere uiteinde zich gei tad ig verwijder t 
tot cen afstand, die zeven tut acht kilometers 
bereiken zal. 

e teerling-inhoud van de brokken en het puin, 
door  eiken mond van den gang weg te voeren, 
te Goscbenen (noord) en te Airoi o (zuid), beloopt 
ongeveer  vierhonderd kubieke ellen overtollige stof 
iu het etmaal. 

e breedte van het aangenomen spoor  voor 
den geheelen arbeid is één meter  afttan dl tus-
sehen de spoorstaven. 

e laadkarren houden gemiddeld een teerling-
el, zoodat in vier en twinti g uren vierhonderd 
wagens heen-en-weer  moeten gaan tusscbeu de 
werkplaats, waar  geboord, ende plek, waar  ge-
lost wordt. j  dit getal moet men nog veertig 
wagens voegen voor het vervoer  van de bouvv-
itOtTen tot bekleeding van den gang, zooals 
breuksteen, kalk , zand, huut voor  formeelen. en 
tien wagens voor  beitels en ander  boorgereedschap. 

t geheel van dezen dienst vertegenwoordigt 
eene beweging van 2300 tonnen in 24 uron. 

liet zou moeilijk of te kostbiar  geweest zijn in 
dit geval de middelen, doorgaans gebruikt bij  het 
maken van tunnels uf mijngangen, te bezigen. 

n den s heelt men de wagens door 
paarden doen trokken; op elke boorwerkplaats 
waren meer dau honderd paarden, en de hoe-
veelheid iu een etmaal weggevoerde stof steeg 
daar  nooit tot het cijfer , dat bij  den St -Uithar d 
bereikt moet worden. 

t gebruik van een kabel met een vast, in 
het binnenste van den gang geplaatst werktuig , 
zou bezwaarlijk gelegen komen bij  zulke groote 
lengte, vooral omdat het punt van de samenstel-
lin g der  treinen , naarmate der  vorderingen van 
de werkzaamheden, aanhoudend verpianist wordt. 

liet bezigen van locomotieven, gelijk de elders 
werkende, is voor  den aannemer onmogelijk we-
gens de voortbrenging van rook. r  de kunst-
matige luchtverversching geschiedt duor  middel 
van eene buis, die in de uithollings-wei kpluats 
uitmondt , moet de versche lucht van builen ko-
men door het voltooide gedeelte van den gang; 
de op die plek voortgebrachte rook zou dus tut 
hel inwendige van de tunnel moeten opstijgen, om 
afgevoerd te worden door de luchtveiverschings-
buia; wut de nuttige werking van den zuiger  zou 
verminderen. 

Tegenover  deze moeilijkheden heelt de aannemer 
Favre bedacht parti j  te trekken vau de saamge-
perste lucht, die reeds als beweegkracht voorde 
werktuiglijk e burin g gediend beeft* 

Sinds deu aanvang der  werkzaamheden dienden 
twee kleine gewuue locomotieven te Goschenen 
en te Airoi o voor het vervoer  der  uitgegraven 
stoffen van den mond tut de losplaats. t deze 
machines heelt men, na de noodige vervorming, 
het voorttrekken door  laamgeperate lucht begon-
nen. e eerste proef werd genomen den 18«" 
Sept. i873 te Airoio , door  den ketel, die één 
teerling-el inhoud heelt, te vullen met lucht, 
saamgeperst tot vier  dampkiiiigsdrukkiiigen . 

Toen deze hoeveelheid ongenoegzaam bleek voor 
een voordeclige reis, heeft men er  een vergaar-
bak of tender van 1Ü.4 . inhoud aan toege-
voegd, iu gemeenschap zijnde met den ketel en 
gedragen op ecu gearticuleerd of dubbel raam, 
dat te gelyk met den trein dour  den stoomwagen 
gesleept werd. 

OfteboOO die toestel veel ruimt e innam (de 
vergaarbak had 8 . lengteen l.u" . middellyn), 
hebben toch de locomotieven de  te Uö 
schenen en de Tessin, te Airulo , bewogen door 
aaamgepertte lucht, de ontgraven stollen van den 
gang weggevoerd sinds r  1873 tot den 
laatsten tijd , toen betere werktuigen ze hebben 
vervangen. 

Zij hebben in staat gesteld tot aanzienlijke be-
su'uiigingen, daar r  zwak verbrui k van lucht 

geene enkele toevoeging aan de reeds voor dc 
boortoestellen bestaande samenpers.-rs noodig 
maakte, en de steenkool ontzettend duur was 
(honderd tien franken de ton) te Goschenen en 
te Airolu , tengevolge der  moeilijkheden van ver-
voer op die hoogte (ongeveer  3UU0 voeten boven 
de zee), gedurende het grootste gedeelte van het 
jaar . 

r  de uitkomsten van deze eerste proeven 
tot grondslag hebben gediend voor de samen-
stelling van de sedert vervaardigde, bijzonder 
ingerichte machines, is het nutti g er  de wijze 
van werken alsook de voornaamste cijfers van te 
doen kennen. 

n volt den ketel en den tender, die vereenigd 
een inhoud hebben van 17.4 3 . , met saainge-
perste lucht, genomen uit de voornaamste buis 
van de tunnel, waarvan de volstrekte drukkin g 
gewoonlijk is zeven dampkringen. n kan alzo-
treinen sleepen, die afwisselen van 30 tut UO 
tonnen, van het. uiteinde van den onderaardicben 
gang tot de losplaats, dat is te leggen over  drie-
honderd lot vierhonderd metera afstand., heen en 
terug, met eene snelheid van ongeveer  tien kilo-
meters in het uur. Naarmate van den voort-
gang daalt de drukkin g n den vergaarbak; het is 
noodzakelijk, dat de machinist het instruonieii in 
de cilinders regele door  middel van de toe latings-
klep en van den verdeelings-hefbouin, teneinde 
de vaart van den trein zoo gelijk mogelijk te 
maken. 

/ ( ., 13 . '7Ü. . v. E . 

E E VA N E N 
T E . 

A l telt ons land weinig inrichtingen, waar de 
Beeldende  onderwezen worden en nl be-
antwoorden deze ook niet in alle deelen aau de 
strenge eischen , die daarbij  gesteld kunnen wor-
den , ligt daarin geen reden uin de bestaande on-
voorwaardelijk af te keuren. Wi l men eene Aca-
demie van lieeldende  geheel naar de 
eischen des tijd s inrichten , dan wordt niet alleen 
een kundig onderwijzend personeel, maar ook 
veel geld gevorderd, om de kosten van localiteiten 
en hulpmiddelen te bestrijden. t zal geen be-
toog behoeven dat ons land zich niet kan beroemen 
eene volmaakte academie le bezitten, maar \uj 
behoeven ons niet te schamen over  de inrichtingen, 
waar de lieeldende n onderwezen worden, 
VOO  al als daarbij  gelet wordt up de geringe hulp-
middelen, waarover zij  kunnen beschikken. t 
meerendeel itaan onder bet bestuur  vau particu-
liere vereenigingen en worden geldelijk gesteund 
door  de eontributitf n van belangstellenden, t<>rwij l 
veelal eene gemeentelijke subsidie dienen moet 
om het evenwicht tusscbeu ontvangsten eu uitga-
ven te bewaren. e beperktheid van Bnancien 
doet haar  invloed gelden uiet alleen op het aan-
schaften van hulpmiddelen, maar  ouk op tie be-
willigin g der  leeraren cn het moet op waarde 
gesteld worden, dat zoo vele verdienstelijke kun-
stenaars bereid zijn tij d eu talenten beschikbaar 
te stellen om dat ouderwijs tegen eeue veelal 
karige beluuuing te geven. 

Bestaan er  redenen om zich over  het bestaande 
iiitderwij s le verblijden, dau ligt daarin in geenen 
deele opgesloten dat er  niet vele veranderingen 
gewensobt en verbeteringen gemaakt kunnen wor-
den. t aanwijzen van leemten, het aangeven 
van verbeteringen, kan der  zaak niet dan ten 
goede komen; die terechtwijzingen mueteii echier 
duor  deskundigen gegeven worden en zonder  hel 
nut der  opmerkingen van leeken onvoorwaarde-
lij k te willen afkeuren, mag daarvan niet dan 
een hoogst omzichtig gebruik gemaakt wurden. 

Wij zeiden hierboven dat vele kunstenaars be-
reid wareu hunne krachten aan het onderwal te 
wijden, ai genoten zij  hiervoor  eene onbeduidende 
belouning; wij  zien hierin het verblijdend ver-
schijnsel dat de kunst hun lief is en datzelfde 
gevuel zal dd waarachtige kunstenaars leitien bij 
het uitspreken van oordeelvellingen over  onder-
was, / i j  zullen als zaakkundigen de gebreken 
aanwijzen en huu udties betreffende verbeterin-
gen met redenen uinkleeden, zonder  daarby te 
vergeten om ook het goede aau te wijzen. Zulk 
eene criliek werkt uitmuntend eu leidt ten goede 
der zaak. 

e geheel anders geschiedt het gewoonlijk in 
onze omgeving: het schijnt of de groote menigte 
der negentiende eeuw meer  behagen schept in 
afbrekende ci itiek en zich daarby nimmer de 
vraag stelt, uf zij  door  een deskundige geschre-
ven is. u bekwaamhuid en bevoegdheid van den 
schryver  worden terzijde gesteld, als de laatste 

de gave bezit om duor  groote woorden het pu-
bliek te bedwelmen: van daar  heeft men het ver-
schijnsel dat , die alles alkeuren, gewoon-
lij k tot die categorie behooren, waarvan men 
geruatelgk de getuigenis kan afleggen, dat zij 
zich op geen enkelen tak van knust of wetenschap 
hebben toegelegd, maar in het bezit zijn van eene 
zekere dosis algemeene kennis en eene overgroote 
onbeschaamdheid, die hun moed geeft omtrent 
alles een oordeel te vellen cn daarbij  hun eigen 
persoon op den voorgrond te stellen. 

Wi j strijden gaarne voor het behoud van liet 
goede| dat onmiskenbaar  op velerlei gebied bij  ons 
tc lande gevonden wordt en scharen ons in 
geenen deele aan de zijde van hen, die alles 
afkeuren en daarenboven . . . . zelf niets gedaan 
hebben. t het oog daarop, is het niet ondien-
stig het gebeurde met de Academie van Beeldende 

n te 'i-Gr a ven hage ua tc gaan; nu deze 
zaak als afgedaan kan beschouwd worden, moet 
eene kalme bespreking bare nuttige zijde hebben , 
te meer  daar  deze andere inrichtingen tot waar-
schuwing strekken kan. lu  Opmerker" van 
7 November  werd dc circulair e medegedeeld, 
door de meerderheid van het bestuur  aan de 
leden der  Academie gericht; zelden kwam ons 
eene meer  ongemotiveerde, hooghartige en voor-
barige veroordeeliug onder de oogen. n dit 
stuk nemen de zes onderteekenaars hun ontslag 
als lid van het bestuur en wordt den leeraren 
in bet algemeen een bewijs vau onbekwaamheid 
gegeven. t men op de namen van het zestal, 
dan zal een ieder  moeten toegeven, dat zij  op 
het gebied der  kunst genoegzaam onbekend zijn 
en  men daarby da wetenschap, dat twee 
hunner slechts een paar  wéten zittin g , 
d in ksn aau huu oordeel geene groote waarde 
worden toegekend. Opmerkelij k is de spijtige 
tuun, in genoemde circulair e aangeslagen over 
de samenstelling van het Bestuur, waarin een 
bloedverwant van een der  leeraren zittin g had; 
het was deze bloedverwant, die, met twee mede-

, het beruchte stuk niet uiiderteekende. 
Eu waaraan zou die spijt , in de circulair e zoo 
dwaas aan den dag gelegd, moeten geweten wor-
den? e reden is ons onbekend, maar het is 
een feit, dat in 1874 bij  de keuze van leden voor 
deu d van Bestuur de bedoelde bloedverwant 
eu de heer e Stuers tot tweemalen iu herstem-
ming kwamen en «lal de laatste de eer  had door 
het lot, by trekking uit den hoed, tot bestuurder 
te worden aangewezen. Eerst later  werd de 
bloedverwant tot bestuurder  gekozen, en wij  ver-
meenen uit een en ander te mogen opmaken dat 
cr met meer  grond kon geklaagd worden over 
oneenigheid en gebrek aan samenwerking van 
het Bestuur  dau over  het gehalte van het onderwijs. 

t het kabaal dienen om eeu Bestuur  iu den 
geest van het zestal te doen kiezen, dan werd er 
hoog spel gespeeld en heeft men deerlyk misga-
rekeud. r  de bestuurders, die hun ontslag 
namen, werd geklaagd, dat de leden der  Aca-
deiui: onverschillig wareu, zoodat de leeraren bij 
de keuze tier  bestuurders overwegenden invloed 
hadden. n is tegemoetgekomen , want om-
trent de vervullin g der  opengevallen plaatsen 
werd duor U leden gestemd en welke was de 
uitslag? Slechts twee der  aftredende leden, be-
kwamen één stem eu de namen der  vier  anderen 
werden niet genoemd. e leden der  Academie 
hebben eeu schoon gebruik gemaakt van hun recht 
tut zelfregeei ing. 

n het nommer van 7 November  werd de cir -
culatie der  leeraren medegedeeld, waarin op waar-
dige wijze verzocht werd de grieven te onderzoeken. 
Wij veruiccneti dat het van gnut belang is ook aan 
de circulaires der  bestuursleden Ten e eu Vogel 
eene plaats te geven, waarmede deze zaak vol-
doende is toegelicht, om een zelfstandig oordeel 
te kunnen vellen. 

1 . Circulaire van het Bestuurslid  O. ten

t ïs naar  aanleiding van die circulair e door 
een zestal leden van den d van bestuur  der 
Academie van Beeldende , dat ik het 
navolgende onder uw belangstellende aandacht 
wensch te brengen. 

lu hoofdzaak onderscheidt die circulair e zich 
door een vertoon van krenking , gevoegd by een 
hoogst onbillij k en totaal ongemotiveerd veroor-
deelen eu vonnis vellen over r en -
aars, een geheele uf keuring van het onderwijs, 
bestempeld met den naam van verouderd systeem 
van onderwijs, i . ' , 

e wrevel, ontstaan over de benoeming dei-
dri e nieuwe leden vau den d van bestuur, 

kan alleen gezocht worden in de teleurstelling, 
dat hunne caudidnteii niet gekozen zijn en dat 
de leeraars, zonderden d van bestuur te raad-
plegen, gebruik gemaakt hebben van hun recht 
als lid en het nu moeten ontgelden. 

e onderteekenaren van die circulair e veroor-
loven zinli een uitspraak te doen , aan-
matigend!" n werkkrin g ligt buiten de be-
oefening der  Beeldende : twee meesters 
in de rechten, twee militaire n en twee bouw-
kundigen kunnen niet gerechtigd geacht worden 
de wijze van onderwijs in die Academie te mogen 
omverwerpen. 

t de meeste naauwkeurigheid heb ik verschei-
dene en verschillende malen alle klassen, waar 
onderwezen werd, doorloopen en onderzocht waar 
toch dat verouderd systeem van onderwys mocht 
schuilen, dat gebrek aan veerkracht en dat ge-
mis aan tucht en heb in plaats daarvan gevon-
den dc meest wenschelijke orde, ontzag voor 

r  en s en een gang van onder-
derwij s , geheel in den geest des tijds, en ge-
lijke n tred houdende met dat, hetwelk in de 
voornaamste steden van Europa gedoceerd wordt. 
k spreek dat oordeel uit omdat ik ray gerech-
tigd acht als beoefenaar  der  Beeldende , 
die een loopbaan van vij f en dertig jaren achter 
zich heeft, die op dezelfde Academie onderwijs 
genoot, en die de Academiën van Antwerpen, 
Brussel, Parijs, , , Berlij n en 

n kent en die nu betwijfelt of de heeren 
onderteekenaars der  ciiculair e wel ooit ernstig, 
onbevooroordeeld, met kennis van zaken onder-
zocht hebben, wat zij  zoo zonder  motieven afkeuren. 

Terwyl eenige diar  heeren nog te kort deel 
uitmakf n van den d van bestuur  (eenige 
maanden), maken zij  die meer dan een jaar 
daarin zittin g hebben, zich schuldig aan hoogst 
inconsequente handeling, dewijl toch in Septem-
ber van het vorig jaar  een schryven gericht werd 
aan den , onderteekend door  den des-
tijd s fuugeerenden voorzitter, waarin op de meest 
vereereude wij/.e dank werd gezegd vour  de u r g 
en het talent, waarmede onderwezen werd; tevens 
stemt bet verslag van dat jaar  daarmede geheel 
overeen. 

t een cn ander de leden der  Academie 
doen zien dat het onderwys gevaar  dreigt, door 
door de onvoegzame oordeelvelling van de leden 
van den d van bestuur, en het te wenschen 
is, dat vooral geen leden van dau d van be-
stuur  gekozen worden, die door  persoonsquaestie 
verblind , en verkortin g hunner  heerschzucht, liever 
alles op het spel zetten, dan op verstandige en 
humane wijze de handen ineen te slaan tot bloei 
der Academie. 

28 October  1875. 
N F. C. TEN . 

*2". Circulaire van het bestuurslid J. G. Vogel. 
 heeren ! 

t het oog op de mogelijkheid, dat ook de 
aanstaande Vergadering der  Academie van Beel-
dende n zat uiteengaan zonder  practisch 
resultaat te hebben opgeleverd, hetgeen op grond 
der zeer  gebrekkige leiding der  vorige vergade-
rin g eu het totaal gemis van eenig geformuleerd 
vooi stel omtrent hetgeen verder te doen staat, 
ons niel vreemd zou voorkomen, hebben wij  de 
eer het navolgende onder  Ue aandacht der  leden 
le brengen. 

Van algemeene bekendheid is het, dat in Ne-
derland schier  alle handelingen van ofilcieele zyde 
up , door  de gevolgen bewezen wor-
den onpractisch te zijn geweest, eu overal ge-
tuigenis uileggen óf van onverschilligheid óf van 
onhandigheden, waaronder  de  en de -
uiitwikkelin g van het Nederlandsche Volk gebukt 
gaan. 

Was het t  is geen regeeringszaak" nog 
tut vour  korten tyd de ofilcieele leuze der  onver-
schilligheid , thans is die vervangen door eene 
andere, welke wij  niet minder  verderfelijk achten, 
en wel dour die van skunst is geen kunstenaars-
zaak" , hetgeen bewezen wordt-ui t de benoeming 
der Commissie van s voor  monu-
menten van geschiedenis eu kunst, in weUe Com-
missie nog tot voor  zeer  korten tij d geen enkele 
kunstschilder  zittin g had, en thans nog de t 
daarin een bescheiden rul speelt, terwyl , zoo wy 
ons niet vergissen, onder het heirleger  van cor-
respondenten geen enkele beeldeiule-kunslenaii' 
gevonden wordt. 

Was de oflicieele onverschilligheid van vroeger, 
tloor de daaruit voortvloeiende onbekendheid met 
de belangen der  kunst, de oorzaak lal schier  in 
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alle n slechts leeken benoemd en 
bare beoefenaars daarvan uitgesloten werden, 
than*  wordt dit met dc nieuwe leuze stelselma-
ti g gedaan. 

e gevolgen dier  onverschilligheid zijn dan ook 
niet uitgebleven , het ufllcicele slechte voorbeeld 
werd door  niet-ofOcieele lichamen gevolgd, zoo-
dat overal de leeken domineeren, en wat vroeger 
nog met waardigheid en bescheidenheid gedaan 
werd, is tengevolge der  nieuwe leuze in over-
moed en aanmatiging ver.mderd. waarvan de oj» 
onverantwoordelijk» ' wijze in het leven geroepen 
toestand der e Academie het allertreurigst 
voorbeeld en gevolg is. 

Overbodig zal het wel zijn de verzekering te 
geven dat het geenszins in onze bedoeling ligt 
de leeken buiten te sluiten van de behartiging 
der . noch hun onaangenaamheden 
nuar het hoofd te werpen. doch wij  vragen nau 
de leden der  Academie, aan de ontwikkelde 
mannen en waardigheidbekleeders van den Staat, 
de provincie en van de gemeente, of men den 

s eene plaats zou vergunnen in eenig 
rechtscollegie , of bij  een geneeskundig onderzoek , 
of bij  eene kanalisatie of bruggenbouw ; en zoo 
men deze vraag met ecu glimlach of schouder-
ophalen zou beantwoorden, dan e ticeren 
zijn wij  overtuigd, dut de oprechten onder  u ook 
denzelfden glimlach of datzelfde schouderophalen 
zouden toepassen op de vraag der . 
of hel recht, billij k en logisch is dut aan ad-
vocaten , doctoren en ingenieurs rechten cn schier 
uitsluitend de behartiging der n op-
gedragen moet worden? 

Voor wij  evenwel verder  gaan en een voorstel 
zullen doen, is het noodig vooraf met enkele 
woorden dc vraag te stellen, hoe niet het oog 
op de bestaande verwikkelin g te handelen? 

t ligt in den aard der  zaak, dat dc alle 
grenzen te buiten gaande beschuldigingen moeten 
onderzocht worden. e leeraren zijn diep gekrenkt 
door  eenen d van Bestuur die zij  daartoe
terecht de bevoegdheid betwisten. r  moet der-
halve eenc Commissie van onderzoek benoemd 
worden, en tevens zeven nieuwe leden voor den 

d van Bestuur, /al men nu twee Commis-
sien benoemen ofwel beide combineeren ? Be-
noemt men eene Commissie van ondersoek afge-
scheiden van den d van Bestuur, zoo is men 
genoodzaakt ook dezen butste aan tc vullen, 
daar het wel niet mogelijk zal geacht worden 
dat dc leeraren verder  zullen gaan met den te-
genwoordigen d van Bestuur, ook zelfs voor 
betrekkelij k zeer  konen tijd : bovendien hoe zou 
die speciale Commissie moeten samengesteld wor-
den? Uit leden van den d van Bestuur
leeraren, voider met of zonder  leden der  Acade-
mie zal wel niet doenlijk zijn , wil men die Com-
missie-vergaderingen niet in miniatuur  Poolsche 
landdagen omscheppen. Eene Commissie buiten 
den d van Bestuur en leeraren, — waartoe 
dan beiden iu het leven geroepen? daar het al 
moeilijk is lenen goeden d van Bestuur sa-
men te stellen' 

"Wy  veroorloven ons derhalve de vrijhei d het 
volgende voorstel te doen: 

n make op dc eerste vergadering den d 
van Bestuur  voltalli g door het benoemen der 
zeven ontbrekende leden, en in verband met het 
eerste gedeelte van deze circulair e hem te doen 
bestaan uit : dri e of vier  leeken kunstliefhebbers 
en de overigen kunstschilders eu architecten , en 
aan dien d van Bestuur op te dragen vóór 
1 Januari 1870 een volledig rapport uit te bren-
gen betrekking hebbende op alle ofQcieele be-
scheiden , zoowel gedrukte jaatiijksche rapporten 
als brieven, notulen van den d van Bestuur 
alsmede die der  leeraren, en  der  dien d 
te verzoeken den stand van zaken, speciaal het 
onderwijs betreffende, neer te leggen iu een na 
den wintereursus uit te brengen rapport . 

Wi j  vleien ons derhalve dat de leden der  Aka-
demie de gelegenheid zullen te baat nemen, om, 
van de lichtzinnigheid van den d van Bestuur 
parti j  trekkend, den eersten stap tc doen om een 
voor de t beteren toestand iu het leven te 
roepen. 

's-Hage, 2 November 1876, 
J. <;.

3". Tweede circulaire van het bestuurslid 

H.  C. ten

Uit de talrijk e opkomst der  leden van de Aca-
demie van Beeldende  is gebleken, dat 
de belangstelling is gaande gemankt nu het de 
ernstige vraag geldt aangaande het volgend lot 
dier  Academie. 

n dc Algemeene Vergadering van 19 October 
heb ik het woord niet willen vragen, omdat do 
daartoe vereisehte tij d door de verschillende dis-
cussion cn voorstellen werd ingenomen, en ik 
vóór alles wensebte goed verstaan en begrepen te 
wurden, 't geen hij  het verge vorderde uur  bijna 
onmogelijk zou zijn geweest. 

Op die talrijk e Vergadering bemerkte ik . dat, 
behalve dc twee leden v. d. . v. B., verschei-
dene andere Oud-Oflieieicn aanwezig waren, zelfs 
twee generaals, waaronder do achtenswaardig.; 
heer  Van , die eenmaal r  van Oor-
log was. Op dat gezicht zweefde mij  cene vraag 
op dc lippen, deze namelijk: n eens eenige 
officieren van de Schutterij  en loden van Scherp-
schulters-Veieenigingcn , bij  circulair e hun gevoe-
len hadden kenbaar  gemaakt, dat alles iu het 

leger op «verouderde slechte methoden"  gebaseerd 
was; indien zij  daar, ten overvloede, nog een 
brevet van onbekwaamheid voor de heeren Offi -
cieren van het leger aan toe hadden gevoegd: 
hoe zou dun wel zulk een hnndelwijzc vnn die 
heeren dilettanten zijn opgenomen door  mannen 
van hel vak, grij s geworden n den dienst en iu 
de schi ol der  er  varing ?"  En aan dio eerste 
vraag sloot zich weldra de tweede : »Zij n de ge-
achte leden van de Academie misschien ook be-

kend met den  Zoojn, dan heeft 
men zeker wel opgemerkt hoe verrassend bij  de 
minste wending dezelfde voorwerpen oen ander 
aanzien bekomen. Welnu, de heer  V. de Stuers — 
na eene breedvoerige uitweiding over het min-
der  wenschelijkc. j a , onvoegzame dat , 
ook tevens leden der  Academie, daar  stemrecht 
bezaten even als alle anderen . heeft inij n komst 
als lid van den d iieuaialificeerd als cene 
onvriendelijke, daarbij  zinspelende op mijn cir -
culaire, dio intussehen eenvoudig het gevolg 
was geweest van dio, welke de zes leden vau 
den d van Bestuur  hadden uitgevaardigd. On-
der die zes heeren waren er  mij  vier  persoonlijk 
geheel onbekend, terwij l ik met de hooren 

e Stuers en s Tombe slechts een paar 
muien in aanraking was geweest, zoodat ik niet 
recht begreep, waarom een uiterst koele -
latie mij  al dadelijk moest doen gevoelen . dat 
mijne benoeming tot medelid van dat Bestuur  hier 
niet zeer  welbehaaglijk was geweest. n bier 
sprake is van onvriendelijkheid, wie is dc schul-
dige? en wie heeft hier  den kaleidoekoop geschud? 

n de Vergadering ter  mijner  installatie (op 
19 October  voornoemd) had ik reeds verklaard , 
wat ik sedert in mijn circulair e herhaalde, na-
melijk : dat het onderwijs, waarvan ik de resul-
taten kende, mij  uitstekend voorkwam. En ik 
meen, met allo bescheidenheid, dat een vijfjarig e 
ondervinding als lid van do Commissie tot toe-
kenning dor e subsidien aan jonge kun-
stenaars, mij  alleszins recht geeft mil mede to 
spreken, waar het de beoordeeling geldt van het 
beate onderwijs. e werken der  leerlingen van 

n , nevens die van m , waren jaar 
op jaar  verreweg dc beste, en aan menig leerling 
der  Academie alhier  werd dan ook do e 
subsidie naar  recht en billijkhei d toegewezen. 

n dezelfde Vergadering van 19 October  heb ik 
het gevoelen geuit, dat ik het wenschelijk achtte, 
indien er  al verval of verslapping in het onder-
wij s aanwezig mocht zijn , daarin door  vereende 
pogingen te voorzien. Op dozen wenk  werd niet 
het minste acht geslagen, waarschijnlij k omdat 
men een anderen weg uit wilde. t ik dien 
wensch uitte, had hierin zijn oorzaak, dat die 
Academie een roemvol verleden heeft. Vele van 
de beste onzer  kunstenaars hebben daar, evenals 
ik , gestudeerd; gelijk ik mij  dan ook den tij d 
herinner, dat Waldorp , Bosboom, Bles, de beide 

, Bakker , . van , de beide 
Van , Vervoer, , en zoovele 
anderen meer, waaronder ook nu reeds ontsla-
penen, déér onverdroten arbeidden. u ik dus, 
als oud-leerling, eeu vergelijking maken tusschen 
toen en thans, ik was voldoende op de hoogte 
om te mogen verklaren dut het onderwijs vau 
heden gelijken tred houdt met dat, hetwelk aan 
de voornaamste Academiën der  hoofdsteden ge-
geven wordt en geheel in deu geest des tijd s is: 
cene uitspraak, die bevestigd word ter  laatste 
Algemeene Vergadering bij  monde van den heer 
J. . . de Jonge, voormalig Voorzitter , en ge-
durende een reuk» van jaion lid van den d 
van Bestuur. 

Waar dc innige overtuiging der  waarheid aan-
wezig was, daar was het natuurlijk , ja , plicht-
matig, 'lal een kunstenaar, van onbevooroordeeld 
en onafhankelijk onderzoek , het voor de kunste-
naars opnam : in de eerste plaats voor  den -
teur, talentvol teekenaar bij  uitnemendheid, die 
een deel van zijn werkzaam leven ten beste gaf 
voor do Academie. om zich uu miskend en ver-
oordeeld te zien, en dat alleenlijk omdat men — 
ik herhaal hot - een anderen weg op wil. 

k vraag liet U , ! kan dat.'  mag dat.' 
E i , ziet uit eigen oogen . brengt zelf een besoek 

aan de onderscheidene klassen, en gij  zult ontwa-
ren hoe daar  gewerkt wordt, on wu.irdeeren wat 
de onderwijzers daar  doen; gij  zult tot dc erken-
tenis komen hot inspannend cn vermoeiend het 
is, dat onderwijs, by do groote getalsterkte der 
leerlingen ; en zóó zult gij  weldra ten vuile de 
overtuiging doelen, dat hot een ramp zou zijn 
wanneer  onderwijzers van zoo uitstekend gehalte, 
ooit of immer genoopt werden hun ontslag te 
nemen tengevolge van een circulaire , die door 
zes leden dilettanten onderteekend is. 

Ziedaar wat ik had willen zoggen ter  Algemeene 
Vergadering. k heb nu nogmaals mijn toevlucht 
tot dc pen genomen, door  niets gedreven dan door 
gemoedelijke overtuiging en zuivere belangstelling 
in den bloei der  Academie van Beeldende
waarvan ik hoop dat zij  nimmer tot een vau 

e gesubsidieerde »Stade-Teekenschoof1 ge-
degradeerd zal worden! 
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Berichte n en mededeelingen . 
 N N E N  A N , 

's-Qravenhage. t ontwerp van wet tot 
onteigening ten behoeve vnn ccn spoorweg van 

m naar n luid l als volgt: 

u Wij  verklaren, dat het algemeen nut de ont-
eigening vordert, ion name van dc -

, van dc eigendom-
men, noodig voor don aanlog van een spoorweg 
van m naar , in de gemeenten: 
Oversehia, , , Capelle aan 
don , Nieuwerkerk aan den , Ouder-
kerk aan den , Berken wonde, Bergambacht, 
Schoonhoven, , , Benschop, 

, Jutfaas eu , aanvangende op 
het gemeenschappelijk station buiten de Uelftscne 
poort to , van dat station aan hot wes-
telij k uileinde uitgaande met een boog, vervol-
gens in noordelijke richtin g over de
sche Schie en dc , ten zuiden langs -
gersberg, oostelijk in i echte richtin g door den 
1'iins Alexaiideipüldei , over den , ten noor-
den van Ouderkerk, uaar  Schoonhoven, ten noor-
den langs de kom der  gemeente Schoonhoven, 

ten zuiden langs , over den l langs 
Jutfaas, over den Vaartschcn , aansluitende 
op hot station n van den Staatsspoorweg " 

n de e van Toelichting wordt o. a. 
gezegd : 

e de voorwaarden van concessie, zal 
het gemeenschappelijk gebruik van de stations 
van don Staatsspoorweg te m en te -
ten bij  afzonderlijke overeenkomsten worden ge-
regeld on zal dc spoorweg nabij m aan 
den g aansluiten, zoodut dc wagons 
der  onderscheidene ondernemingen ongehinderd 
vau den oenen spoorweg op den andoren kunnen 
doorloopen: hetwelk omstreeks het station Capelle 
zal kunnen [dials hebben. 

Behalve de hierboven vermelde stations, zijn 
stations en halten ontworpen in den l'rins-Aloxan -
derpolder, te Berkenwoude. Schoonhoven. k 
en . 

— o hoeren , Tak, e o en 
y hebben bericht, dat zij  hun voorstel tot 

aanleg van Staatsspoorwegen intrekken. 
 de zittin g van de Tweede r >an 

17 dezer is dc voordracht der , om 
 uit to trekken voor de havenwerken te 

Batavia, in discussie gebracht en aangenomen met 
50 togen 11 stemmen. 

lu deselfde sitting werd, bij  de behandeling van 
art .  i der e Bcgrooting (spoorwegen 
ƒ 3,298,680), door  den heer c Bruyn s aan-
gedrongen op een nader  onderzoek dojr  deskun-
digen van de quaestie, of men in c smal of 
breed spoor  moet aannemen. 

e r  van n verklaarde smal spoor 
te hebben voorgesteld, daar 1° de technici het 
nimmer eens zullen worden, en 9° het smalle 
spoor  verdedigd wordt door al de technici , die 
teven*  administrateurs zijn. Bijna alle spoorwe-
gen worden dan ook in e aangelegd 
met sinil spoor. 

Ton slotte word het artikel ook goedgekeurd. 
o aandacht van hot publiek is iu de laatste 

dagen gevestigd op dc verwarmingsmethode met 
kolen, die iu de nieuwe rijtuige n der -
schappij  l o t exploitatie van Staatsspoorwegen wordt 
toegepast. t geval, dat het kolenvuur  onder 
een spoorweg waggon door don wind zoo sterk 
werd aangewakkerd, dat de vloer  begon te glooien, 
heelt zich binnen korten tij d tweemaal voorgedaan. 
Wi j  vertrouwen dat do d van Toezicht op do 
spoorwegdiensten de macht heeft om deze wijze 
van verwarming te verbieden en zich dool gel-
den ; het is niet alleen uit hoofde van brandge-
vaar , maar ook om sanitaire redenen, dat deze 
verwarming ten hoogste moet worden afgekeurd. 

— Naar  wij  vernemen . is do krachtige houding, 
wolke de Nederlandsche e voor de 
Philadelphia-tentouii stel ling tegenover don direc-
teur-generaal dier  tentoonstelling te Philadelphia 
heeft aangenomen, met oen gunstig gevolg be-
kroond geworden. Terwij l iu het industrie-ge-
bouw aan Nederland op een uithoek eene ruimt e 
was toegestaan, die slechts half zoo groot was 
als dc aangevraagde, werd aan de e 
door  haar  medelid, den heerUurlage, te New-
York , vóór eenige dagen medegedeeld, dat ten-
gevolge zijner  bemoeiingen Nederland eene dubbele 
ruimt e had verkregen, gelegen tusschen de lan-
den Brazili ë en . Aan zijne verdere be-
moeiingen is het toe te schrijven, dat Nederland 
nu eene veel meer  waurdige plaats naast ë is 
deelachtig geworden. n mag verwachten, dal 
de zending van de twee afgevaardigden der  Ne-
derlandsche , de heeren Jonckbloet 
cn e Casembroot, ten gevolge zal hebben. dat 
ook in de landbouw-, kunst-, machine- en tuin-
bouw-afdeelingeii, waarvan de g nog niet 

t plaats gehad tc hebben, aan Nederland 
eene waardige plaats zal worden toegewezen, 

Amsterdam. e jury , benoemd door Z. . 
den g tut uitreikin g der e medail-
les op de Tentoonstelling der j  r-Art i 
et Aiuicitine" , heeft hare taak Volbracht. 

e groote gouden medaille met het daurbij -
behooiend diploma is toegekend aan den heer . 

k te Amsterdam, do gouden uanmaedi-
gingsuiedaille aan den heer J. C. . g 
te 's-llage; de zilveren aan den heer . J. s 
te m ou do bronzen aan den hear . A. 
Schipperus te . 

— Naar men verneemt, zijn alhier  de goede-
ren opgeslagen, welke uit de Nederlandsche 

n  aangebracht en duor ons Gouver-
nement op de wereldtentoonstelling te Philadel-
phia zullen worden ingezonden. t voornemen 
bestaat, om ook van deze inzending van -
ringawege een vóór-tentoonstell ing te houden. 

Zwol le. n de vergadering van den Gemeen-
teraad van 15 dezer is iugekomen een schriftelij k 
voorstel van de raadsleden de heeren Van n eu 

, om, evenals sedert eenigen lij d bier  met 
hel tonnenstelsel, eene proef te nemen met hot 

, teneinde later  te kunnen beslis-
sen welk stelsel hier  dient te worden ingevoerd. 

. n de vereenigde vergadering van 
hot p van , den
'lezer  alhier  gehouden, is benoemd tot ingenieur 
bij  dat waterschap de heer .  F. van , 
Sectie-ingenieur bij  deu aanleg van Staatsspoor-
wegen, te . 

. e heer C. s alhier  heeft 
zich tot den r van Binneul. Zaken gewend 
ter  bekoming eener  cuneessie tot het aanloggen 
van een paardenspoorweg tusschen Arnhem en 
Ullt . e aanvrager  denkt het geheele traject over 
U lijnen te verdoelen en op verschillende tijden 
uit te voeren, waarbij  dc lijnen Arnhem —-Velp en 

g bet eerst uan dc beurt komen. 
 Volgens de .V YVinsch. Cour. heeft 

de g zich bereid verklaard tut wederop-
vatting casu quo van de onderhandelingen met de 
concessionarissen voor den spoorweg Assen— 
Winschoten. 

Unkondisinsen van Aanbestedingen. 
 Xmw, 

. te 11V, uren, door het ministerie van 
binnen], zaken, aan het gebouw vnn het prov. best,: 
liet leveren van steenkolen tan behoeve van den dienst 
van het Zedcrikkaoaal, nau don stootuwalcrmolen
den Arkelscheu dam. 

. tc 12 uren, door dc directie over de 
wegen on vaarten tusschen de zes Noordhollaudsche 
steden, op het raadhuis; het onderhoud der  wegen 
en vaarten tnsschen dc zes Noordhollandschc steden, 
van 1 Jan. '70—31 . 'SO, in 5 perc. 

nTynaouwa, tc 1 uur, door het gemeentebestuur: 
hot riolen cn graven van slooten onder , in 
llcuuii-nsoord, cuz. 

. door  den logementhouder A. Jorna: het 
geheel verven van het logement. 
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 . tc 11 uren, door het ministerie van ma-
rine: liet bouwen van een houten magazijn op steenen 
voet, ten dienste van het loodswezen te Vlieland, 
alles met den aankleve van dien. Aauw. 3 dagen 
vóór de besteding. 

. te J uren. door dc commissie van toe-
sioht over het gesticht , iu het hotel Ue 

: dc levering, geil. '70. van verschillende 
henoodigdlirdcn. 

 te 1 uur, door den burgemeester: de 
levering van 1150 gegoten-ijzeren grafnoinmerpaaltjes 
voor de nieuwe begraaf plaats. 

 lc 1 uur, door  burg. en woth.: het ver-
bouwen van het voormalige schoolgebouw eu daaraan 
verbonden woning te r tot gemeentehuis en 
woning. Aanw. door den architect T. F. , 
vau Siecnwijkerwold , te 11 uren. 

'i'lii . te 2 uren, door de maat schappij  tot cxpl. 
vau Staatsspoor  wogen, aan het cent raai  man: lo. 
liet andten cn leveren van 13 stalen tonghewegingeo 
met excentrieken, ten dienste der  uitbreidin g van de 
sporen op het station Nieuwcschans. g ƒ4600; 
So, het dom van heistellingen aan dc poort eu deu 
duiker  over dc Aalsbcek, ton behoeve van den 
spoorweg — Venlo. g / 1150. 

 a-S

 te 11 urcu, door hot ministerie van hin-
nenl. zaken: lo. vereisehte herstellingen en vernieu-
wingen aan dc werken van den Baard wijkschen over-
laat met de s in de oostelijke vaartkadc van 
Waalwijk , met het ouderhoud van de werken ged. 
1S76, benevens voor het eno noodig leggcu in 1S76 
der  SOmersloiÜng in genoemden overlaat. g 
ƒ2850; 2o. het verboogen van cru bestaande eu 
liet maken eener  nieuwe kri b aan den rechteroe-
ver der  rivier  den Gelderschen l aan den 
bovrnniond van hot Ganzendiep tegenover . 

g /6750; 3o. het doen van eenige lierstclliiigcu 
un vernieuwingen aan dc i ou dc daar-
toe beboorende werken, met het onderbond cn de 
verlichtin g gcd. 1876, g ƒ12,660; lo. het doeu 
van herstellingen cn vernieuwingen aun de -
werken op hut Zwarte Water in Overijscl en het on-
derhoud daarvan met dc afbakening ged. 1870. -
ming ƒ2540; 5o. het doen vau eenige herstellingen cn 
vernusuwingen aan dc overlaten iu deu Waaldijk 
boven Gorincliem, mot do daar  bijbehooreudc sluizi-n, 
duikers en verdere werken, benevens het onderhoud 
daarvan over  1876/'7S. g / 20,800;  bet 
bouwen cencr  sluisknccbtswoning bij  dc -
sluis te Werkendam. g ƒ 4020; 7o. bet weg-
ruimen van een in het p nabij  Willem-
stad guzonkcu vaartuig. 

Villis-' , tc 11'/, urun, door  het ministerie van biu-
neul. zaken: het ged. '70 onderhonden van-  het 
doen van eanjge liersteltiugen aan dc landtgebouwen 
tc . g ƒ 28.800. 

z i r r ik i r r , te 12 uren, door het gemeentebestuur  i 
het maken vau eeue kade of dam in dc Oude , 
teu westen van dc tweede houten mnneabrng, Aauw. 
23 Nov., te 11 uren. 

Umen, to 1 uur , door  regenten over het huis van 
arrest cn bewaring: de levcriug der n 
voor hut onderhond der  gevangenen gedurende '76. 
i ) 

 bij  T. . de Vries: het afbreken en 
wederopbouwen cencr  herberg. Aanw. 22 Nov., tu 10 
uren. Briefjes gemerkt B. 

'a-etage, 'o 11 uren, door het ministerie vaa ma-
riue: de levering van 9200 . blauwe baai; 000 . 
idem voeriagbaai; 900 . idem duffel; 1900 . idem 
inoiiteering aken: 1000 . idem gewoon laken; löUO 
stuks wollen dekens; 2600 stuks gestreept katoenen 
borstrokken; 8600 stuks zwart zijden doeken; 8400 
stuks bont linnen overtrekken voor  matrassen en 9600 
dito voor  kussens (deze twee laatste artikelen in ééu 
perecel). 

1'trrchl , tc 11 uren, door het . . parochiaal 
kerkbestuur  vau den . Willibrurdus , bij  F. J.Smit, 
in dc : het amovccren van het oude wees-
huis in de t eu het bouwen eener 
nieuwe kerk met bijgebouwen. Bestek cn trckeniugeu 
liggen iu genoemd weeshuis. . bij  den architect 
A. Tepe. Aanw. 18 en 94 Nov. 

-oBici, te 11 ureu, door dc directie der 
marine : de uitvoering der  werken voor  het ouderhoud 
der  dok-, sluis- un andere waterwerken van het mari-
tieme etablissement te Willemsoord, gcd. '7G. Aanw. 
98 cn 21 Nov., telkens lo 10 uren. 

 tc 19 urea, dour  burg. en wetli.: hot 
n van ecuc school incl bijkomende werkou aan 

het Zuidempgaandc iu liet e Veld aldaar. 
Teekening ligt ter  secretarie. 

 tu \2 uren, door het iniuisterio van bin-
neul. zaken, ten dienste der  Staatsspoorwegen : het 
maken cn stellen van eea ijzeren kup over  het station 
hij  de beurs te . . bij  den eerstaanwe-
zend ingenieur te . u ƒ 34,500. 

n u -  . duor bet gemeentebestuur: het levereu: 
en stellen van een nieuw uurwerk in deu toren aldaar. 

 ast

, tc lO'/ i ureu, duur t ministerie van 
biuncnl. saken, aau het gebouw van liet prov. best.: 
hol driejari g ouderhoud der - eu rivier -
werken lu . g / 4500 por  jaar. 

. te 10 uren, door  kerkvoogden der 
llciv . gemeente, bij  A. van der  Ven ! liet bouwen 
cencr  pastorie. 

Te ta uren, door  de boofdad ministration der  onder-
scheidene korpsen van hot leger, in de respectieve 
garaisoansplaataen; du levering, ged. 1870, vanknoo-
pea, schakots en scbakotgarnituren. . 
Zie hieromtrent uitvoeriger uo. 40.) 

 tc \2 uren, door  liet ministerie van bin-
neul. zaken, aau het gebouw van bet prov. bestuur: 
liet éénjarig onderhoud der  Willemsvaart. g 
/ 5020. 

 te 12 ureu, door het prov. bestuur: het 
onderhoud gcd. '70 vau de gebouwen van het prov. 
bestuur cu liet huis, bewoond door  deu Commissaris 
des , te Zwolle, in 9 pure. 

 , te 19 uren, door het miuistcrie vau finan-
ciën, aau  gebouw van  prov. bestuur: het drie-

jari g onderhoud van dc a te 
r  cn te Zwolle, iu 2 nero. . bij  den hoofd-

ingenieur en di'  betrokken ingenieurs. 
, tc 12 uien, door het ministerie van 

financiën, aan hot gebouw vau het prov. bestuur: het 
vierjari g onderhoud der n cn ge-
bouwen ouder  beheer van den V\ aterstaat ia Fries-
land, iu 8 perc. . bij  don hoofdiugcuicur en de 
ingenieurs, allen aldaar. Aanw. 22 Nov. 

 te 12 ureu, door N. Btaotjes, ten 
kantore van den architect . P. van deu Aardweg! 
het bouwen van eun Noordholl. hnurdori j  met aan-
hoorca, lung 99.46 , breed 17.44 , op geheide 
fuudecriag, in den r op kavel uo. 7 . 
aan den Veldweg nabij  Spaarndam. 

 te 5 uren, door bet burgerlij k armbe-
stuur: de levering van verschillende betioodigdhedcn 
ged. '76. 

 door . 11. Bosch: het liouwcn van 8 
woningen buiteu de Noordorhergpoort aldaar. 

 te 12 uren, door  A. , in het loge-
ment van Weide: het bouwen van ecu boerenhuis aau 
dc haven aldaar, op dc gemaakte paalfuudcenng. . 
bij  dc architecten W. ou F. C. , te Zwolle. 
Aanw. te 10 uren. 

 (bij  Ouderdcndauif, te 4 uruu. door 
. de Cock , tc , bij  P. Timmer: het bou-

wen van eeue boerenbehuizitig eu schuur in deu 
Westpolder. 

 , St) *»V . 

, te 10 uren, door het minis'erie van 
binneul. zaken, aan het gebouw vau het prov. bost.: 
lo. hut vijfjari g onderhoud van de Zuid-Willemsvaart , 
vau a. de hoofdsluis tc t tot de Belgische 
grens to Smeermaas, cn van het vocdingskanaal, 6.de 
grens van België naar u tot dc gratis van Noord-
Brabant. Aanw. 23 Nov. g per  jaar  rasp. 

ƒ 8 3 00 cn ƒ11 ,000; 2o. hot vijfjari g ouderhoud van 
de Noordervaart met het ? ij  ka naai uaar dc s iu 

. Aanw. 22 Nov. g ƒ 4000 per  jaar: 
So, het vijfjari g onderhoud van de veerdammcn, vaar-
tuigen cu wat verder  behoort tot de u op 
dc s iu . Aanw. 23 Nov. g 
ƒ 3200 per  jaar, 

;»rn, lc 1 uur, door  burg. cu wetli.. lo. het 
bouweu v ui een post- cn telegraafkantoor c. a. op 
het terrein, grenzende aau liet gemeentehuis; bet 
bouwen van 2 schoollokalen o. a. aan liet gebouw van 
hel jonge-damcs-institutit aldaar. . bij  den archi-
tect S. A vau , te Utrecht. Aauw. te " 
uren. 

'iimferuulrie , tc 4 0100, door  liet  u'l
het onderhoud der  grintwegen met tocbehuorcu ged. 
1S70, '77 en '78. Aanw. te 9 uren, te beginnen bij 
bet tolhuis to Goldhoora. 

 door bet bestuur  van deu grooten 
Veenpoldcr in Westatelllngwerl : het maken en leve-
ren van 8 nieuwe vijzels in dc molens van dozen 
polder. Bilj . inz. bij  den voorzitter  Timmerman. 

, ao V»T. 

, te l l uren, door  het min. van koloniën, 
uau hut koloniaal etablissement: do levering, iu 30 
perc., vau verschillende benoodigdhedea, waaronder 

,305,000 vlakke Waal klinkers. (Zie verder uo. 40.) 
vii:.jcr , ie 11 uren, door  den minister  van marine, 

ten behoeve van bet korps mariuiers: rlc levering 
van: no. 1, 20" . blauw ouderoflicicrsliikcn; — no. 
2, 000 . id. gewoon laken; — uo. 3, 400 . blauw 
karsaai; — no. 4, 50 . rood laken ; — no. 5. 200 

. halfgoudcn ehcvron-galuii. 400 . geel id., 400 

. rood idem, 400 - rood galou voor  laugdurigcn 
dienst, 10 . breed-. 25 . smal gouden lisscuealon. 
25 . breed-, 50 . smal geel lissenga on, 25 sabel-
kwasten v. ouderuflic, 50 id. v. korpor , 30 groene 
hoorusiiocrcn; — uo. 6, 10 knielappcn, 500 patroon-
tassclicn, 500 bandeliers, 250 koppels, 50 ankers, 250 
dragers voor  sabclbajouncl, 25U ransels, 10 tromslag-
banden, 10 trom draagriemen; — no. 7, 100 schakots, 
200 kruiaankers, Bchakuilissen, pompons en kokar-
den; - - no. 8, 1300 dozijn gesorteerde knoopcu; — 
no. 'J, tromoieu. hoorns, enz. — no. 10, 400 strop-
dassen, 50 paar  draagbanden: — uo. 11. kammen, 
borstels, enz.; — no. 12, 1200 zwartzijden doeken;— 
no. 13, 100 ei sinian- pcluwovcrtrekken, 100 idem 
bovcnlakciis, 100 id. onderlakens, 60 twecma&S bcd-
lakcns. 

, tc 12 uren, door A. . , 
in het Vosje: hot houwen van een woonhuis in dc 
Sarpliatistraat, tusschen het Oosteiude en dc -
sluis. . door  den architect Th. Assclcr, Nov., 
tusschen 11 en 12 urcu. 

 . te 12 uren, door  den ontvanger  der re-
gistratie en domeinen, in de Nieuwe Sociëteit: bet 
vervangen der  brugguu over dc boofdgraeht aan dc 

- en Niciiwstudspoorien door  aarden dammen, 
het verleggen vau ccn deel weg aan de Viscbpoort 
eu hut afbreken der - eu VisofapOOrtea, alles 
bi'hoorende tut dc outnmuteling vau Zutfeu. . bij 
den opzichter  A. Bokhorst , tc Zulten. Aauw. 27 Nov., 
tc 10 uren, beginnende aan de Nieuwstadspoort. 

 tc 2 uren. door dc inaaischapoij  lotexpl. 
vau Nuuitsspoorwegeu , aan het centraalbureau : bet 
veranderen van hel bestaande w eu het 
makeu vau bijkuinoud c werken op het station le Zut-
feu. lui . bij  dun suctic-ingeuieur te Zutfeu. g 
ƒ 109,000. 

 "ei 
 tc 2 ureu, door hit vuorloopig bestuur 

van de Vcreuuighig e Bu;tcnsocieteit, iu hol Odcon: 
het bouwen vau eeu sociëteitsgebouw met kast el ei
woning. Bestek ter  iuzago in vouruoemd lokaal, da-
clil s van 10—0 uren. lui . bij  deu architect S. 
. . Trooster. Aanw.  Nov., ie 2 ureu. 

 . te 11 uren, door  directeuren der e 
Veen i schappij, bij  Erven e 
Vroonic: bot graven van 1400  ieugtu vceuspliUing 
en wijk of zoogenaamd hulpkaunal. lui . bij  den hoofd-
opzichter ,1. , le Einmeti. 

 te 1 uur, door het polderbestuur van 
Walcheren, iu dc Abdij : het leveren van masthuuteu 
palcu, eikenhout cn slaaf- en plaatijzer. 

 tc 2' (1 uruu, door het mibisterië vau 
binueni. zaken, aun bet gebouw van liet prov. best.: 
het driejari g onderhoud vau bet groot Noornnollanilscb 

, in 7 jicre. Aanw. 27 Nov. : perc. 
1, /"2S,100, perc. 2, / 10,150, perc. 8, ƒ12,300, 
perc. 4, / 10,700, perc. 5, ' , perc. fi, f 20,770, 
pere. 7, 24,300 per  jaar. 

 bij  A. B. Uhl : het afbreken eener 
boerenplaats tu Gaast, ouder  St.- Juhauuesga, cu het 
daar ter  plaatse bouwen eener  stelphiiizingc. Aanw. 
94 Nov., te 11 uren. 

 a

 te 10 uren, door het ministerie van 
biuncnl. zaken, aau het gebouw van het prov. best.: 
bet verhoogen dor  waterkecriug vau de binnenhoofden 
der  grooie sluizen van het kanaal door  Zuid-Beveland. 
Aanw.  Nov. m ing ƒ5850. 

 4

t, des voormiddags, door het burgerlij k 

armbestuur: dc levering van 600 . ruw katoen, van 
28 a 30 et per  , voor  matisticmden: 600 . idem, 
van 23 a 25 ot, per , voor  vrouwenhemden: 200 

. idem, van 18 a 90 ct. per  . voor  kinderhemden; 
25 . bru'i i pilow, 30 ü 40 rt . per ; 25 . blauw 
bont, 20 a 30 ct. per ; 150 . oogjesgned, 30 ii 
35 ct. per ; 30 . paars katoen, 20 ii 25 ct. per 

; 50 . bont katoen voor  kiuderschortcu. 

. te 2 uren, door het ministerie van bin 
iicnt. zakcu, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het driejari g onderhoud van het gekanaliseerde gedeelte 
van deu ! land schen . Aauw. 1 . g 
f 9410 per  jaar. 

 door dc einnin. tot uitdeeliug van warme 
spijs: do levering van 50 . graf kachelgruis. 

 s

. tc 10 uren, door  den commanduiit der 
genie, in den : hot verbeteren van de werken 
bij  i£verdingen (3c gedeelte), onder hot beheer der 
genie le Gorinchem. Aanw. 29 en 30 Nov., vau 'J— 
12 uren, zich uau te melden bij  den opzicht hebbenden 
luitenant-ingenieur tu Fort-E verdingen. Bilj . inz. 4 

, lc 0 uren, hij  den commandant der  genie. 

 , te 1'/| uren, door dc . -
spoorvegmaatschappij, lu het stationsgebouw: lo. dc 
levering van cikcuhuutcu dwarsliggers eu vau vier-
kant beslagen eiken wisselbonti 2o. idem vnn spoor-
staven met eindverbindingen en haakhouten: 3o. het 
maken cn leveren van 55 slalcu longbewegiuifcn met 
excentrieken. 

, 
 te . uren, door  den eerstaanwezend in-

gcnicur|, in het gemeentehuis: hot verbeteren vau de 
vesting Weesp, onder het, beheer der  genie aldaar. 

. inz. , op het bureau van deu ingenieur 
voornoemd, 

 tc 1 uur , door  regenten over de gevangeni— 
sen, iu hot huis van arrest: dc levering der  benoos 
digdhedeu voor het onderhoud der  gevangenen ged-

'70. ) 

V . te 1 uur, door het ministerie van oorlog, 
ten dienste van 's s magazijn van geneesmiddelen : 
o. a. dc levering ged. '70 vau ! effen katoen, flanel, 
uctoklock, roodc zijde, witlitine u gareus, pluksel, 
scheurlakens, watten, voorschoten, vlas, baud, pak-
linnen, zeemleder, bladzilver, blikken voorwerpen, 
pakkisten, houten vaten, loodeu bakken, saniteiis-
inateu, mortieren eu stampers, h en h 
aardewerk, steenkolen, houtskolen, enz. enz. 

, ter  sccrclaric van het dijksbestuur van 
Zeven-Grietcnijou-en-Slad-Slooten: lo. het verhoogen 
en verzwaren van den zeedijk ten westen dc , 
van den Slaperdijk af tot aan do Tacozijl, over de 
lengte van 1350 . g /97,600 ; 9o. het door-
trekken van het bazalt-kapwerk, ter  lengte van 150 

, tot afsluiting van bet open vak tussehen de kap-
werken iu '01 cn '04 gelogd, mot opruiming vau het 
bcstaaude verouderd paalwerk bij  deu Teroelster , 
ten westen van dc . g /'30,000: So. hel 
verboogen en verzwaren vau den Zuidiensterdijk , 
over dc lengte van 19S6 „  benevens eenc nausitii-
tiug op het oosteinde vau 52 . eu aan het west-
einde van 70 , dus samen ter  lengte van 9108 . 

g ƒ 34.200. . eu aanw. dagelijks, van lo. 
cu 2o. bij  deu opzichter , tc , van 
3o. bij  den opzichter , tc . 

; ,

stoaajsn een. te 2 uren, door den ontvanger der 
registratie eu domeinen, bij  Thomas: lo. het slech-
ten vau de bastions d cn Zeeland met tusschen 
gelegen courliue, en het ravelijn , 
het doorgraven der  enveloppe vóór de linkerfaoe van 
Zeeland, het uitdiepen van een deel hoofdgracht eu 
verdere werkun tot de ontmanteling van : 
SO. lif t inaki'i i vau eene houten draaibrug met gemet-
selde landhoofdcn over dc hoofdgracht iu bel ver-
lengde vau du Bentheimerstraat, Aanw. tl en ï , 
tc 10 ureu. 

 te 2', urcu, door het ministerie van bin-
neul. zaken, aan het gebouw van het prov. bost.: 
hel opnemeu van bet paardenspoor in den grooten 
weg lc kl. uo. 4, tusschen Amsterdam en . 
Aauw. 4 c g ƒ 4500. 

 tc )0 uren, door het ministerie vuu 
binneul. zaken, aau het gebouw van het prov best.: 
lo. dc VOorlsetting der  verzwaring vnn den westelijken 
haveudain te Breskens. g / 10,'iSS: 2o. het drie-
jari g ouderhoud van het kanaal van Sluis naar  Brugge 
(Nederl. gedeelte). g ƒ1350. Aauw. van buide 
4 cu 0 . 

. te 11', uren. door het ministerie van 
biuncnl. zaken, aan het gebouw vau het prov. best.; lo. 
het onderhouden van de groote eii andere n 
iu , gedurende 3 jaren, ingaande op
Jan. 187fi cu ciudiguiidc op 31 c 1S7S , in 8 perc. 

: perc  /9720; 2, ' 15,500; 3 ,ƒ16,966; 
4./5200; 5, ƒ15,333: 6, ƒ5400; 7,13,500; 8,/"18.820; 
UO. het driejari g onderhoud van nl de wvrken , be-
boorende tut het kanaal door  Voorin-. g 
ƒ75 ,000 per  jaar; 3o. bet driejari g onderbond vaa 
de dijk - eu oeverwerkcu bij s eu dc beide 

lie huofdcu uau den < ludenhuornschen zeedijk 
g ƒ 0 1 50 per  jaar: 4o. het driejari g onderhoud 

vun de dijk - en oeverwerkcu om 's s quarantaine-
plaats op het eiland dc Ticu-Guiuctcii. g 
f 6460 per  jaar. 

 te ' j , uron, in het stationsgebouw 
buiten de Willeinspoor  ; het maken van de aarde- cu 
eenige andere welken voor de uitbreidin g vnn het 
statiouseinplaecmont te Zutfeu. Aauw. 23 en 24 Nov., 
te 11 uren. g ƒ 235,000. 

 trei , le 2 uren, door de maatschappij  lot cipl. 
vau Staatsspoorwegen, aan kei centraalbureau: het 
uitvoeren tau aardewerken en kunstwerken, het leg* 
gea vau sporen en wissels, het leveren eu verwerken 
vuu ballast, bet bouwen vuu een overladiogsperroo, 
vau eene wachters w an ing eu van een wachtershuisje 
cuz., ter  uitbreidin g van hot stut ion Boxtel. Aanw. 
30 Nov.: 2o. het leveren van eikenhouten dwarslig-
gers on van vierkant beslagen eiken wisselhout, ten 
behoeve van deu spoorweg Almelo—Salzbergen. 

 lier. 

 tc 11 uren, door het ministerie vnn bin-
neul. zaken: lo. het maken vnn eeu gebouwtje, peil-
put, enz. voor  eene zeifrugistroerende peilschaal te 

t aan de . Aauw. 9 . g 
ƒ 1500; io, bet maken van eenige werken tot verbe-
tering van den boienmond der c on-
der . Aauw. 11 c g ƒ24,000; 
3o. het maken van remmingwerk langs deu linkeroever 
van de Oude , beneden bet laudhoofd vau do 
spoorwegbrug bij . Aauw. 11 . g 
ƒ 5200; 4o. het maken van oen dam tot verbinding 
vau de plaat iu de Bakkerskil (Nieuwe , aau 
den rechteroever, onder de gemeeutc n

. Aanw. 11 . g f

nanderdag, in
 te  uren, door het ministerie van bin-

nen), zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het driejari g onderhoud van de groote en itudere 

n in , in 5 perc Aanw. 11 
. g per  jaar  respectievelijk: f 19,600, 

ƒ 10,000. ƒ8000, ƒ 8 0 0 0, ƒ 13,350. 

 te lO  uren, door hel ministerie van 
binnenl. zaken, aau het gebouw van het prov. best.: 
het onderhoud der s grooto wegen in Noord-
Brabant, van 1 Jan. 1870-31 . '78, in 11 perc. 

: perc 1, / 5900. 2, /*2000, 3. ƒ 0 9 0 0. 4, 
ƒ8900,  ƒ 030. fi, ƒ 9800. 7» f1700, 8, ƒ 9100, 9, 
ƒ9400, 10, ƒ8400, 11, ƒ9000, alles per  jaar. 

l i r i r i o tn 2 uren, door het ministerie van bin-
neul. zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het ged. 187G,  cn '78 onderhouden vsn de schip-
brug, liggende over de , tusschen Vreeswijk en 
Vianen, met de beide voorhuizen, de noodhaven cuz. 
Aanw. 15 . g ƒ 8 0 80 per  iaar. 

 te 10 uren, door het ministerie van 
hinnenl. zaken, aan het gohouw van bet prov. best: 
het gedurende 5 jaar  Onderhonden dor s grooto 
wegen iu , van 1 Jan. '7fi—31 lioc. '80, in 
8 pere. Aanw. i4 en 15 c g per  jaar : 
perc. 1, ƒ 4 5 0 0. perc 2, ƒ 0 9 2 0, perc 3. fSlflO , 
perc. 4, ƒ 9 1 4 0, perc 5, ƒ 8 0 6 0, perc 6. ƒ 11,600, 
perc. 7, ƒ6940, perc. 8, ƒ1050. 

 te 12 uren, door het ministerie van bin-
nen]. SUten: het maken cn stellen vaa den metalen 
bovenbouw voor do brug over  den n nabij  Arnhem, 
lui . bij  den eerstaanwezend ingenieur tc Arnhem. 
Aanw. 13 en 15 , telkens tc 11 urcu. annvan-
gende bij  den linker . 

 te 12 uren, door  deu ontvanger  der  reg. en 
dom., in t f van : het slechten van de 
vestingwerken tusschen den weg van Breda naar 
Ginuekcn en de geslechte gronden buiten dc Bosch-
poort; het mnken van het oostelijk deel der  ontwor-
pen smgolgracht: het verleggen van eeu deel van den 
straatweg vau Breda naar  Giuneken. Aanw. 20. 21 
ou 22 . 

t leggen van een kapitalen zeedijk, lang p. m. 
9300 lot indijkin g van den Eemspolder. ooderde 
gemeenten Uithuizen cu Uithuizermccden. 

Alloop van Aanbosteiliiî ni. 
 S Oct.: de levering van klecding en 

uitrustin g aau het koloniaal werfdepot: o. a. ge-
gund aan 

Arntzcniu s Jaunmk en Co., tc Goor: zwaar  blauw 
katoen ad / 0.S25, ongebleekt voeringkatoen ad f 0.40, 

Jaunink cu Co.. tc Enschedé: linnen kanevas ad 
ƒ0.42, katoenen idem ad ƒ0 .98. 

. . dc Jongh, tc : hemden cn onder-
broeken van gebleekt katoen, resp ad ƒ 0.89 en 
ƒ0.60, katoenen handdoeken ad ƒ0.19, blauw-baaien 
borst rok ken ad ƒ 2.06*. 

J. van n cu Co.. te Boxtel: linnen onder-
broeken, idem borst rok keu, idem poetszakken, idem 
scboenzakjos, idem klcerzakken, resp. ad ƒ0.83, ƒ1.25, 
ƒ0 .093 , ,. ƒ0 15, /0.43. 

lie  (bij , 21 Oct.: de leve-
rin g vau bouwmaterialen; geguud als volgt: 

le perc houtwaren: ü. . g Gz., to -
tincbem: eikenhout  ƒ 7 0; . J. , idem, 
grenenhout a ƒ .50, rurouhout a ƒ 4 8 . 4 9, alles 
per * 

2e pere. gehorde grint : J, Eibers, tc Zcddaui , a 
ƒ 3.08. 

3e pere. ijzerwaren: . J . , te Zatfen: 
vierkant ijzer  ii ƒ10.50 eu ƒ17.50, platijzer  ii ƒ18.50 
cn ƒ19.50. rondijzer  ii ƒ 10.50, bandijzer  ii ƒ 15, plat 
Zweed ton ijser  \\ f94.50, inijstaal ii ƒ 5 5, rund draad 
a ƒ 1 8, ijzerdraad nu. 9 ii f22, idem . 18 ii ƒ 2 4, 
idem uo. 14 ii ƒ 2 5, idem no. 10 a ƒ 2 7. c 
polnstplaat . 90 ft  ƒ 2 3 . 5 0, . plaat no. 18 a ƒ21, 
no. U  ft  ƒ 2 1. 

4e |«-rc. blik enz.: . S. Stokvis cn Zn., tc -
dam : blik X ii ƒ 2 6. blik XX ft  ƒ 27 25 por  kilo , 
zink ii ƒ40 ,70, Banka-tio a ƒ119.60 ncr  100 kilo; 

. W. 11,om , tc ; oud platlood ii ƒ 0.26. 
Aimtcrdam , Ocl.: de levering  het. departe-

ment  koloniën vau verschillende beuoodigdliedeu, 
in 116 perc; o. a.: 

Fere. 4—11 , donkerblauw grein : J. A. de Booy 
Jr. , te 's-Bosch, resp. ƒ3475, ƒ 3025, ƒ  ƒ 3025, 

 ƒ3325, ƒ 3735, ƒ 3 3 2 5; t z cn Zn., te 
, voor ilk perceel ƒ 3 3 2 5; Boutjes ou Vau 

Üteedea, voor elk perceel ƒ3112.50; Van llartro p eu 
Zn., te , perc. —8 elk ƒ 3 0 0 0. perc. 9—  1 elk 
f 2750; F. Glos eu . te , perc 
4-8 elk ƒ 2 7 5 0, perc. 9—11 elk /"3000. 

Perc. 12, flanel: Van den Bergh , te 
Tilburg , ƒ8080; Vun n en , idem, ƒ 8540; 

. , idem. ƒ 8 2 0 0; F. cn . Vreedc en Co., 
idem, ƒ7840. 

Perc 13—20, kwarlicruintsen: J. A. de Boov Jr. , 
resp. /"4075, ƒ4660. / , j 4110, f 4151.25. ƒ3700, 

ƒ3751 50, ƒ2852; J. F. ScgerscuZu., te Breda, resp. 
ƒ4100, ƒ4600, ƒ 4012.50, ƒ 4038  ƒ 4162.50, ƒ3580, 
ƒ 3649, ƒ 9867.60. 

Perc 21, naa.zakjes: VV. n en Zn., te , 
ƒ 6 7 2; Wed. . . Sooget, te Amsterdam, ''054; J. 
A. de Booy Jr., ƒ 0 4 2; J. vau Zenten en Co., te 

, ƒ 594; F. Pan wel», idem, ƒ568.50; . Schui-
len idem,ƒ552. 

Pero, 22, wit band: J. Vnlliogs, te , ƒ 1 1 8 0: 
F. Fauwels, ƒ 9 0 9; G. i*. t en Co., te Am-
sterdam, ƒ9091 J. A. Bierman, idem, ƒ 862.50; B. ter 

r  cn Co.. idem, ƒ 8 9 6; C. W. Anten en Co.. te 
Zeist, ƒ757.50. 

Pero, 31—36, sarongs: W. G. J. r  cn(.'o.,,te 
, ƒ 21,000. 

Pero. —42, spreien : Arntzcnius Januink en Co., 
te Goor, / 98,080: A. k en Co., lc Enschedé, 
ƒ27,814.80; Van k en Co., idem, ƒ 27,274. 

Pere. 49—54, balsdasseu: F. Fauwels, ƒ 16,575; . 
. Simons, tc , / 14,950; Z. *'ati der  Vegte, 

le Amsterdam, ƒ13,818.60; J.A.de Booy Jr. . t 12.480; 
Bontjes en Van Stecden, ƒ 12.415. 

Pere. 66—68, gezuiverd en geciliudrecrd uuitatieka-
toiu: Gebr. Sr hulton cn Co., tc Almelo, ƒ 26 1 .92; 

. '  Gelderman en Zn., ƒ 26,024.04; . ten Cate 
. cn Co., e Almelo, ƒ 20,024: Ankersmit un Co., 

tc , ƒ 25.960  Armzeuius Januink en Co., 
ƒ 25,908.12; Stroink en Blijdeusteiii, tc Enschedé, 
ƒ25,047.30; .1. F. Schol teu eu Zn., idem, ƒ2 ,328.52. 

Perc 59, gezuiverd en gecilindroerd voeringkatoen; 
. F. Geldermiiii cn Zu., f 527.05: Ankersinit en Co., 

ƒ611 .79; Arntzcnius Januink en Co., ƒ509
Perc. 60, ongebleekt imitatiekatoen: Ankersmit eu 

Co., ƒ3348.80: . P. Gelderman en Zn., ƒ3213.60; 
Gebr. Scholtun en Co., ƒ3203.20; l l . ten Gate . 
eu Co., ƒ 3 1 4 0; Gebr. Visser, te Amersfoort, /'3109Ü0; 
Stroiuk eu Blijdenslein, ƒ3078.40; Arntteiiiii s Jan-
nink en Co., ƒ 3 0 0 8; J. F. Sclioltcn ou Zu. ƒ3047.20. 

. 61, idem: Ankersmit en Co., ƒ 5366; Gebr. 

Scholten en Co., ƒ 5 1 4 3; . P. Geldermao en Zn., 
ƒ5124.50; Gebr. Visser, ƒ 5087.50: . ten Cate . 
on Co., ƒ 4 9 7 6; J. F. Scholtcn en Zn., ƒ4939 .50; 
Stroink eu Blijdenslein, / 1805.50; Ariitzeniu s Januiok 
en Co., ƒ 4865.50. 

Pure. 62, verbaudkalocti: Gebr. Scholten cn Co., 
ƒ3540; J. F. Soboltan en Co., ƒ3390; . P. Gelder-
mee co Zu., ƒ 3 3 7 0. 

Perc. 63, bont katoen: W. G. .1- r  en Co., 
ƒ 5940. 

Perc. 04—67, cotonettc voor  zickenjasscn  W. G. J. 
r  en Co., / 5250. 

Pare. 68, gordijugoed: . J- , te Amster-
dam, ƒ 2506.87; G. J. t cn Co., ƒ2362.50; . 
U. Simons, ƒ 2310. 

Perc. 69, oogjusgocd: A. J. leu n en Zn., te 
Necde. ƒ 2 2 0 0; .1. , teStrijp,  ƒ 2 2 0 0; Ter  Wceme 
cn Zn., tc Needei ƒ 1 9 2 8; J. van u en Co., te 
Boxtel, ƒ . 

Perc 70, blank linnen: Vissers cn , te Gel-
drop, ƒ 4 8 0 0; J. van n eu Co., /"4065. 

Perc. 71, idem: J. van n en Co., ƒ 4 8 3 0; Vis-
sers cn , ƒ 4 0 4 9. 

Perc. 72, karldook: S. Planteijdt, te , 
ƒ 1 6 8 0; J. van n cn Co., ƒ1350. 

Perc. 73, zeildoek: J. van n en Co., ƒ760; 
S. Planteijdt, ƒ 7 1 2; P. . s Sypesteyn, te 

, ƒ 7 1 2; Van der u en , idem, 
ƒ 6 4 0: s Sypesteyn Jr., idem, ƒ 5 8 8. 

Perc. 74, donkerblauw laken: Gebr. , te 
Tilburg , ƒ 4 4 7 0: Gebr. de Booy, idem, ƒ4270-, G. Bo-
gaers en Zn., idem, ƒ3990;* . , idem, 

 Gebr. , idem, ƒ3820; P. en . Vrecde 
cn Co., idem, ƒ3790: Vaa n on , idem, 
ƒ 37S0. 

Perc. 75, geel, lichtblauw en zwart laken: Gebr. 
e Booy, ƒ 2050; . , / ; Gebr. -

saers, ƒ 1831; Q. Bogaors eu Zn., ƒ1776; Van n 
en  ƒ1642. 

Perc. 76, grij s kcpcrlakcn: . , ƒ 57S0; 
J. J. z en Zn., ƒ 5500; Gebr. , ƒ 5220; 
Vau n cn , ƒ5180. 

Perc. 77, idem: . , ƒ 5740; J. J. z 
cn Zn., ƒ 5 6 0 0; Vau n en , ƒ 5 2 6 0; Gebr. 

, ƒ5240. 
Perc 78, idem: J. J. z cn Zn., ƒ 6811.50; 

. , ƒ6811; Gebr. , ƒ 6333.50; Van 
n eu , ƒ 6285.70. 

Pore. 79—S , klcedingtasschen: W. n en Zoon, 
ƒ18 ,843; J. A dc Booy Jr.,/18.315; J. W. Speet, te 

, / 17.7S7; B. Schüller en Zn., ƒ17,688; T. . 
van üriusven, tc 's-Bo ch, ƒ 17,407.50. 

Perc 82—86, vcldransels: J. A. de Booy Jr., 
/ 24,450; T. . van Grinsvcn, ƒ 23,400; J. W. Speet, 
ƒ 19.312.50; B. Schüller cn Zn., ƒ19,300. 

Perc. 87, stormbanden: W. n eu Zn., r*3570; 
F. Pauwels, ƒ 3 1 0 8; B. Schüller cn Zn., ƒ 2 9 9 2; . 
Pauwels en Co., to Amsterdam, ƒ 281b; Gebr. Stor-
rnann, , ƒ 2 6 4 0; Broekman cn Co.. idem. ƒ 2 6 0 4; 
J. A. dc Booj  Jr., ƒ 2376; J. F. Scgers en Zoon, 
ƒ 2372.48. 

Perc 88, draagbanden voor  vcldflesschen: J. F. 
Segers cn Zn., ƒ 4 6 8 0; W. n ou Zu., /"4400; 
Verweegen uu , ƒ4228.50; B. Schüller en Zn.. 
ƒ 3 0 9 0; J. A. de Booy Jr., ƒ 3 6 9 0; li . Störmann, te 
Amsterdam, ƒ 3 5 1 0; T. . van Grinsveu, ƒ 3 3 3 0; 
Gebr. Störmann. ƒ 3015. 

Perc. 89—97, dri l voor  witte pantalons: Gebr. 
Schollen en Co., ƒ28,771.60; J- F. Scholten en Zn., 
y'22,2OS.90; Ankersmit en Co.. ƒ21,288; Arntzcnius 
Januink cn Co., / 21,243.05; . P. Gelderman ctiZn., 
ƒ20,633.20; Veoncndaalschc stoomspinnerij  en weverij, 
f 20,401; J. en . Eldcrink , te , ƒ 20,401; 
A. J ten n en Zu., ƒ19,514. 

Perc 9S, kalmink dri l voor  rijbroeken: G. J. -
sclfelt en Co.y5350;J Elias, Strijp , ƒ 6200; . v. d. 
Nieuwciiliuizeu en . van Stratum, te Geldrop, 
ƒ 5 1 6 0; J . van u en Co., ƒ 4645. 

Perc. 99. gele halssnoeren: J. A. de Booy Jr., 
ƒ4887 .50; B. van , te Breda, ƒ 4 5 0 0; W. J. 
van , to , ƒ4450; J. v. d. , 
tc Amsterdam, ƒ 4200. 

Perc 101, gele schouderpassanten: J. A. de Booy 
Jr. , ƒ2208.75; B. van , ƒ2090: W. J. vau 

, ƒ 2062.50; J. v. d. , /1980. 
Perc. 102, idenii G. Joosen, te Breda, ƒ 2100; J. 

A. do Booy Jr. , ƒ2062.50; VV. J. van , 
ƒ 2 0 0 0: J. v. d. , ƒ 1950. 

 2 Nov.: het uitdiepen van dc Noorder-
sluissloot te Worinorveor; minste inschr. was J. Poen, 
te Westaaan, voor  ƒ 1 9 3. 

 6 Nov.: bet egaliscerou van ccuige h.A. 
land; miuste inschr. was W. van der . te -
sum, voor ƒ 1500. 

 9 Nov.: het wegbreken der  bestaande 
woning voor  den brugwachter der g en hot 
daarvoor iu de plaats houwen eeuer  nieuwe: iugek. 

 biljetten, als: 
.1. . ƒ 2350 
G. 8. Spoelstra, ., 2297 
Gebr. i man , „  2188 

. A. Blijatra , „  1995 
O. ter , „  1983 
J. Torenbeek, „  1973 
Jac. Posthuma, „  1919 

. Bouustra en Zn., „  1SS6 
T. , „  1797 
T. Zoele, „  1749 

. v. d. Zee, „  1689 
allen aldaar. 

 11 Nov.: het driejari g onderhoud der 
e Vaart in ; miuste inschrijver 

was A. , lc Amsterdam, voor  ƒ 3 2 79 por  jaar. 
* Unite, 12 Nov.: dc levering aan dc gemeente van 

300 e gaslantarens; minste inschr. waren -
man» cn Co., te Sncek, voor  ƒ3800. 

zwolle. 12 Nov.: het driejari g onderhoud van lo. 
Ue brug over de e te , den weg V U 

s naar  Slijkenburg en de brug over de Tus-
; minste iuschr. was J. Zwolsman Jz., te 

e , voor ƒ 3276. 
2o. idem der  prov. grintwegen; minste iuschr. was 

W. Arnlz , le . voor  ƒ27,670. 
 12 Nov.: lo. het herstellen van boor-

den langt het kanaal door  Zuid-Beveland; minste 
inschrijver was J. d , tc , voor 

ƒ10,100. 
2o. het driejari g ouderhoud van de -

diugen bewesten eu beoosten het kanaal van Neuzen} 
minste inschrijver  was . Tholcns, ie Neuzen, voor 
ƒ 26 889. 

iiranlngen, 12 Nov.: hut driejari g onderhoud der 
s groote wegen iu di 

C . , 
te , 

.1. Vellkamp, te Beduir, 
 Schellens, te 
Groningen, 

W. B. , 
lc Warfhuizcn, 

J. N. , te 
Blijham , 

11. J- n Jz, te 
Groningen, 

provincie , in 8 perc, als : 
perc. 1 pare.  perc. 3 

f 13.40U 
11,580 ƒ 7840 ƒ 9780 

7770 

7690 9690 

http://Vl.inrni.lfi


. Zwolaman, idem, 
J. ran der  Veen, te 

Zoutkamp, 
. J. Volkers, te 
Grootegust, 

J. Vonk, te . 
P. . , te 

Groningen, 
1 Ui n . 13 N,,v. 

ƒ 7 4 70 / 9446 ƒ 11,980 

9102 

G9S<i 9140 11,1140 
hot houwen van een post-

kantoor met directeurswoning; iiigek. 7 bilj, , als 
te Almelo, f l ft 

„ , 
„  Enschede, 

idem 
„  idem 
„  idem 
„ . 

7594 
75*7 
7400 
,2W.\ 

J 
6790 

Nieuwenhoorn
, , 

„  Capelle a 1.1. eu 
„  Nieuwerkerk a 1.1 

, Oudshoorn, 

ƒ 48,900 
„  41,770 
„  10,990 
„  40,979 

„  39,900 
„  3S.475 

„  38,150 

„  37,889 
„  37,773 
„  35,377 
„  34,827 
„  34,380 
„  33,728 
„  32,994 
„  30,800 

J. . V. 
A. Beijers en 

A. J. Nossent, 
. Geerliiig, 
. ter  Weolo Az-, 

11. Tón is, 
. Eggink, 

J. Vijhtra , 
gegund. 

Utrecht, 13 Nov.: het driejari g onderhoud van- en 
het doen van herstellingen en vernieuwingen aan 
's s kabinet vnn landbouwwerktuigen; minste in-
schrijver  was  Bons, aldaar, voor  ƒ8136. 

 irrr.it , 10 Nov.: het herstellen van de dubbele 
wachtenwooing no. 110 to n , hot afbreken 
en wederopbouwen vnn de wachten woning no. 105 
tusschen YVolvega cu Uudeschool, en bet horstellen 
van dc dakgoten cn regeawater-af voorleid ingen dor 
dubbele wachters woning uo. 93 tc Steen wijk ; ingek. 
4 bilj. , als
P. Aberson, lo Steenwijk, f 4853 
E. 11. , „ , „  4410 

. G. Visser, „  Oldclamcr, „  4430 
. Post cn J. Brouwer. „ , „  3980 
llerrjan-ttiuii . 17 Nov.: het vergrooteu dei school, 

met herstelling der  bestaande cu reparntieu aau de 
onderwijzerswoning; minste inschrijver was N. J . 
Netten, tcCharlois. voor/94S9; nog niet gegund. 

, 17 Nov.: het afbreken en herbouwen 
van de vlceschhal; ingek. 15 bilj. , ah 

. VVicnhoven, tc Schiedam, 
. Boer, „  Sliedrecht, 
. , 

J. Sonncveldt, 
E. , 

W, van n 
J. de Brey, 

e Waal en -
vangcr, 

A. , 
W. van k 

A. , 
. Cramer, 

S. , Tassomcijcr, 
C. J. van Vliet , 
A. , 
A. van dor  Spiegel, 

. Gcvording, 
overigen aldaar. 

Schiedam, S Nov.: lo. u van puin, asoh 
en*., 2o. het diep- cn schoonhouden van de havens 
enz., ged. 10 jaren; minste inschr. was . J . van den 
Steenhovcn eu Co., tc , voor  /10S.4OO. 

Advertentiën , 

G VAN . 

e Aanbesteding. 
e ONTVANGE  OE E EN -

N te A zal op Vrijda g den 24 -
cember 1875, des middags ton 12 ure, in het 

 van  bij  J. S aldaar, in het 
openbaar 

N B. e te verwelken hoeveel heden bedragen 

onder  anderen ongeveer: 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 
t bestek ligt r  inzage aan de kantoren der 

e en n te  00
, ' l  en  en is nau 

laatstgenoemd kantoor, van ) r 1S75 
af, tegen betaling van een  te bekomen. 

Ue aanwijzing in loco zul gegeven worden op 
, g en Woensdag den 20, 21 eu 

22 r 1875, des voormiddag! ten tien 
ure, beginnende aan de gcamoveeide
Nadere inlichtingen zijn te bekomen bjjden -
opzichter P. VAN UE E Jz , te

e Ontvanger  voornoemd , 
. 

. 
Op  den 14den r 1875, des 

namiddags ten 2 ure, aun het Contraalbiireau 
der j  tot Exploitati e van Staatsspoor-
wegen bij  de e n te  van; 

Bestek n" . 150. 

e besteding geschiedt bij  enkele , 
volgens art . 12 van het Bestek. 

t Bestek ligt van deu n November 1875 
ter  lesing aan het Centraal bureau bij  dc e 

, eu aau bet bureau van deu -
nieur te . en is op  iiiinvrun g op 
gemelde plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven door den Sectie-
r  te

 den l ï d en November 1875. 

E  — Zondag 21 November 1875. 

. 
 EN S  de 

 op

in het
besteden : 

 bestekken en  lifijzen  btiage, 
cn zijn verkrijgbaar , in
respectievelijk tepen betaling van f l . en van 
ƒ 0 , 50  zoomede  den Architect 

 A. VA N ,  Utrecht, door  wien 
de

c aanwijzing in loco, zal plaats hebben, o
den dajr  der  des  tc 10 
uren,  beginnen aan

Burgemeester en Weihmttlers morneemd , 

E. .1. VA N U . 

Op  den n r  1875, des na-
middags ten 2 ure, aau het Contraalbiireau der 

j  tot Exploitali o van Staatsspoorwe-
gen bij  de e n tc  van: 

Bestek no. 148. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art . '20 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den lOden November 1875 
 lezing aan het Centraal bureau bij  de e 

, en aan het bureau van den r 
te ' i  en is op  aanvraag op 

gemelde plaatsen te bekomen 
n worden gegeven door den Sectie-

r  te
e aanwijzing op het terrein zal geschieden 

den 30sten November 1875. 

Utrecht, den l O d eu November 1875. 

 55, . 

VA N 

V a l e tc T r a v o r a . 

e j  belast zich met het
van gecomprimeerde wegen en niastiekvlooron, 

n geeft dc r G. . VA N N 
aan de Fabriek W.W . f07A, te

 C,
 overhelt de gewone hoi izonlnlc met 

afzonderlijken ingcmetseldcn l door  minder 
kosten van aanleg, neemt veel minder  plaats in, 
is voordceliger in brandstof, kan met hout, tur f 
cn inferieure steenkolen gestookt woiden, is ge-
makkelij k te vervoeren, vereischt geene of zeer 
ligte fundering, en is verder van de laatste ver-
beteringen voorzien. 

'inisscN 

VAN RIETSCHOTEN & HOU WENS, 

k „de e " 
 JONGH &

l in veitikale cn horizontale

 enz. 

. 
Voorhanden diverse  van volgende afmeting 'j ,  en }g met 9 Centim. hoogte , uiterst 

geschikt in nnauwe straten, om het rallen der  paarden te voorkomen, en vóór  Vergaderzalen, -
huizefl eu andere Publieke Gebouwen of , daar  deze keien geen genms veroorzaken, en ein-
delijk  ] | met 4 Centim. hoogte voor  Trottoirs , , Paardenstallen, 
Wuschhuizen , Oranjerien , Onderhuizen , Waranda's enz. enz. 

Nadere informatië n aan de Fabriek; woderverkoopers

F a b r i e k v an . Spec ia l i t e i t en i n 

, , -

en . 

N VA N , 

.  &, ZOON , 

Fabrikante n van Stoom- en andere Werktuige n te Amsterdam , 

E & S , 
. 

Utroclit , Bi iatstraat ,

VOO

E en . 
, . 

, , , , , enz. 
, , , enz. 

 sn
 en

, . enz. 

, 

, 

en 

, 
steeds voorhanden tegen veel verminderden prijs , 
in slecht» eerste kwaliteit hy

, 
levert tefren lilden prij s prima

en monsters op verlunpen. 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 
 ïi

, X 
on alle soorten van  en andere

Apentcn van Y S te

F. ¥. T te , 

beveelt zich voortdurend aan tot  vnn 
 enz., met zink, lood of 

leijcn, cn verder  voor de levering van

 alsmede Go* en

t ' ou  . 

i v.m Tufsteen oti n 

N N . 

i in n cn Belgisoben Straatkeien, 

Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenen, ons' 

15.  te . 
 en N van

voor  wet.nseh.pp.lyil gebruik. Atle soorten vnn 
 cn  en 

, enz. enz. 

LI k 

(JltUBE  &  C*. 

Utrecht. 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 
. 

i n v a t en w e g e n de 180 k i l o g r a m 

V e r w a r m i n g e n V e n t i l e r i n g ' 

V A N G E B O U W E N . 

lie Ondergeleekendon bevelen zieh ann voor 
het leveren van

 door  middel van
 ot

 t
 men  nommer 54, 

A . 

 PATENT 

bekroond op verscheidene tentoonstellingen, peeft 
eene*  goedkoops bedekking, waarvan het gewicht 
17 maal lichter is dan van Pannen, en waardoor 
men veel lichter  houtwerk kan bezigen. 

Uitmuntend geschikt voor

 enz. 
Tegen de billijkst e prijzen te bekomen hy 

li. F . V 

A dr essen . 

Prij s voor 5'2 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regei ud ƒ 10.— 
twee regels p  15.— 
dri e regels , » JO,— 

t'.

Pleynier  A Zoon,  Alle bou»oru«-
timiteii in remetil, gips, enz. C wit a / i.25 |ier  vat 

erker  d. Bnddlnsrh . Arnhem.
,

Bouwterreinen te Velp te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VA N -

U l)F, , te Arnhem. 

J«e». rie-rnler , te  fabrikan t 
van ccnient-riolen, waterbakken , vloeren, enz. 

Bouwterreinen te koop naby do n 
aan don Singel, te Utrecht, te bevragen bü den 
architect 1 aldaar. 

« . T . , Arnhem
 Fabriek van

 en

U.druk t b« O. W. VAN  Sc C ' te Arnhem. — All e stukkeu en advertentiën te  aan den  F. W. VA N T JOin. te E 

Tiende g 1ft 48. Zondag 28 Novembe 1875. 

E . 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Vmcliiji i t Zomites. ?rip (er i munden f i abonutir t lick .oor 

eeu j-Arg.iig . Atzonderlijk e sommen  ii  centi. 

All e stukken en advertentiën te adresseeren aan 

de e te Arnhem. 

: 

1—5 regel» ƒ 1 , , verder  voor  eiken regel 20 cent» eu 10 centi vooreen 

van het blad. Gruote letten wurden naar  plaatsruimte berekend. 

 VA N P T E ESSEN. 

Wereldberoemd onder de e staalfabrie-
ken is de gictstnalfahriek van den heer , 
die sinds hel jaar 1810 bij  Essen bestaat. 

t etablissement heeft zich langzamerhand ont-
wikkeld ; liet heeft eene oppervlakte van ongeveer 
400 hektaren, waarvan 75 liektaren zijn bebouwd. 

m 12000 arbeiders vinden bier  hun werk, zonder 
nog 2000 in rekening te brengen , die door  bouw-
ondernemers zijn aangesteld. n de overige berg-
werken en ijzermijnen der  lirm a Friedr . p 
zijn bovendien nog 5000 arbeiders werkzaain. 

t getal ambtenaren en beambten bedraagt 
739, en het gefabriceerde gietstaal overtreft per 
jnnr de hoeveelheid van 125 millioen kilogram 
(125,000 tonnen). e daaruit gemaakte voor-
werpen zijn : assen , rad randen, raderen, hart-
stukken voor  spoorwegen, spoorstaven en wagen-
veeren voor  spoorwegen en mijnen, assen voor 
stoombooten, verschillende niachinedeelen, ketel-
plaatijzer, walzen, veerenstaal. werktuigslaal, ka-
nonnen, kogels, enz. 

Aan dryfwerktuigen zijn in gebruik 14 vlamovens. 
640 smelt-, gloei- en cementovens, 264 smeed-
ijzerovens, 27U poedel- en warmovens, 275kook-
ovens, 1 GO verschillende ovens, 302 draaibanken, 
107 schaafmachines, V2 steekbanken, 195 boor-
machines, 63 slijpmachines, 42 ponsmachines, 
32 persen, 142 diverse machines, 340 stoomketels, 
2UG stoommachines, 71 stoomhamers (gezamenlijk 
gewicht 216,700 kilogram). 

Under  de stoommachines bevinden zich : 1 a 100O 
naardekrachten en 3 a 800 paardekraebten; onder 
de stoomhamers 1 a 50,000 kilogr. , 1  20.000 
kil3gr . en 1 ü 10,000 kilogr . 

e vercischte hoeveelheid kolen bereikt een 
cijfer  van 5000 millioen kibgr . (500,000 tonnen) 
eu aau coaks zijn 125,000 tonnen benoodigd. 

t vercischte water, dat door  verschillende 
leidingen wordt aangevoerd, bedraagt 31/;, mil -
lioen kubieke meters en het eigengemaakte licht-
gas, waardoor 16,500 branders verlicht worden, 
bedraagt 5 millioen kubieke meters. 

e fabriek is verbonden aan den -
, - eu c 

spoorwegen. 

Tot het verkeer in de fabriek dienen: 
37,200 meters spoorweg vau normale breedte en 

15,700 meters smal spoor; bovendien zijn er  272 
kanen en 191 paarden in gebruik. 

Urn het verkeer  tusschen de werkplaatsen tc 
vergemakkelijken is er  eene telegra.ihViding aan-
gebracht met 30 stations. r  is verder  een vaste 
bi and  in dienst van 70 man, die tegelijkertij d 
met de politi e is belast, eu bovendien heelt men 
een wachtpeisoucel van 166 man. 

e kosthuizen, die onder de leiding der  firma 
staan, leveren uan de vrijwillig e koopers (aan-
hoorenden der  fabriek) tegen contante betaling 
levensbehoeften , klecdingslukken, manufacturen, 
schoenen, laar/en, enz.; alles tegen fabrieksprijzen. 
Ue opbrengst van deze verkoopiugen bedraagt 
maandelijks circa 75,000 tbalers en neemt dage-
lijk s toe. 

Bij deze kosthuizen behooren: 1 hotel, 3 bier-
hallen, 1 seltzerwateifabriek, 1 stoommoleii en 
1 bakkerij  met 2 stoommachines, die gemiddeld 
85,000 kilogr . per  maand levert. 

t getal ambtenaarswoningen bedraagt 206 cn 
dat voor de urbeiders is 2^48, welke te zanien 
door ong. 10,000 personen zijn betrokken. 

Onder de leiding van cn daarvoor  aangesteld 
geneesheer  heeft men een ziekenhuis met 100 
bedden cn eeu lazaret voor  epidemische zieken 
met 120 1 edden; ook bestaat er  een zieken-, 
overlijden- en pensioenfonds voor  arbeiders. 

Eindelij k heelt deze labi'lek nog een chemisch 
laboratiuui , een pliotogruphisch- en lithograplusch 
atelier, eene boekdrukkeri j  en boekbinderij ; in 
de drukkeri j  zijn 2 snel- en 4 handpersen iu 
werking. 

Berichte n en mededeelingen . 

. 
c jur y ter  beoordeeling van de ingekomen 

ontwerpen op de uitgeschreven prijsvraa g voor 
een gedenktecken te Elbei feld voor de gevallen 
strijder s in den Frunsch-Uuitschen oorlog, heelt 
bestuan uit de heeren: z Simons, -
zienrull i te Elberfeld, opperburgemeester  Jaeger 
aid.ur . . r  , architect alduur, den stads-
bouwmeester W. r aldaar, den bouw-in-
specteur  Pflaume te n en professor  Witti g 
te . 

e eerste prijs , ad 1800 marken, is behaald door 
den beeldhouwer W. Albermann, te ; dc 
tweede prijs , ad 1000 marken, is toegewezen aan 
den architect Gérard en den beeldhouwer , 
beiden te Berlijn , terwij l den beeldhouwer . Vols, 
te Carlsruhe, de derde prij s van 500 marken is 
toegekend. 

 de e g voor 1876 
is uitgetrokken een post voor den aanleg van 
ondera&rdsche telegraaflijnen van Bei lij n naar 

 i l l f . l dit voldoet, zal die aanleg ook 
naar  andere plaatsen worden voortgezet, teneinde 
langzamerhand dat stelsel over het gebeele k 
uit te breiden. e beer  Stephan, -
neraal der  heeft hierop in deu Btjks-
dag te meer  aangedrongen, nu het dc vorige 
week weder  gebleken is welk eene stremming op 
de tegenwoordige lijnen door  storm wordt teweeg-
gebracht. 

— e spoorwegen in noordelijk ë zijn thans 
't eigendom geworden van den Staat. e acte 
van verkoop werd dezer  dagen te Bazel geleekend, 
door den heer  Sella ter  eene, Alphonse de Uoth-
schild , als vertegenwoordiger van de spoorweg-
maatschappij  , ter  andere zijde. 

— TeParijs hebben dc Noorder en Zuider  Tram-
way-maatschappijen een proef doen nemen met 
een locomotief van 6 a 7 paardeki-acht e ma-
chine laat geen gedruisch liooren, geen rook zien, 
cn maakt de paarden, die haar  tegenkomen, niet 
schichtig, /i j  heeft. 12 kilometers in een uur  tijd s 
afgelegd. e proef werd genomen van de poort de 
Chatillon tot aan het slation e door 
de straten Chatillon en Orleans, Boulevard d'Enfer 
en Boulevard . e wagens, die de 
tramway kruisen of parallel met haar  gaan , on-
dervinden geen hinder van deze verandering. 

— e , een van de grootste 

en meest geliefkoosde plaatsen van uitspanning 
te Glasgow, die in  van het vorige  door 
brand werd vernield, zoodat alleen de buitenmu-
ren gespaard bleven , is weder  nagenoeg geheel 
opgebouwd eu zal weldra voor  nitvöoringen her-
opend worden. 

e gebeele opbouw, met inbegrip van het ameu-
blement, wordt geschat op 15,000 £ (f 180,000) 
en heeft plaats gehad onder de leiding van den 
architect Sellers, aldaar. e nieuwe zaal zal 4 
a 5000 personen kunnen bevatten; haar  vroegere 
ovale vorm is nu veranderd iu halfcirkelvormig ; 
dc lengte is 120 voet, de breedte 78 voet en 
de hoogte UO voet. Alleen aan ventilatie zijn 
300 £ (ƒ3600, besleed. 

— Op den ' l l s t r a der  vorige maand werd de 
kerk te Churchaui, op 5 my eu afstand van Glow-
oester, door  brand vernield. t was een oud 
gebouw, dut iu 1868 werd gerestaureerd. e 
toren, waarin een klokkenspel met lea klokken, 
het dak van het schip der  kerk eu de banken 
verbrandden cu het altaar  bleef gespaard. 

n vermoedt dat de d is veroorzaakt door 
een der  klokkeluiders, die den vorigen uvoud bij 
het luiden een brandende lucifer  achteloos op een 
hoop zaagsel had weggeworpen. 

— Te Sieghurg heeft zich een comité gevormd 
tot het oprichten vuu een gedenkteeken voor de 
gevallen strijder s iu de oorlogen van 1866 en 
1870/71. 

t Comité noodigt architecten en beeldhou-
wers uit om daartoe ontwerpen of modellen in 
te zenden, die tot den l.V 1" '  Februari 1876 wor-
den ingewacht bij . Schwann . te Siegburg. e 
kosten van het gedenkteeken, dat van zandsteen 
en marmer of wel van gegoten ijzer is bedoeld, 
mogen met inbegrip van het opstellen de som 
vun 12600 marken niet tc boven gaan. 

Op aanvrage kun men van . Schwann de 
situatie-teekeiiing en het programma bekomen; 
de ingekomen ontwerpen en modellen worden 
eerst 14 dagen publiek tentoongesteld cn daarna 
wordt over de betrekkelijk e waarde geoordeeld 
door eene jury , bestaande uil de heeren: Bouw-
lnspcctor s tc Bonn, bouwmeester  Esch-
weiler  te Siegburg, beeldhouwer Warree te n 
en advocaat Wurzcr te Siegburg. 

e twee uitgeloofde prijzen zijn van 300 en 
150 marken, terwij l dc bekroonde ontwerpen het 
eigendom blijven van liet Comité. 

— e kerk te Fiinfhaus, by Weenen, het 
werk van den architect Friedric h Schmidt, dat be-
kend is door den gothischen koepelbouw en welke 
kerk de vierde is, die door  dezen meester te 
Weenen is gebouwd, is den 1'"  Ociober j.1. 
plechtig ingewijd. 

— e voorbereidende werkzaamheden voor de 
uitgravingen in Olympia zijn geë ind igd, zoodat 
den vierden October de eerste spade werd in den 
grond gestoken. e werkzaamheden volgen elk-
ander  geregeld np naar een vastgesteld program-
ma en hiertoe worden 50 arbeiders gebezig '. 

e heer s is aan dc expeditie ver-
bonden nis Commissaris der  (iriekscbe , 
en de bewoners van de omstreken van Olympia 
brengen in de werkzaamheden der  Commissie geen 
stoornis teweeg, zoodat a'les naar  behooren kan 
worden geregeld en men zich van deze ontgru-
vingen de beste resultaten voorstelt. 

— § Gelijk bekend is, heeft men in den laatsten 
tij d de aanwending van puin uit oude gebouwen 
tot aanvulling op plekken, waar  nieuwe verrijzen 
moeien, afgekeurd. Niet minder  bedenkelijk uit 
liet oogpunt der  openbare gezondheid schijnt de 
aanwending van afval uit de huizen, die regel-
matig op straat wordt gebracht en met wagens 
weggevocid. e  doet den 

 l< >el o ia i i j i ' i  i voorslag dezen afvoer van vuil te 
verbieden  de bewoners te dwingen zeiven dien 
afval te verwijderen, wat op de eenvoudigste 
wijze kan geschieden door  verbranding. 

— § Eene nieuwe Amerikaansche uitvinding , die 
misschien ook bij  ons zal worden op prij s ge-
steld, is de gepatenteerde  die men 
zeer  gemakkelijk, met of zonder  koker, hij  zich 
dragen kan. Zij  bestaat uit een cilinder , waarop 
een brander  geschroeid is. Om de lamp te vul-
len, schroeft men den brander af en giet in de 
opening ongeveer  twee vingerhoeden benzine, 
dut in weinige oogenbltkken door het zich in het 
onderste van den cilinder  bevindende zwam op-
gezogen en als vastgehouden wordt. Tegen het 
zwam is in den cilinderwand cene opening , waar-
aan een zak van gom is aangebracht, voorzien 
van een mondstuk. t de lamp aangestoken 
worden, zoo blaast men deu zak van gom dour 
middel vnn het mondstuk op, waardoor het gas 
in het bovenste gedeelte van den cilinder  wordt 
gedreven. n steekt nu de lamp aan, die zoo 
lang brandt als er  lucht in den zak is, waaraan 
men, gedurende het branden, zonder  nadeel voor 
de vlam, telkens nieuwe lucht kan toevoeren. t 
koker en vullin g kost zoo'n lamp dri e marken 
of ƒ 1 . 8 0, en is te krijgen bij  Th. Pfitzuiann, te 

,  itst. 

— A e spoor» eglijn , op 
het gedeelte van Statte naar n (België) is 
geheel voltooid, 

Zaterdag, deu 9'° October  j.1., hebben twee 
speciale treinen het materieel naar e ver-
voerd, om den bouw vun dezen weg tot uan Ci-
ney voort te zetten. 

— e Commissie, door den d van Schoone 
n te Parij s benoemd, had het voorstel 

gedaan in 't vervolg alleen om de dri e jaren een 
tentoonstelling van kunstvoorwerpen te houden. 

e d heeft echter dit voorstel verworpen en 
thans besloten, dat dc jaarlyksche tentoonstellin-
gen met de door de kunstenaars gekozen jur y 
zullen beslaan blijven. Elk inzender  mag slechts 
2 werken inzenden. Alleen die kunstenaars wor-
den hiervan uitgesloten, die reeds dri e prijzen 
behaald hebben. Een »Exposition recapitulative" 
zal om de vij f jaar  gehouden worden. t be-
sluit vindt bijna algemeene goedkeuring. 

. 

'S e Gouverneur-Generaal van 

e heelt benoemd tot adsistent-opsichter 

bij de sluis , kunst- en waterwerken te g 

(Socrabaia) A. , thans belast met de waar-

neming dezer  betrekking. 

— Bij  bi'schikkin g van 17 November 1875 is 
.i.ii i P. vun der , te n a/d , lot 
wederopzegging, vergunning verleend voor een 
stooinsleepiüenst langs de rivieren in de provin-
ciën Noord-Brabant, Gelderland, n 
Zeeland. 

— Naar men verneemt, ontving de Nederland-
sche e voor  de Philadelphia-tentoon-
stelling in September jl . eene vri j  volledige ver-
zameling landbouw- en nyverheidsproducten vun 
Nederlandscl i- lndié, bijeenverzameld door eene 
daartoe door den Gouverneur-Geiierual benoemde 
Commissie. Onder dezen munten vooral de ge-
weven stollen uit eu daurby de prachtige klec-
dingstukken, door  eenige inlandsclie hoofden voor 
de tentoonstelling welwillend afgestaan. Verder 
een zeer  volledig overzicht van den gang der 
kina-cultuu r op Java, en een herbarium van Bui-
tenzorg. 

e kostbare geweven stoffen, het zilver- en 
lakwerk , enz., zullen worden tentoongesteld in 
een vak in Oosterschen stijl , terwij l al hetgeen 
onze koloniën betreft, een afzonderlijk gedeelte 
van de Nederlandsche aldeeling zal uilmaken. 
Wellich l dat de Commissie er  toe zal overgaan, 
om de hier  genoemde verzameling vooraf hier te 
lande ten toon te stellen. e Nederlandsche werk-
man zou er  voorbeelden ter  navolging in vinden , 
daar de Javaansche bevolking vooral ook door  een 
ontwikkelden zin voor  vorm en kleuren zich onder-
scheidt, zeker  niet minder dan door  hare vlijt , 
die ons de koloniale waren cn daarmede het ko-
loniaal batig slot verschaft. n dat dan 
ook bezitters van andere fraaie e zaken 
zich opgewekt zullen gevoelen, het nog ontbre-
kende in de naar  Amerik a te zenden verzameling 
aan te vullen. 

— r de Jury der  maritieme tentoonstelling 
te Parij s is een eeiediplouia toegekend aan het 

k t van s en aan de 
Amsterdamschc j  , terwij l eene 
gouden medaille is toegewezen aan s 
Bierbrouwerij-maatschappij . 

— e heer . F. G. N. Camp, intendant van 
het s van Z. .  Prins Alexander, is dezer 
dagen nu cene korte ongesteldheid in den ouder-
dom vun 54 jaren overleden. 

c lieer  Camp had de lessen aan de e 
academie gevolgd en legde daar het examen van 
civiel-ingenieur af, terwij l hy'  later  door Z. . 
tot . architect werd benoemd. 

Vervolgens door /, . tot . hofraad be-
noemd, Werd hij  belast met het toezicht op de 
opvoeding van Z. . . Prins Alexander. 

's  Bij  beschikking 
is aan J. Caspers, te , tot wederop-
zegging , vergunning verleend voor een stoom-
bootdienst langs alle strooinen, rivieren en ka-
nalen van het Bijk waar  sleephooten toegelalcn 
worden. 

— Op de door de g uitgeloofde prijs -
vraag naar het best uitgewerkte plan eener ma-
chinale water-distributi e ter  hoofdplaats Soerabaiu 
is slechts één proeve van beantwoording inge-
komen ouder de spreuk »Good water, geen 
weelde", welke naar het eenparig gevoelen der 
tut hare beoordeeling samengeroepen Commissie 
aau alle gestelde eischen voldoet eu derhalve op 
de uitgeloofde premie van ƒ 5000 haren inzen-
ders aanspraak geeft. 

Al s zoodanig hebben zich in het bijgevoegd 
biljet bekend gemaakt dc heeren N. . , 
hjOgleeraar aan  polytechnische school te , 
en £ .S teue rwa ld, r  van den Waterstaat, 
hoogleeraar  uau de polytechnische school le , 
die blijkens eeu nader van hen ontvangen schrij-
ven den heer 11. van , r bij 
het iniji i w-zen in Nederlaiidsch-ludie, als uiede-
insender  wenschen tc zien

e gewone en buitengewone 
leden der j  »Ait i et Amicitiae"  heb-
ben aau den r van Binnenlandsche Zaken 
eeu adres gezonden, waarin zij  verzoeken, dat 
de eventueel lc benoemen jur y vau beoordeeling 
der ontwerpen voor eeu m te Atuater-
' i . i i i i , weldra in te zenden door de dri e bouw-
meesters , wien ZExc. deu last daartoe opdroeg, 
voor de helft zal bestaan uit gewone- en buiten-
leden dier . 

— e werklieden van de e Fabriek 
van stoom- cn andere werktuigen hebben tot den 

r van Binnenlandsche Zaken een adres 
gericht, waarin zy'  verzoeken, dat het maken 00 
stellen van den bovenbouw voor de brug over de 
Waal gegund worde aau genoemde fabriek, wier 
inschrijving , hoewel niet de laagste, nog rui m 
f 70,000 beneden dc raming was. 

— t Bestuur der j  tol bevorde-
rin g iler  Bouwkunst heelt de hieronder  volgende 
vragen ter  behandeling voorgesteld op de 28ste 
Algemeene Bijeenkomst, te houden iu i van 
het jaar  1876, op een nader te bepalen dag: 

1. e moet een bouwkunstenaar  zich -
lande vormen/ Bestaan daartoe bij  ons voldoende 
inrichtingen? Tot hoever kan en moet hij  die 
volgen/ e moet in het ontbrekende voorzien 
worden/ 

2. Zij n oude gebouwen in het algemeen en 
raadhuizen in het byzonder van vóór 2 a 3 
eeuwen te gebruiken in onzen tij d voor  dezelfde 
doeleinden, iu aanmerking genomen het veran-
derde gemeenteleven, de uitbreidin g daarvan, 
benevens de eischen, die de kunst, de admini-
stratie en de smaak thans stellen / 
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3. n welke gevallen en op welke gronden is 
cen betonfundeering under  bruggen, sluizen cu 
andere bouwwerken aan te bevelen boven cene 
gewone bouten fundeering? En hoe moet deze 
geconstrueerd worden'/ 

4. s het mogelijk binnenmuren terstond met 
kleuren te voorzien, die stand houden en niet 
verweeren.'  Welke grondstoffen moet men daar-
toe aanwenden en welke mengsels? 

5. Wat heeft de ondervinding geleerd omtrent 
ijzeren gehouwen, vooral die van groote afme-
tingen, waar de uitzetting van het materiaal aan* 
zienlijk i s W a a r op moet gelet worden om sterk 
en waterdicht werk te maken, vooral als glasbe-
dekking gebezigd wordt. Waarop moet gelet wor-
den bij  de constructie der  goten eu den water-
afvoer, bij  dc aansluiting der  gevels tegen de 
dakbedekkingen? 

ö. s het bouwen met spouwmuren of met 
muren van holle steenen aan te raden voor 
gewone woonhuizen, arbeiderswoningen, villa' s 
cn grootere gebouwen/ Wat leert de ondervin-
ding dienaangaande/ Bevorderen zij  reinheid en 
wat valt op te merken aangaande de kosten? Ver-
dienen zij  voorkeur  boven dikke, massieve muren/ 

7. Schoorsteenmantels, plaibndornamenten, be-
hangselpapier  cu vele andere bouwartikelen wor-
den kant-en-klaar  ingevoerd cn bij  groote hoe-
veelheden gebruikt . Wat is hiervan de reden, 
terwij l deze artikelen evengoed in Nederland 
zelf door de kunst en de industri e geleverd kun-
nen worden? 

8. Welke voor- en nadeden heeft het gebruik 
van ijzer  voor  sluisdeuren en kapwerken in ver-
gelijkin g met n un'.' 

9. Welke binnen- en buitenlandsche boek- en 
plaatwerken zijn voor ons land tot zelfoefening 
in de houwkennis der  oudheid en der  verschil-
lende bouwstelsels met vrucht te raadplegen / 

10. Welke is dc eigenlijke bestemming van 
den bouwmeester? e is zijn toestand en moet 
zyne verhouding ziju tot de maatschappij, de 
kunst, den particulier , den patroon en den 
werkman/ 

11. Zij n tentoonstellingen van voorwerpen der-
industri e en kunst wenschelijk te achten/ -
danig moet een jur y voor  zoodanige tweeledige 
tentoonstellingen zijn samengesteld? 

12. Aan welke voorwaarden moet een bouw-
plan voldoen, ten overstaan van de regel», die 
de kunst, de samenstelling en het optisch aan-
zien in het algemeen cn altij d vorderen? 

Schriftelijk e antwoorden worden ingewacht hij 
den Secretaris, aan het Bureau der , 
Wijd e , E. 2. 

— Bij  Burgemeester  en Wethouders bestaat, 
naar  hetgeen wij  van onderscheidene kanten ver-
nemen, geneigdheid de Palcis Stadhuisipiaestic 
te beslechten in den geest van het adres der 
heeren Alberdingk Thym c. s. Zij  willen dus 
waurschijnlij k medewerken om aan het Paleis 
zijne vroegere bestemming terug tc geven. Bij 
hen wegen echter  de bezwaren, aan oene ver-
plaatsing verbonden, vooral met het oog op de 
ruimt e in het Paleis, niet licht. j  komt 
nog dat, ingeval van verplaatsing, een voor 
deu g en de c famili e passend 
verblij f moet worden gebouwd. Ook van fin an-
cieele zijde zullen dus vele bezwaren moeten wor-
den overwonnen. e eindbeslissing blijf t natuur-
lij k aan den , die in afwachting is van 
rapporten en voordrachten tc dezer  zake. 

. n de jongste zittin g van de 
Provinciale Staten van Friesland is behandeld het 
voorstel tot inrichtin g van cen eigen provincialen 
Waterstaatsdienst. 

Voor  dezen dienst worden voorgesteld een -
ingenieur- met /'  4000 traktement en een r 
met /'2-100, genietende de eerste bovendien / 300 
voor  bureaukosten. 

n vreesde dat de plans en bestekken, dooi-
de opzichters ontworpen, aan den r zou-
den worden gezonden, en vandaar  naar  deir -
ingenieur, om eindelijk bij  Gedeputeerden te komen. 
Van dien kant werd een adspirant-ingetiieur  ge-
wenscht, die aan den r geheel on-
dergeschikt was. e quaestie der  titulatuu r  raakt 
daardoor tevens het stelsel vun het organisme van 
den dienst, en hierdoor  kreeg deze quaestie ecu 
omvang en beteekenis, welke bijna geheel hut 
wezen der  zaak beheerschte. Sterk werd gestreden 
tegen het beginsel van den adspirant-ingenieur; 
men wenschte geen zoo ondergeschikt persoon; 
men gaf verre de voorkeur aan iemand die, hoe-
wel ondergeschikt aan den , toch 
een wetenschappelijk gevormd man was, die zelf-
standige adviezen kon uitbrengen, die een eigen 
oordeel kon uitspreken. Van een andere zijde 
wilde men gedeeltelijk meegaan om den titel te 
veranderen , dooi- deu ambtenaar  adjunct-ingenieur 
te noemen, hiermede willende te kennen geven 
dat, — evenals een substituut-oflicier  van justitie, 
wel ondergeschikt aan den officier, maar  dezen 
toch ook zoonoodig vervangende — de adjunct-
ingenieur  iemand zou wezen die, desnooilig, den 

 zou kunnen vervangen. Bij  som-
migen vond die gewijzigde titulatuu r nog wel 
genade, maar het beginsel wekte weinig .sympa-
thie, toen daaraan ook vei bonden was het stellen 
van een lager  salaris. e een voorzag, als de 

r  alleen stond, dal deze dan zooveel 
tij d zou moeten besteden aan het exumiiieeren 
van plans, bestekken, enz., dat voor  andere 
werkzaamheden geen tij d genoeg overbleef; dat 
hij  le huis blijvende een vreemdeling iu de pro-
vincie zou worden en geene locale kennis zou 
opdoen, uui te kunnen  deelen over  plaatselijke 
behoeften. n ander zag iu verschillende titels 
verschillende capaciteiten; en een derde meende 
dat men in 't belang der  provincie, om kundige 
ambtenaren te krijgen , niet noodcloos de d 
veler  menschcii moest kwetsen, door  lager  titula -
tuur dan elders gebezigd werd. t resultaat vau 

het debat was, dat de oorspronkelijk voorgestelde 
titels van r cn r  behouden 
bleven. 

Om degelijke ambtenaren te bekomen, werden 
in het reglement niet alleen (linke traktementen 
voorgesteld, maar tevens een pensioen toegezegd 
op Oojarigcn leeftijd na 20 jaren dienst, of vroe-
ger, wanneer tengevolge van ziels- of lichaams-
gebreken een eervol ontslag wns verleend. 

e Commissie stelde voor  hieraan de bepaling 
toe e voegen, dat het pensioen verviel, wanneer 
de gepensioneerds later  een openbare betrekking 
aanvaardde, waarvan het traktement het bedrag 
van het pensioen overtreft. 

t vond vele bedenkingen cn verschillende 
amendementen kruisten elkander. Sommigen ver-
wachtten hiervan groote onbillijke  gevolgen. d 
met f 2000 pensioen zou later  eene betrekking 
erlangen van / ) traktement, dau had hij  3S00, 
terwij l een ander-, die eene betrekking van even 
f 2000 kreeg, het pensioen geheel zou verliezen. 
Anderen beschouwden het pensioen als een deel 
der  belooning voor dc dienstjaren, welke de ge-
pensioneerde telde, omdat hij  werd aangesteld met 
uitzicht op pensioen na 20 dienstjaren en op 
Oojnrigen leeftijd. j  had er  dus recht op; 
het kou hem onder geene omstandigheid worden 
ontnomen. s anders was het om hem, die 
wegens ziels- of lichaamsgebreken gepensioneerd 
was, als hij  later  in cene positie kwam dat 
hij  weder cene openbare betrekking kon aan-
vaarden, dan het pensioen slechts gedeeltelijk 
uit te keererr. Van eene derde zijde wilde men 
het pensioen uitstrekken tot de weduwen en 
wensen der  ambtenaars, maar dit menschlievend 
doel vond bestrijding, omdat het een gevaarlijk 
antecedent stelde, aangezien daar  niet voor  werd ge-
contribueerd , en wat men onnuodig achtte, wij l 
de ambtenaars bij  soliede maatschappijen het lot 
van vrouw en kindereu kunnen verzekeren. 

Al de amendementen werden verworpen , waarna 
de Commissie haar  voorstel introk , zoodat de pri -
mitieve bepaling onveranderd is gebleven, dat op 
65jarigen leeftijd na 20 jaren dienst pensioen ver-
leend wordt, of als vroeger  tengevolge van ziels-of 
lichaamsgebreken een eervol ontslag is verleend. 

Ten slotte werd nog een strij d gevoerd over 
de bepaling van het tijdstip , waarop dit reglement 
in werking zou treden, een strijd , die cen oogen-
blik den schijn erlangde alsof het geheele regle-
ment slechts een voorzorgsmaatregel was vooi-het 
geval, dat de Begeering de waterstaatswerken, 
welke bij k besluit van S 10 bij  de provincie 
in onderhoud en beheer  waren overgebracht, we-
der tol het k terugvoerde. n zal weten dat 
de r  van c Zaken daartoe het 
voornemen heeft en daarvoor  /'90,000 op de siaats-
bcgrooling voor O heeft uitgetrokken. Wordt 
die post door de Staten-Generaal toegestaan, dan 
stelt de r  zich voor, dat de terugname van 
die werken zal geschieden op 1 Juli , terwij l dan 
tevens ingetrokken wurdt art . 13 van het -
lij k besluit vnn 8 Februari 1849,  bij  mui de 
Provinciale Staten de bevoegdheid wordt gegeven 
van den dienst der  lijksumbtenaren van deu Wa-
terstaat gebruik te maken. 

Om deze reden werd in het ontwerp voorge-
steld , dat dit reglement in werking treedt op een 
nader  dour  Gedeputeerde Staten te bepalen tijdstip . 

Nu werd eenersjjds de meening ontwikkeld, dat 
het reglement uiet in werking zou treden wanneer 
die werken niet tot het k zouden tcrugkeeren, 
en dan wilde die spreker  voor dat geval het ver-
trouwen van Gedeputeerden uiet zoover  uitstrekken, 
dal soms eene meerderheid toch lot invoering sou 
kunnen besluiten. j  wilde dau geheel opnieuw 
beoordeelen. het al of niet inrichten van ecu eigen 
waterstaatsdTenst. 

g werd die meening . bestreden. t 
seetleverslag der  Tweede r spreekt niet gun-
stig over den post vun f 00,000. , evenals 
in deze Vergadering, werd geoordeeld dat het 

k besluit van 1810 niet met een enkelen 
penncstreek is te rouieeren. Zulks moet bij  nieuw 

k besluit of bij  afzonderlijke wet geschie-
den, terwij l er  hier  nog op gewezen werd, dat dit 
besluit vau 1810 een aanhangsel is der  Grondwet 
van 1815, en alleen buiten werking gesteld wor-
den kan bij k besluit of bij  de wet. 

Ei is dus veel kans, dat hei voornemen van 
den r  geen uitvoering erlangt, eu dan zou 
dit reglement niet in uitvoering komen, —daar-
mede kun men zich niet vereenigen. Eeue poging 
om zulks in 't reglement te bepalen, werd ter-
worpen met 37 tegen 2 stemmen. 

Eindelij k werd het geheele reglement aange-
nomen en daarna de instructi e vour r 
en r  vastgesteld. 

. u de vergadering der  afdeeling 
van de Vereeniging tot bevorder  ing van Fabriek- en 

y verheid, den lOJ™ dezer  alhier  gehou-
den , is door den Voorzitter  medegedeeld, dat de 
Commissie voor den wcdslrij d van werklieden, in 
1870 alhier  te houden, zich heeft geconstitueerd 
als volgt: . A. van Oven , Voorzitter  ; E. van -
ier , 1'  Secretaris; J. , S1 Secretaris; . 
F. N. Sickcirga, Penning mees ter  ; J. J. B. J. Bouvy, 
A. , . Quasi, P. J. t , . W. Veth, 
J. Ek , A. P. Schotel en . van der  Steen, leden. 

t /ij  besloten heeft prijzen uit tc loven voor 
bepaald aangewezen werkstukken uit een 12tul 
vakken, als: timmerlieden, stukadoors, steenhou-
wers, borstelmakers, tuig- kofier- en zadelma-
kers, huisschilders, metselaars, stoffeerders cu 
kamerbahangers, kuipers, rijtuigmakers , verlak-
kers en zlnkwerkers; verder  zullen nog prijzen 
uitgeloofd worden voor  voorwerpen van eigen 
vinding uit ieder der  genoemde vakkeu; tevens 
stelt de Commissie zich vuur  eene verloting te 
huuden der  ingekomen voorwerpen. 

e Commissie vraagt eene vourloopigc subsidie 
van ƒ 3 5 0, dat wordt uaugenurneii, duchop voor-
stel van deu heer  Francois wordt uitgebreid tut 
een krediet van ƒ 4 0 0, en deelt mede, dut een 

subsidie van de Werkbazen-veieeniging «V
dracht is toegezegd en cen verzoek aan het Ge-
meentebestuur om eene subsidie van ƒ 2 50 zal 
gericht worden, good at, wanneer deze verkregen 
wordt, de Commissie haar  taak zal kunnen aan-
vaarden. 

Tot leden eener  subcommissie voor de inter-
nationale tentoonstelling betreffende gezondheids-
leer  eu reddingsmiddelen, in 0 te Brussel te 
houden , worden benoemd de heeren A. J. A. de 
Bossou, J. A. van der s en . P. Bredïus. 

. lu de jongste zittin g van deu 
Gemeenteraad werd aan de heeren Buk en Van 
Waning, concessie-aanvragers vuor de drinkwa -
terleiding in deze gemeente, gedurende 4 jaren 
eene rente-garantie ingewilligd ad 4% over een 
kapitaal van f 35,000. 

. 

E  T E . 

Zoo ergens in ons land, dan wordt zeker in 
de hoofdstad de toonkunst op hoogen prij s ge-
steld. Op onderscheidene muzikale inrichtingen 
kau zij  dan ook wijzen , doch het is wel opmer-
kelijk , dat het gebouw waai- de beste muiïekale 
uitvoeringen gegeven worden, zoo veel reden tot 
klachten oplevert. 

Wie de parkzaal bezoekt, bemerkt dit reeds 
aan de smalle gekronkelde gangen die bij  eenig 
druk besoek om hunne engte steeds hinderlij k zijn. 

r  de /.aal zelf is uiet meer dan cene over-
dekte tochtige ruimt e zonder eenige kunstwaar-
de, en waar  niet meer dan hoogstens vijftie n 
honderd toehoorders op fatsoenlijke wijze plaats 
zullen vinden. 

Ecu buffet, dat men achter  inde zaal aantreft, 
draagt er  in niet geringe mate toe bij , om den 
unaaiigeiiamcu indru k vnn het geheel nog te 
vergrooten. 

e galerijen zijn om hare geringe breedte, hare 
breede gemetselde pilasters en hare afzichtelijke 
balustrades, uit een technisch en artistiek oog-
punt ware misgeboorten. 

e bovenzaal tegenover het orkest is eeu aller-
ondoelmatigst fabrikaat , want haai- breede penan-
ten en onvolducndc raamopeningen benemen iu 
hooge mate het gezicht in de benedenzaal, en 
zijn bovendien zeer  nadeelig voor dc akOustiek. 

t zou ons daarom niet verwonderen dat deze 
bovenzaal oorspronkelijk nooit voor het duel is 
bestemd geweest, waar-toe zij  thans iu gebruik is. 

t de beneden- uf groote zaal veel te klein 
is, leert bijna iedere muzikale uilvocring , zuo-
dat velen hun toevlucht naar de opgemelde gale-
rije n en bovenzaal moeten nemen. 

Voorts zijn de trappen, vestibulen, jassenkamers, 
etc. allen hoogst ou geriefelijk van afmeting en 
ligging, en onwillekeurig vraagt men zich af bij 
het aanschouwen van zulk een als 't ware droe-
vig geheel, hoede Amsterdamsche muziekliefheb-
bers zich daarmede kunnen getroosten, en waarom 
geen middelen worden tc bant genomen om tol 
eeu beleren toestand te geraken. 

Wi j  weten dat er  reeds voar  eenige jaren sprake 
van geweest is, om het geheel te vergrooten. 

t plan schijnt echter  te zijn opgegeven, eu niet 
ten onrechte, want wil men eeu geheel verkrij -
gen dat  ruimt e aanbiedt, en daarbij 

 is ingericht, dan zal totale amotie vair 
het thans bestaande en het weder  opbuuweii du 
eenige weg zijn. 

t benoodigde bouwterrein is daarvoor, zoo 
wij  ons niet bedriegen, aanwezig, maar of het 
benoodigde kapitaal daarvoor /al byeon te bren-
gen ziju , kunnen wij  voor  alsnog niet verzekeren; 
wij  gelooven intusschen dat dit wel hel geval /.al 
ziju , indien dit op andere wijze geschiedt dan 
destijds; want velen zullen kleinere sommen be-
schikbaar  willen stellen, tut het verkrijgen van 
eene guede concertzaal, doch zullen geen lust 
hebben aandeelen van duizend gulden te nemen, 
zooals destijds verlangd werd. 

Vuor de toonkunst heeft men ten unzent linan-
cien genoeg over, duch de bouwkunst slaat nog 
te laag aangeschreven, eu dit mag het raadsel-
achtig verschijnsel wel eeuigeriuate uplossen, dat 
zou honderden herhaaldelijk tamenstroomen in een 
inlichtin g als de bovengemelde, het ongeiiet'o-
lijk e en ondoelmatige dier  inrichtin g bij  voort-
durin g ondervinden, maar  nochtans geen pogin-
gen aanwenden om een gebuuw te verkrijgen den 
naam waardig van den eersten musentempel in 
de hoofdstad vau ons rijk . W. 

Varia . 

e onderzeescho tunnel. e Fransche ge-
delegeerden der  internationale commissie, belast 
met het oudorzocken van het ontwerp voor den 
onderzeeschen spoorweg tusschen Frankrij k en 
Engeland, waarvan deel uitmaken de heeren Ga* 
vard, gevolmachtigd , vervullende de be-
trekkin g van eersten secretaris aan het Fransche 
gezantschap te , de ingenieurs z en 

, zulten dezer  dagen te Parij s bij  elkan-
der  komen en hun rapport gereedmaken, waarna 
zij  zonder  uitstel te n met dc Engelsche ge-
delegeerden zullen vergaderen. 

n eene der  laatste samenkomsten der  com-
missie, heeft een geuloog, de heer  Topley, do 
wensch uitgedrukt , dat men de tunnel sou gra-
ven tot aan de leemlagen, die in 't geheel geen 
water  doorlaten. h een ingenieur, Sir  J. 

, wiens denkbeeld is, bij  de kalk-
achtige lagen te eindigen, heeft verklaard dat 
het niet mogelijk is, de tunnel zoo diep aau te 
leggen. 

Op deze diepte zou de lengte van de tunnel 
zoodanig ziju , dat het beginpunt zou moeten ge-
nomen wurdeu aan de andere zijde van . 

Voor 't overige is de heer w over-
tuigd , dat de kalkachtige lagen volduende waar-
burgen zullen aanbieden. A 

Uiikondiinn̂ n van Aanksteilinjren. 

g , 10) Xmv, 

, tc 10 uren, door het ministerie van 
binnenl, taken, uan het gebouw vnu het prov. best.i 
lo. hel vijfjari g onderhoud mn de Zuid-Willemsvaart , 
van a. dc hoofdsluis te t lot de Bclgïschu 
grens te Smeermaas, en van het vocdhigskanoal, 6. de 
grens van België naar n tot de grens van Noord-
Brabant. Aauw. '2'.\ Nov. limning per  jaar  rosp. 

ƒ8300 eu ƒ11,01x»; 2o. het vijfjari g onderhoud vun 
de Noordervuarl met het zijknnaal naar de s in 

. g ƒ4000 per  jaar: 3o. het vijfjari g 
onderhond van de veerdamaien, vaartuigen eu wut 
verder  behoort tot de n op do s iu 

. g ƒ8200 per  jnar . 
i.r. i t i iui iet i , tc 12'. uren, door  burg. eu weth.: het 

leveren ca plaatsen van kapstokken, leesborden euz. 
in de school in dc Agricolastmat. 

, te 1 uur, door  burg. en weth.. lo. liet 
bouwou  ecu post- en telegraafkantoor c. a. op 
het terrein, grenzende  hot gemeentehuis; 2o. het 
bouwen van 2 schoollokalen o. a. aau hel gebouw van 
het jongc-damos-iristituiit aldaar. Aanw. te 10 uren. 

, te 4 uron, door het gemeentebest.: 
het onderhoud der  grintwegen met toebehooren ged. 
1S70, "77 cu '78. Aunw. te 9 uron, te beginnen bij 
het tolhuis te Goldlioorn. 

, door het bestuur van deu grooten 
Vccnpoldcr in West stellingwerf: het ïnnkcii en leve-
ren van 3 nieuwe vijzels in do molens van dezcu 
polder. Bilj . inz. bij  den voorzitter  Timmerman. 

, ao *av. 

Amsterdam, te il  door  het min. van koloniën, 
aan het koloniaal etablissement: de levering, iu 30 
perc., vau verschillende benoodigd heden, waaronder 
.,806,000 vlakke Waalklmkers. (Zie verder uo. 40.) 

, te l i uren, door  den minister  van marine, 
ten behoeve van het korps mariniers: dc levering 
van: no. 1, »'0" . blauw onderoflich rsiaken;
2, Ot») . id. gewoon laken; — uo. 3, 400 . blauw 
karsaai; — nu. 4, 5(1 . rood lakeu ; — uo. 5, 200 

. haJfgouden chevron-galon, 400 . geel id., 400 

. rood idem, 400 . rood gnlou voor  iangdurigcu 
dienst, 10 . breed-, 25 . smul gouden lissengulou, 
25 . breed-, 50 . smul geel Üsseugalon, 25 sabel-
kwasten v. oudcrolhc., 50 id. v. korpor- , 30 groene, 
hoornsnoereii; — uo. fi, 10 kuielap|>cn, 500 pntroon-
tasschen, 500 bandeliers, 250 koppels, 50 ankers, 250 
dragers voor  sabolbajonnet, 25  ransels, 10 tromslng-
baudini, l trumdrnngriemeii ; — uo. 7, 100 schakots, 
200 kruisankers, sonakoUissen, pompons  kokar-
den;  S, 1300 dozijn gesorteerde knoopeu; — 
no. 9, trommen, hoorns, enz.  10, 400 strop-
dassen, SO paar  draagbanden; — no. 11, kammen, 
borstels, enz.; — no. 12, 120(1 zwartzijden doeken; — 

 13, 100 ceiiniaus peliiwovertrckken,  idem 
buvcnlakeus, 100 id. onderlakens, 50 tweemnns bed-
lakens. 

tiuntcrdam , te 12 uren, door A. . , 
iu hot, Vosje: hot bouwen vau eeu woonhuis in de 
Saiphalistraat, tusschen het Oosteindo cn do -
slms. . door den architect Th. Asselcr, 29 Nov., 
tusschen  en 12 uren. 

/mien, te 12 uren, door den ontvanger der  re-
gistratie en domeinen, in de Nieuwe Sociëteit: het 
vervangen dor  bruggou over de houfdgracht  dc 

- en Nieuwstadspooricn duur  aarden dammen, 
het verleggen vau ecu deel weg aan dc Vischpuort 
eu hot afbreken der - eu Vischpoorten, alles 
behoorende tot de ontmanteling van Zutfen. lui . bij 
den opzichter  A. Bokhorst , te Zutfen. 

i t r e e i i i , tc 2 uron, door de maatschappij  tut expl. 
vau Btaatss >orwcgeu , aun het centraalbureau : het 
veranderen vau het bestaande hoofdgebouw on hot 
makeu vau bijkomende werken op het station to Zut-

. bij  don sectie-ingenieur to Zutfen. g 
ƒ 109,000. 

, iu het Timmerhuis: dc leveriug van 
e sloenkolun, als: lo. 204,0110 . voor de 

oostelijke eu westelijke stoomgcuinleii, 2o. 200,000 
. voor do Btoommaehinen der  drinkwutorloiding . 

Waenxdag,  l ier 

, te 10 uren. door de directie der  Nederl. 
Grofsmederij: het verrichten van eenige werkzaam-
heden aau de onderscheidene besclioeiingswerkou 
rondom het terrein der  fabriek. 

Swells, te 2 uren, door het voorloopig bestuur 
vun dc Vereeniging e Buitonsocicteit, in helOdeou: 
het bouwen vnu een sociëteitsgebouw met kastolcins-
woning. Bestek ter  inzage iu voornoemd lokaal, da 
gelijks van lO—b' uren. . bij  den architect S. 
J. . Trooster. 

J duur  di- christelijk gerefurineerde gomcculc, 
bij  B. van dor : het bouwen eener  pastorie. 

, bij  Jhr. . C. J. Speelman: hot bou-
wen eener  nieuwe boerenhuizing cn schuur  op Erkuiu , 
bij  Franeker. Bestek ligt bij  den kastelein 1'. l-'abcr, 
tc Franeker. Aanw. 27 Nov., vaa 3 uren. 

, 1 l i re . 
n . te 11 men, duor  directeuren der e 

l schappij, hij  Erven e 
Vrooms; hot graven van 1100  lengte veensplitting 

wijk uf soogenaamd hulpkanaal, . hij  den hoofd-
opzichter  J. , te Emmcn. 

Z a a n d a m, to  uur, door  rogouten van hot bur-
gerlij k wees-cn-nrmhuis: o. n. dc levering vau ma-
nufacturen. 

, le  uur, door hut polderbestuur vau 
Wnlclicren, iu dc Abdij : bet leveren vau masthouten 
pnlcU, elke li n ml CU stauf- Oil 11! :u1 /  r. 

, te 8'/l  l l n ' "  door hul iniuisterie vnu 
binnenl. zakeu. San het gebouw vuu hel prov. best.: 
het driejari g ouderhoud van het groot Nooraliolluudsch 

, in 7 porc. : perc. 1, f 28,100, porc. 
2, /'10,150, perc 3, ƒ 12,300 iierc. 4, f 10,700, 
perc. 5, /'lfl,3(«J, perc. G, f 20,770, porc. 7, ƒ 24,300 
per  jaar. 

O i . u i j e u i m i l , hij  A. . l i d : het afbreken eener 
buereupluats te Gnnst, oudor  St.-Juhauiiesga, cu het 
iln u ter  plaatse bouwen oener  stelphuiziuge. 

V r i j d a g , > llee. 
g , te 10 uren, door het iniuisterie vun 

biiiiieul . zakeu, aun hot gebouw van het prov. best.: 
het verhoogen dor  waterkeering vau de biuucuhoofdcn 
dor groote sluizen van het kunualdoorZuid-Bcvoland. 
Aanw. 29 Nov. g ƒ5850, 

, bij  J. Vrijburg : het bouwen van 
uene boereuhuiziug, mut stalling voor 50 stuks vee. 

Za te rdag, 4 . 

i iun i rec i i t , des voormiddags, door het burgerlij k 
armbestuur: dc levering van 000 . ruw katoen, vaa 
28 ii 30 ct. per , voor  maushemden; 000 . idom, 
van 23 a 25 ct. por , voor  vrouwenhemden; 200 

. idem, van 18 ii 20 ct. per , voor  kinderhemden; 
25 . bruin pilow, 30 ü 40 ct. por ; 25 . bluuw 
bont, 20 ii 30 ct. per  ; 150 . oogjesgocd, 30 ü 
35 ct. per  . 30 . paars katoen, 20 ii 25 ct. per 

, 50 . bout katoen voor  kiudcrschorten. 
Utrecht, tu 2 uren, door het ministerie van bin-

nenl. zaken, uan het gebouw vau het prov. bestuur: 
liet driejari g onderhoud van hot gekuuuliscorde gedeelte 
van dou n Usel. Aauw. 1 . g 
ƒ 9410 per jaar. 

E  Zondag 28 November  1875. 

t r n l i e m , door dc comm. tut uitdoeliug van warme 
jjt ; do levering van 50 . grni knchelgruis. 

, bij . .1. . van , bij  deu 
Otskop: het vergrooten vau de schuur en het bon* 

vau oen nieuw voorhuis op de plants n gebruik 
F. S. , tc Jfslnm. Bestek ligt bij  den 

j.irlci u Steenbuisen, tc Birdaard . 
m (bij  Beetgum), bij  Jacob J. de : 

i bouwen eener  huizing met schuurtje op Bessen* 
ureu onder . Bestek ligt bij  l>. Brouwer, 
lanar. 

, O tier . 
l io r lne l iem , te 10 uren, door den commandant der 
.[iie, iu dou e : hut verbeteren vnu do werkeu 
j  Everdingon o gedeelte), onder hol beheer dor 

u te üoriiiohein . Aauw. 29 en 30 Nov., vnu 9 — 
i uren, zich aan le melden bij  den opzicht hebbenden 
jiieiiiiiit-iugcuieu r tu Furt-Everdiugen. Bilj . inz.
ire., to 0 uren, hij  don commandant der  gcuic. 

, le l 1 . . ureu, duurde . u 
[nrwcgina atschappij, iu het stal ionsgebouw : lo. dc 

g van eikenhouten dwarsliggers cu van vicr-
siil beslugcu eiken wissolliout; 2o. idom vau spour-
tjven met eindverbindingen en baakbouten; 3o. liet 
laken cu leveren vau 55 stalen tongbcwegiiigcu mot 
a-ciitriukoii . 

, bij s 11. n : hel bunnen van 
C geheel nieuwe boeren huising mot kelderskamer, 

i'sick ligi bij  Tul toners, te r cn bij  Peere-
loom, te Oosterzoo. A.uw. 30 Nov., te 10 uren. 

, 7 lier . 
W r m p , lc 11'.., ureu, duor  den eerstaanwezend in-

[cnicur, iu het gcm. eutohuis: hut verbeteren vau de 
stittg Weesp, onder het beheer der  genie aldaar 

. inz. 1 , op het bureau vuu den ingenieur 
ornoemd, 

Tic! , te 1 uur, door  regenten over de gevangen! -
iu het huis van nrrest : de leveriug dor  beunus 

jgdhedcii voor het onderhoud der  gevangencu ged' 
) 

Woensdag, N lire . 
tnimi-riudcii , lo  uren, duur  notaris A. , 

ij  Van l in de llopwuag: hel houwen van een 
ioonhuis aldaar, op het terrein sectio , no. 74. 
iestok ii ƒ1 ou doortrekken dor  teekeningen (ii ƒ 5 
*r  stel) bii deu arcbiteel A. . A. Gulden, te Zali -
iommc], Aanw. op deu bostcdingsdug. 
toe», te  uren, door het polderbestuur van de 

o Watering bewesten Yerscke, iu c Prins van 
: het maken vuu buitengewone venledigiugs-

rkeu aan duu oever  dier  watering. 
, te 1 uur, door het ministerie van oorlog, 

gS dienste vun 's s magaziji: vau geneesmiddelen : 
n. dc levering ged. '70 vnu : elfen katoen, flanel, 
eldoek, roode zijde, witlinnen garens, pluksel, 
iciirlakcns, watten, voorschoten, vlas, band, puk-

innen, zeemleder, bladzilver, blikken voorwerpen, 
sten. houten vaten, looden bakken, sanilcits* 
i , mortieren eu stampers, h ou h 

arde werk, steenkolen, houtskolen, enz. onz. 
Bami», te 1 uur , door burg. cn weth.: het vcr-

n van eeu gedeelte van hel wccs-eu-ualnioozc-
Üsrskuis aldaar. Bilj . int. 7 , voor  's avonds 5 
inn, ter  secretarie, 

i.i iiinie i , ter  secretarie vun hot dijkshestuur van 
:ïcii-Grielciiijeii-eu-Slnd-Slooton: lo. het verhoogen 
n verzwaren van deu zeedijk len westen de , 
uu den Slaperdijk af tot aan de Tacozijl, over do 
engte van 1350 . g ƒ ; 2o. het door-
rekkeii van het hazalt-kupwerk, tor  lengte vuu 150 
f., tot ufsluitiii g vau het open vak tossenen de kap-
erken iu '01 en '04 gelegd, met opruiming vnu hot 
Bstaande verouderd paalwerk hij  deu Teroelster , 
 westen van dc . g .000;  het 

srhoogen eu verzwaren vnu deu Zuidfeustcrdiik , 
ver  de lengte van 1980 , hei.evens eeue oansiui-
ing op hot oosteindc vau 52 . en aun het wost-
timle vnn 70 „  dus snnion lor  lengte van 2108 . 
taming  31,200. . cn nauw. dagelijks, van lo. 
u 2o. bij  den opzichter , te , van 
io hij  deu opzichter , tc . 

g . » l i e r . 
, to lO'/ i uren, door  hot dijkshestuur  vnn 

t waterschap , bij 
, op hot r  flcido: lo. de levering 

un 280 stère riviergrint , 40 sleru verbrijzelde keien, 
O stère luUkkeisel, 150 stère harde brik en 30 stère 

, ui onderscheidene perceelenj  2o. hot onder-
'ioud ged. '70 vau de wogou, in 3 perc, als ten oosten 

, ton westen du r cn ten westen 
Zandvoorderhock. 

, te 2 uron, door den ontvanger der 
gistraüe cu domeinen, hij  J.Thomas: lo. hetsleoh-
n van dc bastions d eu Zeeland met tu.ssehoii 
legen courliue, ou het ravelijn , 

il doorgraven der  enveloppe voor do linkerfaco van 
Zeeland , het uitdiepen van een deel hoofdgracht cu 
tenure werken tut. de ontmanteling vau ; 
-u. hol maken van cene houten draaibrug mot gemet-
selde i over de hoofdgracht iu het ver-
lengde van du Beutheimerstraat. Aanw. 6 cn 7 . 
te ) ureu. 

, tc 8'/i ureu, door het ministerie van bin-
Benl. zaken, uun het gebouw van hol prov. bost.: 
ket opnemen vau het paurdeuspuur iu den grooten 
*eg le kl. uo. 4, tusschen Amsterdam cu . 
Aauw. 4 . g ƒ 4500. 

, te 8'/s Uren, duur het prov. bestuur: 
'at driejari g ouderhoud van het gebouw van hot prov. 
tasluur te . Aanw. 7 , tc 9 uren. 

Yr l j *a f f . *V 
, te 10 ureu, door hot iniuisterie van 

'iiuieul . zaken, mui het gebouw van hel prov. best.: 
lc de voortzetting over 40 Al . dor  verzwaring tot 5 

. validen westelijken havetidam le Breskens. Bu-
fiing ^0,u'88; 2o. het driejari g onderhoud vun het 
Utiitu l vuu Sluis naar  Brugge (Nederl. gedeelte). -
ping ƒ1350. Aanw. van beide 4 en 11 . 

, 1» . 
, to l l 1 / , uren, door het ministerie van 

i'iimeiil . zaken, aau het geitouw van het prov. best.: lo. 
W ouderhoudeu vau dc groote cn andere u 
" i , gedurende 3 jaren, ingaande op l 
hui. 1870 cn eindigende op 31 . 1S78, in 8 porc 

: perc. , ƒ9720; 2, f15,500; 3^lG,2li(i ; 
1, ƒ5200; 5, ƒ15,333; 0, ƒ5400; 7,13,500; 8, ƒ18,820; 
<V het driejari g onderhoud van al de werken, be-
horende tot het kanaal duor  Voornu. g 
/ 75,000 per  jaar; 3o. het driejari g onderhoud van 
de djjk - cn oevcrwerkeu bij s on de bcido 
"oomsche hoofden aan don Oudenhoornschen zeedijk 

 / ) per  jaar ; 4o. liet driejari g onderhoud 
Tau de dijk - eu oevorwerken om *s s quarautaiae-
pluats op ket eiland de Ticn-Gumotcn. g 
* 0 per  jaar. 

Amaterdam, tc 1' . uren, in het stalionsgebouw 
buiten de Willcmspoort: liet maken van de aarde-cn 

e andere werken voor dc uitbreidin g van het 
*tutiou sein placement te Zutfcu. Aanw. 23 en 24 Nov., 
W 11 uren. g / 235,000. 

Ollcrterp , bij  A. Baron vnu n thoe Slooten: 
. t nfbreken ou wederopbouwen van ccue boerenhui-
ig te Boetstorzwaag. 

, 14 . 
. te 12 uron, door deu directeur van 's s 

nuwmsijn van militair e , ten zijnen bureele: 
dc leveriug van 45(1 ransels compleet, van waterdichte 
stof, iu 1 perc. 

. tc 2 uren, door dc maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aau het centraalnurean: het 
uitroeren van aardewerken ou kunstwerken  het leg* 
gen van sporen en wissels, het levereu en verwerken 
vau ballast, hel bouwen van cen overluduigs|>crron , 
vau oene wachters wou ing en vau ecu waclitorshuisjc 
enz., tor  uitbreidin g van hol station Boxiol. Anuw. 
3') Nov. g ƒ 104,150; 2o. hol leveren van 
eikenhouten dwaisllggers  vau vierkant buslngen 
eiken wisselhout, ten behoeve van dun spoorweg 
Almelo—Salzbergen, 

, S , 
'a-llage, te ) uren, door het ministerie  bin-

nenl. zaken: lo. het maken vnn een gebouwtje, peil-
put, euz, vour  oene zelfregistreorendc peüschaul to 

t richt san do . Aanw. 9 . g 
ƒ 1 5 0 0; io. liet maken van eenige werken tul verbe-
tering van den boveumond der c ou-
der . Aauw. 11 . g ƒ24,000; 
3o. het maken van remmiugwerk langs dou linkeroever 
vau de Oude , beneden het la ml hoofd vau du 
spoorwegbrug hij . Aanw. c g 
ƒ 5 8 6 0; 4o. hol maken vau oen dam tot verbinding 
vau de plant iu dc Bakkcrskü (Nieuwe ,
den rechteroever, onder do gemeente n ad. 

. Anuw. . g ƒ4100. 

, i n . 
, te 2','ï uren, duor het ministuri e vnn bin-

nenl. zaken, aun het gebouw van het prov. bestuur: 
lo. het driejari g onderhond van dc groote cn andere 

n iu , in 5 pure
. g \*t '.r jaar  respectievelijk: ƒ19,000, 

ƒ 10,000, ƒ8000, ƒ 8 0 0 0, ƒ 13,330; 2o. het driejari g 
onderhoud van 's s havenwerken cn zeeweringen 
op Terschelling. Aauw. 11 g f 83(10 por 
jaar ; 3o. hrt driejari g onderhoud  de haven- cn 
zee werken op Ameland. Aanw. 11 g 
,6800 per  jaar; to. het driejari g onderhoud vnu de 

- en toewerken op Vlieland. Aauw.
g /'  32,000 por  jaar; 5o. het vernieuwen 

van een tolhuis op deu grooteu weg lc kl . no.  bij 
dc Papenlsan, gemeente . Aanw. 11 c
rning  J 5100. 

V r i j d a g , 17 . 
- i i t t - e l i , to lO'/ i uren, door het ministerie van 

binnenl zaken, aun het gebouw vau het prov. best.: 
het onderhoud der s groote wogen iu Noord-
Brabnnt,  1 Jan. 1870 — 31 . '78, in 11 pure. 

: perc 1, f 6900, 2, ƒ2000, 3, ƒ0900, 1, 
ƒ3900, 5, ƒ 8 8 0, 6, ƒ8800, 7, /"1700, 8, ƒ 9100, 9, 
ƒ2100, 10, ƒ 8400, 11, ƒ9000, alles por  jaar. 

A r n h e m , tc 12 uren, duor het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
het dueu vau herstellingen  vernieuwingen  de 
gebouwen cn voorwegen, behoorende tot bet c 
te . Aanw. 9 cu 13 . g ƒ 580, 

Zaterdag, * . 

l i . tu 2 uren, door het ministuri e vnn bin-
nenl. zakeu,  het gebouw  hot pruv. bestuur: 
het ged. 1S70, '77 cu '78 onderhouden van de schip-
brug, liggende over dc , tusschen Vreeswijk cu 

 met de beide voorhuizen, do noodhaven onz. 
Aanw. 15 c g ƒ 8080 per  jaar. 

, » 0 . 
, tc 10 uren, door het ministerie vau 

binnenl. zaken,  het gubouw van het prov. besl.: 
het gedurende 5 jaar  onderhouden der s groote 
weguu iu , van 1 Jan. '76—31 c '80, iu 
8 perc. Aauw.  cn 15 c g per  jaar: 
perc 1, ƒ 4 5 0 0. porc 2, ƒ 0 9 2 0, perc 3, r*3160, 
perc. 4, ƒ 9 1 4 0, perc. 5, ƒ8000, perc. 6, ƒ11,600, 
perc. 7, , porc. 8, ƒ1650. 

l i r e e i u . te 1 uur , duur  burg. cn weth.: dc ie ve-
rin. ' van matcrialou tcu dienste der  stedelijke gasfa-
briek in 1876, als o. a.: getrokkoii-ijzcreu pij|>en, fit-
tings onz-, koperen fittings, smeedster, plaatijzer, 
spijkers, blik , tin, vijlen, gegoten pijjieu , gietijzer, 
glaswerk, lantnarus, kalk, tras, verfwaren, borstelwerk, 

, olie, poelskntoon, touwwerk, savcraard, stconcu 
en boutwaren, in 17 perceelen. 

Z w o l l e , te fi ureu, door het bestuur  over do gast-
huizen, in hot Binnengasthuis: het docu van cene 
belangrijke verbouwing aan het Buitcngasthuis aldaar. 
Teekeningen cu beslet liggen, van 9 . af, iu de 
bestuurskamer van hot Binnengasthnis. . bij  de 
architecten . Aanw. 13 , tc 10 uren. 

, 31 . 

vu e, i n , tc 2 uren, door de maatschappij  lot expl. 
vau BUatsspOOrwegen, aan hot Cuutraalbureau: het 
leveren vau geschilde masten afrasteriugpaleu, iu 7 
perceelen. 

Woensdag, 11 . 
i . i m e te 12 uren, door  don ontvanger der  regis-

trati e cu domeinen, in c Eenhoorn: het maken eu 
bestraten van een nieuwen uitgang buiten do -
poort, bestaande in: a. hut maken van eene aarden 
liaan, ter  leugte van 201 , door de gracht voordo 
coiiitin c , tot aan dc brug over  dc 
buiten-vestinggracht; b. het verlengen vnu deze baitu 
tot aan de biuueuliniiet der ; c. het leg-
gen van  keihestrating, vau die biuncnlimict al' 
tol de in sub 1 genoemde brug; d. hot mukcu vnn 
een zijduin tot verbinding vau het ravelijn 2—3 aan 
deu nieuwen weg. Bilj . inz. 21 , bij  deu ont-
vanger  voornoemd. 

, 13 . 

V l l a g e , te 12 uren, door het miuistcrio van bin-
nenl. zaken: het maken eu stollen vuu den metalen 
bovenbouw voor do brug over  den u nabij  Aruhcrn . 
iul . hij  don eerstaanwezend ïugouieur to Arnhem. 
Aauw. 13 on 15 , telkens te 11 uren, aanvan-
grude bij  deu linker . 

Vr i j dag , 14 . 
, te 12 uren, door den ontvanger  dor  reg. cn 

dom., in t f van : het slcchtou van dc 
vestingwerken tusschen den weg van Breda naar 
Ginneken en dc geslechte gronden buiten de Bosch-
poort; het mukcu vau het oostelijk deel dor  ontwor-
pen singclgracht; het verleggen van oen doel vun den 
straatweg vau Breda naar  Ginneken. Aanw. 20, 21 
cu 22 . 

, « . 

, to 12 uren, door hot ministerie van bin-
nen), zaken, ten dieuslu der  Staatsspoorwegen: het 
mukcu van het zuidelijk laudhoofd der  brug over do 
Wnul beucdou Nijmegen. . bij  den eerstaanwezend 
ingenieur tc Arnhem en den sectie-ingenieur te Nij -
megen. Aanw. 22 ou 24 , telkens tc 1 uur. 

n den P van J a n u a r i , 

t leggen vau een kapitalen zeedijk, lang p- m-
9300 , tot indijkin g van den Eemspolder, onder  dc 
gemeenten Uitbuiten on Uithulzermeeden. 

Alloop van Aanbestedingen. 

, 9 Nov.: het bouwen van oou burger-
vraonhoil aan den grintweg ; 
iugek. 6 bilj. , als: 

O. Aaldcrink , ƒ 5499 
T. Sicbeliuk, „  4980 

. J. Vmkruborg . „  4783 

A. Bulten, f 4080 
11. J. , „  4598 
A . Sikkcus, k 4418 

allen aldaar; gegund. 
\\ ihli- i t.uik , 10 Nov.: het makoa vau 3 houten 

draaibruggen over het kanaal; ingekomen 9 bilj. , als : 
. eu J. Prummel, te Veendam, ƒ 2280 

J. , „  Pckcla, „  2277 
J. J. Smit, „  2270 
G. Bril , „  2270 

. Eggens, ., Nicuw-Buineii, „  2150 
11. Tinken . „  Stadskanaal, ,. 2140 

. van der  Borgh, „  idem „  2133 
J. J. Prummel, „  Veendam, „  2010 
Joh. Bcnus. „  2000 
overigen aldaar. 

, 12 Nov.: de lew-ring van steenkolen voor 
de gomceiitcinrichtingcn; gegund aan W. Breet, ü 
ƒ1.52 per  100 . 

O n w e r k e r k (op , !2 Nov.: het bouwen 
van euu nieuw woouhuïs; iugekomen 17 bilj. , als: 

. Puusschc. ƒ 4200 
P. dc , te Brouwershaven, „  4115 
.1. v. d. , „  4000 
J, Brouwer, „  Ouwerkork, „  3950 
J. , „  idem „  8900 
P. Vink , „  Noordgouwe. „  3900 

. Bosaans, „  3S70 
C J . Elzevier, „  3S63 
.1. Burtels, „  3S50 
J. P. Wisse, „  3700 
C. Bartols, „  3695 
C. , „  Brouwershaven, „  3650 
J. , „  3550 
W. , „  3500 
B. van Verre, „  Noordgouwe, .. 3410 
G. Alcman. „  3400 
11. C. v. d. , „  3290 
overigen tc Zierikzee; gegund. 

, 13 Nov.: hot bouwen van cen post-
kantoor met directeurswoning; ingek. 7 büj. , als: 
J. . Vos, te Almelo, f 8615 
A. Beijen cn 

A. J. Nosscnt, „ , 
„  Enschedé, 
„  idom 

idem 
„  idem 
„ , 

„  7594 
„  7547 
„  7400 
„  7253 
„  7100 
„  0790 

. Geerliug, 

. ter  Wcclc Az. 

. Tönis, 
 Eggink, 

J. Vgistra, 
gegund. 

, 13 Nov.: de uitvoering vnn eenige her-
stellingswerken aan do tot tie godshuizen hojiooreudc 
gebouwen; ingekomen G bilj. , als: 

J . Vlijbcrgc , ƒ 1270.22 
W. J . van , 1270. 
C. A. Gocthals, „  1020. 
C. . vau Sorge. „  1015. 
W. van Uijc cu Zonen, „  998. 
J. F. . v. d. , „  987. 

allen aldaar. 
, 13 Nov.: het leveren van schoolmeu-

belen ten dienste der  middelbare school voor  meisjes; 
gegund nnn A. Nutters, aldaar, voor  ƒ3188. 

, 15 Nov.: liet bouwen eener  vill a aldaar; 
ingekomen 12 biljetten , als: 
J. , te , ƒ15 ,600 
J. Brandhoir , „  14,500 
E. J. Jurriéus, „  Naarden, „  14,300 
Van , „  idem „  14,225 
G. vau Zeeland, „  Utrecht, „  13,995 
J. . Wolff , „  idem, „  13,900 
C J. s Jz., „  Amsterdam, „  13,700 

. , „  Baarn, „  13,555 
T. il . Vrakking , „  12,487 
F. van Bricnen, „  12,450 
J . Blakhuis, „  11,650 
G. , „  11,465 
overigen iddaar; gegund. 

, 15 Nov.: de levering van 730 ' kiezel ea 
52 3 klei, voor  onderhoud dergemeentcgrtutwegen; 
minste inschrijver  was W. Smits, te Warsum, voor 
ƒ 2795. 

Wseswal, 16 Nov.: lo. het leveren cn leggen van 
423 1 nieuwe Nuiucusche tegels eu het opbreken en 
herplaatsen vau 329  oude tegels voor de nieuwe 

. . kerk: ingekomen 2 biljetten, als: 
. J. , oude eu nieuwe doorocn ü / 3.10 
. J. , tc Eiudhoveu, idem „  „  2.96 

per ; gegund. 
2o. dc levering cn plaatsing van rood-marmercn be-

nevens granieten treden; ingekomen 3 bilj. , als: 
. J. . pu-, te Wocnsul, ƒ 598.50 

J. Bolsius, „  's-Bosch, „  584. 
. J. , „  530. 

nog niet gegund. 
, 10 Nov.: bet éénjarig ouderhoud van 

don straatweg van e naar ; minste 
inschrijver  was J. C. Bcscnoor, aldaar, voor  ƒ5912. 

, 10 Nov.: het slcchtou van kaden iu 
den grooten polder e op , in 6 perc; 
minsto inschrijvers waren: lo perc C. Blok, tc Oost* 
voornc, ƒ 1 1 0 0; 2o perc A. Soeteniau, te Putters-
hoek, 1*900; 3c perc. C. Blok, ƒ1190; 4e perc J. 
v. d. , tc , ƒ 299; 5c porc. C. Noor-
dijk , tc Uokanie, ƒ 5 0 0; 6c perc. C. Blok, ƒ 5 9 9. 

A l k m a a r ,  Nov.: de levering van 466,000 vlakke 
straatklinkermoppcu; gegund aan W. dc , te 

, ii ƒ14 .61 per  1000 stuks. 

, 17 Nov.: hut opbouwon vun deu nf-
ebranden wind-schcpradwutermolen; ingekomen 16 
itj. , als : 

J . , te Gouda, ƒ 1 6 , 4 49 
J. Bevorhof, „ , „  15,999 
J. vnu , „  Bodegraven, „  15,798 
A. , „  Vrijenban , „  15,300 
W. C. vau  „ , „  15,269 

. , „  Aarlanderveon, ,. 15,000 
C. Boers, ., , „  15,000 
W. , „  Alfon, „  14,998 
P. v. d. Spek, „ , „  14,975 
P. J. , „  idom „  14,888 
A . , „  Waddinxveen, ,, 14,795 
A. v. d. Berg, „  Boskoop, „  14,700 
A. s , „  Schiedam, „  14,408 
J. Spr. i j . fff , „  14,300 
F. Vcrhrugge, „  Waddinxveen, „  13,989 
P. vau , „  idem „  13,988 

l l i -cr j . in-dai i i , 17 Nov.: het vergrooten der  school, 
mot herstulling der  bestaaudc cu reparation aau do 
onderwijzerswoning: iugek. 16 bilj. , als: 
J.  v. d. Berg, te Oost-eu-Wost-

Bareudrecht, f 11,700 
Gebr. , „ , „  11,700 
A . Vrijhof , „  Ooat-en-Wesl-

Barendrecbt, „  11.361 
. . Overgaauw, „  11,360 

J. Gouw, „  11,350 
J. van Trigt , w 11,345 
Gcbs. Veldhuizen, „ , „  10,400 

„  Oost-en-West-
Bareudrccbt, „  10,280 

„  10,200 
„  Oud-Beierland, „  10,186 
„  Puttcrshoek, „  9,975 
„  idem „  9,975 

huizen, 
. Spruit , 

J. , 
J. Bunk, 
J. Nuuktgeboren, 
A . de , 

A. Bos, 

. Charlois 

9,900 
9,65 l 
9.030 
9,489 

, Stadskanaal, 

A. , 
P. , 
J. , 
Cl. , 

. v. d. Ploeg, 
. Stuijver, 

G. Neven, 
A. van , 

. Tieleman, 
 d. , 

A . , 
c Jong, 

ƒ 27(10 
„  2400 
„  2396 
„  2300 
„  2275 
„  2243 
„  2199 

ƒ 27,900 
„  27,249 
„  25,739 
„  25,487 
„  25,450 
„  25,150 
„  25,000 
„  24,990 

„  24,975 
„  23,478 

22,945 

te Oost-cn-Wcst-
Barondrccht, ƒ 

A. Onderdelinden, N 

W. Schippers, 
N. J. Netten, 
overigen aldaar. 

, 17 Nov.: lo. hol onderhoud dor  werken 
aan do buileuliaven vnu , voor 8 jaren, 
minste inschrijver  was A. Bolier, te Bruinisse, voor 
ƒ 10,000; niet gegund. 

2o. hel onderhoud der  werken aan de binnenhaven 
van , voor 6 jaren; minste iuschr. was C. 
J . s , to Sliedrecht, voor  ƒ 7 5 3 6; gegund. 

, S Nov.: dc levering van materialen aau 
het dop. ven marine, waarvoor  minste inschrijvers 
waren-, lo. dennen masten, n ou Zn., te Am-
sterdam, voor  ƒ 7 1 3 6; 2o. vuren delen, Eiudhoveu 
eu Zn., to Zwolle, voor  ƒ 4 9 5; 3o. zink, A. . -
burger, tc Utrecht, voor  ƒ11,467.50; 4o. loodwit 
Oosten cn Co., tc Amsterdam, voor  ƒ610.80; óo 
draaddoek, s Sypestcyu, tc , vuor 

ƒ 1380. 
, 18 Nov.: het vertimmeren van het be-

staaudc hulpkautoor ton diaustc der  posterijen te 
Stadskanaal; iugek. 7 bilj- , als: 
S. S. Stnitiug, to Oudc-Pckcla 
A. Niks, 

r  eu Somcr, 
J. , 
J . Bcnus, 
J. v. d. Borgh, „  idom 
J. S. Wietsema, 
overigen aldaar; gegund. 

Oude rke r k , 19 Nov.: hrt bouwen van een 
school voor  lager  onderwijs cn ouderwijzerswoning; 
ingek.  bilj. , als: 

te Capelle a . 
„  li l legers be rg, 
„  Gouda, 
„  Ouderkerk , 
„  Zierikzee, 
„ , 
„  idom 
 Schipluiden, 
„ n en 
„ . 
„  Schiedam, 
„  Gouda, 

Wapenve lde, 20 Nov.: dc bcpuining en begrinting 
van deu weg door  Wapenvelde, loopende van den 

r  grintweg, nabij  Buitenzorg, tot aan dc 
brug over dc Evcrgunniug, lung 2318 ; minsto in-
schrijver  was W. J. van der , tc Wilpe, voor 
ƒ 4 6 6 9; dc hoogste inschrijvin g bedroeg ƒ6100. 

, 22 Nov.: dc levering van steenkolen voor 
don stoomwutcrmoleu aun den Arkclscheu dam; minsto 
inschr. was A. Zcllekcns, to , voor ƒ 0.05 per 
100 . 

, 22 Nov.: het ophoogen van het terrein 
der  gemecutogasfabriek; minste inschr. was F. v. d. 
Vlugt , tc Sliedrecht, voor  ƒ16,200; de hoogste in-
schrijvin g bedroeg ƒ 36,900. 

A m s t e r d a m, 22 Nov.: het vijfjari g onderhoud der 
wegen en vaarten tusschen de zes Noord hollandsche 
steden; minste inschr. waren: perc. 1 (van Buiksloot 
tot aau dc zuidzijde van het Westerbuitcn te Edam), 
C. Blanke vuurt , te , vour ƒ 23,434; 
ierc. 2 (van het Schouw over  Purmerend tot Oost-
luizen), P. , te Beets, voor  ƒ22 ,995; perc. 3 

(van Edam tot de brug over de Beets), C. Blanko-
voort, voor  ƒ17,839; perc 4 (van de brug over du 
Beets tot het o tolhek), C. do Groot Jr. , 
to Schnrwoude, voor  ƒ 4 3 , 4 7 4; perc. 5 (van het -
dembliksche tolhek tot Enkbuizen), J. Boos, tc Groote-
brook, voor  ƒ33,333; alles gegund. 

A r n h e m , 23 Nov.: dc leveriug van 1150 gegoten-
ijzeren grafuo mme maaltjes voor do nieuwe begraaf-

P. Singcndouk, 
. , 

Penn cn Bnuduiu, 
. A. Schretlen cu Co., 

g cn , 
Van Oppen cn Co., 
Gebr. Prins, 
Van n en Co., 
C. u cn Co., 
C. T. Cramer, 
Schacpuiun en , 

g cn Sepp, 
. A. z cn Co., 

overigen aldaar; gegund. 
t iusctirijvingsbilje t van g on , 

te Bonn-, was met geldig, omdat gecne borgcu ver-
meld waren. 

, 25 Nov.: het maken en stellen van oen 
ijzeren kap voor het statiou bij  de beurs te -
dam; ingek. 5 bilj. , als-
Gute c 

Actieu-Verein f. -
bau u.  u t eu bet neb, 

j  „Prin s van 

. J. Entboven en Co., 
Penn cn Bauduin, 
F, s on Zonen. 

uer  stulc. 
ƒ 1.43 
„  1.37 

te , „  1.31 
„ . „  1.24 
„  Burin ' , „  1.20 

, „  1.07 
„  1.05 

„  Vaasseu, „  0.08 
„ , „  0.90 

„  0.90 
„  Zwolle, „  0.85 
„  Enschedé, „  0.84 
„ , „  0.54s 

te Obcrliauscn, / 57,990 

, 
. idem 

, 
, Alblasserdam, 

, 311,894 
, 30,491 
, 35,090 
, 33,900 

Advertentien . 

g 
op G 30  1875, 

in hot Timmerhui s te  naar 

dc l e v e r i n g van: 

1".

'2-.

e voorwaarden liggen, op de gewone dagen 
en uren , ter  lezing op het bureau voor de P  a a t-
s.'l i jk r  W e r k e n enz., in het Timmerhui s en 
zyn, voor  elke levering afzonderlyk, voor den 
prys van 5 cent, verkrijgbaa r bij  Wed. P. VA N 

E &  ZOON, Boekdrukken in den 
, n" . 73. 

 Zuilen- en

in , 

Sieuwehaven N.zyde 55, i t o t n ' r da in . 



E B — Zondag 28 November  1 8 7 5. 

c ONTVANGE E -
N te  zal op  22 

 1875, des middags ten 12 ure, in liet 
logement »</<?  bij  de s -
S E N, in het openbaar 

: 

N.B. e tc verwerken hoeveelheden bedragen 
onder  anderen : 

 met
e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 
t bestek ligt ter  inzage aan de n 

der e en n to
 en  eu is aan laatstgenoemd kan-

toor, van af  2  tegen be-
taling van één gulden, te bekomen. 

e uiinwijzin g in loco zal gegeven worden op 
 18 en  20  1875 , 

telkens des voormiddag! om 12 ure. 

. 

e Aanbesteding. 
e ONTVANGE S E N -

N ie  zal op Vrijda g den 24 -
cember 1875, des middags ten 12 ure, in het 

 bij  J. S aldaar, in het 
openbaar 

: 

NB. e te verwerken hoeveelheden bedragen 
ender  anderen ongeveer: 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 
t bestek ligt ter  inzage nnn de kantoren der 

e en n te
, 'jf  en  en is ann 

laatstgenoemd kantoor, van 10 r 1875 
af, tegen betaling van  tc bekomen. 

e aanwijzing iu loco zal gegeven worden op 
, g cn Woensdag den 20, 21 en 

22 r  1875, des voormiddag! ten tien 
ure, beginnende aan de gflamoveerde Bosch poort. 
Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij  den -
opzichter  P. VAN E E Jz., tc Breda, 

e Ontvanger  voornoemd , 

. 

Y &  C\, . 
 overtreft de gewone horizontale met 

afzonderlijken ingemetscldcn l door  minder 
kosten van aanleg, neemt veel minder  plaats in, 
is voordeeliger in brandstof, kan met hout, tur f 
en inferieur e steenkolen gestookt woiden, is ge-
makkelij k te vervoeren, vereischt geene of zeer 
üpt e fundering, en is verder van de laatste ver-
beteringen voorzien. 

Eenige Agenten voor Nederland, kolom'ïi en 

llijn-PrnisNen 

Ontmanteling van . 

OPENBARE AANBESTEDING . 
E O N T V A N G E E EN -

N le  zal op

9  1875. des naioidilags len 2 ure, iu 
liet logement lii j  J. S aldaar, in het 
openbaar 

: 
1

2".

e te verwerken  voor het 
eerste werk bedraagt aan graaf- en 
baggerwerk te zamen ongeveer  58000 . 

e besteding geschiedt hij  enkele inschrijving . 
e bestekken liggen ter  inzage aan de kantoren 

der e en n te
cn  en zijn nau laatstgenoemd kantoor 
na 22 November e. k. tegen betaling van één 
gulden voor  exemplaar te bekomen. 

e aanwijzing in loco zal gegeven worden op 
 en  den 6 cn 7

1875, des voormiddags ten  ure. 

. 

. 

Op g den 21" f n r  1875, des 
namiddags ten 2 ure, zal aan het Centraalbu-
reau bij  de e n le  worden
besteed : 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijvin g 
volgens art. 7 van het bestek. 

t bestek ligt van den 23"«> November 1875 
ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de -
reelse n te  en aan de bureau's van 
de  te

en  en is op  aanvrage op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven door de Sectie-
s voornoemd. 

 den 23 November 1875. 

 systeem met of zonder
 alsmede andere Constructien worden ver-

vaardigd in de Gussstahlfabriek van 

FRIED. KBUPP , te Essen. 
n bij 

 .T-  A  L E , 

, 
T - , 

, 
steed, voorhanden tegen veel verminderden prijs , 
in pler.hU eerste kwaliteit bij

Fabriek „d e Hollandsch e IJssel. " 
 i

Vervaardigen - en , 

volgens eigen systeem. 

k 

 & C'. 

Utrecht. 

.  &> ZOON , 

Fabrikante n van Stoom- en andere Werktuige n te Amsterdam , 

 Av

F  ot ter  dn m. 

 vnn
 en en andere 

. 
U t r e o ü t , Bl ldtstraat , 121. 

N N ; 
VOO

 en

, . 

, , , enz. 

 en
 en

 ens. enz. 

GI E \ , , enz. 

k van , Specialiteiten
, , -

en . 

N VA N N 

E L E Y L™. 
T E 

A . 
t leggen van gecomprimeerde  en

liet leggen van
 enz. 

t leveren van

orden door  geheel Nederland tot vooraf te bepalen prijzen gesloten, met garantie te-ei 
scheuren, bersten of andere gebreken. 

Ongaven vvorden kosteloos verstrekt door den r O. ü. VA N , aan de Fabriek Buiten 
singel tussehen de Willemspoort en Zaag-Barrière, WW . 107A. 

E T . 
l , F inanc ie et a 

de la l lande. 

: 3 F ior in a par  trimestre. 

n et A d m i n i s t r a t i o n , 13 T u i p ut r a a t , A m s t e r d a m. 

J . s c T X u i  A 

l e s a b o n n e m e n ts et es a n n o n c es s ' a d r e s s e r: 

 , Bureau, T u l p s t r a a t i3. 
chei . C. , . 

P A W S, ehoz . . T et C ' . , d S e v a s t o p o l, 92 
chcz , il  J . ' . rn : , , 

et chez tons les libraire s et bureaux de |ioste. 

. 
Voorhanden diverse  van volgende afmeting  * en | g met 9 Centim. hoogte, u 

geschikt in naaiiwe stralen, om hel vallen der  paarden te voorkomen, en vóór Vergaderzalen, j 
bulten en andere Publieke Gebouwen of , dinr  deze keien geen geraas veroorzaken 'en cin 
dehjk  met 4 Centim. hoogte voor  Trottoir s , Paardenstallen 
Wnschhuizeii , Oranjerii- n , Onderhuizen, Waranda's euz. ent. 

Nadere informatien aan e Fabriek ; wederverkoopers

 en N van  eu 
. alle soorten van 

 geijkte
 enz. enz. 

X * . 

n ia n eu Belgischen Straatkeijen, 

Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenen, BOS' 

n van Teekenbehoeften 
VOO , 

 wit en getint, 

in alle soorten. 
 m \ : 1 

, in rollen en vellen, blaauw en 
bistre. 

Th. J. DOBBE. 

A dr essen . 

Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen 
één regel ad ƒ 1 0 .— 
twee regels » . 15.— 
dri e regels » . 20.— 
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Berichte n en mededeelingen . 

. 

§ t officieele verslag van den kolonel d . 
door den Zwitserschen Bondsraad belast met een 
onderzoek naar de oorzaken van de met bloed* 
vergieten geëindigde werkstaking te Goschenen, 
is verschenen. Wij  zullen daaraan een en ander 
ontleenen. Oe zwaarste schuld druk t op het gou-
vernement van het kanton Uri , welks algemeene 
veiligheidspolitie en bijzondere politi e over du 
vreemdelingen veel te wenschen overlieten, en 
dat eene zeer  ontoereikende gewapende mat hl bij 
de tunnelwerken in dienst hield. 

Ook z|jne gezondheidspolitie was hoogst gebrek-
kig. e aannemer hielp, verklaarbaar  genoeg, 
de g niet krachti g in eeue taak, die zij 
lelve zoo slecht volvoerde. Ue huisvesting van 
de tallooze werklieden n u bijna geheel in han-
den van speculanten. Oe ellende, die in de voor 
hen bestemde wijken heerschte, gaat ulle ver-
beelding te boven. e bedden zijn vlak naast 
elkander  geplaatst in niet geluchic kamers, eu 
deze bedden zijn halfverrotte, ellendige stroozak-
ken. l worden deze-kamers uit de tweede 
liand verhuurd voor  eeue maand ann bijzondere 
unnemers, die er  het grootst mogelijk getal ar-
beiders toelaten, soms dri e voor  één bed, en deze 
arbeiders bedienen er  zich om beurten van. r 
hunner  betaalt 50 centimes voor  acht uren slaap-
stede, terwyl de geheele kamer SO tot 50 fran-
ken per  maand kost. t gebrek aan lucht in 
deze kamers, bezet door eeu groot getal perso-
nen, waar men het eten kookt en waar  den ge-
heelen nacht stinkende lampen branden, het ge-
mis van de noodzakelijkste zindelijkheid, de al-
lergebiekkigste inrichtin g der  geheime gemakken 
enz., zijn zoovele omstandigheden, die van deze 
vertrekken allerongezundsle lokalen maken. .
er  eene besmettelijke ziekte kwam uit te breken, 
zouden de gevolgen verschrikkelij k zijn. n de 
zijstegen, zoowel tc Airoi o als te Goschenen, 
worden de uitwerpselen op walgingwekkende wijze 
opeengehoopt, zonder dat uien er  zich in het 
minst om bekommert ze le doen wegvoeren. 

n vergelijking met deze ongezonde huisvesting, 
maken de lokalen, door de onderneming-Fuvre 
en C , e. opgericht, eeu goeden indruk . Zij  beant-
woorden aan alle redelijke eischen , maar  juist 
daarom kunnen zij  slechts een betrekkelij k gering 
getal werklieden opnemen. Up 1649 arbeiders 
te Goschenen worden'208 (meestal gesinsgewijse), 
en op 1021 te Airoi o (de steenhouwers uiet mee-
gerekend) 150 man (ook meestal gesinsgewijse), 
in de inrichtingen van Favre gehuisvest. 

Ue commissaris d is van oordeel, dat de 
ondernemer de genomen maatregelen vollediger 
moet maken om een voldoend toezicht over de 
personen uit te oefenen , de gevaarlijken, die geen 
papieren kunnen overleggen, te verwijderen, en 
de gezonde, eerlijke bes tan ddee 1 en te behouden. 

e loonen zijn niet ontoereikend; zij  kunnen 
de vergelijking doorstaan mei de betaling elders. 

e mijnwerker s ontvangen fr . 3.80 tot 4.00 voor 
acht uren arbeids; de opruimers van bet puin 
fr . 3.40 tut 3.50; de metselaars winnen fr . 5 en 
meer; de steenhouwers wurden betaald bij  het 
stuk. n moet echter  in aanmerking nemen, 
dat ieder  arbeider  dri e ten honderd moet laten 
stuan voor  do ondorstandskas, daarenboven 5 fran-
ken, eens voor  altijd . vour den aankoop vau de 
lampen, eu 30 centimes daags voor de olie. Bo-
vendien kust de akte van vast verblij f te Gesche-
nen . 1.50. e uitbetaling geschiedt eens in de 

maand, lu den tusschentyd ontvangen de werk-
lieden, uls voorschot op hun loon, bons van 1, 
2 en 5 franken. 

Omtrent de voeding bericht het verslag, dat 
er  te Goschenen een twintigtu l winkels bestaat, 
meestal gehuuden door , waar de werk-
lieden eetwaren kunnen koopen tegen prijien , 
niel houger dau elders, b. v. die

 te Chur en te Winterthur . 
Een groot aantal werklieden, die gemeenschap-

pelijk  maken, voeden zich tegen 00 tot 
80 centimes per  dag, eene sum, die, vergeleken 
met de dagelyks aau de tunnel verbruikt e krach-
ten, ontoereikende is om hen behoorlijk te voe-
den , deze omstandigheid is oorzaak van vele 
ziekten. Er  bestaat ook zeker  getal , 
waar men voor . 2.50 dnugs geeft: des mor-
geus kulBt . kaas en brood; des middags soep, 
vleesch, groenten en bruod, met eene llesch bier; 
des avonds soep, kuud vleesch en brood, met eene 
halve flescb wyn. Nooit  er  eenige klacht ge-

rezen over de hoedanigheid en den prij s van het 
eten. t de verhouding, die cr  bestaat tussehen 
het loon en den prij s der  voedingsmiddelen en 
de huur , kunnen de arbeiders geld overleggen. 
En werkelij k wordt er  maandelijks gemiddeld 
fr . 30,000 uit Goschenen en Airoi o bij  postwissel 
naar ë overgemaakt, en eene gelijke som, 
na legen goud te zijn ingewisseld, naar dat land 
gezonden 

Bovendien heelt de onderneming Favre en 0*. 
te Goschenen epn winkel opgericht, dien zij  voor 
eigen rekening drijft . Zij  debiteert de werklie-
den voor de gekochte waren eu huudt op den 
betaaldag hunne schuld van hun tegoed af. r 
de arbeiders in den tusscheiitijd slechts voorschot 
op hun loon kunnen krijgen in den vorm van 

 moeten de winkeliers in hel dorp. althans 
zoo zij  zaken willen maken, die  in betaling 
aannemen; zij  zijn zelfs verplicht gereed geld 
terug te geven, bij  voorbeeld als een arbeider 
eeu glas bier  bet;ialt met  van 5 fr . 

t volgt, dat, terwij l de winkeliers hun ge-
reed geld moeten voorschieten, dus hun exploi-
tatie-kapitaal, tegen  die soms eerst na een 
maand heiaaibaar  zijn , zonder dat zij  rente ge-
ven , de onderneming Favre in denzelfden tij d de 
winst geniet van die gelden. 

e feiten raken de werklieden niet, te min-
der omdat de winkeliers nooit iets hebben aan-
gevoerd tegen de hoedanigheid en den prij s der 
waren van de gruute onderneming, maar men 
begrijpt , dat hunne mededinging er  ie moeilij-
ker door  werd eu dat hunne klachten dus niet 
zonder  grond zijn. u begrijpt dus ook, dat 
zij bij  het oproer van hun invloed op hunne 
landgenooten een zwak gebruik hebben gemaakt, 
en niet voor de onderneming Favre en C" . in 
de bres zijn gesprongen en hun leven hebben 
gewaagd. 

Wat de luchtverversching in de tunnel betreft, 
die het onderwerp van een bijzonder  verslag van 
den nieuwen hoofdingenieur van deu St.-Gothard, 
den heer , heeft uitgemaakt, en de oor-
zaak, of liever het voorwendsel van het oproer 
geweest is, veelmeer dan het vraagstuk der  loo-
nen, der  huisvesting en der  voeding, — het verslag 
verklaart , dat zij  zeer  gebrekkig is. n onze 
mededeeling omtrent de bijeenkomst van de Zwit -
sersche natuurvorschers te Audermatt hebben wij 
reeds gezegd, dat meu cr  iu voorzien zal door 
groote aspirators ot suigpompen.  talmt

 tot eigen nadeel. 

 de  in 

de verwijdin g  heeft de vernieuwing van 
de lucht onder  normale omstandigheden plaats 
door  middel vau saamgeperste lucht, afgegeven 
dour de iu werking zijnde boortoestellen. Gedu-
rende de ontlading vau de mijnen  bet oprui-
men van bet puin wordt al de saamgeperste lucht, 
vroeger  gebezigd om de boren in beweging te 
brengen, vrijgelaten, wat de zekerheid geeft, 
dat tn de eigenlijk gezegde
cu in de nabij  gelegene gedeelten de lucht in 
den regel genoeg gezuiverd wordt. 

Wat echter  de gedeelten van het werk aangaat, 
die nailer  bij  de opening zijn en waar men uit-
sluitend of hoofdzakelijk met de handen arbeidt, 
zij  schijnen bepaald blootgesteld aan de uitwerkin g 
van bedorven lucht. 

Niet alleen mist deze ruimt e aanhoudende en 
reehtstreeksehe luchtverversching door  middel van 
saamgeperste lucht, die uit de boorwerktuigen 
komt; niet alleen is uien er, gedurende de ont-
lading van de mijnen en het opruimen van het 
puin, beroofd van de vrijkomende lucht , die de 
werktuigen in beweging brengt; maar  ouk wordt 
de lucht, reeds bedorven door de ontploffing der 
mijnen en het nanzijn van zooveel werklieden, nog 
onzuiverder  gemaakt door de gassen, die uit de 

 en de werken tot voortschrij -
ding worden gedreven, zoodat de ademhaling er 
in den hoogs teu graad belemmerd wordt. Tot 
heden heelt men de lucht slechts gezuiverd -
en dat nog wel op geheel onvoldoende wijs, — 
door  voor een oogenblik de buizen te openen, die 
.lour de plekken, waar  zich de arbeiders bevinden, 
loopen om lucht te brengen tot de werktuigen. 

Natuurlij k schaadt deze ontsnapping van lucht 
in de buitenste deelen vau de tunnel uan de wer-
king der  toestellen in het binnenste deel, ofwel, 
ty vermindert de luchtverversching. n beperkt 
huar dan ook zooveel mogeiyk en gaat er  niet toe 
over  naar de inuat der  behoefte. l heeft 
het willekeuri g eu heimelijk plaats van de zijde 
der arbeiders zelven. 

Ue punten, waar  de werklieden het meest lyden, 

zijn de verwijdin g der  en de plekken, waar 
men de formeelen plaatst voor bet metselen van 
het gewelf. 

r  deze ongemakken aanhoudend toenemen, 
naarmate de mijnarbeid krachtiger  doorgezet en 
de tunnel dieper  wordt ; daar bet aan den an-
deren kant van belang is deu voorraad saamge-
perste t niet bovenmatig uit te putten, is het 
noodzakelijk in de vernieuwing van de lucht in het 
inwendige van de tunnel te voorzien door  hyzon-
dere inlichtingen , die alleen voor  dit doet dienen. 

e inrichtingen zijn ongelukkigerwijs nog niet 
geplaatst, en de gezondheidstoestand der  werkende 
bevolking te Goschenen lijd t er  merkbaar  door; 
borstaindoeniugeu komen er  veel voor, maar  ook 
de slechte huisvesting door de huisjesmelkers 
draagt hiertoe bij . Te Airol u zijn die bezwaren 
niet zoo groot, want de bedorven gassen worden 
voor een groot deel opgeslurpt door de aanzien-
lijk e watermassa's, welke uit de galerij  komen. 

e Commissaris verklaart , dat cr  den 27 Juli 
geen werkelijk e en bijzondere beweeggrond tot 
werkstaking aanwezig was, waaruit hij  afleidt, 
dat er  lek ere afspraak bestond om den arbeid op 
te schorten, onder  welk  ook. Op-
merkelij k genoeg was dien dag de luchtverver-
sching beter dan anders. Eerst later, toen het 
oproer  yeldwon, bedong men ook hoogcr  loon. 

r wordt erkend, dat de soldaten slechts van 
hunne wapenen hebben gebruik gemaakt tot

 tel

Overeenkomstig de voorstellen van den Com-
miisaris beeft de Zwitsersche Bondsraad besloten : 

1*. t verslag validen Commissaris zal worden 
gezonden aan de e en e he lïegee-
ringen, en tevens zal haar  worden medegedeeld, 
dat de Bondsraad de noodige maatregelen zal ne-
men om, zooveel mogelijk, tooucelen als die van 
27 en 28 Juli te voorkomen. 

2e. t Gouvernement van het kanton Uri zal 
eene aanschrijving ontvangen, dat de Bondsraad 
aandringt op snelle en volledige maatregelen tot 
handhaving van de openbare rust en orde. t 
zekerste middel om hiertoe te geraken is de op-
richtin g vau eeu Bunds-cummissariaat. 

3'. e Gouvernementen van Uri en Tessiu wor-
den oplettend gemaakt op dc volstrekte noodzake-
lijkhei d buitengewone maatregelen te nemen te 
Goschenen en te Airolo , opdat de huisvestingen 
voeding der  werklieden ouderworpen zijn aan eeu 
ernstig eu voortdurend toezicht uit het oogpunt 
van gi'zjndheii l en politie. 

e twee Gouvernementen worden bovendien 
uitg-nooiligd zoo spoedig mogelijk aan den Bonds-
raad een uitvoerig verslag te zenden van de maat-
regelen , die zij  zich voorstellen te nemen. 

4'. e uituoo liging wordt gericht tot de 
e van deu Gothard-spoorweg, met aanbeve-

ling te waken voor  onvertraagde voldoening aan 
het voorstel van deu heer d omtrent de lucht-
verversching. t Bouds-departcment der  spoor-
wegen wordt gelast er  de hand aan te iiuuden, 
dat deze luol.tvervei selling verbeterd wurde. 

5'. e s d ontvangt di har-
telijkste dankbetuiging voor de volvoeiïug van 
zijne zending 

— t standbeeld vuu deu overleden Prins-
gemaal van Engeland is bijna gereed. t is 
onder tiet l t iu llydepark ge-
plaatlt t zal uu voor 't oog van 't publiek 
worden bedekt, om verguld en afgewerkt te wor-
den. Als het geheel gereed is, zal het door de 

n lelie onthuld worden. 

— e schouwburg te Barmen is tengevolge eener 
gasontploffing geheel afgebrand. t gebouw was 
het vurige jaar in gebruik genomen. 

B  A N . 
'a- e beer Joh. Stortenbeker 

alhier, decorateur van Z. . den , is be-

noemd tut ridder der  orde van de Eikenkroon. 

— Bij  beschikking van 30 November  j.1. is aau 
C. de Groot, te Papeudrecht, tot wederopzegging, 
vergunning verleend voor een stoomsleepdienst 
langs de strooinen, rivieren en kanalen in de 
provinciën Noord-Brabant, Gelderland, -
land, , Zeeland cn Utrecht. 

— e r  van Binnenlandsche Zaken heelt 
vastgesteld de volgende lijst der  stations voor de 
beambten van den Waterstaat, voor den buiten-
gewoneii dienst eu de correspondentie langs de 
dijken , gedurende ijsgang en hoog opperwater  pp 
de rivieren in den aanstaanden winter, en heeft 
daarbij  c. a. bepaald dat sullen worden gestatio-
neerd : te Gorinchem of elders: 1'. O U i d , in-

specteur  (adres Gorinchem); . S. J. , belast 
met de ijsopruimingen in de rivieren en, zoo-
noodig, ter  vervanging van den inspecteur  hoofd-
ingenieur; . F. Beijerman, adspirant-ingenieur. 
Vinnen: A. van , ingenieur; . S. , 
opzichter. Ameide: . , buitengewoon 
opzichter. Schoonhoven: J. C. , ndspirant-
ingenieur; C. Spoon Az., opzichter. n a/d 

: A. Bennick , bakenmeester. Gorinchem: 
. . J. J. , hoofdingenieur; W. . , 

ingenieur; . B. G. , idem; J. G. 
n , opzi«hter  ; F. C. Brak , idem ; J. C. Papst, 

buitengewoon opzichter; N. C. de , idem. 
Aspercn: . de , opzichter. : 
C. A. Jolles, adspirant-ingenieur. Sliedrecht: C. 
vau der  Vlies, buitengewoon opzichter. : 
O. A. n vaar, opzichter. Alblusserdam \ F. 
van , buitengewoon opzichter. 

— n de zittin g van den Gemeenteraad van 
30 November  jl . werd o. a. behandeld bet voor-
stel der  Commissie van Bijstand betrekkelij k de 
verbi 'eding vau de e n op 14 meters. 
Nadat hieraan als voorwaarde was toegevoegd de 
medewerking der g bij  de gebouwen van 
het e van Justitie, werd het voorstel 
met algemeene stemmen aangenomen. 

a werd met algemeene stemmen aange-
nomen een voorstel om den gasprijs, met ingang 
van 1 November j l . , op 12 cents per s te 
brengen 

t einde der  vergadering was gewijd aan dis-
cussién over het voorstel tot het nemen eener 
proef met het spoelstelsel te Scheveningen, waar-
tegen o. a. do beer n groote bezwaren had; 
hij  wenschte de invoering van een afzonderlijken 
afvoer  voor de faecalien en voor het wasch- en 
hemelwater, met vermijdin g vau het spoelstelsel. 

e discussién over dit voorstel zullen op een 
nader te bepalen dag worden hervat. 

Amsterdam Onder de stukken, die voorde 
raadsleden ter  lezing zijn nedergelegd, komt voor 
eene voordracht van Burg. eu Weth. met eene 
ontwerp-overeeukomst tussehen Burg. en Weth. 
eu de Amsterdamsche Vereeniging voor  di'n bouw 
van arbeiderswoningen, (waartoe door den d 
18 ton beschikbaar  gesteld is). 

Bij  de. overeenkomst verbindt de Gemeente zich 
kosteloos ter  beschikking van de Vereeniging de 
noodige terreinen te stellen eu tot het einde der 
overeenkomst te laten; .tie terreinen kostel'ios te 
doen ophoogen en aplaueeren, zoodat oniniddel-
lyk met het bouwen  aanvang kan worden 
gemaakt; kostelooss medewerking van deu archi-
tect eu verdere gemeenteambtenaren, wier  hulp 
de Vereeniging noodig beeft, te stellen; de noo-
dige straten eu wegen aau te leggeu eu voor 

tm rioleering, bestrating eu verlichtin g te 
zorgen, en de tot bouwen benoodigde gelden tot 
een bedrag vau 18 ton ter  leen te verstrekken, 
tegen eeu rente van 4'/, pCt. 

e terreinen blijven het eigendom der  gemeente, 
die bij  het eindigen der  overeenkomst de vrij e 
beschikking, ook over ul het gebouwde, terug-
krijgt , zonder  andere vergoeding dan de overne-
ming van al de schulden en lasten der  Veree-
niging. 

e overeenkomst eindigt: lo. nadat de geleende 
gelden, en wat er  verder  bijkomt , zijn afgelost; 
2o. met wederszijdsch goedvinden der  partyen, o 
3o. 3 maanden nadat zy w 'geus niet-nakoiuing 
der verplichtingen jegens de gemeente, door  deze 
is upgezegd. Alsdan wordt de Vereeniging, as 
aanzuivering der  verschuldigde renten, vun al 
hare verplichtingen ontslagen , terwij l de gemeente 
alle rechten en schulden van haar  overneemt en 
het waarborgfonds van het Verbond wordt ont-
heven. 

Burgemeester cn Wethouders wyzen de terrei-
nen aau, in overleg met het Bestuur der  Ver-
eeniging, die binnen 3 maanden na de ophooging 
de woningen moet aanbesteden; anders uugeii 
Burgemeester  en Wethouders ten haren koste doen 
bouwen eu die kosten voegen by de hoofdsom 
der geleende gelden. e plans en bestekken, 
do contracten van aanbesteding en de assurantie 
moeten leu genoegen van Burgemeester  en Wet-
houders plaats hebben. e huizen moeten wor-
den verhuurd, zoodru Burgemeester  .en Wethou-
ders die voor  bewoning geschikt achten. e huur-
prijzen en term|jnen woideu aan het Bestuur  der 
Vereeniging overgelaten. Geen perceelen mogen 
kosteloos worden afgestaan, behalve voor de ad-
ministrati e of de beauibteu der  Vereeniging; deze 
laatste draagt de grond- en polderlasten van de 
afgestane terreinen. Buigeiueester  eu Wethou-
ders stellen bij  huar een commissaris aan, die 
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de vergaderingen van het Bestuur  en die van de 
leden bijwoont. t Bestuur  geeft aan Burge-
meester  en Wethouders alle gevraagde inlichtin -
gen en inzage van afschriften van boeken en 
stukken. 

e Vereeniging mag, in overleg met het Ge-
meentebestuur, een deel der  woningen verkoopen. 

e opbrengst komt, nn aftrek van den prij s van 
den ondergrond, aan de gemeente in mindering 
van de schuld. e Vereeniging kan de te leenen 
gelden opvragen, zooveel zij  noodig oordeelt en 
vergoedt de rente van den dag der  ontvangst 
tot dien der  terugbetaling. Zij  moet een waar-
borgfonds van 5 ton nominaal 2'/, pCt. doen in-
schrijven, waarvan de gemeenteontvanger  de rente 
int , welke Burgemeester  en Wethouders met het 
Bestuur  verrekenen. 

Van de nctto-opbrengrt der  huren — na aftrek 
van kosten van administratie, onderhoud (gewoon 
en buitengewoon) en grond- en polderlasten — 
wordt de rente aan dc gemeente betaald en dient 
het overschietende tot aflossing. s die opbrengst 
onvoldoende voor  de rentebetaling, dan wordt 
deze uit de rente van het waarborgfonds aange-
vuld , en hetgeen dan nog te kort komt bij  de 
hoofdsom der  schuld gevoegd. j  worden 
ook gevoegd de renten der  voorgeschoten gelden, 
tot de maand na die waarin de voor  die gel-
den te bouwen huizen voor  verhurin g gereed zijn. 
Uit hetgeen de netto-opbrengst meer  dan de rente 
bedraagt, wordt in de eerste plaats (vóór do af-
lossing) vergoed, wat in vorige jaren van de 
renten van het waarborgfonds mocht zijn bijge-
past. Bij  elke ƒ 1 0 0 , 0 00 die afgelost is, wordt 
dat fonds met ƒ 2 5 , 0 00 verminderd, en dat be-
drag ter  vrij e beschikking van de Vereeniging 
gesteld. 

Assen. e prij s van het gas alhier  is door 
den , te beginnen met 1 Januari, met één 
cent per  kub. nieter  verminderd en alzoo gebracht 
op 13 cent. 

Wonseradeel. Op de voordracht voor  ge-
meente-architect (salaris f 1200) zijn geplaatst de 
heeren: . B. Wesselius, tc Buitenpost, B. . 
Vogel, te Enumazijl en . G. T. , e Alk -
maar. Voor deze betrekking hadden zich 58 sol-
licitanten aangemeld. 

 Tot Gemeente-architect alhier  is 
benoemd de heer . , te Zierikzee. 

J TOT G
. 

G . 

Vergadering van 19 November 1875. 
n de vragenbus werden eenige vragen van 

practischen aard gevonden, de behandeling er  van 
werd tot eene volgende vergadering uitgesteld. 

e Voorzitter  verzocht den heer  J. W. C. Ten-
geler  Jr . uit Schiedam, welke op zich genomen 
had eenige mededeelingen te doen over  »het af-
voeren , het verwijderen , het verzamelen, het on-
schadelijk maken en ten nutte brengen van fae-
ca l iên" , daaraan gevolg te geven. 

n zijne inleiding noemde spreker  dat vraag-
stuk, en wat daarmede in verhand staat, eene 
quaestie, die ovcial is cn hoe langer  hoe meer 
wordt van het hoogste belang, van de dringend-
ste opportuniteit en van gecompliceerdheid tevens. 
Geen practicus op bet gebied der  Bouwkunst 
zijnde, zou hij  zich echter  niet inlaten metal de 
bijkomende omstandigheden en détails van bepaald 
bouwkundigen aard, dus ook niet met al de bij -
zonderheden verbonden nan ieder  nieuw stelsel 
van riolcerin g enz , in de laatste jaren van eene 
of andere zijde aanbevolen. 

t men omtrent dit alles niets van hem 
verwachten, dan een exposé en gros, hij  beschouw-
de daarentegen dc wetenschappelijke zijde der 
quaestie — waarmede hij  bepaald het oog had 
op het nutuur - en scheikundig gedeelte — als 
tot zijn departement tc bchooren. 

t gedeelte nu was hem onder  het bewerken 
reeds xóó veelomvattend geworden, dat hij  ver-
zocht had over  twéé in plaats van ééne leesbeurt 
op de vergaderingen d<-r  Afdeeling te mogen be-
schikken. 

e zou hij  ditmaal uitsluitend spre-
ken over  sdroge destillatie, knol enz., in ver-
band met de faecaliên en met plaatselijke toe-
standen.'' 

Spreker  begon met eene heschiijving van de 
«koolstof '. j  beschouwde haar  als een ele-
ment, waaraan, met nog enkele andere, eene al-
lergunstigste rol in de groote huishouding der 
natuur  — zoowel organische nis anorganische — 
is opgedragen. n verband met hare physische 
eigenschappen, maakte hij  terloops nog melding 
van het gevoelen, in den jongsten tyd door  na-
tuurkundigen voorgestaan, omtrent de theorie 
van het werkelij k bestaan en de groepeering der 
atomen. Wat de chemie der  koolstof betreft, 
volgde by gemakshalve de oude, bekende ziens-
wijze, welke baar  verdeelt : alpha koolstof (a C), 
beta koolstof (JJ C) en gamma koolstof (ï C). Als 
voorbeeld van dien eersten vorm werd de dia-
mant besproken; als voorbeeld van den tweeden 
het graphiet. Spreker  toonde daarbij  aan dat 
deze stollen een kristalvor m hebben, gekristalli -
seerd voorkomen, wel is waar  voor  beide lichn-
men verschillend, maar  waardoor  ze toch kenne-
lij k onderscheiden zijn van den  toestand, 
die, in den ruimst en zin genomen, alle andere 
verbindingen der  koolstof omvat, alles wat inde 
wetenschap "  wordt genoemd, onver-
schillig met welke andere stoffen zy vereenigd 

, en die volgens sommigen (Frankenheim) een 
mengsel van dc beide eerste zijnde, aamorph"  — 
vormloos — voorkomt. 

Er werd koriclij k een algemeen overzicht ge-
geven vun het belangrijk aandeel, dat de koolstof 
in dien vorm heelt uan het ontstaan der  verschil-
lende lichamen, zoowel in het organische als in 
het anorganische ryk , en zoowel in den vasten, 
als in den druipend-vloeibaren en den gnsvormi-
gen toe<tand. Enkele bepaalde voorbeelden daar-

van , wat uitvoeriger  besproken, konden vaneen 
cn ander  een denkbeeld geven. 

Spreker  ging vervolgens over  tot de behande-
lin g der  vraag, of er  — als het dan waar  is dat 
de koolstof het organische element bij  uitnemend-
heid is, en in soo veelvuldige verbindingen voor-
komt— of er  dan ook geene mogelijkheid bestaat 
haar  daaruit weder  op kunstmatige wijze af te 
scheiden? e vraag toestemmend beantwoor-
dende, gaf luj  eene schets van het verloop der 
handelwijze, in het algemeen genaamd: .droge 
destillatie" , in engeren zin ook: sverkoling" . 

n verband met het aangegeven onderwerp was 
de laatste natuurlij k hoofdzaak, en spreker  toonde 
daarbij  aan, dat de meest uiteenloopende stoffen 
aan die bewerking kunnen onderworpen worden, 
mits ze koolstofhoudend zyn, — benevens het 
resultaat dat daarbij  telkens verkregen wordt. 

t laatste — voorzoover  het te winnen eind-
producten betreft — bestaat dan altij d uit het te-
rugblijve n van een vast residuum — racer of 
mindere zuivere kool — de vorming van enkele 
druipend-vloeibare en vóóral van gasvormige li -
chamen. Naar  gelang van het doel van de fa-
briek is om de ééne dan wel de andere soort 
der respectieve lichamen te verkrijgen , tracht men 
de betrekkclyke hoeveelheid daarvan steeds te 
vermeerderen, en ze afzonderlijk op te vangen, 
te verzamelen. 

Een en ander  werd met enkele voorbeelden 
opgehelderd, waarbij  tevens gedacht werd aan 
de vervaardiging der  i/dierlijk e of beenderenkool". 
Spreker  meende echter  dat de aanwending van 
die laatste bij  de faecal iên, niettegenstaande vele 
kostbare eigenschappen , wel altij d achter  zal staan 
bij  die der  zoogenaamde »plantenkool" , eensdeels 
omdat de grondstof altoos zeldznmer en -
der is, andersdeels omdat hare fabrikage meer-
dere bezwaren met zich brengt. 

e plantcnkool daarentegen is niet alleen op 
tamelijk gemakkelijke wijze te bereiden, maar 
bovendien in bijkans onbepaalde hoeveelheden te 
verkrijge n , en vindt tevens een rui m gebruik in 
onderscheidene takken van fabricks- en hand-
wet ksnijverheid. Spreker  beschouwde haar  dan 
ook als het voorname punt zijner  lezing, en, ter-
wij l hij  het hout aangaf als de stof, die men, bij 
de kunstmatige vervaardiging van plantcnkool 
tot type mocht stellen, gaf hij  een uitvoerig over-
zicht van de tot heden in toepassing gebrachte, 
zeer  verschillende wijzen van houtverkoling. 
Zoowel die mei, als die zónder afsluiting van 
lucht, bepaaldelijk van zuurstof, werden in bij -
zonderheden nagegaan cn daarbij  tevens aange-
toond, niet alleen wat in al die gevallen telkens 
het resultaat zal zijn , maar  ook, welke omstan-
digheden als werkzame, invloedhebbende factoren 
bij  een en ander  kunnen optreden, om, hetzij 
ten goede, hetzij  ten kwade, aan dat proces deel 
te nemen. 

n al is het hout zeker  met recht de 
type van alle zoodanige koolfabrikago, er  zijn 
toch nog he.] wat andere stoffen tu noemen, 
insgelijks van plantaardigen oorsprong, die daar-
toe evenzeer  kunnen aangewend worden, ja , 
daarvoor, onder  gegeven omstandigheden en met 
ecu bepaald doel, wel hij  voorkeur  in aanmer-
king zullen komen. 

Spreker  had daarbij  vooral op het oog die ge-
meenten in ons land, welke voor  de verwijderin g 
en verzameling der  faecaliên een of anderen 
vorm van het «tonnenstelsel", het  koolclosetsys-
tecm"  bijv. , hebben aangenomen. Ook over  de 
kunstmatige vervaardiging van kool uit deze stof-
fen , door  spreker  samengevat onder  den collec-
tieven naam van »menschenafvnl", werd nog het 
noodige gezegd. 

Wat aangaat de gemiddelde hoeveelheid daar-
van, welke men in eene gegeven gemeente bere-
kenen kan per  jaar  en per  hoofd als grondstof 
te zullen ontvangen, daaromtrent meande hij  te 
mogen stellen, dat de uitkomsten in eene groote 
stad zeker  voordeeliger  balans zullen aantoonen 
dan in kleine plaatsen en op het platteland. 

e redenen voor  dat gevoelen werden tevens 
door  hem medegedeeld. 

Wat daarentegen betreft de hoeveelheid kool , 
welke men, evenzoo in eene gegeven gemeente, 
berekenen kan per  jaar  cn per  hoofd voor  het 
genoemde doel te zullen gebruiken, hieromtrent 
zal eerst gesproken worden in het vervolg, dat 
hij  op zijne tegenwoordige lezing hoopt te leveren. 

Spreker  ging vervolgens over  tot de beschrij-
ving van de vele en merkwaardige eigenschappen 
der kool. n verband met het onderwerp kwa-
men daarvan natuurlij k het eerst in aanmerking 
al die hoedanigheden, welke gegrond zijn op hare 
poreusheid, namelijk: haar  vermogen om dam-
pen en gassen in zich op te nemen, eu om ze-
kere lichamen uit hunne oplossingen te trekken. 

e werkingen zijn echter  geen chemische, maar 
wat men in de scheikunde noemt: «werkingen 
vun vlakken" , want ook andere stoffen bezitten 
dat vermogen, maar  de kool is daarom in dnt 
opzicht van zooveel waarde, omdat zij  zich, in 
tegenstelling met die nndere stoften, tegenover 
die opgenomen lichamen «indifferent ' verhoudt, 
dat is, met geene daarvan, behalve met de zuur-
stof, eene scheikundige verbinding uuugaat. 

Op nl die eigenschappen nu berust uls gevolg 
de aanwending der  kool tot bederfwerende stof. 
Ook met het oog op de faecaliên werd dat ge-
deelte door  spreker  ten laatste nog behandeld, 
terwij l luj  eindelijk besloot met het stellen van 
deze thesis, waarvan hy de toepassing en het be-
wij s insgelijks een andermaal wenschto te leveren, 
namelyk : de desinfecteerende werking der  kool is 
slechts eene tydelyke, en, aangewend op orga-
nische stolfen, kan zij  nooit beletten dat daarin 
bacteiien ontstaan. 

e Commissie, belast met een onderzoek naar 
de qualiteit enz. der  steenen, vervaardigd door 
de heeren g en C u . ad k van , 
achtte de tyd nog niet gekomen om haar  oordeel 
daaromtrent mede te doelen, maar wenschto nog 

 J. W.
 Jr .

, . 

Vergadering van  November 1875. 

e heer  Vierlin g deed eene belangrijke mede-
deeling over  purquetvloercn. Aanvankelijk had-
den de Engelschen in dit opzicht dc voorkeur. 
Voor  elke kleur  maakten zij  een tegel. t leg-
gen der  vloeren kost daardoor  veel tij d en zorg. 

r  vervaardigde men te h in Pruisen 
tegels, die echter  vele gebreken hadden. e 
kleuren liepen in elkander, of scheidden zich niet 
voldoende nf Thans is men terzelfder  plaatse er 
in geslaagd zeer  goede, deugdelijke tegels voor 
parquetvloeren te vervaardigen. e kleuren zijn 
blyvend en van elkander  goed afgescheiden. t 
materiaal is zeer  hard. Er  zijn tweeerlei quali-
teilen. e eerste qualiteit kost van fG tot ƒ 25 
de 1 . Spreker  stelde eenige monsters ter  be-
zichtiging, alsmede zeer  schoone kleurteekeningen, 
vnn uit voormelde tegels samengestelde parquet-
vloeren. Vloeren van deze tegels zijn minder  vun 
prys dun de Bngelsche vloeren. Bij  den heer 
Vierling , agent der e fabriek, is steeds 
een gro >te voorraad dezer  tegels voorhanden. 

t lid z Pimentel hield hierna eene 
zeer  boeiende voordracht over  het gemis aan plas-
tiek iu e bedehuizen, uuar  aanleiding 
eener  wetenschappelijke studie van .  Cotin 
te Potsdam, over  die e von , 
die in het atriu m vau de e aldaar 
geplaatst is, naast den Christus van Thorwaldsen 
en tegenover  de Piëta van . Ue wering 
van plastiek in e bedehuizen had oor-
spronkelijk zijn grond in het tweede der  tien ge-
boden : «Gij  zult geen afgodsbeeld maken, noch 
«eenige gelijkende gestalte van hetgeen boven in 
»den hemel of beneden op dc aarde uf in het 

r  onder  de aarde is." e toepassing van 
dit verbod was men meerder  of minder  streng, 
naarmate onder  de volken , met welke l in 
aanraking kwam, meerder  of minder  neiging tot 
beeldendienst was. Spreker  toonde dit uan door 
mededeeling der  verschillende zienswijzen te dezer 
zake in de achtereenvolgende eeuwen onzer  ge-
wone jaartelling . 

r  afgezien van de vrees voor  beeldendienst, 
was en is nog onder  de n vri j  algemeen 
het streven om hunne synagogen eenvoudig te 
doen blijven, en duaruit verwijderd te houden al 
wat de zinnen bezighoudt en van de toewyding 
aan het gebed afleidt e afwijkingen hiervan 
zyn uitzonderingen op den regel. 

t voorgaande staat ook in verband met dc 
architectonische inrichtin g der e bede-
huizen. Builen twijfe l heeft men daaruit alles 
willen verwyderd houden wat de aandacht zou 
kunnen afleiden. Vandaar  die hoogst eenvoudige 
bouworde, waardoor  het lsruelitïscli bedehuis zich 
over  het algemeen kenmerkt. 

Nadat de Voorzitter  den heer  Pimentel had dank-
gezegd voor  zyne hoogst belangrijke beschouwin-
gen, werd door  de heeren e eu Vogel in ver-
hand daarmede gesproken over  de prachtige sy-
nagoge der n te Berlijn , een meesterstuk 
vun bouwkunst, waarvan zij  eenige bijzonderheden 
mededeelden. 

Thans werden ter  sprake gebracht eenige door 
het r  ter  behandeling voorgestelde 
vragen. 

Na eene korte discussie wordt besloten vyf dei-
voorgestelde vragen te behandelen, als: vraag 3. 
oln welke gevallen en op welke gronden is een 
beton fund eer  i ng onder  bruggen, sluizen en andere 
bouwwerken aau te hevelen boven eene gewone 
houten  En hoe moet deze geconstru-
eerd worden f"  Vraag 4. »ls het mogelijk binnen-
muren terstond met kleuren te vooralen, die stand-
houden en niet verweeren? Welke grondstoffen 
moet men daartoe aanwenden eu welke mengsels,''' 
Vraag 0. >ls het bouwen met spouwmuren ol met 
muren van holle steencn aau te raden voor  ge-
wone woonhuizen, arbeiderswoningen, villa' s cu 
grootere gebouwen/ Wat leert de ondervinding 
dienaangaande/ Bevorderen zy reinheid. en wat 
valt op te merken aangaande de kusten / Verdie-
nen zy' voorkeur  boven dikke, massieve muren.'" 
Vraag 7. «Schoorsteenmantels, plafondornumenteti, 
behangselpapier  en vele andere bouwaï tikeleu 
worden kant en-klaar  ingevoerd en hy groote 
hoeveelheden gebruikt. Wat is hiervan de reden, 
terwyl deze artikelen evengoed in Nederland zelf 
door  de kunst en de industri e geleverd kunnen 
worden/"  Vraag 12. «Aan welke voorwaarden moet 
een bouwplan voldoen, ten overstaan van de te 
gels, dio de kunst, de samenstelling en het op-
tisch aanzien in het algemeen eu altij d vorderen/" 

Ter line van advies over  deze vragen werden 
verschillende Commissien betwemd en wel vuor: 

vruag 3 de hoeren Singels en Vuu der  Tas. 

» 4 P > Bauer, , Ginjoolen 
en Elfring . 

» 0 r » r  en Van . 
i 7 > - Vierling , Ginjoolen en -

ters. 
> 18 » heer  Vogel. 

a had eene kunstbeschouwing plaats. Ue 
heer  Wys liet S platen zien, ouutooiiende hoe-
danig Schinkel - opvatting eu zienswijze was om 
het inwendige van gebouwen door  kleuren te 
versieren. 

e heer n stelde vervolgens ter  bezich-
tiging: het plaatwerk ^'Architectur e privée au 

*  siècle. i ns intérieures peintes"  par 
Cesar ; voorts een model van een geschil-
derd plafond, bestemd voor  de groote eetzaal van 
het l Garni te Scheveuingeu, en  lelijk 
eeu mede door  hem vervaardigde, uitstekend ge-
lukt e proef vanancautisch schilderwerk, geschikt 
voor  binnenmuren. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
, O . 

Garlnrhem, tc 10 urcu, door  den commandant der 

Smie, ia den : het verbetoreu vau de werken 
J Ëverdingen (3c gedeelte). g 123.000. 
«mi lde, te 10 uren, door  het burgerlij k armbest.: 

o. a. dc levering van effcnblauw katoen, ongebleekt 
dito, zwart cn bruin pilow, cn vocringhnai. 

ttmlrrda m . te 1'/, uren, door  de . -
spoorwegmaatschappij, iu liet stationsgebouw : lo. de 
levering van eikenhouten dwarsliggers cu van vier-
kant beslagen eiken wisaelbout; 2o. idem van spoor-
staven met eindverbindingen en hankbouten; 3o. het 
maken cn leveren van 55 stalen tougbewegingen mot 
excentrieken. 

Oesferare, hij s . : liet bouwen van 
eene geheel nieuwe boorenhuizing met keldcrskainer. 

Oudenaak*: het bouweu van 2 woonhuizen eu af-
zonderlijk hok. Bilj . iuz. bij . v. d. t of J. de 

. 
. 7 . 

W*e»p, te l Va uren, door  den eerstaanwezend in-
genieur, in liet gemeentehuis: het verbeteren van do 
vesting Wcesp, onder  het beheer  der  genie aldaar. 

, tc 7 uren, door  het burgerlij k armbest.: 
de levering ged. '70 van : 150 . katoen voor  bedla-
kens, 100 . id. voor  sloopen, 50 . heddcnboiit, 
75 . grauw linnen, 100 . wit katoen, GO . ge-
streept molton, 70 . blauw baai, 100 . vricsboat, 
15 . wollen boczolstof, 50 . kiclcstreep, 100 it . 
aschgrauw diamet, 40 . wit bombazijn, 150 . bruin 
pilow, 100 . zwart linnen, 150 . changeant, 100 

. voeringkatoen, 50 . handdoekeni.oea, 25 . 
oogjesgond, 00 . saaiet, 8 groen en 8 wit wollen 
dekens. 

Weenadag, . 
Zwolle, tc 10 ure», vanwege burg. en wetli., op 

het terrein i de uitvoering van eenig aardewerk tot 
verbetering van de gemeente landerijen in Stadsbroek. 

Zuirvn , tc 11 uren, door  provisoren van liet O. en 
N. gasthuis: o. a. de levering vau 'wollen dekens, 
Vlanmscli cn grij s matrassenlinnen, effen neteldoeken 
verdere manufacturen, guren, band, enz. 

, tc 11 ureu, door  lint. gemeentebest.: 
het bouwen van eenc ondnrwijzerswoning. 

Vac*, tc 11 uren, door  het polderbestuur  van de 
Brrcd o Watering bewesten Ycrscke, in e Prins van 
Oranje: het maken van buitengewone verdedigings-
werken aan den oever  dior  watering. 

V i l a * * , te l uur, door  het ministerie van oorlo?, 
ten dienste van 's s magazijn van geneesmiddelen: 
o. a. de levering ged. '70 van verschillende beaoo-
digdheden. (Zie no. 4S.) 

Cauda, te 1 uur , door  burg. cn weth.: lo. het ver-
bouwen vnn een gedeelte van het wecs-eu-aalmoeze-
niershuis aldaar. Bilj . inz. 7 , voor  's avonds 5 
ureu, ter  secretarie; so. de levering van dc ten dienste 
der gemeente ged. '70 benoodigde materialen. 

, ter  sceretarie van het dijksbestuur  van 
: lo. bet verboogen 

en verzwaren van den zeedijk ten westen de , 
van den Slaperdijk af tot aan de Tucozijl , over  de 
lengte van 1350 . g ƒ 07,600; 2n. het door-
trekken van het bazalt-kapwcrk, r  lengte van 150 

. tot afsluiting van het open vak tusschen de kap-
werken in '01 en '0t gelegd, mot opruiming van het 
bestaande verouderd paalwerk bij  den Tcroelster , 
ten westen vau dc . g : 30,000; Sa het 
verboogen en verzwaren van den Zuidfcnslerdijk , 
over  dc lengte van 1980 , benevens BO  aanslui-
ting op het oostciade vau 52 . cu aan het west-
einde van 70 „  dus samen ter  lengte van 2108

g ƒ 34.200. 
, O . 

, te 10',', nrcu, door  liet dijksbestuur  van 
hot waterschap Zevon-Grietonijon-en-Stnd-Slooten, bij 

, op liet s ter : lo. de levering 
van 280 *tèr e riviergrint , 10 stère verbrijzelde keien, 

O stère kalkkoizcl, 150 stère harde brik eu 30 stère 
aeeglint, in onderscheidene perceelen; 2o. het onder-
houd gel. '76 van de wegen, in 3 perc, nis ten oosten 
do , ten westen dc r  en tcu westen 
Zandvoorderhoek. 

tmmrrxeden, to  uren, door  notaris A. , 
bij  Vaa llemerl in dc : het bouwen van een 
woonhuis aldaar, op hel terrein sectie 1), no. <4. 
Aanw. op den heslcdingsdag. 

, te 2 uren, door  den ontvanger  der 
registratie cn domeinen, bij  J.Thomas: lo. het slech-
ten van de bastions d cn Zeeland met tusschen-
gelegen eonrtine, en bat ravelijn , 
hot doorgraven der  enveloppe vóór de linkcrfaco vaa 
Zeeland. het uitdiepen vaa een deel hoofdgracht cn 
verdere werken tot de ontmanteling van ; 
2a. het maken van eenc houten draaibrug met gemet-
selde landhoofden over  de hoofdgracht in liet ver-
lengde van de Bent hei nierstraat. Aanw. 0 cn 7 , 
te 10 uren. 

, te 2'/, ureu, door  het ministerie van bin-
neul. zaken, aan het gebouw vau het prov. best.: 
het opnemen van het poardcuspour  ui den grooten 
weg e kl. uo. 4, tusschen Amsterdam en . 

g /4500. 
, te 2', uren, door  het prov. bestuur: 

het driejari g onderhoud van het gebouw van het prov. 
bestuur  te . Aauw. 7 , 1c 9 uren. 

Wij-tan . 10 . 
, te 10 uren, door  het ministerie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
lo. do voort Set ting over  40 . der  verzwaring tot 5 

 van den westelijken huvendam te Breskens. -
ming ƒ10,688: 2o. het driejari g ouderhoud van het 
kanaal van Sluis naar  Brugge (Nederl. gedeelte). -
tuiug ƒ1350. Auuw. van beide 0 c 

zwolle, lu \2 uren, door  hot prov. bestuur: lo. 
het éénjarig onderhoud van de aarde- en verdiepiugs-
werkeu van de t en hare zijtakken; in-
hei docu vun vernieuwingen, en k< ntellingea aan de 
kunstwerken, gebouwen enz. der t en 
hare zijtakken, mul het tccrweik, ged '70. 

Zaterdag, 11 . 
ltrecht , tc 10 uren, door  den eerstaanwezend in-

genieur, in het gebouw voor  kunsten eu wetenschap-
pen : het maken vaa gemeen schap wogen nabij  het fort 
aan het Vossegal. Bilj . iuz. 9 , te 12 uren, ten 
bureele van deu ingenieur  voornoemd. 

, tc l l uren, door  dun architect . W. 
Veth, in l cu Zeevaart: het gedeeltelijk 
afbreken van een slalgehoiiw, gelegen aau het Vlak . 

. B , no. 335, eu daarvoor  in dc plaats optrekken 
van eeu magazijn met bovciigrlcgen bergzolders. Be-
stek eu teekening liggen in genoemd kollichuis. 

«lachteren, te 11 ureu, door  burg. cu weth.: het 
driejari g onderhoud der  kunstwegen in die gemeeuto. 
samen lang 30,190 . . bij  deu ge meent cepzich ter 

. Wichorts, tc . 
, . 

, te 9'/| ureu, aan het bureau der  ge-
meentewerken: hot afbreken en wegruimen eener  ko-
lenloods aan do , en bet bouweu eenor 
idem aan de Vest. 

, te l l 1 , ureu, door  het ministerie van 
. zaken, aau het gebouw van het prov. best.: lo-

ket onderhouden van de groote eu andere n 
in l land, gedurende 3 jaren, in ö perceelen. 

E  — Zondag 5 r  1875. 

: perc. 1, /9720; 2, '15,500: 3. ƒ18,266; 
4, ƒ5200; 5, ƒ15,333; 6,/5400; 7,13,560; ; 
2o. het driejari g onderhoud van al de werken , bo-
hoorende tot het kanaal door  Voorne. g 
ƒ75 ,000 per  jaar; 3o. het driejari g onderhoud van 
de dijk - ca oeverwerken hij s cn de beide 

c hoofden aan den Oudeuhoornsclien zeedijk 
g ƒ 6450 per  jaar; 4o. het driejari g onderhond 

van de dijk - cn oeverwerkcu om ' i s quarautaiue-
plaats op het eiland dc Tien-Gemeten. g 
/ G450 per  jaar. 

, te 1 uur, door  burg. en weth.: het leve-
ren eu stellen eener  afscheiding tusschen de terreinen 
der aschstaal en de nieuwe gasfabriek. Aanw. 9 , 
te 10 uren. 

Amiterdam , te 1'. uren, in het stationsgebouw 
buiten de Willenispoorf: het maken van de aarde-en 
eenige andere werken voor  dc uitbreidin g vnn het 
stationsemplacement te Zutfcn. g ƒ 235,000. 

B riet le. tc 2 uren. dou  regenten vau het gast-, 
proveniers- en ziekenhuis, in genoemd gesticht: a. 
timmerwerk enz., en b. metselwerk enz. voor  het ver-
grooten en vernieuwen der  bestaande mnnneu slaap-
zaal en het aanbouwen van een nieuwe ziekenzaal 
met privaat, benevens het verplaatsen van een turf -
schuur. Aanw. 7 , te 2 uren. 

, bij  A. Baroa van a thoe Slootea: 
bet afbreken en wederopbouwen van eene boereuhui-
zing te Beetsterzwaag. 

, 14 . 
Cauda, te 11 uren, door  den eerstaanw. ingenieur, 

in : het makeu van een schoolgebouw bij -
en van verbeteringen iu de kazerne te Schoonhoven. 
Bilj . inz. 12 , te 7 uren, op liet bureau van deu 
ingenieur  voornoemd. 

, te 12 uren. door  den directeur  vnn 'slink s 
nuuraziju van militair e kleeding, ten zijnen bureele: 
de levering van 450 ransels compleet, van waterdichte 
stof, ia 1 perc. 

Ureeiu, te 2 uren, door  de maatschappij  tot cxpl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: het 
uitvoeren van aardewerken en kunstwerken, het leg-
gen vau sporen en wissels, het leveren eu verwerken 
van hallast, het bouwen vau een overladingsperron , 
van eeue wachters woning en van eeu wachtershuisje 
enz., ter  uitbreidin g van het station Boxtul. g 

ƒ104 ,150; 2o. het leveren van eikenhouten dwars-
liggers en van vierkant beslagen eiken wissel bont, 
ten behoeve van den spoorweg Almelo—Salzhcrgen. 

Weenidag, A . 

, tc 11 uren, door  het ministerie vnu bin-
uenl. zaken: lo. het makeu vnn een gelxjuwtjc, peil-
put, enz. voor  cene e peilschaal te 

t aan de . Aanw. 9 c g 
ƒ 1 5 0 0; 2o. het maken van eenige werken tot verbe-
tering van den bovcnniond der c on-
der . Aanw. 11 . g ƒ24,000; 
3o. het makeu van rcinmiugwcrk langs den linkeroever 
van de Oude , beneden het landhoofd vau de 
spoorwegbrug bij . Aanw. 11 . g 
ƒ 52(10; 4o. liet maken vau een dam tot verbinding 
van dc plant in dc Bakkcrskü (Nieuwe , aan 
den rechteroever, onder  de gcmeunlc u ad. 

. Aanw. 11 c g ƒ4160; 6o. het drie-
jari g onderhoud van 'e s palen vrerhoofdnn op 

, tegenover  Bricll e eu s en van de 
zijde van . Aauw. 9 c g ƒ4200; 
Go. dc levering van steenkolen voor  het stoomgemaal 
te Steenenhoek («iiuslcns4000, hoogstens 15,000 ) 

Pleleraburen, te 4 uren, bij . . : eene 
vertimmcrin g aan de voorhuiziug op Groot-VValta , tc 
Sexbierum. Aanw. 9 , te 9 uren. 

, 18 . 
, te 11 uren, door  deu minister  vau marine: 

het makeu en stellen vau een ijzeren kustlichttoren, 
ter  vervanging vau den bestaande te , met 
den aankleve van dien, . bij  den houwkuudigo bij 
den ilienst van het loodswezen. 

Vllage, tc 12 uren, door  het ministerie van jus-
titie , ten behoeve vau dc n Omuicr-
scbnus cn Veeuhuizen : o. a- ue levering van leder, 
ongebleekt 60 . katoendoek, idem 80 . idem, 
gebleekt linnen hauddockeugued, katoenen ketlings 
vun garen no. 3, inslaggaren uo. 3, breikatoen uo. 12, 
llOUl- , aarde- CU glasWClk, lilllici l liunigarci l UO. 2 eil 
3, kalocncn uaaigareti, band, kuoopen enz., hout- en 
ijzerwaren. 

, te 12 uren, door  gecommitteerden over  den 
gecomb. grintweg , bij  de 

n Beekman : het ouderhoud vau dicu «egOver 
'76. . bij  den opzichter  B. A. 1'eineit, to Zoel-
mond. Bilj . inz. 10 c bij  den secretaris Van 

, tc -
llaarlcm , te 21/. uren, door  het ministerie van bin-

nenl. zakcu, aan liet gebouw van het prov. bestuur: 
lo. het driejari g onderhoud vau de groote en andere 

n in , iu 5 pure. Aanw. 11 
. naming per  jaar  respectievelijk; f 19,000, 

ƒ10 ,000, ƒ8000, ƒ 8000, ƒ 13,350; 2o. het driejari g 
ouderhoud van *s s havenwerken en geewerlngen 
op Terschelling. Aanw. 11 c g ƒ8360 per 
jaar; 3o. het driejari g onderhoud vau de haven- en 
zee werken op . Aanw. 11 c g 
ƒ 6800 per  jaar; 4o. het driejari g onderhoud van de 

- eu zcowerkcu op Vlieland. Aanw. 11 
. g f 32,000 per  jaar; 5o. het vernieuwen 

van een tolhuis op den grooten weg le kl. no. 1 hij 
de Papenlaau, gemeente . Aanw. 11 c -
ming ƒ 5100. 

Wemmcla, te 5 uren, bij  den kerkvoogd T. lleeg: 
het bouwen van cene stelpbuizing bij  Warutille . . 
bh deu architect Silcuga. Aanw. 13 , te lo uren. 

Vrijdag , 17 . 

, te lO'/ i uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
het onderhoud der » groote wegen in Noord-
Brabant, van l Jan. 1870—31 c '78, in 11 perc. 

: perc. 1, / 5900, 2, f8000, 3, ƒ6000, 4, 
ƒ , 5, ƒ 030. 6, ƒ2800, 7, /'170U, 8, ƒ 9100, 9, 
ƒ2400, 10, ƒ8400, 1  ƒ  allea per  jaar. 

truliein , te 12 ureu, door  het ministerie vnu 
binnenl. zaken, aau het gebouw van bet prov. best.: 
het doen van herstellingen ou vernieuwingen aau de 
gebouwen cn vcerwugen , bchoorendc lot het r 
te . Annw. 0 en 13 . g / 580. 

, te 12 uren, door  het prov. bestuur: 
het vernieuwen van sommige gedcelteu vau het palen 
opscliccpshoofd te Onstmahorn. Aanw. den 4eu dag 
vodr  de besteding. 

Nijmegen, tc 12'  : uren, door  burg. en weth.: dc 
levering vnn 14S,20O e keien. 

Zaterdag, S . 
ttreeht, to 2 uren, door  het ministerie van bin-

nenl. zaken, aan het gebouw van bet prov. bestuur: 
het ged. 1876, '77 en '78 onderhouden van de schip-
brug, liggende over  de , tusschen Vreeswijk en 
Vinnen, met de beide veerhuizen, de noodhaven enz. 
Aanw. 15 . g ƒ S0S0 per  ïaar. 

ltrecht , tc 2 uren, door  het prov. bestuur: het 
éénjarig onderhoud van de prov. grintwegen: lo. vau 
Utreoht naar  Cothen, 2o. van n naar . 

. bij  don hoofdingenieur  en don ingenieur  in bet 
8e district . Aanw. van oo. 1 14, van no. 2 15 . 

, ! . 
, te 10 uren, door  het. ministerie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw vau het prov. best.: 
het gedurende 5 jaar  onderhouden der s grooto 
wegen in , van 1 Jan, '70—31 . '80, iu 
8 perc. Aanw. 14 en 15 c g per  jaar : 
pert 1, ƒ 4 5 0 0. perc. 2,  3, f3160, 
perc. 4, ƒ 9 1 4 0, perc. 5, /S0G0, perc. G. ƒ 11,600, 
perc. 7. f9940, perc. 8,

, te 12 uren, ten raadhuize: het inrich-
ten tot meststaal, van het daarvoor  bestemde terrein 
aan dc , nabij , bestaande hoofdzakelijk 
in : het uitdiepen van de o haven, het graven 
vau eene nieuwe haven in bovenbedoeld terrein en 
hot oplioognn vau dat terrein, het makeu vau de uoo-
dige rijspakwnrkn n cn het bouwen van eenc ascllloods 
cu cene loods voor  compostberciding cn hot makeu 
der riolen, bestratingen en verdere werken, voor  de 
inrichtin g benoodigd. Bestek en teekeiiingcn liggen 
aan het bureau der  gemeentewerken. Aanw. S , 
tc 2 uren. 

i t rei lil . te 1 uur , door  burg. en weth.: de leve-
rin g van materialen ten  der  stedelijke gasfa-
briek in 187G. (Zie no. 48.) 

Xwalle, tc 0 ureu, door  liet bestuur  over  de gast-
huizen, in het Binnengasthuis: bet doen van cene 
belangrijke verbouwing aan het BiiitcngAsthuis aldaar. 
Teekeningen en bestek liggen, van 9 . uf, in de 
bestuurskamer vau bet Binnengaathuis. . bij  de 
architecten . Aanw. 13 , lc 10 uren. 

staveren, door  bot waterschap -
phaerl-en-A. Z.:  het maken iu '70 van ecu vak 
steeiiglooüng, ter  vervanging vun .90 . paalwerk, 
tnot wijziging der  richtin g en verbooging en verzwa-
rin g van ecu dijk ; 2o. liet leveren van 000 last brik , 
in 12 perc; 3o. idem van 950 last zuilcubazall, in 1 
perc: 4o. dc levering van grenen heipalen, gordingen 
eu  5o. de levering vau 1200 en 730 . 
rongen; Go. het gewoon onderhoud der  waterschaps-
wegen ged. '7G. Bilj . iuz. 19 . 

, t l c 
i trei-itt . te 2 ureu, door  de maatschappij  lot expl. 

van Staatss poor wege ii , aan hut Centraalbureau : hei 
leveren van geschilde masten ufrastcringpalcn, in 7 

Waenadag, 33 e 
sjleuwe.sfiedarp, te 11 ureu, door  kerkv. en not. 

der . gemeente, bij  J. : het amoveeren 
der  eu  bouwen eener  nieuwe kerk. . 
bij  den architect Van Wijugaardea tc . 
Aanw. 13 , te 11 uren. 

Crave, te 12 uren, door  den ontvanger  der  regis-
trati e en domeinen, in e  het maken cn 
bestraten vau eeu nieuwen uitgang buiten dc -
poort. Annw. 18 en 20 , te 12 uren. (Zie 
verder  no. 48.) 

i .tun, tc uron, door u ontvanger  der 
reg. en dom., iu het : lo. hr l onder-
houden van- en het doen van eenige herstellingen san 
liet t repot op dc voormalige marinewerf; 2o. 
idem van het voormalig Oostiudisch s aan de 
Boompjes, aldaar, heide ged. 3 jaren. . bij  den 
opzichter  van 's s gebouwca W. C. van Goor. 
Aanw. 17 en 20 , tc 10 uron. Bilj . inz. 21 , 
vórir  12 urcu. 

, . 
, lo 12 uren, door  het ministerie van bin-

nenl. zaken: liet maken en stellen van deu metalen 
bovenbouw voor  de brug over  den n nabij  Arnhem, 
lui . bij  den cerstaauwezend ingenieur  te Arnhem. 
Auuw. 13 cn 15 , telkous te 11 uren, aanvan-
gende bij  den linker , 

Vrijdag , Z4 . 
, te 10 uren, door  het ministerie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
bet maken van eenc hetonfuudcoriug voor  een kaai-
muur  voor  eene los- cn ludiugplaais aan het kanaal 
door  Zuid-Be vel and te Wemeldmgo. Aanw. 17 en 20 

. . 
Breda, te 12 urcu, door  den ontvanger  dor  reg. en 

dom., iu t f van : het slechten vau de 
vestingwerken tusschen den weg van Breda naar 
Ginucken eu de geslechte gronden buiten dc Bosch-
poort ; het makeu van het oostelijk deel dor  ontwor-
pen singolgracht; het verleggen van eeu doel van den 
straatweg van Breda uaar  Giunokuu. Aauw. 20, 21 
eu 22 c 

Vtreclil , te 2 uren, door  het ministoric van bin-
neiil. zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het éénjarig onderhoud en het doen vau eenige her-
stollingen eu vernieuwingen aau de academische ge-
bouwen te Utrecht. Aanw. 20 . g ƒ 8220. 

, 23 . 
, le 11 uren, door  het ministerie van 

binneul. zaken, aau hel gebouw van hel prov. best.: 
het éénjarig onderiioud der e burnerschool 
ie . g ' 1400. 

, te 111 j  uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aun bet gebouw vnn het prov. best.: 
het éénjarig onderhoud en het doen van herstolliugeu 
uan de gebouwen van de hoogescbool te . 

g f 22,000. 
, te  uren, door  dc . -

spoorwegmaatschappij, in liet statiousgebouw . de le-
vering vaa stalen puntstukken cn kruisharten, voor 
uitbreidin g van de sporen op het slation Zutfeu. -
miug J 4200. 

, 30 . 
, tc 12 ureu, door  liet ministerie vau bin-

neul. zaken, ten dienste dei Staatsspoorwegen: het. 
maken vuu hel k landhoofd der  brug over  do 
Waal beueden Nijmegen, lui . bij  den eerstaanwezend 

r  le Arnhem en deu sectie-ingenieur  te Nij -
megen. Aauw. 22 cn 24 , telkens te 1 uur. 

ViUdag, 31 . 
, door  den burgem. vnn -

deel: de leverilig van 300 stère macadam. 
. « Jan. fata. 

Vllage, ie 11 urcu, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, ton dienste der  Staatsspoorwegen: het 
verleggen vuu den oostelijken afsluitdij k bij  den Paar-
icnlioi'k , het maken van den mond van het spoor-
woghassin langs het goedereastation - het verlengen 
van den walerkeercnden dijk eu het maken van een ka-
naal  ii it'  i keersluis aan de oostzijde der -
landcn lc Amsterdam, teu behoeve van den spoorweg 
Nieuwcdiep -Amsterdam. . bij  den eerstaanw. in-
genieur  te Amsterdam. Aauw. 21 en 28 . '75, 
telkens tc  uren. 

n den leep van JanuarlinfS. 
t leggen van een kapitalen zeedijk, lang p. m. 

930O , tot indijkin g vau den , onder  de 
gemeenten Uithuizeti eu Uithuizermcedeii. 

Op later e brpalen datum. 
: het bouwen vin een cement- en 

graan pak huis , alsmede van 8 woningen, aan de Olde-
Galileéu, aldaar. . bij  den architect J. 1). Bruns, 
en teokeuingen liggen in het Blauwhuis. Aauw. 6 

, te l) uren. 
n i het bouwen van oen achtkanten wind-

watermolen , van 16  vlucht, aan do Wargaster 
vaart ouder  Toerns. Bestek ligt bij  G . Brouwer, op 
de Froakepol.  bij  A. Bosch, te . 

Afloop van Aanbestedingen. 
Wijngaarden, 18 Nov.: het stichten van eeue 

school cn onderwijzerswoning; ingekomen 16 biljet-
ten , als: 

. Boer, ƒ 17,777. 
B. Visser. te Papendree!. , „  16,675. 
J. vau . „  16,530. 
J. Borsjo, „  16,496. 
F. Slroeflaud. „  16,465. 

. Visser, „  16,462. 
B. Snoek, ., 16,450. 
3. van Snveater. „  16,330. 
A. , „  16,250. 
J. Zuiderhoek, „  16,106. 
B. Visser, „  15,000. 
A. W. de , ., 14,800. 

. Sleeuwits, „  14,600. 
J. deu Engelse, m 14,550. 
W. n , 14,500. 
J. .  Wijngaarden, „  13,895.95 
overigou to Sliedrecht. 

Worki,m , 20 Nov.: het dempen ran een gedeelte 
gracht, genaamd dc Wijmorts , het bestraten daarvan 
enz.; minste inschrijver  was Ë. . , te Bol-
twaid , voor  ƒ 7 9 0 0; gegund. 

Utrecht, 23 Nov.: lo. het doen van herstellingen 
aan de poort en den duiker  over  de Aalsboek, ten 
behoeve vau deu spoorweg ; geeu 
biljetten ingekomen. 

2o. het maken en leveren van 13 stalen tonghewc-
gingen met cxccnlricken, ten dienste der  uitbreidin g 
van de sporen op het station Nieuwcschans; ingek. 
6 bilj. , als: 

. J. Enthoven en Co., te , ƒ 6409 
 A. Schreden en Co., „ , „  4834 

Uuion Actien-Gesellschaft, „ , „  4Gü5 
k -

laiul" . „  idem „  4450 
Jos. Armstrong en Co., „ . „  4330 
Gebr. , „ , ,  4284 

, 23 Nov.: het vorbouwen van bet voormalige 
schoolgebouw en onder  wijzers won ing tot gemeente-
huis; ingek. 4 bilj. , als : 
J. , te , / 2000 
J. . „  Noordwolde, „  2395 

. Z. Santing, „ , „  2325 
F. Abersou, „  Steenwijk, „  2273 

, 24 Nov.: lo. dc herstellingen en vernieu-
wingen aan de werken van den Baardwijkscheu over-
laat met de s in dc oostelijke vaarlkade van 
Waalwijk , met het éénjarig ouderhoud en het zoo 
noodig leggen in 1870 van de zomersluïting in ge-
noemden overlaat; ingek. 3 bilj. , als: 
A. de , tc Baardwijk , ƒ 255S 

. J. , „  idem „  2400 
A. , „  Bedel, „  2394 

2o, het verboogen van een bestaande en het ma-
keu vau eene nieuwe kri b aan den rechteroever  van 
den Use), aan den boveuniood van het Ganzeudicp, 
tusschen de kilometerraaien 97 eo 9S. ingekomen 5 
biljetten, als: 
F. E. Terwindt , te Panncrdcn. / 7046 
C. Sterk, „ , „  6060 
J . Terwindt , „  Bemtncl, „  6800 
G. J . , „ , „  G334 
G. Bot, „ , „  6290 

3o. eenig*  herstellingen en vernieuwingen aan de 
n en bijhehoorende werken, met het één-

jari g onderhoud; iugek. 5 bilj. , als: 
J. Terwindt , tc West-Pannerden, ƒ 1 5 , 5 00 

. Schut, „ , „  15,300 
G. J. , „  13,768 
F. E. Terwindt , „  13,030 
G. Bot, „  12,065 

4o. herstelliogen cn vernieuwingen aan de -
werken op het Zwarte AVater  in Overijsel ea het on-
derhoud met de afbakeuing gcd. '76; ingekomen 2 
bilj. , als: 
J. Zwolsman . tc e , /'  27SO 
W. Arutz , „ , „  3660 

5o. eenige herstellingen eu vernieuwingen aan de 
overlaten in den Waaldijk boven Gorinchem, met 
bij  bchoorendc sluizen, duikers enz., benevens het 
driejari g onderhoud; ingekomen 8 bilj. , als: 
C. v. d. Plas, te , f 23.S0O 
A. G. . ., 23,723 
J. van Vuureo, „  Vuren, „  23,400 
J. A. van Tienlioven, „  Werkendnm, „  23,315 
G. , „  Sliedrecht, „  22,500 
G. J. , „  22,143 

. v. d. Plas. „ , „  81,888 
G. de , „  Gorinchom, „  21,390 

6o. het wegruimen van een in het b , 
nabij  Willomstad, gezonken vaartuig; 1 hiljet ingek. 
van W. . ter , te Bodegraven, voor  ƒ2250. 

7a het bouwen vau eene sluisknecbtswoniog bij  de 
s te Werkendam; ingek. 3 bilj. , als: 

J. , te , ƒ 3733 
A. . Bakker, „  Werkendam, „  35Ü3 
A. J. Vermccre, „  Geertruidenberg, „  3325 

8o. hot éénjarig onderhoud met de herstellingen aau 
de laodsgebouwen te ; ingekomen 4 bilj. , als: 

J. A. , ƒ 2S.60O 
J. C. Pieterse, „  27,310 

. J. van Zaulen, „  27,150 
G. p Jr. , „  36,980 

allen aldaar. 
Willem-oord 35 Nov. de uitvoering der  werken 

voor  bet onderhoud der  dok-, sluis- en andere water-
werken van het maritieme etablissement te Willems-
oord, ged. 1876; iugek. 11 bilj. , als: 

VV. , ƒ 7218 
Gebr. , m 7200 
Gebr. , „  7200 
S. Gooien . „  7180 
J. v. d. Wnude, _ 7150 
P. Verhej, 7119 
Gebr. n , „  7010 
P. , „  6S65 

. de Vries, „  66G0 
Gebr. Jansen, „  6648 
P- Spruit, „  6522 

allen te Nieuwediep. 
ltrecht , 25 Nov.: liet amoveeren vaa het weeshuis 

in de t en het bouwen eener 
uieuwe kerk met bijgebouwen; ingekomen 10 bil -
jetten, als: 

t en , ƒ 118,625 
E. J. van Schaik, „  118,075 
N ll - Petera, te , „  117,000 
G . F. van , „  Arooem, . 116,084 
F. Vink , „  99.995 

. W. vun Vloten, „  99,700 
A. J. van Straten, „  99,500 
W. Tielens, ., 97,940 

. A. van Baaren, „  92,900 
Wolf en Van Zeeland, ., 89,800 
overigen aldaar. 

, 85 Nov.: het bouweu van eene school 
met bijkomende werkou aan bet Zuideropgaaude te 

; iugek. 6 bilj- , als: 
J. Scholtemeijer, f 11,370 
A. Niehuii, „  11,050 
J. Bouw kamp, te , „  9,000 

W. . ter  Stege, ƒ 8,925 
J. Otten, te . „  8,850 
A. J . Woltersom, „ , „  8,545 
overigen aldaar. 

Pnrmerend, 36 Nov.: het boawen van oen Noord-
holl. boerderij  in den r  nsbij  Spaarodam; 
ingek. 11 bilj. , als 
F. Quaks en 

J. Bakker, te Alkmaar , ƒ 12,500 
F. , „  Asscudclft, „  12,350 
. A. de Veer, „  Amsterdam. „  13,140 

J. W. de , „ , „  11,348 
. Blom, „  Schsgeu, „  10,724 
. , „  Schoorl, - 10,000 

B. , „ , „  9,950 
J. Pl«s, „  Purtnerond, „  9,791 
C. Oderkerk, „  idem „  9,765 
A. Pet, „  idem „  8,999 
U. , „ , „  8,600 

Zwolle, 20 Nov.: lo. het éénjarig onderhoud van 
de Willemsvaart; minste inschrijver  was . , 
voor  /"5196. 

2o. hot driejari g onderhoud van de -
kantoren te r  en te Zwolle, in 2 perc; minste 
inschr. was J. J. , perc. 1 voor  ƒ 3 4 0, perc 
2 voor  ƒ 7 9 2. 

3o. het éénjarig onderhoud van de gebouwen vaa 
het prov. bestuur  eu het buis bewoond door  den 
Commissaris des , io 2 perc.; miuste iuschr. 
wareu: perc 1, J. J. , voor  / 1777; perc. 2, 
ü. Schutte, voor  ƒ 1 2 8 9; allen aldaar-

V i e r h u i s » , 27 Nov.: het bouwen van eene kapi-
tale boerenplaats in den Westpolder; ingekomen 9 
bilj. , als: 
Van der  Veen, te , ƒ 28,994 

, „  Bedum, „  27,984 
Van , „  Wehe, „  27,100 
Woldringb , „  Zoutkamp. „  26,500 

, „  l«ons, „  20,340 
Tuimnga, „  Grootegast, „  25,976 
Sijtema, „  Pielcrzijl , „  25,799 
Smit, „  Ulrum , „  25,755 
Timmer, „  Obergum, „  24,800 

. 29 Nor.: lo. het bouwen vin eea post-
en telegraafkauloor  c- a. op het terreiu, grenzende 
aan het gemeentehuis; ingek. 9 bilj. , aU 
J. , ƒ 24,800 
C. Cosijnse en . de Boer, ., 20,730 

. Sweris, „  20,683 
G. , „  20,550 
E. Slaap, te Amsterdam, „  18,100 
W. A. G. Jansen, „  Utrecht, „  17,848 
W. van , „  17,670 

. . vau , „  Amsterdam, „  17,440 
. , „  16,000 

overigen aldaar; gegund. 
2o. het bouwen van 2 schoollokalen c a. aan het 

joni;e-dames-iiis1ituut; iugek. 8 bilj. , als: 
J. . F. v. d. Veeu, ƒ 6800 
G. n , „  0145 

. Sweris, „  6132 
J. p , „  5840 

. van Es, te Vuuraehe, „  5649 
- , „  5460 

W. en A. Nahuijsen, „  Utrecht, „  5049 
W. van , „  5040 
overigen aldaar; gegund. 

, 39 Nov.: lo. het vijfjari g onderhoud 
van de Zuid-Willemsvaart : a. van de hoofdsluis te 

t tot de Belgische grens te Smeermaas: 
minste inschr. was J. , voor  ƒ 2 7 9 4; b. van de 
Belgische grens nabij u tot de grens van Noord-
Brabant; minste inschr. was J. P. hemmens, te Beek, 
voor  ƒ11,800. 

2o. het vijfjari g onderhoud van de Noorderraart 
met bet zijkanaal naar  de ; minste inschr. was 
J. P. , voor  /"4060. 

3o. het idem van de veerdammen, vaartuigen en 
wat verder  behoort tot de n op de s 
in ; minste inschr. was . vaa Wylick , te 

, voor  ƒ 3 0 9 0; alles per  jaar. 
Amsterdam, 30 Nov.: het bouwen van een woon-

huis in de Sarphatistraat, tusschen bet tiosteinde eu 
de , onder  beheer  van den architect Ta. 
Asseler; minste inschrijver  was . Vlasman, te 
Weesp, voor  ƒ41,760. 

, 30 Nov.: dc levering van steenkolen 
ten behoeve der  stoomgemaleu eu van dc stoomma-
chines der  drinkwaterleiding ; minste inschrijver  was 
G. . de Sain, aldaar, stoomgemalen a fli.2A, drink -
waterleiding ü ƒ9.48 per  1000 . 

Zul ren, 30 Nov.: het vervangen der  bruggen over 
de hoofdgracht aau dc - en Nieuwstudspoorleu 
door  aarden dammen, het verleggen vau eeu deel 
weg aan de Vischpoort en het afbreken der -
en Vischpoorteo; ingek. 9 bilj. , als: 

. A. v. d. Bergh, te Paunerden, ƒ 7569 
G. J. Groot, „  Nijmeguu, „  5498 

. J. Bossem, || 5450 

. J. Uaytiuk, „  5442 
. . Pelgrim, „  Brummen, „  4979 

W. J. van der , „  Wilp , „  44S7 
A. G. . Wuuderink , „  Stocuderen, „  4333 
J. . Wecnink, „  Groeulo, „  429S 
A . Gerritsen , „  4163 
overigen aldaar. 

i'instcrwaid , 30 Nov.: het driejari g onderhoud der 
kunstwegen iu die gemeente: ingok. 4 bilj. , als : 

. Beekhuis, f 15,090 
J. , to Blijham, ,, 14,884 
J. , „  14*600 
W . Timmer, „  14,020 
overigen aldaar; gegund. 

Zwolle, 1 : het bouwen van een sociëteitsge-
bouw met kasteleinswoning; minste inschr. was W. 
ten e Jr., te Uattem, voor  ƒ13,300. 

Utrecht, 2 : het verandoren van het bestaande 
hoofdgebouw en het maken van bijkomende werken 
op het station te Zutfeu; iugek. 14 bilj. , als: 
A. , ƒ 108,239 

. A. J. Taverne, t* , „  107,978 
. Bevelman Cz., en 

. hijsen, „  105,600 
. Bruius en A. Blocks, „  Zwolle . „  104,300 

Th. G. Bekhuis en 
. , „ , „  102,820 

. , „  Baaru, „  99,998 
P. Verbruggen, „  Waddinxveen, „  99,847 
E. . , „  't r  bij 

n veen, „  99,000 
G. Schurink, ƒ 98,9-0 

. J. , „  9S.600 
A. S. Schaafsma. ., , „  97,800 
C. , „  92,800 
A. Gorretsen, „  92,400 

. W. , „  91.9S3 
overigen aldaar-

Correspondentie . 



 —
Tiende g . 50. 

 VENNOOT. 
n eene in werkhui zijnde

van katoenen goedeicn, welk gedurende haar 
veeljarig bestaan een goeden naaru bekomen heeft, 
wordt een  gevraagd, 
van goede huize en in staat ƒ 40000 bedrijfka -
pitaal aan te brengen, waarvan hij  een derde 
gedeelte der  fabriek en der  jaarlijks e he winsten 
bekomt. Gepromoveerde Technologen zullen vooral 
iu aanmerking komen. 

Adres onder  letter W bij  den Boekhandehwr 
S E T Bokin E 48 , te Amsterdam. 

emand, voornemens zijnde zich in Groningen 
 vestigen als  in

vraagt daarvoor
Adres onder  letter A aan den heer . -

A , Architect tc Groningen. 

. 
Op  den 20sten  1875, des 

middags ten Twaalf ure, zal in het s der 
Gemeente  bij enkele inschrijving, 
worden aanbesteed: 

een en ander  met de  der  daar-
toe benoodigde materialen. 

t bestek ligt ter  inzage en is, op franco 
aanvrage, tegen betaling van ƒ 0.50 per  exem-
plaar, verkrijgbaa r ter  Secretarie van de Ge-
meente; het ligt tevens, met de teekeningen, ter 
inzage aan het Bureau der  Gemeentewerken, 
alwaar de noodige inlichtingen te bekomen zijn. 

Aanwijzin g in loco zal geschieden op Zatur-
dag den 18den  te voren, des namid-
dags ten twee uur , terwij l dc ïnschrijvingsbil -
letten moeten zijn ingeleverd ter  Secretarie voor-
meld, op den dag der  Aanbesteding, vóór  des 
middags 12 uur. 

e  en S van 
 zullen op Vrijda g den 17 r 

1875, des namiddags ten half één uur , in het 
Gemeentehuis publiek aanbesteden: 

e voorwaarden vnn aanbesteding liggen van 
heden af ter  inzage op de Gemeente-Secretarie 
van Nijmegen, van 's morgens 0 tot 'snamiddags 
3 uur , de invallende Zondagen uitgezonderd. 

Gediukte exemplaren zijn aldaar tc verkrijgen 
tegen 10 cent per  stuk. 

Nadere inlichtingen zyn te bekomen bij  den 
r  Gemeente-Architect P. VA N . 

e n . 

Gemeenschappelij k Statio n Zutphen . 

T
Op g den 27 r  1875, des namid-

dags te half twee ure, zal in het Stationsgebouw 
buiten de Willemspoort te Amsterdam worden 
aanbesteed: 

Bestekken zijn te bekomen tegen betaling van 
/ 0.50 van af 7 r op het hoofdbureau 
der , Vijgendam te Amsterdam. 

n worden gegeven op het bureau 
van den Eerstaanwezend r  van den Oos-
terspoorweg te . 

Gegadigden wordt herinnerd dat, overeenkomstig 
| 434 der  A. V . . de inschrijvingen moeien ge-
schreven zijn up zegel van f ü,.o. 

A'ieuuf/mee/i S.zijde 55,

T 
VA N 

*V*»> 1 d o T r a v o r u , 
e j  belast zich met het

van gecomprimeerde wegen en mastiek vloeren, 

n geelt de r G. . VA N
aan de Fabriek W.W . 107/1, te /tnnifer'u'iim . 

e Aanbesteding. 
e ONTVANGE E EN U" -

N te HllhliA  «nl op Vrijdnj ; den 24 Pe-
cember  1875, des middags ten S nre, in het 
Hof van Holland, bjj  J. S aldaar, in liet 
openbaar 

: 

NB. e te verwerken hoeveelheden bedraden 
onder  anderen ongeveer: 

e besteding geschiedt bij  enkele insciiryving. 
t bestek ligt ter  inzage uan de kantoren der 

e en n te  op Zoom, 
Tilburg, 's Hertogenbosch en  en is aan 
laatstgenoemd knntoor, van 10 r 1875 
af, tegen betaling van één gulden te bekomen. 

e aanwijzing in loco zal gegeven worden op 
, g en Woensdag deu 20, 21 en 

22 r 1875, des voormiddags ten tien 
ure, beginnende aan de geamoveerde Boschpoort. 
Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij  den -
opzichter P. VA N E E Jz., te Breda. 

e Ontvanger  voornoemd , 
. 

Vlelaalschroevenfabriek 

U & C. 

Utrecht. 

1 N . 
 systeem  of

pijpen alsmede andere Constructien worden ver-
vaardigd in dc Gussstahlfabriek van 

n bij 

Vertegenwoordigers van  voor 
Nederland en

Verwarming en Ventilering 

e Ondergeteekenden bevelen zich aan voor 
het leveren van

 door  middel van warme lucht, warm 
water of stoom. 

 nieuw nommer 54, 

. 

, 

, 
, 

en 

, 
steeds voorhanden tegen veel verminderden prijs , 
in slechts eerste kwaliteit bij

E. .  A XX. 

T E 

Specialiteit van  ter  bewerking van 

 en schetsen op aanvrage. 

 overtref) de  horizontale met 
afzonderlijken ingemetselden l door  minder 
kosten van aanleg, neemt \eel minder  plaats in, 

 voordeeliger in brandstof, kan met hout, tur f 
en inferieur e steenkolen gestookt woiden,  ge-
makkelij k te vervoeren . vereischt geene of zeer 
ligte fundering, en is verder  van de laatste ver-
beteringen voorsten. 

Eenige Agenten voor  Nederland, koloniën en 
n 

.  &  ZOON , 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

" E & S liUÊLLËs7_ 

ü t r e o ü t , Bllca.tstra.ctt, 121. 

VOO

E en . 

, , , enz. 

VOO N E 
 en

 en
, ens. ens. 

, , enz. 

E
. 

Voorbanden diverse  van volgende afmeting  \1, J j en \ § met 9 Centim. hoogte, uiterst 
geschikt in naauwe straten, om bel vallen der  paarden te voorkomen, en vóór Vergaderzalen, -
buizen en andere Publieke Gebouwen of , diar  deze keien geen geraas veroorzaken, en ein-
delijk  niet 4 Centim. hoogte voor  Trottoirs . , Paardenstallen, 
Waschhuizen, Oranjerlën , Onderhuizen, Waranda's enz. enz. 

Nadere informatien aan de Fabriek; wederverkoopers

r t o t terde», m. 
 van

 en  en andere 

«f 8-
3  P 

3 = g r § f  ~- 3 
 1

S. B S 

W

o m = -i 

? n ¥ w 

ï | f f 8 8 
ï 9 *? 

-O 
— s rp n 

a e. 

MAGAZIJ N VA N TEEKENBEHOEFTE N 
VOOt t , 

 Utrecht. 

k van , Specialiteiten in 
, , -

en . 

N VA N , 

k „de e " 
 Sc

n of vervaardigen en herstellen alle soor-
ten van  en andere

 in vij f kwaliteiten. 

~ F. W. T te , 

beveelt tien voortdurend aan tot  van 
 ens., met zink. lood of 

leijen, en verder  voor de levering van alle moge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken zink of koper, nismede Gas- en Waterleidingen. 

, 

 tegen lagen prys prim a
en monsters op verlangen. 

E N . . 

N N . 
n ia n en Bclgisciien Straatkoren, 

Portland-Cement, Tras. , Vuurvaste Steenen, enz-

 te . 
 cn N vnn

voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten vnn 
 eu  eu 

 ens. enz. 

Adressen . 
Prys voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel sd f 10.— 
twee regels i *  15.— 
dri e regels i i 90.— 

- : . \ k t u t - .

 o\  Amsterdam. Alle bouwen»-
iiii'iiie n in cement, ni|is, ast, l'unlaii'UCriiieii l ,i / ï.25 per  vat 

 Arnhem,' 

Bouwterreinen te Vein te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres -

E  te ,1m/iem. 

. Pleynler, te Scheveningen, fubrikun t 
van cement-riolcn,  , vloeren, enz. 
Bouwterreinen te koon nabij  de n 

te Utrecht, v- bevragen bij  den j aan den Singel, te 
architect  i 

G. T . . \  h e m.
 Fabriek van

 en

Zondag 12 T1875. 

E . 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Verschijnt Zondag.. Pru> per S n f 1.65. s abonneert « ch .oor 

een jurgsng. Afzonderlijk e nommer. bij  .troroitbert i g 16 cent». 

Al l e stukken en n te n aan 

de e te A—ïhem. 

: 

Van 1—S regel» / 1 . —, verder  TOOT eiken regel 20 cent*  en 10 cent» voor  cen 

nommer van bet blad. Groote letter? worden naar  plaatsroJmte berekend. 

Berichte n en mededeelingen . 

§ Wij  hebben vroeger in de werken van ons 
 van  een Fransen opstel ver-

taald over het vloeien van bouwland met riool-
water. e schrijver  beweerde, dat dit bemesting* 
stelsel bij g geen stank verspreidde. Wij 
veroorloofden ons in eene noot te vermelden, dat 
een berichtgever van de  Zeitung bet 
tegendeel beweerde. 

Sedert vernamen wij , dat vele villa' s nabij 
, waar op gelijke wijze vnn den d 

der riolen parti j  wordt getrokken , zeer in waarde 
gedaald zijn door  deu onaangenaiiien reuk. 

r  dagen is dit vraagstuk weder  aan de oide 
gesteld geworden. e  be-
helst in hare nommers van .S3 en  November  jl , 
het volgende, dat wij  te eerder  mededaelen, omdat 
reeds vroeger e Opmerker de sank behandeld heelt. 

n nare laatste zittin g heeft de r aan de 
heeren s van Binnenlandsche Zaken en 
Openbare Werken twee verzoekschriften der be-
woners van Uennevillieis verzonden, die betrek-
king hebben op de vloeiing met rioolwater, welke 
de stad Parij s in die gemeente doet bewerkstelligen. 

e veizoekschriften raken te gewichtige belan 
gen om ze niet kortelij k nu te gaan. 

liet verslag van  Commissie, die de vetzending 
heeft voorgesteld, doet den stand van het vraag-
stuk genoegzaam kennen. Een dezer  verzoek-
schriften, dat, hetwelk dc meeste handteekeningen 
draagt, verlangt, dat de stad Parij s ophoude 

"rioolwate r  uit te storten o v e r t l e vlakte v a n O e n-
nevillicrs, of althans ophoude bet te doen op de 
wijze, waarop zij  tegenwoordig te werk gaat. 

t verzoekschrift beklaagt zich. dat het riool -
water op den bodem rottende zelfstandigheden 
achterlaat, waarvan de uitwasemingen nadeelig 
ziju voor de openbure gezondheid. Zij  haalt in -
zonderheid dit kenschetsende feit nau, dal de 
openingen van den bodem gesloten zijn geworden 
door  den afval, zoodat bet rioolwater niet meer 
na doorzijpeling onder  den grond naar de Seine 
afloopt en tegenwoordig een waar  onderaai dscii 
tsousjucent) moeras vormt, zuo iu  oog vallend, 
voegt liet verzoekschrift er  bij , dat liet waterpeil 
(plan d'eau) in den omtrek twee meters is geste-
gen. e zal het zijn , vragen de ondei teekenaars, 
als de stad l'arij s ïn plaats van  bunders le 
besproeien, verscheidene duizenden besproeien 
zal, en, in plaats van het rioolwater in den
genwoordigen toestand te bezigen, er  de stollen 
der wegen van Bondy zal bijvoegen.' 

t andere verzoekschrift daarentegen verlangt, 
dut de tegenwoordige wyze vau wei ken worde 
voortgezet cn uitgebreid, totdat al liet rioolwater 
van Parij s op deze wijze gezuiverd zal kunnen 
worden. t verzoekschrift roemt dc uitkomsten, 
voor  den landbouw door de vloeiing verkregen; 
liet beweert, dal onder  alle bekende wijzen van 
werken, deze dc sekeiste is om bet riool water 
van zyne onzuivere bestanddeelen te bevrjfden, en 
het zegt, dat geene enkele andere manier  iu Staat 
zal stellen de Seine le bewaren vuor de veront-
reiniging, die haar  sinds eenige jaren heelt aan-
getast, eu haar  nog ernstiger  bedreigt, wanneer 
de lediging van de privaatputteu zal zijn alge-
schuit en de riolen de algemeene vergaarbak van 
al het vuil der  groote stad zullen zijn geworden. 

t ons, om volledig te zijn , er  bjjvoegen, 
dut eene Commissie van deskundigen, door  den 

r van Openbare Werken benoemd, in 
gelijken zin , zoo niet iu gelijke bewoordin-
gen uls het verzoekschrift, besloten heeft. t 
feit zal minder  verwonderen, ala men iu aan-
merking neemt, «lat deze Commissie voor na-
genoeg de helft bestaat uil ingenieurs der  stad 
Parijs, waaronder  juist die, welke het tegen-
woordige vloeiingsslelsel in werking hebben ge-
bracht. n zoude inderdaad te veel lielduallig-
heid yan hen verlangd hebben, zoo men vau hen 
eenige vei-oordeeling van hun eigen werk ver-
wacht had. Welke ook dc persoonlijke waarde 
/ i j van de mannen, die deze Coiuuii>sie hebben 
uitgemaakt, iiieu moet dc meening, die uien hun 
heeft doen uitbteugen, met behoedzaamheid om-
vangen. Nu date waarschuwing gauu wy tot het 
wezen van de zaak over. 

Wi j gelooven, wat paradoxaal kan schijnen, dat 
beide partyen gelyk hebben, of althans, dat er 
een deel waarheid ligt in hetgeen van buide kan-
ten werd a u gevoerd. e petitions rissen, die 
tegen de vloeiing gestemd zyn, vieezcu met grond 
de uitbreidin g vun de tegenwoordig gevolgde wijxe 

van werken, en de bijzondere feiten, die zij  doen 
uitkomen, zijn volkomen juist. Aan den onderen 
kant hebben hunne wederpurtijder s en de tech-
nische Commissie der  Openbare Werken niet min-
der gelijk, als zij  zeggen, dat de besproeiing van 
bebouwde velden het beste der  bekende middelen 
is om rioolwater te zuiveren. Ja, maar  wat zij 
niet neggen, is, dat alles afhangt "an de manier, 
waarop dit slelsel wordt ingevoerd cn bestuurd. 

Wy vinden te dezen opzichte zeer  klemmende 
onderscheidingen iu de  de l'assuinisse-
ment des villes, die de lieer e Frcycinet in 1870, 
op last vau het Bewind, heeft uitgegeven over 
de oorzaken der  verpesting van de steden en over 
de middelen om er  iu te voorzien. e inge-
nieur  was door  dc s van , . 
handel cu Openbare Werken belast geworden met 
het instellen van een grondig onderzoek van deze 
vraagstukken in Frankrij k eu in liet buitenland. 

e uitkomst nyiier  nasporingen if neergelegd in 
het belangrijke boek, waaraan wij  de volgende 
beschouwingen ontleenen. 

e heer  Ue Frcycinet besluit uit eene reeks van 
waarnemingen, dat de vloeiing met rioolwater 
het doe!, dat men zich voorstelt, slechts bereikt 
bij het in acht nemen vau verschillende voor-
waarden , waarvan de voornaamste zijn : 

1'. Uat de hoeveelheid water, aan den grond 
gegeven, zekere grens niet overschrijde, welke 
hij vaststelt op ongeveer  '200UO t'erling-meters 
voor  den bunder  's jiuir s ; 

2'. t de kanalen eu buizen voor  den alloop 
in een volkomen staat van zindelijkheid worden 
onderhouden, dat is te zeggen: nooit eene voor 
g is t ing vatbare stof ach te r la ten; 

3*. t de bodem N bedekt zy met 
een G  gewas. 

e leerstellingen zijn door  deu schrijver  on-
derworpen geworden aun het oordeel  Fransche 
Academie van Wetenschappen, die er  hare volle 
goedkeuring aan geschonken heeft bij  monde van 
hare meestgezaghebheude leden. t name du 
heer s en de beroemde Qhevreul hebben 
bij herhaling verklaard, dat de voorwaarden, 
door den beer e Frcycinet aangewezen, die 
waren, welke men beschouwen moest als on-
misbaar  voor de goede oplossing vau bet vraag-
stuk der  zuivering van rioolwater. Ons blijf t 
uu nog over te zien, iu welke mate deze voor-
waarden verwezenlijkt worden in de besproei-
ingen , die dc stad l'arij s denkt voort te zetten 
in de vlakte vau Qennevllliers eu de stroomaf-
waarts langs de Seine gelegen gronden. 

t valt gemakkelijk te zien, dat, volgens dc 
manier, waarop de vloeiing te tiennevilliers is 
ingevoerd, de stedelijke dienst geene enkele deser 
voorwaarden verwezenlijkt, althans niet verzekerd 
is ze te verwezenlijken. 

, liet kan de aandacht niel ontgaan, dat 
dc stad Parij s zich niet voor  steil zelve de be* 
sproellng te bewerkstelligen. 

Zi j zal zich bepalen tut het stellen van het 
rioolwater ter  beschikking van de landbouwers. 

e rol zal bestaan in deu aanleg vau de voor-
naamste bulten en  hel opvangen van het water 
bij ziju tiitstroomin g uit deu grooten vergaarbak 
van Asnières, om het in die bui/en te sluiten. 

e landbouwers, die langs den waterloop wonen, 
te Oentivillier s en in de benedenwaarts gelegene 
vlakten, zullen er  van  wat zij  willen; 
het gedeelte, dat niel door  hen verbruik t zal zijn 
geworden, z.tl door de stad, bij  het uiteinde van 
haren duiker , inde Seine worden geworpen, na 
of zonder  voorafgaande chemische behandeling. 
Zoo luidt het ontwerp; dal zyn de vooruitzichten, 
die voor de bevolking worden geopend. 

t vloeit rechtstreeks dit feit voort, dat 
bet rioolwater niet in ulle jaargetijden in zijn 
geheel zal worden verbruikt . t is niemand 
onbekend, dat besproeiing veel minder  noodig is 
iu den winter  dau iu deu zomer,  dat zij  bij 
regenachtig weer  schadelijk dan nutti g is 
vuor de meeste gewassen. Alleen kunnen enkele 
blijvende graslanden eene onophoudelijke doordrin -
ging met water  verdragen. r  de landbouwers 
in deu omtrek van Pury's wijden hunne zorgtti 
niet aan dezen giasaanplaut, om lat hij  veelmin-
der voordeelig is d;in groenten, bij  voorbeeld. 

t is dus onvermijdelij k , dat de stad Pury's op 
menig tydstip vau het jaar  haar  water  niet zal 
kunnen slyteu. /.j  z tl dan verplicht zijn het 
rechtstreeks in de Seine te werpen, dat is te 
zeggen: de geheele reekd van ongemakken, die 
tol de tegenwoordige poging, om het water  door 
de gronden te doen verbruiken, hebben doen be-
sluiten, weder  i n hut luVu n te roepen, 

n de tweede plaats, en steeds om dezelfde 
reden, dat de stad Parij s niet seittt de vloeiing 
besturen zal, waarborgt niets, dat niet de land-
bouwer, op zekere oogenblikken, uit onkunde of 
nalatigheid, de dosis zal overschrijden, die erkend 
is geworden als alleen bestaanbaar  met eene goede 
zuivering. Zoo deze hoeveelheid overschreden 
wordt , zal de grond onvermijdelij k oververzadigd 
worden en er  zullen gassen vvorden uitgewasemd, 
nadeelig voor de algemeene gezondheid. 

n stelle zich eene oppervlakte voor van 
eenige duizenden bunders (ten minste 5000 zijn 
er  noodig om het rioolwater  van Parij s uit te 
putten). Overgegeven aan de besproeiing, en op 
deze uitgestrekte oppervlakte ieder  werkende naar 
zijn goedvinden, met meer of minder  oordeel, 
op een meer of min geschikten bodem, zonder 
anderen beweeggrond dan het ree ritstreek sche 
meer of min goed begrepen belang van de teelt, 
zonder of nagenoeg zonder  zorg voor de alge-
meene gezondheid, waarvoor  de verantwoordelijk -
heid van een ieder  verdwijn t in het geheel — , 
en men zal lichtelij k de ongemakken begrijpen , 
die ontstaan kunnen te midden van deze opeen-
hooping, en het gevaar, dat men loopt, de rede-
lyke dosis elk oogenblik te zien overschreden. 

Wat wij  omtrent deze dosis of hoeveelheid ge-
zegd hebben, is in nog hoogeren graad toepasse-
lij k op den goeden staat van de buizen en af-
voerslooten. c heer e Freycinct doet in zijn 
werk uitkomen, dat in de verschillende door  hem 
besochte plaatsen de stank dikwijl s voortkwam 
uit de open geleidingen , die bijna altij d op deu 
bodem of langs de wanden in ontbinding ver-
keerende stollen terughielden. j  dringt er  op 
aan, dut deze kanalen met veel zorg aangelegd 
en met strengheid schoongehouden worden. Zon-
der dat, zegt hij , is geene uit het oogpunt der 
openbare gezondheid goede besproeiing niogjlijk . 
Nu is het toch duidelijk , dut men zulk eeue zorg 
en zulke oordeelkundige voorzorgen niet kun ver-
wachten van eene menigte verbruikers, die ieder 
op zich zelven handelen en vooral er  aan deu-
ken zou weinig mogelijk kosten tc maken. 

Eindelijk , eu dat is misschien het huofdpunt 
der gedachtenwisseling, schijnt de aard der ge-
wassen, gewoonlyk geteeld in de vlakte van Oen* 
uevillieis en in de andere terreinen, die zich 
langs de Seine uitstrekken, niet die te zijn , welke 
ccne vulkouieue  aanhoudende zuivering van 
het rioolwater  verzekert. e scliry ver, dien wy 
aanhalen, bewijst, en de heeren s en Che-
vreol hebben deze stelling luide goedgekeurd, 
dat het minder de bodem dan de plant is, die 
de vernietiging van de door het rioolwater  ach-
tergelaten organische of bewerktuigde stollen te-
weegbrengt. 

Nu verloop van zekeren tyd, en vooral bij  dc 
hoeveelheden, waarin men dit water  moet ge-
bruiken om zich te beperken tot eene oppervlakte 
van 4 tot 5000 bunders, zou de grond overver-
zadigd zijn eu ongeschikt worden voor de zuive-
ring , zoo de stollen niet overal een krachti g 
tierend gewas vonden, dat in staat is ze te ont-
binden eu er  du bestanddeelen van op te nemen. 

e moesteelt nu, zoozeer in eere in de om-
melanden van Parijs, omdat zij  meer  dau
andere vruchten afwerpt en het i in over-
eenstemming is met de behoeften van de groote 
stad, is er  verre af het best de voorwaarden tot 
reiniging te vervullen. 

e planten staan op deu grond hetrekkelyk ver 
vau elkander, zij  groeien niet liet geheele jaar 
door  even krachtig. t rioolwater  ontmoet dik-
wijl s naakte plekken, waarop het dus zelfstm-
digheden achterlaat, die iu de vrij e lucht ver-
rotten. 

n moet daaruit besluiten, dat het ontwerp 
der stad l'arijs , zooals het is aangeboden, aan de 
bevolking van de omstreken met de voor  de open-
bare gezondheid noodige waarborgen biedt. Aan 
den eenen kant zullen de besproeide terreinen, 
zoo J het ooit over  eene voldoende uitgestrekt-
heid worden, een brandpunt van naduulige uit-
wasemingen zyn ; aan den anderen kant zal de 
Seine steeds, op zekere tijdstippen, onreine vloei* 
stollen ontvangen. e slad Parij s moet dus haar 
ontwerp wijzigen, als zij  het practisch un on-
schadelijk maken wil . 

— Óarnier , tie beroemde architect van het 
nieuwe operagebouw te Pury's, houdt zich thuns 
bezig met het plan vuor  eeu schouwburg te -
ton ) n verhaalt dat liarmer , 
op du uitaoodiging van de Commissie vuor  deu 
nieuwen schouwburg, zich den 24"* '  November 
naar n begaf, de plaats voor  hut gebouw 

bestemd opnam, alles besprak wat voor de uit-
voering vnn het plan noodig was en dt>n volgen-
den dag naar  Parij s terugkeerde, ua de belofte 
gedaan te hebben, dat 15 Januari de eerste steen 
zal gelegd worden. 

— e stad p heeft tene prijsvraag 
uitgeschreven voor  een gebouw voor  tentoonstel-
lingen eu muzikale uitvoeringen, waarvan de 
bouwkosten 300,000 marken mogen beloopen. 
Aangezien de uitgeloofde prij s op 300 marken is 
bepaald, zal deze uitschrijvin g wel niet met een 
goeden uilslag bekroond worden en dit te meer , 
daar het Oemeentebestuur  over de samenstelling 
der jur y van beoordeeling het stilzwijgen heeft 
bewaard 

— n heeft den 2d e n dezer  de nieuw-
gebouwde zaal voor den Senaat bezichtigd, en 
de architect Jolly heeft daarna de sleutels aau 
de overheid ter  hnnd gesteld. e zaal, in het 
zuidelijk deel van het kasteel van Versailles ge-
legen , is 000 vierkante meters groot. Zij  is over 
haar geheele uitgestrektheid omgeven door  een 
gang, die de senatoren door een byzondere 
trap van de  de la Bibliothèque bereiken. 
Voor het publiek is een dubbele trap in steen 
gebouwd , die naar dc tribunes voert, op welke 
700 personen plaats kunnen vinden. e banken 
in de zaal zijn amphitheatersgewijs ingericht en 
worden door  één groote en door  zestien kleine 
gangen van elkaar  gescheiden, zoodat de circu-
latie er  veel gemakkelijker  zal zijn , dan het geval 
was in het , het senaatsgebouw van 
het . e gaavei lichtin g is gelijk aan 
die van eeuige der  nieuwste schouwburgen te 
Parijs. Naast de zaal is een koffie- en r -okkatner. 
Op de benedenverdieping vindt men uen telegraal-
en postkantoor. e entiesol is bestemd voorden 
dienst der  stenugruphie en vau het Journal officiel. 

e eerste verdieping is ingericht voor  een lees-
zaal, een bibliotheek, een spreekzaal en voorde 
bureaus der  quaestuur. 

— e Parijsche Gemeenteraad heeft eene som 
van 30,000 fr . toegestaan, om eene Commissie 
van arbeiders in de gelegenheid te stellen de 
tentoonstelling lu Philadelphia te bezoeken. 

— e volgende bijzonderheden omtrent du 
Suez-kanaalinaatschappij  zijn ontleend aan > 
tells  of foreign e j 
bezit uitgestrekte eigendommen aan du oevers van 
't kanaal uu bij , die zij  langzamerhand 
verkoopt un verpacht. u kosten van het kanaal 
bedragen volgens het rapport over  het jaar  h ï i 
 17,518,720 buiten £ 1,370,000 schuldbrieven, 

uitgegeven voor  achterstallige interesten gedu-
rende het maken van het kanaal. e stand van 
het kapitaal is als volgt: 400,000 aandeelen elk 
van £ SO is  8,0oO,OO0; 334,333 obligaties van 

 5 pt't . aflosbaar ü pari £ 3,006
Ü0O,UO0 öOjaars schuldbrieven, uitgegeven tegen 
£ 4,  met £ 5, gevende 8 pCt. inte-
rest van £ 4, is: £ 1,000,000; hiervan moet 
£ 400,000 worden afgetrokken voor  80,000 nog 
mul uitgegeven obligaties, blijf t dus £ 000,000. 
400,000 obligaties elk vau £ 3.8 S. i S pCt., 
uitgegeven voor dc consolidatie vau onbetaalde 
coupons aflosbaar it pari , £ ,360,000. 

Van de  aandeelen behoorden 170,002 
aan den e en dat zyn die, welke Engeland 
van hum heeft gekocht. r de e heeft, 
by eene overeenkomst in 1800 gesloten tussehen 
hem en de Suez-kauaalmaatschappy, om betwiste 
aanspraken eu rekeningen te schikken, alle divi -
denden tot 1804 toe van zijne aandeelen afge-
nomen en ter  beschikking der j
Voor deze dividenden gaf de j  1'iO

 uit, die recht hebben op alle gelden 
die tot 1804 toe van die dividenden zullen wor-
den uitgekeerd. e dividenden, die de .delega-
tions"  ontvangen, worden echter  jaarlyk s ver-
minderd mul uen som voor  amortisatie, voldoende 
om alle  in 1804 af to lossen. Auu 
het einde vuu 1804 zullen alle delegations afgelost 
tij n en de 170,002 aandeelen zijn geheel onbe-
zwaard. 

t resultaat van de j  over 1874 
was als volgt. Urui o ontvangsten £  , ge-
wone onkosten £ 2 5 1 , 0 0 4; onkosten voortgebracht 
door  de uitgift e van de laatste serie van obligaties 
£ 32,0tiÜ, te zamen £ 281,300. t buiig saldo 
van 1873 was £ 182,252, luodat over  o ver-
blij d £ 000 *77. n nuut worden uitge-
keerd : uuu interesten en ullossingen van obligaties 
£ 402,342 uu de bij  de statuten bepaalde interest 
van vyt percent op de 400,000  CA is: 
£ 4 0 0 , 0 0 0, zoodat om op 1875 over te brengen 
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overblijf t een batig saldo van £ 105,595. e 
statuten bepalen dat de winst boven de vij f per-
cent op de aandeelen verdeeld wordt als volgt: 
Ue Egyptische g ontvangt: 25 pCt.; de 
stichters op hunne aandeelen: lOpCt . ; het inva-
lidcnfonds voor de employés: 2 pCt.; dividend 
over de 400,000 nandeelen: 61 pCt. en de -
recteur 2 pCt 

e ontvangsten der j  aan tollen 
alleen bedroegen in 1870 £ 200,373; in 1871 
£ 359,747 ; in 1872 £ 656,305; in 1873 £ 915,893; 
iu 1874 £ 994,375. e vermeerdering van ont-
vangsten in de 9 maanden van 1875 tegenover 
hetzelfde tijdvak in 1874 is reeds £ 152,335. 

. 

'S-Gravenhage. j  beschikking van den -
nister  van liinnenlandsche /aken is VV'. . Stee-
naart , na voorafgaand vergelijkend onderzoek, 
met ingang van 1 Januari 1870, benoemd tot 
opzichter  van 's s Waterstaat '  klasse. 

— lii j . besluit zijn de heeren . C. . 
Borsius, lid der  Eerste , . G. A . Fokker, 
lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland, J .P. . 
Buteni, griflie r  van die Staten , en G. van , 
hoofd ingenieur van den Waterstaat in Zeeland, 
benoemd tot commissarissen, die voor  Nederland 
met de door de Belgische g benoemde 
Commissie een regeling zullen ontwerpen voor 
het beheer der  polders, die gedeeltelijk in Neder-
land en gedeeltelijk in België liggen. 

r  de Belgische g zijn tot leden dier 
e Commissie benoemd de heeren Van 

Uverloop, lid van den Senaat, . . Gilliodt s 
van Severen, grondeigenaar te Brugge, en de 
beide hoofdingenieurs in Oost- en VVest-Vlaan-
deren. e betrekking van secretaris zal worden 
vervuld door den Belgischen ingenieur  Van . 

— Z. . heeft bewilliging verleend op het 
ontwerp der  akte van oprichtin g van de naam-
looze vennootschap: r  Spoor-
wegmaatschappij", te vestigen te 's-Gravenhage. 

— Bij  de Nederlandsche d com missie voor 
de wereldtentoonstelling te Philadelphia is een 
schrijven ontvangen van de heeren Jonckbloet en 

e Casembroot, leden dier , die 
naar  Philadelphia zijn gezonden tot regeling der 
verschillende aangelegenheden, die in betrekking 
staan tot de vertegenwoordiging van Nederland 
op de tentoonstelling. Uit dit schrijven blijkt , 
dut deze heeren uitnemend geslaagd zijn in het 
verkrijge n van de noodige plaatsruimte in ver-
schillende gebouwen, zoowel voor de nijverheid 
als voor de kunst en den landbouw. Zij  roemen 
xeer de groote voorkomendheid, zoowel vnn den 
directeur-generaal, den lieer  Goshorn , alsook van 
de leden der  Nederlandsche , den 
con sul-generaal liurlag e te New-York en den heer 
Westeiguard, Nederlandsch consul te Philadelphia. 

t gebouw, dat voor de kunst was bestemd, is 
bij  de vele aanvragen veel te klein bevonden; 
daarenboven is het veel te hoog van verdieping 
om de schilderden goed te doen uitkomen, zood.it 
men besloten heelt een annex te bouwen , ver-
deeld in 20 van boven verlichte zalen, waarvan 
aan Nederland 2 zijn toegewezen. e heeren 
Jonckbloet en e Casembroot koesteren de overtui-
ging , dat de tentoonstelling, zoo zij  beantwoordt 
aau de zorg, die men in Amerik a aanwendt om 
haar te doen slugen, alle vorige zal overtrelfen. 

n beschouwt de zaak aldaar als een groote 
nationale aangelegenheid. e gebouwen zijn 
prachtig, en in geheel de wereld is waarschijn-
lij k geen zoo schoone localiteit als Fairmount-par k 
te vinden. 

e Nederlandsche e heeft daaren-
boven een schrijven ontvangen vun mevrouw E. . 
Gillespie, presidente tan de »VVomen's centennial 
executive committee", waarin wordt medegedeeld, 
dat eeu afzonderlijk gebouw wordt opgericht voor 
vrouwenarbeid , en de Nederlandsche -
missie wordt uitgenoodigd de Nederlandsche dames 
aan te sporen tot deelneming uan dien wedstrijd. 

Amsterdam. Ongeveer 300 firma' s hebben 
een adres gezonden aan de Tweede r der 
Staten-Generaal, waarin zij  er  op aandringen om 
den r van Binnenlandsche Zaken te steu-
nen in alles, wat strekken kan om aan Amster-
dam spoedig een goeden waterweg naar de Waal 
te vei schallen; zij  doen dit in de overtuiging, 
dat daardoor een werk zal worden verricht , 
'twelk rijk e vruchten voor een groot deel van 
Nederland zal afwerpen en een volstrekte behoefte 
is voor den bloei der  hoofdstad. 

Adressanten voeren o a. aan: 
dat zij  de thans door de Amsterdamsche -

schepen gebruikte vaarten zóó gebrekkig en ge-
heel onvoldoende achten, dat dientengevolge de 

t der  hoofdstad al meer en ineer  moet 
verkwijnen en misschien weldra le niel gaan; 

dat zij  dit als eene groote ramp beschouwen, 
niet alleen voor het verkeer met , 
maar ook voor den handel en de xcheepvaart van 
Amsterdam in het algemeen, omdat de goederen 
het meest daar  worden aangevoerd en ter  markt 
gebracht, van waar het vervoer  naar  den grooten 
afnemer daarvan, dut is liuii- . hland. het goed-
koopst en gemakkelijkst is. 

Zi j  deelen volstrekt niet de meening van hen, 
die beweien, dat het vervoer te water  eene ver-
ouderde zaak is, en dal spooi wegen in alles voor-
zien, wat bundel, landbouw en nijverheid voor 
het verkeer  wenschen kunnen. Wel zal in den 
regel snelheid van vervoer het voorrecht blijven 
van den spoorweg, en zal deze^daarom een uver-
gt oot uandeel behouden in hel transport vnn per-
sonen en kostbare artikelen, maar ouk de water-
weg heeft zijne hoogstbelangrijke voordeelen. 

Al s zoodanig noemen zij 

voor den groothandel: lagere vrachten en betere 
uitlevering der  goederen; 

voor het binnenlandsch verkeer: het vennogen 
om daurvan gebruik te maken, tonder  gebonden 

te zijn aan enkele bepaalde stations, zoodat overal 
op elk punt der  vaart de goederen kunnen wor-
den gelost en geladen; een groot belang voor 
landbouw en nijverheid; 

voor het algemeen belang: het feit.J dat de 
waterweg niet, als de spoorweg, in handen is 
van ééne , maar dat 
hij  gebruikt wordt zoowel door de groote Stoom-
boot- en Sleep vaart-maatschappijen als door den 
geringsten schipper, waardoor elk monopolie 
onmogelijk wordt. 

En terwij l de mededinging van concurreerende 
spoorwegen zich meest oplost in eene overeen-
komst omtrent de vrachten, blijf t de vrij e water-
weg dnarnevens een heilzaam middel, om ook die 
spoorwegvrachten binnen zekere perken te houden. 

— e subcommissiën voor de te houden histo-
rische tentoonstelling zijn nu samengesteld, als 
volgt: 

. Topografie: 1 . n J. van , 
Pres. 2. A. 1. van Prehn. 3. P. . Witkam p 
4. . P. Scheltcma. 

.  1. Jhr . . W. E. J . Berg 
van n , Pres, 2. G. A. . 
3. Jhr . . J . P. Six. 4. Jhr . VV. . 5. . 

n J . van . 
 1. Jhr . . . J. Ploos van 

Amstel, Pres. 2. . F. Th . Westerwoudt. 3. . 
P. A. Brugmuns. 

.  1. Gen. P. A. T. , Pres. 
2. Schout-bij-nacht J. . J. Brutel de la . 
3. Jhr. G. A. Tindul . 4. . Jhr. . Bicker. 

V.  en  1. Prol. VV. , 
Pres. 2. n . Gumpertz. 3. Prof. J . T i -
deman 4. . A. li . . 

. Armwezen en liefdadige instellingen: 1. 
Prof. Jhr. . J. de Bosch , Pres. 2. . 
J. . de o . 3. J. O. Schuuring. 

 Onderwijs en wetenschappen : 1, . A. . 
, Pres. 2. W. J. . 3 . N. J. B. 

e van de Coppello. 4. Prof. J. W. Gun-
ning. 5. Prof. J. W. . Tilanus. 

. Handel en Nijverheid: 1. P. van Eeghen, 
Pres. 2. Fred. . 3 F. . . 

4. J. J. Boas Berg. 
. Schoone  1. J. A. Alberdingk 

Tl iij m, Pres. 2, P. J. . Cuypers.  J. . 
. 4. J. W. . 5. A. . de Vries, Azn. 

0. . . Beels van . 7. VV. J, de Voogt. 
8. J. . 9. A. . van Gendt. 

X. Heden en gewoonten  1. VV. J. , Pres. 
2. S. W. Josephus Jitta . 3. J. . . 

4. . C. E. . 
.  gebeurtenissen: 1. . C. 
r  J r . , Pres. 2. P. . Witkamp . 3. . J. C. 

de z Oyens. 4. . W. P. Sautijn . 
5. J. G. . . 6. . VV. V. de Vries. 7. . 
llenriquez de Castro . 

— n heer k de Wi t alhier  is door  zijn 
correspondent te Alexandria verzocht, aan den On-
derkoning van Egypte plans, teekeningen, enz. 
met bescheiden te zenden voor  het oprichten eener 
hollandsche boerderij  te Gizeh. 

n is door  verplichtende hulp van den heer 
P. F. . Waldeck, Secretaris der e 

j  van , voldaan. s zijn 
5 stuks plans enz. gezonden, en wel de vol-
gende, alle met goud gekroonde, namelijk: van 

. J. Sanches, W. v. d. Berg, i. P. z Jzn., 
J. J. van Waning, A. G. Verschoor. 

Wi j  stemmen geheel in met het Handelsblad, 
dat het voor  nutli g houdt, dat aan den Onder-
koning ook een exemplaar  gezonden worde van 
het «Overzicht over de boerenplaatsenbouw in 
Nederland" , door den architect C. Jl. Peters, te 

, uitgave van Van n en Bleeker, 
te Sneek. 

Ni jmegen. n 1" 1 dezer  werd alhier  de 
Algemeene Vergadering gehouden van aandeel-
houders in de Nederlandsche Zuidooster-Spoorweg-
maatschappij. r  den Voorzitter , den heer  J. P. 
de , werd medegedeeld, dat de concessie 
door den r met een jaar  verlengd is, doch 
dat het noodig zal zijn , dat die termen op twee 
jaren worde gesteld. Op voorstel van een der 
commissarissen werd besloten, dat het Bestuur, 
gesteund door de aandeelhouders, daarop bij  den 

r  zal aandringen. Uit het door de ver-
schillende bestuursleden medegedeelde bleek , dat 
allen, vol vertrouwen op de soliditeit van den 
cjncessionaris, den heer  Brogden, in dien tij d de 
voltooiing van den spoorweg Nijmegen—Tilbur g 
als zeker  beschouwen. Een eendrachtige samen-
werking van den concessionaris, het bestuur en 
de aandeelhouders is daartoe echter  vóór alles 
noodig. 

. 

E E VA N N N 
. 

Voor eenigen tyd lazen wij  in  Opmerker 
een drietal artikelen, get.: s over  Utrecht-
sche kerkgebouwen". Zoowel de oudere kerken 
als de nieuwere, die men te Utrecht aantreft, 
werden daarin in het kort besproken, doch bij 
den n m wordt meer  bepaaldelijk 
stilgestaan, op zijn groot gewicht als n,on urnen-
t.cil kunstgewrocht gewezen, waaraan echter  door 
veranderingen als anderszins veel bedorven is. 

d wordt in bedoelde artikelen aan-
gedrongen , dat men voor de toekomstige restau-
ralien aan den m het benoodigde kapitaal niet 
onthoude, terwij l voorts een uitgebreide kennis, 
behoedzaamheid en nauwgezetheid voor  dit hoogst 
belangrijk e werk niet mogen ontbreken. 

Uit het Vtr.  vernamen wij  nu dezer 
dagen, dat men thuns het voornemen heeft op-
gevat, bedoelde testaui alien in het volgend jaar 
voort te zetten. 

Naar  aanleiding daarvan moet ons echter  nu 
reeds een*: bedenking van niet gering belang 
van de lippen, en wel deze, dat de keuze van 

dengeen, die deze restauratiën leiden zal, ons niet 
bevredigen kan. 

e heer F. J. Nieuwenhuis n l , , die daartoe is 
aangewezen, is een nog te onbekende in de bouw-
wereld, die, hij  moge al met theoretische kennis 
zijn toegerust, ons toeschijnt niet berekend le we-
zen , om op eigen gezag de hem opgedragen taak 
naar  behooren te volvoeren. Practische ervaring 
is het toch vooral die hier  den bouwmeester  naast 
eene uitgebreide kennis der  gothiek moet len 
dienste staan, en die practische ervaring kan al-
leen een oudere in het vak bezitten. 

e Utrechtsche m is, zoo niet het schoonste, 
dan toch een der  schoonste kerkelijk e kunstge-
wrochten die nog uit de middeleeuwen zijn ever-
gebleven , en daar er, zooals reeds in bovenge-
inel le artikelen werd herinnerd, al veel aan het 
gebouw bedorven is, en meu toch zooveel moge-
lij k diene te voorkomen , dat er  nog meer aan 
bedorven worde, zoo is het, naar  onze meening, 
allerdringendst noodzakelijk , il.it de Commissie 
van s zich deze zaak uantrekke, want 
door al dat eigendunkelijk restaureeren loopt het 
gebouw maar  gevaar iets geheel anders te wor-
den, als onze voorouders wel bedoeld hebben. 
n het belang vuu het welgelukkeri van den 

arbeid behooren de restauratieplannen aau haar 
oordeel ondorworpen te worden , en niet alleen 
dat zij  de noodige hevelen kan geven, zoo het 
beschikbare kapitaal baar te gering voorkomt, 
zal zij  zoonoodig vun e subsidie 
erlangen , want het geldt hier  het behoud van een 
hoogstbelangiijk monument. 

Waar genoemde Commissie optreedt, zien wij 
telkens het e vuu tiaar  werkkring , 
en steeds is de g gereed, haar  wenschen 
zooveel mogelijk in le willigen. Zoo worden muur-
schilderingen van oude kerken herhaaldelijk , op 
verzoek en aanwijzing van , op kos-
ten der g iu vroegeren staat terugge-
bracht , en zoo wordt o. a. thans de hervormde 
kerk te Brouwershaven met behulp van staats-
subsidie en onder  toezicht der  adviseurs gere-
staureerd. 

liet is dringend wenschelijk, dat de autoritei-
ten, in zake de ophanden zijnde restauratien aan 
den Utrechtschen , deze loffelijk e pogingen 
vun de g om de t te steunen, naar 
waarde weten te schatten. . 

lu de Bredasche couranten van 28 Nov. jl . vin-
den wij  de volgende bekendmaking: 

«Voorwaarden op het aanleggen van trot -
toir s op de geslechte vestinggrondeu 
der gemeente Breda. 

Art . 1. Zij  die verlungen dat langs de huizen 
en panden, gelegen op de voormalige vestinggron-
den, trottoir s worden aangelegd, zullen hiervan 
schriftelijk e aanvrage doen hij  Burgemeester en 
Wethouders. 

Art . 2. e aanvragen worden in een daar-
voor  bestemd register  ingeschreven en van een 
volgnoinmer voorzien. 

Art . e trottoir s bestaan uil hardsteenen 
banden en vlakke keien. 

Art . 4. e trottoir s worden vanwege het Ge-
meentebestuur  aangelegd in de volgorde des aan-
vragers. 

Aanvragen tot verkrijgin g van trottoir s langs 
gedeelten van huizen of erven kunnen worden 
geweigerd. 

Art . 5. Als aandeel in de kostei van aanleg 
komt ten laste des aanvragers een bedrag van 
/'5 per  strekkenden meter  trottoir , binnen 14 da-
gen na de voltooiing, tegen kwitanti e aan den 
gemeenle-orrlvanger te voldoen. 

Art . 6. e trottoir s blijven het eigendom der 
gemeente, die ten haren koste, dezelve steeds 
voldoende ondernoudt. 

Aldus vastgesteld, enz." 
Op de uitbreidin g der  stad wordt alzoo eene 

belasting gelegd, die daarenboven nog de scha-
duwzijde heeft, dat ze de inwoners van Breda 
ongelijk drukt . e bepaling toch is volgens 
art . 1 enkel van toepassing op de vuormalige ves-
tinggrondeu, — op ulle andere plaatsen in de 
stad zijn en worden de trottoir s dan ook steeds 
voor  gemeente-rekening gelegd. B. 

e
n is yverig werkzaam aan 

het leggen vun de atmospherische buis, waarin 
gesciireven berichten in kleine blikken bussen 
zullen circuleeren. 

e buis, waarvan men sinds lang de vol-
tooiing te gemoet zag en waarvoor de Nationale 
Vergadering een crediet van 20 ü 25,000 franken 
heeft geopend, zal waarschijnlij k nog in dit jaar 
in werking komen. 

Over het gedeelte tusschen de  d'Armes 
cn het  de  heeft men eene sleuf 
gegraven ter  diepte van 2 a 3 meters en breed 
60 centimeters, lu deze sleuf zijn gegoten-ij  ze ren 
buizen gelegd van 9 centimeters middellijn , ter 
lengte van 4 meters, bij  eene ijzer-dikt e van 1 
centimeter; deze buizen zijn onderling verhonden 
zonder  daartoe cement te gebruiken. 

e buizen zijn zoowel vnn binnen als van 
builen, even als de daaronder  liggende houten 
vloer, geleerd. 

n Parij s zal deze buis door  middel van han-
gers in hel midden der  riolen geplaatst worden. 

Naby de brug d'Alni a heeft deze buis twee 
vertakkingen; de eene leidt naar het  de 

 en de andere naar het bureau der  admi-
nistrati e over de telegraaflijnen. 

Te Versailles is de verbinding met de nieuwe 
zittingszaal, die men in den linker  vleugel van 
hel paleis bouwt, reeds voltooid. 

lie lengte der  buis is, mui inbegrip der  ver-
takkingen, 21,000 meters f\. 

Unkondiiririgen van Aanbestedingen. 

, S . 

, te  , uren, aan het bureau der  ge-
meentewerken: het afbreken en wegruimen eener ko* 
lenloods ann dn , eu het bouwen eener 
idem aau de Vest. 

Amerafeert, le 11 uren, door het gemeentebest.; 
de levering ged. '76 van lo. timmerhout. 2o. metsel-
stecticii, straatklinkers, dakpannen, baantegels, kalk, 
cement enz.; 3o. spijkers. 

c , te l l ' / j  uren, door het ministerie van 
binnenl. zakeu, aan het gebouw van het prov. best.: lo. 
hot onderhouden vun de groote eu andere n 
in , gedurende 3 jaren, in 8 perceelen. 

: pere. 1, f9780; 2,  3.500; 3,/16,866; 
«, ƒ5200; 5, ƒ15,333; 6,/6400; 7. 13,560; 8, ƒ18,820; 
2o. het driejari g onderhoud van al de werken, be-
hoorende tot het kanaal door  Voorue. g 
/75,000 per  jaar; 3o. liet driejari g onderhoud van 
de dijk - en oevcrwerken bij s en de beide 
l l'.u'n -i e hoofden aan den Oudcultoornschen zeedijk 

/ 6450 per  jaar; -to. het driejari g onderhoud 
van de dijk - cn oe verwerk en om 's s quaruutaiue-
plaats op het eiland de Tien-Gumcteu. g 
ƒ 6450 per  jaar. 

Breda, le 12 uren, door het gemeentebestuur: lo. 
hel maken , leveren en stellen van 2 gegoten-ijzeren 
pompcu, 2o. het leveren van planten cn heesters. 

"-liner , te 1 uur, door  burg. en weth.: het leve-
ren cu stellen eener  afscheiding tusschen dc terreinen 
der nschstoul en de nieuwe gasfabriek. 

. te l '/ i «ren, in het stationsgebouw 
buiten de Willcmspoort ; hel maken van de aarde-cn 
eenige andere werken voor dc uitbreidin g vnn het 
slatioiiseniplacemcnt lc Zutfen. g / 235,000. 

Brielle, tc 2 urn , door  regenten van het gast-, 
proveniers- en ziekenhuis, in genoemd gest ich t :», 
timmerwerk enz., cn  metselwerk enz. 

Uraulngen, te 7 uren, door de Nederl. , gc-
mecnie, iu het h  cene aanzienlijke ver-
grooting der , kerk. 

Olter ler» , hij  A. Baron van a thoc Slooten: 
het afbreken cn wederopbouwen van cene boerenhui-
zing te Beet ste ra waag. 

, 14 . 

Cauda, tc 1] uren, duor  den eerstaanw. ingenieur, 
in : het maken van een schoolgebouw hij-
en van verbeteringen iu dc kazerne te Schoonhoven. 

, te 12 uren. door deu directeur  van 's s 
mairarij u van militair e klccding, ten zijnen bureele: 
dc levering van 450 ransels compleet , vnn waterdichte 
stof, in 1 perc. 

1'lrecht, te 2 uren, door dc maatschappij  tot expl. 
van Staatss poor  wegen, ann bet centraalbureau: het 
uitvoeren vnn aardewerken en kunstwerken, het leg-
gen van sporen cn wissels. het leveren eu verwerken 
van ballast, het bouwen vau een overladingsperron, 
van eene wachterswoning en van «cu wachtershuisje 
enz., ter  uitbreidin g van het station . g 

^ 104,150; 2o. het leveren vnu eikenbouten dwars-
liggers en van vierkant beslagen eiken wisselhout, 
ten behoeve van den spoorweg Almelo—Salzhcrgen. 

Uecnndag , S , 

, te 11 ureu, door het ministerie vnn bin-
nenl. zakeu: . het maken van ecu gebouwtje, peil-
put, enz. voor  oene zclfregistreereude peilschaal te 

t aan de . g / 1500; 2o. hel 
maken van ecuigc werken tot verbetering van den 
bovenmoud der e onder . 

g ƒ24,000 ; 3o. het makeu vau remmiugwerk 
langs den linkeroever van de < 'mie , beneden 
het landhoofd vau de spoorwegbrug bij . 

g ƒ 5260; 4o. het maken vnn een dam tot 
verbinding vau de plaat in dc BakkcrskÜ (Nieuwe 

, nan den rechteroever, onder dc gemeente 
n ad. Jjck. g ƒ4160; 5o. het driejari g 

onderhoud van 's s palen veerhoofden op -
burg, tegenover  Brielle eu s cn van dc z.jdc 
vnu . g ; (io. de levering van 
Steenkolen voor het stoomgemaal le Stceuenhoek. 

Alkmaar , le 12 uron, door het kerkbestuur der 
. gemeente, bij  J. Bruinvis: het doen van 

eenige werken aau hot kerkgebouw. 

Tiel , te 1 uur, door  burg. en weth.: het driejari g 
onderhoud van de pompcu der  gemeente. 

Pletemburrn, tc 4 ureu, bij . . llibtna : eene 
vertimmering aan de voorhuizing op Groot-Walt* , te 
BeX e rum. Aauw. 9 , te 9 uren. 

, door  regenten van het St.-Jorisgasthuis: de 
levering vau verschillenden. o. a. manufucturen. 

, door hel gemeentebestuur: de levering 
van 15,000 stuks Ojieunst keien , 14 ii 16 . op deu 
kop, 10 a 12 . aan den voet.  ii 16 . hoog, 
cn 12  stuks vlakke (Taalvorm straatklinkers. 

, 10 . 

'a-llage, te 11 uren, door  den minister  van marine: 
het maken en stellen van een ijzeren kustlichttoren, 
ter  vervanging van den beslaande te , met 
deu uankleve van dien. inl . bij  den bouwkundige bij 
den dienst vnu het loodswezen. 

Vl lage, te 12 uren, door het ministerie van jus-
titie , ten behoeve van de n Omnier-
schaus cn Veenhuizen : de levering van verschillende 
beuoodigdhedeu. (Zie no. 40.) 

, te 12 uren, door  gecommitteerden over  den 
geenmb. grintweg , bij  de 

n Beekman : hel onderhoud van dien weg over 
'76. . bij  den opzichter  B. A. Peinert, te Zoel-
mond. Bilj . inz. 16 . bij  den secretaris Van 

, te . 

, te 2'f, uren, door het ministerie vnn bin-
nenl zaken, nau het gebouw vun het prov. bestuur: 
lo. het driejari g onderhoud vun do groote eu uudere 

n in , iu 5 perc. g 
per jaar  respectievelijk: ƒ19,600, ƒ10 ,000, ƒ 8 0 0 0, 
ƒ 8 0 0 0, ƒ13 ,350; 2o. hel driejari g onderhoud van 
's s huvenwerkeu cn zeeweringen op Terschelling. 

g rSSOO per  jnar ; 3o. het driejari g onderhoud 
van de haven- eu zeeworken op . g / 6S00 
per jaar; 4o. het driejari g onderhoud van de -
haven- en zeowerken op Vlieland. g f 32,000 
per jaar; het vernieuwen van ecu tolhuis op deu 
grooten weg lc kl. no. 1 bij  de Papenlaau, gemeente 

. g J 5100;  het driejari g onderhoud 
der n te ; To. het drie-
jari g onderhoud vau de leerschool. behoorende bij  de 

l voor  onderwijzers te liuarlcm. 

, te 5 uren , bij  den kerkvoogd T : 
het bouwen vnn eene stelphuizing btj  Warntille . . 
bh deu architect Siieuga. Aauw. 13 , te 1(1 uren. 

r  hap (Waterschap): het onder-
houden, vernieuwen en herstellen vnu 3 watermolens 
en alle binnen- eu buitenwerken die tot dat water-
schap behooren, voor 3 jaren. 

get 

Vrijdag , 17 . 

, te 10 uren, door het ministerie van 
financiën, aan het gebouw van het prov. bestuur: het 
cd. '76 onderhouden der n en ge-

uwen in Zeeland, in S perc. Aanw. 13 . 
, te 10'/, uron, door het miuisterie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw van liet prov. bost.: 
het onderhoud der s groote wegen in Noord-
Brabant, van 1 Jan- 1876-31 . '78, in 11 perc. 

: perc. 1, f 5900, 2, fsXtiO, 3, ƒ 6 9 0 0, 4, 
ƒ3000, 5, ƒ 6 3 0. fi, ƒ 2800, 7, /"1700, 8, ƒ 0100, 9, 
ƒ2400, 10, ƒ8400, 11, ƒ 9 0 0 0, alles por  jaar; 2o. hot 
driejari g onderlioud van n in Noord-
Brabant, iu 3 perc. Aanw. 13 . 

Purmerende, tc l i uren, door het gemeentebest.: 
het onderhoud der  gemeoutowerken ged. '76. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan hot gebouw van het prov. best.: 
het doen van herstellingen eu vernieuwingen aan de 
gebouwen en veerwegen, behoorende lot het r 
te . Aanw. 13 . g ƒ580. 

, tc 12 uren, door hot prov. bestuur: 
het vernieuwen van sommige gedeelten van het puien 
opseliecpshoofd te Oustmaborn. Aanw. den ten dag 
vodr de besteding. 

Njjjmegen, tc 12','j  uren, door  burg. en weth.: de 
levering van 148,200 e keien. 

Zaterdag, N llec. 

Utrecht, te 10 uren, door den comm. der  genie, 
in bet gebouw voor  kunsten cn wetenschappen: het 
maken van eene batterij  bij  de Waalsche Wetering in 
de stelling van . Aanw. 14 , tc 11 uren. 
Bilj . inz. 16 , vóór 12 uren. 

Wlnachclen, te 11 uren, in bet hotel Wissemanu: 
bet bouwen van eeu postkantoor  niet directeurswo-
ning, aan den Visschersdijk aldaar. Bilj . inz. aan 
het postkantoor  aldaar. 

, te 12 ureu, door  burg. cn weth.: dc 
levering van de god. '76 voor den dienst der  ge-
meente benoodigdu hout- cn ijzerwaren, staaf- en 
plaatijzer, glas- eu verfwaren, gebakken slecu en 
zand. 

l'treent , te 1 uur, door  burg. cu weth.: lo. het 
docu van vernieuwingen unu- en hot éénjarig onder-
houd van: a. de sluis te Vreeswijk, //. deu straatweg 
Utrecht—Vreeswijk, c. de sluis te Nicuwersluis eu 
het jaagpad naar , . het jaagpad enz. 
Utrecht —Woorden; 2o. de levering van materialen 
ged. '76, als : Utr . straatklinkers, , Waal-
idem, Utr . klinker-drielingen , Utr . mot suist ceneu, 
lekzand, heide- of duinzand, hardsteenen troltoirbau -
deu, idem roosterramon, gegoten-ijzeren dakramen, 
houtwaren, verfwaron, olie, glas en borstelwerk, ge-
smeed ijzer  . jjzerk ra me rijen cn steeukolcn, boomen 
eu bloenistruikoii . 

3o. ) liet bouwen van eeu gebouw voor 
magazijn met werkplaatsen op hel terrein der  stede-
lijk e gusfabriek. Auuw. 13 , te ' . uren. 

llrceht . te 2 uren, door het iniuisterie van bin-
nenl. zaken, aan het gebouw van  prov. bestuur: 
het ged. 1876, '77 cn '78 onderhouden van de schip-
brug, liggende over dc , lusschcu Vreeswijk eu 
Viuucn, met de beide veorhuizeu, dc noodhaven enz. 
Aanw. 15 . g ƒ 8 0 80 per  ioar. 

l lrerht , te 2 uren, door het prov. bestuur: hot 
éénjarig ouderhoud vuu de prov. griutwegeu: lo. van 
Utrecht naar  Cothen, 2o. van n naar . 

. bij  den boofdiugenieur en den ingenieur iu liet 
be dist nel. Aanw van no. 1 14, van uo. 2 16 . 

, O . 

, te 10 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw vau het prov. best.: 
het gedurende 5 jaar  onderhouden der s groote 
wegen in , van 1 Jan. '76—31 liëc. 80, in 
8 perc. Aanw. 14 en 15 . g |»er  jour : 
perc 1, ƒ 4 5 0 0. perc 2, ƒ 0 9 2 0, pore. 3, f3160, 
perc. 4, ƒ 9140, perc. 5, f 8060, pure 6, ƒ 11.600, 
pere. 7, ƒ6940, porc. 8, ƒ 1660. 

Alhemade, lc 11 uren, door  burg. en weth.: lo. 
het driejari g oudcrlioudvan den grintwegen do voetpa-
den, met bijbehoorende kunstwerken cn beplantingen; 
2o. het bouwen vau eene ophaalbrug in don grintweg lc 
Nieiiwe-Wclcring, ter  vervanging van de bestaande 
houten draaibrug cu het onderhoud daarvan tot 1 
Jan. '77. 

. te 11',t uren, door het ministerie van 
financiën, aan het gebouw van het prov. bestuur: het 
driejari g onderhoud der n langs dc 
groote en andere wegen eu vau cen afdnk, leu be-
hoeve van materieel van de , in Zuid* 

, in 4 perc. lui . bij  dou hoofdingenieur -
zel en vuor  porc. 1 bij  den ingenieur . beiden 
aldaar, voor  perc. 2, 3  4 bij  dou iugcnieur  Van 

, te . 

, tc 11 ', i uren, door het prov. bestuur: 
bet doen van ceuige horstclliugeu aan den Zwarte* 
waalschen zeedijk. Aanw. 16 , te 12 uren. 

, te 12 uren, ten raadhuize: hel inrich -
ten tot mcststaal, van het daarvoor  bestemde terrein 
nan de , nabij . Aanw. 18 , te 2 
uren. 

amaterdam, te 12 uren, door  burg. en weth.: lo. 
het bouwen van eene openbare tusschenachool met 
gymnastieklokaal iu de Pluuciusstrant; 2o. het makeu 
eu stellen vau 6 houten commissarishu.BJes op de 
nieuwe steigers aan het ; 3o. iict graven van 
een gedeelte niouwo Singelgracht door het vervalleu 
bolwerk Sloterdijk , nabij  de Willcmspoort. 

rireeht , te 1 uur , door  burg. cu weth.: de leve-
rin g van materialen tcu dienste der  stedelijke gasfa-
briek in 187C. (Zie no. 48.) 

h , tc 2 uren, door  notaris Brouwers, 
bij  11. Theunissen: het. bouwen van oou schoollokaal 
met ouderwijzers won iug. 

Zwolle, te fi  uren, door het bestuur  over de gast-
huizen, in het Binnengasthuis: het doen van eene 
belangrijke verbouwing aau het Buitengoslhuis aldaar. 
Teekeningen cn bestek liggen in het Binnengasthuis. 

. bij  de architecten . Aanwijzing 13 , te 
10 uren. 

Slaveren, door hot waterschap llemelumer-Oldc-
pliacrl-en-A. Z.: lo. het makeu in '76 van eeu vak 
stcenglooiing, ter  vervanging van 192.9') . paalwerk, 
met wrjzigmg der  richtin g eu verhoogiug en verzwa-
rin g van ecu dijk ; 2o. hol levereu van fiOO last brik , 
in 12 perc ; 3o. idem van 950 last zuilenbasalt, in 1 
perc; 4o. de leveriug van grenen heipalen, gordingen 
eu planken; 5o. de levering van 1260 en 730 . 
rongen; 6o. het gewoon onderhoud der  waterschapa-
wegen ged. '76. Bilj . inz. 19 c 

, S  Ver. 

, te 11 ureu, door  liet ministerie van ms* 
rine: de levering van grenen balkdelen, idem ribben, 
vun n delen, dennen dolen, idem ribben, schcepsglaa, 
voor de directie der  marine te Amsterdam. 

fcreningrn, te 12','j  uren, door het gem een te best.: 

het maken van een aardebaan en het daarin aanleg-
gen van een klinkerweg, ter  lengte van 670.50 , 
gelrgen in de gemeente Oost wedde, van den kunst-
weg to Stadskanaal tot aan dc grensscheiding mei 

e langs den d van Buineu. Aanw. 16 , 
te 10 uren. Bilj . inz. 20 c 

l . tc 2 uren, door de maatschappij  lot expl. 
van Siuatsspoorwcgen, aau hot Centraalbureau: het 
leveren van geschilde masten afrastertngpaleu, in 7 
perceelen. 

Airen , door de besturen van de -
en e polders, in het logement St.-Joris: 
het vijfjari g onderhoud van 2 achtkanten eu 1 wip-
watermolcn eu verdere onderhoudswerken vau ge-
noemde polders, Aunw. 16 , te 10 uren 

Wernidag, S e 

Cerlnrhera , to 11 uren, door het heemraadschap 
van het l van Steenen honk, in don : het 
bouwerr  van eene bruirwachterswoning aan dc Vccr-
laan, te Gorinchem. lui . bij . Broekman, te -
dinxveld. Aauw. 18 , te 11 ureu. 

Nleuwe-Nlederp, le 1) uren, door  kerkv. eu not. 
der . gemeente, bij  J. : het amoveeren 
der bestaande cu hei bouwon oener  nieuwe kerk. . 
bij  deu architect Van Wijugaarden le . 
Aanw. 13 , te 11 uren. 

Crave, to 12 uren, door  don ontvanger der  regis-
trati e cn domeinen, iu e Eenhoorn: het maken cn 
bestraten van con nieuwen uitgang buiten de * 
jioort . Aanw. 18 on 20 , te 12 uren. (Zie 
verder no. 48.) 

Purmarland , te 12 uren, door hel haunehestuur, 
bij  W. vun Zijp i eenige vernieuwingen aan- eu het 
zesjarig onderhoud van 2 watermolens, de bruggen iu 
deu w-eg, en de sluis mei woning, in 2 perc. Aanw. 
18 . te 9 uren. 

, lc 1 uur, door het ministerie van jus-
titie : het maken van eene nieuwe kap, betimmeringen 
aan de gerechtszaal, cn verschillende andere werk-
zaamheden aan hot paleis van justiti e cn de daarvan 
deel uitmakende kazerne der  maréchaussee, te -
mond, lui . bij  den ingenieur-architect voor de gov. 
cu rechtsg. J . F. , te . Aanw. 17 

, te 11 uren. 

, te 1 uur, door  burg. en weth.: het leggen, 
opnemen en herleggeu van kei- en klinkerbestrntingen 
iu dc gemeente. 

, te 2'/t uron, door den ontvanger der 
reg. cu dom., iu het : lo. het onder-
houden van- on het doen van ceuige herstellingen nan 
liet t op de voormalige marinewerf; 2o. 
idem van het voormalig Oostiudtsch s aan de 
Boompjes, aldaar, beide ged. 3 jaren. . bij  den 
opzichter  van 's s gebouwen W. C. van Goor. 
Aanw. 17 en 20 , to 10 uren. Bilj . inz. 21 , 
vóór 12 uren. 

Aasesi, 'sav. 7 uren, in de kerkernadskamer der 
Chr. (  r t gemeente: do arbeidsloonon eu eenige 
materialen voor het afbreken en wederopbouwen van 
eene nieuwe kerk eu kerkeraadskamer. Aanw. 21 

, vau 3—4 uron. 

Nijmegen, 'savonds 8'/, urun, iu het l Place 
: eeue belangrijke verbouwing van dit hotel. 

jcliom , bij  kerkv. der . gemeente: het afbre-
ken der  oude school met huis aldaar en het te dier 
plaatse bouwen eener  onderwijzerswoning. Bestek 
ligt bij  den kasteleiu . . bij  den architect 
VV. A. de r Jz., tc . Aanw. 14 , 
te 2 uren. 

, S3 . 

, te 11 uren, door den commandant der 
genie, in Tivoli : het verbeteren van het zeefrout vau 
fort Erfprius . Bilj . inz. 20 , te 11 uren, bij  den 
commandant voornoemd. 

, te 11 uren, door  burg. en weth.: het 
stichten van eeu nieuw schoolgebouw met ouderwij-
zersweniug in de z-g. , met bijlevering der 
schoolmen be len. Aauw. 20 , te  uren. Bilj . 
inz. 22 . bij  tien burgem., motto: „School iu de 

. 

Arnhem, te 12 uren, door het prov. bestuur: lo. 
het onderlioud ou de herstellingen vau kunstwerken 
op dc Bethel tusschen Zullen cu , in 2 perc 
en in massa, waaronder  belangrijke vernieuwingen 
aau de sluis te , alles ged. '76; 2o. het vier-
jari g onderhoud vau den pror . weg vau Arnhem naar 
Apeldoorn. 

'a-llage, te 12 uren, door het iniuisterie vnu bin-
nenl. zaken: het maken eu stollen van den metalen 
bovenbouw voor dc brui ; over  den n nabij  Arnhem, 
tul . bij  den eerstauuwezond ingenieur tc Arnhem. 
Aauw. 13 un 15 , telkens te 11 uren, aanvao-
gende bij  den linker . g ƒ 965,000. 

, te 1 uur, door  A. van n tel: bet 
maken van eene nieuwe boerenwoning, schuur, karn-
hnis eu gevolgen. Bestek eu teekening liggen bij  J . 
de , aldaar. Aauw. door . vau den , 
fabriek te Ahbehroek, le 11 uren. 

Vrijdag , 14 . 

, te 10 uren, door hot ministerie van 
binnenl. zaken, aan hel gebouw van het prov. best.: 
het makeu van eene beloufundeering voor een kaai-
muur  voor  eeue los- cn ladingplanis aan het kanaal 
door  Zuid Beveland tc Wemnldiuge. Aunw. 17 cn 20 

. "  4700. 

, te 12 uien, door bel prov. bestuur: 
het leveren en stellen van cen paar  nieuwe storm-
deurcu in de biuurusluis te . Aanw. 
den l'-n dng vóór do besteding. 

Breda, tc 12 uren, door den ontvanger  der  reg. en 
dom., in t f van : het slechten van de 
vestingwerken tusschen den weg van Breda naar 
Giauoken eu de geslechte gronden buiten de Bosch-
poort; het maken van het oostelijk deel der  ontwor-
pen singclgrncht; het verleggen vau eeu deel van den 
straatweg van a naar  Ginneken. Aanw. 20. 21 
en 22 c 

Utrecht, te 2 uren, door het ministerie van bin 
ueul. zakeu, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het éénjarig onderhoud en het doen vau eenige her-
stelliugon en vernieuwingen aan de academische ge-
bouwen te Utrecht. Aanw. 20 . g ƒ 8220. 

laterdag, SS . 

(iarredljh , bij  notaris Gatsouides i het afbreken eu 
wederopbouwen eener  huizing eu schuur, op de plaats 
in gebruik b'j  T. Wiersma, onder  Sybradahuis bij 

. Aauw. 20 , van 10—2 uren. 

, ST . 

, te 11 uren, door het ministerie van 
binnenl. aaken, un het gebouw van het prov. best
het éénjarig onderlioud der e burgeracbool 
te . g /"1400. 

'a-llage< te 11'/| uren, door het ministerie van 
binnenl. taken, aan het gebouw van het prov. best.: 
het éénjarig undeihoud en het doen van hentellingen 

aau de gebouwen van de hoogeschool te -
g f 22,000. 

Amaterdam, le l ' / i uren, door de . -
spoorwegmaatschappij, in het stationsgebouw: de le-
vering van stalen puntstukken en kruishartcn , voor 
uitbreidin g van de sporen op het station Zutfen. -
ming  4200. 

, 30 . 

, te 11 uren, in het gemeentehuis van 
Wonseradeel: het bouwen eener  loods op de mest-
verzamolplaals te . 

, te 12 uren, door het ministerie van bin-
nen), zaken, ten dienste der  Staatsspoorwegen: het 
maken van het zuidelijk landhoofd der  brug over de 
Waal beneden Nijmegen. . bij  den eerstaanwezend 
ingenieur te Arnhem en den sectie-ingenieur te Nij -
megen. Aanw. 22 en 24 , telkens te 1 uur. 

, te 1 uur, door de Noord bra e 
spoorwegmaatschappij, aan het hoofdbureau i de leve-
rin g vnn: a. 31,800 stuks gecruosoteerde deunen- of 
grenenhouten dwarsliggers, o. 8850 stuks eiken dwars-
liggers eu vierkant néslagen hout voor 32 wissels, 
ten behoeve der  sectic Goch-Wezel. 

VrUdag, S . 

, door den burgem. van -
deel: de levering van 300 stère macadam. 

, O) Jan. iHT. 

, te 11 uren, door het ministerie van bin-
nenl. raken, ten dienste der  Staatsspoorwegen: het 
verleggen van den oostelijken afsluitdij k bij  den Paar-
denboek, het maken van den mond van het spoor-
wegbass.u langs het gocdereustation. het verlengen 
van den waterkeerenden dijk en het maken van een ka-
naal met keersluis aan de oostzijde der -
landen le Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg 
Nieuwediep—Amsterdam. . bij  den eerstaanw. in-
genieur te Amsterdam. Aanw. 24 en 28 . '75, 
telkens te 11 uren. 

n den leep van Januari . 

t leggen van een kapitalen zeedijk, lang p. m. 
9300  , tot iudijkin g van den Eemspoldcr, endorde 
gemeenten Uithuizen en Uitbuizermccdeu. 

Alloop van Aanbiedingen. 

Zlcrlkr.ee , 24 Nov.: het maken vau oene kade of 
dam in de oude haven; gegund aan . C. van den 
Ende, aldaar, voor  ƒ 1 8 9. 

, 25 Nov.: voor de leveringen aan het de-
partement van marine wnron minste inschr. als volgt: 

9200 . blauwe baai. E. s en Zn. en . 
V. , beiden te Tilburg , ad /2.03. 

dim . blauwe voeringbaai: A. van der  Aa en Zn., 
te Tilburg , ad ƒ1 .29. 

900 . blauw duffel : J. A. Blomjous en A. v. d. 
Aa on Zn., beiden tc Tilburg , ad ƒ4.09. 

1900  blauw montoeriuglakcn : Gebr. e Booy, 
te Tilburg , ad / 5.19. 

1000 . blauw gewoon laken : E. s en Zn., 
ad ƒ4.10. 

15U0 stuks wollen dekens: . J. van Wensen, te 
, ad ƒ4.07*. 

2C00 stuks gestreept katoenen borstrokken : J. A-
de Booy Jr., te Breda, ad ƒ1.02. 

3600 stuks zwart-zijdcu doeken: , te 
, ad ƒ 1.45s. 

2400 stuks bont-linnen overtrekken roor  matrassen 
en 2S00 idem voor  kussens, in 1 perc: J. A.de Booy 
Jr. , voor  ƒ4280. 

'a-Bascb, 26 Nov.: het driejari g onderhoud der 
- en rivierwerken té ; minste 

inschrijver  was P. Akkcrmans, te , voor 
ƒ 4349. 

Pacderaljen, 26 Nov.: hot bouwen eener  pastorie 
voor de . gemeente; minste inschr. was N. van 
Velzen, lc , voor ƒ 8000. 

Warder , 26 Nov.: het verluggon eu verbreeden van 
het straatje op den gemeenteweg aldaar; gegund san 

. Bunder, te Schnrwoude, voor  ƒ1785. 

, 26 Nov.: het vierjari g onderhoud der 
u eu gehouwen onder  beheer  van don 

wuterslaat, in 8 perc; minste inschr. waren: perc. 1 
en 6, . . , te Joure, resp. voor  ƒ625 cn 

ƒ 8 4 0; perc 2 en 5, S. . van der , te Nijo-
haske, resp. voor  ƒ 3 58 cn ƒ 2 7 4; perc 3, B. W. 

, te Witmarsum, voor  ƒ 7 4 9; perc 4, W. J. 
de Jong, le , voor  ƒ 2 1 6; perc. 7, J. A. 
Bosnia, re , voor  ƒ 3 1 0; perc 8, J. A. 
Blom, tc A i i jn m, voor  ƒ 3 3 9: alles per  jaar. 

Blahsyi, 27 Nov.: het bouwen van een heerenhuis 
aan de haven te Blokzijl ; ingek. 6 bilj. , als: 
Q. Brugge, te , ƒ 30,439 

. , „  30,200 
P. T. Smit, „  29,800 
T. Smit, „  20,000 
J. Zwolsman, „  idem „  24,280 

. Fledderus, „  idem „  23,981 
overigen aldaar; niet gegund. 

Cranlngen, 29 Nor.: het leveren en plaatsen van 
kapstokken, leesborden enz.; minste inschr. was E. 
Peters, aldoor, voor  ƒ239. 

, 30 Nov.: voor de levering von lakens enz. 
ton behoeve van het korps mariniers (zie ons uo. 48) 
woron minste inschrijvors: voor  perc 1, Gebr. -
saers, te Tilburg , a ƒ6.73; perc. 2, Van n en 

, idom, ü ƒ 3 . 9 3; perc. 3, J. J- z eu Zn., 
te , ii  ƒ 4 . 6 0; perc. 4, Gebr. , üƒ4.66, 
alles per . perc 5. J. A dc Booy Jr., te , 
in massa f 720.50; perc. 6, B. Schuller  cn Zn., te 

, ƒ 2 5 4 2; perc. 7, A. J.Segcrs, te Breda, ƒ 3 3 3; 
perc. 8, W. Paré, te Utrecht, J 332; perc 9 en 10, 
F. Pauwels, te 's-lluge, resp. / 548,70 en ƒ 3 1 2; perc 
11, . van de Winkel, ie 's-Bosch, ƒ 205.50; perc. 12, 
11. , te , n ƒ1 .491 perstuk; perc.13, Vau 
Zeeland on Co., to Stratum, ƒ 448. 

, 30 Nov.: het maken cu leveren van 
3 nieuwe vijzels in de molens vun den Grooten Veen-
polder; hoogste inschrijver  S. . Brugge. e Spnuga, 
voor / 1129; minste inschrijver  A. J. van Fleeren, te 
Oldelamer, voor  ƒ 5 2 5; gegund. 

, 1 : hel verrichten van oentge werk-
zaamheden aan de onderscheidene beschoeiingswerken 
rondom het terreiu von de Grofsmederij; ingek. 4 
bilj. , als: 
P. Collevn, tc Oude-Wetering . ƒ 3350 50 
Van deu . „  idem „  3309.90 
C. Alkemade Jr., „Noordwijk , „  2228. 
Van , Bodegraven, „  20Ü3. 

, 2 : het driejari g onderhoud van het 
groot Noordholl. , in 7 perc; minsto inschr. 
wsren: le perc. B. von den Bos, te Schelliugwoude, 
voor  ƒ27,220; 2e perc . , te Buiksloot, voor 
ƒ15,900; 3e perc. dezelfde, voor  ƒ12 ,300; 4e perc . 

, te Schoorl, roor  ƒ10 ,275; 5e perc. 11. Schuit, 
te Alkmaar , voor  ƒ15 ,685; 6e perc. deselfde, voor 

ƒ19 ,985; 7e perc. . , voor  ƒ24,200; alles 
per jaar. 

, 2 : de levering aan het. polder-
bestuur van Walcheren van: lo. masthouten palen; 
hoogste inschr. was C. A. Geleijns, te , 
voor  ƒ1648; minste inschr. P. van der  Plas, te Uden* 
hout, voor /950. 

2o. eikenhout; hoogste inschr. was P. J. Thcuns, 
tc Osseudrecht, voor  ƒ11,088; minste inschr. G. -
peman, te Silvolde, voor  ƒ2758. 

3o. Staan* en plaatijzer; hoogste inschr, was J. J. 
Brandt Az., tc , voor  ƒ 3 37 ; minste inschr. 
A. J. Boudewijnso, idem, voor  ƒ289. 

, 3 : het verhoogen der  waterkee-
rin g von de hinnenhoofden der  groote sluizen van het 
kanaal door  Zuid-Beveland; minste inschr. was P. 

, te Breskens, voor ƒ 5346. 

Amaterdam, 6 : dc levering aan de . 
, ten dienste van de 

uitbreidin g der  sporen op het station Zutfen, van: 
lo. 9500 eikenhouten dwarsliggers voor  gewoon 

spoor, waarvun 1500 vierkant beslagen, 2542 idem 
voor  wisselspoor, 142 idem voor  kruiswisselspoor; 
minste inschrijver was J. J. von dor  Eerden Pz., te 
Boxtel, voor  ƒ48,600. 

2o. 883,800 . ijzeren spoorstaven met eindver-
bindingen, 19,250 ' i.  1 mul tu , n,n-> 111 ' 11 r ij  ve r 
was de Société Anouyme des x de 

u sur  Sombre, voor  ƒ77,619. 
3o. 55 stel stalen tongbewegiugen met excentrieken; 

minste inschr. was J. Vogels, te , voor 
ƒ 15,125. 

, 9 ; het opnemen van het psarden-
spoor in den grooten weg lo kl. no. 4, tusscheu 
Amsterdam eu m ; minste inschrijver  was J. van 
Essen, voor ƒ 3187. 

, 9 : lo. het slechten van dc bas-
tious d en Zeeland met tusschen gelegen cour-
tme en het ravelijn , het doorgra-
ven van cene enveloppe en het uitdiepen van gedeel-
ten der  hoofdgracht te ; ingekomen 5 bil-
jetten, nis: 
F. Aberson, te Stcenwiik, ƒ 25,750 
J. Schulenberg, „ , „  25,400 

. Weert man. „  idem „  25.000 
J . Fruitier , „  Utrecht, „  24,900 
J . van Oijen, „ , „  20.8S9 

2o. liet bouwen van eeue houten draaibrug met 
steenen lnndhoofden te ; ingekomen 4 bil-
jetten , als: 
E. Aberson, ƒ 16,000 
J. van Oijen, „  15,990 
J. Schulenberg, „  15,420 

. Weertman, „  15,220 

Vervolg der  llerichten en . 
B  N N E N  A N . 

 Bij  beschikking van den -
nister  van  Zaken van den 9J ' n dezer 
is het dagelijksch toezicht op den Staatsspoorweg 
van Zwaluwe naar  Zevenbergen opgedragen aau 
den spoorwegopziener  3°"  klasse A. J. Stal, ter 
standplaats Bred, i , met bepaling, dat die opdracht 
ingaat met den dag, waarop die spoorweg voor 
het verkeer  wordt geopend. 

— t wetsontwerp tot onteigening ten behoeve 
van een spoorweg van n naar  Woerden, is 
thans rondgedeeld. n het eenig artikel daarvan 
wordt verklaard, dat het algemeen nut de ont-
eigening vordert , ten name van de spoorweg-
maatschappij , van de eigen-
dommen noodig voor  den aanleg van een spoorweg 
van n naar  Woerden, in de gemeenten: 
Oegstgeest, Zoeterwoude, , Alfen, 
Zwammerdam, Bodegraven . Barwoutswaarder, 
Waarder en Woerden, aanvangende aan het sta-
tion n van den n n Spoor-
weg, gaande over den , westelijk langs de 
kom der  gemeente , vervolgens in ooste-
lijk e richtin g ombuigende, om ten zuiden vnn en 
nagen «eg in evenwijdige richtin g met den n 
te woiden voortgezet tot den g inde 
gemeente Woerden, en aan dien spoorweg met 
een boog iu noordelijke richtin g aan te sluiten 
op een punt, ten zuiden van de e 
Wetering. 

e de voorwaarden van concessie zal, 
volgens de e van Toelichting, de spoorweg 
aan de bestuitirde spoorwegen te n en te 
Woerden aansluiten, zoodat de wagens der  on-
derscheidene ondernemingen ongehinderd vau den 
eenen spoorweg op den anderen kunnen door-
loopen, en zal het gemeenschappelijk gebruik van 
de stations te n en te Woerden bij  afzon-
derlijk e overeenkomst worden geregeld. Bij -
den zal daarenboven in de gemeente Zoeterwoude 
een station worden gemaakt vour  goederen, 
waarbij  de noodige gebouwe.i voor  berging van 
lucomolieven , rytuigeu en werkplaats zullen wor-
den opgericht. Behalve de hierboven vermelde 
stations, zijn stations en halten ontworpen te 

, Alfen, Zwummerdam en Bodegraven. 
Omtrent de ontworpen plaatsing dier  stations en 
hallen zal worden beslist, nadat daarop Gedepu-
teerde Staten van Zuidhollun d zullen zijn geboord. 

e exploitatie van den spoorweg zal, voor  reke-
ning van de spoorwegmaatschappij -
den, door dc Nederlandsch.! -
schappij  geschieden cn geregeld worden over-
eenkomstig de taaiste alinea van art . 58 der 
confessie. 

 Onlangs bevatte de Nieuwe
damsche Courant een ingezonden stuk, dat tut 
doel heeft om aan te iaden dat de eerlang in te 
leveren projecten vau de architecten Cuypers, 
Eberson en Vogel voor  het op te richten
seum te Amsterdam, alvorens eene beslissing 
wordt genomen, publiek teu toongesteld worden, 
hetzij  te 's-llage hetzij  te Amsterdam, om zoudoende 
aun alle bevoegden gelegenheid te geven een oor-
deel uit te spreken. 

t mag met de plannen voor dit gebouw niet 
weder  gaan nis tuet die voor het Academiegebouw 
te . Zij  mogen niet aan de ougen van 
het publiek onttrokken worden, zoodat men g<'-
vaar  luopt, eerst als het te laat is, te ervaren, 
dat het gekozen project door de critiek wordt 
afgekeurd. 
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A d e

Op G 22 r 1875, des na-
middags len een ure, zal aan bet e van 
Justitie te ' j  GraVtrnhagtJ, bij  enkele inschrijvin g 
worden aanbesteed: 

t maken van eene Nieuwe , 
bet immeringen aan de Geregtszaal , 
en verschil lende andere werkzaam-
heden aan het Paleis van Justi t i e en 
de daarvan deel u i tmakende e 
der e te . 
t bestek en de teekeningen ligt ter  lezing: 

te *a Gravenhage in bet lokaal van het e 
van Justitie; te d in het Palcis van Justitie. 

e bestekken zijn van Zaturdag 11 r 
op franco aanvrage te bekomen aan het e 
van Justitie en bij  den Opzigtcr  O. S te 

n worden gegeven door den -
nieur-Architec t voor do gevangenissen en regts-
gebouwen J. V.  le 's Gravenhage 
en door den Opzigter  bovengenoemd. 

Aanwijzin g zal worden gedaan op Viijda g 
17 , des voormiddag* ten 11 ure. 

's Graven hage , 9 r 1875. 
Voor den , 
 Secretaris-Generaal, 

. 

. 
Op  den 20sten  1875, des 

middags ten Twaalf ure, zal in het s der 
Gemeente  bij enkele inschrijving, 
worden aanbesteed: 

t inrigte n tot . van het 
daarvoor  bestemde terrei n aan de 

. nabij , bestaande 
hoofdzakelijk i n ; 
t ui tdiepen van de e , 
het graven van eene nieuwe haven 
i n bovenbedoeld terrei n en het op-
hoogen van dat ter re in , het maken 
van de noodige n en 
het bonwen van eene Aschloods en 
eene s voor  compostbereiding 
en het maken der , Bestra-
t ingen en verdere werken, voor de 
inr igt in g benoodigd: 

een cu ander met de leverantie der  daar-
toe benoodigde materialen. 

t bestek ligt ter  inzage en is, op franco 
aanvrage, tegen betaling van ƒ 0 . 50 per  exem-
plaar , verkrijgbaar ter  Secretarie van de Ge-
meente ; het ligt tevens, met de teekeningen, ter 
inzage aan het Bureau der  Gemeentewerken, 
alwaar de noodige inlichtingen te bekomen zyn. 

Aanwijzin g in loco zal geschieden op Zatur-
dag den 18dcn  te voren, des namid-
dags ten twee uur , terwij l de inschrijvingsbil -
letten moeten zijn ingeleverd ter  Secretaire voor-
meld, op deu dug der  Aanbesteding, vóór des 
middags 12 uur. 

Ontmanteling van . 

e ONTVANGE E EN -
N te  zal op Woensdag den 22 

 1875, des middags ten 12 ure, in het 
logement >de , bij  de s -
SEN, in het openbaar 

: 

N.B. e te verwerken hoeveelheden bedragen 
onder  anderen: 

 niet
e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 
t bestek ligt ter  inzage aun de n 

der e en n te 's Bosch. Venlo, 
Nijmegen cn Grave, en is aan laatstgenoemd kan-
toor, van af  2  tegen be-
taling van één gulden, te bekomen. 

e aanwijzing in loco zal gegeven worden op 
Zaturdag 18 en  20  1875 , 
telkens des voormiddags om 12 ure. 

He Ontvanger voornoemd, 
. 

T 
t BESTUU  van de ; TOT NUT 

EN  te , zal op Woensdag 
22  1875, des namiddags ten 5 ure, 
in het Societeits-lokaal, bij  inschrijving , 

t bestek en de teekeningen liggen van af 
den 15  in voornoemd lokaal ter  inzage, 
terwij l de bestekken op franco aanvrage tc be-
komen zijn bij  den Secretaris der  Soc ië te i t, de 
heer G. N le Grave. 

e aanwijzing geschiedt op den dag der  be-
steding, des voormiddags om 10 ure, door den 
arebitect C. A. VAN  te Orave, bij  wien 
ook nadere inlichtingen te bekomen zijn. 

. E  — Zondag 12 r 1875. 

 EN S der  ge-
meente  zullen op

 ten 12 ure des middags, op het 
, in bet Openbaar en bij  enkele inschrij -

ving doen aanbesteden: 

b.

c

e voorwaarden dezer  aanbesteding zijn uit-
sluitend te verkrijgen ter j  der  gemeente 
tegen betaling van f 3 voor dc sub a, f 1 voor 
de sub b (met de daarbij  behoorende teekeningen) 
en /"0.15 voor  de sub c genoemde, en liggen voorts 
ter  lezing in een der  lokalen van de Secretaris 
(afdeel in g e Werken), tijdelij k kantoor  hou-
dende in dc lokalen van het voormalige Oude-
mauhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden 
aan genoemde afdeeling en aan het bureau van 
den r  Stads Architect B. E F Jz.. aan 
den Stads Timmertuin , voor de sub a en 6, en 
voor de sub - genoemde op het bureau van den 

r r  J. G. VA N , aan het 
gebouw genaamd Zecregt. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

Amsterdam, N TEX . 
4 r  1875.  Secretaris, 

E . 

 A ; 11  cn N van  en 
. alle soorten van 

 geijkte
 enz. enz. 

k „de e Ussel." 
 &

Vervaardigen verbeterde
 voer  paarde, en stoom-
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e j  belast zich met het
van gecomprimeerde wegen en mastiekvloeren, 

n geeft de r G. Ü. VA N N 
aan de Fabriek W.W , 107A, te Amsterdam. 

in , 

Nieuwe/meen X. zijde 5 ö. n o t t o r d a m . 

dat nimmer geel wordt in vellen van 
70 bij  100 centimeten a / 3 60 het 
boek. 

Verkrijgbaa r  in het n van Tee-
kenbehoeften voor  Bouwkundigen van 
Th. J. , te Utrecht. 
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 overtreft dc gewone horizontale met 

afzonderlijken ingemctselden l door  minder 
kosten van aanleg, neemt veel minder  plaals in, 
is voordeeliger in brandstof, kun met hout, tur f 
en inferieure steenkolen gestookt worden, is ge-
makkelij k lc vervoeren , vereischt geene of zeer 
ligte fundering, cn is verder van de laatste ver-
beteringen voorzien. 

, 
, 

en 

, 
steeds voorhanden tegen veel verminderden
in tleebta eerste kwaliteit bij

F a b r i e k v an , Spec ia l i t e i t en i u 

. , -

en . 

N VA N , 

a m. 

E
. 

Voorhanden diverse  van volgende afmeting \ \ , \ \ , | | en ] J; met 9 Centim. hoogte, uiterst 
geschikt in mm uwe straten, om het vallen der  paarden te voorkomen, en vóór Vergaderzalen, -
huizen en andere Publieke Gebouwen of , daar  dese keien geen geraas veroorzaken, en ein-
delijk  met 4 Centim. boogie voor  Trottoir s , , Paardenstallen, 
VYaschhuisen, Oranjeriën , Onderhuizen, Waranda's enz. enz. 

Nadere information aan de Fabriek; wederverkooperi

E & S T 
a 

Utrecht , Bl ldtstraat , 1521. 
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J alle Boekhandelaren is verkrijgbaar : 

TF.N E VAN 

Hoogleeraar aan de  Schoot. 

: . 

N N PBU18SCN. 
 cn  Straatkerjen, 

Portland-Cement, Tras, , Vuurvaste Steenen,

Adressen . 

Pry* voor 5*J achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel nd ƒ 10.— 
twee regels » . 15.— 
dri e regels  '20.— 
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Utrecht. 

E . . B E G E  A X X . 
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 en schetsen op aanvrage. 
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 te  te konjj ,
 Adre» n  VA N

 U . e Arnhem. 

. } sit-i , te Scheveningen, fabrikan t 
van ceinent-rioleii, waterbakken , vloeren. euz. 

'im-i , te koop na\nj
ann den Singel, te Utrecht, te bevingen by den 

 1  Stoom hout-
zagerij  .  van Polderwagens, Steenia-
briek Gereedschappen en Pakkisten. 
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 VA N N N STOO
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r  het l een jred eel te-
lij k luchtledig in het buizennet vereischt, zoo is 
er, om dit vacuum te onderhouden, eene luclit -
pouipmacliine noodig, die de telkens invloeiende 
lucht uitpompt. 

e heer r  stelt voor 1), den afgewerkt en 
stoom dezer  machine te gebruiken tot het ver-
dampen van liet overtollige water, dat de faecalien 
bevatten, om ze op die wijze in den vorm van 
poudtettcte brengen, waardoor  hare handels-, ver-
voer- en mest-waarde aanzienlijk vermeerdert. 

j  den eersten aanblik scheen het mij  reeds 
zeer  overdreven toe, dat de afgewerkte stoom 
eener  machine van 53 paardekrarht inslaat 
zou zijn 1980 k"  water per  uur  te verdampen. 
k heb dan ook, om mij  van deze prachtige uit-
komst te overtuigen, tie poudretle-bereiding, zooals 
de heer r die voorstelt, aan berekeningen 
getoetst, eu deelde resultaten van dat onderzoek 
bier  mede, zoowel als de wijze waarop ik tot die 
uitkomsten geraakte. s vooruit echter wil 
ik er  op wijzen, dat dit onderzoek mij  tot de 
overtuiging leidde, dat de verdamping van het 
faecalien-water  niet in zóó gunstige verhoudin-
gen mogelijk is, als de heer r in boven-
genoemde brochure aangeeft. En om alle mis-
verstond te voorkomen, verklaar ik uitdrukkelij k 
dat in dit stuk alléén sprake is van s 
poudtette-bereidiug en niet vun s riolee-
ringsysteem zeil. 

Om den lezer in het onderwerp in te leiden . 
volgt hier in korte woorden de beschrijving van 

s poudrctte-bereiding. 

n stelle zich voor, 4 reservoirs A. B. C.
n A bevindt zich de afgewerkte stoom der 

luchtpomp-machine, en begeeft zich uit A in een 
terpentin, die dooi1 de faecalien loopt welke in B 
geplaatst zijn. Paar  deze stoom zich in die ter-
pentin condenseert, geeft hy een groot gedeelte 
zijner  warmte af aau de laeeulién en brengt ze 
aan het koken, waardoor een gedeelte faecalien-
water in stoom overgaat, die zich op zijne beurt 
condenseert iu eene serpentin (*) die in C is ge-
plaatst, en waarin zich eveneens faecalien bevin-
den. e faecalien worden daar ook uan het 
koken gebracht en de daardoor  ontwikkelde stoom 
wordt in  door  koud water  gecondenseerd. Um 
de achtereenvolgende koking in B en C mogelijk 
te maken , d-iet r  opmerken , dat door de 
condensatie van den in li  gevormden stoom in de 
serpentin in C, een gedeeltelijk vacuum iu B zal 
ontstaan, waardoor bet kookpunt van de faecalien 
in B tot op 95° verlaagd wordt. Eveneens wordt 
door den condensor  U een gedeeltelijk luchtledig 
in C onderhouden, zoodut het kojkpun t der  daarin 
geplaatste faecalien tot op 80"  verlaagd wordt. 

t condensatie-waler uit de serpentin in C en 
de gecondenseerde stoom in / '  zal dus feitelij k 
uit de faecalien verwijderd zijn 

c eenige vraag uu is: hoeveel bedraagt deze 
gezamenlijke gecondenseerde stoom? 

t is duidelijk , dat deze hoeveelheid direct 
afhankelijk is van den voorruad afgewerkte!) stoom 
waarover per  uur  beschikt kan worden, welke 
voorraad op zijne beurt alhankelijk is van de 
afmetingen en kracht der , welke 
laatste weer in vaste verhouding staan tot de 
hoeveelheid uit te pompen lucht. 

n de eerste plaats moeten dus de afmetingen 
der luchtpomp worden vastgesteld, en ik volg 
hierin de gegevens van den beer , doch 
bereken die machine anders. 

Berekening van den luchtpomp-zuiger. 

Op pag. 12 zijner  brochure vindt meu dat er 
per minuut U  1 lucht van atmusferischen druk 

(l) Zie zijne brochure.- Adres aan ds% Gemeenteraad 
van Amttertiam, door f^ . /'. > -ln-ltcma eu , 

-r  ,
(*) n u brochure worden in C' droogtroinniel » 

vüurg t . tud . t ui tuk. t echter  iu dc berekening geeu vertchil. 

iu het buizennet stroomt, wnarir t een luchtledig 
bestaat vun Vj  atmosfeer. k versta hieronder 
dat in het buizennet eene spanning is van l / 4 atm. 
of wel lucht van 0.258 k"  per  centimeter. Als 
verdere gegevens vindt men 1.'UÖ0 per  seconde 
als zuigcrsnelheid en 29.3% verlies voor  schade-
lijk e ruimte, ondichtheden enz. 

e instroomeude lucht van atmosferischen druk 
zet zich in het buizennet uit, totdat zij  eene span-
ning van 1 , atm. heeft verkregen eu U  1 nemen 
dus een volume aan van 10 X A =s 40 3 . 

Er gaat 20.3% verloren, dus zal de luchtpomp-
zuiger per  minuut een volume moeten beschrij-

100 

£ 5 . 
56.4 

dus noodig zijn een zuiger van: - 6 Q = 

0.5874 1 oppervlak , overeenkomende met een 
middellij n van 0.ni8G5 eu niet van 0.m 9i5, zooals 
de heer r  aangeeft, daar die zuiger een 
volume zou beschrijven 63 s . 

Arbeid-berekening. 

Na de afmeting van den luchtpomp-zuiger te 
hebben vastgesteld, moet de arbeid bereken! wor-
den, die noodig is om dien zuiger met eene snel-
heid van i.m60 per  seconde te bewegen. Ook 
deze berekening richt ik anders in dan de heer 

, omdat het mij  voorkomt dat hij  een on-
jtiisten grondslag aanneemt. 

e luchtpomp is dubbelwerkcnd. Zoodra dus-
de zuiger aan bet einde van den slag is geko-
men, is de cilinder  gevuld met lucht van 0.258 k" 
drukking , en uij  het teruggaan van den zuiger 
moet deze lucht van 1

 i atm. spanning samen-
geperst worden tot 1 atm. spanning, hetgeen na 

 van den slag plaats heeft, als wanneer  zich 
de luchlkleppeu openen cn de lucht uitgeduwd 
wordt . Terwij l dit geschiedt, vult de cilinder 
zich aan de andere zijde van den zuiger met 
lucht vau i

/ i atm. spanning, die dus deu zuiger 
aan die zijde druk t met 0.258 k"  per 3 . e 
arbeid aan de eene zijde van den zuiger  moet 
dus verminderd worden met den urbeid die aan 
de andere zijde wordt uitgeoefend, welk verschil 
den te leveren arbeid voorstelt. 

Aan de (stel) bovenzijde A wordt de lucht van 
'; , atm. samengeperst tot  atm. volgens de 
wet van e (drukkin g  maal volume V ~ 
constante) tot op 3 / 4 van den slag. n b. v. 
'/» atm. wordt voorgesteld door ed eu ae de 
slagb-ngte, zoo zal de drukkin g van de lucht in 
den cilinder  toenemen volgens de kromme lij n 
dc. n dus P == ab voorstelt de dampkiïngs-

rlrukkin g op het luigeroppervlak 8 van 0.5874

en 9 =  — e e n "lord e gedeelte van de slag-

lengte, dan zal de arbeid aan die zijde van deu 

zuiger  uitgedrukt worden door de welbekende 

formule: 
t 

Arbeid =  g(i + hyp. (s) log , terwij l de ar-

beid aan de andere zijde van den zuiger  gelijk 

is aan 7 l = t verschil dezer  twee groot-

heden is gelijk aan den te leveren arbeid eu 

wordt dus: 
l 

Arbeid —  log. — , welke uitdrukking , na 
invoering der  gegeven waarden, wordt : 

10330 k"  X 0.5874 > X -j- log. 4 = 3364 ki -

lograinm eters. 
3364 

of wel -Bg- E 45 paardekrachten. 

s berekening is als volgt: 
lil / 13 zegt hij : 
>0ro dezen arbeid (der  luchtpomp) in . uit 

te drukken moet worden opgemerkt, dut de groot-

te l u ai liet vullende wordeu hyperbolische logarithiuen 
bedoeld, die malen gruuter  uju dm de gewone lojp»-

ste weerstand in eene dusdanige luchtpomp dan 
plaats beeft, wanneer de uit te pompen lucht 
een druk heeft van 0.36788, als wanneer de gc-
middetde druk op den zuiger ook zooveel be-
draagt. n druk op rond 0.38 stellende, zul-
len er  noodig zijn : 

915 X 0.7854 X 1.60 X 0.38 

75 
53.3 . 

gemeten in uitgeworpen lucht." 
Uit die rekenwijze zou derhalve volgen, dat de 

kracht der  machine toeneemt met dc drukkin g 
in het buizennet, liet is echter  duidelijk , dat 
juist het omgekeerde plaats heeft. Ook vindt de 
grootste weerstand in dusdanige luchtpomp niet 
dan plaats, wanneer de uit tc pompen lucht een 
druk heelt van 0.36788, maar  gedurende het 
laatste, gedeelte van den slag, als wanneer dc 
druk aan de cene zijde van den zuiger == 1 at-
mosfeer en die aan de andere zijde = ' / , at< 
mosfeer is, dus een werkelijk e drukkin g van % 
atmosfeer  moet overwonnen worden. t is zeer 
toevallig, dat de heer r een cijfer  (53.3) 
vond, dat niet al te dwaas is, daar  dit met zijne 
wijze van rekenen zeer  goed het geval had kun-
nen zijn. 

Om zich daarvan tc overtuigen stelle men in 
het buizennet eene drukkin g van 3 / , atmosfeer 
ofwel % X 1.033 — 0.7748 k"  per a . ; als-
dan wijst mijne berekening aan dat voor het uit-
pompen van 56.3 1 lucht van 0.77 k"  druk , noo-
dig is: eeue machine die een arbeid levert van 

l l 
A ~  logn. —; waarin q— */ 4 slag; — = 

Vs dus A = 0.5874 X 10330 X 1.6 X % X 
2105 

logn. */ , = 2105 kilogrammeters, ofwel -y .- = 

28 , terwij l s berekeningen zouden 
0.5874 X 1.60X0.77 

aangeven eene machine van 

— 96 . Verdere commentaar  hieromtrent acht 
ik overbodig. 

Er is dus noodig eene machine van 45 . 
effectief, en daar de heer r  voor  eene ma-
chine van 53.3 . effectief, 78 indicateur  paar-
dekrachten noodig acht, zoo zal ik ook deze ver-
houding aannemen, ofschoon die verhouding niet 
zoo gunstig is als zij  in 1»"  qualiteit machines is. 

Fr is dus noodig eene machine van 45 X 
53.3 

~ 67 . (indicateur). 
Om deu cilinder  dezer  machine te berekenen 

stel ik , evenals , de zuigersnelheid = 
im.Ö per  seconde. Verder geeft r  l / s toe-
lating, 3 / 3 expansie en 6 atmosfeer  overdruk. 

Voor ik verder ga, moet ik doen opmerken dat 
deze expansie voor  die drukkin g veel te gering 
is. n toch stoom van 7 atmosfeer  absoluut, 
zich uitzet tot een 3maal grooter  volume, zal de 
drukkin g daarna bedragen T / 3 ~ 2.33 atmosfeer 
of 1.33 atmosfeer  overdruk. e drukkin g aan 
het einde van deu slag is veel te groot en uiterst 
schadelijk: 1"  uit het oogpunt van economisch 
stoomverbruik, 2U uit het oogpunt van tegenstand 
achter  den zuiger, j  dergelijke drukkingen moet 
men, om economisch tc werken, zooveel mogelijk 
expansie geven. k acht dan ook hier  eene 6vou-
dige aipanrie niet tc grooten bereken den stoom-
ciliuder uls volgt: 

Fr moeten 67 indicateur . geleverd worden 
of 67 X 75 — 5025 . per  seconde. 

e dtoomspaiiniug is 7.23 k° per a (absoluut). 
n tegendruk stel ik op 1.3 k"  per 1 en de 

toelating q — '/„  slaglengte, terwij l de zuiger-
snelbeid = |".Ö 0 = V. 

e arbeid T aau do eene zijde van den zuiger 
i s T = : P X S X ( 5 f ( 1 + logn. r) , terwij l de 
urbeid van deu tegendruk is = 1.3 X S X u, 
dus de totale arbeid —  X S X q{\ -f-logn.r) 
— 18 X S X V S 5025 . of wel 5025 = 

1.0 

7.23 X 8 X j  (1 -f logn. 6)— 1.3 X SA 1.6, 

waaruit >' — 1523  centimeters, overeenko-

mende met een diameter van 0 .44. 

e de heer r een zuiger van 01U.39 
middellij n vindt voor  eene machine van 78 . 
blijk t niet. 

n den berekenden cilinder  van "  . i» diameter 
zal eene volume stoom verbruik t worden gelijk 
aan het 6, l e gedeelte van het beschreven volume, 

8 X 1.6 0.1523 ' X l-'.B 
ö = ~ 6 

per seconde of per  uur  0.04061 * X 3600 = 
146m 3, en, daar l 1" '  stoom van 6 atmosfeer 
overdruk , 3.5 k u weegt, xoo zal er  per  uur  een ge-

dus: = 0.040< ' 

wicht stoom verbruik t worden — 146 X 3.5 = 
511 kilogrammen stoom. 

s hier  moet ik wijzen op het groote ver-
schil tusschen mijne berekeningen en die van 

, die voor  zijne machine van 78 „  met 
'/ 3 toelating en een cilinder  van 0.39 middellijn , 
een stoomverbruik berekende van 1140 k" . 

c calorién die deze stoom bevat worden door 
r  berekend, volgens de formule van -

gnault: 606.5 + 0.305 ( = to (')
e wijze echter, waarop r de warmle be-

rekent, die voorhanden blijf t in di-n afgewerkten 
stoom, is zeer  gewaagd en leidt in elk geval tot 
veel te groote*  uitkomst. Van de calorién die de 
stoom bevat vóór hij  in den cilinder  komt, trekt 
bij  eenvoudig af hetgeen in den cilinder tot ar-
beid wordt omgezet. y vergeet dus in aanmer-
kin g te n , dat er  door  uitstralin g eene aan-
zienlijke hoeveelheid warmte verloren gaat. 

Uit proeven van den heer t (N), te -
trich t , is gebleken dat er  bij  eene machine van 
120 . slechts ongeveer 70 % van de warmte, 
in den stoom voorhanden vóór de intrede in den 
cilinder , werd teruggevonden in den condensor. 
En ik geloof te mogen aannemen, dat iu den af-
gewerkten stoom niet rneer  warmte disponibel is 
dan in den condensor  zou worden teruggevonden. 

e heer r  stelt hierna voor om den af-
gewerkten stoom in economisers etc. te verhitten 
en weer op 110° te brengen, en wil daarvoor 
UÜlUeeren de warmte, die in de gassen van de 
verbrandingsproducten van den stoomketel over-
blyven, vóór deze in den schoorsteen gaan. 

Om echter  den stoom met volle drukkin g van 
6 atmosferen overdruk, en volkomen droog, in 
den cilinder te brengen zal men ze reeds aan-
merkelij k moeten overbitten, zoodat daarvoor  reeds 
een superheater of economiser zal noodig zijn. Be-
halve deze wil r dus een 2J c n superheater 
aanwenden, om den afgewerkten stoom weer op 
110° te brengen. k moet echter  doen opmer-
ken , dat de hiervoor  noodige calorién aan den 
stoomketel behooren en op rekening van econo-
mische stooinvoortbrengiug moeten gebracht wor-
den. Een goed ingemetselde ketel gebruikt alle 
disponibele warmte. Onder  disponibele warmte 
versta ik de warmte, die men aan de gassen kan 
onttrekken zonder de trekkin g te benadeelen. 

h zelfs, stel dat er  in de gassen die zich naar 
den schoorsteen begeven nog eenige warmte dis-
ponibel is, welkcgebruikt kan worden zonder na-
deel voor het trekken van den schoorsteen, zoo 
kan deze warmte geutiliseerd wordeu om op di-
recte wijze faeoaltdn-water te verdampen, met 
ze door eeu afzonderlijk vcrdampingstuestel te 
voeren. e calorién mogen dus, wel be* 
scbo'iwd, door den heer r  niet ten voor-
dcele zijner  toestellen gerekend worden, daar  zijne 
poudrettc-bereiding staat tegenover directe ver-
damping van faecalien-water. 

e luchtpomp-machine gebruikt dus 511 k° 
stoom vuu 6 atm. overdruk, waarin zich bevinden 
606.5 4- 0.305 X 165 = 656.8 calorién per 
kilogram. 

n het geheel dus 511 X 656.8 = 335624 
calorién, waarvan 70% in deu afgewerkten stoom 
disponibel blijven, dus 335624 X 0.7 = 234937 
calorién bevat. 

k ga nu over tot de berekening van de hoe-
veelheid faecalien-water, die door  deze 511 k u 

ufgewerkten stoom kunnen verdampt worden. 
Zooals ik reeds gezegd heb, bestaat in B een 

gedeeltelijk luchtledig, zoodat het kookpunt tot 
op  verlaagd is, cn dit vacuum verkrijg t 

r  door de condensatie vun den stoom uit 
B in dc serpeulin van C. k betwijfel echter of, 
wanneer de faecalien in C cene c van 80"  heb-
ben, terwyl de stoom in de serpentin 95° heeft, 
of met dat kleine verschil van 15° de condensatie 
van den stoom in '.'  wel zeer  actief zal zijn , 
evenals ik vermoed, dat het koken in B zoowel 
als in C niet zeer  heftig zal plaats hebben. k ga 
dit echter  voor het oogenblik voorbij . 

Er zijn dus in A 511 k° stoom, waarin 234937 
calorién. k stel verder, dat in li, 2200 k"  faeca-
lien zyn geplautst, hetgeen de hoeveelheid is die 

(V- e t° van gtuum vuu t\ atuiüBlcer overdruk i*  105* 
en uiet 15V.2, mmi» r  aaugeeft. 

'*) , Zie zijne brochure  f'aifei  lur unt 
chitudirre et une machine ii  vapeur tie la force Je 120 cn e-
vaiu, Ail gedrukt werd iu den Hevnt Vnivenelt» dei
etc. , eu in deu Annuaxre de  dei inyê-
nieun lattit de i'êcol» dê  je, loï"l . e proeven dra-
ven het kenmerk eener  uau t lu-id die, vuur  zoover  mij 
bekend i i , door  audereu uooit werd îcveuaard. t groot 
u u u l veruienigv uidigfouten euz. doet u n de waarde dezer 
proeven uiete i ï , -



E  — Zondag 13 r  1875. E O P̂  — Zondag 19 r  187S. 

 15) 

r  per  uur  wil verwerken. c stoom uit A 
condenseert zich in de serpentin van B en brengt 
in de eerste plaats de faecaliên van 15", die zij 
bij  hare intrede in B hebben, op 05°. Uiervoor 
zijn noodig 2200 (05 — 15) = 176000 calorién. 
Er blijven bovendien iu het r.ondensatic-water 
achter  511 X 05 — 48545 caloricn, zoodat er 
overbleven . 

234037 — 176000—48545 = 10392 caloricn, 
die kunnen gebruikt worden om water  van 95" 
in stoom van 95"  te veranderen. 

Voor  1 k"  zijn noodig 000.5 + 0.305 X 95 — 
95 = 540.4 caloricn, dus kunnen er  in stoom 
worden omgezet: 

10392 
-rrTrk  ~ 10.2 k" . e 19.2 k» bevatten 

4 
540 -J- U5 — 035.4 calorién per  kilogram, dus 
in het geheel 10.2 X 635.4 = 12190 calor ién, 
waarvan in het condensatie-water  in de serpentin 
van C achterblijven 10.2 X 80 — 1536 calor ién, 
en er  blijven dus over  12199 —  1530 = 10663 
calorién om water  van 80"  te veranderen in stoom 
van 80". 

Voor  1 k"  is noodig 630.9 — 80 = 550.0, 
10663 

dus zal er  in C verdampt worden ~fj£jj~~g = 19.4 k° 

water. Er  zal dus in B cn C te zamen verdumpt 
worden 19,2 4- 10.4 — 38.6 kilogram per  uur , 
voorzeker  een groot verschil met , die 
1980 k"  verdampt. 

Nu verwacht ik de tegenwerping, dat het 
condensatie-water  uit dc serpenlins niet verloren 
is, maar  kan dienen tot het verwarmen van de 
faecaliên vóór zij  in B komen , en dit is juist. 
En , ofschoon de heer r  in zijne brochure 
niet spreekt over  het utiliseeren van dit conden-
salie-waler, zoo meen ik dit onpartijdigheids-
hnlve toch in rekening te moeten brengen. k 
stel derhalve dat het condensatie-water  uit de 
serpentine door  een afzonderlijke serpentin ge-
voerd wordt, die in 2200 k° faecaliên gedompeld 
is, en deze tot op ar*  verwarmt. k stel verder 
dat er  in B verdampt wordt / kilogram en dat 
er  dus ook g k° condensatie-water  uit C komt. 

Alsdan zal dit gezamenlijke condensatie-water 
afgeven: een aantal caloricn gelijk aan 511 (95 — x) 
+ y (80 — x), die gelijk zijn aan de door  de 
2200 k"  faecaliên gewonnen calor ién, dus 511 
(95—x) + y(80  x) = 2200 (x —15) . 

Bovendien hebben de calorién uit A zich ver-
deeld als volgt: 

in het condensatie-water 
uit B blijven 511 X i calorién. 

voor  de verwarming der 
faecaliên zijn noodig . . 2200 (95 

voor  ile omzetting van y k" 
in stoom van 95° zijn noodig 540.4 X y » 

te zamen 511 x -f 2200 (95 —15) +540.4"cal. 
r  echter  het condensatie-water  uit C zijne 

caloricn ontleend heeft aan de yk"  stoom uit B, 
en tuch ouk medewerkte om de t° van de 2200 k u 

faecaliên op x° te brengen, zoo moeten die calo-
rién in vermindering komen; dus alles tezamen 
verdeden zich dc calorién uit A als volgt: 

234937 = 511 x -f 2200 (95 — 15) + y X 
540.4 — y (80 — x) (2) 

Wanneer  men nu uit de vergelijkingen (1) en (2) 
de onbekenden x en y oplost, vindt men: 

x = 31°.6 en y = 87, en om de rekening te 
verilieeteii zien wij  , dat de calorién uit A zich 
veideelen : 

in het condensatie-water 
van B 511 X 31.6 = 10147 

in de  . 2200(95 — 15) = 176000 

omzetting in stoom. . 87 X 540.4 — 47014 

te zamen . . . 239161 

minus de bijdrage van het water 
uit C = 87 (80 — 31.6) = 4211 

Totaal. . . . 234950 

t kleine verschil vau dit totaal met 234937 
moet in de verwaarloosing van decimalen gezocht 
worden. 

Up die wijze wordt er  dus in B verdampt: 
87 k u waarin zich bevinden 87 X 635.4 = 55279 
calorién , waarvan in du serpentin van C achterblij -
ven 87 X 80 6960; er  kunnen dus gebruikt 
worden 55279 — 6900 =: 48319 calorién voor 
het omzetten van water  in stoom in C. 

n C zullen dus verdampt worden: 

t*™ = 87.7 k" . 
550.9 

n B en te zamen worden derhalve feitelijk 
uit de faecaliên verwijderd 87 + 87.7 = 174.7 
kilogrammen water  per  uur. r  de toestellen 
echter  wegens hun omvang onderhevig zullen 
zyn aan uitstraling , waarvoor  in dc berekening 
niets werd afgetrokken, zoo zal er  waarschijnlij k 
niet meer  dan 100 k"  verdampt worden. 

Na dit alles schiet ons nog over  de, door 
r  voorgestelde, wijze van poudrctle-berei-

ding te vergelijken met eene machine met con-
densatie. 

Zoonis ik reeds deed opmerken wordt de in 
C gevormde stoom, door  koudnatcr  in  gecon-
denseerd, waardoor  derhalve eenc luchtpomp en 

p noodig is, evenals by eene gewone 
machine met condensatie. 

Bij  de vergelijking laat ik daarom den arbeid, 
noodig om den condensator  tc drijven, buiten 
rekening, tc meer  daar  het voor  zulk eene reke-
ning in de brochure van r aan gegevens 
oiilhr i ukt. 

n de berekening van den stoomcïlinder stelde 
ik voor  den tegendruk in den cilinder  1.3 kil o 
per . r  de condensatie woidt nu deze 
tegendruk ongeveer  — 0.2 k"  a 0.3 k" . 

n de formule waarmede ik het zuigervlak be-
rekende wordt dus de tegenstand 0.3 in plaats 
van 1.3 k' per 1. 

o formule was 67  -  X S X q 
(1 4- logu. r)  p 8 w, en na invoering der 
waai den: 

67 X 75 = 5025 = 7.23 X S X 
1.6 

6 

(1 + logn. 6) — 0.3 S X 1.6, waaruit S= 
1025 1 , overeenkomende met een diameter 
van 32. centimeters. 

liet stoomverbruik wordt dus nu: 
S X 1.6 

3600 * £ = 0.1025 X 1.6 X 600 
6 

= 98.3 3 die 98.3 X 3.5 = 344 k° wegen. Er 
is dus eene besparing van 511 — 344 = 107 k° 
stoom, welke besparing ruimschoots kan opwegen 
tegen de verdamping door s toestellen (°). 

k voeg hier  ten slotte nog bij  dat de cijfers, 
medegedeeld door  den heer  J. A. van der s 
uit , in het nommer van 7 November 
j.1. van dit blad, my buitengewoon hoog voor-
komen. ZEd. zegt: n heeft kunnen consta-
tecren, dat alleen door  middel van dien afge-
werkten stoom, per  uur  gemiddeld 800 liters 
water  uit de faecaliên werd verdampt, zonder 
dat daartoe meer steenkolen op deu vuurhaard 
van den stoomketel zijn geworpen, dun noodig 
wns om de luchtpouipmachine te drijven. "  Uaarne 
ontving ik daaromtrent nadere details, k ver-
moed dat er  weer  superheaters gebruikt zijn , 
dat de machine véél le groot is, en veel te veel 
stoom verbruikt , cn dat het verschaffen van een 
vacuum in C niet in rekening is gebracht, in 
één woord, dat de machine en ketel niet op 
hoogst economische wijze worden gebruikt. 

Berichte n en mededeelingen . 

. 

liet Bistitut des Arts imlustriels te Parijs, 
waarvan het doel is om de kunsten, de weten-
schappen en de nijverheid aan te moedigen en 
te beloonen, zal op het einde van Januari ccn 
cere-diploma en medailles uitreiken aan kunste-
naars, geleerden of industrieelen , die zich bij -
zonder  hebben onderscheiden. 

liet t zal ook medailles uitreiken aan 
werklieden en chefs van werkplaatsen, die door 
hunne patronen worden aanbevolen als parende 
een onberispbnar  gedrag aan eene bekende vaar-
digheid in hun werk. 

Ue aanvragen met plannen, modellen of toe-
lichtingen moeten vóór  t' Januari worden inge-
zonden aan het , aan de bureau's van 
de Bevtte nouvelle de l'Architect ure el des Tra-
vaux publics, 16bi'' , cité Trév ise, te Parijs. 

— Philadelphia heeft reeds meer  dan 3 ' / 3 mil -
lioen dollars voor  de tentoonstelling geofferd, cn 
de Slaat Pennsylvania1 voegde 1 millioen bij 
deze som. Thans wenscht het van het Congres 
direct of indirect nog l ' j  millioen te ontvangen, 
en de publieke opinie zal dit zeker  niet veroor-
dcelen, daar  de Philadelphiérs zich reeds zoo 
mild betoond hebben. Ue Commissie van uitvoe-
rin g meent, dat zij , wanneer  haar  verzoek wordt 
toegestaan, in staat zal zijn alle kosten te be-
talen , welke tut aan de opening gemaakt moeten 
worden. 

— Er  is besloten om een nieuw opera-gebouw 
te Parij s te bouwen tegenover  het Chateau d'Euu 
en het plan is daarin 9000 personen te kunnen 
opnemen. 

— Er  is eene prysvraag uitgeschreven voor 
den bouw eener  Evangelische kerk te Bochum; 
zijnde de beschikbare bouwsom , met inbegrip van 
ameublement en pastorie, driehonderd duizend 
marken. 

c jur y van beoordeeling zal bestaan uit de 
heeren: - en bouwraad Cremer te Co-
blenz; bouwraud en dombouwmeestcr
te Frankfor t ; en - en bouwraad, 
dombouwmeestcr  Voigtel te . 

Ue dri e uitgeloofde prijzen zijn respectievelijk 
van 3600, 2400 en 1500 marken. 

Ue ontwerpen moeien uiterlij k den d"  April , 
des middags te 12 uren, zijn ingekomen bij  den 
Voorzitter  der  bouwcommissie f te 
Bochum, door  wien men in kennis kan worden 
gesteld met het programma, de situatie van het 
bouwterrein en het overzicht der  lokale prijzen 
der  voornaamste bouwmaterialen. 

— Ue Gemeenteraad van g heeft beslo-
ten het ontwerp, dat onder  het motto iZentral " 
op de prysvraag voor  cene meisjesschool was in-
gekomen, le doen uitvoeren. t ontwerp was 
ingezonden door  de architecten x Bosenberg 
en Georg , beiden tc . 

 A N U. 

's-Gravenhage. r  den Gouverneur-Gcnc-
raul van Ned.-lndiè zijn de volgende beschikkin-
gen genomen: 

Verleend: een tweejarig verlof nnnr  Nederland, 
wegens ziekte, aan den opzichter  der  2d'  klasse 
by den Waterstaat W. van der  Goes en aan deu 
opzichter  by den spoorwegdienst A. P. J. Catairc. 

Ontslagen; eervol, de opzichter  der  8*« klasse 
hij  den Waterstaat P. J. . 

Benoemd: tot opzichter  der  klasse by den 
Waterstaat . r  en tot opzichters der  3J ' 
klasse by den Wuterstnnt J. U. Pasteur, J. 
Bttritink , G. van , <J. ,  W.
van Brussel, G. B. Berkhout, A. . W. , 

. van der  Tas en . J. . 
Aangesteld: als adjunct-ingenieur  by den dienst 

der  Staatsspoorwegen op Java J. YV. . 
— r  den , chef der  Staats-

spoorwegen op Java, zijn de volgende beschik-
kingen genomen: 

Aangesteld: als opzichters der  klasse by 
den sectie-ingenieur  der  3*1*  sectio Th. C. Ch. 

n en J. ; als opzichter  der  2d* 
klasse by de spoorwegopname Batavia—Bandong 
F. W. F. Schwab. 

Geplaatst: te , de werktuigkundige 
ingenieur  A. C. Uljec; by de spoorwegopnume 

j  Bu groote ratchiues zou uien door  middel van het 
eomjiomnd avitcem de uitzetting uog verder  kunnen dryvtn 
en nog grooter  besparing viadeu. 

Batavia—Bandong de adjunct-ingenieur  A. J. 
. 

— Bij  beschikking van den r  van -
loniën zijn de heeren F. Vcrstijnen, landmeter 
der  2'|B klasse, li A. Berkhout en J. U. Polman, 
landmeters der  34t klasse van het kadaster  hier-
telunde, gesteld ter  beschikking van den Gouv.-
Generaal van , om te worden benoemd \ 
eerstgenoemde tot ingenieur  der  9**  klasse en de 
twee laatstgenoemden tot landmeter  der  3**  klasse 
van het kadaster  daartelande. 

— o r  van n mankt voorloopig 
bekend, dat iu het jaar  1876 voor  den dienst 
van den Waterstaat en de burgerlijk e openbare 
werken in Ned é benoodigd zijn minstens 
zestien practisch ervaren opzichters der  3J'klasse, 
die den leeftijd van dertig jaren niel zullen heb-
ben <*verschreden. 

— Bij  de Tweede r is o. u. ingekomen 
een wetsontwerp tot nadere regeling der  kosten 
voor  verrichtingen betrekkelij k het kadaster. Uit 
dc e van Toelichting blijkt , dat bij  de toe-
lichtin g der  Staatsbegrooling over  het loopend 
jaar  reeds opgemerkt werd, dat de g 
tot instandhouding en tot verbetering van het 
kadaster  o. a. een betere regeling van den dienst 
der  ambtenaren bij  dat vak noodig uehtte. e 
regeling kwam tot stand bij . besluit, dd. 5 

r , no. 21. j  worden de be-
waarders van de hypotheken en het kadaster 
ontheven van het toezicht op de werkzaamheden 
van het kadaster, bij  vroegere besluiten aau hen 
opgedragen, en worden met de zorg voor  dc 
kadastrale boekhouding belast controleurs van het 
kadaster, aan wie tevens is opgedragen de be-
waring der  kadastrale stukken cn het afgeven 
van uittreksels daaruit. e wijziging in den 
dienst van het kadaster  maakt het noodig, dat 
nadere bepalingen worden vastgesteld omtrent 
de kostt;n voor  het verleenen van inzage van- en 
het afgeven van uiltreksels uit de kadastrale 
stukken, welk onderwerp is geregeld by de wet 
van 14 r 4 (Stuattbl. no. 62), waarbij 
aan de bewaarders van de hypotheken en het 
kadaster  en aan de landmeters salarissen zijn toe-
gekend voor  verrichtingen betrekkelij k het kadaster. 

t wetsontwerp strekt om hierin te voorzien. 
c meest ingrijpende verandering, welke de voor-

gestelde regeling in den bcstaundeu toestand bren-
gen zal, bestaat hierin , dat hetgeen thans door 
de ambtenaren van het kadaster  als salaris wordt 
genoten, voor  het vervolg in 's s kas wordt 
gestort. r  zal er  een nadere regeling moeten 
plaats hebben van de thans nan de landmeters 
verleende vergunning om voor  particulieren te 
werken, een vergunning, die wel niet geheel zal 
kunnen worden ingetrokken , maar  die toch zal 
moeten worden beperkt en meer  van de belan-
gen van den dienst afhankelijk moet worden ge-
maakt. Tegenover  de bate, die tengevolge van 
de thans voorgestelde regeling in 's s kas 
zal komen, zal dus overstaan, behalve de uitga-
ven voor  de op to richten kantoren van het kadas-
ter, een verhooging der  bezoldiging van de amb-
tenaren van het kadaster. 

— e r  van Financiën maakt bekend , 
dat ter  benoeming van hoogstens 18 controleurs 
van het kadaster  in de maand t c. k., op 
nader  te bepalen dag, te 's-Gravenhage een exa-
men zal worden gehouden. 

liet programma van dat examen is vastgesteld 
bij k besluit van deu d r n r  1875, 
n°. 41, en opgenomen in de Staatscourant. 

Aan de betrekking van controleur  van het ka-
daster  zal verbonden zijn een j.iurhjksc h traete-
ment van /'2000 tot / 2000, behalve vergoeding 
voor  bureau- en reiskosten, en bovendien voor  de 
meeste contruleitr s eeue toelage van/300 of 50O. 
naarmate vau de standplaats. 

e tot het examen wenscht te worden toege-
laten kan zich vóór 15 Februari c. k., met over-
legging van de vereisehte stukken , tot den -
nister  wenden. 

Amsterdam. Ue Gemeenteraad heeft in de 
zittin g van 15 dezer, na uitvoerige discussion, 
met 23 tegen 11 stemmen aangenomen de door 
Burg. en Weth. voorgestelde concept-overeen-
komst niet bestuurilereu der  alhier  gevestigde 
Amsterdamschc Vereeniging tot het bouwen van 
arbeiderswoningen. 

Ut recht . Naar  dc A'. B. C. verneemt is al-
hier  eene bijeenkomst gehouden ter  bespreking 
der  middelen, welke bij  eventueel noodige ij  sop-
ruimin g toegepast behooren te worden. 

e bijeenkomst werd bijgewoond door  den 
hoofdingenieur , den majoor t van 
het bataljon mineurs en sappeurs, deu kapitein 
Van u van de torpedo-kotupagnie en ver-
scheidene civiele ingenieurs. Zij n wij  wel onder-
richt , dan zuu volgens deze bespreking de voor-
keur  geschonken worden aan de ijsopruimiu g door 
middel van daartoe ingerichte versterkte ijzeren 
stoombooten; terwij l slechts mijnen aangewend 
moeten worden, indien het ijs zóó zwaar  is, dat 
dc stoombooten er  niet doorheen kunnen breken. 
Om in dit geval de werking der  stoombooten voor 
te bereiden, werd alsdan de toepassing aanbe-
volen van dynamiet-mijntjes, die op het ys ge-
plaatst kunnen worden, terwij l buskruitmijne n 
daaronder  geplaatst moeten worden. Aanwending 
van torpedo's zou slechts noodig zyn, indien ook 
de dynamiet-myntjes te kort schieten. 

— n de zittin g van den Gemeenteraad van 9 
dezer  is o. a. besloten, dat de gemeente-gasfa-
briek alhier  niet meer  als een onafscheidbaar 
deel van den algemeenen dienst, maar  afzonder-
lij k zal worden beheerd. 

. n de zittin g van deu Gemeenteraad 
van 0 dezer  is een voorstel van . n aan-
genomen om de geheele Binnenvestgracht te over-
wulven, teneinde in dat gedeelte der  stad tot 
een betere riulcorin g tc komen en de hygiëne in 
het algemeen te bevorderen. 

AankoiBliïiiî n van Aanbestedingen. 

,  lier. 
, te 11 ureu, door  het ministerie vou 

binnenl. zaken, nan bet gebouw van het prov. best..: 
het gedurende 5 jaar  onderhonden dur s grooto 
wegon in , van 1 Jau. '70—31 . '30, iu 
8 perc. Aauw. 14 cn 15 . g por  jaar : 
pero. 1, /4500. perc. 2, ƒ 6 9 2 0, («re. 3, /"31C0, 
perc. 4, ƒ 9110, pen. 5, ƒ 8 0 0 0, perc. 0, ƒ11 ,600, 
perc. 7, ƒ6940, perc. S, ƒ1050. 

Alkcmade, tc 11 uren, door  burg. eu weth.: lo. 
het driejari g ouderlioiiilvau deu grintwegen dc voetpa-
den, niet bijbulioorende kunstwerken en beplantingen; 
So. het bouwen van cene ophaalbrug iu don grintweg te 
Nieuwe-Wetering, ter  vervanging van de bestaande 
houten draaibrug eu het onderhoud daarvan tot 1 
Jan. '77. 

. tc i l uren, door . , bij  C. J. 
Bos Jr.: het. bouwen van eeu woonhuis met bijbehoo-
rende werken. Aanw. tc 93/, uren. 

*«iiaxe. te 11 , uron, door  het ministerie van 
tinaucien, aan hot gebouw van het prov. bestuur: het 
driejari g onderhoud der n langs de 
groote cn andere wegen eu van een afdak, ten be-
hoeve van materieel van do , in Zuid-

, in 4 perc. 
, le 11 uren, door  het prov. bestuur: 

het doen van eenige herstellingen aau den Zwarte-
waalschen zeedijk. 

iiunii-ei'iu , tc 12 uren, ten raadhuize: bet inrich -
ten tot mcststaal, van het daarvoor  bestemde terrein 
aan de , nabij . 

Amsterdam, tc 12 uren, door  burg. cu weth.: lo. 
het houwen vau eenc openbare tusschcuscliool met 
gymnastieklokaal iu dc Planciosstraat; io. hot maken 
eu stellen vau 0 houten coaitiiissarishuisjcs op de 
nieuwe steigers aau liet ; 3o. hel graven vau 
een gedeelte nieuwe Niugeigraeht door  het vervallen 
bolwerk Sloterdijk , nabij  de Willetnspoort. 

Utrecht, te 1 uur , door  burg. eu weth.: de leve-
rin g van materialen ten dienste der  stedelijke gasfa-
briek in 1876. (Zie no. 48.) 

h , to 2 urcu, door  notaris Brouwers, 
bij  11. Tueuiiisseu: het, bouwen van een schoollokaal 
met ondcrwijzerswoniug. 

Zwolle, te 0 uren, door  het bestuur  over  do gast-
huizen, in het Binnengasthuis: het doen van eeue 
belangrijke verbouwing uau het Buitengas thuis nldaar. 

.«laveren, door  het Waterschap -
phaert-en-A. Z.: lo. bet makeu in '70 van eca vak 
SteenglooÜng, ter  vervanging vau 192.90 . paalwerk, 
mol wijziging der  richtin g cn verhooging en verzwa-
rin g van ecu dijk ; 2o. het leveren vau 000 last brik , 
in 12 perc; 3o. idem van 950 last ziiilcnbazall, iu 1 
perc; 4o. dc levering van grenen heipalen, gordingen 
eu planken: 5o. de levering van 1̂ 00 en 730 . 
rongen; Oo. het gewoon ouderhoud der  waterscliaps-
wegen ged. '70. Bilj . iuz. U . 

, X  lier. 
, te 11 ureu, door  het ministerie van ma-

rine: de levering van grenen , idem ribben, 
vuren delen, deunen delen, idem ribben, scheepsglas, 
voor  de directie der  marine tc Amsterdam. 

.luiNterdam, te 11 urcu, door  don directeur  der 
marine : het maken vau eene bergplaats voor  uitrus-
tiiigsgocdcrcn op 's s werf aldaar; 2o. dc levering 
van ijzer, ten behoeve vau den n dienst. 

, te 12',', uren, door  het gcmectitebcst,: 
het maken van een aardebaau cn het daarin aanleg-
gen van een klinkerweg, ter  lengte van 670.50 , 
gelegen iu de gemeente Oust wedde, van deu kuust-
weg te Stadskauaal tot aan dc grcnssclieidiug met 

e langs den d van Buinen. 
tireehi , te 2 ureu, door  de maatschappij  lot cxpl. 

van Staatsspoorwegen, aau het Centraal bureau: het 
leveren vau geschilde masten afrastenugpaleu, iu 7 
perceelen. 

, door  het gemeentebestuur  van Sinalliu-
gcrlaud: lo. liet timmerwerk aau de eigendommen van 
liet dorp n eu vau het gemeentehuis van 
Smallingerlaiid ; 2o. het koperslagers- cn kaeholniakers-
werk als voren; 3o. het gewoon dagelijkscb onderhoud 
vuu deu kunstweg Nijegn—Oudega; 4o. idem van den 
straatweg : 5o. idem vau den straat-
weg laugs de : Oo. het gniitineuueu laugs 
den kunstweg Nijega—Oudega; 7o. de levering vau 
zand aan den straatweg lungs de , alles 
ged. 1SÏ0. 

Uien, door  de besturen van de -
en e polders, in het logement St.-Joris i 
het vijfjari g onderhoud van 2 achtkante eu 1 wip-
watermolen eu verdere onderhoudswerken vau ge-
uoeuido polders. Aauw. 10 , te 10 ureu. 

, * i lier . 
Ouddorp, tc 10 uren, door  het bestuur  van den 

polder  Oadolaiid, iu de raadkamer: het leveren van 
550 stère ouderhoiolsgriut. 

i.iirin .  te l i uren, door  het heemraadschap 
van het l vau Btecnenhoek , iu den : het 
bouwen vaa ecnu brugwaebterswouiug uau de Veer-
laan, te Goriuchciu. . bij . Broekman, te -
dinxveld. 

ft  meierden, te 11 uren, ter  griffi e van de directie 
der  marine, aau 's s werf: de levering van lo. 
0000 . n hennep, 2o. 45,000 . 
Noordschen idem. 

Nieuwe .lledaru, le 11 uren, door  kerkv. en not. 
der . gemeente, bij  J. : hot amoveeren 
der  bestaande cu hel bouwen eeuer  uicuwe kerk. . 
bij  den architect Vun Wijnguarden tc . 

«irave, te 12 uren, door  dea ontvanger  der  regis-
trati e en domeinen, in c : het maken cn 
bestraten vnu een nieuwen uitgang buiten de -
poort. Aauw. -20 , lc 12 urcu. (Zie verder  uo. 48.) 

Purmerlaud, te \2 ureu. door  het bauiicbostuur, 
bij  W. van Zijp : eenige vernieuwiugeu aan- cn het 
zesjarig onderhuud vau 2 watermolens, dc bruggen in 
den weg, eu de sluis met woning, in 2 perc. 

'i-llagr . te 1 uur, door  bet miiiisteri c van jus-
titie : hot maken van eeue nieuwe kap, betimineringeu 
aan de gerechtszaal, cn verschillende andere werk-
zaamheden auu hel palois van justiti e cn de daatvau 
deel uitmakende kazerne der  maréchaussee , te -
mond. . bij  den ingenieur-architect vour  de gov. 
eu rechtsg. J. F. , le . 

, tc 1 uur, door  burg. cn welb.: het leggen, 
opnemen cn herleggon van kei- eu kliukerbestratingen 
in dc gemeente. 

, te JJ1,, uron, door  don ontvanger  der 
reg cu dom., iu het : lo. het onder-
houdou vuu- eu hei doen van eenige herstellingen aan 
liet s entrepot op de voormalige marinewerf; 2o. 
idem van het voormalig Oostiudisch s aau de 
Boompjes, nldaar, beide ged. 3 jaren. inl . bij  deu 
opzichter  van 's s gebouwen W. C. vau Goor. 
Aanw. ü0 , te 10 uren. Bilj . inz. 1̂ , vóór 
H ureu. 

« r a v e, te 5 urcu, door  liet bestuur  van dc so-
ciëteit Tot Nul ea Vermaak, in het societeits-lokaal: 
het afbreken der  soc.eteit met kastelciuswouiug eu 
kolfbaau eu het bouwen vau een nieuw sociëteitsge-
bouw mei kasteleinswoniug enz. Aanw. te 10 urcu. 

asten, 'sav. 7 uren, in de kerkeraadskamer der 
Chr. Goref. gemeente i de arbcidsloouen ea ceniga 

materialen voor  liet afbrekeu en wedcropbouwen van 
cene nieuwe kerk en kerkeraadskamer. Aanw. 21 

, van 3—4 uren. 
Nijmegen, *s avonds 8'/t uren, in het l Place 

: eenc belangrijke verbouwing van dit hotel. 
Jellum, bij  kerkv. der . gemeente: het afbre-

ken der  oude school met huis alduar  en hot te dier 
plaatse bouwen eeuer  onder  wijzers woning. Bestek 
ligt bij  den kastelciu Uijdanus. . hij  den architect 
W. A. de r  Jz., tc . 

, SS . 
, tc 11 uren, door  den commandant der 

genie, in Tivoli : het verboteren van het zcefrout van 
fort Erfprius . Bilj . inz. 20 , te 11 ureu. bij  den 
commandant voornoemd. 

U/eiidijhi' . te 11 uren, door  burg. cn weth.: het 
stichten van ccn nieuw schoolgebouw roet ouderwij-
zerswening in dc z.g. , met bijlevering der 
schoolmenbelon. Aanw. 20 , te 11 uren. Bilj . 
inz. 22 . bij  den burgem., mollo: „School in de 

. 
Arnhem, te 12 uren, door  het prov. bestuur: lo. 

het onderhoud en de herstellingen vau kunstwerken 
op dc Berket lusscheu Zutfeu eu , in 2 perc 
eu iu massa, waaronder  belangrijke vernieuwingen 
aan do stuis tc , alles gcd. '70; 2o. hot vier-
jari g onderhoud van deu prov. weg vnu Arnhem uaar 
Apeldoorn. 

'a-llage, te 12 uren, door  het ministerie vau bin-
nonl. zaken: bet maken en stellen van den metalen 
bovenbouw voor  de brug over  den n nabij  Arnhem, 
lui . bij  den eerstaanwezeud iugouieur  te Arnhem. 

g / 905,000. 
«iinlciilioorn , tc l uur, door  A. van : het 

maken van ccue nieuwe boerenwoning, schuur, karn-
huis en gevolgco- Bestek cn tcckemug liggen bij  J . 
de , aldaar. Aauw. duor . vuu deu , 
fabriek te Abbebroek, tc 11 uren. 

Vrydag , Sd . 

, te 10 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zakcu, aan het gebouw van het prov. best.: 
het makeu vau ecuc bctoufundcering voor  eeu kaai-
muur  voor  cene los- eu ladiugpluais aau het kauaal 
door  Zuid-Bcveland lc Wcmeldiuge. Aanw. 2i) . 

. 
Utrecht, te 10 uren, door  den comm. der  gonie, 

in hel gebouw voor  kunsten en wetenschappen: bet 
bouwen cencr  kazerue met stallen cuz., op het terrein 

, to Utrecht, iu 3 perc cu in massa. Aanw. 
20 , lc 11 ureu. luschnjviugsbilj. voor  perc, 
vóór 9 uren op het bureau van den eerstaanwezend 
iugenieur  aldaar; voor  de massa, nu afloop der  beste-
ding in perc, in hnnden des besteden. 

nel it . te 11 uren, door  dec commandant der  geoie, 
in deu e ; het makeu vau l'undceringen voor  werk-
tuigen eu het verplaatsen van ecu muur  in de con-
structicwerkplaalsen aldaar. Bilj . inz. 22 , 'sav. 
7 uren, ten bureele van deu comm. voornoemd. 

, te 12 uren, door  'dijkgraa f eu booghccin-
radeu van , in bet Geineeiielaudsbiiis: het on-
derhoud ged. '70 van dc sluizen, bruggen en waeb-
terswouingcii langs den . . bij  den opzichter 
tc . Bilj . iuz. 23 , tc 12 uren. 

, tc 12 ureu, door  het ministerie vnn 
financiën, aau het gebouw vau liet prov. bestuur: het 
driejari g onderhoud vau het - en telegraaf-
kantoor  aldaar. Aanw. den a dag vóór de be-
steding. 

, tc 12 u i e n, door  het prov. bestuur: 
hel leveren en stellen vau eou panr  nieuwe storm-
den ren iu de binneusluis te . Aanw. 
don 4en dag vóór de bestcdiug. 

Breda, te 12 uren, door  deu ontvanger  der  reg. cu 
dom., iu t f van : het slechten van de 
vestingwerken tusschen den weg van Breda naar 
Ginnekcn eu de geslechte gronden buiten de Bosch-
poort; het makeu vau het oostelijk deel tier  ontwor-
pen smgelgnicht; bet verleggen vau oen doel vau den 
straatweg vau Breda uaar  Giuuekeu. Aauw. 20. 21 
en 22 c 

i [reedt . to 2 uren. door  bet uiinistiiri c van bin 
ucnl. zaken, aan het gebouw van bet prov. bestuur: 
liet éénjarig onderhoud cn het doen vau eenige her-
stolliuguu en vernieuwingen aau de academische ge-
bouwen te Utrecht. Aanw. 20 . g ƒ 8 2 2 0. 

i iiceiit , le 2 uren, door  hel prov. bestuur: het 
onderhoud gcd. '70 van: lo. dc schutsluis aan den 

; 2o. de Statenbmg te k , dc brug 
by t ouder  Utrechl en de g te 
Zuilen , iu 2 perc. Aauw. 3 dagen vóór do besteding, 
doch voor  dc brug bij t eu dc g 2 
dagen vóór de besteding. 

, 's nv. 7 uren, door  het gemeentebestuur, 
het onderhoud der , bruggen, riolen, 
enz. gcd. '76. 

, bij / het houwen vun eeue boeren-
woiiiug met koestal, wagenhuis en hooiberg aldaar, 
aan de Nijcvoeuschu Grift . Aanw. 21 , tc 11 
uren. 

Zaterdag, SS . 
tierredljk , hij  notaris Gatsonides: het afbreken eu 

wedcropbouwen eeuer  huizing en schuur, op de plaats 
in gebruik b'j  T. Wierstna, ouder  Sybnidahuis bij 

. Aauw. 20 , van 10—2 uren. 
, S7 . 

, tc 11 uren, door  regenton vau hel St.-
£lisabcts- of Groote gastbuis: het dagtlijksch ouder-
houd cu het verrichten vuu eenige bepaalde werken 
aan de gebouwen vau het gasthuis ged. '70 eu '77. 
Aanw. 80 c to 10 uren. g /'  1400 per  jaar. 

, tc 11 uren, door  bet ministerie vau 
binneul. zakcu, aau het gebouw van het prov. best.: 
bet éénjarig oudcrtioud der e burgerschool 
te . g ''1400. 

, te 11 , urun, door  liet ministerie vuu 
binnenl. zakcu, aan bet gebouw vau bel prov. best.: 
het éénjarig onderhoud eu het doen vnu herstuliiugeii 
aan dc gebouwen vau dc hoogcschool le leiden. 

g f 22,000. 
. le 11'. uren, door  het ministerie van 

binnenl. zakcu, aau het gebouw vau het prov. best.: 
het bouwen van eene porlc-coclière met e 
en/ . liet in verbaud daarmede veranderen van den af-
sluitniuur  cu doortrekkin g daarvan totduu sludssingel, 
cu het gedeeltelijk overwelven van de Binneuvest-
gracht bij- eu om het nendemisch ziekenhuis te loeiden. 
Aanw.  dagen vóór do besteding. 

. tc - ureu, teu ruudhuize: lo. de leve-
rin g der, ten behoove vnu de gemeente, voor  '70, 
gevorderde bouwmnterialen, honnodigd voor  dc werken 
welke niet worden uanbesteed, waaronder  is begrepen 
de levering van 250,000 stuks vlakke Waalstraatkliu -
kers: 2o. bot ondcrhoudmi der  verschilloiidc openbare 
Pompen. 

kampen, tc 1 uur, door  het gemeentebestuur: lo. 
het lieisielleu met Portland-cement cn hardstcenwerk 
enz. van de gevels van het raadhuis; 2o. het leggeu 
van p. in. 3UU 1 Oorthekelen, 1500 » straatklin -
kers en van ongeveer  8000 ' vcldkcien, iu 4 perc. 
Aanw.: van no l , 21, vau no. 2, 24 , to 1 uur. 

>. Unite, tc  uur , door  burg. uu weth.: lo. het 
onderhoud der  schoolgebouwen eu woningen iu '70; 
2o. de levering vau : o. eeue parti j  Waalsirnatsteeu, 
b. verschillende bouwmaterialen, al's: kalk, tras, teer, 

, rjserwaren eu kantsteen, e. houtwaren. 

Amnterdam, te l 1 / , uren, door  dc . -
spoorwegmaatschappij, in het stationsgebouw, de le-
vering van stalen puntstukken en kruisharten, voor 
uitbreidin g van de sporen op het station Zutfen. -
miug J 4200. 

, 's nv. 8 uren. bij . . : 
het. bouwen van 0 woningen bij  het gasthuis Vrodcn-
hof, tc . Bestek ligt bij  Terpstra. nldaar. 
Aanw. 23 , le 10'/t uren. 

, bij  den adiu. kerkvoogd T. Atsma: 
het verven cn behangen der  nieuwe pastorie. 

, S*i . 

, in het Timmerhuisi o. n. dc levering 
van tegels, dnkpauncn, kaniieiibuizcn, hennep, snuit 
van vlas, tras, Portlandsche cement, pleister, strook-
dweilon, blokmnkorswerk, grocu , tochtvries, grij s 
linnen, bcha::gselliniien, wollen en iinnou dweilen, 
nfneeuidoekcii, grondpapier, singel, mcubclkoord, band, 
gasbranders, glazen bullous, lampcglnzcn, deurplaten, 
zeemvellen, leder, poeUkatoeU, lampkatoeu, houtskolen, 
ijzer, staal, zink, lood, looden- en eompositiebuizen, 
spijkers, ijzerwaren, kolenbakken, brugornamenteii, 
verfwaren en vensterglas, enz. enz.; getrokken en 
vlakke. Wnalkliukers , Waal-boerengrauwen, kleurige 
Wnal-hnrdgrauwen, - en ondersteen, Es-
cauzijiisteetieu trottoirbanden, e kluitkalk , 
Queuastkcicu, eiken-, , dennen- cn vuren tim-
merhout, gegoten-ijzeren balusters en strnatsyplions. 

. door  den opzichter  Swagermnu : 
het bouwen eeuer  bewaarschool met onderwijzcressc-
woning, in die gemeente. 

Waen«dag, SB r 
Vrauw . te 10 ureu, door  bet bestuur  van den pol-

der , iu t Wnpen van Zeeland: het verbeteren 
van den zeedijk met bet aanbrengen van ccn builen-
berin met steeng looi ing, ter  lengte Van 350 \1. als-
mede liet maken vnu 2 zijvleugels nan de iu dien zee-
dijk gelegen sualicsluis, een eu ander  met bet onder-
houd tot 1  1877. g / 13,000. 

, te 2 uren, door  burg. en weth.: dc ver-
nieuwingen cu onder  honds werken aan du gemeontc-
gebouwen, bruggen, slooten, vaarten, straten, wegen 
enz. gcd. '70. Aauw. 22 , tc 10 uren. 

Zaam«!ag, tc 10 uren, door  het polderbestuur  van 
, u s cu Eendracht, iu de 

directickcet vun den : het leveren en 
storten van 2U40 scbeepstonneu gewonen u 
of bazalsteeu, eu het laugs den polder  opzamelen, 
bijvieltcn en storten van 3U0 scheepstonnen aanwezi-
gen steen. Aanw. 20 eu 23 . 

, te 1 uur, door  burg. en weth.: de leve-
ling van de in '70 benoodigde straatkeien. 

, . 
 ward , te 11 ureu, iu het gemeentehuis rau 

Wonseradeel: het bouwen eener  loods op de most-
verzainclplants te . 

Werner  iprov. , Pruisen), te 11 uren, in 
het rechthuis: de werken tol herstel van liet overge-
bleven gedeelte der  indijkin g vau domaaialc aanwas-
sen iu deu t vóór den r  , circa 4400 

. laug. Voorwaarden dagelijks, vau 10—4 uron. 
ter  inzage in bet bouwbureau te u bij 

. Bilj . inz. bij  den r  Clauditz. le 
, motto: „Submisiion auf Aroeiten zur  Eindci-

chuug der  fiscnlischcu Auwachse nm . 
, te 12 uren, door  het ministerie vnu bin-

neul. zaken, ten dienste der  Staatsspoorwegen: het 
maken van het zuidelijk laudhoofd der  brug over  do 
Waal beneden Nijmegen. . bij  den eerstaanwezend 
ingenieur  te Arnhem en den sectie-ingenieur  te Nij -
megen. Aanw. 22 en 24 , telkens te 1 uur. 

Borger, te 12 uren, door  burg. eu weth.: lo. dc 
aauleg van ecu kliukerwcg, r  lengte van 3108 ; 
het maken van de aardebaau cn hot bevloercu met 
klinkers, vau dc grens der  provincie Grouingon af 
laugs het p eu het Noordcrdicp van Nieuw-
buiueu lot aan de plants no. 32; 2o. het bouwen van 
cene tolmcesterswoinng. Aanw. 84 e 11 ureu, 
te begiuneu hij  het huis van . . Bilj . iuz. 29 

, te 12 urcu, tcu gemccutchuizc 
Vennep, lc 1 uur, door  dc e 

spoorwegmaatschappij, aan hel hoofdbureau: dc leve-
rin g vun:  31,800 stuks gecreosoteerde dennen- of 
grenenhouten dwarsliggers, //. 8850 stuks eiken dwars-
liggers cu vierkant beslagen hout voor  32 wissels, 
tcu behoeve der  sectie Goch-Wezel. 

, te 7 uren, bij . Ommerth: bet bouwen 
vnu eou blok woonhuizen te Tiel. 

Vrjdag , 81 . 
Arnhem. te 1 uur, door  den burgemeester: lo. 

de levering vau 3 ijzeren brugscliepcu, voor  de heide 
schipbruggen] 2o. het vernieuwen eu onderhouden van 
de bestratingen, iu 2 perc; 3o. bet ouderhoud der 
grint - en zandwegeu cu verharding van den Sehelm-
seheweg; 4o. hel opbreken van stoepen euz. en het 
leveren en leggen van ongeveer  100(1 str. . trottoir -
banden vnu r  steen : 5o. bet leveren, leggen 
en iu richtin g brengen vau bandstukken voor  voet-
paden eu hel metselen vau rollagen; 6b. het maken 
en leveren van ijzerwerken iu '70 voor  gemeentewer-
ken benoodigd; 7o. de levering vaa houtwaren, spij-
kers enz. voor  idem, in 2 pere.; . het onderbond van 
schoolgebouwen met de danr  bij  be boo re mie woningen 
en meubelen, ged. '70, cu het verrichten van eenige 

veranderingen daaraan: Oo, hei riolen van de bermen 
en bet leveren en planten, langs eenige wegen buiten 
de kom der  gemeente , vau 090 stuks opgaauoc booinen, 
en dc levering van grint voor  dc wegen en singels 
binnen de gemeente, iu 3 pere. 

Njpnegen, to l 1 , , uur, door  liet gemeentebestuur: 
lo. de levering vau het voor  den dienst van '70 be-
noodigd bout leu behoeve van het Ovcrvaartvccr  te 
Nijmegen; 2o. liet doen der  bcuoodigde karvrachten, 
len dienste van de gemeentewerken; 3o. dc levering 
van het benoodigde sleciiknlengruis cu tur f ged. '70. 

 door  den burgem. vun -
dcel: de levering van 800 stère niacudam. 

g , 9 Jan. 1170. 
, te ll 1/] ureu, door  het ministerie van biu-

ncnl. zaken, auu het gebouw vau het prov. best.: 
het onderhoud dor  werken hehourendc tot dc veren 
te Willemsdorp cn te 's-Grn vend eel. g ƒ800. 

, S Jan. 
, tc 11 ureu, door  het ministerie vau biu-

ncnl. zaken, ten dienste der  Staatsspoorwegen: het 
verleggen vau den oostelijken afsluitdij k bij  den Paar-
denboek, het maken vau den mond vnn het spoor-
wogbnss:n langs het goederenstation, het verlengen 
van den waterkeerendea dij k en1 het mukcu van een ka-
naal met keersluis aun de oostzijde der -
landen le Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg 
Nieuwediep—Amsterdam. . bij  den eerstaanw. in-
genieur  te Amsterdam. Aanw. 84 cn 28 . '75, 
telkens te 11 uren. 

VrUdag, f Jan. 
Zwolle, le 12 uren, door  het prov. bestuur: lo. 

het onderhouden van de annle- en verdiepingswrrken 
van de t en hare zijtakken; 2o, het docu 
vau vernieuwingen enz. aun de kunstwerken, gebou-
wen enz. der t cu hare , met het 
teerwerk, bcido ged. '70. Aanw. 30 . ) 

YrU**g , 14 Jan. 
Baarland, te 2 uren, door  kerkvoogdeo der . 

gemeente, io de consistoriekamer: het afbreken der 
oude- ea het bouweu vaa eene nieuwe pastorie aldaar. 

. bij  den architect , te Goes. Aanw. tc 
11 uren. 

Vrijdag , S  Jan. 
.«leti  - imitcrriiiiu , door  hot veeuscliap Bargcr-

Wostervecn, bij . do Vroomn: het maken vnu p.m. 
435 . hoofdwijk met splitting, tusschen de plnats-
nommers 299, 358 en 357 van het Bargi-r-Westerveen. 

- bij  den secretaris G. . Grutama. 

Op later  te hepalen datum. 
, door  den architect F. Swart: het verbouwen 

van cene hecrenhuizing te Woudsend, het vernieuwen 
van wallen, het maken van ijzeren stekken en het 
bouwen van 3 knechts woningen. Aanw. 22 , 
van 10—3 uron. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Utrecht, 4 : het driejari g onderhoud van hot 
gekanaliseerde zcdeclte van den n ; 
ingekomen 11 bilj. , als: 

. J. v. d. Steenbovcu, te , f 9610. 
ü . , „  Waddinxveon, „  S890. 
J. N. Ncdorhorst, „  Gouda, „  8888. 
J. , „  Utrecht, „  8S73. 
G. Toornvliet, „  Gouda, „  87S4. 
G. Vermeer, „  Oudewatcr, „  8555. 
E  dc Gier, „ , „  8444. 
P. , „  Oudewator, „  7845. 
B. Schiltc, „ , „  7777.77 

. Bouman, „  idem „  7775. 
G. . v. d. Wilt . „  Brcukelcn, „  7749. 
alles per  jaar. 

Breda, 6 : het onderhouden van de stadsge-
houwen en eigendommen; miuste inschrijver  wasG. . 

, u J / 5 pet. boncden tarief. 
Uarlncheni, G ; het vcrbelcron van de werken 

bij  Evenlingen; iugckotucu 12 bilj. , als: 
J. Zuiderbook Bz., te Sliodiccht, / 143.000 

.  de Borst Verdooro, „  Amcidc, ,, 135,000 

. s , „  Sliedrecht, „  186,900 
W. . Schram, „  idem „  125 )0 
P. Verbruggeo, „  Waddinxvcen, „  119,809 
J . v. d. Velde, „  Papendrecht, „  119,400 
J. Boshouwers, „  Utrecht. „  117,700 
11. . Benuik, „  Vreeswijk, „  110,900 
C. Sterk . „ , „  115,050 

. J. v. d. Steenhoven, ,. , ,. 114,900 
. van Wijngaarden, „  Sliedrecht, „ O 

B. A. Wiogeriuk, „  Groenlo, „  109,900 
Beve.w k , G : de onderhoudswerken der  ge-

meente; gegund: stukadoor- en metselwerk, . van 
der  Sluis, voor  ƒ 747; loodgietcrswcrk, Volckhandï, 
voor  / 193; schilderwerk, Veudol, voor  ƒ 8 1 6; stratcu 
cn wegen, A. A. van , voor  / 1990. 

-anlngen, 7 : de levering van kachels enz. in 
de school iu de Agricolastraat; minste inschrijver  was 
J. d . aldaar, voor  ƒ G21. 

liouda, 8 : lo. de gedeeltelijke verbouwing 
van het wocs-en-aalmoczeniershuis; ingekomen 0 bil -
jetten, als : 
J. . ƒ 32,888 
W. C. , „  32.S23 
J. . „  28,200 
J. , „  25.700 
Jausen eu , te Utrecht, „  25,485 

. J. Nedcrborst, „  22,839 
ovcrigcu aldaar. 

2o. de leveriug gcd. '70 van : a. 75,000 -
selplavei: Wed. dc , te Goudernk, a/6.19; 
b, 20,000 Vcchtsche straatklinkers, Waalvorm: . C. 
Stuivenborg, te Utrecht, a ƒ 18.50; c. 15,000 idem 
gewone vorm: A. . Gerritsen, tc Oudewatcr, a/15; 
d. 100,000 Vcchtsche drielingen: Van den Berg en Co., 
te , ü ƒ 10.97; e. 55,000 e straat-
keien: T. J. Smits Jz., te , ii f 89.48; / . 
<100 J fijue puin; P. van Staveren, tc Utrecht, 
ƒ799.99; y. grint : . Brocrc, te Gouda, ii / 2.19 
per

Belllngwalde, 8 : het bouwen eener  onderwij-
zorswomng; ingek. 3 bilj. , als: 

 J. , te Blijham , /'  3580 
J. . , „  Oudeschans, ., 3504 
J. G. Sluiter. „  Bellingwolde, „  3493 

, a : het maken van buitengewone verde-
digingswerken aan don oever  van den polder  Breede 
Watering: le perc. rijzen rinkstukken : l l . , te 
Bruinissc , ƒ 21,300 ; 2c perc. steenbestorting : J. Filis, 
tc Vlissiugen , f 29.515. 

. 9 . het driejari g onderhoud van het 
gebouw vuu liet prov. bestuur: minste inschr. was 
3. S. van Veltbuyscn, aldaar, voor  ƒ 0 83 per  jaar. 

miuersedeii, '.) : het bouwen vno een woon-
huis; gegund aau Gebr. Van , te Well , 
voor  ƒ 9000. 

, 9 : lo. de onderhoudswerken aan: 
« den weg . oosten l iCinmer : J. Bakker, to Seho-
lerzijl , voor  ƒ 1 3 0: b. deu weg ten westen : 
11. Brandenburg, te r  , voor  f 180 ; e. den weg 
ten wostou Zaudvoordcrhock: F. B. Strak, te Oude-
inirdu m , voor  / 183. 

2o. het vcrhoogeii cn vorzwarun van den Zuidfen-
sterdijk ; minste iuschr. was . . Cusvellcr, te Sta-
veren , voor  ! 33,592. 

So. bet doortrekken van hot bazalt-kapwerk; minste 
iclirijv e 

ƒ 2^.^-2. 
iuschrijvcr  was - . vau 

iet bazalt-kapv 
Noord, te .emmer. VOOr 

4o. het verboogen en verzwaren vaa den zeedijk 
van deu Slaperdijk tot Tacozijl; minste inschr. was 
J. A. van der  Straaten, te Bergambacht, voor 
ƒ 91,457. 

, 10 : lo. het voortzetten der  ver-
zwaring vau don westelijken havcudam te Breskens; 
minste inschr. was J. van e , te Breskens, 
voor  ƒ 8 3 3 8. 

2o. liet. driejari g onderhoud van- en het doen van 
eenige buitengewone werkzaamheden asn het kanaal 
vuu Sluis naar  Brugge (Ned. gedeelte) van 1 Jan. 
'70 — 31 . '78; minste iuschr. was J. C. Evers, te 
Sluis, voor  ƒ1024. 

Zwolle. l : het onderhouden ged. '76 van de 
aarde- en verdicpiugswerken, alsmede het in '70 
uitvoeren vnn vcrniciiwinseu en herstclliugen cu eenig 
leerwerk aau de kunstwerken, gebouwen euz. der 

t eu hare zijtakken; mtusto inschrijver 
was . A. , tc Avcrecsi. voor  /33.900. 

t lreebl , 11 : het maken vau gemeensohnps-
wegon n.'iiii j  het fort nan het Vossegat; miuste in-
schrijver  was . Boer, te Sliedrecht, vuor  ƒ29,300. 

, 13 : lo. hot driejari g onderhoud van 
dc groote eu andere , ui , iu 
S perceelen; minste inschrijvers waren: pere 1, J. -
dc Jong, le Amcidc, voor  ƒ 8 5 1 0; pere 2,1'. -
doorn, lc Giesendnm, voor  / 14,700; perc 3, . den 

, te Bergambacht, voor  ƒ 10,200; perc. 4, B. dc 
Woerd, tc Nieuwealiovcn, voor *43ii0; perc. 5, Pb. 
Verbruggen, tc Waddinxvcen, voor  ƒ14,490; perc. 6 
en 7, Th. Volker, te , resp. voor  /"4S40 cn 
f 12,200; pere. s, C. , te Puttcrsboek, voor 
ƒ 10,060. 

2o. het driejari g onderhoud van al dc werken, be-
hooreude tot het kauaal door  Voorne; minste in-
schrijver  was Th. Volker, voor  ƒ09,300 per  jaar. 

3o. het driejari g onderhoud van de dijk - en oever-
werken bij s en de beide e hoof-

den aan den Ouden hoor  nscbon zeedijk; minste inschr. 
was P. Nederlof , tc Sliedrecht, voor  ƒ4905 per  jaar. 

4o. het driejari g onderhoud van de dijk - eu oever-
werken om 's s qunrautaiuc-plaats op het eiland 
de Tien-Gemeten; minste inschr. was C. , te 
Sliedrecht. voor  f 524S per  jaar. 

Amaterdam, 13 : het maken van aarde- cn 
eeuigc auderc werken voor  dc uitbreidin g van het 
stationsemplaccment te Zuilen: ingekomen 4 bilj. , als: 
Taverne, 
Van der n cn 

Van der  Plas. 
B. A. Wicgerink, 

. J. Bossom en 
. J. . 

Utrecht, 14 . 

tc , / 274,750 

. Ameide, 
, Groenlo, 

, Zutfen, 

, 229,000 
, 221,670 

. 214,846 
lo. het leveren van eikenhouten 

dwarsliggers en van vierkant beslagen eiken wissel-
hout, ten behoeve van don spoorweg Almelo—Salz-
bergen; ingek. 7 bilj. , als: 

le pere. 2o pere 8e perc. lepere. 

A. G. Weijers en Zonen, 
B. . Clercx, 
J. 11. van lloogerwou, 
J . J. v. d. Eerden Pz., 

. Zierlijn , 
J, B. Groothuis, 
G. Wubbols, 

te Zutfen, 
„  Boxtel, 
„  idem 
„  idem 
„  Nordhoorn 
., p 

Oldenzoal, 

ƒ 15.489. 
„  10,500. 
„  10,499. 
„  9,705. 
., 8,356.80 
 7,797. 

7,370. 
2o. het uitvoeren van aardewerken en kunstwerken, 

bet leggen van sporen en wissels, liet leveren cn ver-
werken van ballast, het bouwen van een ovcrladings-
perron, van oene wachterswoniug en van eeu wach-
tershuisje enz., ter  uitbreidin g van het station Boxtel; 
ingek. 11 hilj. , als: 

e 's-Bosch, ƒ 123,600 
, Sliedrecht, „  100,590 
, Gorinchem, „  102,800 
,, . „  99,030 
„  Sliedrecht, „  98,740 
„ g en 
„ , 
„  Groenlo, 
„  Geldrop, 
„  Boxtel, 

J. van de Griondt 
W. . Schram. 
J. Exalto, 
A. S. Schaafsinii, 

. v. Wijngaarden Ut., 
G. J. , 

J. van Oijen, 
B. A. Wicgerink, 

. vau Gaal, 
J . A. v. d. Eerden Wz. 
J . van lloogerwou . 
Ph. Verbruggen 

94,900 
'.14,480 
92,700 
92.180 
87,690 
85,435 Waddinxvcen. 

fteuda , : het maken van ccn schoolgebouw 
bij - en van verbeteringen in dc kazerne te Schoon-
hoven; minste inschrijver  was G. J. Toornvliet, nldnar, 
voor  /2G,885. 

, 15 : lo. eenige werken tot verbetering 
van den bovcniuond der e onder -
dinxveld; minste inschr. wns A. Volker , tc Slie-
drecht, voor  f 22,900. 

2o. het makeu vau ccn remmiugwerk langs deu 
linkeroever  van de Oude , beneden het land-
hoofd vaa dc spoorwegbrug bij ; minste 
inschrijver  was G. Schermers, te Ectcn, voor  ƒ4170. 

So. de levering van steenkolen voor  bet stoomge-
maal te Stecnenhoek; slechts 1 bilj . ingekomen van 
A. G. , te Sliedrecht. a / 0.77= per . 

4o. het mnkou van een dam tot verbinding van 
de Bakkerskil : minste inschr. was O. Sterk, tc -
kelum , voor  ƒ 3607. 

5o. het maken vnn een gebouwtje, peüput, euz. voor 
eene zelfregistrcerende peilschaal te : minste 
inschrijver  was J. , te , voor  f 1767. 

Go. liet driejari g onderhoud vau 's s palen vcer-
hoofden op ; minste iuschr  was C. , 
te , voor  f8946.68. 

, 16 : het maken en stellen van een 
ijzeren kustlicht toren ter  vervanging van den bestaan-
de , ln n j ingek. 4 bilj. , ala : 

. Nederl. Stoom-
bootmaatschappij, to Fijenoord, ƒ 80,600 

J . . Nering Bcgei, „ , „  74,809 
Enthoven cn Co.. „  's , „  72,459 
Pcnn en Bauduin, „ , „  71,200 

llnarlrm , 10 : lo. het driejari g onderhoud van 
dc leerschool, behooreude bij  de l voor 
onderwijzers; miuste inschr. was , voor  ƒ 8 8 7. 

2o. idem vaa de groote cu andere u in 
, in 5 perc; miuste inschr. waren: 

perc. 1, Bckker, voor  /77,865, pere. 2, 3 en 4, J. 
, resp. voor  ƒ S737 . ƒ 7098, ƒ 73S7; perc 5, 

J. dc Groot, voor  ƒ12,879. 
3o. het vernieuwen van bet tolhuis bij  dc Papelaan, 

gem. ; minste inschr. , voor  ƒ4669. 
4o. het driejari g ouderhoud der u 

en zeeweringen op Vlieland; minste inschr. was , 
tc Sliedrecht, voor  ƒ31,300. 

5o. het idem der  idem op Tersehelliig; minste in-
schrijver  vvas Vnu f ten, te Sliedrecht. voor  ƒ 8 0 3 7. 

6o. het idem der n werken tc k j 
minste inschr. waren e maker  en , voor  ƒ 14.584 . 

7o. het idem der  idem en zeeweringen op ; 
minste iuschr. was e Groot, voor  ƒ 7 1 8 9. 

Arnhem, 17 : het doen vau herstellingen en 
veruicuwingeu tan gebouwen en voorwegen, behooreude 
lot het r  te l uburg; minste iuschr. was 

. u worse, te , voor  ƒ 5 3 3. 

Advertentien , 

in deu polder  vun k (4e t 
van Overijssel). 

Zij , die iu aanmerking wenschen te komen voor 
deze betrekking, waaraan eene jaarwedde wordt 
verbonden van minstens / 600, met uitzigt op 
aanzienlijke vermeerdering bij  ijverige pligtsver-
vullin g en geblckenc bekwaamheid, worden ver-
zocht zoo spoedig mogelijk vóór 25 dezer  hun 
verzoek, met overlegging hunner  getuigschriften, 
franco in te zenden aan- of tich in persoon aan 
te melden bij  het ondergeteekende Bestuur. 

e indiensttreding wordt ge wenscht met 1 
Januari) 1876, of zoo spoedig mogelijk daarna. 

Het  in het 4«
van Overijssel, 

. J. ,

wonende te Genemuiden. 
. J. . Secretarie, 

wonende te Zwolle, 

t BESTUU  der  E -
E vraagt een 

" 
bekw*aam om het toezicht te houden op de bouw-
kundig e werkzaamheden in de
Salaris ƒ 80 's maan dl . 

Aanbiedingen schriftelij k aan het Bureau der 
, alwaar tevens nadere inlichtingen te 

bekomen zyn. 

Namens het Bestuur  , 
. N , 

Secretaris, 



E  — Zoudag r 1875. 

g 

in liet Timmerhui s te

naar de levering van: 

Getrokken

e voorwaarden liggen. op de gewone dagen 
en uren, in het Timmerhuis, ter  lezing, en zijn, 
voor den prij s van '25 cent. verkrijgbaa r  bij . 
P. VA N E EN ZOON, Boekdrukken 
in den n N' . 7.1, alwaar tevens de in te 
vullen gezegelde inschrijviiigs-biljette n , voor den 
prij s vnn 21 cent per  stuk, te bekomen zijn. 

g 
op G 28  1875, 

in het Timmerhui s te  naai-
de l e v e r i n g van: 

e voorwaarden liggen, op de gewone dagen 
en uren. iu liet Timmerhui s ter  lezing en zijn . 
voor den prij s van 25 cent, verkrijgbaa r hij 
Wed. 1'. VA N E &  ZOON, Boek-
drukker s in den , n' . 73, alwaar tevens 
de in te vullen gezegelde insein ijvingsbiljetten , 
voor den prij s van 21 cent per  stuk, te beko-
men zijn. 

. 
t BESTUU  van de : TOT NUT 

EN  te , zal op
22  1875, des namiddags ten 5 ure, 
in het Socieleits-lokaal, bij  inschrijving , 

t bestek en de teekeningen liggen
 in voornoemd lokaal ter  inzage, 

terwij l de bestekken op  aanvrage a
te bekomen zijn bij  den Secretaris der  Sociëte i t, 
de heer G. N te Grave. 

e aanwijzing geschiedt op den dag der  be-
steding, des voormiddag! om 10 ure, door den 
architect C. A. VA N 1 te Grave, bij  wien 
ook nadere inlichtingen te bekomen zijn. 

t te " 
 e» N van

voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten van 
 en  eu 

, enz. enz. 

Specialiteit van  ter  bewerking van 

 o/i

 en 'lairltazali-arcievei i 

, 

s
Straatkei jen, Por t land-Cement, 

Niêuwehaeen A'.:y</e  l luttt-rditut . 

A S l A E , 
ASniALT , 

ASi J i

, 
(steeds voorhanden tegen veel verminderden prijs , 
in slechts eerste kwaliteit bij

Nassausche t 
Prijsopgave voor  hoeveelheden van minstens eén 

waggon zijn onder r  A. . aau het Uureau 
van het Weekblad de  le Arnhem, te 
bekomen. 

Ue  ,ler  gemeente Arnhem 
/al Vrijdaj r 31 , *snamiddags 1 ure, 
in liet openbaar len gemeentehuige aanbesteden : 

4".

Bestekken, waarin 'le tij d van aanwijzing is 
vermeld, teu.en betaling (er  Secretarie verkrijg -
baar, en teekeningen ter  inzage op het bureau 
van den Gemeente-Architect. 

. W. T te , 

beveelt zich voortdurend aan lot  van 
 enz., met zink. lood of 

leijen, en vei der  voor de levering van
 Ornamenten in

 alsmede  en

Verwarming ea Ventilering 
V A N G E B O U W E N . 

e Ondergeteekenden bevelen zich aan Vooi 
het leveren van

 door  middel van

 k

. 

d o T r a v e r » . 

e y belast zich mei het
van gecomprimeerde wegen en mastiekvloeren, 

n geelt de r G. . VA N N 
aun de Fabriek W.W . 107A, te

e , 

levert tegen lagen prij s prim a
en monsters op verlangen. 

k „de e " 
 Sc

Bevelen zich aan tot het inrigten van
 en het geven van  voor  inrig -

tingen lot uitvoering van Publieke Werken enz. 

Y &  C0., . 
 overtreft de gewone borisontale met 

afzonderlijken ingemetselde» l dooi minder 
kosten van aanleg, neemt veel minder  plaats iu, 
is voordeeliger in brandstof, kan mol hout, tur f 
en inferieure steenkolen gestookt worden, is ge-
makkelij k te vervoeren , vereischt geene of zeer 
ligte fundering, en is verder van de laatste ver-
beteringen voorzien. 

'  Afjesto e voor  Nederland, n en 
n 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS, 

 Bk .  &. ZOON, 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

E & S , 
. 

Utreoht , Bl ldtstraat , 121. 

VOO

E en W 
 E8,

 tu, 

, , ,

 en
 en

 ens. ens w i u u t m n , 

, , enz. 

E
. 

Voorhanden diterse  van volgend.l afmeting | J . « , j j  en |„  met 9 Centim. hoost., „ i tcr . t 
geschikt in naauwe itraten, om het «al lender paarden te voorkomen, en  Vergaderzalen -

e "  » '" '  Publieke Gebouwen of , daar  deze keien geen geraas veroorzaken en ein 
delijk  | | met *  Centim. gte voor  Trottoir » n Paa^enstallen 
Waschhuizen. Uranjerië'n , Onderhuizen, Waranda's enz. enz. 

Nadere informatien aan de Fabriek; wederverkoopers

 van S
 en  en andere 

k van , Specialiteiten in 
, , * 

en . 

N VA N , 

j  ulle- B o e k h a n d e l a r en is ve rk r i j gbaa r : 

S V A N N 
X E VAX 

, A r c h i t e c t e n e n z. 

nooit 

 Gr  O

T V  1 U S . 

. 

E N . . 
' mn . 

Eigenaren van Tufsteen en Baialtjjroevc n 
X N Y 

n ia n cn Belgischen Straatkonen, 

Portland-Cement. Tras, , Vuurvaste Steenen, en/. 

Adressen . 

f I 
k 

 & <"'. 

Utrecht. 

N E N 
ziet hij  C. . N te  het lieht: 

V A N S
VOO
bonden 

li (tide Jaargang). Zakformaat; ge-

heel linnen, met vergulden stampei. 

s vuor 52 achtereen volgende plaatsingen: 
n regel ad ƒ l ü . — 

twee regels . » 15.— 
dri e regels . . *20.— 

*  * Zoon, Amsterdam. Alle bouaonu-
llirnlen in eemeiil, gips, ent. riirllaml-Ceiiieii t a ƒ7,25 per  val 

lecker  d Budding..,

Bounlrrrrine n te Velp te  aller-
gunstigst gelegen. Adr . * den r  VA N -

E , te

 Plryairr , te  fabrikan t 
van eement-riolen, waterbakken , vloeren. enz. 

B o u w t e r r r l u r n te koop nabij  de n 
aan den Singel, te  bevingen by den 
anhilert  aldaar. 

O. T .  A r n h r i n ,
 Fabriek van

 en

Tiende g N°. 52. Zondag 26  1875. 

liedruk l by U.  VAN l VVlE  *  le Arnhem. — All e «tukken en adverleutien t< adresseeren aau den r F.  VAN T Jü iu . te Arnhem. — Ulsu.e van f 

E . 
VOO

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Verscbyut Zond»|r* . Prij s per  unuiaden  1.115. n abonueert zich voor 

een ju rg .ua . Afwnderlyk e nummers bij  vuuruitbestellia  15 ccüts. 

All e stukken en advertentien te adresseeren aan 

de e te Arnhem. 

: 

V-a 1—5 regel* ƒ , 

inimnuT van het blad. 

verder  voor  eiken regel '20 ceuts en 10 cent*  voor  eet 

Groote letters worden naar  plaatsruimte berekend. 

. 
t grootste gedeelte Jer  bleef tot 

dusverre slechts de keus, uf /ij  gedurende den 
winter iu hunne vertrekken duur  bedorven luchl 
uf door het hinderlijk e tochten spoediger  dan wel 
noodig is het einde huns levens te gemoet zou-
den snellen. e cen geeft stiklucht , de andere 
rhomatismus de voorkeur, al naar  ge-
woonte of vooroordeel; zooveel weten wij  echter 
allen dat eenvoudige, goed werkende inrichtingen 
tot luchtverversching voor  onze woonkamers, 
schouwburgen, danszalen enz., tot heden tot de 
vele', onvervulde wenschen van het rnensclielijk 
geslacht behooren. Nu echter is een -
man, Tobin  onverwachts eene nieuwe 
methode van luchtverversching in dc gedachte 
gekomen, die allereenvoudigst is, in iedere klei-
nere of grootere localiteit, zonder  noemenswaar-
dige kosten kan aangebracht worden, en die, bij 
alle met haar tot dusverre in het werk gestelde 
jnocfnemiiigen . bevredigende uitkomsten moet op-
geleverd hebben. n zou ze de verticale lucht-
verversching kunnen noemen. Om haar  voorrang 
hoven de bestaande methoden te verklaren, wen-
schen we met een woord op het gebrekkige der 
meestal gevolgde systemen te wijzen. 

Van de kunstmatige, ingewikkelde eu met vele 
uitgaven vergezeld gaande wijze vau luchtverver-
sching, waarloe stoomwerktuigen, luchtkanalen 
en buiienleldingen onontbeerlijk zijn en die haar 
toppunt van volmaking in het Engelsche -
hui i bereikt hebben, kan hier  geen sprake zijn. 
Zulk een weelde kan zich slechts een rijk e natie 
voor  hare vertegenwoordigers veroorloven; voor 
onze w uuu hui zen en fabrieken daarentegen zijn. 
ze te duur. Ook de minder  ingewikkelde wijzen 
vau luchtverversching behoeven hier  niet bespro-
ken te worden, en wel omdat geene in alle op-
zichten aan de billijkst e eischen heeft beantwoord. 

Beschouwen wij  slechts de allernatuurlijkst e en 
gemakkelijkste middelen, die ons ten dienste slaan 
um versche lucht binnen onze vier  wanden te 
verkrijgen , en die gewoonlijk dut in bestaan, dat 
wij  een o) ander  raam openen, of dicht bij  den 
zolder een gat in den muur  breken, en, ah wij 
ver  gaan, niet al te ver  van den vloer een tweede 
gat aanbrengen. Op deze wijl e hopen wij  voor 
het toetreden van zuivere of e lucht en hel 
afvoeren van bedorven lucht al ons best gedaan 
t.- hebben. Tot eene zekere hoogte bereiken wij 
ook werkelij k het verlangde oogmerk; maar  ter-
wij l we ons voor eene beroerte trachten tc vrij -
waren, werpen we ons verkoudheden van verschil-
lende soort in de armen. e tocht wordt ons 
spoedig lastiger dan de stiklucht, en daaraan mug 
het toegeschreven worden, dat de meeste men-
schen deze nog liever dan gene verdragen en dat, 
in vele gevallen , woonkamers, fabrieken, schouw-
burgen, bierhuilen enz., dikwerf met eeu lucht 
gevuld zijn , die met alle voorwaarden welke men 
aau gezonde lucht stellen mag, iu strij d is. 

Waardoor ontstaat de tocht.'  Waarom stroomt 
de bedorven lucht door  onze, hij  de zoldering 
nangebrachte, openingen niet zoo regelrecht naar 
buiten als wij  wel weiischten en vei wachtten .' Een-
VOUdlgomdat, door het uitademen eu undere gas-
sen door  verbrandingsprocessen teweeggebracht, 
de buiten zich bevindende zwaardere lucht terug-
gedrongen en onder  zekere voorwaarden in onze 
lichamen gedreven wordt. 

e onaangename toestand uu moet door de 
verticale luchtverversching vnn Tobin opgeheven 
worden. t grondbeginsel is, dat in de eerste 
pluats voor het toetreden van zuivert! lucht ge-
zorgd, en het afvoeren van bedorven lucht niet 
hoog boven, maar veeleer  duor  wijde beneden 
aangebrachte openingen , verkregen moet worden, 
welke laatste daar  voor  groote open stookplaat-
sen, zooals bijv . in Engeland voorhuiiden zijn , ge-
heel overbodig zijn. 

n de kleine aldeeling voor  ooglijders van het 
St.-Ceorgehospitaal te , (ouglijders be-
hoeven vóór alles zuivere lucht) een klein, hoog, 
ongeveer 7.20 . in het vierkant groot vertrek, 
zijn tegen de muren acht verticaalstaunde buizen 
geplaatst, waarvan de doorsnede een halfrond is 
en 0.05 . middellij n heeft. e vlakke zijden 
zijn tegen den wand bevestigd, de opening is on-
geveer 1,80 . V U den vloer  verwijderd . Onder 
laatstgenoemde zijn ze knievortui g omgezet of ge-
hogen , om in horizontale richtin g onder de vloer-
delen naar de buitenlucht geleid le worden. 

Op die wijze stroomt de buitenlucht eerst ho-
rizontaal in ieder der  huizen en dringt bij  de ge-
noemde openingen in het vertrek. Onderzoekt 
men dezen luchtstroom, zoodra bij  uit de openin-

gen vloeit, zoo bemerkt men, tot zijne uiet geringe 
verwondering, dat hij  zich niet dadelijk verdeelt, 
niet aanstonds in de omgevende kamerlucht ver-
vliegt, maar als een samenhangende luchtzuil nog 
1 tot 1.50 . naar  boven rijst , om eerst dan 
(ongeveer 2.40 tot 2.  van den vloer) waaier-
vormig uiteen te gaan en zich met de aanwezige 
kamerlucht te vermengen. Zóó sterk is de cohesie 
van deze luchtzuil . dat een op 0 . in de na-
bijheid aangebrachte lichtvlam hare aanwezigheid 
ternauwernood aanduidt, terwij l die aanstonds 
uitgaat als men haar in de strooming brengt. 

t wordt ongetwijfeld veroorzaakt door  den ster-
keren van buiten werkenden druk , waaraan tie bin-
nenste kamerlucht geen evenredigen tegendruk ver-
mug tegenover te stellen, eu daar de luchtdru k 
van buiten onafgebroken voortduurt , behoudt de 
meergenoemde verticale  lichtkolom voortdurende 
voeding cn voert alzoo tie inwendige ruimt e voort-
durend versche lucht toe. n plaats van indrin -
gen met stouten en onregelmatig naderen op onze 
lichamen, dringt ze als een zuil bovenwaarts en 
rei mengt zich eerst op 2.50 a 2.00 Bl. hoogte, en 
derhalve boven onze hooiden, met de andere lucht. 
Zoodanig vermengd, zinken de koudere gedeelten 
naar  beneden en ontwijken steeds door de schoor-
steenen of waai hun anders een uitweg gebaand 
mocht worden, zonder dat tocht, ook niet de ge-
ringste, te bespeuren valt. 

t geheele geheim bestaat, volgens het hier 
medegedeelde, eenvoudig in de verrassende kracht 
der cohesie van de verticale luchtzuil en om door 
haar eene onophoudelijke luchtverversching boven 
onze hoofden te bewerken. 

Tot nutoe lieten wij  de lucht horizontaal bin-
nen en leden tocht. n beproeve bet eens met 
de verticale methode. Een paar  gaten in den wand 
gebroken en eeuige ellen gewone 2 of it duims 
(oude maat) pijpen, en de luchtverversching is ge-
reed. t naarmate de te ververschen ruimt e 
grooter is, ook het aantal buizen grooter  moet 
zijn , spreekt wel vanzelf. t echter  verlieze 
men niet uit het oog, dat de ongeveer 1.20 . 
lange binnenste einden zuiver  loodrecht langs de 
wanden geleid moeten worden, en dat de uit de-
ze ;tl - een fontein opstijgende luchtzuil niet 
door  Overstekende lijsten uf andere hindernissen 
ul te spoedig afgebroken worde, maar  zich eerst 
op betumelyken afstand boven onze hoofden met 
de oude lucht gelijkmati g verinetige. 

t deze nieuwe wijze van luchtververschen 
voldoen, dan kan ze overal zonder  beduidende 
kosten toegepast woiden. Geringere toestrooming 
van versche lucht laat zich door  behoorlijke af-
sluiting van een of meer der  inwendige buizen 
gemakkelijk regelen , en wat de ontsiering der 
muren door het toestel betreft, hiertegen zullen 
wel middelen le bedenken zijn. 

e viuag is slechts, uf bet principe goed is. 
e heeren iu het hospitaal St.-George schijnen 

daarvan overtuigd. n beproeve het ouk hier, 
bij  ons te lande. e zaak schijnt op den eersten 
aanblik vreemd, muar is toch eeue proefneming 
OVerwaardig, zoowel iu een gewone kamer, als 
in eeue grootere localiteit: daarom vestigen we 
er  opnieuw de aandacht op. 

Berichte n en mededeelingen . 
, 

i \\ ij  hebben iu n°. 50 van dit blad aangetoond, 
hoe het vloeiiiigsonlwerp, opgemaakt duor de in-
genieurs van de stad l'arijs , aun geene enkele 
der voorwaarden scheen te voldoen, die als on-
misbaar  wurden erkend voor  de openbare gezond-
heid. Wi l dit zeggen, dat men ten eenemale 
moet afzien van de oplossing van het vraagstuk .' 
Volstrekt niet. r  men moet het anders aan-
leggen. 

Wi j vinden in het reeds aangehaalde werk van 
den heer e t ook de ratioueele ge-
gevens voor de gezochte oplossing. e schrijver 
toont aan, dat de uls onmisbaar  erkende voor-
waarden , die zich alle laten samenvatten in een 

 en  gebruik van het riool-
water  voor  daartoe  noodwen-
dig in zich sluiten de besproeiing

 of door een concessionaris, volgens 
het bestek onderworpen aan dezelfde regels. t 
andere woorden: de afwisselende en dikwijl s voor 
de beurs schadelijke voorwaarden, door de open-
bare gezondheid gevorderd, kunnen niet worden 
opgelegd aan eene menigte kleine landbouwers, 
die naar  vrij e verkiezing en alleen volgens ieders 
belang handelt. zy kunnen slechts worden opge-
legd aan iemand, die in het groot exploiteert en 

gewapend is met de noodige hulpmiddelen , om 
het hoofd te bicden aan de eischen der  gezond-
heid, en bij  wien de zorg voor de opbrengst der 
akkers eerst in de tweede plaats in aanmerking 
komt. 

t is zeker op dit uitsluitend standpunt, dat 
zieh de steden hebben geplaatst, die besloten 
hebben haar  rioolwater  tezuiveren door  besproeiing. 
Nooit hebben / i j zich voor de oplossing van het 
vraagstuk verlaten op het  verbruik . 
Altij d hebben / i j het vooruitzicht in het oog ge-
houden, zelven of dooreen concessionaris ad hoe 
(wat op hetzelfde neerkomt), alliums een gedeelte 
van haar  water te gebruiken of te doen gebrui-
ken, dat is te zeggen, de geheele hoeveelheid, 
die de vrij e teelt niet op eene voegzame wijze 
kan of « i l bezigen. n Óen woord, het is noo-
dig, dat de stad, hetzij  rechtstreeks, hetzij  mid-
dellijk , een domein te barer  beschikking hebbe, 
waarover  zij , naar de omstandigheden, haar r i -
oolwater  geheel of gedeeltelijk kan laten loopen. 

t zyn de grondslagen , waarop zich de groote 
j  gesteld had, die gevormd werd voor 

de zuivering van het rioolwater  van . t 
ontwerp is, tengevolge van geldelyke moeilijk -
heden, niet ten uitvoer  gelegd geworden, maar 
het technische gegeven was niettemin juist en het 
wus bovendien met een helder  licht beschenen 
geworden door het grootste wetenschappelijke on-
derzoek . dat ooit over  het vraagstuk is gehouden. 
Wi j zullen uiet in de bijzonderheden treden, 
die in het werk van den heer e Freycinet 
zijn saamgetrokken. t is voor ons genoeg 
de gevolgtrekking te onthouden, die wij  reeds 
hebben doen kennen, te weten: dat eeue stud 
slechts verzekerd is haar  rioolwater  goed te zui-
veren onder  voorwaarde, dat ze in staat zij  het 
zelve te doen, als de medewerking van den vrijen 
akkerbouw haar  ontbreekt. 

t is dus noodig, zoo de stad Parij s de open-
bare gezondheid beschermen wil , dat zij  zich 
vooraf, hetzij  door  onteigening of op andere wijze, 
een domein aanschaaf, waarop zij  naar  goedvin-
den de overmaat van haar  rioolwater  kan doen 
vloeien. Op die wijze, en aldus gewapend met 
de middelen om bet publiek te kunnen missen, 
zal zij  den landbouwers, die haar  water  begeeren 
te gebruiken, voorwaarden kunnen opleggen; zij 
zat het hun slechts afstaan, als zij  zich gedragen 
naar de regels, die vuor de openbare gezondheid 
als de beste worden erkend. j  gemis van die 
regeling zal zij  aan hunne genade zijn overgele-
verd , zij  zal verplicht zijn , om zich van haar 
water te ontdoen, het huu zonder  eenig beding 
te geven. n de landbouwers, die om niets an-
ders deuken dau zoo min mogelijk onkosten te 
maken, zullen de besproeiing blijven bewerkstel-
ligen gelijk zij  tegenwoordig doen, dat is te zeg-
gen : zij  zullen mooie oogsten maken van hunne 
moestuinen, maar zij  zullen tot billijk e klachten 
van tie bevolking aanleiding geven. 

Zeker zal de stad l'arij s zich een otfer  getroos-
ten om een besproeiiugs-terrein aan te leggen. 

, gelyk de Engelsche commissarissen het 
hebben verklaart! , mie zuivering van het riool-
water is voor  eene stad niet een zaak van winst, 
maar een  voor  hen, die -
nur' s stelsel bestrijden, als niet wiustge/en  ge-
noeg. t ontbrak er  nog slechts aan, dat wij 
munt konden slaan van de zonden, door  onze 
vaderen begaan tegen den heiligen geest der  na-
tuurwet . e kerkelyke s weten toch , 
dat de zo.ule gewroken wordt door  bezoeking tot 
het vierde geslacht. 

l'arij s moet zich niet vleien aau dezen tegel 
te ontsnappen, en niet hopen zich van zijne vuile 
vloeistollen te ontdoen zonder eenige kosten. , 
behalve dat de stad reeds eenige vergoeding zou 
vinden in de opbrengsten van haar  besproeid 
domein, zal zij  er  eene veel grootere vinden, 
die de gezamenlijke lasten aanzienlijk overtref-
fen zal (/), door de lediging van de beerputten 
af te schallen en op de gemeenschap van de stort-
buizen  met de riolen eene be-
lasting te leggen, gelyk aan de uitgaaf, die de 
eigenaren dragen vuor het onderhoud en schoon-
maken van hunne slooten. t denkbeeld, dat 
dc heer e Freycinet heeft aangegeven en dat de 
stedelijk.- dienst der  riolen  heeft (ge-
lyk onze g de denkbeel. en vau de ont-
werpers der  droogmaking van de Zuiderzee), kan, 
zoo het met vastberadenheid wordt toegepast, 
aan de Btad eene opbrengst verschaffen van 8 tot 
10 miilioen franken in bet jaar , waarvau de helft 
ruimschoots voldoende zal ziju om alle kosten der 
onderneming te bestryden. e schryver  schijnt 

ons toe hier  te veel den teugel te vieren aan zijne 
verbeelding. n moet tegenwoordig, naar het 
schijnt, altij d rekenen op suppletotre begrootin-
gen. Wi j  hebben werken gekend in e en in 
Europa, waar het supplement bijna het dubbele 
bedroeg van 'net oorspronkelijke eindcijfer , ja 
zelfs nog meer 

Wy vermeten ons niet eene stellige oplossing 
aan te geven. r wij  meenen, dat zulk een 
ernstig gezichtspunt, en dat op zulk hoog gezag 
steunt, niet verwaarloosd mag worden, als het 
een vraagstuk geldt, dat de belangen van Parij s 
zoo na raakt. n eene noot zegt de schrijver 
omtrent den maatstaf van de nieuwe belasting, 
dat de heer  Uelgrnnd, in een zijner  verslagen 
aan den Gemeenteraad, het cijfer van 30 fr . 
heeft aangenomen per  stortbuis en per  jaar , ge-
lij k e Freycinet had voorgesteld , en zelfs 50 fr. , 
als de kui l moet worden geledigd in het riool 
zonder  trechtervormigen filtreer  toes tel (/

 A N . 

 de voorwerpen, behoorende 
tot de inzending van den Nederlandschen Water-
staat op de tentoonstelling te Philadelphia, be-
kleedt het model van de halve spanning van de 
groote spoorwegbrug te g een voorname 
plaat*. t kunstig model, vervaardigd in de 
fabriek der  heeren Gebr. Caminada alhier, op 
1/50 der  ware grootte, geeft de constructie van 
deze brug, de grootste in haar  soort, tot in de 
kleinste bijzonderheden op het nauwkeurigst weer 
en mag een meesterstukje van kunstvaardigheid 
genoemd worden. t model is in gebronsd 
koper  vervaardigd, omdat ijzer  en staal, waar-
van de brug in werkelijkheid gemaakt is, teveel 
aan roest onderhevig zijn. Elk stukje metaal 
geeft nauwkeurig den vorm, en in een deel van 
't model zelfs het aantal klinkbouten van 't origi -
neel aan. Zelfs de mahoniehouten pijler  laat het 
aantal steenen in getrouwe vormen van den wer-
kelijken pijler  zien. Een spiegel, geplaatst aan 
de doorsnede, geeft den indruk , dien de geheele 
spanning maken zou, weer. t model, dat ge-
tuigt van de bekwaamheid der  werklieden die 
het vervaardigden en van de goede leiding waar-
onder ze staan, is niet slechts geschikt om op 
de wereldtentoonstelling een bewijs te leveren van 
de grojtsche werken in ons kleine land , maar 
kau later  bij  het onderwijs als model uitstekende 
diensten blijven bewijzen. /.V.  C.) 

Groningen, Er is alhier  eene tentoonstelling 
geopend van werkstukken, vervaardigd door  leer-
lingen der  practische ambachtsschool alhier. 

t aantal ingeschrevenen aau de Po-
lytechnische school bedraagt op dit oogenblik 250, 
waarvan 210 voor  alle eu 40 voor  enkele lessen, 
en wel: voor  technoloog 30; voor  civiel en bouw-
kundig ingenieur 138; voor  scheepsbouwkundig 
ingenieur 3; voor  werktuigkundi g ingenieur 20; 
voor  mijneningenieur 7; voor  civiel en bouwkun-
dig en tevens voor  werktuigkundi g ingenieur 0; 
voor  civiel en bouwkundig ol'  werktuigkundi g eu 
tevens vuor  scheepsbouwkundig ingenieur 0; ter 
bekoiuing van een akte voor  middelbaar  onder-
wijs 18 (waaronder Ü dames); voor  ijker 8; de 
overigen vulgeu verschillende enkele lessen. 

e r  van Biniienlandsche Za-
ken heeft zich bereid verklaard, vanwege het j t 
eene som van ƒ 2 2 , 0 00 bij  te dragen voor  de kos-
ten van herstelling der  Bovenkerk alhier, indien 
Gemeenteraad en j een gelijke som be-
schikbaar  stellen. 

J TOT G
. 

Q . 

n de vergadering den 17*"  dezer  gehouden, is 
behandeld de vraag: n Welke werktuigen zyn 
tegenwoordig in den handel voor het machinaal 
verrichten van timmerwerk (zagen , boren , enz.).' 
V\ elke zyn de voordeelen aau het gebruik daar-
van  cn die van machinaal timmerwerk 
in het algemeen.' t een en ander ook zyn 
uadeelige zyde.'" 

e uitvoerige discussie over dit onderwerp had 
tot uitkomst, dat enkele werktuigen met hand-
kracht voordeelig iu liet gebruik zyn, doch die 
voor  zagen bij  zware stukkeu te veel kracht vor-
deren. Bij  toepassing van stoomkracht is dit , 
zooals vanzelf spreekt, anders. 

Over  liet gehalte van n:achinaal timmerwerk 
was hel oordeel algemeen gunstig, zoo wat prij s 
als uitvoering betreft. Als een uiet gering voor-
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deel werd er  ook op gewezen, dat het hout dro-
ger l i dan iu den regei thans met liet bezangde 
hout iu den handel het geval is. 

Van meerdere zijden werd echter  geklaagd over 
de zeer  nonchalante wijze, waarop hierterstede 
hij  den opslag en het bewaren van buitenlandse)! 
aangevoerd of tot doorvoer  bestemd machinaal 
timmerwerk werd gehandeld, dooi- welke behan-
deling oorspronkelijk goed werk veel van zijn 
waarde verloor. a werd uitvoerig behan-
deld de vraag : »Op welke wijze kunnen arbeidere-
en andere woningen geventileerd worden, onaf-
hankelijk van den wil der  bewoners?" 

Over het geheel was men het eens, dat geen 
inrichtingen , als in de vraag bedoeld, te maken 
zijn ; want hoe ook ingericht, dc bewoner zal 
wel altij d op de cene ol'  andere wijze bij  machte 
zyn, de werking der  ventilatiemiddelen op te 

heffen. 
Onder dc ter  sprake komende bekende midde-

len ter  ventileering, waarvan vele schadelijke 
tocht veroorzaken, worden ook deinden laatsten 
tij d aanbevolen luchtfoutein en de wonderkachel 
genoetud. e eerste werd gunstig beoordeeld cn 
ook voor  arbeiderswoningen aanbevolen; het 
oordeel over de laatste, als middel tot luchtver-
versching, was minder  gunstig. 

Nadat de gunstige uitkomsten met mantel-
kachels , in schoollokalen aan de t 
alhier  verkregen, waren vermeld, werd de inrich -
ting van dc opichuifhunen aan arbeiderswonin-
gen te n ter  sprake gebracht, die zoo-
danig is dat, bij  het opschuiven van het onder-
raam, het bovenraam daalt, waardoor  gelegen-
heid tot aan- en afvoer van lucht ontslaat. u 
Ud merkte hierbij  op, dat het zijn nut zou heb-
ben wanneer, om vooral in het koude jaargetijde 
tocht te vermijden, nog een toestel werd aange-
bracht, die bij  het opschuiven dc onderste ope-
ning sloot, waardoor  alleen de bovenste open en 
werkzaam zou blijven. 

e heer . de Vries deelde eenige bijzonder-
heden mede omtrent den bouw van den m tc 

, die vergezeld ging met tentoonstelling 
van schoone afbeeldingen van verschillende on-
derdeden van dit gebouw. 

e eerste christelijk e kerk te n werd ge-
sticht door . e tweede werd in 873 
ingewijd en verbrandde in 1248. Frcderik Bar-
barossa had aan deze kerk de gebeenten der  dri e 
koningen ten geschenke gegeven, die hij  in 11(12 
uit n had medegebracht. 

Aartshertog Engelbert van Altona en g had 
reeds maatregelen tot vergrooting der  kerk ge-
nomen, toen hij  iu 1225 vermoord werd. Naden 
brand vatte de aartsbisschop Conrad van -
stede het plan op eene nieuwe kerk te bouwen, 
die in grootte en pracht alle bestaande kerken 
moest overtreffen. j  moet dit plan reeds vroe-
ger  gehad hebben, want den 14 Augustus 1248 
werd de eerste steen gelegd in tegenwoordigheid 
van keizer  Wilhelm en vele hertogen, graven, 
enz., van welke plechtigheid spreker  eene uitvoe-
rige beschrijving geeft. Tengevolge van het ver-
leenen van volledigen aflaat voor den tij d van
jaar eu 40 dagen door den s aan allen die 
geld voor  den bouw gaven , vloeide dit rijkelij k toe. 

5000 arbeiders werden aan het werk gesteld 
en dit werd 30 jaren onafgebroken voortgezet, 
maar ten gevolge van twisten tusschen de stede-
lijk e g enden Aartsbisschop lag het werk 
daarna 20 jaren stil. in het begin der  14'eeuw 
werd weder  begonnen en den 27 September 1322 
bet koor  ingewijd. e kist met de beenderen 
der 3 koningen werd na een feestelijkcn optocht in 
de kerk gebracht en onder het altaar  geplaatst. 
Van de bij  deze gelegenheid plaats uehud heb-
bende plegtigheden werd cene uitvoerige beschrij-
ving gegeven. 

Onder de verzamelaars van gelden voor den 
bouw waren echter  velen die meer ten eigen 
bate dan ten behoeve van de kerk werkzaam 
waren, waartegen de Aartsbisschop Willem vau 
Gennep in 1357 maatregelen nam, waarna de 
middelen voor den bouw weder  ruimer  inkwa-
men. e Aartsbisschop liet ook een prachtig 
hoofdaltaar  maken van zwart en wit marmer 
beeldhouwwerk; ook liet hij  beelden van Chris-
tus, a en de 12 Apostelen van verguld zil-
ver  vervaardigen, om die hij  hooge feesten op het 
altaar te plaatsen. 

Volgens de gewoonte der  middeleeuwen werd 
het gebouw stuksgewijze opgetrokken; 113 juren 
bouwde men voort, lu 1437 werden in ecu der 
torens de klokken gehangen. Toen bleef' bet 
werk weder  steken ; de belangstelling verflauwde, 
de bijdragen werden minder en het aantal ar-
beiden van jaar tot jaar  kleiner. 

n de volgende eeuw waren het schip en de zij-
beuken tot de hoogte der  kapiteclen gevorderd, 
een dezer  beuken overwelfd en de noordelijke 
toren zooveel opgetrokken, dat heide aan elkan-
der  konden verbonden worden. Toen was het 
geld verbruikt : de g kwam, doch geen 
bijdragen ontbiaken en de m wns nog niet 
halt'  voltooid. 

Twee eeuwen bleef het gebouw ongeschonden, 
maar in de s eeuw liail het te lijden van de 
onkunde der n van het , 
die er  allerlei veranderingen in lieten maken. 
Ook de Franachen, die het voor  fourage-mag azijn 
inrichtten , lieten zich in dit opzicht niet onbe-
tuigd. 

n 1820 werd eene vereeniging gesticht die 
zich ile voltooiing vun den , welke inmiddels 
bouwvallig was gevvoiden, ten duel stelde. 

Van alle zijden stroomde nu weder  geld toe. 
e tegenwoordige r van d ver-

hond zich tot eene jaarlijksch e bydrage vnn 
50,000 Thalers. 

n 4 September 1820 werd ten tweed email 
een eerste steen gelegd ; in 1801 was de mid-
deltoren voltooid, die 40 metera hoven den nok 
der  kerft uitsteekt. Op verzoek der -

verecniging gaf s r  een aantal 
op de Franschen veroverde kanonnen tot een 
gewicht van 500000 pond ten geschenke, om 
daarvan de bekende k te laten gieten, 
die na verscheidene mislukkingen voor  weinig 
dagen hare eerste klanken heeft laten hooren. 

Onkunde en nalatigheid hebben de orgineele 
teekeningen doen verloren gaan; het gelukkig 
toeval heeft enkele weer  terug doen vinden, die 
bij  de voltooiing getrouw gevolgd zijn , maar de 
naam van deu ontwerper is niet bekend. Wel 
worden een  namen genoemd, doch niet 
met genoegzame gronden van zekerheid. e 
omstandigheid heeft legenden in het leven ge-
roepen , waarvan spreker er  eene mededeelt. 

t gebouw is verdeeld in een koor, een 
dwarsbeuk, oen schip en vier  zijbeuken. t is 
geheel 100 meters lang, in de dwarsbeuk 00 me-
ters breed: het schip met de zijbeuken is 58 me-
ters breed, de hoogte tot aan den nok is 70 me-
ters ; elke toren aan den voorgevel heeft een 
grondvlak van 1270 vierkante meters en is 180 
meters hoog. e hoogte der  fundeering onder  den 
hegancn grond is meer  dan 14 meters. t koor 
en het uiiddcnporlaal zijn het schoonst; het eene 
moet met zijn vier  hoog steunbogen en met zijne 
eertijds vergulde torenspitsen cn contrcforicn 
een betooverend effect teweeggebracht hebben. 

e Noordzijde is minder  versierd dan de Zuid-
zijde. 

t inwendige vormt een schoon geheel, hoofd-
zakelijk voortspruitende uit de rankheid dei'  pij -
lers en de stoutheid der  gewelven. Ook het 
schoone beeldhouwwerk van het kooi- en de kapi-
teclen worden vermeld. 

n het koor  bevinden zich nog de prachtige 
geschilderde vensters in 1288 door g Jan 
van Brabant cn («raaf h van Cleef ge-
schonken, naar  andere uit de 14de en 15de eeuw. 

Voor en tegen de scheidsmuren der  7 kapellen 
om het koor  vindt men de beelden van Christus, 

a en de 12 Apostelen. 
Ouk de zitbanken der n uit de 14de 

eeuw verdienen om hun kunstig houtsnijwerk 
bijzondere vermelding. 

e voornaamste in dc k aanwezige grafmo-
numenten zijn die van de Aartsbisschoppen Conrad 
van n en l'hili p vau , St.-En-
gelbert en , graven van Zutfen. 

Ten slotte wordt nog gesproken over het zoo-
genoemde, sdombild'' en het altaar  dat de been-
deren der  dri e koningen bevat. 

ArnnUN G . 

Vergadering van 15  1875. 

c heer  Vogel had op zich genomen afbeel-
dingen te laten zien van de Synagogen der -
lieten te Berlij n en te Weenen. Tengevolge 
echter  van ongesteldheid van dien heer  belastte 
zich de heer t met deze taak, en deelde uit 
naam van den heer  Vogel ter  onderwerpelijke 
zaak eenige geschiedkundige bljsondei'heden mede 
over den oorsprong van den Byzantijnschen stijl . 
Ook werd een afbeelding vertoond van den -
Ütischen tempel te , voorkomende in de 
nltevuc Générale de l'archilectur e et des travaux 
publics; Journal des Architectes, des -
eurs"  etc. 

e heer e sprak over n stijl . e 
schoonste gebouwen, in n stij l gebouwd, 
vindt men in Spanje. j  geeft een hiermede in 
verband staand overzicht van dit thans zoo onge-
lukki g land, beginnende met den toestand van 
Spanje onder de heerschappij  der . n de 
14c eeuw heeft een koning in Grenada op een 
heuvel een paleis doen bouwen, genaamd het 
Alhambra . n den toren daarvan bevindt zich 
de beroemde zaal dei'  Ambassadeurs. t paleis 
bestaat nog, ofschoon eenigszins iu verval. a 
treedt de spreker in een uiteenzetting der  ver-
diensten van den n stijl . j  vangt aan 
met een verklarin g der  détails. e pioneering 
is over het algemeen zeer  eenvoudig. e meeste 
profielen zijn uiet zoo schoon als die der  Grie-
ken. r  vindt iu eerstgemelde ook wat de En-
gelschen genoemd hebben . 

e beteekenis daarvan verklaart spreker  duor een 
teekening. c kapiteclen hebben iets bijzonders; 
zij  zijn van onderen beker-kapiteclen en vau boven 
tcerliiig-kapiteeleu. e e stij l heeft het 
gebrek , dat alles te vol is en daardoor  rust en 
kalmte ontbreken. Alsuu liet spreker  zien den 
plattegrond van het Alhambra, waarop uok die 
van de zaal der  Ambassadeurs en de zaal sder 
Twee zusters''  voorkomen, en deelt geschiedkun-
dige bijzonderheden van die zalen mede. e vraag 
is, of het oorspronkelijke Alhambr a niet veel ver-
anderingen heeft ondergaan. t is te meer 
waarschijnlijk , omdat i V tegen het Alhambr a 
een paleis heeft doen bouwen. t is dus wel 
mogelijk, dat men een gedeelte van het Alhambr a 
met gemeld paleis van i V heelt in overeen-
stemming gebracht, eu daardoor  van het oorspron-
kelijk e karakter  van het Alhambr a afgeweken is. 

e bijzonderheden deelt de spre-
ker mede over de badzalen vun den koning en de 
koningin. g is daarin , dat zeer  zware 
bogen door  kleine kolommen worden gedragen. 
 ii de teekening kau men zeer  goed zien, hoe 

de gewelven gemaakt werden. Spreker  toont dat 
aan. Ook omtrent de merkwaardige verlichtin g 
der  beide zalen, enkel van boven invallende, deelt 
hij  bijzonderheden mede. Spieker  stond uu stil 
bij  de concertzaal of muziekkamer. n vindt 
daarin, wat de vensteropeningen betreft, eenige 
overeenstemming niet dun llindoeschen stijl . e 
balustraden hebben veel overeenstemming met de 
onze. All e wanden ziju versierd, en over het 
algemeen in zeer  sterke kleuren. Vuu de muziek 
eu van de uitgebreidheid vau het muziekpersoiicel 
moet men zich echter  niet le veel voorstellen. 

Voorts laat «preker zien de teekening eener 
binnenplaats, waarvan de eigeulyke bestemming 

niet bekend is, en deelt ook bijzonderheden mede 
over de fonteinen, die daar  worden aangetroffen. 
Ten slotte zegt spreker, dat het merkwaardige 
van den n stijl daarin bestaat, dat al 
de deelen op zich zelf staan, geïsoleerd zijn eu 
toch iu alles dezelfde geest heerscht. t groot 
gebrek van dien slij l is echter, te veel overlading 
cn zucht naar  weelde. l grootsche van den 
Gothischen stijl wordt daarom iu den n 
niet gevonden. 

t bestuurslid, de heer  llenriquez Pimentel, 
bracht een woord van oprechten dank aan den 
heer e vuor  diens belangrijke mededeelingen. 

e heer  Saraber  liet hierop afbeeldingen zien 
van door den bouwmeester  lützi g uitgevoerde 
bouwwerken , cn deelde daarna bijzonderheden 
mede over  liichtvcrversching. liet doel, waar-
naar men in dit opzicht te streven heeft, zegt 
spreker, is dat de lucht in een bewoonde ruimt e 
gelijk zal ziju aan die iu de vrij e natuur , niet 
door  eenigen invloed bedorven. 

Spreker  treedt iu bijzonderheden over de samen-
stelling van de lucht en uitwaseming, en deelt de 
uitkomsten mede van onderzoekingen omtrent het 
luehlgehalte iu dri e kazernen iu Frankrijk . Ten-
gevolge van de afsluiting der  kamers blijk t de 
hoeveelheid koolzuur  veel gruutcr  te zijn dau die 
iu de lucht in normalen toestand, waaruit volgt, 
boe gebrekkig de afmetingen dezer  lokalen zijn. 

Volgens p roc n em in gen louden de hoeveelheden 
voor de gezondheid schadelijke gassen en dampen, 
door een gezond persoon iu het uur  uitgeademd, 
bedragen aan koolzuur 0.1120 3 . aan waterdamp 
en andere huiduitwasemingen 0.(1123 3 , te 
zamen 0.0323 3 . 

Volgens de waarnemingen vau deu heer  Chau-
mout zal het volumen bedorven lucht, dat ver-
wijder d moet worden, per 3 bedragen 0.0008. 
Spreker  deelde voorts velschillende proeven van 
luchtververscbJng mede eu kwam eindelijk tut de 
slotsom, dat men, om een eenvoudige kamer te 
ventileercn, in de eerste plaats voor een gerc-
gelcten, onafgebroken en ruimen afvoer der  kamer-
lucht behoort te zorgen, en opgeschikte plaatsen 
aan de zuivere buitenlucht zooveel doenlijk ge-
legenheid moei geven gemakkelijk in de kamer 
te stroomeii en niet bet vuur in aanraking te 
komen , of bij  een natuurlijk e ventilatie de lucht 
zoo min mogelijk bij  den afvoer der  bedorven 
kamerlucht te doen binnenkomen , tot het ver-
schallen van zuivere lucht uit den vrijen damp-
kring . 

. 

 de

t ligt niet op mijn weg, om door het leve-
ren eener  repliek op het in uo. 51 van uw week-
blad voorkomende ingezonden stuk over de pou-
drettebereidlng, als kampioen op te lieden voor 
de heeren r en c Bruyn . Zij  zelf 
dienen te weten wat zij  daarop te antwoorden 
hebben. 

t door my ingezonden stuk had enkel teu 
doel, verslag te doen van deu stand van zaken 
hier  terstede. 

lk heb tij d noch lust nader op dat stuk terug 
te komen. Wie meerdere details verlangt, kome 
zich na verloop van enkele maanden le t 
persoonlijk op de hoogte stellen: hij  zal duor 
mij  met de meeste welwillendheid ontvangen 
worden, zoo ook de zich noemende , mits 
niet incognito reizende. 

Gij  zult mij  verplichten met dit schrijven in 
een eerstvolgend nummer eene plaats te gunnen. 

k heb de eer  mij  met achting tc noemen 

t'w dienstic. dienaar 

i. A. v. n. . 

, 21 r 1875. 

Correspondentie . 

Verschillende stukken moeten wegens plaats-

gebrek blijven liggen. 

B. te  Uw stuk ligt ter  uwer  beschikking, 

daar  niet tot de plaatsing kan worden overge-

gaan, tenzij  uw naam bij  de e is bekend 

gemaakt. 

V. te B. Op Uw verzoek zal voor bel vervolg 

worden gelei. 

Vervolg der n en . 

B  N N E N  A N . 

r  Burg. en Welti , is eeue 
aanbeveling aau deu d gedaan tot benoeming 
van een r der  Stadsreiniging en daarop 
zyn geplaatst de heeren: A. C. Cramer, apotheker 
by het Burgerlij k Armbestuur te , 
VV. Brands ma, bouwkundige te Zwolle en A. J. 
Joekes, belust met de exploitatie van het -
stelsel te Amsterdam. 

— Naar het t'trechtsch  verneemt 
heelt de direclie der  Ned. -
schappij  eeue overeenkomst gesloten met de hh. 
Copiju , boomkweekers uun de Groeiiekan bij 
Utrecht, tot het beplanten van bermen en andere 
grondstukken langs de spooiwegliju van Gouda 
naar  's-Gravenhage. e beplanting zal geschie-
den met appel- en pereboonien, uardbezieïistrui-
ken , populieren en grieudhuut. Zoo deze proef 
naar  wensch uitvalt , moet het de bedoeling der 
directie ziju later  ook gelyke beplanting langs 
hare andere lynen te doen plaats hebben. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

 tc 11 uren, door  regenton van het St.-
Blisabets- of Groote giiSthtJs: het dagelijksch onder-
houd en het verrichten van eeojge bepaalde werken 
nau de gebouwen van het gasthuis ged. '70 en '77. 

g ƒ 1400 per  jaar, 
 , tc  uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, nau het gebouw van het prov. best.: 
het éénjarig onderlioud der  llijks-hoogcre burgerschool 
te , g '14X10. 

, lu l l ' j  uren, door het ministerie vau 
binnenl. zaken, nau het gebouw van het prov. best.: 
het éénjarig onderhond eu het doen vau herstellingen 
aan de gebouwen van de hoogeschool tc . 

g f 22,000. 
 to 11',', uren, door het ministerie vnn 

binnenl. zaken, aau het gebouw van het prov. best.: 
het bouwen vnn eene portc-cochcrc met portiersloge 

 het in verband daarmede veranderen van den nf-
sluitninur eu doortrekkin g daarvan tot don stadssingel, 
cu het gedeeltelijk overwelven van de Binnenvest-
gracht bij - en urn het academisch ziekenhuis te . 

g f 85,000. 
. tc 12 uren, ton raadhuize: . de leve-

rin g der, ten behoeve vnn de gemeente, voor '76, 
gevorderde bouwmaterialen. benoodigd voor  de werken 
welke niet. worden aanbesteed, waaronder is begrepen 
dc levering van 250,000 stuks vlakke Wanlslraatklin -
kors: 2o. hut onderhouden der  verschillende openbare 
pompen, 

 , te 1 uur, door het gemeentebestuur: lo. 
het bentellen met Portland-cement cn hnrdsteenwerk 
euz. van dc gevels van het raadhuis; 2o. het leggen 
vau p. m. 800 1 Ourthekeien, 1500 ' straatklin-
kers en vau ongeveer  SO00 1 veld keien , in 4 perc. 
Aanw.: van no. 1, 21, vau no. 2, 24 , tc 1 uur. 

a-stefj  te 1 uur , door  burg. eu weth.: lo. het 
onderhoud der  schoolgebouwen cn woningen in '76; 
2o. dc levering van : a. cene parti j  Waalstraatsteen, 
b. verschillende bouwmaterialen, als: kalk, tras, teer, 
Uselsteen, ijzerwaren eu kantsteen, c. houtwaren. 

, te U , uren, door de . -
spourwcginoatschappij, in het stationsgebouw: de le-
vering van stalen puiitstukkcn en kruishartcn , voor 
uitbreidin g van de sporen op het station Zutfen. -
ming J 4200. 

 's uv. S uren. bij . U. . : 
het bouwen vau 6 woningen bij  het gasthuis Vrcdcn-
hof, tc . Bestek ligt hij  terpstra. aldaar. 

 bij  duu adm. kerkvoogd T. Atsma: 
hot verven cn behangen der  nieuwe pastorie. 

 to l  uren, door  burg. cn weth.: dc le-
vering van materialen voor den dienst dor  gemeente 
ged. '76. 

 iu het Timmerhuis  o. a. de levering 
van verschillende materialen. (Zie no- .11.) 

, door deu opzichter . Swngcnnuu : 
het bouwen eener  bewaarschool met ondcrwijzeressc-
woning. in die gemeente. 

 te lo uren, door het bestuur  vnn den pol-
der , iu t Wanen vnn Zeeland: het verbclercu 
van den zeedijk mei liet aanbrengen van ecu huiton-
berm niet steeuglooiing, ter  lengte vnn 350 „  als-
mede het maken vau 2 zijvleugels aan de in dien zee-
dijk gelegen suatiesluis, een on ander met het onder-
houd tot 1  1577. g ƒ 13,060. 

 te lo men, door den eerstaanwezend in-
genieur, iu het gebouw voor  kunsten en wetenschap-
pen: hut maken van eeue sehothnlkkeerinf; togen de 
brug iu den Singelwcg te . Bilj . 
inz. 27 , tc 12 uren. 

/aamolag, te 10 uren, door het polderbestuur vau 
. e s cn Eendracht, in de 

diroctickect vau den : hel leveren eu 
storten van 2U40 seliccpstonuen gewoneu u 
of bazalstoon, ou het langs deu polder  opzamelen, 
bijvlcttc u cn storten vnn 800 scheepstouncn aanwezi-
gen stccu. 

 te 11 uren, door  burg. cu weth.: 
het bouwen eener  onderwijzerswoning iu de buur-
schap e . 

 te 11 ureu, door het gemeentebestuur, 
in 't d : het doen van eenige herstellingen 
aan- on vernieuwingen vnu biuncu en bmtou de gc-
mocutc gelegen eigendommen eu lot do gemeente iu 
onderhoud behoorende werken , met het ecujarig ou-
derhoud van dien, ged. '76. in 8 perc. 

 te 1 uur, duor  burg. cn wolh.: de leve-
rin g vau dc in '70 benoodigde straatkeien. 

 tc 2 uren , door  burg. eu weth.: dc ver-
nieuwingen cn onderhoudswerken ann do gemconte-
gebouwim, bruggen, slooten, vaarten, straten, wegen 
euz. ged. '76. 

 tc 2 ureu. door het gemeentebestuur: 
het onderhoud der  gomeentcgebouwer., de levering 
van stecuen, zand, eaz., in 10 porc, ged. '76. 

 'tu
 te 11 uren: het nfbreken van 12 oude-

en hel bouwen van 4 dubbele en 9 eukclc panden. 
Bestek bij  Vnu den Bergen Willebrnnd , -
straat, aldaar. 

 , te 11 ureu, in het gemeentehuis vun 
Wonseradeel : hot bouwou eener  loods op de most-
reraamelplaats te afakknm. 

 (prov. , Pruisen), te 11 uren, iu 
het rechthuis: de werken lol herstel vnu het, overge-
bleven gedeelte der  indijkin g vau domaniulc aanwas-
sen in don ! voor  den Seinitspnlder, circa 4400 

. huig. Voorwaarden dagelijks, van 10—4 ureu. 
ter  inzage iu het bouwbureau te u bij 

. Bilj . inz. bij  den r  Clauditz. tc 
, motto: ..Submission uuf Arbcilc u zur  Eunlei-

chuug der  fiscnlischcu Anwuchsc am . 
 te 12 uren, door het ministerie vuu bin-

nenl. zaken, tin dienste der  Staatsspoorwegen : hel. 
tnnkeu van het zuidelijk landhoofd der  brug over do 
Waal beneden Nijmegen. g ƒ213,300. 

 te 12 uren, door  burg. cn weth.: lo. de 
aanleg vau ecu klinkerweg, ter  lengte vnu 3468 ; 
het tnakcu vnu dc anrdebaaii cu hol bevloereu met 
klinkers, vun dc grens der  provincie Groniugou nt 

s het p cn hel Noordcrdicp van Nicuw-
buincu tot aun de plaats no. 32: 2o. het houwen van 
eeue tolmccsterswouing. Bilj . mz. 2'J , te 12 
uren, teu gemccntchuizc 

 tc 12'/, uron, door hel gemeentebest.: 
hot onderhouden van- ou het doen vnu vernieuwingen 
eu herstellingen nau den straatweg en ceuige bijbe-
hoorende werken, m cn aan den k en iu eu 
nau het Guispad, beoosten dc brug over de Para -
vaart , en hot ouderhoud vun- cn het doen vau ver-
nieuwingen eu herstellingen aan de schutsluis met 
auulioorighedcn. iu deu . do ophaalbrug iu 
het Guispad cn andore timmerwerken enz. e Zaandijk 
van 1 Jan. '76—31 . '78. 

 ie 1 uur, door  Cobr. , in t 
Valkjc : het bouwen vau oen woon eu winkelhuis. 

 le 1 uur, door de e 
spoorwegmaatschappij, aun hot hoofd bu renu  de leve-
rin g vuu: a. 31,800 stuks gecroosotcerdo denuou- of 
greuenhouteu dwarsliggers, b. S850 sluks eiken dwars-

ligcers cu vierknnt beslagen hout voor 32 wissels, 
ton behoeve dor  sectie Goch-Wezcl. 

 tc 7 uren, bij . Ommerth het bouwen 
van een blok woonhuizen te Tiel. 

 door  bet gemeentebestuur: do levering 
op den wal in dr  haven nldunr  vnn : 30,000 stuks vlakke 
straatklinker s (Waalvorm), 35,000 vlak bchnktc Sten-
ze! borger  straatkeien, 14 bij  16 . cn 35,000 dito 
Qucnastkcien, 10 bij  16 . 

 tc 10 uren, door het ministerie van 
hnnncicn: het bouwen vnn ecu loods tot berging van 
materieel vnn de f tc Neuzen. 

 tc 12 uren, door hel ministerie vnn 
binnenl. zaken, nau het gebouw van het prov. best.: 
het vierjari g onderhoud, alsmede dc vernieuwingen 
eu herstellingen aan dc s groote wegon in Gel-
derland , in 10 perc. 

, te 12 uren, bij  B. Brocrsma: het bouwen 
eener  burgerhuizing voor T. van der . Aauw. 
28 c 

 tc J uur, door den burgemeester: do 
leveringen , alsmede de oiiderhouds- en veniiouwings-
werken in '76 voor dc gemeente. (Zie verder  no. 61.) 

 tc l'/ t uur, door het gemeentebestuur: 
lo. dc levering van het voor den dienst van '76 be-
noodigd hout ten behoeve van het Ovcrvnartvecr te 
Nijmegen; 2o. het doen der  benoodigde karvrachten, 
ten dionste van dc gemeentewerken; So. de levering 
vau hot bcuoodigdc steenkolougruis cn tur f ged, '76. 

, duor den burgem. vnu -
dcel: de levering van 300 stère macadam. 

 tc 11', uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. besl.: 
het onderhoud dor  werken behoorende tot de veren 
tc Willenisdorp cn tc a-Gravendeel. . 

 le 1', uren, door  burg. en weth.: 
het vergrootcu vnu het schoulgchouw binnen die ge 
inccntc, benevens het aanbouwen van portalen, het 
restuurceren van lud bcstuandc schoolgebouw cu re-
paratie aan do ouderwijzorswoniiig. Aanw. 3 Jan., lc 
10 ureu. 

 to 12 uren, dnor hel gemeentebestuur: 
dc verschillende vernieuwing*- cn onderhoudswerken 
over '70, g / 21,450. 

 hij  Wed. Van : het bouwen 
vnn cen woonhuis iu het Oraniopnrk . . bij  den 
bouwmeester  P. J. de Bruin , iildnar . 

 te 1 uur, door dc comm. voor dc ge-
meenterciniging, uan haar  kantoor: het rerbouwenen 
uitbreiden vau den paardenstal op de mestbergplaats 
aan dun . Aanw. 30 , tc U uren-

 te '2 uren, dour do comm. van heli. 
der  kerk. goederen en fondsen, in het llutcl-Tliomas: 
lo. het afbreken en het geheel nieuw opbouwen van 
dc eeue- cn 2o. het herstellen en het bijbouwen van 
do andere pastorie, feu behoeve van bovengenoemde 
gemeente. Aauw. 30 , vnn 0 -3 uren. 

 (hij  Grijpskerk) , voor , tic Waard: 
het afbreken cn wederopbouwen eener  behuizing met 
schuur, inl . bij  den nrchitcct , te Grijpskerk . 

 lc  uren, door het ministerie vau bin-
nenl. zaken, tcu dienste der  Staatsspoorwegen: het 
verleggen van deu oostelijkeu afsluitdij k bij  den Puar-
d en boek, het mukcu van den mond van liet spoor-
wcgbassin langs het goedcreustalion. hel verlengen 
van den waterkcercuden dijk cn het maken van een ka-
naal met keersluis aan de oostzijde der -
huiden ts . ton behoove van dou spoorweg 
Nieuwediep- Amsterdam. Aanw. 28 . '75, tc
uren. 

 tc 6 uren, door  burg. en weth.: het 
makeu cu stellen van 2 deuren in dc Noordcrsliiis. 
Aanw. 30 , te 0 uren. Bilj . inz. 24 uren vóór 
dc besteding. 

Zwellc,  12 uren, door het prov. bestuur: lo. 
het onderhouden van dc aarde- cn venliepingswerkcn 
van de t cu hare zijtakken; 2o. het doen 
van vernieuwingen enz. aan de kunstwerken, gebou-
wen enz. der t en hare zijtakken, mot het 
tcorwerk , beide ged. '7(i. Aanw. 30 . ) 

 tc 12 uren, iu e Gelderschc Bloem: het 
verbouwen en inrichten tot buitenverblij f van het lo-
gement n Plattuuburg, aldaar. Aanw. 3 Jan., van 
11 — 12 uren. 

, te 3 uren, door den architect B. Cre-
mer, bij  deu logementhouder J. . Creincr: het bou-
wen van eene nieuwe schuur. Aanw. 0 Jan., te 
10 uren. 

 , te 11 uren, door den burgem. van Tio-
tjcrksturadeol : de levering eu plaatsing van slaiuboo-
men enz. 

 te  uur, duor dc comm. van adm. over 
de gevangenissen: dc levering van ruim 2000 . 
verschillende wollen cu katoenen breigarens, wollen 
cn katoenen stoffen. naaigarens enz. enz. 

, tc 11', uren, door het prov. bestuur: 
hel vijfjari g onderhoud der  havenwerken tc -
harnis ( 76 . Aanw. 5 eu 6 Jan. 

 le 12 ureu, door  burg. cn weth.: lc 
perc. het iu '76 uitdiepen vnu grachten, slooten en 
balkhaveiis enz.; 2c perc hel in '76 uitdiepen van 
buitenwateren, van het J cn van dc dokken. 

 te  ureu, duor het . . kerkbestuur, 
in het hotel : hut huuwen eener  kerk met 
lorou enz. cn pastorie. lal. bij  den architect A.Tepe, 
te Utrecht. Aanw. lc 10 uren. 

 tc 1 uur, door dc directie der  Ned. 
Bijnsjionrwcginaal schappij: dc levering van 20,000 stuks 
eikenhouten dwarsliggers, in fi perc, cn l">20 s 
eikenhout voor  wissels, iu < perc. Bilj . inz.  Jan. 

 te 2 uren, door  kerkvoogden der . 
gemeente, in dc consistoriekamer: hel nfbreken der 
oude- cn het bouwen van eene nieuwe pastorie aldaar. 

. bij  den architect , tc (iocs. Aanw. te 
11 uren. 

 te 11 uren, door  dijkgrnn f en hoog-
heemraden vau den s en -
dam, in het dijkhuis : hot verhoogen en verzwaren 
vnn deu k , over 2 . 

g /'  113,700. 
i te 2 uren, door het bestuur van den 

cahimiteuscn polder, in dc dircetiekect: het doen van 
6 grondboringen , op den hiiitenhcrm , ter  gezamenlijke 
diepte van 206 . Aanw. 12 eu 14 Jan. 

, SU
 le 12 uren, door het ministerie vnn bin-

nenl. zaken, ten dienste der n : het 
mnkun van hovcstigiugs- en verder  bijkomende wer-
keu voor de spoorwegbrug over het Noordzcckanaal 
te Zaandam, ton behoeve van den spoorweg Nieuwe-
diep- Amsterdam. . hij  den ecrstmuiw. iugcuieur 
le Amsterdam. Aanw. 11 en 14 n . telkens to 
11 ureu. 

 door hot voenschap Bargcr-
Wostervcen, hij . de Vroomo: hot maken van p.m. 
435 . hoofilwij k met splitting, tusschen dc plaats-
nummers 200, 3"»S cn 357 van het Burger- Wcslorveeii. 

. bij  den secretaris (1. . Grutamn. 

 het afbreken van een woonhuis cn bou-
wen van uun wagenhuis, stalling enz. . bij  dun 
architect . . Stoctt Fz., te . 

Alloop van Aanbestedingen. 
 Nov.: de levering aau liet departe-

ment vnn koloniën van verschillende behoeften, in 
31 perc: 

Perc 6, zeildoek : A. van , te , 
f 850.50: s Svpestevn Jr., te , ƒ 752.62''; 
S. Plunteijdl , idem, ƒ 739.50; P. . s Sypesteyn, 
idem, / 734.50; V. d. n cn , idem. 

/ 720.25. 
Perc 7, idem: A. vnn , ƒ 1800; S. Plan-

tcijdt,/1700: s Sypesteyn Jr. , f 1677.60; 1'. E
s Sypesteyn, / 1660: V. d. n en , 

f 1630. 
Pere. 8, idem - A.van , /"  1500: . vau Vliet 

Jr. , te , ƒ 1 5 2 0; P. . s Sypestcvn, 
: s Sypesteyn Jr., f 1380; S. Plnntoijdt . 

ƒ 1300; V. d. n eu , / 1300. 
Perc 9, zinkwit : Gobr. Abrahams, te , 

f 7350.33; . J. Enthovcn cn Zn., idem. /"7135.705 ; 
Suric en , lc Amsterdam, ƒ7109.73; W. van 

n en Zn., te , ƒ7096.69; G. van n 
en Co., te Amsterdam. /6907.22s;  S. Stokvis en 
Zn., tc . ƒ : J. B. n en Co., tc 
Amsterdam, ƒ 6(i06.<0, 

Perc. 10, ziuk: N. C. Witscn, tc Amsterdam, 
/ 3193.60; s eu Cramcrus, idem, / 2166 ; Gebr. 
Abrahams, / 2160; Wed. ü. s cu Zn., to 

: . 3.Stokvis en Zn„  /2124.80; 
\V. van n en Zn., f 2109; Bijtj e BO Co.. te Am-
sterdam, / ; . j . c Jongh, idem,/2091; 
C. Willemss, idem, ƒ 2 0 7 9; . J. Enthovcn cn Zn , 
f 2077.80: Suric cu , /"2073; A. 1>. -
burger, tc Utrecht, ƒ2034. 

Perc. . stellen ledergoed: F. Pauwels,
ƒ 4 4 6 0; W. n uu Zn , idem, f3810; Gobr. Stur-
man, tc Amsterdam, /"3260; B. Schüllcr en Zn., te 

, ƒ 2 9 1 5: J. A. de Booy Jr. , te s-Bosch. ƒ2885; 
T. . v. Grinsven, idem, J 2875. 

Perc 12, idem: F. Pauwcis, ƒ 2 3 0 1; W. n eu 
Zn.. /2011.60: Gebr. Sterman, ƒ1716: l i Schüllcr cu 
Zn., f 1557; T. . v. Grinsven, ƒ1533; J. A. dc Buoy 
Jr. . / 1446. 

Perc. 13, BOrdelplaten en granaten voor  idom: P. 
t en Zn., tc ; r  cn Zn., 

tc Utrecht, ƒ 1360; P. Pauwcis, /'1337.50. 
Porc 14, lantasrneu : P. . en Zn-, ƒ 121*>; 

. Pnuwcls, ƒ 1 1 3 1; C. llouwcling. te Amsterdam, 
ƒ479.70; t en , idem, ƒ 421.75; T. J. 
Schollc. idem, ƒ 313.20; .1. Schakel, idem, 324,97; J. 

, tc Schiedam, ƒ297.25. 
Perc. 15, naaigaren: C. J. v. d. , tc (iouda. 

ƒ 7 2 0; J. vnn Zanten cn Co., . ƒ571; t 
cu , to Amsterdam, ƒ 484. 

Perc. 10, vijlen: W. n eu Zn., ƒ 2507.25; Van 
n eu , lo , ƒ ; 

s on , tc Amsterdam, ƒ2181.40: Vnn 
Noorden cn Schwerzel, te , ƒ 212S.272 : V . 
d. t en Punt, te Amsterdam, ƒ2039.88; . S. 
Stokvis en Zn., ƒ 1971.10; G. Watson ou Zn., te * 
terdem. / 1 7 ö 6 \ 3 5j  Berni en , idem. 
ƒ 1652.45. 

Perc 17, idem: W. n en Zn., ƒ 6991 ; s 
cn , ƒ 5993; Van n en , 
/571S.6S; V. d. t eu Punt, f 5382.41; Vnn 
Noorden cn Schwerzel, J 5292; . S. Stokvis cu Zn., 

.50; G. Watson cn Zn., /4246.25; Berns en 
. ƒ 4114. 

Perc. 18, idem: s cn , .55; W. 
n cn Zn., ƒ 848.95; Van n ou , 

ƒ841 .37; Vau Noorden cu Schwerzel, ƒ 838.56; Van 
den t cn Plint, ƒ784.63; . S. Stokvis cn Zn., 
/ 711.45; G. Watson 'en Zn., ƒ ti 15.07: Berns on -
seukottcr, ƒ .67. 

Perc 19, palmhout en pokhouten blokken: G. A. 
Schiltc, te , ƒ460. 

. 90, ijzeren badkoetsen: Beent cn . 
riQjlSl j  G. B. , tc Amsterdam, f 9S72.50; . 

. Vincent, te Schiedam, n Wijnberg, 
tc Amsterdam, ƒ . , , ƒ 6723.75; 
T. .'. Schol te, ie Amsterdam, /'029i\50. 

Perc. 21, putjols, pikhoaweelen en schoppen: C. 
Willemss,/4316; 11- . , lc Amsterdam, 

; N. C. Witsen, , Van n eu 
, ƒ4183.50; W. n en Zn., ƒ 1 1 5 1: G. 11. 

J. v. d. , te Amsterdam, ƒ4114; . S. Stokvis 
en Zn., ƒ3782. 

Porc. 22, kalmink en grauw linnen: J. , te 
Strijp , ƒ2354; G. llcssclfcll cn Co., te Amsterdam. 
/ 2261.25: J. van u cn Co., tc Boxtul, /'2099.25. 

Perc 23, kwasten cu borslclwcrk: Gebr. Jonker, te 
Amsterdam, ƒ 1243.42; .1. . s cu Zn., idem, 
ƒ 1230; . r. d. Winkel, te 's-Bosoh, ƒ 1153.50. 

Perc 21, paardehaar: P. J. Cntz cn Co., tc Am-
sterdam, ; Willemen cn Co,, tc , 
ƒ 877.50. ' 

1'erc. 25, signaalhoorns cn trommen: P. t 
en Zn., tc , ƒ 2700: W. n eu Zn-, ƒ2640; 
F. Pauwcis, ƒ2161.25: Ch. n Zn., te Amsterdam, 

./ 2135. 
Perc. 26, , snaren, vellen, enz.: P. -

velt en Zn., ƒ2660: F. Pnuwels, ƒ 22S0; Ch. p cn 
Zn., ƒ 2215; W. n en Zn., ƒ2125: T. . vau 
Grmsvcn. ƒ 1930.50. 

Perc. 27, : N. C. Witsen. /f6179.52; W. C. 
en . de Wil , |e Amsterdam, ƒ 6 1 0 0; Smit en Blok, 
idem, ƒ 5052.69; s en . ƒ 5560; V. d. 

t en Punt, f 1911.05; V. d. Berg cn Co., te 
Amsterdam, /"4VU 1.50: . S. Stokvis en Zn., ƒ 1267.56; 

s eu Cramcrus, . 
Perc 28, idem: Berns ou . ƒ 9637; W. 

C. eu . de Wit , ƒ 9300; . C. Witsen, / 9295 ; V. 
d. t on Punt, ƒ9158.10: s un Cra-
mcrus, ƒ7408.59; . S. Stokvis cn Zn„  ƒ 7063.10; 
Van Noorden eu Schwerzel, ƒ 6998.20. 

Perc. 29, houten kisten: . , te Zundcrdorp, 
ƒ 1070.75; P. Verhcy, lo , ƒ 9 9 9; G. A. Schiltc, 
ƒ 7 4 1; A. J. J. Bracht, te Amsterdam, ƒ719.20; 11. 
'Figce, tc , ƒ 700.80: Wed. J. ». , le 
Amsterdam, ƒ 6 72 08; J. Buhrmann, idem, ƒ663.40; 
F. . , idem, / 612.56. 

Perc 30, cokes: W. n en Zn., ƒ5004.75; B. 
m ou Zn., tc Amsterdam, ƒ1888.12. 

Porc. 31, vlakke Wnalklinkers : J . v. d. , tc Bem-
ind, ƒ89,046.70; . J. Smit:, Jz., to , 
ƒ116,718.65; Van Noorden en Schwerzel, ƒ35,658.35 : 

g Arntz , le Beiumol, ƒ 34,499.75. 
Alles gegund. 

. (> |)ec.: de leveringen anu dc . 
, ten behoeve van het 

gcmceuscliappelijk station Zutfen, als: 
lo. 55 stel stalen tong bewegingen met excentrieken ; 

ingekomen 12 bilj. , als : 

F. , te Essen, ƒ 22,000 
Bochumcr  Vcrcin f. 

Bcrgbau. „  Bochum, „  21,719 
. A. Schretlen cn Co.. „ , „  19.700 

J. Armstrong cn Co.. „ m , „  17.990 
. J. Enthovcn en O»., „ , „  17.629 

Nicaise en , „ . 17,270 
Union Acticu-Gesells., „ , „  16,510 

k -
land, „  idem „  16,480 

E. n on Co.. „  Braiuc-lc-Comtc, „  16,400 
Wagner en Co., te , a ƒ 378 p. stuk 
Fnbr. f -

rader, „  Eschwcilcr  372 „  „ 
J. Vogelo, „ , ,. „  275 „  „ 

2o. spoorstaven met verbindingen en haakboutcu ; 
ingek. 1 2 hilj. . als : 

-
hüttc , te Oberhausen 

Union Acticu-Ge-
sellschaft, „ . 

Bochunicr-Verein, „  Bochum, 
Eison- . Stahlwerk-

, „ , 
(fruncoschip pr. ï ^s.:W) . 

Phoouix Actiën- ) „  station „ . 
Gcsclls., te . J „  schip 

\ „  stal io 
r  Bergw.- u. 

, te , 
-

htttte, „  Oberhausen, „88,094. 

ƒ 100,302. 

100,110.
, 98,383.45/ 

95.226. 

1„  91,618. 
„  97,218. 

„  90,231.351 

Union-Actieu-
Gesollsehoft, 

Société Anonyme, 
Blondeaux en Co., 
(j . Sahatier, 

, „  85,650. 
Acoz, „84,350. 
Thy-lü-Clmtcau , „  79,985. 

-
Sambro, „77.619. j 

Gebr. . (haakboutcu), 
le , „  2,590. 
So. eikenhouten dwarsliggers eu vierkant beslagen 

eiken wisselhout; ingekomen 6 bilj. , als: 
Beuuurt en Bivort , te Antwerpen, ƒ 53,:174 
.1. N. de s en Zn., „  Wczul, „  52,000 

. E. v. Gelder  cn Co., „  Amsterdam, „  52,000 
l). , „  Brugge, „  50,440 
G. J. Vcrburgt , „  Zutfen, „  49,135 
J. J. v. d. Eerden Pzn.. „  Boxtel, „  48,600 

: het bouwen vun 10 arbei-
derswoningen: minste inschrijvers waren W. van Burk 
cn . dc Vries, aldaar, voor  ƒ5349. 

, 11 : het bouwen vau oen tapijtma-
gazijn; minste inschrijvers waren C. J. Schotel cn J. 
J. van Slnisdarn, aldaar, voor  ƒ15,715. 

Slechtetea, 11 : het dricjnri g onderhond dur 
gemeente grintwegen; iugek. 8 bilj- , als: 
E. .1. Brons eu 

 Wagenborgen 
„  Schildwohic r 
, , 
, Groningen cn 
, idem 

ƒ 19,879 

„  19,400 

J. .). Brons, 
. Schclteus, 
S. J. . ten e 
. J. , 

. , idem"  „  18,800 
. r  en 
T. , „ , „  18,150 

P. . , „  Groniugcn eu 
W. Bus, „  Zuidwolde, „  17,810 

.1. Veldkamp cu 
J. . „  Bedum, „  17,780 

P. s Jr . cn 
P. s Sr., . Stadskanaal, „  16,968 

, , „  Winschoten eu 
J. . „  Blijham, „  16,283 

gegii ud. 
V l lag e 18 : het makeu en stclleu oener  hei-

ning tusschen dc terreinen der  nschstasl cn de nieuwe 
gasfabriek: minste inschrijvers wnren J. . dc Swart 
cn Zn., aldaar , voor  ƒ1294, 

n  . VA : het doen van ceneaanzieiilijke 
vergrooting dor  lsr. kerk aldaar  ingekomen 13 bil -
jetten, als: 

. do , 

. , 
E. W. Wietsemn 
F. , 
A. Gerders, 

, 
1. F. , 
W. Cones, 

ƒ 13,999 
„  11,400 
„  11,250 
„  11,171 
„  10,570 
„  10,442 
„  10,290 
„  10,253 
„  9,775 
„  9,738 
„  9,683 
„  9,520 

. , 

. v. d. Valk, 
B. , 
.1. en S. Tiiiuncnga , 
Brouwer, 
U. Wijma, 

J. v. d. Bos cn A. Zuithof , „ 
li . Jansen, » 
E. Berkenbosch , „ 
F. .
A. de Vries. „ 

allen aldaar; gegund aiu E. Bcrkcnhosch. 
 15 : eenige werken aan het kerkge-

bouw der ; gegund aau C. Grootegoed, 
aldaar, voor ƒ 3895. 

 15 : do levering van a. 12,000 
Waalkinkers, 6. 13,000 gesorteerde Queuastkeien; 
gegund aau J. , uldoar, resp. voor ƒ 10.55 en 
ƒ105 per  1000 stuks. 

 16 : het bouwen van een geheel 
nieuwe sti c bij  Warntille ; ingekomen 6 bil-
jetten . als: 

tc Wommels, / 15,910 
„  Cubaard, „  15,700 
„  ï t e n s, „  15,275 
„  Oostorend, „  14,900 
„  Franeker, ., 14,862 
„  Wommels, 1*1,745 

 17 : liet éénjarig onderhoud vau den 
gcconib. grintweg _ mastc 
inschr. was A. Gennisscu, te Tiel, voor ƒ 3878. 

 17 J het vernieuwen vau enkele 
godeoltuii van hel palen opsehecpshoofd te Oost mahoru; 
minste inschr. was P. , te , voor  ƒ1639. 

 18 : het maken vau hekwerken 
tot voltooiing vnn het magazijn vnn klccding: minste 
insehr. wus J. ('. van , aldaar, voor  /'1225. 

 is , hot maken van oene batterij  bij 
de Waalsehe wetering in de stelling van ; 
minste inschr. wns A. van Tuil , voor  ƒ«7,500. 

 20 : lo. het driejari g onderhoud der 
u laugs de groote on audurc wogen 

cu van ocu afdak tol berging van materieel, in Zuid-
, in 4 perc: minste inschr. waren: perc. , 2 

en 4, C. J, de , e Vlannlingen, resp. voor  ƒ918, 
ƒ221 cn ƒ8SS; perc. 3. C. Ooslcubrugge Jz., tc 

, voor  ƒ 3 0 8. 
20. eenige herstellingen aau deu Zwartcwnalsclien 

zeedijk; minste inschr. was . den Breojon, te -
dinxveld. vuor  ƒ1200. 

, 20 : hot inrichten tut meststaal van 
bet terrein aau de l bij ; minste iuschr. 
waren . s Jr . on P. Bothof, aldaar, voor ƒ ltt,090. 

, 20 : lo. het bouwen van oene 
opciihnretiissehcuschoul mot gymnastieklokaal; minste 
insehr. waren Cebr. Vau u , le m , voor 
ƒ 34,890. 

2o. hot maken on stellen van 6 houteu commis-
sarishuisjes ; minste iuschr. was J. A. , te 
Watergraafsmeer, voor  ƒ4218. « 

3o. hot graven van eeu gedeelte Singelgracht; miuste 
inschr. was A. , tc m , voor / 48UO. 

, 20 : cene verbouwing aan het Buiteu-

gasthujs; minste iuschr. was B. . Trooster, aldaar, 
voor  ƒ12,799. 

 21 : lo. het makeu van eene 
bergplaats voor  uitrust ingsnocdcreii op 's s werf; 
minste inschrijver  wns . C Schaadc, voor  ƒ13,464. 

2o. do levering vau ijzer, ten behoeve van den 
u dienst; minste inschr. waren Gebr. Van der 

Vliet , voor ƒ 101,800.32; beiden nldaar. 
 21 : hot maken van ecu nieuw 

gebouw, bevattende 12 woniugen, suppoost- en ver-
gaderkamer, in don tuin van het oude-mannen-en-
vrouwenhuis; onderhands aanbesteed aan W. t 
J.Bz., aldaar, voor  ƒ23,932. 

 21 : dc levering aan de Exploitatie-
maatschappij  van geschilde masten nfrastcnngpnlen, 
iu 7 perc. (perc 1 bestaande uit 1700 st., perc 2 uit 
4200 st., perc 3 uit 6200 st., perc. 4 uit 3000
perc 5 uit 3600 st., pere. 6 uit 2150 st., perc. 7 uit 
2800 st.); ingekomen ;15 biljetten, als: 

Eindhoven eu Zn., Zwolle, perc. 1 ƒ 272, p. 2 ƒ630, 
p. 3 ƒ992. 

. Spiering, Boxtel, allo porc resp. 28 ct., 28 ct., 
25 ct., 23 ct., 18 ct., 18 ct., 17J; ct. p. sink. 

E. Enterman, Gorsel, p.  ƒ390, p. 2 ƒ790. 
J. W. ten Braak, Zutfen, p. 1 ƒ365, p. 2 ƒ 690. 
B. J. lïolleman, , p. 1 ƒ767, p. 2 ƒ1894. 
U . Eggiuk, EuschedV, p. 1 /382-50, p. 2 ƒ 9 1 5, p. 

3 ƒ1395. 
J. J. de k . , p. 2 ƒ 5 8 3, p. 3 ƒ891. 
G. J. Wïggers eu Zn., Wsrnsvcld, p. 2 / til l , p. 

3 ƒ 1027. 
(i. F. Pater, Boxtel, p. :i ƒ1302, p. 5 ƒ590.40. 
J. VV. tc Strako, , p. 3 ƒ1023. 

. C. van Walree, Brummcn, p. 3 ƒ1316. 
C. J. v. d. Breuk, , p. 3 ƒ 0.16"  1 0 p. at. 

. v. d. Watering, Bergen op-Z., p. 4 ƒ 057. 
. , VVoensdrecht, p. 1 ƒ860. 

J. dc Bruiu , Tilhurg , p. 1 /685, p. 6 /449. 
P. v. d. Plas, Udcnhout, p. 4 ƒ 6 7 5, p. 6 ƒ450. 
P. J. Thcuns, Ossendrecht, p. 4 ƒ 6 3 9. 
B. . Clcrx, Boxtel, p. 4 ƒ675, p. 5 ƒ684, p. 6 

ƒ376.25, p. 7 ƒ (2. 
A, , Wouw, p. 4 ƒ735. 
P. van Eel, Boxtel, p.  ƒ0.18, p. 6 ƒ 0 . 1 75 , p. 7 

ƒ0 .17 p. stuk. 
G. J. v. d. Schoot, Oirschot, p. 5 /0 .1S1 /». p. 6 

ƒ0 .17. p. 7 ƒ 0 . 18 p. st. 
P. , Valkenswaard, p. 5 ƒ680, p. 6 ƒ450. 
J. A. v. d. Eerden. Boxtel, p. 6 ƒ690. p. 0 ƒ104, 

p. 7 ƒ530. 
J. v. d. Wiel, Oosterwijk, p. 5 ƒ609, p. C ƒ342, 

p. 7 ƒ 475. 
G. O. Bloem, Boxtel, p. 5, 6 cn 7 ad ƒ0.18 p. st. 
A. A. v. d. Bande, Boxtel, p. 5 ƒ510, p. 0 / 322, 

p. 7 ƒ 118. 
A. G. , . 5 ƒ859, p. 6 ƒ468, p. 7 ƒ598. 
P. A. Grubben, Blerick. p. 6 ƒ473, p. 7 ƒ518. 

. Botcrmaus, Gilsc, p. 6 ƒ510. 
Q. 1.11  1 .-. Tegeleu, p. 7 ƒ530. 
V. Uudy, Pey, p. 7 ƒ517. 
J. W. , , p, 7 ƒ510. 
J. S. Pilaar, , p. 7 ƒ490. 
J. Steogh, , p. 7 ƒ 5 8 8. 

. , N. Stalberg, p. 7 ƒ469. 
Crave, 22 : het maken en bestraten vau een 

nieuwen uitgang buiten de t aldaar,- ingek. 
13 bilj. . als: 
Th. v. d. Boogaard. tc . ƒ 19,999 
B. Verlegh, „  Ginneken. „  19,990 

. van Gosselt, „  Venlo, „  19,900 

. v. d. . ., 18,995 
. Verhoeven, » 18,988 

E  vnu , „  18,860 
J. , „  18,849 
. . van , „  18,175 

J. vau Oijen. „ , » 17,848 
J. , „  17,750 
G. J. Groot, „  Nijmegen, „  17,498 

. van Gaal. „  Geldrop, „  17,290 
J. . Weenink, „  Groenlo, „  10,078 
overigen aldaar. 

 22 : het amoveeren der  be-
staande eu hot bouweu eener  nieuwe . kerk; 
miuste inschrijver  was . van der  Ploeg, te Zierikzee, 
voor ƒ 43,990. 

 23 c : lo. het vierjnri g onderhoud vau 
den prov. grintweg Arnhem—Apeldoorn; minste in-
schrijver  was . van Baarcn, te Apeldoorn, voor 
ƒ4788 per  jaar. 

2o. het onderhoud en de hcrstclliugen van kunst-
werken op dc Berkel tnsschen Zutfen en , in 
2 perc; minste inschr  voor  heide perc. was J . 
Smeltzcr, te Groenlo, voor  ƒ2472. 

 23 . het maken cn stellen van den 
metalen bovenbouw voor de brug over den u nabij 
Arnhem; ingek. 8 bilj. , als: 
Butterley Coinpuny, te Alfreton , ƒ 1,412,090 

c u eu Co., „  Braiuo-lc-
Comte, „  1,040,000 

Nederl. Stoomboot-
maalschappii, „ , „  974,000 

F. s eu Zonen, „  Alhlasserdam, „  945,000 
J. . v. d. , „  Amsterdam, „  888,320 
Cail cn Co., „  Parijs, „  857.000 
Union Actiën Gcsellschaft 

f. Berirbau, ,, . „  862,686 
Action Gcsellschaft 

J. C. , ., , „  769,989 
, 21 : hot slechten van dc vestingwerken 

tusschen deu weg van Breda naar  Ginneken en de 
geslechte gronden buiten do Boschpoort: bet maken 
van het oostelijk deel van de ontworpen singelgracht 
en hut verleggen van een deel vun den straatweg van 
Breda naar  Ginneken; ingek, 16 biljetten, als: 

Slngteu eu , ( 348,000 
Wiegerink, „  259,600 

u van Oijen. „  249,000 
Bolier, „  233.400 
Vau den n , „  228,900 

, „  219,000 
Boshouwers, „  219,000 
Verna, „  205,000 
Provo, „  204,400 
Schrcudcr, „  198,000 
Volker , „  198,000 

, „  188,800 
Scgboer, „  187,800 
Van Glabbeck . „  184.000 
Van Seters , „  164,900 
Verlegh, „  144,444 

Advertentien . 

N T TE : 
 (uitverkocht). 

 Tweede bundel 
ofllcieele bescheiden, 1870 (als handschrift ge-
druk t ; niet in den handel), 

, met franco brieven onder 
de letters B. Q., aan de boekhandelaars E & 

 te Breda. 
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E  — Zondag 20 r 1875. 

.  &  ZOON* , 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

tot: 

U i i i 11,1 m i 
E L E Y L™. 

T

A . 
t leggen van geoompi inteerde  en
l leppen vnn  vooi

 enz. 
t leveren van

Contracten wordeit door  geheel Nederland tot vooraf te bepalen prijzen gesloten, met garantie tegen 
scheun*n, bersten of andere gebreken. 

Opgaven worden kosteloos verstrekt door den r O. . VA N , aan de Fabriek, Buiten* 
singel tusschen de Willemspoort en , WW . 107/.. 

E & S , 
, 

utreont , Bi ldtstraat , ïa i. 

VOO

E en . 

, , , enz. 

 en
 en

 eni. eni. 

, . enz. 

E
. 

Voorbanden diverse  vnn volgende afmeting J«, Ĵ, {{en  met 9 Centim. lioogte, uiterst 
geschikt in nannwe straten, om het rallen der  paarden te voorkomen, en vóór Vergaderzalen. -
huizen en andere Publieke Gehouwen of , daar  deze keien geen geraas veroorzaken, en ein-
dahjk  met 4 Centim. hoogte voor  Trottoirs , n , Paardenstallen, 
Wagenhuizen, Oranjerien, Onderhuizen, Waranda's enz. enz. 

Nudere informatië n ann de Fabriek; wederverkoonen

J ë t ot ter  cl  c\ m. 

 vnn S

 en

k van . Specialiteiten in 
. , -

en . 

J
N VA N , 

F m N van den 
 zullen. 

OJ g den 18den Januari 1 8 7 ü, des voor-
iniddags ten 11 uur , in liet S te laar»-

, in liet o|ienbaar  aanbesteden: 

k . 

Omtrent de wijze van inlevering en de opening 
der inschrijvingshiljetten wordt verwezen naar 
Art . 24 van het bestek. 

N met de teekening der -
en N zijn te verkrijgen hij  en 
zullen worden toegezonden door de Boekhande-
laren S. &  W. N. VA N NOOTEN te Schoonhoven, 
op franco aanvrage, na betaling van de som 
van ƒ 3 , 5 0. 

Aanwijzin g zal geschieden op g den 4den 
Januari 1870, des morgens ten 10 uur , te be-
ginnen aan het S te Jaarsveld, door deu 

r van het p . A. VA N 
T aldaar, bij  wien s de ver-

slechte inlichtingen zijn te hekomen. 

 EN S der  ge-
meente  zullen op

 ten 12 ure des middags, op het 
, in hel openbaar en bij  enkele inschrij -

ving in twee perceelen doen aanbestellen : 

: . 

E . 

e voorwaarden dezer  aanbesteding zijn uit-
sluitend te verkrijgen ter j  der  gemeente 
tegen betaling van f -.20, en liggen voorts ter 
lezing in een der  lokalen van de Secretarie 
(afdeeling  Werken), tijdelij k kantoor  hou-
dende in de lokalen van het voormalige Oude-
manhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden 
aan genoemde afdeeling, en aan het bureau van 
den r  Stads r aan het gebouw ge-
naamd Zeeregt, aan de Oude Teertuinen, des 
voormiddags van 10 tot 12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
Amsterdam, N TEX . 

22 r 1875.  Secretaris, 
. 

E E VA N  der e 
goederen en fondsen dei1 e gemeente van 

n (prov. ) is voornemens up 
Woensdag den 5*"  January 1 , des namiddags 
om S uur , in t J S te , 
bij  enkele inschrijvin g 

e bestekken, voor  ieder  perceel afzonderlijk , 
zijn op franco aanvrage te verkrijgen bij  den r 

.  Nz., kerkelij k ontvangei dier  gemeente, 
legen betaling van f 0.50 jiei exemplaar  en liggen 
ter  lezing le n in 't l , 
waar  tevens de teekeningen ter  inzage liggen , in 
't l E en in de logementen van T. 

P en J. ; le l in l 
E en iu ï ; ie 

Assen in de s SO  E  , S en E JONG 
en te Coevoiden inde logementen van VA N TA -

 en . 

e aanwijzing in loco zal plaat*  hebben op 
g den 30 r e. k., van 's mor-

gens 9 tot 's namiddags 3 uur. 

. 
Op Vrijda g den 7den Januarij  187b', des na-

middags n 12 ure, zal len huize van W. VA N 
E in dé tieldeische Bloem , worden aan-

besteed : 

Aanwijzin g le  op g den Sdeo 
January, des voormiddags van 11- 12 ure. 

Bestekken met de teekening zyn na 23 -
ber op franco aanvrage ad f i.— verkrijgbaa r 
bij  den l . , Schouten-
steeg le Utrecht. 

n zijn le verkrijgen by den
tect E. G. WEN  . te Schalkwijk. 

o 

g 

in het Timmerhui s te
naar de levering van: 

c voorwaarden liggen. Op de gewone dagen 
en uren, in het Timmerhuis, ter  lezing, en zijn, 
voor den prij s van SS cent, verkrijgbaa r by . 
P. VAN E EN ZOON, Boekdrukkers 
in den n N" . 73, alwaar tevens de in te 
vullen gezegelde insclirijvings-biljettcn , voor den 
prij s van 21 cent per  stuk, te bekomen zijn. 

g 
op G 28  1875, 

in het Timmerhui s te  naar 

de l e v e r i n g van: 

e voorwaarden liggen, op de gewone dagen 
en uren, in het Timmerhui s ter  lezing en zijn , 
voor den prij s van 35 cent. verkrijgbaa r bij 
Wed. 1*. VAN S G  &  ZOON, Boek-
drukker s in den , n" . 73, alwaar tevens 
de in te vullen gezegelde inschrijvingsbiljetten , 
voor den prij s van 21 cent per  stuk , te beko-
men zijn. 

i\ieuwehaven S.zijde 55, . 

ï.t\ N \\ S 
. 

 van Y &  te  ter  dade-
lijk e aflevering gereed tot minstens eoncurreerende 
prijzen. 

k „de e " 

t e O U  E " W . 
Vervaardigen s tevens voor 
stoomkracht ingerigt. Palentrekkers, Zaagtoe-
Stellen vuor  het onder  water  afzagen van palen, enz. 

, 
, 

, 

, 
steeds .oorbanden tegen veel verminderden prijs , 
in slechts eerste kwaliteit bij

 en N van  en 
. alle .oorten van 

 gerikte
 enz. en/.. 

k 

U  tl  & C'. 

Utrecht. 

E. . . 

 van  bewerking van 

 en tetwtêtn op aanrrage. 

E N . . 

Eigenaren van Tufsteen eu BazaltgToeven 
N N . 

n in n ea Belgisohea Straatkeuen, 
Portland-Cement, T m , , Vuurvaste Steenen, enz. 

Yoo  billjjken s te koop: 
n uittil t nd

systeem  en , met

Franco le bevragen onder r  V , bij  den 
Boekhandelaar J. , te '» llertogrnhosch. 

By . A. , te 's Gravenhage. ver-
schijnt beden ; 

E E\ G G 
nooit 

 van den Generaten Staf. 

Adressen . 
Prys voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

ê n regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
dri e regels » — 

r  é% Zoon , Amsterdam,
 J  ƒ

r e k er ét h Arnhem.

ONV* terreinen te Velp te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VAN -
 EN BAC E , te Arnhem, 

J n r » . Pleysler. te Scheveningen, fabrikan t 
van cement-riolen, waterbakken , vloeren. eni. 

Bouwterreinen te koop naby de n 
aan den Singel, te Utrecht, te bevragen by den 
architect N  JE AN  aldaar. 

 Arnhem,
 Fabriek vnu

 en

 \ \ . VAN U  St  stukken
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