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N T E . 

r  is een geruime tij d voorbijgegaan, waarde 
heer , alvorens een schrijven van mij  u 
opnieuw mocht geworden, 't ls wel eens goed, 
zoo'n oogenblik van rust: dat duet het een en 
ander  zijne voltooiing naderen, dat geeft ons 
nieuwe denkbeelden van alles wat er  zoo om ons 
voorviel, en hij  die tc lang aan het woord is, loopt 
gevaar van vervelend te worden, 't s een ge-
lukki g verschynsel, dat onze afgeloopen zomer-
dagen voor  onze kunst iets gaven, dat wij  tot 
nogtoe soo zelden hadden aangetroffen. t 
Algemeen Handelsblad en Het Nieuws van den 
Hag leverden op hoogst populaire wijze beschou-
wingen over de bouwkunst en hare zuster-
kunsten, die om het begrijpelijk e der  voorstelling 
met graagte gelezen werden, en niet zullen na-
laten, hier  en daar eene goede zaadkorrel ter 
meerdere waardeering van onzen werkkrin g te doen 
grond vatten. t is goed, dat wij  elkander het 
verschil van goed en kwaad in onze kunst aan-
toonen, maar wij  blijven uit den aard van de zaak 
in een bepaalden krin g ronddolen , waardoor het 
algemeen daarvan onkundig blijft . n 
als de vorengenoemde echter, die om hunne po-
litiek , effecten-noteer  in gen, markt - en doodberich-
ten , nu eenmaal een onmisbaar iets voor ons 
allen zijn geworden, willen wij  ten minste op de 
hoogte tier  gebeurtenissen blijven — zij  zyn, door 
hunne laaggestelde prijzen, tot zelfs in de woning 
van den daglooner  doorgedrongen, en doen op 
die wijze het volk zien, dat huizenbouwen niet 
het gevolg van het toeval is, dat daar  eene meer 
verhevene richting  aan verbonden is, die, goed 
begrepen, dat eigenaardige en aantrekkelijk e vormt, 
wat ons boeit, en onder het woord t wordt 
opgenomen, 't s daarom te hopen, dat de inge-
slagen weg niet geheel door hen verlaten moge 
worden; daar is nog veel wat verbetering be-
hoeft, en door  telkenmale op het minder  goede 
de aandacht te vestigen, en dit met het ware te 
vergelijken, is het alleen mogelijk terrein te win-
nen om de Bouwkunst, nu het stiefkind van winst-
bejag, meer en meer te verheffen, opdat zij  harer 
zusters waardig worde. 

, volgen wy onzen ouden weg, niet regel-
matig, maar nu bier. dan ginder, overal waar 
wij  ons hiertoe aangetrokken gevoelen, stilstaande 
oin onzen gedachten den vrijen loop te laten. Wij 
kunnen hel ons nog zoo levendig herinneren, dat 
wij  daar op het Frederiksplein stonden, in stille 
bewondering over die ijzeren massa, ons onder 
den naam van het Paleis voor  Volksvlij t bekend. 
Weinig verandering; het bij  den aanvang sierlij k 
voorgestelde terrein , met fonteinen, enz. is nog 
even vlak en onherbergzaam te noemen; 't schijnt 
zoo te moeten blyven; maar  wanneer  de pogingen 
om Sarphati een aandenken te stichten mogen 
gelukken, dan wenschen wij  der  Commissie in 
overweging te geven liever dit voorplein, dan 
de ongelukkige plek tussehen de beide Sarphati-
straten, waar het een volkomen sta-in-den-weg 
zou worden, te kiezen. r  ten minste meubelt 
het, vormt het een geheel, dat door de vrij e 
omgeving eer  winnen, dan verliezen zal. 

Sarphati-monument, ja daaraan is een eigen-
aardige geschiedenis verbonden, en mocht het zyn, 
dat te weinige deelneming dit plan den weg van 
zoo velen mocht doen gaan, dan zal de herinne-
ring aan dat monument, zoo stil als het in zijn 
werk ging, bij  velen eene blijvende zyn, en niet 
zoo spoedig in het vergeetboek geraken. m 
lichten wij  even de lippen van den sluier, wellicht 
is het onzer t ten goede. 

t Was in het begin van het vorige jaar , dat 
een prijsvraag tot stichting van een zichtbaar 
huldeblyk vuor . Sarphati weid uitgeschreven. 
Op inderdaad llink e wijze werd de zaak op touw 
gezet; daar  werd een programma gesteld, waarna 
een aantal zoo jeugdige B wel ervaren beoefe-
naars van het vak, hunne krachten zouden kun-
nen meten; daar  werden conditiën by gesteld, 
die algemeen om den liberalen zin weiden toege-
juich t en waarvan een ieder, zoowel om het nieuwe 
als het eigenaardige, zich iets goeds dacht. 

Zoo lang toch was er  reeds geklaagd dat de 
beoordeeling van piysvragen hiertelaude mank 
ging, dat daurvoor  niet altij d de ware rechters 
gekozen werden, ja wat al uiet meer, en moch-
ten er  dan al eens degelyke vakmannen zyn, die 
zich tyd en moeite wilden getroosten om het 
ondankbare werk op te vatten, dan was er  niet sol-
den, — getuige de r  beursprysvraag die 
in uwe kulommen menigeii regel te over  had, — 
genoeg pedanterie, om zulk rapport in zijn ge-
heel te doodverven, en in eigen werk niets 

anders dan het eenige ware te zien. s het te 
verwonderen , dat onder  zulke gegevens de taak 
van beoordeelaar  geen liefhebbers vindt? e 
bezwaren hadden de pry'suitschrijver s te niet ge-
daan ; elk inzender kon zijne eigene beoordeelaars 
kiezen, en de bij  meerderheid van stemmen, uit 
hun midden, gekozene zouden de vierschaar  span-
nen. e nu een vriend had kon, wanneer hij 
dit als den weg om tot het doel te geraken be-
schouwde, dien als rechter  armwijzen en hij  liep 
de kans op die manier een sterk bondgenoot te 
krijgen ; die eerlijk wilde, hij  koos den man, die 
zyn oordeel onbevangen wist terneer te schrijven. 

r  lag in ieder  geval iets goeds in die bepa-
ling , want alles, wat zoo aan het licht der  open-
baarheid getoetst kan worden, vordert als vanzelf 
een eerlijken grondslag. 

r  daar was ook nog iets anders aan ver-
bonden , ook juist geheel in strij d met den gewonen 
loop dier  zaken. e ontwerpen zouden allen vóór 
de beoordeeling publiek tentoongesteld worden. 

't Publiek is nu wel, zooals de ondervinding 
leert, niet immer gezind, het beste, als het beste 
aan te wijzen, maar  door  die expositie was tevens 
den mannen van het vak gelegenheid geopend vuu 
gedachten te wisselen, en menige wenk, zoo hiel-
en daar  gegeven, zou de beoordeelaars in veel 
den werkkrin g vergemakkelykcn; daarbij  een hel-
derder  blik over het geheel doen slaan, dan wan-
neer, gelijk zuo menigwerf gebeurt, een volge-
stapelde trommel opgerolde teekeningen, die, ieder 
oogenblik in elkander  kronkelende, als het ware 
er  lust in hebben, het werk nog moeilijker  te 
maken, de volheid van bureau of atelier  komen 
voltooien, en onder tal van bezigheden, zoo 
af en toe een oogenbli»je worden gegund. -
derdaad het liet zich s gunstig aanzien, en 
geen wonder, dat dit eerste bedrij f overal niet 
volle sympbatie ontvangen werd. ' t l s , een ge-
ruimen tyd later, in een der  zalen van het zoo-
even genoemde Paleis, in eene nette expositie bij 
elkander  gebracht, gevormd door een rui m twin-
tigtal autwoordeo, op het huldeblij k ingezonden. 

r  hoe vreemd, de scherpe critici , die zich na 
elke beoordeeling doen hooren, — zij  zwegen; geen 
dagblad of tijdschrif t gaf eene enkele beschouwing, 
over den indru k dien het geheel opleverde ten 
beste, eu 't bleef alles uitgezonderd een luttele 
vingerwijzing , in het voorbijgaan in de zaal ge-
maakt, even stil. Waren al de ingezonden ont-
werpen dan zoo volmaakt, dat er  geen enkele 
opmerking over te maken viel, of was alles van 
dien aard, dat de critiek zich schaamde over  zulk 
prulwer k haar  oordeel te moeten vellen? Noch 
het een noch het ander; de expositie toonde ons 
een uitslag zooals wij  dien in ons tand gewend 
zijn , de studie van de jongere vakgenooten, zoo 
hier  en daar  door  een enkelen oudere geruggesteund 
en zij  leverde veel, dat werkelij k op betere waar-
deering aanspraak makeu kon. Nu had een on-
derling vergelijk van allen veel goeds, cn voor 
het publiek, dat er  de toeschouwer van was, voor-
zeker  veel leerzaams kunnen bevatten. Zoo gingen 
de teekeningen van den wand evenals zij  kwamen, 
en trokken met stille trom af, evenals een zaak 
die volkomen mislukt te beschouwen was. 'k b 
in die dagen eeu enkele maat die expositie be-
zocht, 'k leerde er  sommige inzenders kennen, eo 
was hunne verwondering groot dat alles zoo on-
opgemerkt zijn gang ging, zoo vernam ik tevens 
hutine billijk e verontwaardiging dat, niettegen-
staande reeds eeu geruime tyd verloopen wus, 
de namen der  beoordeelaars nog niet ter  kennisse 
wareu gebracht, en voorspelde men zich van dat 
werken in het duister  weinig goeds, daar  nacht-
uilenwerk nog zelden veel degelijks had iu 't licht 
gebracht. Zoo speelde het tweede bedrij f teu 
einde toe af. 

't ls eenige tyd na de sluiting der  expositie. 
l welwillend werd, zonder eenige missive, een 

ieder zyn werk te huis gebracht, en beschouwden 
velen deze raadselachtige handeling als het slot 
der geschiedenis, toen ongeveer  eene maand later 
een gedrukte circulair e kennis gaf wie het drietal 
gelukkigen waren, die zoo onopgemerkt gelauwerd 
werden, en moest men er  het voor  houden, dat 
hiermede alle bedrijven waren afgespeeld. Waar 
was nu dat liberale programma voor  noodig, dat 
veel beloofde maar niets gaf: de beoordeelaars toch 
by meerderheid van stemmen benoemd, hadden, 
looals terzyde werd vernomen, voor de eer  be-
dankt, en in plaats, zooals billij k en tevens ook 
het recht der  inzenders was, de laatsten tot 
eene nieuwe benoeming uit te noodigen, had 
men maar op eigen houtje een Commissie by el-
kaar  geraapt, die dat zaakje in een ommezien 

even haar  beslag zoude geven. Ja, als al de 
praatjes, die liepen eenige waarheid bevatten, dan 
moet tonder de Commissie zich slechts één archi-
tect hebben bevonden, welke goede man, niet tegen 
de verleiding bestand, zich zoo het terrein vrij -
ziende, zijn eigen leerling een der  eerepalmen 
toereikte, maar  dat zullen wel, als zooveel , louter 
praatjes zijn die wij  onze aandacht niet mogen 
schenken. r dat men heenging zoo zonder 
eene enkele beoordeeling, zonder eenige de minste 
opmerking de zaak aan den kant te zetten, dat is 
toch wat al te bar. Een fatsoenlijk man heeft 
recht op eene fatsoenlijke behandeling, en eene 
handeling als deze, zy' is ver  beneden peil. Want 
al is  medewerken op een prijsvraa g niet al-
tij d gepaard met het ontvangen van den eerepalm, 
toch ligt in een rechtvaardige beoordeeling, zij 
moge aanvankelijk wat hard schijnen , veel dat 
verzoet; dikwerf was dut alleen de weg tot zelf-
vorming voor  velen, hel middel om zich van die 
gebreken te ontdoen en naar  beter en waardiger 
te streven. Neen, dan hechten wij  wat meer 
waarde aan een rapport als dat van de -
warder  beursprijsvraag, waar  beoordeelaars niet 
hebben geaarzeld hunne meening uitvoerig mee 
te deelen en te bepleiten; want om zich van de 
zaak af te maken met de btoote mededeeling, wie 
het best in zijn werk geleek, dat zou doen voor-
onderstellen dat de Commissie niet zeker van 
hare zaak is geweest en uit mannen bestond, te-
gen dergelyken werkkrin g niet opgewassen. 

Zoo leverde dau ten minste onze rusttij d op 
het gebied der  prijsuitschrijvinge u iets belang-
ryks, dat wy met den gullen wensch verlaten, het 
laatste van dien aard te moge zijn , willen wij 
ten minste de weinige deelneming die toch al 
bestaat, door  zulke weinig vertrouwbare hande-
lingen , niet voorgoed buitensluiten. 

Nog steeds zyn wy op het Frederiksplein, en 
alvorens voor  heden unzen weg naar  elders te 
richten, nog een enketen blik rugwaarts op het 
Paleis voor  Volksvlijt . 't Was Outshoorn die 
daar de constructie eu den vorm, op zoo aange-
name wijze, wist te vereenen, cn wist Sarphati 
het denkbeeld aan te geven om deze geheele 
omgeving, uit paardenstallen, veemarkt, ja wat 
niet al bestaande, in een inderdaad grootsch ge-
heel te herscheppen, Outshoorn wus de man, 
die dat alles meesterlijk wist uit te werken, en 
aan de werkelijkheid over te leveren. Zagen wy 
hem bij  het begin van het vorige jaar nog in de 
kracht tan zijn werkkring , thans tellen wij  hem 
niet meer  ouder  de zoo karige ri j  mannen van het 
vak, wien wij  zoo gaarne deu voorrang toekennen, 
'k Ben een vijand van alle opgesmukte vereering, 
omdat J zoo zelden den rechten man treft , die 
er  aanspraak op heeft, maar zou het voor  Am-
sterdam's ingezetenen, voor de bouwkundigen iu 
het algemeen, niet een klein staaltje vau wel-
verdiende erkenning ziju , om iets af te zonderen , 
teneinde op Outshoorn's graf eene blyvende her-
innering te slichten/ j  toch was de man, die 
niet krachtige hand het initiatie f tot veel goeds 
iu onze kunst wist te nemen , omdat wat hij  deed , 
steeds een degelijk aanzien had, der t ter 
bevordering, en zelden haar tot aanstoot was. 
En mochten er  reeds pogingen gedaan worden of' 
zyn t zoo wenschen wij  die tol den ruim»tan zin 
uitgebreid te zien , omdat er  velen zyn die gaarne 
tot zulke doeleiuden medewerken. — Eu nu voor 
't oogenblik basta. Feu volgende maal wenschen wy 
elkander op een ander  punt in de stad aan te 
treffen, om het merkwuardige der  nieuwe gebou-
wen na te gaan. JAN S T E E N. 

T E . 

Aan de  Gewerbezeitung ontleenen wy 
het navolgende: t smeden onder de hydrauli -
sche pers, hetwelk door  is well in het jaar  1801 in 
de werkplaatsen voor  machines van den k 
Oostenrykschen Staatsspoorweg ingevoerd weid, 
heeft sedert groote vorderingen gemaakt, tOOdat 
er  tegenwoordig weinig deelen van werktuigen 
aangetroffen worden, welke niet op voornoemde 
wyze bewerkt kunnen worden en, wat meer zegt, 
geeuo grootere kosten vorderen dan die aan het 
gieten verbonden. e bewerking geschiedt thans 
te Weenen voornamelyk voor die deelen der  lo-
comotieven en andere weiktuigeu, waarvan de 
vorm door  hoeken en verhevenheden vele bezwa-
ren oplevert. Voor  dergelyke voorwerpen, die 
50 tot 150 ponden of meer wegen, wordt de 
eisch gesteld, dat ze uiet alleen veel goedkoo-
per dan gewone smidswerken, maar ook zuiver-
der bewerkt eu duurzamer moeten zyn. 

e resultaten, die l na jarenlange gedul-

dige proefnemingen verkregen heeft, werden op de 
tentoonstelling te Weenen, in de Oostenrijksche 
afdeeling, door een verzameling ijzeren cn stalen 
voorwerpen tc aanschouwen gegeven; ze zagen 
er uit of ze in vormen gegoten waren; enkele 
er  van waren overlangs, andere overdwars door-
gesneden, teneinde dc inwendige structuur en 
de richtin g der  draden aun le toonen. 

l heeft twee groote hydraulische persen 
in gebruik: de grootste heeft een cilinder  waar-
van de middelly'n 2-1 duimen bedraagt, en oefent 
eene drukkin g van 1200 tonnen uit : de tweede 
heeft een cilinder van 18 duim middellij n en 
brengt eene drukkin g van 000 tonnen teweeg. 

- druk in de pompen is gelijk aan 000 atmo-
sferen. e werking geschiedt verticaal. e ci-
linder , waarvan de kop overeenkomt met dien van 
een hamer, valt op het te bewerken ijzer  of staal, 
wat gewoonlijk over de 2000 ponden weegt en 
op het aanbeeld wordt gebracht. Nadat de ha-
mer weder  opgeheven en het te smeden stuk 
verder  geschoven is, wotdt de bewerking voort-
gezet, totdat het over  zijne geheele lengte de 
verlangde gedaante verkregen heeft, waarna het 
door  middel der  pers door een beitel in stukken 
wordt gehakt, zooals voor de verdere bewerking 
gevorderd wordt. 

e van de gesmede stukken afgehouwen deelen 
worden in een gloeioven tot bijna witgloeihitt e 
gebracht, om ze voor de persing voortebereiden. 

Tot verkrijgin g van het gevorderde fatsoen 
of model worden gietvormen van gegoten ijzer 
gebezigd, die iu kouden toestand verkeeren en 
dikwer f uit verscheidene stukken samengesteld 
zyn, welke door  stevige banden van staafïjzer bij 
elkaar  gehouden worden. e kop van den ci-
linder is gewoonlijk ook van gegoten ijzer  en 
wordt door de werklieden Stens*  genoemd; ten-
gevolge van het minder te vertrouwen gegoten 
yzer  worden steeds eenige exemplaren in voor-
raad gehouden. e uitwendige gedaante van deze 
Stanze bepaalt nauwkeurig dc inwendige uitdie-
ping van het te persen voorwerp. e binnenzij-
den van den vorm worden met dikke olie ge-
smeerd, vóór het verhitt e ijzeren of stalen vlak 
in de holte van den vorm gelegd wordt en de 
Stanze nedervalt, die het staal enz. naar  alle 
richtingen in de hoeken en bochten van den vorm 
perst. s er  te veel metaal voorhanden, dau wordt 
dut langs de Stanze weggestooteu en later  afge-
hakt Een weinig practische ervaring wordt van 
de werklieden gevorderd om den blokken het ver-
eisohte gewicht te geven, loodat weinig afval 
voorkomt. t de Stanze de gevorderde diepte 
bereikt, dan wordt du sleutel door  welken zij 
aau de cilinderstang bevestigd wordt, weggeno-
men eu de vorm met zijn inhoud uit de pers 
verwijderd ; met enkele slagen is het ingeperste 
metaal uit den vorm geschoven en terzyde ge-
legd om af te koelen. 

Als de arbeid naar  behooren volvoerd is, ziju 
alle hoeken vol eu op soliede wijze aangevuld. e 
spoed, waarmede moeilijk te smeden stukken ver-
vaardigd worden is oen der  grootste voordeden 
dezer  methode; daarom bedragen de kosten van 
geperste voorwerpen minder dan die, langs den 
gewonen weg verkregen. 

u dc werkplaatsen van l zyn in 9 maan-
den 7830 gesmede stukken, gezamenlijk tot een 
gewicht van 1,071,200 ponden, afgeleverd ge-
worden. 

berichte n en mededeelingen . 

. 

tj n leest iu de Gazette des Architectes et 
du tldtiment, onder het opschrift  d'en-
diguement du  : 

e cyl'ers, die de kapitein s van de genie 
der Vereenigde-Slaten, belast met de verbetering 
van de , ons mededeelt, geven 
een denkbeeld van de hinderpalen, waartegen de 
ingenieurs vun den Waterstaat soms te kampen 
hebben: 1\ de jaarlykscli e waterafvoer van de 
rivie r is 14,883,300,030,880 Engelsche teerling-
voelen (1 Eng. teerlingvuet is 28 teerlingpal-
men); 2r. de hoeveelheid slib stijgt in het jaar 
tot 2 teerlingvoelen \ 3'. de opper-
vlakte der  delta is 13000 vierkante Engelsche 
mijlen (1 vierk. Eng. myl is 2.50 vierk. kilomet.); 
4*. de diepte der  delta is 105Ü voeten; de in-
houd der  slib is dus 400,378,420,440,000 teer-
ling voeten of 2720 Eng. teerling-mylen (1 Eng. 
teerling-myl is 4 kubieke kilom.); de neerslag 
vau eeue kub. Eng. myl U dus vereisclien vij f 
jaren en tachtig dagen. eene vierk. Eng. myl 
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niet de tegenwoordige diepte van de slib zou 
vereischen één jaar  en zestien dagen; de tegen-
woordige delta zou dus voor  hare vorming ver-
eischt hebben 14,268 jaren cn  dagen: ein-
delijk , het , van kaap Giraudeau 
tot de delta, wordt geschat eene oppervlakte te 
beslaan van 10,000 vierk. Eng. mijlen bij  cene 
gemiddelde diepte van 150 voeten. 

n zulke omstandigheden was de taak van den 
kapitein Eadl, — de vaarwaters in eene gege-
ven richtin g te houden op eene minimuindiepte 
van 0 meters — , zeer  nauwluisterend en moei-
lijk . t aangenomen ontwerp bestond in het 
bedwingen van de rivier  tusschen dijken, welker 
onderlinge afstand, evenredig aan den wateraf-
voer, zoo berekend was, dat de stroom, door 
zijne eigene snelheid, de voor  de vaart gevor-
derde diepte onderhield. 

r  hoe die dijken te bouwen ? n lag 
de moeilijkheid. Opeengestapelde losse .steenen zou-
den verdwenen zijn in den diepen modder: paai-
en vlechtwerken zouden zeer  spoedig door  den 
stroom ontschocid of ontgrond zijn geworden. 

e waarneming van een verschijnsel, dat zich 
bij  den i voordoet, leverde dc oplossing 
van het vraagstuk. n had opgemerkt, dat de 
meeste-weer  stuud biedende natuurlijk e stuwen die 
waren, welke gevormd werden door  een in de 
rivie r  gevallen boom, in welks takken en wor-
tels de slib zich ophoopte. n zocht dus zoo-
veel mogelijk deze werkwijze der  natuur  na te 
volgen. n begon met palen in te drijven vol-
gens de as van den ontworpen dijk ; daarna 
maakte men fascine-werken van rijshout , breed 
12 meters op 60 centimeters dikte, die, stevig 
aan elkander  verbonden, eerst aan dc palen wer-
den vastgemaakt en vervolgens door  belasting 
met steenen onder  water  gedompeld. 

e slib, door  den stroom medegevoerd, hoopt 
zich in de fascines op en vormt dan spoedig een 
stevig en weerstandbiedend geheel, cn de vlecht-
werken der  fascines, aanvankelijk door  de palen 
tegengehouden, dienen op hunne beurt om ze 
te beschermen. n zet den arbeid voort tot-
dat hy' op de verlangde hoogte is gekomen; 
daarna bedekt men hem met eene steenstorting, 
om hein tegen de golven te beschutten. 

e arbeid heeft beantwoord aan de verwach-
ting; zoo is reeds het zuidelijke vaarwater, dat 
slechts 2.10 meters diepte bad, gekomen tot een 
minimum van 4.50 meter, overal, waar  dc werk-
zaamheden in vollen gang zijn. e vingen den 
1.4den Juni des vorigen jaars aan cn vorderen zoo 
goed,—men legt ongeveer  100 meters fascines 
daags — , dat men hoopte vóór het einde van het 
jaar  1875 de vaarwaters voor  dc grootste schepen 
toegankelijk te hebben gemaakt. 

— § Voor  dc mijn-ingenieurs en de boormeesters 
van Artesische putten ontlceiicn wij  het volgende 
aan de Zwilsersehc bladen: 

n eene onlangs te Bazel gehouden vereeni-
ging van dc Société de e heeft de hoog-
leeraar r  zijne hoorders onderhouden over 
de werkzaamheden, die in den omtrek van -
felden zijn ondernomen geworden, om eene kool-
houdeude laag nabij  den  tc vinden. e hee-
ren Qrealty, Vogt en h hadden zich reeds 
vóór eeuige jaren met dit vraagstuk onledig ge-
houden , maar  zij  werden belemmerd door  moei-
lijkheden, die zij  niet vermo;hten te overwinnen. 
Tengevolge der  verdrietige ondervinding, door 
Zwitserland gedurende den oorlog van 1870—71 
opgedaan, omtrent de gevolgen van dc noodzake-
lijkhei d al zijne kolen uit deu vreemde tc trek-
ken, vatte de heer l met geestkracht 
het oude denkbeeld weder  op, hopende, dat de 
streek van Ubeinfelden cene genoegzaam aan-
zienlijk e kolenluag zoude bevatten, aangezien het 
Zwart e Woud in geologisclien bouw zooveel over-
eenkomst heeft met de Vogezen. Eerst heeft de 
heer  Sulzer  vele reizen in het buitenland gedaan, 
om op de plaatsen zeiven de nieuwste boorw.j-
zen te bestudeeren. j  had alzoo gelegenheid 
zich in verbinding te stellen met den ingeniuur 
Schmittuiann, die zich ecu naam gemaakt heeft 
door  zijne bekwaamheid in deze soort van werk-
zaamheden, cn verzekejde zich van zijne diensten. 

Nadat de hoogleerarcu Studer, uit Bern, en 
, uit Bazel, de keuze van n 

voor  de ontworpen proefnemingen hadden goed-
gekeurd — deze streek is topogralisch op een be-
trekkelij k zeer  laag peil gelegen, en de boute 
zandsteen (gres bigarrèj, waaronder  men gewoon-
lij k de kolenlagen vindt op eene diepte van 1000 
tot 2000 voelen, komt uan de oppervlakte vun 
den bodem uit — en na de vorming van eene 

j  , die over  toereikende geldelijke 
hulpbronnen beschikte, loog de heer  Schiiiittniann 
aau den urbeid. 

Ziehier  eenige inlichtingen, gegeven in den 
 atsucien door  den beer  Zuudel, uit 

. 
e boortoestel bestaat uil eene holle stalen 

stang tot eene hoogte (of lengte?) van het boor-
gat, gevormd uit stangen vun 3 tot 4 meters, 
die aan elkander  zijn geschroefd. Zij  bevat aan 
haar  benedeneind eene stalen kroon, waarin dia-
manten gevat zyn. e stang draait met eene 
snelheid van 240 ii 300 slagen ,tuursj in de mi-
nuut. e hardste rotsen worden door  dezen toe-
stel snel vergruisd (usees); water  onder  sterke 
drukkin g wordt door  de slang gespoten (lancèej 
en  aanhoudend het voortgebrachte stuf mede. 

t dezmi boortoestel vordert de arbeid won-
derbaarlij k snel. Te , bij  voor-
beeld , heelt men iu een etmaul 18'",30 geboord 
in zandsteen en granietachtigen puddingsteen 
(een conglomeraat, uldus tjeuuemd nuur  de stee-
nen, die gelijken op pruimen in een Engelschen 
pt urn-pudding) en 13 . i "  in quartziet. 

e gebezigde diamanten zyu zwurte diamanten 
uit Brazil ië , de carbons der  Engelschen. n 
bedient zich ook van de bort, doorschijnende dia-
manten , die door  eenig gebrek ongeschikt zijn 

voor  den handel in juweclen. e diamanten 
waren in November  1874 waard: de carbons 37 
franken hot karaat en de hort 48 fr. , wat 175 
cn  fr . voor  het gram of wichtje uitmaakt, 
en hunne prijzen stijgen aanhoudend. 

Een niet-geslepen diamant, die een gewicht 
heeft van een gram, is meer  waard dan 1000 
f?) franken. o feit*  (kroon van diamanten) kan 
vol zijn en de rots over  de gchcele doorsnede 
van bet boorgat vergruizen, of, gelijk tc -
fcldcn het geval was, ringvormi g zijn, en in het 
midden van het gat een rotscilinder  achterlaten, 
dien men door  een vernuftigen toestel losmaakt 
en in de stang naar  boven doet komen. o 
cilinders zijn trouwe staaltjes of monsters van 
de doorboorde aardlagen. 

e bewerking van het vastzetten der  diaman-
ten in dc kroon luistert zeer  nauw. en daarvan 
hangt het wélslagen der  boring af. Zoo zy niet 
behoorlijk gezet zijn , breken dc diamanten of ra-
ken los, en één losgeraakte diamant verslijt snel 
de andere. t zijn overal de slecht geciuien-
teerdc of verbonden ronde harde steentjes (ga-

 van kwarts, in zekere zandsteenen aanwe-
zig , die een groot verlies aan diamanten ver-
oorzaken. n de vaste rots, hoe hard zij  ook 
wezen moge, is de slyting bijna nul. 

c middellij n van de kroon was te -
den 8Vj  centimeters of duimen, die van de cilin -
ders gedolven rots 5'/ 3 centim. Om het neer-
vallen der  overblijfselen te beletten, die de stang 
in hare ronddraaiende beweging van de wanden 
losmaakte, en die, als men haar  uittrok , het 
gat 'likwijl - tot veertig meters of ellen vulden, 
heeft men het gat moeten vorwyden met kronen 
van 7, 0 en 5 oude duimen {pouces) tot 210 
meters, en er  buizen van die middellij n in moe-
ten doen zakken. 

Tengevolge van dezen arbeid gebruikte men 
in het geheel ongeveer  zestig dagen ; dc boring 
zelve tot 435 meters werd volbracht in vier 
weken. 

n had eerst 280 voeten (een Zwitsersche 
voet is 3 palmen) bonten zandsteen te doorbo-
ren, daarna eenige voeten dolomiet, vervolgens 
eene laag zandsteen cn roode klei van nagenoeg 
duizend voeten dikte, welke twee delfstolfcn te 

p boven de steenkool liggen; maar  tc 
n stiet men, in plaats van kool, op 

rood graniet, daarna donkergroen en zeer  hard 
dioriet , zoodat men op 1420 voeten onder  den 
grond het werk meende te moeten staken, door-
dien de kosten der  boring met de diepte aan-
merkelij k toenamen. , waar  de arbeid werd 
afgebroken, kostte reeds de voet boring honderd 
twinti g franken. e arbeid zou, volgens 
het oude stelsel, twee of dri e jaren hebben ge-
duurd , en de uitgaaf ware niet veel geringer  ge-
weest. 

Volgens het verslag van den heer r  heeft 
deze vruchtelooze proef aan de Société 15U0OO 
fr . gekost, dat is te zeggen het een-vierde van 
baar  aandeelen-kapitaal (600000 fr.) . r  on-
danks deze mislukkin g heeft de hoogleeraur  zich 
verklaard voor  nieuwe proefnemingen in dezelf-
de streek. e kosten van eene nieuwe boring 
worden geschat op 100000 fr . 

t is te hopen, dat men er  zonder  verwij l 
toe overga, hetzij  bij  Olsberg, dat een halfuur 
van de verlaten plek ligt , hetzy te , 
waarvan de gesteldheid door  deskundigen nog 
gunstiger wordt geacht. l zou men de 
boring voortzetten tot 2000 voeten, teneinde 
tot eene bijna zekere oplossing van het vraagstuk 
te komen, namelyk te weten, of Zwitserland 
eene kolenbedding heelt, machtig of dik gonoeg 
om zich lot ontginning te . Overigens zou 
de heer  Schmiltman niet terugdeinzen voor eene 
boring van duizend meters, maar  zy' zou een 
half millioen franken kosten. 

Tot zoover  de Zwitsersche bladen. 
Ten slotte eene vraag; zou men ook niet de 

tunnels met diamanten kunnen boren/ 
. 

's-Gravenhage. e r  van Binnenland-
sche Zaken heelt bij  den aanleg van Staatsspoor-
wegen benoemd: tot adjunct-ingenieur, Th. . 

, A. Portielje, F. B. 's Jacob en Jhr. O. J. A. 
; en tot opzichter  3e klasse . . -

dorp, E. Thiange en J. P. . 

— Naar  aanleiding van > s besluit van 
den 5den . 75, bevattende eene organisatie van 
den dienst van het kadaster  en de daarmede iu 
verband staande werkzaamheden voor  de helling 
der  grondbelasting, is vastgesteld eene regeling 
van de standplaatsen der  ambtenaren van liet 
kadaster, de wjjze waarop zij  worden benoemd 
en bevorderd, hunne iractementcn en de aan 
bon toe te kennen toelagen en vergoedingen. n 
elke divisie van het kadaster  is een ingenieur-
vcrilicateur , te weten i in de kringen Zuid -

d (standplaats , d en 
Utrecht (standplaats Amsterdam,', Geldtrland eu 
Overijsel (standplaats Arnhem), Friesland, Gro-
ningen en e (standplouts Assen), Zeeland 
en het arrondissement Breda van de provincie 
Noord-Brabant (standplaats Breda), g en 
dc arrondissementen 's-Bosch en Eindhoven (stand-
plaats 's-Bosch). Er  worden 24 controleurs van 
net kadaster  benoemd. n standplaatsen N
te , VGruvenhuge, , -
warden, Groningen, 's-Bosch, Assen, Arnhem, 
Alkmaar , , Nijmegen, Utrecht, -
drecht, Breda, Zutfen, Amsterdam, Eindhoven, 

r  , Almelo, Winschoten , , 
lluarlem , Zwolle en Zierikzee. 

— J beschikking van den r  van Bin-
nenlandsche Zaken is uan den d van Admini -
stratie der e -
schappij  vergunning verleend tot het leggen van 
eene telegraalleidiug, ten dienste van den Oos-
terspoorweg, door  de gronden eu in den bodem 
van het Apeldoornsche . 

— Oe opmetingen en waterpassingen, vanwege 

den Waterstaat gedaan, om de eerst vastgestelde 
richtin g van het kanaal door  de Geldersche Vallei 
te veranderen , zyn thans naar  wensen afgeloopen. 

e richtin g is nu vastgesteld van bet veerhuis 
te Opheusden af naar  de zoogenaamde nSnor"  in 
de richtin g van de Waal te . Naar 
de andere zijde zal het kanaal in de richtin g naar 
Amersfoort de Grebber-lini e volgen , waarvoor 
eveneens opmetingen hebben plaats gehad. Uit 
dc herhaalde opmetingen blijkt , dat do g 
het nog altij d wenscheiyk acht, dat liet hier 
bedoelde kanaal totstandkomt. Tc Wageningen 
hoopt men nog, dat de gemeente in het ge-
not van het kanaal zal deelen; de thans aange-
brachte verandering staat daarvoor  echter  niet 
gunstig. 

— e  Nieuwsbode verneemt, dat de 
concessie van de Nederlandsche Zuid-Oosterspoor-
wegmaatsehappij  Nijmegen -Tilbur g met twee 
jaren is verlengd. 

s-Gravenhage. Omtrent het gieten der  dui-
zendste molenas in de fabriek «de Prins van 
Oranje"  alhier, onlleenen wij  het volgende aan 
Hei Vaderland van 17 r  '75: 

t groote plechtigheid werd gister  een ge-
beurtenis in een der  voornaamste  dei-
residentie gevierd, die ruimschoots waard >- er 
bijzondere melding van te maken. 

n de ijzergieterij , die de eer  geniet van zich 
naar  onzen s te mogen noemen, werd 
's namiddags te 2 ureu de 100O"r molenas gego-
ten. t belangrijk feit had plaats in tegenwoor-
digheid van eeu uanlal geinviteerden . omstreeks 
driehonderd belangstellenden waren bijeengekomen 
om er  getuigen van te zijn. e r  van 

e Zaken bevond zich op het terrein 
met zijn gezin, zoo ook de r  van Oorlog, 
de eerste secretaris van de Fransche legatie niet 
den kanselier, den heer , generaal Van 
Swicten en verscheidene andere aanzienlijke per-
sonen. c directeuren mochten bovendien zeer 
vleiende brieven ontvangen van Z. . den , 
11. . de n en de Prinsen der e 
Familie. 

Op het feestterrein werd een korte doch kern-
achtige rede uitgesproken door  den President-
Commissaris uit de aandeelhouders der : 
»> j  de Prins van Oranje" , baron Schim-
nielpeiiiiinck van Nyenhuis. Ook werd liet woord 
gevoerd door  den Staatsraad Van Oordt , uud-
Voorzittcr  vuu de j  tot bevordering 
van Nijverheid, die zeer  helder  uiteenzette, hoe 
belangrijk de gebeurtenis is op het gebied der 
inlaudschc fabrieksnyverheid. 

't Was bovendien een feestdag voor  den gie-
tersbaas, , die meer  dun b*6 jaren aan de 
gieterij  werkzaam is geweest en tegenwoordig was 
bij  het gieten van al de duizend ussen, alsook 
voor  den hooldboekhouder  den heer . C. ten 
Urummeler  , die juist op dezen dag zyn betrekking 
gedurende U jaren bad waargenomen. 

Op het feest uan de fabriek volgde des avonds 
een groot feest iu den Schouwburg. e is wel-
licht nimmer zoo bezet geweest als dien avond 
by de buitengewone toqtieeJvoorstelling, welke 
het r  der : »Uzergictery de 
Prins vun Oranje"  aau haar  beambten en werk-
lieden had aangeboden, ter  gelegenheid van bet 
gieten der  duizendste molenas. 

Onder  dc talrijk e genoodigden, die in grooten 
getale met vrouwen en dochteren waren opge-
komen en de eerstu rijen bezetten op eune wijze 
die aan een gala-voorstelling deed deuken, werden, 
behalve commissarissen eu directeuren der -
schappy, opgemerkt: Z. Exc.de r  van Bin-
nenlandsche Zaken, de tluagsche Burgervader, 
vele leden van den Gemeenteraad, voorts afge-
vaardigden van de Vereen igingen hierterstede, 
die niet de iiyverheid en den werkmansstand iu 
verband staan, zoo ook van de g voor 
den werkenden stand , de Ambachtsschool, de Na-
tionale Zangschool voor  handwerkslieden, enz. euz. 

e stemming onder  de aanwezigen was recht 
feestelijk eu openbaarde zich in dc pauzeeringen 
bijwijle n door  het aanbellen van de volksliede-
ren. Aan de dames, die rollen vervulden iu de 
boide tooticclstukkeu, werden prachtige bouquet-
ten aangeboden. c voorstelling van het volks-
tooneelspel met zang e liederen van den muzi-
kant"  slaagde uitmuntend. e vroolykheid, die in 
de zaal heersebte, werkte natuurlij k gunstig te-
rug op de stemming der  urtisten. 

n de groote pauze trad een der  heeren direc-
teuren voor  bet publiek op eit hield een treffende 
toespraak naar  aanleiding van bet feest. Zyn 
warme woorden, die getuigenis gaven van de 
goede verstandhouding die aau de fabriek c 
Prins van Oranje"  tusschen de patroons en de 
werklieden bestuat, werden door  de aanwezigen 
luide toegejuicht. Niet minder  bijval vond het 
lied, dat de  er  Bigot voor  deze gelegenheid had 
vervaardigd en dat door  hem zelf werd gezongen. 

t mocht zulk eeu bijval vinden, dat allen bij 
de slotwoorden der  coupletten den zanger  accom-
pagneerden eu hem terugriepen, waaraan de 
heer t voldeed eu nogmaals het laatste cou-
plet ten beste gaf. 

e avond werd zeer  geuoeglyk besloten met 
do opvoering van het grappige stukje »Snorken 
is het consigne", dat alleraardigst werd afgespeeld. 

— e Vereeniging tot bevordering der  zoetwater-
visscherij  iu Nederland, gevestigd te , 
heeft de volgende prijsvrau g uitgeschreven: 

i zooveel mogelyk volledige beschrijving 
(liefst met teekeningen opgehelderd) van de zoet-
watervisschery, uettun en gereedschappen en hun 
gebruik." 

Zi j  looft uit eene premie van ƒ 200 voor  het 
volledigste, door  de commissie van beoordeeling 
goedgekeurde antwoord. 

e antwoorden moeten ingezonden worden aan 
den Secretaris der  Vereeniging, den heer  Cs. Stal, 
te , vóór 31 r  1876. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
, S Jan, 

'«-Uiige, te 11 Vj  area, door  bet ministerie van bin 
nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
het onderhoud der  werken behoorendc tot de veren 
tc Willeuudorp ca te 's-G ra vend cel. g ƒ j 

, te 1 uur, door  burg. en woth.: bet één-
jari g onderhoud dor  straat . grint- , schelp- en puin-
wegen-

innen, te 1 uur , door  burg. on weth.: het vervoe-
ren van- eenigen grond, liggende op de hermeu vau 
deu straatweg aldaar, naar  dc noordzijde van de 
vaart, tusscheu de g cn de . . kerk. 

, tc 1 uur , door  burg. on weth.: de 
levering van 70 J gewasscheu en 50 * ongewas-
schcu grint , cn de in '70 voor  de getuoentefabrikage 
benoodigde bouwstoffen. 

, 4 Jan. 

, te uren, door  burg. on weth.: 
het vergrooten vau liet schoolgebouw biunon dio ge-
meente, benevens bet aanbouwen van portalen, net 
restauieeron van het bestaande schoolgebouw en re-
paralie aan de onderwijzerswoning. Aanw. 3 Jan., te 
10 uren. 

Alkmaar , te 12 uren, door  het gemeentebestuur: 
de verschillende vernieuwing»- cn onderhoudswerken 
over  '76. g / 24,450. 

: het ophoogen on bestraten vau een weg, 
van de Trompstraat af tot aan ccn weg uaar  de n 
van . . bij  G. van der . 

ipeldeern, bij  Wed. Van : hot bouwen 
van eeu woonhuis iu liet Oranje-park. . bij  den 
bouwmeester  P. J. de Bruin , aldaar. 

f , A Jan. 

Arnhem, te 1 uur, door  de comm. voor  de ge-
tneentoreiniging, aan haar  kantoor: het verbouwen ea 
uitbreiden van don paardenstal op dc mest bergplaats 
aan den llommelsclicweg. 

, te 2 uren, door  do comm. vau bch. 
der  kerk. goederen ou fondsen, in het : 
10. hot albrekeu cn het geheel nieuw opbouwen van 
dc eene- cn 2o het herstellen en het bijbouwen vau 
de andere pastorie, ten behoeve van boveugenoemde 
gemeente. 

e Waarden (bij  Grijpskerkf , voor . c Waard: 
het afbreken cn wederopbouwen eener  behuizing met 
schuur. . b'j  dtn architect , to Grijpskerk . 

, 41 Jan. 

, tc 11 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, ten dienste der  Staatsspoorwegen: het 
verleggen van den oostelijken afsluitdij k hij  den
denboek , het maken van tien mond van het spoor-
wegbassiu langs bet goederenstation. het verlengen 
van den waterkcerendea dijk en bet maken van een ka-
naal met keersluis aan do oostzijde dgr -
landen tc Amsterdam, teu behoeve vau den spoorweg 
Nicuwcdicp—Amsterdam. g /806,000, 

, tc 12 uren, door  burg. en weth.: lo. de 
onderhoudswerken enz., behoorendc tot het Utrecht-
sche jaagpad , iu 2 perc.; 2o. idem van dc llaarlcmsche 
trekvaart tot aan : 3o. het opmaken , reinigen 
eu onderhouden van ren gedeelte der c trek-
vaart ; lo. onderhoudswerken behoorendc tot do Zijl -
dijken, alles ged. 5 jaren. 

Grenlngen, te l ï ' / j  uren, door  burg. cn weth. 
het aanleggen van cene straat eu het plaatsen van 
plankettingen ovnr  en op de Nnordnrkuipeii . Bilj . 
inz. 5 Jan. 

Warmer veer, te G uren, door  burg. cn weth.: het 
maken en stellen van 2 deuren in Se Noordcrsluis. 
Bilj . inz. 24 uren voor  de besteding. 

Papendrecht, bij  den pciiningm. van de Neder-
waard: de levering, vóór 1 Febr.. van 1000 , 

n in de bergplaats bij  het stoom-
gemaal. 

, door  kerkvoogden der . gemeente: 
het verven cu behangen der  nieuwe pastorie. Bilj . 
blenden bij  den admiu. kerkvoogd A. Questius. 

VrUdag, V Jan. 

lto-rndi.i l te  uren, door  A. O. Somers, in 't 
Xcêrlandsch s . het bouwen van ccn beneden-
en bovenwoning. 

Arnhem, te 12 uren, door  het ministerie van 
financiën, aan het gebouw van liet prov. bestuur: het 
vierjari g onderhoud der n mot toe-
hchuorcu onder  beheer  der  ambtenaren van 's s 
waterstaat iu Gelderland, van  Jan.'76—31 9 
in 2 perceeleii. 

Zwalle, le 12 ureu, door  het prov. bestuur: lo. 
het onderhouden vnn de aarde- en verdiepingswrrken 
van de t en hare zijlakkcu ; 2o. bet doen 
van vernieuwingen enz. aan de kunstwerken, gebou-
wen enz. der t en hare zijtakkeu, met het 
leerwerk , belde ged. '70. ) 

l'treehl , tc 12 uren, iu e Geldersche Bloem: het 
verbouwen en inrichten tot buitenverblij f van het lo-
gnmetit n Platlcnburg, aldaar. Aanw. Jan., van 
11 -12 uren. 

/ui ren. te 1 , ten raadhuize: lo. de levering 
van 0 straatklinkers; 2o. idem van 200 3 grint ; 
3o. de vernieuwing van een waterrad van den water-
kureuinoleu; lo. bet vcrwerkeu vau oud ijzer  eu de 
levering van nieuw gesmeed ijzer; 6o. het verven van 
de zitbanken in dc wandelingen. 

Xienwelde, te 3 uren, door  den architect B. Cre-
mer, bi.i den logomenthouder  J. . C'remcr: het bou-
wen van eeue nieuwe schuur. Aanw. 6 Jan., te 
10 ureu. 

Zaterdag,  Jan. 

, tc 11 uren, door  den burgem. van Tie-
tjerkstoradeel: dc levering cn plaatsing van stamboo-
11 enz. 

Anmterdam, tc 111, ureu , door  dc Verceniging 
ten behoeve der  Arbeidersklasse, in Oe e : 
bet onderhoud, alsmede de herstellingen cn vernieu-
wingen ged. 'TU, aan dc woningen der  Vereeuiging. 

. bij  deu architect W Uamor. 

VBearh, te 1 uur , door  de comm. vau adm. over 
de govangcuisscu: de leveriug van ruim 2000 . 
verschillende wollen en katoenen breigarens, wollen 
cn katoenen stofTeu, naaigarens enz. euz. 

, bij  Wed. S. . : het bouwen 
eeuer  boerenstclphuiziog uabij . Bestek ligt 
bij . P. , aldaar. 

, 10 Jan. 

, te l l ' / i uren, door  het prov. bestuur: 
het vijfjari g onderhoud der  havenwerken te -
harnis (76—'80). Aanw.  en 6 Jan. 

Amrterdam , tc 12 uren, door  burg. en weth.: le 

Eere. bet iu '76 uitdlupeu van gracliten, slooteu en 
alkhavens enz.; 2e perc. het in '76 uitdiepen van 

buitenwateren, van het J en van de dokken. 

E  — Zond«g 2 Januari 1876. 

, te 12 uren, door  het gemeentebest.: 
bet bouwen van eene nieuwe openbare school op het 
terrein naast de hoogere burgerschool aldaar, met bij -
levering der  benoodigde school meu beien enz. Bestek 
ea teekeningen liggen op het raadhuis. Aanw, te 
9 uren. 

, tc 2 uren, door  N. C. Oudshooru: het af-
breken van een pakhuis en het bouwen van berg-
plaatsen voor  brandstoffen en magazijnen voor  meel. 

. bij  den bouwkundige W. F. van der . 
Aauw. 7 Jan-, tc  uren. 

,  Jan, 

v\ ui-hum, te 11 uren, door  liet . . kerkbestuur, 
in het hotel : hot bouwen eener  kerk met 
toren enz. en pastorie. . bij  den arebitect A. Tepc, 
te Utrecht. Aanw. tc 10 uren. 

i.ruuèngen, te 12 ureu, door  burg. ea weth.: het 
bouwen van eene houten draaibrug, met steenen pe-
nantmuur  en walhoofd, in den weg to Stadskanaal 
over  het kanaal naar  dc Wildervauksterdallcn. . 
bij  don ingenieur  der  stadsvenen . s Sz., te 
Stadskanaal. Bilj . inz. 10 Jan. 

FUlterdam, in hot Timmerhuis: o. a. de levering 
van 24 partijen iepenhouten brugstrooken voor  rijvoe-
riogen, tc zamen bevattende 3311 stuks. 

Weenidag, * -

l'treeht , te 1 uur , door  de directie der  Ncd. 
: de levering van 20,000 stuks 

» eikcnliouten dwarsliggers, in  perc, cn 1520 stuks 
\ eikenhout voor  wissels, iu 5 perc. Bil), inz. 11 Jan.. 

, bij  den pres.-kerkvoogd dor . gem. G. 
 Grocncveld: het afbreken eu wederopbouwen der 
1 pastorie. Bestek en teekening bij  J. do Wit , aldaar, 
j  Aanw. 4 Jan., te 10 uren. 

Jelluni : het afbreken der  oude school met huis, 
aldaar, en hot tc dier  plaatsen bouwen vau eene on-
derwijzerswoning. Bestek ligt bij  den kastelein -
danus, aldaar. Aanw. G Jan., tc 12 uren. . bij  deu 
architect W, A de , te . 

, bij  Jan J. : het bouwen eener 
boercuhulziug. Aauw. 5 Jan., te 12 uren. 

Uanderdag. » Jan. 

Arnhem, te 12 uren, door  het prov. bestuur: het 
ondernoud van en de herstellingen aau de kunstwer-
ken op dc Berkcl over  1X76. ) 

Vrijdag , 14 Jan. 

krimpen ad Uie l, te 12 uren, door  het polderbe-
stuur  van , in het gemeentehuis: hot vijf -
jari g onderhoud van-, beucveus dc vereischt irordonde 
leve ran tic n aan . do ten dienste van genoemden polder 
bestaande molens, duikers, bruggen, hoofden, sluis 
eu verdere getimmerten van 1 Jan. '76—31 . '80. 

Gramnbergen. tc 12 uren, door  burg. cu weth.: 
bet bouwen van cene school. . bij  de architecten 

, tc Zwolle. Aanw. to 11 uren. 

Baarland „  tc 2 uren, door  kerkvoogden der . 
gemeente, in de consistoriekamer: bet afbreken der 
oude- cn bet bouwen van eeue nieuwe pastorie aldaar. 

. hij  den architect llauniuk , te Goes. Aanw. te 
11 uren. 

, 17 Jan. 

, te  uren, door  kerkvoogden en no-
tabelen der . gemeente: het bouweu van eene 
pastorie. Bilj . inz. 16 Jan. bij  deu voorzitter  van het 
kerkbestuur . Appel. 

- n.igc, te 11'j  uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van bet prov. best.: 
liet maken eener  veerhaven in den veerdam te'a-Gra-
veudcel. . bij  den hoofdingenieur , e 
cu den ingenieur  Vau , te . g 
/ 5300. 

g 18 Jan. 

Jaaraveld, tc 11 uren. door  dijkgraaf ca hoog-
heemraden van den s en Usel-
dam, in het dijkhuis : het verboogen en verzwaren 
van den k Benedendams, over  8372 . 

g f 113,700. 

t arden bui g. tc 12 uren, door  regenteu van het 
burgerweeshuis, in t f van : het plaat-
scu van cene ijzeren afsluiting, lang 40 , aan het 
plciu vau genoemd gesticht. Aanw. tussehon 10 en 
12 uren. 

, te 2 uren, door  het bestuur  van den 
calauiitousen polder, in de directiekeet: het doen van 
6 grondboringen, op den buitenberm , ter  gezamenlijke 
diepte vau 205 . Aanw. 12 cu  Jan. 

WaeuBdag,  Jan. 

, tc 11 uren, door  hel ministerie vau bin-
nenl. zaken : de levoriug vau steenkolen ten dienste 
van den stoom watermolen binnen den benedenhoek 
van het Steeueuhockschc kanaal. ) 

, 10 Jan. 

, te 12 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, teu dienste der  Staatsspoorwegen: het 
maken van bcvestigings- cn verder  bijkomende wer-
ken voor  de spoorwegbrug over  het Noordzeekanaal 
te Zaandam, teu behoeve van den spoorweg Nieuwe-
diep—Amsterdam, lui . bij  deu eerstaanw. ingenieur 
te Amsterdam. Aanw. 11 en  J&u- , telkens tc 
11 uren. 

Arnhem, te 1 uur , door  do comm. der  gemeente-
gnsfabrii'k , in hare vergaderkamer: de levering van 
3,500,000 . prima qualiteit e gaskolen. 

l'treeht , te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. 
vau Staatsspoorwegen, aan het centraal bureau: bei 
leveren van eikenhouten dwarsliggers eu van vierkant 
beslagen eiken wisselhoul, len behoeve der  uitbrei -
ding van do sporen op het station Nieuweschans. iul . 
bij  den sectie-ingenieur  tc Grouingeu. 

VrUdag, 11 Jan. 

i4leuw - tm«ier i lnm , door  het voenscliap Barger-
Westervecn, bij . de Vroome: het maken van p.m. 
435 . lioofdwij k met splitting, tusschen do plaats-
nummers 299, 35!» on 357 van het Barger-Westerveen. 

. bij  den secretaris G. . Grataina. 

Zaterdag,  Febr. 

l'treeht , te 1 uur, door  burg. en weth.: delevering 
van 235,000 . Engelsche gaskolen, ten dienste van 
de stedelijke gasfabriek in '76. 

»P later  te bepalen datum. 

: bet bouwen van eeu woonhuis op 
bouwperceel no. 44, in de . . bij 

n architect J. van , aldaar. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Purmerend, 17 : de vernieuwingen aan- en 
bet éénjarig onderhoud vnn de stedelijke gebouweu 
enz.; gegund aan J. Plas Jr., aldaar, voor  y 4743. 

, 17 : het éénjarig onderhoud der 
s telegraaflijnen in Zeeland, ir . S perc.; minste in-

schrijvers waren: perc. 1, W. Philipse, tc , 
voor  ƒ 2 6 4; perc. 2, P. J. van Pnflelen en Zn., te 

, voor  ƒ199 .99: perc. S, W. Philipse, voor 
f~\~. perc. 4, P. den , te Zierikzee, voer  /247; 
perc.  T. F. Wisse, ie Zierikzee, voor  ƒ 3 2 8; perc. 
6, A. van Bezooiien, te , voor  ƒ439; 
perc. 7, P. , te Brcskens, voor  ƒ 4 3 4; perc. 8, 
P. J. van l Nz., te , voor  ƒ 750. 

'a-Baneh, 17 : lo. het driejari g onderhoud der 
s groote wegen in Noord-Brabant, ia 11 perc.; 

minste inschr. waren: perc. 1, G. van Erp , te -
malen, voor  ƒ5480; perc. 2, J. van , te -
mcl, voor  ƒ 1 9 9 5; perc 3, F. van den Borg, to , 
voor  /"6470; perc. 4, . van Gaal, te Geldrop, voor 
ƒ 3 4 5 9; perc.  en 6, J. van Eijk , te Tilburg , voor 
/"30S9 samen; perc. 7, J. van F^mpel, idem, voor 
ƒ1524; perc. S cn 9, G. U. , te Breda, 
resp. voor  ƒ8894 cn j  perc. 10, . Bernards, 
te , voor  ƒ7777; perc. 11, . , te 

k , voor  ƒ7377 ; alles per  jaar. 

2o. het driejari g onderhoud van n 
in Noord-Brabant, in 3 perc; minste inschrijvers waren: 
perc. 1, G. J. van Erp, te , voor  ƒ1140; 
perc. 2, J. de Beer, te Tilburg , voor  ƒ 4 6 3; perc. 3, 
P. dc Jong, te .Werkendam, voor  ' 1095; alles 
per  jaar. 

3o. bet éénjarig onderhoud der  gebouweu van het 
prov. bestuur; minste inschr. was T. . , al-
daar  , voor  f 1667. 

Utrecht, 18 : lo. het onderhoud der  prov. 
irriutwrgen , in 2 perc; minste inschrijvers waren: 
perc. 1, W. tire-inch, voor  ƒ 3 2 0 0; perc 2, F. S. 
Gerritsen, voor  /"216S. 

2o. het driejari g onderhoud van dc schipbrug over 
de , tusschen Vreeswijk ea Vianen; minute in-
schrijver  was J. Barncvcld,te Vreeswijk, voor  ƒ 7900 
per  jaar. 

Sa het bouwen van een magazijn met werkplaatsen 
bij  de gasfabriek; minsto invbrijvc r  was . , 
te , voor  ƒ 8185.50, 

4o. verschillende onderhouds- cn vernieuwingswer-
ken: a. slais te Vreeswijk, />. straatweg Utrecht-
Vreeswijk: P. , aldaar, resp. voor  ƒ 1 0 73 en 

ƒ 4 6 3 7; e. sluis Nieuwcrsluis en jaagpad : 
W. vauSchaik, te Nieuwcrsluis, voor  ƒ 1 0 9 2; (/.jaag-
pad Utrecht—Woerden , P. , voor  ƒ2187. 

. 18 : de levering ged. '76 van 
gebakken steen: minste inschrijvers wareu Telenga 
eu Co., te Francker, ii ƒ 12 eente en ƒ 11 tweede 
soort per  1000. 

Plrtersblerum, 18 : het vertimmeren eener 
voorhuizing met het daarachter  bouwen eener  schuur 
met bijgebouwen op Groot Walta te Sexbierum: ingek. 
6 bij. , als: 

. Zaagsma, te Sexbierum, ƒ 13,846 
J. van , „  Oostcrbierum, „  13,485 
F. Poelstra, „  Tjummarum , „  13,176 
G. Brouwer, „  Franeker, „  11,958 
P. , „  11,847 

. dc Jong, „  St.-Jacobi-par., „  11,277 
, 18 : het bouwen van een post-

kantoor  met directeurswoning; ingek. 11 bilj, , als: 

J. Wolrig , te , ƒ 18,000 
J. , „  Finsterwoldc, „  17,293 

, „  Nieuwe-Pekela, „  14,943 
G. , „  Oostwold, „  14,770 
C. , „  Nieuwe-Pekela, „  14,311 

. Timmer, u Becrta, „  13,880 
J. Strating, „  Oude-Pekela, „  13,340 
J. Edens, „  Blijham, „  13,285 

. de Groot, „  Winschoten, „  13,000 

. , „  Bliiham, „  12,666 
E . r . d. Voort, „  Winschoten, „  12,588 

, 20 : het inrichten tot meststaal van 
het terrein aan de l bij ; ingek. 14 bil-
jetten, als: 
T . Volker  Jz.. / 22,400 

. van der  Wegt, „  21,900 
. N. , tc n al... „  21,860 

S. van 'tVerlaat , „ , „  21,854 
C. de Borst, „  Papendrecht, „  18,989 

. J. r . d. Steenhoven 
en Co., rt 18,947 
. Volkor , „  18,700 

J. , „  18,370 
A. Stam, , „18 ,288 
P. . Volker. „  Sliedrecht, „  17,991 

. dc Borst, „Papendrecht, „17 ,468 
Gebr. Ek , „  17,390 
A. Blok, „  's-Gravendeel, „  17,348 

. s Jr . en C. Bothof, „  16,990 
overigen aldaar; gegund. 

Alkemade, 20 : lo. het driejari g onderhond 
van don ürrintwe g en de voetpaden met daar  bijbe-
hoorende kunstwerken en plantsoen: ingekomen 7 
bilj. , als: 
B. , ƒ 14,100. 
P. Castelijn, „  14,070. 
J. J. van , te Bodegraven, „  13,500. 
P. , 13,100. 

. W. , „  12,870. 
W. A. van , „  Zoeterwoude, „  12,869. 
J. vau der  Burg, „  12,307.50 

2o. het bouwen van oen ophaalbrug in den grint -
weg te Nieuwe-Wetering; ingekomen 4 bilj. , als: 

J. J . van , / 1999 
. W. , „  1788 

J. vau der  Burg, „  1677 
. , „  1575 

overigen aldaar. 

Amsterdam, 20 : lo. bet bouwen van eene 
openbare tusscbeaschool met gymnastieklokaal; ingek. 
13 bilj. , als: *  8 

 Timman, / 44.9S7 
. .  42,400 

E. Slaap, m

A. Aalders, ( ( 41,230 
C. J. ,  41,098 
J. J. Visser, 41,000 
W. Westerhof, lp Weesp. 40,888 
J. , n 39,971 
J. J. Boekholts, „  39,960 

. Oziuga, 38,960 

. , „  38,550 
A. de Jong, „  36,200 
Gebr. van , „ . „  34,890 
overigen aldaar. 

Utrecht, 20 : dc levering van materialen aan 
de stedelijke gasfabriek; minste inschr. waren voor: 
ijzeren pijpen, fitting s enz., Van den Borg én Co., te 
Amsterdam, ƒ 1 9 8 1 . 6 05 ; smeedijzer. . S. Stokvis en 
Zonen, te , /1028.54; gegoten püpen, Van 
den Berg en Co., / 6977.60; gietijzer. Van Oppen en 

e Beaumont, tc , ƒ 1174; kalk, tras eu., 
Erven U. Trip , aldaar, ƒ 3219; poetskatoen, A. van 
Buitendijk , aldaar, ƒ 1 0 8; hout, . , ƒ440.40; 
steenen, Erven . Trip , ƒ 446. 

n , 20 : lo. de levering nau -
Uldephaert-en-A.  vau 950 t suileobaamlt; minste 

inschr. waren s en Van h , te , 
voor  ƒ 11,846.50. 

2o. bet maken van eene steenglooiing, ter  vervan-
ging va  192.90 . lengte paalwerk. ten zuiden van 
Staveren; gegund aan J. . Boom, aldaar, voor 
ƒ 4674. 

wanten*, 20 . bet driejari g onderhoud der 
kunstwegen in die gemeente; gegund aan J. Veldkamp 
ea J. , te Bedum, voor  /'5040. 

, 20 : hot onderhoud der s 
groote wegca in , in 8 perc; minste iuschr. 
waren: perc. 1. 4 en 6, Jos. Vcrna, aldaar, resp. 
voor  ƒ 3 7 8 0, / 7550, ƒ 7 0 8 8; perc 2, , voor 
ƒ5913; perc. 3, Pecrehoom, voor  /*2g84; perc. 6, 
F. Niessen, voor  ƒ11,380; perc. 7, . Jennisscu, 
voor  ƒ 5540; perc. 8, e , voor  /1539, alles 
per  jaar. 

, 20 : het bouwen van oen schoollokaal; 
gegund aan Güissen, aldaar, voor  /*9260.67. 

'a-llage, 21 : de levering aan het dep. van 
e van lo. grenen balkdelcn; geen iuschrnvers; 

2o. idom ribben, 1 bilj . ingek. van B. , te 
Blokzijl , voor  ƒ 1 5 0 0; 3o. vuren delen; minste inschr. 
dezelfden, voor  ƒ 2 8 1 2; 4o. dennen dolen; minste in-
schrijvers Eindhoven en Zn., to Zwolle, voor  ƒ 1 7 6 0; 
5o. idem ribber.; 1 bilj . ingek. van . E. van Gelder 
en Co., te Amsterdam, voor  ƒ 7 2 0; 6o. scbccpsglas; 
1 bilj . ingek. van W. n en Zn., tc , 
voor  ƒ751. 

Alr>n , 21 : liet vijfjari g onderhoud dor  2 wa-
termolens enz. van de n Zaansche en -
veldsche poldors: minste inschrijver  was W. van 

, aldaar, resp. voor  ƒ 3 1 50 en ƒ 2 0 1 0; niet 
gegund. 

Weenp, 21 : liet maken van eeu grintweg van 
Naardcn naar  de batterijen aan de ; 
minste inschr. was J. van , te Naardcn, voor 
ƒ 10,875. 

Graningen, 21 : het maken van eene aarde-
baan en hot daarin aanleggen van een klinkerweg in 
Onstweddc; minste inschr. was J. S. Wietzema, te 
Stadskanaal, voor  ƒ3989. 

Grave, 22 : het bouwen van ccn sociëteitsge-
bouw met kastel eins woning voor  du sociëteit Tot Nut 
cn Vermaak: minste iuschr. was . vau der , 
te , voor  /5U90. 

, 22 : lo. het doen van eenige her-
stellingen aan- cu liet onderhouden van hot voormalige 
Oostindisch , ged. 1S7G—'78; ingekomen 9 bil -
jetten , als: 
P. s en Zn., ƒ 5SG9 
J. de Bruiine, te , „  5492 

. J. Wehlragcr, „  4493 
G. J. , „  Wadinxvcen, „  4305 
0. Gulbranseu, „  4100 
A. van den Spiegel, „  3990 

. A. Swets Az.. „ , „  3900 
A. van , „  Ameide, „  3889 
S. . Tassemcijcr  J r , „  3785 

2o. bet onderhouden van- en het doea van eenige 
herstellingen aan de terreinen, de haven, de gebou-
wen euz. van 's s t op de voormalige 

f aldaar: ingek. 9 bilj. , als: 
. J. Weldragcr, ƒ 2B.100 

O. Gulbranson , „  25,000 
J. de Bruijne , „  24,588 
A. van den Spiegel, „  22,990 
S, . Tasscmeijer  Jr. , „  21,766 
C. de s co Bruijuzecl 
ea N. Verwaaijea ea Zn., „  19,S00 

P. Verbruggen. te Waddinxveen, „  19,775 
A. van , „  Ameide, „  19,463 

. A. Swets Az., „  18,850 
overigen aldaar. 

'a-llage, 22 : het maken van eene nieuwe kap, 
betimmeringen aan de gerechtszaal, enz. enz. aan het 
palcis van justiti e en daartocbehoorendc kazerne der 
maréchaussee te ; ingek, 6 biljetten, als: 
J. , te , ƒ 22.sin i 
J . J. Vink en 

J . van Prooijea , „ m , ., 21,950 
J. Ubachs, „  Nieuwstad, „  21.SS0 

. van de Weijer, „ , „ 5 
G. Janssen, * „  idem „  20,789 
U. Peters, „  idem „  19,378 

'a-llage, 22 . het opnemen en hcrle^gcn van 
kei- en klinkcrbestrntin g in do gomconte; minste in-
schrijver  was . Jongenburger, tc Waddinxveen, a 
ƒ 0 . 2 39 *  per . 

Purmerland, 22 : lo. het doen van eenige ver-
nieuwingen aan* cu hot zesjarig ouderhoud der  beide 
watermolens met aanhoorigheden; minste inschr. was 
J. Band, te Purmerend, voor  ƒ 7610. 

2o. het doen van ecnigo vernieuwingen aan* eu bet 
zesjarig ouderhoud van de bruggen, schoeiingen enz. 
in deu wog ea van de Susaunasluis met sltiiswachters-
woning; minste inschrijver  was J. , al-
daar, voor  ƒ2200. 

l d liter , 23 : het verbeteren van het zeefrout 
van 'tfor t Erfprins;  ingekomen 4 bilj. , als: 
J. van der , tc , ƒ 788*000 
A. S. Scbaafsma, „ . „  094,400 

. J. v. d. Stcenhoven 
en Co., „ , „  694,000 

J. , „  Amsterdam, „  68S.00O 

, 23 : het bouwen eener  bouw mans-
woning met schuur, enz.; ingek. 22 bilj. , als: 

. . van , te Zuidland, ƒ21 .700 
E. Wevels, „  idem „  21,670 
A . de Bruin , „  Nieuwcnbooru, „  20,197 
P. Wevels, „  Simonshaven, ., 19,963 
A. , „  Oostvoorne, „  19,934 
P. de , „  Vierpolders, „  19,825 
P. Oprei. „  Simonshaven, „  19,400 

. n iu 'tVeld , „ e en 
J. Verhoeff, „  19,345 

C. W. Stans, „ , „  19,100 
T. . Brake, „  idem „  18,997 
P. Quack, „ , ,. 18,700 

. Oosterlce, „  idem „  18,680 

. v. d. , „  idem „  18,660 
A. . Essenberg. 18,010 

e Vos, „  Zwartewaal. „  18,000 
. Gille, „ , „  17,999 

A. Brouwer, „ . „  17,990 
J. Oprei, . Zuidland, „  17,930 

. Bakker, „ , „  17,900 
W. van , „ , „  16,790 
Jobs. , 

cn . „  Nïeuwenhoorn, „  17,750 
T. , „  idem 

en A. , „ , „  16,670 
overigen aldaar; gegund. 

l'treeht , 24 : het bouwen van militair e werken 
op , als: eene kazerne, stallen cn het in-
richten vau bet bestaande gebouw tot magazijn voor 
artillerie , in 3 perc; minste inschrijvers waren: perc 
l ea 2, J. Verkoren, te Voorschoten, resp. voor 

ƒ380,000 en ƒ280,000; perc 3, A. C. Vink , tc 
Utrecht, voor  f 105,000; voor  de massa: . J. van 

den Steenhoven en Co., te , voor  ƒ716 ,000. 

, 24 : het éénjarig oudorhoud der  ge-
meen tcgcbouwen, bruggen, n enz.: minste in-
schrijvers waren Gobr. , aldaar, voor  ƒ6504. 

. 24 : bet maken vau cene bcton-
fundecring voor  ccn kaaimuur  voor  eene los- en la-
dingplaat*  aan het kanaal door  Zuid-Bcveland te We-
meldinge.'  minsto inschrijver  was . Volkcr , te -
drecht , voor  ƒ4235. 

l'treeht , 21 : voor  de onderhoudswerken ged. 
'76 waren minste inschrijvers: a. de schutsluis aan 
den , , voor  /846; //. dc Statenbrug, 
Gerritsen, te , voor  ƒ 1 0 2; c. de brug bij -
niugslust en de , , voor  ƒ 1 3 7; 
overigen aldaar. 

ttreeht, 24 : het éénjarig onderhoud enz. der 
academische gebouwen: miuste inschr. was . van 
Baaren, aldaar, voor  ƒ7549. 

, 24 : het maken vau fiiudecnngen voor 
werktuigcu ou bet verplaatsen van ecu muur  iu de 
ooustruutiuwerkplaatsen; minste inschr. was Ph. Ver-
bruggeu, tc Waddinxveen, voor  ƒ2489. 

, 21 : lo. het driejari g onderhond 
van het - en telegraafkantoor; minste in-
schrijver  was . . aldaar, voor  ƒ010 per  jaar. 

2o. hot leveren van een paar  nieuwe stormdeuren 
in de sluis tc ; minste inschrijver  was 

. . Visser, te , voor  ƒ 2000. 

, 27 : lo. het éénjarig onderhoud met 
dc herstellingen, van de gobouwen der  bOOgeoohool 
tc ; minste inschrijver  was .1. van der , 
te , voor  ƒ23,444.44. 

2o. het bouwen van ecno porte-cochere met portiers-
loge enz, het in verband daarmede veranderen van den 
afsluitmuii r  cn doortrekkin g daarvan tot den stadssin-
gel, en het gedeeltelijk overwelven van de Binnen-
vestgracht; minste inschr. was J. Sprei, te , 
voor  ƒ23,587. 

, 27 : lo. liet éénjarig onderhoud der 
schoolgebouwen cn woningen ; minste inschr. was Y. 
dc , voor  ƒ20,965. 

2o. dc levering van materialen j minste inschrijvers 
waren: voor  kalk, c Boor. ii ƒ 0 . 6 3; tras, Van Noor-
den cn Schwcrzel, te , a. ƒ 1.17, beide per 

; , J. . te , ii ƒ6.64; 
kantsteen, T. J. Smits, to , i ƒ4 .08, beide 
per  1000 stnks; ijzerwaren, J. van Zanten. voor 
ƒ768 .48; houtwaren, . . van Gogch, voor  ƒ4850. 

, 27 : lo. hot éénjarig onderhoud 
der  openbare potnptm; minste inschr. waren: porc 1. 
.1. dc Vries, voor  ƒ 139.33: perc. 2 eu 3, S. A. van 

, resp. voor  ƒ180 en ƒ 128. 

2o. do lovcring van verschillende onderhouds mate-
rialen; minste iuschr. waren : Vnu r  cn Co.: 
eikenhout, beslagen, ƒ«( ), bezaagd. ƒ 110, dennen cn 
vuren kolders ƒ 3 0; F. en A. van der : gre-
nenhout, balalgdi ƒ53 .27, idem a bezaagd, ƒ79, 

. - cn , ƒ 49; Wed. . 
F'eiraboud cn Zn.: dennen- cn vurenhout, ƒ43.94; A. 
de Groot en Zonen: iepenbout, planken, '110, sehroo-
teu ƒ 9 0, alles per  stère: — smidswerk, firma  G. 
Schuld eu Zu.: oud ijzer  ƒ3 .90, best Eugelsch patent 
ƒ16.80, best Zwccdscb ƒ 2 6, alles por  100 ; -
A. de g cn Zn.: e kalk f 0.80, Bróhler 
tras ƒ1 .62, belde per ; — vlakko Waalstraat klin -
ket», N. van , ƒ14.30 per > stuks. 

Amaterdam, 27 : de levering aan de . 
J zoren-spoor  wegmaat schappij  van stalen puntstukken 

en kruisbarlen, tot uitbreidin g der  sporen op het 
station Zutfen; minste inschr. waren Nicaise en -
cuve, te , voor  ƒ2172. 

Zwalle, 2S : de levering van ouderhoudsmate-
rialen; gemankt ijzerwerk. Wed. . J. .1. , 16 
pet. ben. tarief: gesmeed ijzer, (J. A. Schutielaar, 20 
pet. boven tarief; lood, ziuk, leien enz.. J, W. Beijor 
cn Zn., 10 pet. beu. tarief; steen, kalk, cement, dak-
pannen enz., W. , 5 pet. boven tarief; eiken-, 
grenen- eu vurentiout, Sehacpmim en , 15 pet. 
ben. tarief. 

, 28 : dc levering van verschillende 
materialen; motte inschr. waren: voor  getrokken 
Waalklinkers, Wed. . van e en Zn., te 

, ƒ1424 per  100,000 atttks, /'1272.60 per 
90  stuks, ''9711- per  stuks; N. Terwiudt , 
tc n enbarg, ƒ4215 per  800,000 stuks; (".Bosman, 
to , / 8110 per 0 stuks; E  Jansen en 
F. van der , te Nijmegen, ƒ 2816 per  200  st.; — 
vUkke Waalklinkers, W. Ainbrosius, to -
den, ƒ 53S0; — kleurige Waal hard grauw, Wed. . 
van e en Zn., ƒ 1133.60; — Waal-Oocrougrauw, 
dezelfden, ƒ90S.SO; — Uselstraatstecn cn ondersteen, 
Schaley en , te Schoonhoven, resp. ƒ7020 en 
ƒ3780; trottoirbanden, V, d. Steculmvco en Gips, 

t en Van Noorden eu Schwcrzel, te e nl., 
beiden ƒ 9 8 7 0! - e kluitkalk . V. d. Wallen 
cn Co., te , f1660; — Queuastkcieu, T. J. 
Smits, te , ƒ44,630. 

Vau Stolk &  Zu., tc m eiken decleu cn 
planken , ƒ 2050.96, eiken roeden ƒ 2500, denneuliout, 
ƒ3548 .60, vurenhout, ƒ 5899.50; Noorselic bulscms , 
ƒ 1 1 6 0; — J. A. van Vollenhoven, idem: eiken roe-
den / 2"  , greuenhout, ƒ 4331,45. 

Gegoten-ijzcreu straatsvphons en balusters, J. van 
de Pol, t &  C 0 . , te Oostcrbout, ƒ2336.62. 

l t rei ii i , 29 : het maken van eene schotbalk-
keeriug tegen de brug iu den Singelweg tc Wyk-bij -

; miuste iuschr. was Van dor  Wielen, ie 
, voor  /10,820. 

, 29 : de levering der  voor  dc gemeente 
henuodigde straatkeien ; minste inschrijver  was Bour-
bon , tc Brussel, voor  142  Queuustkcien , it ƒ55.36 
per  1000 stuks. 

Zaamalag, 29 : het doeu eener  bestorting aau 
den ; minste inschr. was 1). Tholens, 
te Neuzen, voor . 

Grauw, 29 OeC: het verbeteren van den zeedijk, 
met hot aaiibrcugun vau eun buitonbcnn met steen-
glooiing iu den polder ; minste iuschr. was J. 

d , te llatiswoert, voor  ƒ14,500. 

Gramobergen, 29 : hot bouwen eener  onder-
wijzerswoning in de buurtschap dc ; minste in-
schrijver  was J. C. Cremcr, te , voor 
ƒ 1694. 

, 30 c het maken van het zuidelijk laud-
hoofd der  brug over  de VVual beneden Nijmegen, 
ingekomen 10 biljetten, als: 
W. 1). van , te , ƒ 249,800 
J. J. Bckker, , , „  244,000 
B. Voordendag Az., „  Strijen , „  240,900 
J. Exalto, „  Gormchem, „  234,000 
N. van , „ , „  231,000 

. Volker, „ t cu 
A. Volker, „  Sliedrecht, „  231,000 

J. de Bruine, „ , „  227,464 
W. P. de Vries cn 

. de Vri.-s. „ , „  323,800 
. Wansink, „  Arnhem, „  211,000 
. v. Wijngaarden ï l , „  Sliedrecht, „  210,850 
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E  —  Januari

Vervolg der  Berichten en . 

. 

n leest in het Journal dr la Construction 
et de  onder het opschrift:
tives pour tramways: Zoo de oplossing van het 
vraagstuk der  voorttrekkin g door  middel van 
stoomwagens op gewone wegen moeilijk te he-
reiken schijnt, moeten wij  melding maken van 
de gemoedelijke en gedeeltelijk met goeden uit-
slag bekroonde pogingen van zekere ingenieurs 
om op de tramways cen stelsel toe te passen 
van lomotieven, die zonder  geraas werken, en 
geen damp afgeven en dus de paarden niet ver-
schrikken. n heeft onlangs te Ncuilly-sur-

, aan den voet van het plateau Avron , op 
een particulieren tramway, die voor de ontgin-
ning van de steengroeven Avron-Neuill y dient, 
de proef genomen mat eene locomotief, die vri j 
goede uitkomsten heeft geireven. e machine 
verschilt van alles, wnt tot heden beproefd is ge-
worden, /oo brengt men, op het oogenblik, dat 
men ze gebruiken zal, in de machine zekere hoe-
veelheid verwarmde tucht, vereenigd met zekere 
hoeveelheid stoom. 

t inlaten van saamgeperste lucht, verbonden 
met stoom , stelt in staat, met een vergaarbak 
van betrekkelij k geringen inhoud, een vri j  grooten 
afstand af te leggen. Zoo zijn U liter s saam-
geperste en verhitt e lucht voldoende voor een 
stoomwagen om dri e kilom. af te leggen met 
25 personen. t voertuig weegt 4500 kilogr . 

Gedurende de reis geen lastig geraas, geen 
rook, geen afgeven van wasem. het stilhouden 
gaat zeer  zacht in zijn werk. 

e machine gelijkt dus in niets op de in de 
Vereenigde Staten gebruikelijke, die gevoed wor-
den met stoem door  vaste stoomvoortbrengers of 
stoomketels, langs den weg geplaatst. 

t bestuur van dc j  schijnt zeer 
genegen verdere proeven aan te moedigen. Alleen 
vreezen wij , dat de hoop op besparing, verge-
leken met paardendienst, zal worden verijdeld. 

. 

— Naar wij  vernemen, is de droogmaking van 
het r  verzekerd. e heeren -
boer c. a. hebben de concessie overgedragen aan 
eene vereeniging van Engelsche heeren, die het 
benoodigde geld zullen verschaften en het werk 
doen uitvoeren. n stelt zich voor, eene Com-
missie van Toezicht te benoemen, bestaande uit 
dri e Engelschen en twee Nederlanders, by voor-
keur  Friezen. 

n 15den Januari e. k. wordt aan 
het station een buitengewone algemeene vergade-
rin g gehouden van de aandeelhouders der  Ned. 

, waarin zeer  belang-
ryk e voorstellen zullen worden ter  tafel gebracht. 

— Under  den naam van «Grand pri x de Florence" 
beeft het bestuur  van het schoone, ook in Neder-
land reeds zeer  gewaardeerde tydschrift TArt, 
een toetaag uitgeloofd voor de kunstenaars van 
alle volken. e twcejaarlijksche som, daarvoor 
beschikbaar  gesteld, is 5000 fr. ; de stichting 
staat onder het bestuur van de commandeurs 

 Ubaldino Peruzzi en Aureli o Cotti , te Florence. 
e prij s is verkrijgbaa r  voor  iederen bouwkundige, 

schilder of beeldhouwer, onder de 20 jaren, die 
ter  tentoonstelling te Parij s proeven zal hebben 
gegeven van degelijk talent. r  zal hij 
twee jaren te Florence kunnen studeeren. Een 
jur y zal in Januari deu prij s toekennen. 

Wi j  meenen in het byzonder  hierop ook de 
aandacht te moeten vestigen van Nederlandsche 
kunstenaars, voor wie gewis een tweejarig ver-
blij f te Florence een zaak van het grootste ge-
wicht zal zijn. 

Wie eenige inlichtin g verlangt, zal huar bij 
de redactie van t'Art  kunnen bekomen: adres 

. , 'A Chausgee d'Antin , Paris. 

. 

 de
lk verzoek u den heer J. A. van der s te 

t mede te deelen dat het my, tot mijn 
leedwezen, bevreemdt dat ZEd. tyd noch lust ge-
voelt mij  nadere détails omtrent de e 

s mede te deelen, daar ik m. i . 
bij  niemand betere inlichtingen bad kunnen vragen. 

lk hoop daarom, mij  binnenkort persoonlijk bij 
ZEd . te kunnen aanmelden, teneinde zyne hoogst 
gunstige resultaten le kunnen coiistateeren. 

Uw
. 

§ n leest in den l'ostheiri, een Zwitsersch 

satiriek Weekblad, van -4 r j l . : 

E W . 

Zondag. 

Be baan A. B. C. voert, om het verkeer zoo 
druk mogelijk te muken, pleiziertreinen zonder 
betaling in. 

e buun . E. F ., die daardoor  hare rente in 
gevaar  ziet gebracht, voert eveneens gratis-trei-
nen in , en betaalt bovendien iederen reiziger, 
die er  gebi uik van wil maken om pret te heb-
ben , eene zieke lever. 

e baan 0, 11. J. besluit, om de rente van 
de obligaties te kunnen beluien, tot eene nieuwe 
leen ing. l vóór het rondzenden van de in-
teekeiiingsly>len worden door  verscheidene groote 
geld maatschappijen — de broekzakkeu dichtge-
knoopt. 

Woensdag. 
e baan . . . vindt het, in de gegeven 

omstandigheden, doelmatig den arbeid te staken. 
e voor de helft of dri e vierden voltooide tun-

nels worden verhuurd als kelders voor  bier en 
kaas. 

e baan N. O. P. ziel op een koelen morgen hare 
schoonste verwachtingen in 't water  vallen. e 
baan O. , S. daarentegen vindt , dat het nu goed 
is hare arbeiders aan den waterval le ontslaan. 

Vrijdag. 
e baan  U. V. bemerkt met schrik een gat 

in hare kas. Een harer  vriendjes, een r 
van Finant ién, tracht het te stoppen door een 
miilioen. r de baan evenwel niet vlot raakt, 
wil de goede vriend het miilioen er  weer  uitha-
len, maar het is niet meer te vinden. 

Zaterdag. 
e baan X. Y. Z. komt onder den hamer. Zij 

troost zich met het vooruitzicht, dat het overige 
A b.c. haar  spoedig voltalli g zal volgen. Juvat, 
socios habuere malorum, zegt de kapelaan. 

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

 o d a c t l o 

van genoemd Weekblad. 

X o t V r i j < l i i t r - « v o n d m- t f f ' l i u r e n 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

Advertentien . 

g 
op G 11  1870, 

in het Timmerhui s te , naar 

de l e v e r i ng van: 

e voorwaarden liggen, op de gewone dagen 
en uren, ter  lezing op het bureau voor de Plaatse-
lijk e Werken enz., in het Timmerhui s en zyn, 
voor den prij s van 10 cent, verkrijgbaa r bij  de 
Wed. P. VA N  &  ZOON, Boek-
drukker s in den , n" . TA, 

 T a n 

. 
 tien

Op g den 20, , e o Januarij  1876, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbu-
reau der j tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bij  de e n te Utrecht van: 

Bestek ir . 151. 

c besteding geschiedt bij  enkele inschrijvin g 
volgens art. 12 van het bestek. 

t bestek ligt vau den 30' l c n r  1875 
ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de -
reelse , en aan het bureau van den Sectie-

r te Groningen, en is op franco aan-
vraag op gemelde plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven door den Sectie-
r te Groningen, 

Utrecht, den 30"« n r  1875. 

, 

iVieutceriaeen N.zijtle 55, . 

Voorbanden 
bij P. DB HOOR & ZOON, Rotterdam , 

 Westzijde N* . 17'J. 

V O O R H A N D E N 
bij P. DE HOOR & ZOON, Rotterdam , 

zware stukke n PALMHOUT. 
Locus , Groenhart , Purperharthout , etc. 

By . A. , e \ Gravenhage, ,« r -
-rliijn l hellen: 

EE.\ 1

 van tien Generalen Staf, 

Prgs ƒ 0.60. 

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. 

. 
 EN S van

 zijn voornemens op  den 10 
January 1870, des middags 12 ure, leu -
buize aldaar, publiek aan te besteden: 

Bestek cn teekeningen liggen ter  visie in het 
s dier  gemeente van des voormiddags 10 

tot des namiddags 1 uur. Verder zal het bestek 
ter  lezing liggen ten huize van de heeren W. 

 en . . 

Aanwijzin g op het terrein den dag der  aanbe-
steding des morgens 9 uur. 

 en Wethouders voornoemd, 

J . .1. , Burgemeester. 

W. . T Jlt., Secretaris. 

E . . . 

n 

Specialiteit van  ter  bewerking van 

 en schetsen up aanvrage. 

. 
Bij het bouwen cencr  Vill a wordt gevraagd een 

practisch ervaren  tevens goed Teeke-
naar. Salaris / 00 per  maand. 

Adres met franco brieven onder  letter  O by 
den Boekhandelaar  A. VA N N Jit., in de 

l te Utrecht. 

E E VA N  der e 
goederen en fondsen der e gemeente van 

n (prov. ) is voornemens op 
Woensdag den 5d e u Jannarij 1876, des namiddags 
om 2 uur , in 't Hotel S te , 
by enkele inschrijvin g 

aan te besteden: 

2" .

e bestekken, voor  ieder  perceel afzonderlijk , 
zyn op franco aanvrage te verkrijgen bij  den r 

.  Nz., kerkelij k ontvanger  dier  gemeente, 
tegen betaling van /'  0.50 per  exemplaar en liggen 
ter  lezing tc n in 't l , 
waar  tevens dc teekeningen tel*  inzage liggen , in 
't l E cn in de logementen van T. 

P cn J. ; te l in t l 
 en in 't ; te 

Assen in de s SO  , S en E JONG 
en te Cocvordcn in de logementen van VA N TA -

 cn . 

k van , Specialiteiten in 
, , -

en . 

N VA N , 

.  &, ZOON , 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

ii.i in 
E T E E Y . 

T E 

. 

!

t leggen van gecomprimeerde Asphaltwegen en n 
liet loggen van Asphalt k voor , Wijnkelder s Trot to i r s 

Fabr ieken, enz. 
t leveren van Asphalt . 

Contracten worden door  geheel Nederland tot vooraf te bepalen prijzen gesloten, met garantie togen 
scheuren, bersten of andere gebreken. 

Opgaven worden kosteloos verstrekt door den r (J. . VAN , aan de Fabriek, Buiten-
singel tussehen de Willenispoort en , WW . 1Ü7A. 

TF.S  VAN 

, A r c h i t e c t e n e n z . 

S 

 O
Hoogleeraar aun dc  Schoot. 

T . 

. 

 van  &  C" . te  ter  dade-
lijk e aflevering gereed tot minstens coiicurreerende 
prijzen. 

k „de e " 
DE JONtiH £ Co, Civ. Ing. 

Vervaardigen zeer  practisch
cii  volgens eigene con-
structie. 

Adressen . 
Prys voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ — 
twee regels  ï 15.— 
dri e regels  s 20.— 

 * , Amsterdam.
mpiilPii

. ' . k i T . Arnhem.

Verwarming en Ventilering 
VAN GEBOUWEN. 

e Ondergeteekenden bevelen zieh aan vooi 
het leveren van O 

 door  middel van warme lucht, warm 
water of stoom. 

Boompjes, nieuw nommer 54, 

 O T  E A U. 

n te V e lp te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VA N -

g , te Arnhem. 

J a c . r , tc Scheveningen, fabrikan t 
van e.einent-riolen, waterbakken, vloeren, enz. 

n te koop "naby de n 
aan den Singel, te Utrecht, te bevragen bij  den 
architect  aldaar. 

,
, Fabriek van

 en

uedruiu bij  O. VV. VAN UW W l i X &  C ' te Arnhem. — A l l . stukken m advertentien te adresseeren aan den r F. W. VA N T J G ». u Arnhem. — Uitgave van U. A. . 

Elfde . N°. 2. Zondag 9 i 1876. 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

 Zondag*.  S  f 1.SS.  sich
een jaargang. Afzonderlijk e nommers lnj r  eenu. 

All e «tukken en advertentien te adresseeren 

de e te Arnhem. 

: 

Van 1—S regels ƒ 1.—, verder  voor  eiken regel 20 cents en 10 centi voor  eei 

nommer van het blad. Grootu letters worden uur  plaatsruimte berekend. 

N T JAA  1875. 
e aarde heeft haar  jaarlijkschen loop om de 

zon volbracht, en bij  het einde dier  hoogst ge-
wichtige gebeurtenis heeft althans het beschaafde 
deel harer  bewoners de gewoonte een terugblik 
te werpen over het afgeloopen jaar. 

Ook wij , die ons geroepen achten. om op het 
vreedzame veld der t te strijden voor het 
schoone en goede, wij  mogen niet achterwege 
blijven met een enkel woord te gewagen van het-
geen in het verstreken jaar op bouwkundig ge-
bied vermelding verdient. 

Als een der  gewichtigste gebeurtenissen hebben 
wij  in de eerste plaats aan te stippen, dat van 

e de Schoone  onder een 
afzonderlijk e rubriek werden gebracht, die met 
de Commissie van s ook voor dc 
Bouwkunst een betere toekomst belooft. 

Voorul zagen wij  de bemoeiingen der  laatste 
reeds met menig gunstig resultaat bekround, en 

O het nut harer  werkkrin g meer en meer  mag 
blijken , zal zy ongetwijfeld van de zijde van het 
publiek meer  belangstelling gaan ondervinden. 

t werd reeds bij  herhaling in  Opmerker 
herinnerd, dat de t len onzent, helaas, 
nog maar al te weinig geapprecieerd wordt, en 
olschoon het overbodig zou zijn , hier  andermaal 
over de oorzaken daarvan in het breede uit te 
weiden, mogen wij  toch niet nalaten, nogmaals 
op den hoogst nadeeligen invloed tc wijzen, dien 
dc leeken ten onzent soms op de t uitoefenen. 
Over dit laatste euvel hebben wy' in het afge-
loopen jaar , helaas, zeer  luide klachten moeten 
vernomen, nu eens in dezen en dan weer in 
;enen zin. en de allertreurigst e gevolgen daarvan 

maken het voor  eiken waarachtigen kunstinitinaar 
zeer  ernsligeu plicht , dat euvel met alle macht 

le helpen bestrijden. 

Bewonderenswaardig is bet inderdaad, hoe de 
leeken zich soms zoo buitensporig veel met het 
bouwvak inlaten, want zooals reeds vroeger in 

 Opmerker werd aangetoond, heeft de bouw-
kunst voor den oningewijde niet die aantrekkelijk * 
heid die b. v. schilder- of beeldhouwkunst bezitten, 
terwij l iedereen die in het vak is opgeleid, ener 
gedurende een reeks van jaren zelfstandig in 
werkzaam wUs, zal moeten erkennen, dat schier 
geen kunstvak zoovele eigenaardige moeilijkheden 
oplevert. 

Van de veranderingen ten goede noemden wij 
bovengemelden stap van de g in de aller-
eerste plaats, omdat wij  haar  het krachtigste ele-
ment achten ter  bevordering van den bloei onzer 
bedendaagsche bouwkunst. 

Onze j tot bevordering der  bouw* 
kunst is, wel is waar, sedert eeu 35tal jaren 
bezig al het mogelijke te doen voor de belungen 
van het vak, maar zij  leverde nog niet die re-
sultaten, die wel mogen gewenscht worden. 

Ook naar  onze meening zou de j 
nuttiger  werkzaam kunnen zyn, door  althans meer 
op den voorgrond te treden , en het reeds vroeger 
in  Opmerker gedane voorstel, om haar  nl. onder 
het protectoraat van / . den g ul eeuige 
andere hooggeplaatste autoriteit tc brengen, kun-
nen wij  niet anders dan met de meeste sympathie 
begroeten, bijna geen Vereeniging toch van eenige 
beteekenis bestaat er  heden ten dage ten onzent, 
of zy verheugt zich in een dusdanig protectoraat, 
eu dat zulks, op welke wijze dan ook, in haar be-
lang is, zal wel geen betoog behoeven. 

Wy hadden in het afgeloopen jaar bet verlies 
te betreuren van eenige hoogst verdienstelijke 
vakmannen, en of wij  voor hen reeds waardige 
plaatsvervangers hebben bekomen, kunnen wy 
vooralsnog niet verzekeren. Nochtans , de stem-
men die van tyd tot tyd uit ons midden opgaan 
wijzen op het verblijdend verschynsel, dat cr 
under  onze bouwkunstenaars nog onderscheidene 
zyn die het goede beoogen, en daarom besluiten 
wij  met den wensch, dat zy in het jaar 1870 
met hernieuwden ijver de acliterstalligen mogen 
vuorgaan, en vooral het gruote publiek mogen 
leeren, om up het gebied der  bouwkunst wat 
meer te zwijgen en wut beter te zien. 

Berichte n en mededeelingen . 
. 

VV.

 1

zullen deen: de ingenieurs . E. de Bruyn en 
. A. van der , respectievelijk te Vlis-

singen en Goes. 
— Bij  beschikking van 3 lanuari 1876 is de 

Commissie van enquête wegens den ijk der  gas-
meters , bestaande uit de heeren F A. T. , 
Voorzitter , . F. J. Stamkart, W. T. r  en 

. Th. van , ontbonden, met dankbe-
tuiging voor de vele en belangrijke door  haar 
bewezen diensten. 

— By den Waterstaat en de Burgerlijk e Open-
bare Werken in Ned. e zijn geplaatst; te Sa-
marang, de herbenoemde ingenieur 2d'  klasse 
C. S. van Oeuns; te Tjiandjoer , de ingenieur 2d' 
klasse . E. van ; te Probolingo, de her-
benoemde opzichter 2J e klasse J. ; bij  de 
directie, de benoemde opzichter  3d*  klasse J. . 
Pasteur; te Batavia (voorloopig), de benoemde 
opzichters 3( i '  klasje J. Burkink , G. van , 
C. , J. \V. F. van Brussel, G. B. Berk-
hout, A. . W. g en . van der  Tas; te 
Tangerang (Batavia), de benoemde opzichter 3d' 
klasse . J. . 

— t bericht, uit andere dagbladen overge-
nomen eu in het voorgaande nommer medegedeeld, 
dat de droogmaking van het r  ver-
zekerd zou zyn en de heeren r c. s. de 
concessie zouden hebben overgedragen aan eene 
vereeniging van Engelsche heeren, die het be-
noodigde geld zullen verschalTen en het werk 
doen uitvoeren, is, naar de .V. /(. C. meedeelt, 
onwaar. Er  is nooit aan gedacht, de concessie 
over te dragen. 

— e heer  Parser, te Scheveningen, heeft by 
den r van Binnenlandsche Zaken concessie 
aangevraagd voor den aanleg van een haven te 
Scheveningen, waarvoor, volgens zijne verzeke-
ring , het benoodigd kapitaal aanwezig is. t 
plan staat tevens in verband met de rioleering 
van Scheveningen en . 

'S  Bij  de behandeling der  be-
grooting van Binnenlandsche Zaken in de Tweede 

r is bij  het artikel , dat betrekking had op 
een gebouw voor het departement van Justitie, 
door een der  leden in algemeene bewoordingen 
gewag gemaakt van een groot plan, tot het bou-
wen van het by dc wet bepaalde paleis voor de 
natie, doch met toevoeging van nog een aantal 
andere gebouwen voor al de ministerieele depar-
tementen eu sommige hooge colleges. s 
was echter  ouk den r weinig van de plan-
nen bekend; alleen wist hij  dat het d de 
plaats zou zijn, waai' men zich voorstelde al deze 
kolossale gebouwen te stichten, bij  aanneming << 
forfait.  Thans verneemt men dat cr  twee plan-
nen lot hetzelfde doel, maar met verschil in de 
kusten bestaan, eu dat zij  ontworpen zijn door 
den architect B. Brouwer  alhier, dezelfde die in 
de n Copes van Cattenburgli eeu aantal groote 
villa' s en elders vele andere gebouwen , waaronder 
de Engelsche kerk in de Van-den-Boschstraat, 
heeft ontworpen en die op dit oogenblik aan de 
overzijde der t ecu kapitaal blok 
huizen in den styl k  iu aanbouw heeft, 
waarvan de facade hoofdzakelijk bestaat uit eene 
in ons land nug niel gebruikte steensoort die het 
marmer nabijkomt . Naar  verder  vernomen wordt, 
zijn al de plannen van het nationaal paleis en 
tier  ministerieele departementen geheel gereed om 
binnen weinige dagen bij  den r van Bin-
uenlundschc Zaken te wurden ingezonden. e 
beide tuegungswegen lot de n zouden 
tevens beduidend verbeterd en verbreed worden 
en in het grootste der  beide plannen moet zijn 
opgenomen eene coupure, om rechtstreeks uit de 
iniddellaun van bet e Voorhout door  een zeer 
breeden toegangsweg naar de gebouwen in de 

n te komen. 

— n  Vaderland van 4 r 1875 
kwam een beiicht voor  van den volgenden inhoud: 

n schrijf t ons uit : 
«Onlangs zyn nieuwe plunuen voor een tini -

wersiteit en museum door deu r aan Cu-
ratoren dezer l toegezonden en liggen 
stbans ook voor  heeren profeasoren ter  inzage. 

 Algemeeu schynt het oordeel zeer  gunstig te 
"zijn ; zoowel wal stij l als iudeeting betreft moet 
«dit plan zijn vele voorgangers in de schaduw 
«stellen." 

n het nommer van 28 r d. a. v. werd 
nog een klein bericht omtrent deze zaak opge-
nomen en dit brengt tot het vermoeden, dat eene 
of andere verrassing ons wacht. n weerwil van 
de sensaticstukken, in verschillende binnen- en 
buitenlandsche bladen geplaatst en klaarblykely k 
van eeu en dezelfde hand, waren wy van meening 

dat er  thans alleen sprake kan zijn van het ont-
werp ; dat plan is aau de orde en in 
onderzoek, tenzij  aan een of anderen architect 
een nieuwe opdracht gedaan of epn ontwerp on-
gevraagd ingezonden is. 

t is van belang in deze de waarheid te ken-
nen ; de bouwkunstenaars moeten de handen in-
eenslaan, opdat ann alle handelingen, op hunne 
kunst betrekking hebbende, de noodige openbaar-
heid gegeven wordt. Bij  ons te lande worden de 
beslissingen op bouwkundig gebied dikwerf ge-
nomen door  personen, die zich zelven een brevet 
van bekwaamheid uitreiken, maar geheel vreemd 
aan de bouwkunst zijn. 

e j  van Bouwkunst is het lichaam, 
dat in deze krachti g kan en moef optreden door 
zich tot de e g te wenden met ver-
zoek om te worden ingelicht of er  nieuwe plannen 
voor de l te n zijn ingekon.eu; 
is dat antwoord bevestigend, dan zou het in het 
belang der  kunst geacht worden eene tentoonstel-
ling der  ontwerpen uit te lokken, opdat de des-
kundigen in de gelegenheid gesteld werden de 
belangen hunner  kunst te bespreken. 

 Volgens Het Nieuws van den 
 hebben Bestuurdeien der j  Arti 

et Amicitiae een adres gericht aan den r 
van Binnenlandsche Zaken, waarin zij  den wensch 
uitdrukken , dat bij  de bestaande vacature van 
Conservator van het zoo rijk e Prentkabinet te 
Amsterdam, en met het oog op de ruimere geld-
middelen door de g voor  het volgend jaar 
ten behoeve van de t beschikbaar  gesteld, 
voor die betrekking een byzonder  deskundige 
worde benoemd, die tegenwoordig licht aan te 
wyzen zou zijn. Tot ons leedwezen is aan dien 
billijke n wensch niet voldaan; in plaats daarvoor 
den Nederlander te benoemen, wien door  buiten-
landsche musea vaak raad en hulp gevraagd werd, 
is deze betrekking volgens een schrijven, voor-
komende in / Vaderland van ti dezer  gegeven 
aan een student in de rechten, zonder  voldoende 
kennis, zonder  ervaring. 

— t is bekend dat eene Commissie uit de 
j  Arti et Amicitiae het beheer heeft 

over een fonds voor de jaarlijk s uit te reiken 
koninklijk e aanmuedigings-medaillc voorschilders. 
Z. . heefter  thans een tweede bijgevoegd, waaruit 
gouden medailles benevens gratificatië n zullen 
worden uitgereikt aan jonge kunstenaars , die zich 
in bet schilderen naar het naakt model en naar 
koppen (studiekoppen) byzonder  onderscheiden. 

 Ter  gelegenheid van het vyf-
en-twintigjari g bestaan der  hierterstede opge-
richt e utdeeling van dc Vereeniging »Ter bevor-
dering van Fabriek- en , zal 
in het Paleis voor  Volksvlyt gedurende de maan-
den Juli en Augustus iülö eene tentoonstelling 
gehouden worden van kunst, toegepast op ny-
verheid. 

 Vanwege de gezondheids-com-
missie zijn verschillende rapporten uitgebracht 
omtrent hut onderhoud der  openbare urinoirs . 

k wordt een dagelijksche ruimin g en 
spoeling,  's zomers het spoelen met carbol-
zuur, aanbevolen. 

e Proviuciule Staten van Overysel 
zullen iu hun buitengewone vergadering, die op 
10 Januari e, k. is belegd, mede te beslissen heb-
ben over een voorstel van heeren Gedeputeerden, 
dat, als het wordt aangenomen, een krachtige 
hel t in ,  voor de ontwikkelin g van Twente zal 
kunnen zyn. n Gedeputeerden wenschen 
voor  rekening der  provincie aan te leggen een 
kanaal vuu n in de richtin g van Alte-
Picurdii ' ter  aansluiting aan hut Pruisische Siid-
Noi l-i iu:il , en van een kanaal van Almelo naar 
Nordhorn , beide kanalen voor  zoover het Neder-
landsche gedeelte betreft, ouder  voorwaarde: 

1". dat de uitvoering en voortzetting van beide 
kanalen, voor  zouvecl het Pruisisch grondgebied 
betreft, verzekerd zy; 

2°. dat de Nederlandsche g concessie 
verleene voor deu aanleg van hel kanaal van 

n in de richtin g van Alte-Picardiê, 'twelk 
op het grondgebied der  provincie e moet 
worden gegraven; 

3". dat dour de conccssie-aanvmgei-s voor het 
Nederlandsche gedeelte van de kanaallyn Alme-
lo—Nordhorn , of door hen eu andere belangheb-
bende personen en besturen, gezorgd worde voor 
de levering der  gronden en werken voor den 
aanleg van dut kanaal vak benoodigd ol voor dc 
onteigening vau een en ander  zonder  kotten van 
de provincie. 

4°. dat duor het k aan de provincie eene 
subsidie verleend worde ten bedrage van de helft 
der  overige kosten, voor  zooveel beide werken 
betreft. 

e door het k en de provincie te dragen 
kosten zouden voor  ieder / 462,500 bedragen. 
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d voor  de toezending van unbekende 
hand van het bovengenoemde nommer van
Opmerker, waardoor  mijne firm a instaatgesteld 
werd kennis te nemen van de opmerkingen van 

,  ik, bij  afwezigheid van den heer -
nur , de pen op om aan te toonen , hoe de bere-
kening, voorkomende in diens Adres aan den Ge-
meenteraad van Amsterdam (Scheltema en -
kema, Ainst. 1874j  wel degelijk in alle hoofdpun-
ten juist en goed gemotiveerd is, —daarentegen 
de opmerkingen en berekeningen van x van on-
juiste voorstellingen en verkeerd toegepaste cijfers 
uitgaan. 

Bij  de berekening van den luchtpompzuiger  be-
gint x reeds dadelijk met een grove fout, door-
dien hij  de 4.3% schadelijke ruimt e en de 25% 
verlies van pag. 13 van het adres van r 
eenvoudig samentelt en tot 29.3% verlies maakt. 

e schadelijke ruimt e in luchtpompen toch werkt 
veel nadeeliger dan gewoon verlies. Om dit te 
bewijzen, heeft men die werking slechts na te 
gaan. e schadelijke ruimt e is die ruimt e welke 
aan het eind van den zuigerslag tussehen dezen 
en de kleppen overblijft , natuurlij k gevuld met 
lucht van atmosferische spanning. j  het te-
ruggaan van den zuiger  expandeert deze lucht, 
en eerst als hare spanning tot op die in het bui-
zennet verminderd is, openen de inlaatkleppen 
tot het toelaten der  verdunde lucht uit bet bui-
zennet in de luchtpomp. Stellen wy nu, even 
als , die spanning op \ atm., dim is het dui-
delijk dal die 4.3% atm. lucht expandeeren zal 
tot 4  4.3 = 17,2% van het luehipurnpvolume, 
vóór dat er  nuttige arbeid verricht wordt. Een 
vierde hiervan blijf t de schadelijke ruimt e vullen, 
doch met de resteerea.de J of 12.9% wordt het 
nuttige luchtpumpvolutne verminderd. Bij  eene 
spanning van 0.25 alm. in het buizennet wordt 
dus het geheele verlies 25 -f- 12.9 c= 37.9% en 
niet 29.3% , zooals x dit  Zijn e be-
rekeuingswyze volgende, zul dus de luchtpomp-
zuiger een volume moeten beschryven van 

40
100 

100 — 37 9 = waarvoor  noodig 

04.4 
is een zuiger van f QJj" x~|j7j — 0.6708 2 . , 

overeenkomende met een middellij n van 0.924 . 
t m<  uu uok rekening met de omstandig-

heid, dat bij  het telkens  van atm. lucht 
in eeu buizennet van gemiddelde capaciteit, waarin 
een geringere spanniog onderhouden wordt, deze 
spanning tijdelij k verhoogd en dus ook de werking 
tij k gunstiger  wordt, zoo krygt men, evenals 

, een middellij n van 0.915 . 
e 0.805 . die Üux hiervoor  berekent zou dus 

bepaald te geringe uitkomst geven. 
t zijne arbeidltcrekening staat het niet veel 

beier. x maakt namelijk daarin, en ten gunste 
zyner  zienswijze, de merkwaardige vergissing van 
soms deu druk aau hei eind vau den pistouslag 
voor den gemiddelden druk te doen doorgaan, 
terwij l deze laatste alleen dienstig is vuor de 
urbeidberekeuing. Gedurende deu geheelen slag 
van den piston luch, is de druk , dien deze te 
overwinnen heeft, zeer  afwisselend: By liet begin 
werkt het expandeeren der  lucht vau atm. span-
ning in de schadelyke ruimt e leu gunste inede, 
^alhoewel die werking le gering is om in rekening 
gebracht te worden) , totdat zij  gedaald zal zijn 
op de spanning iu het buizennet, eu dus de druk 
vóór en achter deu piston gelijk wordt. p 
volgt het samenpersen der  lucht tut op de span-
ning der  atmosfeer, terwij l achter den pis-
ton de druk gelyk blijf t uau do spanning in het 
buizennet, zoodal de le verrichten arbeid variabel 
en progressief is, totdat de spanning der  atuiu-
steer en daarmede het maximum bereikt is, en 
de arbeid verder  constant blijf t tol liet eind vau 
den slag toe. 

t gemiddelde nu van al deze verschillende 
graden van druk is geldend vuor de arbeidbere-

http://resteerea.de


E O P  — Zondag 9 Januari 1876. E  — Zondag 0 Januari 1876. 

kening en niet de maximnaldruk aan het eind 
van den slag, zooals x het oj> een naai'  plaat-
sen wil doen voorkomen. e verschillen in den 
druk zelven worden vereffend door de werking 
van het vliegwiel, dat hij  geringeren arbeid het 
overtollige der  beweegkracht opneemt, om bij  meer-
deren arbeid het tekortschietende der  beweeg-
kracht aan tc vullen. Van daar  noemen dc Frnn-
schen cen vliegwiel zeer te recht »un magasin 
de force." 

Om nu den arbeid van de bovenomschreven 
luchtpomp te berekenen, mag men dit niet, zooals 

, doen voor het speciale geval, dat de span-
ning in het buizennet | atm. zal zijn , omdat dit 
toevallig de gewenschte spanning voor  den ledi-
gingsdienst is, innar  dient men eerst na te gaan 
bij welke spanning in het buizennet die arbeid 
het grootst is: en dan vindt men dat dit , zooals 

r  zeer  juist opgeeft, het geval is bij  eene 
spanning van 0..'16788 atm., als wanneer de bo-
venomschreven gemiddelde druk op den zuiger 
ook Ü.3G788 atm. of0.3G788  1.033 = 0.38 kg. 
per ' zal zyn. 

Om dit te bewijzen zal ik gebruik maken van 
de formule door x toegepast, en die ook ge-
heel juist is: 

Arbeid —  g hyp. log. ——* t men deze 
H 

uitdrukkin g door het pistonoppervlak  en stelt 
men de pistonsnelheid  = 1, dan verkrijg t men 

den gemiddelden druk = g hvp. log. - — Stelt 
<? 

men nu voor  q dn navolgende spanningen in het 
buizennet  atusschen 1 en 0 atm., dan vindt men 
den overeenkomstige!) gemiddelden druk op den 
zuiger als in onderstaanden tabel: 

Spanning in 
nuittnnc t 

» . 
tlmoaf. 

l 
druk op zuiger 

fhyp . .
f 

atmnsf. 

Spanning iu 
tiuizennr t 

« 
/.ril'..' 

Gemiddelde 
dru k up zuiger 

« b y p . l o g.

atnio.f. 

1 0 0.4 0.3065 
0.9 0.0947 C) 0.36788 0.36788 
0.8 0.1785 0.3 0.3616 
0.75 0.2155 0.25 0.3465 
0.7 0.248* 0.2 0 .321» 
0.6 0.3077 0.1 0.23(12 
0.5 0.3 0 11 

t blijk t dus, dat bij  het luchtledig ma-
ken eener  ruimt e de gemiddelde druk op den 
luchtpompzuiger  eerst gaandeweg toeneemt naar-
mate de spanning in die ruimt e kleiner  wordt , 
tot op het maximum van 0.30788 atm., eu daar-
na geleidelijk afneemt, totdat hij  bij  een volko-
men luchtledig gelijk 0 wordt. 

Om dus den theoretischen arbeid in de onder-
stelde luchtpomp te berekenen, moet het piston-
oppervlak met de snelheid en met den maximum 
druk van 0.38 kg. vermenigvuldigd worden, 'tgecn 

r  ook doet en waardoor  zeer  juist 53.3 . 
verkregen wordt. 

A l is het nu ook waar, dat bij  eene spanning 
van 0.25 atm. in het buizennet de arbeid voor 
dezelfde pomp geringer zal zijn , zoo moet hij 
toch voor den hoogsten druk berekend worden, 
daar de maximum spanning van 0.30788 atm. 
gepasseerd moet worden om die van 0.25 atm. 
te bereiken. 

e x er  nu toe komt om te beweren, dat 
volgens r de arbeid dezer  pomp bij  0.75 
atm. spanning in de buizen 96 . znl bedragen, 
is mij  geheet onbegrijpelijk . r  zegt toch 
zeer  duidelij k dat de grootste druk , die er  in 
't geheel te overwinnen zal zijn , 0.38 kg. he-
draagt; en x geeft hem daarvoor  zonder  mo-
tiveer! ng 0.77 of meer  dan het dubbele iu de pen! 

Zou dit wellicht weer  die bovenaangehaalde ver-
warrin g tusschen cinddruk en gemiddelden druk 
zijn? e dooi1 x daarbij  gebezigde woorden: 

e commentaar  hieromtrent acht ik over-
bodig"  — vinden waarlij k betere toepassing op 
hem zelven. 

e berekening van r van den geiudi-
ceerden arbeid in den stoomcilinder ten opzichte 
van den theuretischen arbeid in de luchtpomp 
is ook juist. Vooi1 het berekenen der  wrijvingen , 
meerder  druk voor het openen der  kleppen enz. 
nam hij  de formules van den beroemden Grnshof 
te haat uit diens n der  mechanische 
Warmetheorie"  en die, om kort te gaan, neer-
komen op 30.6%. e door de krukas uit tc oefe-
nen k recht zal dus bedragen 120.0  53.3 

. = 64.28 ; cn daar  volgens diezelide 
formules by dit stoomwerktuig het nutti g effect 
0.825 van het geïndiceerde zal zijn , zoo moet 

64.28 
deze laatste bedragen - ggg = rond 78 . 

en niet 07 , zooals x becijfert. 
e beredeneering van x omtrent den graad 

der in deze machine te bezigen expansie, als-
mede zijne naïeve berekening van het benoodigde 
stoomquautum, dragen de duidelijkste sporen dat. 

x heter  deed eerst zijn onderwerp meer mees-
ter te worden, alvorens critiek uit te oefenen. —

r wetenschappelijk gevormd machine-construc-
teur  zoude, hem daaromtrent wat anders vei tel-
len. — e voord eel igste graden van expansie zijn 
door  bovengenoemde!! Qrashof zeer  uitvoerig be-
redeneerd en berekend geworden, en komen daarop 
neer, dat voor  niet eondenaeerende machines 
van 20—00 . en Ü atm. overdruk dc slier-
voordeeligste eipaniiegraad (teruggevoerd op kos-
ten van aanleg en brandstofverbruik ) 0.75 a 
0.77 bedraagt. t geldt e/enwel alleen voor  ge-
wone moteurs met gclijkmutigco arbeid, als water-
pompen enz. r is die arbeid, zeer  o n gelyk-

(*) Uit getal van Ujjnistfabj k aau—, waarin t 

het pesdgttsl der  lij e l -.71 1. , 

bet bewijs, dat n auder  dau dit getal van hetmaii-
uium moet ziju, ii «.uk gemakkelijk duur  de tuiojce  aiialy** 
te geven.

matig, zooals wij  boven gezien hebben, dat bij 
luchtpompen in hooge mate het geval is, dan is 
die graad van expansie nog te groot. r 
bezigde daarom zeer te recht \ iu plaats van \ . 

j  dezen laatsten expansiegraad zoude het vlieg-
wiel te abnorme afmetingen hebben moeten ver-
krijgen , 'tgeen niet wenschelijk is: — maar 
bovendien is dit van minder  gewicht in gevallen 
zooals hier, waar een zeer  nutti g gebruik van 
deu afgewerkten stoom gemaakt wordt. 

Voor het benoodigde stoomquautum neemt x 
(o saneta simplicilas) het theoictische cilinder-
volume gedeeld door 0 (omdat hij  met £ ex-
pansie wil werken) zonder  meer, eu laat dus 
de verloren winsten, zoo ook de verschillende 
oorzaken van verlies als uitstralende warmte, 
verlies in druk in de stoomleidingen, condensee-
ren en medevoeren van water. maar  voor  zich 
zelven zorgen. — Ongelukzalig de eigenaar  eener 
machine en ketel volgens de theorieën van \ 
geconstrueerd! 

Bene zeer  bruikbar e formule voor het benoo-
digde stoomquantum is als volgt: 

 - 3600 X  v [(e + e,) >-,—e/,] + 450 
/j' , waarin 

A — stoomquautum in kg. per  uur 
e de schadelijke ruimt e (gewoonlijk 0.07) 
-1 de graad van toelaat 
"  i gewicht van 1 ' stoom van de spanning 

in ketel 
>'j  voor  uiet-condenseerciide machines 1.32 

» condenseerende idem 0.264 
li  middellij n vau deu cilinder 
pt de gemiddelde werkelijk e druk in cilinder. 

t eerste deel dezer  vergelijking beduidt de 
theoretisch benoodigde hoeveelheid, en het tweede 
deel geheel empirisch wat er  voor de verschil-
lende verliezen moet bijgerekend worden. 

Natuurlij k is dit verlies a prior i niet nauw-
keuri g te berekenen, daar  het van te vele détails 
in de uitvoering afhangt. n geeft de 
bovenstaande formule in de practij k bij  goed aan-
gelegde «erken voldoende uitkomsten. 

a berekende r de hoeveelheid stoom, 
waarvoor  hij  in zijn voorbeeld rond 1140 kg. per 
uur verkreeg 

e 511 kg. stoom van x ziju dus geheel 
foutief. 

Ten slotte nog de berekening van x omtrent 
de toepassing van den afgewerkten stoom op het 
verdampen in vacuo. r bij  reeds dadelijk van 
cen verkeerd cijfer  511 in plaats van 1140 kg. 
stoom per  uui'  uitgaat, en verder  vele onjuiste 
begrippen, opvattingen en voorstellingen ten beste 
geeft, zoo zoude het mij  te ver  voeren te willen 
aantoonen, hoe weinig waarde zijne berekening 
bezit. k verwijs daarom liever  naar  die, voor-
komende in  meergenoemd adres, als 
over 't algemeen juist , al is daarin ook het ver-
lies der  calor ién, bevat in het afvloeiende

, niet mede in rekening gebracht. 
Alleen zal ik uit enkele voorstellingen van x 
aantoonen, hoe weinig vertrouwen zijne geheele 
redeneering verdient. 

Zoo gebruikt x cen groot deel der  calorien 
orn 2200 k.g. faecal i en op het kookpunt te bren-
gen, terwij l bij  er  ten slotte maar 175 k.g. van 
verdumpt; hij  doet den lezer  hierby vooronderstellen, 
dat dit calorién-verlies zich uur  op uur  herhaalt, 
terwij l hij  het reeds in het volgende uur  ten nutte 
der  verdamping had moeten brengen, of beter 
nog de verhittin g van slechts zooveel faecalicn 
in rekening brengen, uls overeenkomst met het 
verdumpte water. t is juist zoo gehandeld als 
wanneer  men, om het brandstofgebi uik van een 
stoomketel te leeren kennen , dit alleen doet go-
durende het eerste uur , waaronder  bet op stoom-
vorming brengen van den koudeii ketel valt. 

Zoo zegt x ook, dat om met 0 atm. over-
druk in deu cilinder le werkeu, de stoom super-
heated moet zijn. n de piactij k wordt hieraan 
zelden of niet gedacht, zelfs niet bij  stoom van 
9 en 10 atm. 

Verder  openbaart x zeer  zonderlinge denk-
beelden omtrent den superheater of cconotniser, 
die r  voor  den afgewerkten atoom wil aan-
wenden. r x er  absoluut een voor  den 
verschen stoom wil hebben , noemt hij  hem 
den tweeden economise)', doch laai er  de uit-
werking van in zijne becijfering geheel buiten 
spel. x zegt veen goed ingemetselde ketel 
gebruikt ulle disponibele warmte" , en verstaat 

U r ml de warmte die men aan de gassen 
onttrekken kan, zonder de trekkin g van den 
schoolsteen le benadeelen". t nu is al heel 
onbepaald uitgedrukt . k geloof uiet dat er  in-
gemetselde ketels bestaan, waarbij  de hitte der 
ontwijkende gassen onder  2 0 0° is, en 250° ii 
300*  hiervoor  wordt volstrekt niet slecht ge-
noemd. t is nu in die gassen, dat r 
deu ccouumiser  plaatst, waardoor de afgewerkte 
stoom met het grootste succes oververhit zonder  in 
spanning toe te nemen, en alle vochtige neer-
slag  in tot drogen stoom omgezet wordt- Waar-
om deze warmtebron niel te benuttigen, die an-
ders  Uttel OO  verloren gaal, mits meu trgelij -
kertij d deu schoorsteen er  naar  bouwt om met ge-
linger  hitt e goede trekkin g te geven? s dit 
niet juist datgene wat x zelf voorstelt, alleen 
niet dit onderscheid, dat de afgewerkte stoom 
gebezigd wordt als dc drager der in die gassen 
bevatte warmte. waartoe stoom in het algemeen 
zoo bijzonder  geschikt is? 

n het slot van zyn opstel oppert , aU een 
vuordeeliger maatregel den sloom uit dc machine 
op de gewone wyze te condenseeren. t ons 
nagaan wat daarmee gewonnen wordt. x be-
rekent hiervoor  eene besparing van 107 kg, stoom 
per  uur , die ik evenwel ter  will e zijner  veel te 
lage cijfers op het dubbele wil stellen dus op 334 k.g. 
per  uur. r  nu in eeu goeden ketel 1 k.g. ko-
len 7 k.g. stoom voortbrengt, bedraagtdie besparing 
334 

ss 48 k.g. kolen per  uur. n laat 

hij  het condensatiewater, nutteloos verwarmd, 
wegvloeien. Stel ik het stoomverbruik ook op 
het dubbele, dus op 2 X 344 =  k.g., dan 
zal dit condensatiewater, matig gerekend, 25 X 

 = 17.2 cub. . per  uur  bedragen, dal nut-
teloos op 35° ad 40° verwarmd wordt.
warmtebron nu, in staat om 17.2 cub. . op 
40"  te verwarmen, bezigt r om 1.980 
cub. . water in het vacuum te verdampen, om 
zoodoende aau een afvalstof van geringe waarde 
eene grooie waarde als handelsartikel tc geven. 
Om die 1.980 cub. . op de gewone wijze te 

1980 
verdampen, zouden minstens — j - = 283 k.g. 

steenkolen vereischt worden; en dus bespaart 
r  zoodoende nagenoeg res maal zooveel ko-

len, als x met zijne condenseerende machines. 
n 't algemeen genomen plaatst x zich op 

veel te éénzijdig standpunt, liet is hem slechts 
om een zuinigen moteur te doen, al moet dit 
len koste van andere belangen geschieden. j 
weet geen' oordeelkundige keuze ie doen tus-
schen de verschillende soorten van moteurs, met 
consideratie aller  bijomstandigheden ; — iels wal 
juist de plicht van den r is, die alles in 
het belang zijner  cliënten moet wikken en wegen 
alvorens tot een besluit te komen, in tegenstel-
ling met den koopman iu stoomwerktuigen, wien 
het slechls te doen moet zijn om den aJset zijner 
koopwaar. 

n één woord. x vat niet deu nauwen samen-
hang tusschen den mot ur  eu het verdampings-
procédé, een samenhang, zonder  welken de ontwik-
keling der  beetwortelsiiikerfabrieken onmogelijk 
ware geweest. 

j  bezueke slechts die fabrieken in Nederland, 
dan zal hij  verbaasd staan over de resultaten 
verkregen met afgewerkten stoom (niet eens over-
verhit ) , ter  verdamping van het water uit het 
suikeisap. d cub. . water  per  etmaal in 
één stel kookapparateu (a double effet) is er  geen 
ongewoon verschijnsel. - Ook het hevige op-
koken , niettegenstaande de geringe temperatuur-
verschillen, kan hij  aldaar  zien. — t opkoken 
was bij  de proeven te t zoo hevig, dat 
dit alleen en niets anders eene wijziging in de 
vormen der  toestellen noodzakelijk maakte. — 

t geheel procédé der  poudrettebereiding van 
r is overigens niets dan eene toepassing 

van het verdampiugsprocédé der  suikerfabrieken 
op de fuccalièn, en er  bestaat geen redelijke 
twijfe l aan eene even goede uitkomst hiervan. 

Alvorens van x afscheid te nemen, wil ik 
wel bekennen, dal bet mij  in den aanvang hin-
derde, dat de schrijvei-zich achter  eeu pseudoniem 
verschuilt, vooral bij  eene behandeling van zui-
ver  technische zakeu. h gaandeweg leerde 
ik de voorzichtigheid van x bewonderen. Waagt 
men zich namelijk niet beter  beslagen op het ijs, 
dan heeft een schrijver er  groot belang bij  ziju 
naam te verzwijgen. 

. 

u het hoofdartikel n uit de , 
geteekend Jan Steen, voorkomende in het Op-
merker-non.tner van 2 Januari 1870, vind ik en-
kele regels , waaromtrent het mij  genoegen doet, 
bij  deze eenige nader  vereischte opheldering te 
kunnen geven. 

n dat artikel lezen we bovenaan in de derde 
kolom, sprekende over de beslissing der  Jury , 
benoemd in zake de beoordeeling van ingekomen 
schetsen voor  een t ter  herinnering aan 
wijlen Sarphati, onder  andere het volgende: 

uJa, als al de praatjes, die liepen, eenige 
"waarheid bevatten, dau moet onder  de Commissie 
ssieb slechts één architect hebben bevonden , 
welke goede man. niet tegen de verleiding bestand, 

uzich zóó het terrein vri j  ziende, zijn eigen leer-
sling een der  eercpalmen toereikte; maar dat 

n wel, als zooveel, louter  praatjes zijn, die 
 wij  onze aandacht niet mugen scheuken." 

, mijn waarde heer  Jan Steen, die 
praatjes verdienen ofte vertrouwen. , als eerste 
bekroonde, en als zoodanig in uwe regels be-
doeld, wil u dat gaarne verzekeren. l door u 
gebrandmerkte lid der  Jury , de architect des 

! . li . Bberson tc Arnhem, — hij  wien 
ik na mijne studiën aau de polytechnische school 
en vóór mijn driejari g verblij f in het buitenland 
werkzaam was, — datzelfde lid der  Jury , zeg 
ik , heell werkelijk zijn zoogcnatmdeii ' 
den eersten prij s toegekend. 

t zijn dus praatjes, die ge uw volle aandacht 
kunt schenken. 

h dim uok billijkerwij s heb ik reden, van 
ii te verwachten, dat gij  bij  dezen kennis zult 
nemen vau het, by de openbaarmaking der  Jury-
uitspraak, door de Saiphati-cominissic opzettelijk 
of onbedacht verzwegen feit, dat de bekroning 
met den eersten prij s aan den leerling vau den 
architect biberson, met algemeene stemmen der 
vijf  Jury-leden plaats vond; en dus, al hadde het 
dour u bedoelde lid on eerlijk willen lijn , andere on-
afhankelijk e mannen als de heeren: de Poorter, 

, Victor de Stuers en Weitheim, toch 
wel in staat geweest waren, een onrechtvaardige 
beoordeeling krachteloos te maken. 

Uwe woorden, mijn waarde  Jiui Steen, 
zouden cen insinuatie bevatten, indien ge niet, 
als zooveel anderen, slecht waart ingelicht. 

Alleen de Oomnaiasie voor het monument, of 
liever, de e van het, eerst dri e maanden 
nu de uitspraak, iu de nieuwsbladen gepubli-
ceerde resultaat, draagt hiervan de schuld. 

Zóó toch, nam zij  den schijn aau, als laadde 
zij  een onverdiende smet op den naam van een 
eerlijk man. 

J . li . l , 

Amsterdam, Gelderscbe  79. 

d ag, lo Jan. 

liein , te 10 uron: het verrichten vau verfwerken 
aan 14 woningen aan dc Builen watersloot aldaar. 

Vllage, tc 11'/, uren, door het prov. bestuur: 
het vijfjari g ouderhoud der  havenwerken lc -
band- (70-'80). 

Amaterdam, te 12 uren, door  burg. en weth.: lc 
perc. het iu '7b'  uitdiepen van grachten, slooten cn 
nalkhavcns enz.; 2c perc. het in '76 uitdiepen van 
buitenwateren, van het J ca van dc dokken. 

, te 12 uren, door het gemeentebest.: 
dc levering van 50 gegoten-ijzeren straatinloopen, 
80,000 trottoirstecneu met bijbehoorende hockstceueu, 
ged. 76/78: verschillende materialen; 1300 str. . 
hardsteenen kantsteen voor  trottoirs ; kannenbuizen iu 
verschillende afmetingen. 

Nlad-Almele, te 12 uren, door het gemeentebest: 
het houwen van cene nieuwe openbare school op liet 
terrein naast dc hoogere burgerschool aldaar, met bij -
levering der  benoodigde school meu beien euz. Bestelt 
cn teekeningen liggen op het raadhuis. Aanw. tc 
9 uren. 

Vlla*;e . tc 1 uur, door het gemeentebestuur: 
lo. het doortrekken van het lage terras voor  het ge-
meentebadhuis te Scheveningen; 2o. het leveren cn 
stellen van een trap aldaar; 2o. het leggen van riolen 
iu dc - en Schclpstratrn, alsmede laugs 
de Schclpsloot. 

, te 2 uren, door  N. C. Oudshoorn: liet af-
breken van cen pakhuis en het houwen van berg-
plaatseu voor  brandstoffen en mngnzijnon voor  meel. 

. bij  deu bouwkundige W. F. vun der . 
, te 5 uren, door  Gebr. Vau Bergcu, in 

het gemeentehuis i hel boawen eener  fabriek. Aanw. 
tc '/<j  uren. 

Blnadag,  Jan. 

» a r k u m , te 11 uren, door het . . kerkbestuur, 
in het hotel r  i bet bouwen eener  kerk met 
toren enz. cn pastorie. . bij  den architect A. Tcpe, 
te Utrecht. Aanw. tc 10 uren 

(.ruilingen, tc li j  uren, door  burg. cn weth.: het 
bouwen van cene houten draaibrug, met steenen pe-
niintmunr en walhoofd, in den weg te Stadskanaal 
over het kanaal naar de Wildervuukslordallen. . 
bij  den ingenieur  der  stadsvenen s Sz., te 
Stadskanaal. Bilj . inz. 10 Jan. 

. in het Timmerhuis: o. a. de levering 
van 24 partijen iepenhouteu brugstrooken voor  rijvoe-
ringen, te samen bevattende 3311 stuks. 

Waensdag, S Jan, 
, te 1 uur, door de directie der  Ncd. 

: de levering vau 211,000 stuks 
eikenhouten dwarsliggors, iu 5 perc, en 1520 stuks 
eikenhout voor  wissels, in 5 perc. Bilj . inz. 11 Jan. 

Ben Andel, tc 3 uren, door  E  ten Bos, bij 
don kastelein W. ter  Burg: hot bouwen eener  nieuwe 
behuizing met schuur. Aauw. te 1 uur. 

liii-.cii , bij  den pres.-kerkvoogd dor . gem. G. 
Groencvcld : het afbrekeu eu wederopbouwen der 
pastorie. Bestek cn teekeniug bij  J. dc Wit , aldaar. 

Jellum: het afbreken der  oude school niet huis, 
aldaar, en het tc dier  plaatscu houwen vau eeue on-
derwijzerswoning. Bestek ligt bij  den kastelein -
danus, aldaar. Aanw. 6 Jai:., te 12 uren. . bij  den 
architect W. A de , te . 

, hij  Jnu J. a : het bouwen eener 
boerc unitizing. 

Banderdag, S Jan. 
Arnhem, te 12 uren, door het prov. bestuur: het 

onderlioud van en de herstellingen aan dc kunstwer-
ken op de Berkcl over  1876. ) 

, bij  G. P. van der  Berg: eene vergrooting ea 
vernieuwing der  steenfabriek van G. P. vnu der  Berg. 
Bestek eu teekening ter  inzage bij  G. Veeustra. 
Aanw.  Jan., te 10 uren. 

Vrijdag ,  Jan. 
, te  uren, door het prov. bestuur: 

hel uitvoeren vnu vernieuwingen, bentellingen cn 
gewoon-Onderhoudswerken nau verschillende -
bouwen in de Abdij  aldaar, van dc goedkeuring dor 
besteding tot 31 . '7(1. Aanw. 10 Jan. 

Zuid Beierland, te 12 uron, door den architect 
Fop Smit: het houwen van cene houwumnswoning 
met graanschuur. Bestek ea teekening ter  inzage bij 

, , aldaar. Aunw. tc l ureu. 
n ad , tc 12 ureu, door  het polderbe-

stuur  vnn . is liet gemeentehuis, hot vijf -
jari g onderhoud van-, benevens de vereischt wordende 

u aan. de ten dienste van genoemden polder 
bestaande molens, duikers, bruggcu, hoofden, sluis 
en verdere getimmerten van 1 Jan. '70—31 . '80. 

Cramahrrgen, tc 12 uren, door  burg. cn weth.: 
het bouwen van eeue school. . bij  do architecten 

, tc Zwolle. Aanw. to 11 uren. 
Uranlngen, te 12 uren, door het prov. bestuur: 

het houwen van 15 brugwachterswoningen, bij  de 
bruggen over het schücpvoartkannnl vuu Groningen 
naar , iu 15 pure, cn in massa. 

, te 2 uren, door  kerkvoogden der . 
gemeente, in de consistoriekamer: het afbreken der 
oude- en het bouwen van eene nieuwe pastorie aldaar. 

. bij  den architect llunniuk , te Goes. Aanw. te 
11 uren. 

Zaterdag, S Jan. 
i er/waan te 12 uren, door  het gemeentebest. 

van Opsterland, ton i het afbreken der 
bestaande school tc Crcterp en het wederopbouwen 
vau eene nieuwe school voor  300 leerlingen cn eene 
onderwijzerswoning aldaar, in écu perc. Aanw. daags 
vóór dc besteding, tc 10 uren. 

, te 3 uren, bij  S. W. : het 
bouwen van een woonhuis met :i kamers, keuken enz., 
op groud van het Jouguiuahuis te Bolsward. 

, to 1 uur , door het gemeentebestuur: het 
afbreken der  bestaande- cn het bouwen eener  nieuwe 
tent met orkest bij  het , in de gemeeute 
Zwollerkerspel. 

, te 4 ureu, bij  T. Wiclinga: hot afbreken 
eener  Onde* es het bouwen eener  nieuwe huizing met 
wagen makerij . 

, 17 Jan. 
iiaoguami. tc  uren, door  kerkvoogden ou no-

tabelen der . gemeente: het houwen van eene 
pustorie. Bilj . iuz. 10 Jan. bij  deu voorzitter  van het 
kerkbestuur  F. Appel. 

, te 11',, ureu, door hel iniuisterie van 
biunenl. zaken . aan het gebouw vnn het prov. best.: lo. 
het maken eener  veerhaven in den veerdam to 's-Gra-
vendcel. lui . hij  deu hoofdingenieur ,
en deu ingenieur  Van , te . g 
ƒ 5300 ; 2o. het driejari g onderhoud vau het Zedcrik-
kanaal cu het l aau deu Arkelscheu 
dam. g / 39,000 per  jaar. 

4m-.terdr.ni, te 12 uren, door  barg. en weth.: lo. 
bet leveren van bezaagde en onbesaagde eiken-, gre-
nen-, vuren- en dennen houtwaren, teer  pik, smeed-
ijzer, vijlen, spijkers, steenkolen, ijserkramerijen , be-
reide en onbereide vorfwnren, touwwerk, scboonmaak-
gercodschappeu, zink, koper, koper- eu ijzerdraad, 
kalfaatwcrk , emmers cn putsen, bezems, manden, olie 
cn traan, reuzel, talk, kaarsen cn zeep, poctskatocn, 
kurkenzakken, strookdwcilcn eu kurken, ten dienste 
der  gemeentewerken god. '70; 2o. het maken vun den 
onderbouw eener  vaste brug over  de t 
vuor de Spiegelgracht; 3o. het maken cn stellen van 
den motalen bovenbouw eener  vaste brug ovor de 

t vóór dc Spiegelgracht, ink aan dc 
afd. Publieke Werken en by den stadsarchitect B. 
de Greef /

Baambrugge, te 12 uren, bij  J. Okhuisen : het vor-
bouwen en vergrooten van de hofstede Buitenveld. 
van N. Verhoef, aldaar. Aanw. 14 Jan., van 11-
12 uren. 

spanniim. tc 12 uron, door  kerkvoogden der . 
gemeente, bij  den pres.-kerkv. J. F. : het 
bouwen eener  kostschool voor  moer  uitgebreid lager 
onderwijs. Aanw. U Jan., tc 12 uren, door S. van 
Veen. 

, tcu kantore vau den notaris . 
A. van Weel: a. 500 . machine , tc 
leveren in dc kolen bergplaats vau het stoomgemaal tu 
Nicuw-Beierlsnd, b. 500 , tc leveren in do kolen-
bergplaats van het stoomgemaal tc Oud-Beierland; 
beide vĉ dr 11 Febr. e. k. 

, door  bestuurders der  Pastoralia van Warga, 
Wartena en Warstiens, bij . C. Bergsma: het af-
breken der  oude boerenhuizinge te Warga en het 
wederopbouwen eener  stelphuizinge, op oen nieuw 
terrein. 

hooien , voor  J. T. v. d. Ploeg : hel verbouwen van 
eene bocrcnstclphuizinge, met eenige daarbij  benoo-
digde materialen en wcrkloonen. Bestek ligt bij  den 
uitbesteder te Twijzcl . 

lilns.li, ! 19 Jan. 
, te 10 uren, door  den architect W. Veth 

(van : de gedeeltelijke verbouwing van een 
pand ingcncbl tot woonhuis, gelegen in het Willems-. 
park, aan de Sophialaan. Bestek en teekening ter 
inzage op de bouwplaats. Aanw. 10 ca 17 Jan.. tel-
kens to 3 uren. 

Jaarsveld, tc 11 uren, door  dijkgraaf cn hoog-
heemraden van den s en -
dam, in het dijkhuis : het verhoogen on verzwaren 
van don k Bcncdcndams, over  8372 . 

g /"  113,700. 
Aardenburg. tc 12 uren, door  regenten vnn het 

burgcrwcoshuis, in t f van : bet plaat-
sen vnn oene ijzeren nfsluitiug, lang 40 , ami liet 
plein van genoemd gesticht. Aanw. tusschon 10 cn 
12 uren. 

, le 2 ureu, door  het bestuur  vnn den 
calamiteuscü polder, in de directiekeet het doen van 
6 grondboringen , opdenbuitenberm, ter  gezamenlijke 
diepte van 205 . Aanw. 12 cn 14 Jan. 

Waenidag, » Jan. 
, tc 11 uren, door  het ministerie van bin-

nenl. zaken: lo. dcleveringvan steenkolen ten dienste 
van den stoomwatermolen binnen den benedenhoek 
van het Stoencuhoeksclte kanaal ; 2a. 
net wegruimen van con in dc Waal, onderNieuwaal, 
gezonken vuurtuig. Aauw. 13 Jan. 3o. het mei 450 

. (1850—2300 ) zeewaarts verlangen van den 
zuidelijken dam op den k van , voor dc 
verbetering van don waterweg vun m naar 
zee. . bij  den inspecteur  van deu wnlnrstaat Ga-
land cu den ingenieur , beidon . Aanw. 
den Oen dog vóór de besteding. 

, te 1 uur, door het ministerie van jus-
titie : liet doen van vernieuwingen cu herstellingen 
aan-, ca het driejari g onderhoud van de rechtsgobou-
wcnlc Arnhem, Zutfen, , t en Amers-
foort: de gevangenissen te Arnhem, Zutfen, Tiel , 

, , , , Gorinchem, 
Brielle, Amersfoort en . . bij  den in-
genieur-architect voor  dc gevangcuissuu eu rechtsge-
bonwes J. F. , te . 

m (tc , hij . . Faber: het ge-
deeltelijk afbrekeu van eeu oud gebouw cu de stich-
ting van cene gardcniers-stclphuiziuge. lui . bij  den 
architect F). , tc Stiens. Annw. 11 Jan., te 
11 uren. 

Banderdag, SO Jan. 
, lc 12 uren, door het ministerie van bin-

nenl. zaken, ten dienste der  Staatsspoorwegen : het 
maken van bevestigings- en verder  bijkomende wer-
ken voor de spoorwegbrug over  het Noordzeokanoal 
tc Zaandam, tea behoeve van den spoorweg Nieuwe-
diep—Amsterdam. . bij  den eerstaanw. ingenieur 
tc Amsterdam. Aauw. 11 en 14 Jan., telkens tc 
11 uren. 

Baaerawaude, tc 12 uren, door  notaris . N. 
, bij  don kastelein G. , aan den 

hoogon : het maken en stollen van een nieuwe 
ijzeren brug over  don , tusschon e cn 

. 

Arnhem, te 1 uur , door  de comm. der  gemeente-
gasfabriek, in haro vergaderkamer: dc levering van 
3,500,000 . prima qualiteit e gaskolen. 

Arnhem, tc 2 ureu, in de sociëteit St.-Jnn : het 
bouwen van een school voor  325 kiodeien met ameu-
blement en onderwijzerswouing, op het Walburgsplein 
aldaar. 

l'treeht , to 2 uren, door  dc maatschnppij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het ccutiaalliureau: he, 
leveren van eikenhouten dwarsliggers cu vnn vierkant 
beslagen eiken wisselhout, teu behoeve der  uitbrei -
ding van do sporen op het station Nieuweschans. . 
bij  den sectie-ingenieur  tc Groningen. g /' 8000. 

, bij . P. Bakker; het bouwen eener 
boerenstel phuizing. 

YrUdag, S  Jan. 
Arnhem, tc 12 uren, door het ministerie van 

Gnanciën, aan het lokaal van het prov. bestuur: het 
opruimen van do n vnn den Cen-
traalspoorweg bij  Amersfoort langs 's s straatweg 
naar  Apeldoorn ou Zutfen. 

.vjeim- tiii.ieniitiii , door hot veenschap -
Westcrveen, hij . de Vroomo: het maken van p.m. 
435 . hoofdwijk met splitting, tusschen de plaats-
nummers 299, 358 on 357 van het Barger- Westerveen. 

. bij  den secretaris G. . Gratamn. 
Banderdag, S7 Jan. 

Baarn, te 11 uren, door  do comm. van adm. over 
dc gevangenissen  de levering van machinaal gespon-
nen woefgarens en bereid borstelhaar, benoodigd voor 
den arbeid der  gevangenen aldaar  god. '76. 

/ulerdag, SS Jan. 
, tc 12 uren, door  geoommitteorden tot 

het beheer  over de bedijking langs , op het 
raadhuis: het verhoogen van het 2e gedeelte van de 
bedijking bugs n c. a., loopende van de in 

'74 verhoogde r  overlaatkadc langs den -
doezen zeedijk en k tot nabij  de schutsluis te 

, ter  lengte van ruim 9800 . met al de 
daarmede in verband staande werken of leverantién, 
behoorende tot dc werken vnn de bedijking langs 

n iu dc prov. Overijsel eu Gelderland. 
, door . ¥. : het bouwen eener 

nieuwe dwarshuiziugo en scbuur  aldaar. . bij  den 
architect . B. Wcssclius, te Buitenpost. Aanw. 12 
Jan., to 11 uren. 

, 14 Jan, 
Ulthulsen, te 11 uren, door  het bestuur  van het 

waterschap c P^emspolder, iu het gemeentehuis: het 
leggen van oen kapitalen zeedijk, lai:g p. m. 9300 . 
met het bouwen ooner  duikersluis ou aauhoorige wer-
ken , tot iudijkin g van kwelderlanden aan het Uit -
huizcrwad, onder  de gemeenten Uithuizen cn üitnui -
zerineeden. g ƒ710,000. 

w eenwdae . SO) Jan. 
, le 1 uur, door  do Nederl. -

maatschappij  : het leveren van N eikenhouten dwars-
liggers cn 2244 stuks eikenhout voor  wissels op het 
station Arnhem. . iuz. 25 Jan. aun de directie. 

YrUdag, S« Jan. 
Vtrerht , te 1 uur, door de directie van den 

Nederl. : het leveren van 43 spoorwis-
sels en 44 puutstukken op het station te Arnhem. 
Bilj - inz. 27 Jan. 

Banderdag, 3 febr. 
Bal award, bij  den secrotaris der  Contributi e van 

Wonscradcols Zuiderzecdijkeu : de levering in'76 van: 
500 stuks grenen palen vun 62 . lengte, 500 st. 
dito van 53 , 350 stuks dito van 35'/, , 25 
stuks zware eiken gordingen, 15 sluks lichte dito, 
150 stère grove gewasschen grint . 

, SS l'ebr. 
l'lrerht , te 1 uur, door  burg en weth.: delevering 

van 235,000 . Engelsche gaskolen, ten dienste van 
de stedelijke gasfabriek m '76. 

Op later te bepalen datum. 

, voor dc n en c Vries: het 
amoveeren van een gebouw op dc Vijversbnur t on het 
daar ter  plaatse bouwen van 2 pakhuizen. . b>j 
den architect . . Stoctt Fz. Aanw. 17 Jan., te 
11 uren. 

Oostliiii/.cn, 20 : het bouwen van een woon-
huis aldaar  voor . ; gegund aan A. Pet, tc 
Purmerend, voor,/6780. 

Uerlnrhem, 22 : het bouwen eener  brugwach-
lerswuning ann de Vcerlonn; ingek. 10 bilj. , als: 
J. Exalto , f 3754 
A. A. van , le , „  3600 
P. v. d. . „ . „  8897 
.1. Bullcr , „  3347 
C. Verheul, „  Giessenniouwkerk, „  3343 
J. v. d. , „  3305 
G. van , . 3240 
P. dc , „  Giesendam . „  3239 
F. van , „  idem „  3225 
C. J. Vorwcy, „  3184 

. Baron, „ , „  3157 
J. , „ , „  3150 
T. W. Wapperom, „  3095 
F. Slreetland, „  Sliedrecht, „  3000 
A. A. . „ . „  28<Jü 
A. de Geus, „ , „  2895 
overigen aldaar; gegund. 

Nijmegen, 22 : het verbouwen van het hotel 
Place : ingekomen > bilj. , als: 

T. l i . , J 9999 
J. s , „  9S40 
P. . i n den Bosch, „  9525 

. . Wouters, „  9279 
P. , „  8322.20 

allen aldaar; gegund. 
, 23 : het bouwen eener  schoot, 

met onderwijzerswoning, nnu ; miuste in-
schrijver  was . , te Oostburg, voor  ƒ3507. 

Vllage, 27 : lo. het éénjarig onderhoud, met 
de herstellingen, vau de gebouwen der  hoogeschool 
te ; 2o. bet bouwen van eene portc-cochèrc met 
portiersloge onz., het iu verband daarmede veranderen 
van den afsluit muur  cu doortrekkin g daarvan tot deu 
stadssingel, en het gedeeltelijk overwelven van de 
Binncnvcstgrucht : 

lo. 2o. 
W. . Smit, te 

Oegstgeest, ƒ 32,400. 
. , te Aar-
landcrvecn, f 23,066 24,573. 

J . Sprey, tc , 23,587 
W. A. van , te , 22,800 
W. . , idom, 22,720 
Pb. Verbruggcn, tc 

Waddinxveen, 21,885 26,674. 
J. J. , te , 26,467. 
A. Verhoog, idom cn 

P. i deu Bouwmeester, 
te . 21,11'.» 30,909. 

J. van dur , te n . 20,998 22,444.44 
VV van dor , te 

Oudewater, 20,<i42 22,485. 
iiron r p, 27 : het houwen van 6 woningen 

bij  bet gasthuis Vredenhof: minste iuschr. was . 
Fcikema, aldaar, voor ƒ 6890. 

, 28 : hel bouwen oener  bijzondere 
school met onderwijzerswoning: minsto inschrijver  was 
P. van der  Velden, aldaar, voor  ƒ9405. 

. 38 : het bouwen ccnur  bewaar-
school met woning voor  dc onderwijzeres; miuste in-
schrijver  was J. Boos, tc (irootebrock, voor  ƒ8078. 

, 20 : de gewone onderhoudswerken, 
met do vernieuw ingen, aun dc gemeentewerken; 
minste iuschr. was 11. vaa der , aldaar, voor 
ƒ 2100. 

, 29 : het onderhoud der  gemcento-
gebouwen, iu 16 perc; m nste inschr. waren: voor 
perc. 1, A. , ƒ 5 6 5; perc. 2, C. , ƒ 999.99; 
perc. 3, dezelfde, ƒ 310; perc. 4, A. , tc Bres-
kens, a ƒ 0.30s; perc. 5, A. , ƒ 1 3 6 0; perc. 6, 
dezelfde, ƒ 43*J; perc. 7, A. , /"10S9; perc. 8, C. 

, ƒ 5 0; perc 9, A. , /77.90; porc 10, P .( 

, ƒ 15.37; perc. 11, T. J. Siniis, te , 
f 02.02; perc. 12, A. F. , a /0.945; perc. 13, 
J. Taveruïcr, ü ƒ 0 . 1 3; perc 14,J. , ƒ 630; perc. 
15, Ph. , a ƒ 4.20; perc 16, P. ü. , 
i ƒ 0 . 8 1; overigen aldaar. 

Balnward, 29 : hut oudorhoud der  gemconte-
worken; gegund als volgt: perc. 1, 2 cu 3 aan J. S. 
Oostorbaan, resp. voor  ƒ1170, f 475 cu ƒ2085; perc 
4 aan . J. , voor  /4S; perc. 5, aan . . m 
inertsina, voor  ƒ980; perc. 6, aau . . Feenslra, 
voor  /570; perc 7, aan J. S. Oosterbaan, voor  ƒ149; 
perc. S, aan , . Feenstra, voor ƒ 78; allen aldaar. 

 30 - lo. de vernieuwingen en her-
stellingen aan don straatweg in en aan k cn 
Guisgat; minste inschrijver  was  Vens , voor  ƒ 2820. 

2o. idom idem aan de schutsluis cn aanhoorigbeilcn; 
minste inschr. waren Vredenduin en Co., voor  ƒ1085; 
beiden aldaar. 

, 80 : het bouwen vau cene pas-
tori e voor de . gemeente; ingekomen 0 biljet -
ten , uls: 
B. , tc , ƒ 9606 

. Nieland, „  Warffum , „  9200 
J. Pot, „  Stedum, ,, 8835 
A. Pastoor, „  idem „  8700 
J. Tilbussrher, „ , „  8549 

, „  Groningen, „  7880 
U. Stel, „  Scheemda. „  7680 
A. Beunonga, „  Bedum, , 7599 

 Timmer, „  idem „  7589 
, ihiirc . 31 : het bouwen eener  loods tot 

bcrgii.,' vau materieel van dc f tc Neu-
zen; miuste inschr. was J. Schcele , te Neuzen, 
voor  /"2450. 

Arnhem, 31 : lo. het vernieuwen eu ouder  hou
den van dc bestrntiagen, in 2 perc 

le perc. 2e perc 
. van dc Sand, / 24,000 ƒ 21,429 
. , 22,700 20,900 

B. len Bosch, 20,000 19,160 
T. Terwindt , tc , 18,963 21,441 
A. W. k en 

G. . v. d. . 18,200 19.400 
. Janssen, 17,9'JO 

A. Beuming, tc Nijmegen, 17,530 18,707 
. B. Bouderv, 17,477 17,955 

A. Valo, 15,846 17,595 
2o. het onderhoud der  grint - cn zandwegen cn ver-

harding van den Schelmschewcg; ingekomen 4 bil-
jetten , als: 

B. ten Bosch, ƒ 15,000 
. van dc Sand, „  14,444 

W. . Niienes, „  13,557 
A. Vale, „  13,346 

3o. het opbreken van stoepen enz. on het lovcren 
en leggen van trottoirbanden van r steen ; 
ingekomen 5 biljetten, als: 

. , *  l , s ' , 0 0 pet. ben. tarief 
A. W. lensink en 
G. . v. d. , 7',, ,, „ 
Nicola cn Co., 10</10 * „  „ 

. G. s C.Oz., 11 „  „ 
G. J. , 18 „  „  u 

lo. het toveren, leggen cn iu richtin g brengen vau 
bandstukken voor  voetpaden, het metselen ran rolla-
gen enz.; ingekomen 6 biljetten, als: 

. , ' '/ i *. » 
Nicola en Co., 3J/ 10 „  „  „ 
N. van dor , 5 „  „  „ 

. G. s C.Oz-, G „  „  „ 
A. VV. k en 

G. 11. van der , 10',, „  „  „ 
G. J. lloogcrs, 17 pet. ben. tarief 

6o. het maken en leveren van ijzerwerken: 
. F. ï renck, 20 pet. beu. tarief 

1'. Singcndonk, 18 „  „  „ 
6o. de levering vnu materialen, als: hout, spijkers 

enz., in 2 perc; 
G. J.  lc pc 9 pet. bov. tarief 
Gobr. Prins, 2e „  2 „ „  „ 
7o. het onderhoud van schoolgebouwen met hijbe-

hooronde woningen en meubelen, ged. '76, mi bet 
verrichten van ucnige werkzaamheden aun deze ge-
bouwen, in 3 porc. 

le perc 2c perc 3e perc. 
. vim de Sand, f 0444 
. , 6312 ƒ 8267 ƒ 6990 

J. Th. Verhoeven, 5493 4993 6138 
G. , 5324 «779 5739 
Tb. Eibers, 6093 4608 5521 

. Janssen, 4580 6430 6540 
8o. het riolen van dc bei men, het leveren en plan-

ten van 090 boomeu langs eenige wegen buiten do 
kom der  gemeeute ou de levering van grint voor dc 
wegen en singels binnen dc gemeeute, in 3 perc. 

l c perc. 
str. . a 

E. 11. Nijencs, ƒ 0 . 21 ƒ 252. 
A. Vale, 0.30'/, 366. 
B. teu Bosch, 0.27s/a 328.50 

2c perc. 
. lindeb. beukeb. a 

A. van Eldik , tc 
Opbousdcu, /"0.70 ƒ 1 . 00 ƒ0 .35 ƒ 6 1 5. 

S. Arcnds, idem. 766. 
V u Zoneten Zonen, 1.20 1.50 0.70 808. 
J. Copijn, to Velp, 0.80 1.65 0.75 832.10 

3o perc. 
grove grint tuingr . fijne gr. a 

A. Vale, f 1.96 ƒ .76 f 0.75 ƒ 1132.20 
B. ten Bosch, 1.89 1.08 0.80 1175. 

Q-o. dc levering van ijzeren hrngsehepen voor dc 
schipbruggen te Arnhem en to Westervoort: ingek. 3 
biljetten, als i 
C. Gips eu Zonen, te , ƒ 0 6 98 
P. Buole. „  Slikkerveer, „  8988 

. vau der , „  idem „  S985 
overigen aldaar: alles gegund , behalve no. 9. 

Borger, 31 : lo. het leggen van eeu klinker -
weg vuu dc grens iler  prov. Groningen langs hel 

p en hot Noorderdicp vnn Nieuwbuincn tol 
aau de plants no. 32; ingek. 11 bilj. , nis : 

. Zwolsman , tc Groningen , t 23,040 
J. . Uffeloar. „  Farmsum, „  23,870 
J. Veldkamp, „  Bedum, „  2:t,67S 

. , „ , „  20,083 
J. S. Wictzema, „  Stadskanaal, „  20,550 
A. Niks, „  Nieuwhuiueii. ,, 20,477 
J. van der  Borgh, „  Stadskanaal, „  2n,398 
W. . . „  Warfhii.zen, „  20,120 
J. X. , „  Blijham, >, 19,573 
ii.  W. , „  Beerta, „
11. Eggens, „  Nieuwbuincn, N

20. bel bouwen vau eene tolniccsterswoning met 
tolboom; ingek. 5 bilj. , als: 

J. S. Wietsema, f 1886 
J. van der  Borgh, „  1855 
A. Niks, „  1846 

. Eggens , ,, 1793 
 Bcnus, te Stadskanaal, „  1693 

vrnhem, 31 : hot vierjari g onderhoud, als-
mede dc vernieuwingen en herstellingen aau de s 
gruote wegen in Gelderland, in 19 perc, minste in-
schrijvers waren: voor  perceel 1,2, li en 10 W. Arntz . 
tc , voor / 44122; pure. 3, . van Baurcu, 
te Apeldoorn, voor  f 11360; perc. 4 cn 5 , W. Arntz , 
voor ƒ 11076; perc 7, W. Carmiggell, tu Bmmmcu, 
voor  ƒ 0 5 2 5; perc . J. Smcltzer, te Groenlo, voor 
/fi48Sj  perc 9, J. . Wceiiink. idem, voor/21196; 
pera 11, 12, 13, 14, G. , te , 
voor  ƒ22000; perc. 15, B. Gerritsen, te , voor 
ƒ:1538; pert. 16, J. . , tc Pannerden, voor 
/'5798; perc. 17, G. dc , te Gorinchem. voor 

ƒ 7258; perc. 18, G. J. Groot, te St.-Anna bij  Nij -
megen, voor  /"2340; perc. 19, dezelfde, voor / 1638. 

, 3 Jan.: het onderhoud der  werken be-
hoorende tot dc veren tc Willemsdorp en te 's-Gra-
vcndcel; minste inschr. was G. dc , tc Gorin-
chem , voor  ƒ2568. 

Viiaji c , :i Jan.: het éénjarig onderhoud der  straat-, 
grint- , schelp- cu puinwegen iu dc gemeente: minste 
insehr. was . van Zanten, aldaar, voor  ƒ30,695. 

Alkmaar , 4 Jan.: dc verschillende verniouwings-
en onderhoudswerken over  '76; minste iuschr. waren: 

lo. onderhoud van alle gemeentegebouwen, scholen, 
bruggen, riolen enz.: J. . Burkank , voor / 5900. 

2o. oenigc veruieuwiugeu nau bruggen: dezelfde, 
voor  ƒ5200. 

4o. het leveren en vervoeren van de benoodigde 
materialen voor  dc buitenwegen cn voetpaden: J. Ol-
denburg, te Bergen, voor  ^1182. 

'to. hot vernicuweu van ceuige gedeelten walmuur : 
C. Grootegood, voor  ƒ2882. 

5o. het onderhoud van den weg. van den Berger-
weg tot Ju het dorp Egmond nd . met annlino-
righoden ; J. Oldenburg, voor  ƒ1480-, overigen aldaar. 

lleerj.iiisfl.im ,  .hui,: het vergroot CU van het 
schoolgebouw, benevens hot aanbouwen van nortaleu, 
hot restaureeruu van liet. bestaande schoolgebouw cn 
reparatie anu de onderwijzerswouing; ingekomen 7 
bilj. , nis: 
Gebr. Veldhuizen, tc , ƒ 0 8 00 
Gebr. , „  idem „  9700 
J. , „  Charlois, „  9523 
A. Onderdclindcn , „  9410 

. , „  Puttershock, „  9368 
W. Schippers , „  9360 
N. J . Netten, „  Charlois, „  9339 
overigen aldaar. 

, 3 Jan.: lo. de levering van 70 ' 
gewasschen cn 50 1 ongewasschen grint ; 1 biljet 
ingek. van P. de Vos, voor ƒ .76. 

2o. dc levering van plnntzand; 1 biljet ingek. van 
W. van Ouworkera cn . van Veen, a ƒ 0.88 por 3 . 

Arnhem, 5 Jan.: hot verbouwen en uitbreiden van 
den paardenstal op de mest bergplaats aan den -
mclschewcg; iugek. 5 bilj. , als: 

G. van Bcrkuni , f 5943 
. , „  5369 
. G. , .. 4979 
. van dc Sand, „  4594 

J. Teunissen , „  4015 
alien nldaar. 

, 5 Jan.: lo. het afbreken on geheel 
nieuw opbouwen vau dc cene-, 2o- het herstollcu en 
het bijbouwen van de andere pastorie der . ge-
meente; minste inschrijvers waren : perc. 1, . Oets, 
voor  /"7940; perc 2, W. ter  Stege, voor  ƒ 4 1 9 8: 
beiden aldaar. 

, li Jan.: voor de verschillende onderhouds-
werken der  gemeente waren minste inschrijvers: a. de 
werken behoorende tot dc e trekvaart : C. 
Alkemade, fWOi b. idem Utrechtsche jaagpad. in 2 
nerc: perc 1, C. Panncvis. ƒ 3 5 2 5; perc 2, P. van 
Vliet , ƒ 2 1 5 0; reinigen enz. van een deel der -
lemschc trekvaart : N. van der  Voor t ,ƒ109; alles por 
jaar ; gegund. 

'a-llage, fi  Jan.: het verleggen van den oostelijken 
ufsluiidij k bij  den Paardenboek, het maken vnn den 
mond vnn net SpOOrwcgbsuin langs het goederen-
station, het verlengen van den wnterkecrenden dijk cu 
hel maken van een knuual met keersluis aan du oost-
zijde dor n tc Amsterdam, ten bc 
hoeve van deu spoorweg Nieuwediep—Amsterdam; 
ingek. 5 bilj. , nis; 

. van de Velde, te Papendrecht, f 348,800 
J. Blokland Jr . en 

C. van der  Plas. „ , „  319,900 
J. de , „  Werkendam. „  310,950 
Jb. Schreudors, „  Winkel, „  307,2(10 

. Westmaas, „  St rijen , ,, 274,862 

Arnhem , 7 Jau,: het vierjari g onderhoud der -
telcgroaflijiien met toebchooreu onder  beheer  der  amb-
tenaren van 's s waterstaat in Gelderland, van 1 
Jnn. '76—31 C '79, in 2 pere.; minste inschrijvers 
waren: le perc, . J. k , te Silvoldu, voor 
ƒ 1900; 2c perc, P. , , voor ƒ 4739. 

. 

\ n leest in de  d'Architecture 
over  hetgeen de ingenieur  Bazin heeft tentoon-
gesteld op de  internationale des in-
dustries maritime*, et fluvialet, onder  andere, 
net volgende: 

Wi j  hebben met grooie belangstelling modellen 
onderzocht van snelvarende schepen (navires ex-
press) , voorzien van rollers, die bestemd zijn een 
gedeelte van den rechtstreekschei) tegenstand te 
overwinnen, dien de kielen van de schepen iu 
zee ondervinden. 

n weet, dat de scheepsbouwmeesters er  zich 
np toeleggen te zoeken, welke de beste vormen zijn , 
aau de kielen te geven, waarvan de hoofddwars-
doorsnede het voornaamste bestanddeel van den 
tegenstand onder het varen uitmaakt. 

e heer  Bazin vermindert de oppervlakte van 
dat gedeelte met twee derden, en om in het ge-
brek aan nuttige verplaatsing van zijn schip te 
voorzien, doorboort hij  dat met dri e horizontale 
gaten; in elk dezer  bevindt zich eene as, die 
twee rollende drijver s draagt; deze komen door 
den inhoud van het ingedompelde gedeelte te ge-
moet aan het bedoelde gebrek aau verplaatsing. 

Eindelij k bezielt de heer  Ba/in deze roller s 
met eeue ronddraaiende beweging , zoodat dit rol -
lende gedeelte, door  zijne dubbele eigenschap 
van inhoud cn beweging, al de w en schel ij  ke hoe-
danigheden voor  eene goede ligging en eene goede 
vaart aan het schip verzekert. 

Ervaren bouwmeesters hebben openlijk het volle 
vertrouwen te kennen gegeven, dat dit nieuwe 
stelsel hun inboezemt, maar  wij  meen en, dat men 
de uitwerkin g van langdurige ondervinding be-
hoort al'  te wachten alvorens te besluiten, dat 
zulk een stelsel, hoe vernufti g het ook zij , in 
dc scheepvaart eeue omwenteling moet teweeg-
brengen als die van de spoorwegen bij  het ver-
voer te land. Niettemin zullen de wenschen van 
alle verlichte mannen den uitvinder  bij  zijne ver-
dere proefnemingen vergezellen. 

Üe beer  Bazin is ook bekend door  zijn tech-
nisch beheer  van de onderneming, die de gal-
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joenen van Vigo uit de zee wilde ophalen. n 
weet, dat zij , uit een geldelijk oogpunt, ongun-
stige uitkomsten heeft gegeven, voornamelijk te 
wijten aan het niet-voorhanden zijn van gouden 
staven of klompen in de wrakkon, die terugge-
vonden en met veel bekwaamheid doorsnuffeld zijn 
geworden, maar wy hebben hier  slechts te letten 
op de waarde van den volbrachten arbeid, zonder 
ons bezig te houden met te weten, of de voor-
werpen, uit het water  gebaald na een verblij f 
van honderd zeventig jaren, eene stoffelijke waarde 
bezaten, die de ongewone inspanningen vergoedde, 
welke de ingenieur  zich had getroost. 

t is merkwaardig de stalen of monsters na 
te gaan van de verschillende geredde en ten toon 
gestelde voorwerpen en de chemische vervormin-
gen, in het zeewater  ondergaan door  metalen uls 
gesmeed yzer, gegoten ijzer, lood, koper, zilver 
en goud , — vei vormingen , die tot heden nog niet 
bestudeerd waren geworden en het oorspronkelijk 
aanzien en de onderscheidene physische eigen-
schappen der  stof zoo hebben veranderd, dat 
ieder, die weinig geoefend is in dc studie van 
de scheikunde, ongetwyfeld onder  deze delfstoffen 
die zoude verwerpen, welke juist de meeste waarde 
hebben, om slechts onbeduidende stoffen te be-
houden. Zoo heeft een vormloos agglomeraat, 
waarin een kanonskogel gehuld was en die het 
uiterlij k had van waardeloos stecnkoolpoedei , bij 
de chemische ontbinding een gewicht van 70 ten 
honderd aan zuiver  zilver  gegeven, hetgeen be-
wees, dat dit poeder  niets minder was dan eene 
tot stof vervallen, rijk e massa zilveroxyde. 

. 

 Z. . heeft aan Ch. -
sen te , vergunning verleend tot het 
aannemen en dragen der  versierselen van ridder 
der , hem door Z. . den g 
der Belgen geschonken. 

— e r  van Financien brengt ter  kennis 
van belanghebbenden, dnt op g den f i" 1 

Februari e. k. en volgende dagen te's-Gravenhage 
een vergelijkend onderzoek van candidate!) naar 
de betrekking van ad spirant-landmeter bij  het 
kadaster  zal plaats hebben , waartoe tien plaatsen 
ter  vervullin g worden opengesteld. 

 Na uitvoerige discussie over het 
al dan niet nuttige van bliksemafleiders, besloot 
de d in zyue zittin g van 30 r , met 
14 tegen 8 stemmen, geen bliksemnlleiders op het 
Stadhuis te doen stellen. 

t is in het belang der  wetenschap te hopen, 
dat de d deze uitvoerige discussie ter  kennisse 
van het algemeen zal brengen. 

 Op de voordracht voor  twee 
opzichters dei gemeentewerken zyn geplaatst : 
1. A. T. van Wijngaarden, te , en G. 
J. ten llaghuis, te , 2. . W. Peeters , 
te , en . , te . 

Utingeradeel. Tot gemeente-architect is be-
noemd de heer J. , te Akkrum . 

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

van genoemd Weekblad. 

T o t V l - y d a | r > i i v o n d  u r e n 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

A d v e r t e n t i e n . 

G van het bouwen van
 grout circa 2300  bene-

vens twee  nan de -
ningshaven op  op Woensdag 26 Ja-
nuari 1870 des morgens ten 10 ure, ten e 
van genoemde Vereeniging, Boompjes n°. 49, le 

, alwaar van g 11 Januari af de 
bestekken te verkrijgen zyn tegen betaling van 
f 0.25. 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 19en Januari des voormiddags ten 11 ure. 

E . 

AA N . 
Op g 18 Januari 1876, des middags ten 

12 ure, in het l de Oude Graaf, in dc -
verstraat, te slmstcrdam, door den heer G. .1. 
VA N . 

t besteken dc teekeningen liggen ter  visie in 
genoemd l en de gedrukte bestekken zyn a 
f 1 per  Exemplaar  verki ygbaar  ter  Stoomdrukkerij 
van C. . VA N . Nadere in-
lichtingen geeft de met de uitvoering belast zijnde 
Architect Y. S Gzu., te Amsterdam. 

~F. W. T te " 

beveelt zich voortdurend aan tot  van 
 enz., met zink, Jood of 

leijen, cn  voor de levering \un alle moge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken zink o/ koper, alsmede Gas- eu Waterleidingen. 

. 

Tweede Perceel. 
E . 

Op Zaterdag den 22 Januari 1876, des mid-
dags ten 12 uur , zal, onder  nadere goedkeuring, 
door N TOT T  OVEB 

E G S N op het -
huis der  gemeente  worden aanbesteed: 

t bestek vermeldt rui m 260 duizend kub. . 
grond te verzetten waarvan de helft vermoedelijk 
over  spoor te vervoeren. 

e aanbesteding zal geschieden bij  enkele 
inschrijvin g volgens § 434 der  Algemeene Voor-
schriften. e biljetten in behoorlijk gesloten om-
slag in te zenden aan het adres van: het -
therdijkbestuur , s tc . Bestek nu. 5. 

t bestek met profielen en situatietekening 
is op franco aanvrage na 10 Januari e. k. tegen 
overzending van ƒ 1 . 50 per  exemplaar te beko-
men in den Boekhandel van S VAN T 

te n 15en January des voormiddags 
te 10 ure wordt de noodige aanwijzing in loco 
gedaan. 

. 1875. 

 EN S der  ge-
meente  op

 ten 12 ure des middags, op het 
, in het openbaar en bij  enkele inschrij -

ving doen aanbesteden : 
a.

e.

e voorwaarden dezer  aanbesteding zyn uit-
sluitend te verkrijgen ter j  der  gemeente 
tegen betaling van ƒ - . 60 voor de sub a en ƒ 2 .-
voor  beiden der  sub 6 en c (met daarbij  behoo-
rende teekening), en liggen voorts ter  lezing in 
een der  lokalen van de Secretarie (afdeeling 

 Werken), tijdelij k kantoor  houdende in 
de lokalen van het voormalige Oudemanhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden 
aan genoemde afdeeling en aan het bureau van 
den r  Stads Architect B. E F Jz., aan 
den Stads Timinertuin , des voormiddags van 10— 
12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

Amsterdam, N TEX . 
4 January 1870. lie Secretaris, 

E . 

 EN S VAN Zwolle 
zijn voornemens, op Zaterdag den 15 Januari 
1876, des namiddags ten één ure, aan te be-
steden : 

Bestek en teekeningen liggen ter  Secretarie tor 
inzage. Afdrukke n van het bestek zullen worden 
nedergelcgd iu de voornaamste logementen hier 
ter  stede en zijn van 3 Januari 1876 after  Se-
cretarie tegen betaling van 25 cent per  stuk ver-
krijgbaar . 

lie gemeente-architect, bij  uien nadere inlich-
tingen zijn in lc winnen, zal den 10 Januari 
1876, des namiddags te 3 uren, op het terrein 
aanwyzing doen. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

VA N , Burg. 

J. . lu s , Secr. 

Te koop aangeboden. 
Een hecht sterk en weldoortimmerd

 nel luinexn  voor 
twee paarden, benevens ,
waarin t en , TOW 
en , staande en gelegen te Weiliaan, 
in de onmiddclluke nabijheid van den nieuw 
drooggciuaakten . Uadelyk le aanvaarden. 

n vervoegen zich met franco brieven 
of in persoon bij  den lieer T  te 
Westzaan. 

Op g den 20 Januari 1870, des mid-
dags ten 12 ure, zal door den Notaris . N. 

 te Hazcrswoude, ten huize van den 
n G. , aan den hoogen k 

onder  Hazcrswoude , bij  enkele inschrijvin g worden 

e teekeningen liggen van af heden ter  inzage 
bij  den r P. G. VA N , Utrechtsche Veer 
N" . 23 te  bij  wien alle nadere inlichtin -
gen zyn te bekomen, terwij l op franco aanvrage 
bestekken veikrygbaar  zijn bij  bovengenoem>len 
Notaris. 

e inschrijvingsbillctten , behoorlijk door  aan-
nemer en twee bekende eu soliede borgen getee-
kend , moeten uiterlij k op den 19 Januari 1876, 
franco ten e van bovengcjioeiuden Notaris 
zyn ingeleverd. 

T 
Op Vrijdag 28 Januarij 1876 zul, ten -

huize van de Gemeente  in 't open-
baar, bij  enkele inschrijving ,  wor-
den

e nog zeer  bruikhui e STEENEN -
, staande nabij  den Zuidend'ijk, in die ge-

meente, geteekend E N" . 700, kadastraal bekend 
onder  N°. 131 van sectie , met , van 
geslagen ijzer, lang 28 . en zwaar, in 't mid-
den gemeten, 36 hij  40 , — AS van ge-
goten yzer, lang 7 30 . - E
van Eikenhout, lang 10.20 , zwaar 45 by 45 

. en T W E E N , van 
6.16 en 5.80 . middellijn . 

e verkoopsvoorwaarden liggen ter  inzage in 
de Secretarie der  Gemeente en aan 't Bureau van 
de Gemeentewerken, terwij l dc , mits met 
consent-billet, daartoe ter  voormelde Secretarie 
aan te vragen, dagelijks te bezigtigen is en bo-
vendien aanwijzing in loco zal geschieden op Vrij-
dag 21 January te voren, 's voormiddags ten 
elf uur. 

n in te leveren ter  Secre-
tari e meergemeld, op den dag van den verkoop, 
vóór twaalf uur 's middags. 

k „de e " 
 t

t e . 
, N en N 

van verschillende Bouwwerken , Stoomgemalen , 
Fabrieken, Bruggen. , enz. 

.  te T 
 en N vau

voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten van 
 en  en 

. enz. enz. 

E V A N . 

Gevangenissen en . 

A A \ i i i ; s T i : i n \ ( ; . 
Op G 19 Januarij  1876, des na-

middags ten één ure, zal aan het e van 
Justitie te '« Gravenhage, bij  enkele ïnschryving, 
worden aanbesteed: 

e bestekken liggen ter  lezing: te 's Graven-
hage, in het lokaal van het e van Jus-
titie ; te Arnhem, Zutphen, , t 
en Amersfoort in het regtsgebouw; te Tiel, -
terdam , Gorinchem, Briell e en t in de 
gevangenis. 

Zi j  zijn voorts op franco aanvrage te bekomen 
aan het e vau Justitie; bovendien voor 
Arnhem, bij  den opzigter  W. A. ; voor 
Zutphen, bij  den opzigter . J. 1TZ; voor  Tiel , 
bij  den opzigter  G. A. ; voor -
dam, , Gorinchem en Brielle, bij  den 
hoofdopzigter  G. J. VA N  GOES te -
dam; voor , bij  den opzigter  A. ; 
voor  Amersfoort en , bij  den opzigter 
W. .  te Utrecht. 

n worden gegeven door den -
nieur-Architec t voor de gevangenissen en regts-
gebouwen J. F.  te *t Gravenhage 
en door de opzigters bovengenoemd. 

Aanwijzin g zal worden gedaan: tc Arnhem, 
Zutphen. Tiel , 's Gravenhage, , t 
en Amersfoort, g 11 Januarij , des voor-
middags ten  ure, voor  Arnhem, , -
drecht en Amersfoort te beginnen uan het regts-
gebouw; te : g 10 January, 
des voormiddags ten 11 ure, te beginnen aan 
het huis van arrest; tc Gorinchem en , 
Woensdag 12 .lanuarij , des middags ten 12 ure; 
en te Brielle, Vrijda g 14 January, des middags 
ten 12 ure. 

's Gravenhage. den 30 r 1875. 

Voor den , 

 Secretaris-Generaal, 

. 

VA\ -

. 

 ran Ï &  C" . te r  dade-
lijk e aflevering gereed tot minstens concurreerende 
prijzen. 

k van , Specialiteiten in 
, , J

en . 

N VA N , 

.  &> ZOON , 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

Neuchatel Asphal te Company L . London. 

Exploitatie de n van VA L E , 
geeft berigt dat door  haar tot eenige A G E N T E N voor den verkoop van  broodan 
zyn aangesteld: w wu 

S &  Co. (e Amsterdam eu 

E T & . Co. te , 

dooi' wie ook tot het  inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel 
Xedcrland aangenomen op gelijke voorwaarden als aau de g N». 3, te Amsterdam. 

in , 

Sieuwehaven N.zgde 55, . 

E. . . 

T

Specialiteit van  ter  bewerking van 

 en schetsen op aanvrage. 

A d r e s s e n. 

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

-r  * Soon, Amsterdam. Alle bo'uwonu-
nraileu in  ruz. i'iirtl.iul-Cfiiie m a /l,ti per  ut 

reker  * Uuililingh. Arnhem,

 li'rrriiie n te Velp te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VAN -
UEXBAC  UE , te Arnhem. 

Bouwterreinen te koop nabij  de n 
aan den Singel, te Utrecht, te bevingen b\j  den 
architect U aldaar. 

Gedrukt hg ü . W. VA N  W l t  &  C ' t« Arnhem. — All e stukken tu advertentien te adresseeren aan den r F. W. VA N T JGsa. 

« . T . , A n d , Stoomhout-
zagerij, Fabriek van Polderwagens, Steenfa-
briek Gereedschappen en Pakkisten. 

 Arnhem. —  A .

Elfde . 2?°. 3. Zondag 16 i 1876. 

DE OPMERKER 
VOO

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Verschijnt Zondags. Prij s per 8 maanden f l.to. n abonneert zich voor 

een jaargang. Afzonderlijk e nommer. J Tooruitbeitellin g 15 cents. 

AUe stukken en advertentien te adresseeren 

de e te Arnhem. 

: 

Van 1—6 regels  1.—. verder  voor  alken regel 20 cent. en 10 cent*  voor  een 

nommer  het blad. Groote lettere worden naar  plaauraimte berekend. 

Berichte n en mededeelingen . 
. 

Zeer  gunstige berichten zijn te Berlyn ont-
vangen omtrent de opgiavingen in Olympia, waar-
toe, gelijk men weet, de e g 
door eene byzondere overeenkomst met de Griek-
sche g recht heeft verkregen. e
anzeiger zal eerlang de volledige rapporten open-
baar  maken, maar  voorloopig wordt reed» het 
rolgende gemeld: 

Ongeveer 150 werklieden — een grooter  aan-
tal zou moeilijk te controleeren wezen — zijn 
thans aan de opgravingen werkzaam, onder  toe-
licht van den beer , Commissaris der 
Grieksche . Uit de verkregen resultaten 
moet reeds met zekerheid blijken , dat de over-
blijfselen van den tempel en een groot deel der 
wijgeschenken byna onbeschadigd zyn behouden 
gebleven. s heeft men verscheidene stukken 
gevonden die. uit de nauwkeurige beschrijving 
van Pausanias, zyn herkend, o. a. den kop van 
den d , s den wagenmenner 
en een gedeelte van het standbeeld van Zeus. 

--- t  Verein heeft besloten, 
het standbeeld van r over 8 jaren, op den 
400sten gedenkdag zijner  geboorte, op te richten, 
en wel op de markt te Eisleben. t zal van 
brons vervaardigd worden. t comité* is reeds 
voor de uitvoering in onderhandeling getreden 
met den beeldhouwer F. Schaper, te Berlyn, en 
heeft hem het maken van een ontwerp opgedragen. 

— Oo Gemeenteraad van Antwerpen heeft be-
sloten op 2» Juni van bet volgend jaar  den 300*» 
geboortedag van Petrus Paules s k 
te vieren. By die gelegenheid zal een prij s van 
2000 fr . uitgeloofd worden voor de beste levens-
besclirijvin g in de Nederlandsche taal van dezen 
schilder. Een gelijke prij s wordt uitgeloofd voor 
de levensbescbryving in de Fransche taal. 

. 

's-Gravenhage. e Prins van Oranje heeft 
het Voorzitterschap aanvaard van de regelings-
commissie voor de dit jaar  te houden tentoonstel-
ling vanwege de Amsterdamsche afdeeling der  Ver-
eeniging voor  Fabriek- en d werksny verheid. 

— r  den Gouverneur-Generaal van Ned. Oost-
ë is benoemd tot opzichter  l , t o klasse bij  den 

Waterstaat en 's s burgerlyk e openbare wer-
ken, de opzichter  2«» klasse C. E. , en 
eervol uit 's s dienst ontslagen, de opzichter 
der 2d*  klasse by deu Waterstaat en ' l s bur-
gerlijk e openbare weiken J. . 

e Gouverneur-Generaal heeft verder 
Verklaard: dat de taak van W. Verwey Azn. 

en . G. , respectievelijk als ingenieur 
en opzichter  toegevoegd aan den ingenieur J. . 
Cluysenaer, belast met een onderzoek omtrent 
den aanleg van spoorwegen op Sumatra, wordt 
opgeheven. 

Ontheven: eervol, als opzichter  toegevoegd aan 
den ingenieur J. . Cluijsenaer, belast met het 
onderzoek omtrent den aanleg van spoorwegen op 
Sumatra, de ambtenaar op wachtgeld F. S. A. 
van . 

— r den hoofd-ingenieur  chef van den dienst 
der Staatsspoorwegen op Java zyn de volgende 
beschikkingen genomen: aangesteld: by de lij n 

: als 3 i a commies 
op het bureau 2'*  sectie, J. . A. ; als 
opzichter  3*e klasse by den sectie-ingenieur 1"' 
sectie, . de Jager; als opzichter  3'*  klasse hy 
den sectie-ingenieur 3J e sectie B. . Bruinsma. 
Geplaatst: by den sectie-ingenieur 1"*  sectie, de 
opzichter im klasse J. Broekman. 

— Totaanvulling van het bericht, voorkomende 
in het voorgaande nommer, is dienende, dat de 
Commissie tot het afnemen van examen voor de 
betrekking van adspi ran t-land meter  bij  het kadaster, 
dat den 11'"  Februari e. k. en volgende dagen 
hierteistede zal worden gehouden, samengesteld 
is als volgt: voorzitter, de heer  A. Bevers, hoofd-
ingenieur- verificateur van het kadaster  te 's-Gra-
venhage ; leden i de heeren  J. Oenet, ingenieur* 
verificateur vun het kadaster, en J. J. Slaterus, 
landmeter der  i *  klasse bij  het kadaster  te -
terdam; W. Bliim , directeur  van de Burgerschool 
voor  middelbaar  onderwijs; W. B. Beeser en J. 
Straub, hoofdunderwyzers te 's-Gravenhage. 

— Wy ontleeuen de navolgende berichten om-
trent  Semarang aan de e mail: 

e g heelt den Gouverneur-
Generaal per  telegraaf verzocht, of niat alken 

overdag, maar ook 's nachts, aan het havenkanaal 
mag gewerkt worden. t westerhoofd der  nieuwe 
kali moet 500 ellen verlengd worden om den prau-
wen in den Westmoesson veiliger  toegang te ver-
leenen. e gezonken baggermolen is nog niet 
uit de kali verwijderd . l onlangs van Ba-
tavia een lithofracteur  gezonden werd om dien 
molen te doen uiteenspringen, ziet de Waterstaat 
er  thans tegen op, dat middel aan te wenden. 

r  den molen te laten springen, zoo meent men, 
zullen zich verscheiden stukken op den bodem 
van de rivier  verspreiden en daardoor  banken 
ontstaan, die de scheepvaart opnieuw belemmeren. 
Buitendien zouden de baggermolens met de em-
mers telkens gevaar  loopen tegen zulke banken 
te stuiten. Beter  schijnt het daarom deskundigen 
toe, om den gezonken molen een kistdam te leg-
gen en hem op deze wijze uit den grond te halen. 

— e aanbesteding van het belangrijke werk, 
het maken van een afleidingskanaal alhier, uit d 

r  naar zee, waarvan de kosten op 6*/t 

ton waren geraamd, is mislukt. Wellicht — 
zegt de  — is dit daaraan toe te schrijven, 
dat by eene exploitatie van het gouvernements-
besluit , houdende algemeene voorwaarden van 
uitbesteding van burgerlijk e openbare werken, 
bepaald is, dat niet langer  alle geschillen tus-
schen annnemers en de directie, maaralleen tech-
nische geschillen aan arbiter s zullen worden on-
derworpen. 

— Bij  de g zyn ingekomen eenige 
exemplaren van een prijs-uitsch ri j  ving voorde op-
richtin g van twee weeshuizen en een oude-man-
nenhuis te Antwerpen, waarnaar  zoowel buitan-
landsche als Belgische bouwkundigen kunnen 
mededingen. 

Voor elk van de beide weeshuizen zal een pre-
mie van 2000 franken worden toegekend aan den 
maker van het bestgekeurd ontwerp, en een be-
looning van 1000 fianken aan dien van het naast 
daarbij  komende. 

Voor het oude-mannenhuis is de eerste premie 
bepaald op 1000 franken, de tweede op 500 fr . 

e termyn vau inzending was vastgesteld op 1 
Februari 1870, maar is later  verlengd tot 15 

t 1876. 
Exemplaren van het programma worden ver-

zonden aan de besturen van de j tot 
bevordering der  Bouwkunst te Amsterdam cn van 
hare atdeelingen te 's-Graveuhage en , 
alsmede aan den d van Bestuur van het -
ninklij k t van ingenieurs te's-Gravenhage, 
met uitnuodiging aan belangstellenden de gele-
genheid te willen verschaffen um daarvan kennis 
te nemen. Wy deelen in dit blad den -
schen tekst van het pru&ramiii a mede cn merken 
daurby op, dat men dour  uuuderlingenhuis"  een 
oude-mannenhuis moet verstaan, 't s te bejam-
meren d.t de bouwkundigen hiertelande zuo laat 
van dezen wedstryd wurden onderricht , waar-
door de gelegenheid tot mededinging aan bet 
meerendeel unlnomen wordt. 

's e Gemeenteraad wijdde deze 
week eene vijld e vergadering aau de behandeling 
der voorstellen betrelfende de rioleering te Sche-
veniagen. e bespreking — die ten slotte tot 
een resultaat leidde — liep hoofdzakehjk over de 
wenschelykheid der  invoering van een spoel- of 
tonnenstelsel. t laatste werd , ondanks de be-
strijdin g door  den wethouder  Vaillant en den bur-
gemeester  — die deden uitkumen dat dat systeem 
geen afdoend middel is, zuolung niet is bewezen 
dat bet tonnenstelsel niet een brun vuor  epide-
miën is, en die de uninugelykhcid der  uitvoerbaar-
heid in het licht stelden — duor de meeste spre-
kers aanbevolen. 

e heeren Van der  GO  Netscher, Evers, Fijnj e 
en Üodon hebben allen voor  eene bevordering vun 
het tonnenstelsel gesproken, met het oog op de 
invoering elders en de goede resultaten daarvan 
verkregen. 

e Voorzitter  constateerde ten slotte het groote 
verschil van gevoelen in den boezem van den 

, met betrekking tot het spoel- of tonnen-
stelsel, en gaf in overweging, om alle voorstellen 
te renvooieeren naar B. en W., opdat deze, na 
advies van den architect-directeur en de Com-
missie van fabricage, ter  gelegener  tij d bepaalde 
voorstellen aan den d zouden doen. 

e Gemeenteraad besloot in dien zin, maar 
heelt zich niettemin met overgroote meerderheid 
van stemmen vereenigd met een vierledig voor-
stel, duor den heer  Fynje upgemuakt, in overleg 
met de leden die andere voorstellen .hadden in-
gediend. 

t goedgekeurde voorstel geeft in hoofdzaak 
het volgende aan: lo. toepassing te Scheveningen 
van het spoelrioolstelscl met wering zooveel mo-
gelijk van faecale stoffen; 2o. dc invoering vnn 
het tonnenstelsel te Scheveningen te bevorderen, 
te beginnen in dicht ineengebouwde en druk be-
volkte buurten; 3o. dringende noodzakelijkheid 
van eene herziening van het rioolstelsel te 's-Gra-
venhage, zoowel in het belang der  openbare ge-
zondheid als in het belang der  gemeente, zoodat 
een spoedig underzoek van dat stelsel en vol-
ledige ontwerpen tot herstel van den tuestand 
Burgemeester  en Wethuuders worden aanbevo-
len ; 4". dat, in afwachting van een bepaald 
stelsel, ter  verbetering van de rioleering te Sche-
veningen maatregelen zullen worden genomen, om 
aan de bezwaren van dc badplaats, voor de ope-
ning van het aanstaande badseizoen tegemoet te 
komen, wordende in beginsel aanbevolen het voor-
stel van de heeren Van Stralen c. s., door  eens-
deels den afvoer der  faecaliên te bevorderen door 
een yzeren buis en door een riool , waarin al het 
water  van de badplaats wordt opgenomen. 

Over de wenschelykheid , om te voorzien in den 
toestand van de badhotels, was de d het na-
genoeg eens; verscheidene leden waren van oor-
deel,; dat, wilde men Scheveningen als badplaats 
voor  ondergang behoeden, geen uitstel mocht 
worden beoogd. e baddokter, de heer , 
heeft in een adres, dat op den dag der  vergade-
rin g was ingekomen, nogmaals de dringende be-
hoefte aan eene spoedige beslissing voor de bad-
plaats uiteengezet. 

— e r van Binnenfandscbe Zaken heeft, 
op verzoek van de heeren Eduard J. J. s 
c. s., te Amsterdam , tot verlenging van termijnen 
voor de uitvoering der  concessie van 30 Septem-
ber 1873, betrelfende het aanleggen en exploi-
teeren van buurtspuorwegen in de provincie Gro-
ningen; den termij n vour  dc indiening der  kaarten, 
plannen en bescheiden, bedoeld in art. 11 der 
concessie, tot 31 r 1876 en dien, bin-
nen welken de wegen voltooid en in exploitatie 
moeten gebracht zyn, bedueld in art . 22 der  con-
cessie , tut 31 r 1879 verlengd, onder 
voorwaarde, dat vuur 31 r 1876 de 
naaniluoze vennootschap voor de uitvoering der 
cuncessie is opgericht, en aan art . 51 van het 
Wetboek van l voldaan zy. s op 31 

r  1876 aan die voorwaarde niet voldaan , 
dan wordt de concessie ingetrokken en als ver-
vallen beschouwd. 

— Wy ontleenen het onderstaande borichtaan 
hut t'aderland: 

t bijzondere ingenomenheid namen wij  ken-
nis van het plan van deu d van Bestuur der 
Academie van Beeldende n ulhier , um aan 
die inrichtin g een cursus vour  kuustindustrieèl 
onderwys toe te voegen. 

ul'e d van Bestuur  vraagt daartoe den steun 
van de verschillende lichamen , die op industrieel, 
kunst- en handelsgebied invloed kunnen uitoefenen 
en uit den aard vun hun werkkrin g het plan 
kunnen helpen uitvoeren. n 20"1 dezer  zal met 
de alge vaardigden van die lichamen hierterstede 
een vergadering gehouden worden. 

«Wy hupen en verwachten, dat het plan van 
het Academiebestuur in die vergadering en daar-
buiten algemeen met die sympathie zal worden 
ontvangen, die het verdient. n een in dit num-
mer voorkomend ingezonden stuk, waarop wyde 
aandacht onzer  lezers vestigen, wordt het nut 
der zaak duidelij k uiteengezet. Wy' hebben daar 
dan ook niets meer by te voegen." 

Amsterdam, e jury , die door de Neder-
hmd-che kunstenaars is gekozen om le overwegen , 
welke van de ingezunden kunstwerken waardig 
zullen geoordeeld worden um de Nederlandsche 
kunst op de Philadelphu-tentoonsteliing te verte-
genwoordigen, hield deze week cene vergadering. 
Zij  bestaat thans uit de heeren . F. C. ten 

, J. Stroebei, J. W. van Burselen , Ch. -
chussen (in de plaats van wijlen den heer S. . 
Verveer),  Springer, . J. Scholten en . . 

. 
Alvorens naar  Amerik a te worden ingescheept, 

zal in de zulen van lArt l et Amicitiae' te Ara -
sterdam van de kunstwerken een openbare ten-
toonstelling worden gehouden, die waarschynlyk 
den 15den dezer zal worden geopend, om een 
veertiental dagen te duren. 

— Aan den Gemeenteraad is een voordracht 
ingediend van Burgemeester en Wethouders om: 
1°. den door de g ten behoeve van een 

 voor  schilderijen, waarin ook aan bet 

Oudheidkundig m gelegenheid zal worden 
gegeven zyn verzameling te exponeeren, benoo-
digden ondergrond kosteloos af te staan (het ter-
rein is aangewezen in of bij  het te onteigenen 
gedeelte van den Binnendijkschen Buitenvelder-
schen polder, met het front naar de Wetering-
schans), en 2". om de ten behoeve van den houw 
van dat m bij  te dragen som van ƒ 1 0 0 , 0 00 
te betalen in twee gedeelten, waarvan de eerste 
helft zal voldaan worden, zoodra het gebouw of 
de gebouwen onder de kap zyn, en de weder-
helft, zoodra een of meer  kunstverzamelingen in 
het m zijn geplaatst. 

— n een der  bijzalen van het Paleis voor  Volks-
vlij t zijn de heeren Claus en Van n druk 
bezig met het schikken der  boeken , welke van-
wege de Vereeniging tot bevordering der  belangen 
van den Nederlandschen Boekhandel naar de ten-
toonstelling te Philadelphia zullen worden gezon-
den. Zi j  worden in eene sierlijke, zeer net ge-
schilderde kast geplaatst, welke een vierkant 
vormt en in 't midden waarvan een kiosk staat, 
waarin de prachtwerken worden tentoongesteld. 
Boven de kast zijn in 't Engelsch eenige opschrif-
ten aangebracht. 

Een groot aantal fraaie boeken zyn door de 
verschillende uitgevers ingezonden, o. a. zagen 
wij  het prachtig gebonden boek getiteld nArchie-
ven van de e orden. Balye van Utrecht," 
en al hetgeen door de firma  J. B. Wolters, te 
Groningen, is uitgegeven, in half maroccobanden 
gebonden. 

t de tyd het toe, dan zal het voor de ten-
toonstelling bestemde eenige dagen in 't Paleis 
worden geëxposeerd. 

n een andere bijzaal zijn vier  onderofficieren 
van de genie, in een net costuumgekleed, bezig 
met het schikken der  voorwerpen, welke door  de 
Ned. j  te Philadelphia zullen 
worden tentoongesteld. Al hetgeen daarvoor  vat-
baar is, kofïieboonen enz., wordt onder  glazen 
stolpen geplaatst, voorzien van een ét iquet, dat 
de herkomst van het voortbrengsel opgeeft. t 
aantal producten dat zal worden geëxposeerd is 
zeer  aanzienlijk, en wanneer ook de -
schappij  hare stadgenooten in de gelegenheid zal 
stellen de voorwerpen, vóór hare opzending naar 
Amerika , eens te bezichtigen, dan is zeker een 
wandeling naar 't Paleis der  moeite overwaard. 

e heer  A. . n vestigt 
de aandacht op de schendende hand, die de win-
tervorst aan het monument te e slaat. 
Bij  een bezoek, voor  weinige dagen aan 't beeld 
gebracht, vernam de heer . . dat de steen be-
gint te schilferen door het bevriezen van het wa-
ter, dat in de meest poreuse deelen van het ba-
sement dringt . e beeldhouwer heeft indertyd 
aangedrongen op het bedekken van 'tgedenktee-
ken gedurende den winter  en een model voor 
overdekking aangeboden, maar er  wordt geen 
gebruik van gemaakt. 

 Van een goed ingelichte zyde ver-
nemen wy het navolgende omtrent de voorgenomen 
cultuur der  bermen van de Ned. -
buan, waaromtrent door het bestuur  dier -
schappij  met den heer  Cupyn, boomkweeker by 
Utrecht, eene overeenkomst is gesloten. e be-
trekkelij k geringe opbrengst der  bermen, ook daar 
waar goede grond gevonden wotdt, gaf aanlei-
ding tot het plan, dat als nu in uitvoering tal 
worden gebracht, ln navolging van vele e 
banen zal de cultuur van uoft worden bepruefd 
en wel appel- en perebooinen op die plaatsen , 
waar de grond geschikt voorkomt; men acht daar-
voor als het meest doelmatig boomen met een 
stam van rui m écn meter  lengte of zoogenaamde 
halfstammen , om reden zulke boomen minder  van 
de wind te lijden hebben. Worden zij  soms door 
storm omgeworpen , dan vallen zij  buiten de rails, 
en uit dien hoofde zyn zy voor de veiligheid van 
het verkeer  boven kroonboomen te verkiezen. 

J plekken, die voor  vruchtboomen te laag 
gelegen zyn, worden met griendhout beplant en 
de tusschenruimten met teen bezet. 

Up een paar  plaatsen wurdt eene proeve ge-
nomen met nalbezicn, eene cultuur , die nog al 
zorgen vereischt, maar  zeer  hooge opbrengsten 
kan geven. 

t blijf t een punt van latere zorg om de 
hoogere gronden tn beplanten en wel de bellingen 
van ingravingen en ophuogingen met acacia, ter-
wyl eikenbosschen zullen wordeu aangelegd. e 
parallelwegen worden, voorzuover zy ver  genoeg 
van de spoorbaan verwijderd tyn, met populieren 
n wilgeboomen beplant. 
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— Bij  den heer C. . Brinkma n te Amsterdam 
verschijnt weldra een g tot de kennis 
van het spoorwegwezen,"  naar  verschillende bui-
tenlandsche schrijvers bewerkt door de heeren 
S. llamelink en A. B. Wenting, chef de bui--ui 
bij  de j  tot exploitatie van Staatsspoor-
wegen. t werk, dat in 15 afleveringen twee 
deelen tal uitmaken, zal behalve de uitvoerige 
behandeling van alle onderdeden van den spoor-
wegdienst en tiet spoorwegwezen ouk bevatten de 
nieuwe wet op de spoorwegen, het algemeene 
reglement op den dienst der  spoorwegen en het 
reglement voor het vervoer. 

— l glycerin ongetwijfeld op velerlei 
wijze wordt toegepast, valt het niet te ontkennen 
dat het onderstaande stuk, in verschillende dag-
bladen medegedeeld, de zaak bizonder  dichterlij k 
voorstelt. t is daarom dat wij  deze reclame in 
z i j n geheel mededeeleu i 

t glycerin en zijn gebruik. Er  zijn on-
tegenzeggelijk weinig stuffen, die in korten tij d 
tot zoovele en verschillende doeleinden zijn aan-
gewend, als het glycerin. Om ons in de eerste 
plaats tot de industri e te bepalen, vermelden we, 
dat men er  houten gereedschappen, werktuigen 
enz., als emmers, vaten en allerlei kuipwerk , 
mede drenkt om het uitdrogen van duigen en 
hoepels te voorkomen, waardoor ze niet trekken, 
of los worden en alzoo niet onbruikbaar  worden. 
Op dezelfde wijze wordt ook het leder  behandeld, 
'twetk daardoor  lenig en buigzaam blijft , wat an-
ders gelijk men weet zoo gemakkelijk barst en 
breekt. 

t glycerin is verder een practisch middel om 
uit welriekende bladeren, basten, houtsoortenen 
wortels de reukstoffen te trekken en in zich 
op te nemen. r het zelf volkomen reukloos 
is , zoo geeft het ook het zachtste en fijnste aroma 
zuiver en onveranderd terug. t het bij  de fa-
bricage der  zeepen (glycerinzeep), pommades enz. 
veelvuldig wordt aangewend, is van algemeene 
bekendheid, terwij l het eveneens voortreffelijk e 
diensten bewijst bij  de zoogenaamde awinterhan-
den" , wanneer deze door de kou «gesprongen" 
tijn . Ook een kleine toepassing van glycerin bij 
hard water  maakt dit laatste geschikt om er  mee 
te wasschen. n eene bepaalde hoeveelheid met 
water  gemengd, wendt men het bij  onze gazo-
meters aan, om te bewerken dat het water  daarin 
's winters niet bevriest en zomers niet verdampt. 
Tot converseeren van vruchten is het glycerin 
uitnemend geschikt; ook smeert men er  gedeelten 
van fijn e werktuigen, horloges, chronometers enz. 
mee in , omdat het eendeels niet verdikt en ten 
andere de metaalcompusities, als messing, enz. 
niet aantast. n de galvanoplastische ateliers be-
vochtigt men de inwendige vlakte met glycerin, 
opdat het gips van de wanden gemakkelijk en vol-
komen luslale. Glycerin voegt men aan zekere 
malz-extracten (zgn. gezondheids-bieren) toe, om 
ze een hongeren graad van zoetheid te geven, 
evenals aan de likeuren. Ook bij  de bereiding 
der kunstwijnen wendt men bet veelvuldig aan, 
en het is sedert lang geen geheim meer, dat het 
in groote hoeveelheden voor de kelders der  cham-
pagne-fabrieken aangevoerd wordt. 

t voordeel bezigt men het glycerin tot het 
n van schietwapenen en inzonderheid 

tot het poetsen van metalen voorwerpen. t 
glycerin dient verder tot vullin g van het dryvend 
kompas op schroefstoombooten, daar het dit voor 
nadeelige schuddingen, welke door de schroef 
veroorzaakt worden, tengevolge harer  gewone 
bewegelijkheid, beschut. t dient eindelijk — 
want het is onmogelijk alle gevallen op te noe-
men waarin het gebezigd wordt — tot de be-
reiding van kunstmatige mosterd-olie, en door 
inwerkin g van salpeterzuur en zwavelzuur  tot het 
vervaardigen van nitro-glyceri n of dynamiet. 

BESTUU E . 
T E . 

 van den prijskamp voor de op-
richting van twee \Yeczenhuizen en een 

Ouderlingenhuis. 

Art . 1. All e Belgische en buitenlandsche bouw-
kundigen worden opgeroepen voor het maken der 
plans en bestekken van \ 

1<> Een jongensweezenhuis; 
 Een meisjesweezenhuis; 

3U Een gesticht voor  ouderlingen. 
Art . r  dezer  gestichten zat het onderwerp 

uitmaken van een afzonderlijken prijskamp . t 
staat den bouwkundigen vrij , deel te nemen aan 
de dri e wedstrijden, of slechts aan één of twéé 
naar  verkiezing. 

Art . 3. t jongensweezenhuis zal opgericht 
worden op eenen grond gelegen in de , 
8*  wijk dezer  stad, groot 1 hektarc 92 aren. 

t meisjesweezenhuis zal opgericht worden op 
eenen grond groot 1 hektare 50 aren 73 centi-
aren, gelegen in de zesde wijk dezer  stad, tegen 
eene ontworpen straat tussehen de Provincie- en 
Boomguardstraten. 

t godshuis voor  ouderlingen zal gebouwd 
worden op eenen grond in de , 8' 
wijk , groot 2925 meters vierkant. 

Art . 4. e gronden, voor  het oprichten dier  ge-
stichten bestemd, ziju verbeeld door  eene gele 
tint , onder de letter  A , op de plans bij  dit pro-
giamma gevoegd. (') e plans, opgemaakt op de 
schaal van  op 1250. geven tevens de omlig-
gende stralen, alsmede do waterpaslynen . in 
verband roet het lage tij  te Oostende, waarnaar 
de waterpassing van geheel het land geregeld 
wordt . 

A r t 5. t gesticht voor  jongens is bestemd 
om 300 kinderen op te nemen. e gebouwen 

(*) e grimden op de plan» dour  cenc bruine tint aange-
duid, «io voorloopig door het Bestuur  voorbehouden
eventueel verkocht tc wurdi  al» bouwgronden. Evenwel, 
indien de mededinger» noodig oordeelden , voor  de uitvoering 

 oulwerpeii, eu bijzonderlij k voor  du bij  te bouweu 
, die grouden tun deeiu uf geheel in tu nemen, zal 

het huu rrgitaan er  over tv beicbikkeB> 

moeten derwijze geschikt zijn , dat ertweeafdee-
lingen kunnen ingericht worden, hebbende teder 
afzonderlijk e eet- eu slaapzalen ; de andere lokalen 
dienen voor de twee afdeelïngen te zamen. e 
eerste afdeeling bevat de leerlingen beneden de 
12 jaar , ten getale van 150, en de 2', de leer-
lingen boven de 12 jaar , insgelijks ten getale 
van 150. 

t meisjesweezenhuis te ontwerpen voor 400 
leerlingen, ook met twee afdeelingeu, de eene 
voor de kinderen van beider  kunne, beneden den 
ouderdom van 5 jaar , ten getale van 50, de 
andere voor  meisjes boven de 5 jaar  oud , ten 
getale van 350. 

liet ouderlingenhuis, bestemd om de kleine 
bestaande godshuizen te vervangen, moet kunnen 
bevatten 50 bewoners die, nog gezond en sterk 
zijnde, slechts kostelooze huisvesting genieten. 

Voor het ouderlingengesticht zullen de plans 
moeten opgemaakt worden in oud-Vlaamschen 
gothischeti stijl . Voor de twee weezen huizen is 
de keuze van den stijl aan den bouwkundige 
overgelaten. 

Art . 6. e op te richten gebouwen moeten be-
vatten : 

a. Voor het jongensweezenhuis: 
1° e woning van den bestuurder; 
2° Woning, bestaande uit twee vertrekken, voor 

den onder-bestuurder; 
3° Een portiersverblij f met aanpalende slaap-

kamer; 
' Twee spreekvertrekken; 

5"  Eene zaal, kunnende dienen tot vergader-
plaats voor het Bestuur en voor de leerlingen; 

0" t bureel; 
7" e boek-en de muziekzaal; 
8" e eetplaats voor den under-bestuurder en 

de opzichters, ten getale van 0; 
9"  Verblijve n voor  dienstboden, ten getale 

van 10; 
10° c linnenkamer en het magazijn voor het 

kleer- en slaapgoed; 
11" e kleedingplaats der  leerlingen, met eene 

waschplaats gelijkvloers; 
12° e keuken en belendingen, zooals schil-, 

wasch-, voorraadplaats, enz. 
13u e eetplaatsen ; 
14" e speelkamer. 
15" e badkamer; 
10" e turnzaal. 
17" e werkplaatsen, waarvan eene voor 

schrijnwerkers, 'eene vonr  kleermakers en eene 
voor  schoenmakers; (3) 

18"  Slaapvertrekken met waschplaatsen en an-
dere belendingen voor de 5 opzichters; (3) 

19"  12 klassen, ieder  voor 00 leerlingen; 
20° Twee ziekenkamers, ieder met 5 bedden; 
21" , onderaardsche werken, zolderin-

gen , koer en tuin : 
b. Voor het meisjesweezengesticht \ 
1" e woonplaats en de eetzaal der  bestuurster 

en der  meesteressen, deze laatsten ten getale van 10, 
2"  Twee spreekvertrekken; 
3U Eene zaal kunnende dienen voor  vergader-

plaats voor het Bestuur en voor de leerlingen ; 
4° t werkkabinet der  bestuurster; 
5° e kamer der  portieres met belendend slaap-

vertrek ; 
6" e verblijven voor  dienstboden, ten ge-

tale van 10; 
7*  Eene ve reen igingsp laats of warmzaal voor 

de kinderen der  1'  afdeeling; 

8" e keuken en hare belendingen; 
9" e eetplaatsen; 
10" e linnenkamer en het magazijn vour 

kleedingstukken; 
11" e wasscherij  met droogkamer; 
12" c werkplaatsen voor de leerlingen; 
13" c speelkamer; 
l i c badkamer; 
15" e turnzaal; 

16"  12 klassen voor 60 leerlingen ieder; 
17" e boekerij; 
18"  Slaapvertrekken met waschplaatsen en 

kleine kamers voor de opzichtsters; 
19"  Twee ziekenkamers, ieder met 5 bedden; 
20" , onderaardsche werken, zolde-

ringen , koer en tuin. 
c. Voor het ouderlingenhuis: 
1"  Woonplaats, bestaande uit twee vertrekken, 

voor den opzichter; 
2" e bidplaats; 
3"  Eene kamer voor  ieder der  50 inwoners 

(die 50 kamers zullen ten deele gelijkvloers, ten 
deele up de eerste verdieping liggen, met eene 
oppervlakte van minstens 4 meters lengte en 4 
meters breedte); 

4"  Badkamer; 
5"  Wasscherij  ; 
6" , onderaardsche werken, zolderin-

gen, koer cn tuin . 
Art . 7. e opsomming heeft geenen beper-

kenden aard. c bouwkundigen mogen er  al de 
andere lokalen bijvoegen, die zij  zouden achten 
onmisbaar te zijn. 

Art . 8. e mededingers, moeten bij  hunne plans 
en bestekken de toerusting eener  waterleiding 
voegen, binnen al de gebouwen der  twee wee-
zenh'iizen en van het godshuis. 

Art . 9. n zullen gemaakt worden, 
overal waar het mocht noodig geacht zijn. Zi j 
zullen in gemeenschap gebracht worden met de 
waterleiding. 

Art . 10. Er  moet  omstandige beschrijving 
gegeven worden van hut verwarmings- of verluch-
tingstoestel, vour  de verschillende lokalen bestemd. 

Art . 11. e slaapvertrekken en ziekenkamers 
der twee weezenhuizeii moeten groot genoeg zijn, 
opdat ieder bed minstens 30 kubieke meters lucht 
hebbe. 

<}) e werkplaatsen dienen slecht» voor de bemclh'nra-
werken vin het gertiebt. 

(J; leder  alaapvcrtrek inl niet meer  dan 60 bedden mogen 
bevatten. 

Art . 12. e mededingers moeten ter  staving 
hunner  ontwerpen indienen: 

1". Een algemeen plan, op de schaal van 0™02 
per meter, aanwijzende de ligging van al de ge-
bouwen, de koeren en tuinen, (*) 

2°. Een gezamenlijk plan, op de schaal van 
0"02 per  meter van: 

a. e onderaardsche werken, bevattende de beer-, 
water- en pompputten, waterleidingen, riolen, enz., 

b. Van de benedenverdieping, 
c. Van de bovenverdieping , 
3°. n in de lengte en in de breedte, 

in genoegzamen getale om de verschillende ge-
deelten der  gebouwen te kunnen beoordeelen, 

4°. Teekeningen van de voorgevels der  gebouwen, 
5". Eene juiste opmeting, houdende aanwijzing 

van den aard, de grootte en de hoeveelheid der 
uit te voeren

6". Een bestek der  gezamenlijke uitgaaf, 
7". Afzonderlijk e plans en bestekken voor de 

schoolgebouwen. (:') 
e afmetingen der  verscntllende plaatsen moeten 

in cijfers aangeduid zijn op de plans. 
Art . 13. Bij  het programma zal  borderel 

gevoegd worden, houdende opgaaf der  vermoede-
lijk e prijzen der  bouwstoffen  van het werkloon 
te Antwerpen. 

e prijzen moeten door de "dedingers als 
grondslag voor de bestekken gebruikt worden. 

Art . 14. Vuur wat betreft de twee weeshuizen, 
wordt de uitgaaf dom- het Bestuur  niet beperkt, 
omdat er  slechts eenvoudige gebouwen gevraagd 
worden, zooveel mogelijk met uilsluitin g vun alle 
kostbare bouwstoffen, en omdat het getal der 
plaatsen nauwkeurig door het programma opge-
geven wordt. 

Voor het uuderlingengesticht mag de uitgaaf 
niet boven de 200,000 fr . gaan. 

Art . 15. e afgewerkte plans eu bestekken 
moeten vrachtvri j  besteld worden op het Secre-
tariaat der  burgerlijk e godshuizen , e Gast-
huisstraat , 39, te Antwerpen, vóór 1 Februari 
1876. Na dien datum zal geen enkel plan meer 
aangenomen worden. 

Zi j  zullen niet door den maker  onderteekend 
zijn , maar  moeten een opschrift dragen, herhaald 
op den omslag van eenen verzegelden brief , 
waarin de schrijver  zich bekend maakt. 

e brief , die het opschrift van het bekroonde 
plan draagt, zal na de beslissing vun de jur y 
geopend worden; de andere brieven zullen slechts 
geopend worden, indien de makers van de be-
trekkelijk e plans daarin toestemmen. 

Art . 16. e jury , belast met de beoordeeling 
vau den prijskamp , zal bestaan uit vij f personen, 
waarvan twee zullen benoemd zijn door het Stads-
bestuur en twee door de Commissie dei gods-
huizen, die bovendien een harer  leden zal af-
vaardigen, om de jur y voor te zitten, met raad-
gevende stem. 

Art . 17. j  de beoordeeling, zal door  de jur y 
niet alleen rekening gehuuden worden van de 
kunst- en technische waarde der  ontwerpen, maar 
ouk van de waarborgen, die men zal hebben, 
dat het gezamenlijk bedrag der  uitgaaf niet zal 
overschreden worden. 

Art . 18. Voor  ieder der  twee weeshuizen, zal 
eene premie van 2000 fr . toegekend worden 
aan den maker van het best geachte plan, cn 
eene tweede belooning van 1000 fr . aan den 
maker van het verdienstelijkste ontwerp na het 
eerste. 

Voor het ouderlingenhuis, is de eerste premie 
vastgesteld op 1000 fr. , de tweede op 500 fr . 

Art . 19. e untwerper  van het plan, bekroond 
met de eerste premie, zal kunnen belast wurden 
met dc uitvoering der  werkeu, indien het Bestuur 
het goedvindt. n dat geval, zuu er  hem als 
honoraria, onkosten van toezicht  bureelhouding, 
en voor  alle andere unkosten, 5% toegekend wor-
den van het bedrag van het bestek. Nochtans 
wordt in dit geval de toegekende premie afge-
trokken van de honoraria. 

Art . 20. Prijswinnende ontwerpen en plans 
blijven het eigendom van het Bestuur der  gods-
huizen, hetwelk er  over zal mogen bescbikken 
naar  goeddunken. 

Art . 21. e andere plans zullen, teruggegeven 
worden aan de mededingers, die ze zullen af-
halen binnen de twee maanden, te rekenen vun 
den dag der  beoordeeling van den prijskamp , 
waarvan de uitslag bekend zal gemaakt wurden, 
by middel van de  beige. 

Al de ontwerpen, die op dal tijdsti p uiet zul-
len teruggevraagd zyn, blijven het eigendom van 
het Besluur en de verzegelde briefjes zullen in 
ziltin g van de Commissie der  godshuizen verbrand 
worden. 

Art . 22. e vervaardigers der  ontwerpen, voor 
de uitvoering uitgekozen, zullen aan hunne plans 
al de noodig geachte wyzigingen moeien toe -
brengen. 

Art . 23. n geen enkel der  aangebodene 
ontwerpen aan de voorwaarden vun den pryskamp 
beantwoordt, of indien de Commissie der  gods-
huizen van uordeel ia, dat dc uitvoering daarvan 
het voorgestelde doel niet zou bereiken, mag zij, 
na de Jury geraadpleegd le hebben , deu wedstrijd 
vernietigen, en, indien zij  het goedvindt, eenen 
nieuwen oproep tot de buuwkundigeu sturen. 

Alzoo gedaan en vastgesteld door het Bestuur 
der godshuizen van Antwerpen, op 20 April 1875. 

J bevel: e Voorzitter , 
e Algemeene Secretaris, C. VAN U . 

E». . 

(>) l algemeen plan moet volgen» nader  gegeven voor-
tchnhcu gelt-ekuud wurden op de schaal vau vyf millimeters 

 m.) per  nieter. Vuur de audcre plan*  i» de «chaul van 
eenen ceutiuieter  (0.01 m.) per  meter  voldoende. 

(*) e gebouwen moctïu derwijze getcbikt zijn, dat dc 
kinderen der  »Ud, die er  zulleu in aaugeuumeu worden, 
uiet inoetcu door het weeshui» gaan,  in de klauu te 
koweu. 

Unkondijringen van Aanbestedingen. 

Naanilai, 17 Jan. 

 te 11 uren, door  kerkvoogden en no-
tabelen d c . gemeente: het houwen vau eene 

f astoric. Bilj . inz. 16 Jan. bij  den voorzitter  van het 
erkbestuur F. Appel. 

 te 11 uren. door  Van n en e de-
boer: het makeu van 2 knlkovens hij  hunne fahriek 
„Welgelegen", builen de Zijlpoort , nabij . 

 te 111, uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van liet pruv. best.: lo. 
liet maken ccner  veerhaven in den veerdam te 's-Gra-
vt- i i . i i t-i. g ƒ 5300; 2o liet driejari g onderhoud 
vnn liet l en liet l aan 
deu Arkelsclien dam. g / 39,000 per  jaar. 

 to l l 1 ; uren, door het ministerie vau 
financiën, nan het lokiial vau het prov. bestuur: het 
4e perceel van hot onderhoud der n 
lange de groote cn andere wegen cn van een afdak, 
ten behoeve van materieel van de , in 
Zuid-llolluiid , ged. "ÏG;'7S . (llerbesteding.) 

, te 12 uren, door A. 1). Jongman, in 
't Zwijnshoofd : het bouwen vau een dubbel heerenhuis. 

«molertiani , te 12 uren, duur  burg. en weth.: lo. 
liet leveren van bezaaide eu oubezaagde eiken-, gre-
nen-, vureu- en dennen houtwaren, teer  pik, smeed-
ijzer, vijlen, spijkers, steenkolen, ijzerk mme rijen , be-
reide cn onbereide verfwaren, touwwerk, schoonmaak-
gcreedschappen, zink. koper, koper- en ijzerdraad, 
kitlfaalwerk , emmers eu putsen, bezems, manden, olie 
vn traan, reuzel, luik , kaarsen en zeep, poetskatnen, 
kurken/ukken, slrookdweilcn eu kurken, ten dienste 
der gemeentewerken ged. '76; So. liet maken van den 
onderbouw eener  vaste brug over de t 
vii'>r  de Spiegelgracht; 3o. het maken cn stellen van 
den metalen bovenbouw eener  vaste brug over de 

l vóór de Spiegelgracht, inl . aan de 
afd. Publieke Werken eu by den stadsarchitect B. 
dc Grcef Jz. 

 te 12 uren, bij  J . Okliuizen: het ver-
bouwen en vergrooten van dc hofstede Buit en veld, 
van N. Verhoef, aldnar. 

 te 12 uren. door  kerkvoogden der . 
gemeente, hij  den pres.-kerkv. J. F. : hrt 
bouwen eener  kostschool voor  moer  uitgebreid lager 
onderwijs. 

Graningen, te 1 . uren, door  burg. en weth.: 
lo. de levering vau 400 . lengte ruwe of onbewerkte 
Naamsche vloeren ; 2o. hot makeu cu plaatsen van een 
houten wachthuisje. 

, te 1 uur, door  burg. cn weth.: hot be-
straten van cen gcdcelto der . 

Tlel , te 4 uren, door A. G. : eenige verbou-
wing aan zijne dubbele huizing op de . 

 te 6 uren, ic het logement e Arend 
het bouwen van een woonhuis in het Slop nldaar. 

 , bij  J. Smit: het vergrooten der  schuur 
vnn S. g met nieuw muurwerk, kap, enz. 
Aanw. te lO'/ i uren. 

 , ten kantore van den notaris . 
A. van Weel: a. 500 . machine , te 
leveren in dc kolunbergplaats van het stoomgemaal to 
NieuW-Beierland, b. 500 , te leveren in ile kolen-
bergplaats van liet stoomgemaal tc t hid-Beicrlund; 
beide vóór 11 Febr. e. k. 

 , door  bestuurders der  Pastoralia vau Warga, 
Wartena en Warstiens, bij . C. Bergsmn: het af-
breken der  oude boerenhuizmge te Warga en het 
wederopbouwen eener  stelphuizinge, op eeu nieuw 
terrein. 

kooien, voor  J. T. v. d. Ploeg: het verbouwen van 
ei-iir  buerenstrlphuizinge, met eenige daarbij  benoo-
digde materialen on wcrklooncu. 

 to 10 uren, door den architect W. Veth 
(van : de gedeeltelijke verbouwing van een 
pand ingericht tnt woonhuis, gelegen in het 'Willems-
park, nan de Sopliialaan. Bestek en teekening ter 
inzage op de bouwplaats. Aanw, 17 Jan.. te 3 uren. 

 , te 10 uren, bij  G. de : het af-
breken en wederopbouwen van een woonhuis. 

, le 11 uren, door het genicentebestuur 
van : hot verven cn behangen vau de 
school eu ouderwijzers woning op de e onder 
Suameer. 

 tc 11 uren, door  dijkgraaf en hoog-
i r  : van don s en -

dam, in liet dijkhuis : liet verhoogen en verzwaren 
van deu k Benedendams, over  S372 . 

g f 113,700. 

 tc 12 uren, door  G. J. van der -
den, iu het hotel c Oude Graaf: het bouwen van 
eene /aal. woning, kleine zaal eu 2 bovenwoiiiugcu, 
in de , hoek Parklaan. 

 te 12 uren, door  rogenten van het 
burgerweeshuis, in t f van : het plaat-
sen van ccuc ijzeren afsluiting, lang 40 . aan het 
plein van genoemd gesticht. Aanw. tussehen 10 en 
12 uren. 

, tc i uren, door het bestuur van den 
calumitousen poller, in de direcliekect: het doen van 
G grondboringen, op den buiteuberm, tor  gezamenlijke 
diepte vau 205 . 

Vl lage, te 11 uren, door hot ministerie van bin-
nenl. zaken: lo. de levering van steenkolen ten dienste 
van den stoom watermolen binnen den benedenhoek 
vun het Steciienhoeksclie kanaal (llerht steding); 2o. 
liet wegruimen vuu eon in de Waal , ouder  Xicuwaal, 
gezonken vaartuig. Aanw. 13 Jan. 3o. het met 450 

. (1S50—8800 ) zcewua*ts verhingen van den 
zuidelijken dam op den k van , voor de 
verbetering van den waterweg van m unar 
zee. g f S32,500. 

\s.eri, to 12"] uren, door  burg. en weth.: het 
onderhouden van reniir e gemeentewerken over '76. 
Bilj . inz. S Jau., te 13 uren. 

, tc l uur , door  hurg. cn weth.: het leveren 
en leggen van kautsteenen ten behoeve der  gemeente. 

) 

, to 1 uur, door het ministerie van jus-
titi e i het doeu van vernieuwingen rn horstolliugen 
uun*, cu het driejari g onderhoud van de rechtsgebou-
wen te Arnhem, Zutfen, , t en Amers-
foort; dc gevangenissen te Arnhem, Zutfen, Tiel , 

, , , , Gorinchem, 
Brielle, Amersfoort en . . bij  dei. in-
genieur-nrchitect voor de govuugenissen en recbisge-
bouwen J. F. , te . 

, tc  uren, bij  den adm. armvoogd S. 
Brouwers: het afbreken vau 2 en het opbouwen vaa 
3 nieuwe woningen voor het armbestuur. . bij  den 
gcmeeuteopzicliter . S. Terpstra, te . Aanw. 
te 10 uren. 

(te , bij . . Faber  t het ge-
deeltelijk afbreken van eeu oud gebouw en de stich-
ting van eene gardeniers-stelphuizinge. . bij  den 
architect E. , tc Stiens. 

 20

 te 12 uren, door het ministerie van bin-
nenl. zaken, ten dienste der  Staatsspoorwegen: het 
maken van bevestiging*- en verder  bijkomende wer-
ken voor de spoorwegbrug over het Noordzeekanaal 
te Zaandam, tou behoeve van den spoorweg Nieuwe-
diep—Amsterdam. g ƒ98,400. . bij  den 
eerstaanw. ingenieur tc Amsterdam. 

linzen  r , te 12 uren, door  notaris . N. 
e veld, bij  den kastelein G. , aan den 

hoogen : het maken en stellen van een nieuwe 
ijzeren brug over den , tussehen n 

. 

, tc 12 urou. bij  P- A. Berghuis: 
het bouwen eener  lieerenhuizing voor dc -
zinde gemeente vun . 

Arnhem, te 1 uur , door do comm. der  gemeente-
gasfabriek, in hare vergaderkamer: de levering van 
3,500,000 . prima rmalitci t e gaskolen. 

, tc 2 uren, in dc sociëteit Sl.-Jan : het 
bouwen van een school voor 325 kindeien met ameu-
blement eo onderwrjzerswouiug, op het Wulburgsploiu 
aldaar. 

 te 2 uren, door de maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraal : hei. 
leveren van eikenhouten dwarsliggers en van vierkant 
beslagen eiken wisselhout, ten behoeve der  uitbrei -
ding van dc sporen op het station Nieuweschans. . 
bij  den sectie-ingenieur te Groningen. g f SOOO. 

 bij . P. Bakken het bouwen eener 
boerenstel phuizing. 

 te 10 uren, door het bestuur der  wa-
terkeering van het calamiteuse waterschap Stavenisse, 
in het gemeentehuis: het leveren en storten van 1605 
scheepston gewonen , - of 
hazaltstecn, cn 803 scheepston afval van , 

- of bazalt steen. . bij  den water-
bouwkundigen ambtenaar J. dc , aldaar. Aanw. 
17 Jan. 

 tc 12 uren, door het ministerie van 
linancien, aan liet lokaal van het prov. bestuur: het 
opruimen van de n van den Cen-
traalspoorweg bij  Amersfoort langs 's s straatweg 
naar  Apeldoorn en Zutfen. 

 door hot veenschap Barger-
W esterveen, bij . do  het maken van p.m. 
435 . hoofdwijk met splitting, tussehen de plaats-

 299, 35S cn 357 van het Burger-Westerveen. 
. bij  den secretaris G. . Gratama. 

 bij  deu landbouwer J. G. : het 
bouwen eener  burgerhuizing. Bestek en teekening bij 
den architect G. , tc Ternaard. 

 te 11 uren, door  den architect . E. . 
van den Arend, in het Noord- en Zuïdhollandsch 

: het maken van cen gebouw tot net hou-
den van vergaderingen, op een terrein, gelegen aan 
de straat achter  het e van Staats, in het -
dapark. Aanw. S Jan. Bilj . inz. 21 Jan., vóór 
's avonds 10 uren in genoemd kofliehuis. 

 tc 12 uren, door  gecommitteerden tot 
het beheer  over de bedijkiug langs , op hot 
raadhuis: het verhoogen van het 2e gedeelte van de 
bedijking langs n c. a., toopende van de in 
'74 verhoogde r  orerlaatkitd e langs den -
doezen zeedijk en k tot nabij  dc schutsluis te 

, ter  lengte van ruim 9S00 . met al de 
daarmede in verband staande werken of , 
behoorende tot dc werken van de bedijking langs 

n in dc prov. Overijsel en Gelderland. 

, tc 12 uren, door het gemeentebestuur: 
lo. het maken vau 4 vaste houten bruggen, in den 
 aanleg zijnden weg door  *t ; 8o. de 

levering van de  deze bruggen benoodigde ge-
trok k ijzeren liggers, ter  gezamenlijke lengte van 
ruim 160 . Aanw. door den gemeente-architect J. 
Winters Jz., 20 Jan., te 10 uren. Bilj . inz. vóór 
11 uren. 

, door [*  F. : het bouwen cencr 
nieuwe dwarshuieinge en schuur  aldaar. . bij  den 
architect . B. Wessclius, te Buitenpost. Aanw. 12 
Jan-, te 11 uren-

 te 11 uren, door het bestuur  van het 
waterschap e Eemspoldcr, in het gemeentehuis: het 
leggen van een kapitalen zeedijk, lang p. in. 9300 . 
met het bouwen eeuer  duikersluis en aanhoorige wer-
ken , tot indijkin g van kwelderlanden aan het Uït-
huizer  wad , onder  dc gemeenten Uithuizen en Uithui -
zermeeden. g ƒ710,000. 

, te 10 uren, ten kantore der -
damsclie : het bouwen van houten 
loodsen, groot circa 2300 1 , benevens 2 aanlegstei-
gers aan dc n op Fijenoord. Aanw. 19 
Jan., te 11 uren. 

 te 11 uren, door  burg cn weth.: het 
bouwen van ecno onderwijzerswoning aldaar. . bij 
den bouwkundige G. J. , te Utrecht. Aanw. 
18 Jan., te 11 uren. 

 te 1 uur, door de Nederl. -
maatschappij  : het leveren van 9000 eikenhouten dwars-
liggen en 2244 stuks eikenhout roor  wissels op het 
slation Arnhem. Bilj . inz. 25 Jan. aan de directie. 

, te 10 uren, ten gemeentc-
huize: het bouwen eener  onder  wijzers woning te -
keppel. 

l l  to 11 ureu, door do comm. van adm. over 
de gevangenissen  de levering vau machinaal gespon-
nen weefgarens en bereid borstelhaar, benoodigd voor 
den arbeid der  gevangenen aldaar  ged. '76. 

 te 12 uren, namens kerkvoogden der . 
gemeente, in e ; hot vergrooten vanhetkerk-
gebouw enz., benevens eenige repnratiën aan de pas-
torie dier  gemeente aldaar. . bij  den architect . 

. Smit, aldaar. Aanw. 2 dagen voorde besteding, 
tc 11 uren. Bilj . inz. bij  genoemden architect voor 
11 uren. 

, (in den Wosthoek), op de 
plaats van S. : helnfbreken en wederopbouwen 
eener  voorhuizing met hals, en eenige vertimmering 

 de schuur, aldaar. Teekeuing eu bestek liggen 
bij  Joaper de Jong, aan den Oudedijk. Aauw. 24 
Jan., te 12 uren. 

 i a

 te 11 uren, door het ministerie van 
koloniën, aan het koloniaal etablissement: de levering, 
in 40 perc, ven: 13,000 Eng. ton Newcastle steen-

kolen; 650,000 vlakke Waalklinkers; 300 zerken en 
25,500 vloertegels; 10,000 verglaasde muurtegels; 
20.000 Eug. vuurvaste steenen; 6500 glasruiten en 
2)00 glazeu dakpannen; 110,000 verglaasde dakpannen; 

a grenenhouten balkon ea planken; osphalt-vilt; 
pakwerk; staal; 100,000 . gietijzer; lood en blik ; 
Fioutschroeven; koper, koperen npijkers, kopcrsoldecr, 
koperdraad, euz.; spitsen en gevlochten koperdraad tot 
weemfleiders; putkeltiag; ijzeren en veninde spijkers, 
na je s enz.; oambeeldeu en dommekrachten; divers ge-
reedschap: schuif-, slijp- en draaislijpsteenen; hang- en 
sluitwerk; weeg- en wipschaleii en gewichten; presen-
niugdoek; vloggcdock; varkenslcder eu zepinloderen 
lappen; gordelriemen en vorken tol schoeden voor
tillerie-sabels; holsters voor  rcvolver-pi-tolcn; was-
schijven; snoeren tot hoornblazers cn trompetters; 
slot-psriemen eu stelen voor  sloepshaken; verfwaren, 
oliën, enz.; 1575 riem divers papier. 

 tc 12  door het prov. bestuur: 
hel oitdiepeu van eonige vaarwaters, iu de meren der 

ov. Friesland, in '76. Aanw. den 4cu dag vóór de 
steding. 

1 , tc l uur, door dc directie van den 
Nederl. : lut leveren vnn 43 spoorwis-
sels eu 44 puuistukken op het station te Arnhem. 
Bilj . inz. 27 Jan. 

 in i gymnasium: een aanbouw vnn het 
gymnasium. Bestek eu teekeningen aldaar  ter  iuzoge. 
Bilj . inz. 31 Jan. 

, door  kerkvoogden: het afbreken van den 
ouden  het bouweu van een nieuwen toren. Bestek 
en teckeuiug liggeu bij  J. Gosliga, aldaar. Aanw. 
29 Jan. 

 door het gemeentebestuur: lo. te 12 
uren : het doen  herstellingen aan dc , 
aldaar; 2o. te 18'Jj  ureu: de leveriug van 400 privé-
tonnen. Bilj . inz. 1 Febr., vóór 's avonds S uren. 

, bij  den secretaris der  Contributi e van 
Wonseradeols Zuidczcedijken : de levering iu'76 van : 
500 stuks grenen puien  62 . lengte, 500 st. 
dito van 53 , 350 stuks dito van :{.'»' . , 25 
stuks zware cikon gordingen, 15 stuks lichte dito, 
150 stère grove gewasschen grint . 

 te 10 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
het maken van een peilkoker met gebouwtje voor 
eene zeifregistreerende peilschaal op de suatiesluis 
aau de Wielingen. Aanw. 29 ea 31 Jan. g 
/ 1400. 

 te 12 uren, door het ministerie van bin-
nenl. /aken, aan het gebouw van het prov. bestuur : 
het uitvoeren vau keibestralingen aan de traverse van 
deu grooten g door . Battling ƒ 15,860. 

 te 10', uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
het verbreeden en verdiepen van een gedeelte der 
Noordervaart nabij  het gehucht Beringen, gemeente 

. Aanw. 3 en 4 Febr. g ƒ8130. 

 te 12 uren, door het ministerie van bin-
nenl. zaken: het onderhouden der  kribben en vleugel-
dammen, het leveren en storten van stortsleen en het 
doen van peilingen en opnemingen ten behoeve van 
de overbrugging van het i . . bij 
den  ïngeuieur te Arnhem en den hoofdop-
zichter  te Willemsdorp. Aauw. 3  5 Febr., te 1 uur. 

 , te 11 uren, door het miuisterie van bin-
neid. zaken: de uitvoering van werken tot verbetering 
van den Gcldcrschen Usel aan de Vollehand beneden 

, tussehen de kilometerraaion 67 en 69. 
Aanw. 11  14 Febr. g ƒ 0360. 

 door het dijksbestuur  dor  Vij f n 
zeedijken Buitendijks, bij  den secretaris: lo. het ma-
ken van eene steenglooiing en het verzwaren van den 
zeedijk, over  eene lengte van 89.2 . steen 43 we-
derszyds ; 2o. hot maken van eeue steenglooiing en 
hut verzwaren van den zeedijk, over  lengte van 
69.1 . steen 42 ü 41. . bij  deu opzichter  J. . 
Posthuma, onder  Almenum. Aunw. 9 Febr., te 2 
ureu. 

 te l  door  burg en weth.: delevering 
vaa 235,000 . Engelsche gaskolen, ten dienste van 
de stedelijke gasfabriek in '76. 

 het amoveeren vau een gebouw op de 
V  verhuurt , en het daar ter  plaatse bouwen vau 2 
pakhuizen, voor n en e Vries. Arnw. 17 
Jan. lo l l uren. 

Alloop van Aanbestedingen. 

 28 : hot driejari g ondorhoud der  havens; 
iugek. 13 bilj. , als: 
A. , f 22,600 
C. v. d. , te Benningbroek, „  20,500 
C. de Groot, „  Scharwoude, „  20,500 
P. r  Pz., „  idem „  20,490 
P. Oolcs, „  Wognum. „  20,400 
Jn. Zeijlrmaker  , „  19.9S7 
Jb. Zeijleinuker. „  19,700 

. Bakker, „  19,000 
. Godvliet, „  18,997 

P. J. Blauw, „  18,978 
J. C. Visser. „  17,700 
li . k e m a i l, „  17,400 

J van e en Co., „  15,900 
overigen aldaar; gegund. 

, 29 : het bouwen van een on-
derwijzerswoning in de buurtschap do ; ingekomen 
7 bilj. , als: 

. , te Gramsbergen, ƒ 1995.76 
B. Bruin , „ ' „  1910. 
A. , „  idem „  1839. 
J. Nuis van , „ , „  1799. 
A. J. Wollersom, „ , „  1799. 
C. W. Blekoert. „  idem „  1700. 
J. . Cremer, „ , „  1694. 

 29 : bet bouwen eener  pastorie der 
Christelij k Gereformeerde gemeente uldaar; ingeko-
men 7 hilj. , als: 
W. de Vries, te , ƒ 5460 

, « idem „  5234 
J. J. Gelder, „  idem „  5233 
J. de Vries, „ e ond. Finkutn , „  5200 
,1. Fok ken s. „  lint zu i u , „  4950 

. , „ , „  4949 
A. Palstr» en 

P. v. d. Wonde. „  Stiens, „  4850 
gegund. 

, 89 : het maken van werken tot 

verdediging van den calamiteusen polder ; 
ingek. 6 hilj. , als: 

. Tholens, to , f 9957 
A. v.  Beek, „  Zaamslag, „  9869 
Victor de Clercq, „  Selzaete, „  9599 
1). de Jong, „  Sliedrecht, „  9550 
P. A. v. d. Velde. „  Neuzen , „  9497 

. Tholens,  „  9494 
gegund. 

, 30 : lo.  vertimmering van de 
school; minste inschrijver  W. Timmer,  Fin-
sterwold, voor  ƒ 1 0 8 0; niet cegnnd. 

2o. idem der  school te Ganzedijk; minste inschr. 
was dezelfde, voor  ^ 1 xeguud. 

3o. onderhoud van de school en onderwijzenwooing 
te Ekamp en school en on der wijzers woning te F.n-
storwold ; minste inschr, was W. Timmer, voor  ƒ395. 

4o. idem der e eu school en onderwijzers-
woning te Ganzedijk; minste inschr. was Jacob , 
le Fiustcrwold, voor  /3Ö4. 

.'io. idem van kerk, toreu en werkhuis; minste in-
schrijver  was T. , idem, voor ƒ 300.20. 

 31 : de onderhoudswerken der  ge-
meente; minste inschrijvers waren: lo. het verfwerk 
iu '76: J- 11. Evers, ƒ449; 2o. het onderhoud van 
kaden en straten; . , ƒ 2 1 3 9; 3o. het on-
derhoud van pompen: J. . Thomassen, /735; 4o. 
het ouderhoud van de gemeeutegebouwen en huizen: 
A. Beuminc.y 2211; 5o. het vervoer vau straatkeien: 
J. , ƒ 4 6 8; 6o. de karvrachten: G.  d. 
Boom, ƒ2 .95 per  10 uren werkens. 

 2 Jan.: het bouwen van 8 woningen voor 
de diaconie der . gemeente; ingekomen 5 biljet-
ten, als: 
J . C. , f 8195 

. . van der  Weide, te Schroard, „  7998 
F. . Ncenstra, „  7634 
J. S. Oosterbaan, „  6785 

. . , „  6718 
overigen aldaar; gegund. 

 3 Jan.: het bouwen van een nieuw 
woonhuis; ingek. 11 bilj. , als: 

W. Cones, ƒ 8396 
J. Werkman, „  8085 

. Jansen, „  7540 

. , ,. 7349 
. , „  7345 

J. N. Boelens, „  7296 
T. , „  6970 
J. van der  Bos, » 6SS6 
G. , „  6784 
A. Gerdes, „  6666 

. Berkenbosch, , 6624 
allen aldaar; gegund. 

, 5 Jan.: lo. bet afbreken en wederop-
bouwen der  pastorie aan de Streek; iugekomen 7 bil -
jetten , als: 
A. Niehues, f 11,800 
J. Scholtemeijer  . „  10,752 

. Weertmau, te , „  10,300 
J. Otten, „ , „  9,900 
W. . ter  Stege, „  9,876 

. Timmer, „  idem „  9,475 

. Oels, „  7,946 
2o. het vernieuwen en vergrooten der  pastorie van 
. Van ; iugek. 2 bilj. , als: 

. Oets, ƒ 4399 
W. . ter  Stege, „  4198 

overigen aldaar; perc. 1 wel, perc. 2 niet geguud. 
 6 Jan.: het maken en plaatsen van 

2 nieuwe middeldeuren in de Noordenluis te Wor-
merveer; ingek. 6 biljetten, als: 

. Brinkman, ƒ 697. 
P. Voorn, „  657.80 
J. , te Zaandam , „  594. 
J. Groot , „  Wormer, „  5G0. 
W. , „  555. 
Vrcdeuduin en Co., „  Zaandijk , „  535. 
averigen aldaar. 

 6 Jan.: hot aanleggen vaa eene straat 
on het plaatsen van plaiikettingcn over en op de 
Noorderkuipen . minste inschrijver  was O. Woldenaorp, 
aldaar, voor  /"1260: de hoogste inschrijvin g bedroeg 
ƒ 1685. 

, 6 Jan.: het bouwen eener  landbou-
werswoniug met schuur, stalling voor  paarden en
wagenhuis euz.: ingek. 12 bilj. , als: 
B. de Jong, te Veenklooster. ƒ 21,9)9 

. E. van der  Zaag, „  Burum, „  21,900 
A. . 'l'eeninga, „  Grootegast, „  20,763 
J. Pienakker, „ , „  20,175 
G. Sijtema, „  Pieterzijl, „  19,989 
. , „  Noordborn, „  19,978 

J. , „  Ureterp. „  19,220 
A. Pastoor, „  Stedum, - 19.725 

. v, . , „Bui tenpost , „19 ,259 
S. Wiering, „  Bergum, ,. 19,200 
li.  Seef, „ , „  18,484 
G. . Boersma, „ , „  17,824 
gegund. 

 6 Jan.: het bouwen van eene schuur 
met stal en vortiminerin g aan  behuizing van E. 
Wolters; ingek. 3 bilj. , als: 
J. Cuperus, te m , ƒ 9345 
1). , „  Zuidhorn , ,. 7900 
A. . , „  7896 
gegund. 

, 7 Jan.:  bouwen van een beneden-
eu bovenwoning; ingek. 6 bilj. , als: 
A. van , re Zevenbergen, ƒ 6 0 65 
A. . , „  idem -> 5049 
A. , „  Wouw, „  4750 
J. F. , .. 4706 

. Suykerbuyk, „  4683 
A. vau Beekhoven, „  4377 
gegund. 

, 7 Jan.: de levering van 1000 . 
; minste inschrijven waren . vau 

Schelven, te , a f 0.69J, per . 
 7 Jan.: het onderhouden van de aarde- en 

verdiepingswerken van de t en hare zij-
takken over '76; 6. het uitvoeren van vernieuwingen 
eu herstellingen, en eenig teerwerk aan de kunstwer-
ken, gebouwen enz. der t eu hare zijtak-
ken, in '76; minste inschr. was . A. , te 
Avereest, voor  /"24.450. 

 7 Jan.: het bouwen van eene nieuwe 
schuur enz. voor  Wed. E. . ten ; ingekomen 
10 bilj. ,

. , te Scheemda. ƒ 15,990 

. de Groot. „  Winschoten, „  15,655 
E. , ., Sappemeer, „  15,447 
J. . Edens, „  Blijham, „  15,415 

. , „  Scheemda, ., 15,300 
E. J. Brons, „  Wagenborgen. „  15,080 

. , „  Winschoten. „  15,047 
N. J. , „  Oostwold, „  15,010 
W. Snater, „  Nieuwolda, „  14.994 
J. . Bons, „  Woldendorp, „  13,631 

, 7 Jan.: het vernieuwen van sommige 
gedeelten van het palen opscheepslioofd te Oost ma-
horn, minste inschr. bij  deze herbesteding was J. S. 
Boersma, te Ee, voor  /1559. 

 8  het ouderhoud,  her-
stellingen  '76 u n

der Vereeniging ten behoeve der  arbeidersklasse; 
minste inschr. was . A. Colenbrander, voor  ƒ4190. 

, 10 Jan.: hel vijfjari g onderhoud van de 
havenwerken tc ; minste inschrijver  was 
J. . de Jonjr, to Amenie, voor  ƒ8246 per  iaar. 

 10 Jan : lo. het leggen van riolen in de 
-  Schelpstraten, alsmede langs de 

Schelpsloot; miuste inschrijver  was J. A. , 
aldaar, voorƒ5230. 

2n. het doortrekken van het lage terras voor het 
gemcentobadhiiis te Schereningen; minste inschrijver 
was P. , te Sliedrecht, voor  ƒ1895. 

3o. het leveren en stellen van een trap aldaar; 
minste inschr. was J. A. , voor  /3050. 

 10 Jan.: lo. het in '76 uitdiepen van 
grachten, slooton cn balkhavens der  gemeente, het 
schoonmaken en zuiverhouden der  gemeentewateren 
van drijvend vuil , enz.; m nsle inschr. was C. Albert , 
voor ƒ 0.63 per  stère. 

2o. het in '76 uitdiepen van buitenwaiercn, van 
het J.' en van de dokken; minste inschrijvers waren 
Schep en Ambagtsheer, voor  ƒ 0 . 75 per  stère; beiden 
aldaar. 

 10 Jan.: het bouwen van eene school voor 
meer  uitgebreid la-er  onderwijs; minste inschr. was 

. Westenberg, aldaar, voor  ƒ14,117. 
Workuiti , 11 Jan.: het bouwen eener . C. kerk 

met toren; minste inschr. was Balverd, te Eibergen, 
voor  ƒ91 ,493; de hoogste inschrijvin g bedroeg 
ƒ125,065. 

 11 Jan.: het bouwen van een houten 
draaibrug met steenen penantmuur  en walhoofd in den 
weg te Stadskanaal over het kanaal naar de Wilder -
vank sterdal len; minste inschr. was J. J. Prummel, te 
Wildervank , voor ƒ 3313. 

Arnhem, 13 Jau.: het éénjarig onderhoud van- en 
de herstellingen aau do kunstwerken op de Berkel; 
minste inschr. was A. J. Nosscnt, tc , voor 
f 2193. 

t waterglas is spoedig na zyne 
uitvinding , zoowel door den uitvinder als door 
andere personen, die er  gebruik van maakten, 
met warmte aanbevolen geworden. 

Ofschoon reeds vyfti g jaren vervlogen zyn , 
sedert het waterglas bekend geraakte en een 
aantal beduidende fabrikanten zich met de 
verbetering er  van bezighouden, zou het toch 
niet moeilijk vallen aan tc toonen, dat slechts 
een klein gedeelte der  jaarlijksch e productie tot 
bouwkundige oogmerken verbruik t wordt. t 
grootste gedeelte er  van woidt tot doeleinden ge-
bezigd, slechts aan enkele technische personen be-
kend, en wel ten deele tot vervalsching. 

t de architect niet meer  gebruik van deze 
slof maakt, verklaart . . Frühlin g in de
sche Bauzeitung, is hoofdzakelijk daaraan toe te 
schrijven dat de vele uitnemende eigenschappen', 
die men beweerde dat deze stof bezat, gebleken 
zyn in beperkte mate te bestaan. 

e dadelijk in het oogloopende eigenschappen 
van het waterglas zijn beduidend genoeg om 
groote verwachting van zijne aanwending te 
mogen koesteren, want het opgelost glas, hetwelk, 
zooals men aanneemt, na het verdampen van 
het oplosmiddel het lichaam met al de goede 
eigenschappen achterlaat, die we in het glas 
waardeeren, bezit groote dichtheid, glans, on-
doordringbaarheid tegen water, wederstand tegen 
regen, sneeuw en de wisselingen van het weer. 

Wanneer ook al spoedig bleek , dat die e 
eigenschappen niet aanwezig waren, hielden daar-
om de aanbevelingen niet op. 

n de eerste plaats zou het slechte, aan den 
invloed van het weder blootgestelde bouw-
stoffen, zooals natuurlijk e en kunstmatig vervaar-
digde steenen en ook hout, verbeteren; zy zouden 
door het zoogenaamde aUieatieeeren tegen de in-
vloeden van den dampkrin g beveiligd of ongevoe-
li g gemaakt worden. 

t is moeilyk te gelooven dat een architect 
met voorkennis eene bouwstof voor  zijne ge-
bouwen zal kiezen, waarby hij  op de toepassing 
van waterglas moest rekenen; alleen om de twy-
felachtige gevolgen, zuu men zich daaraan niet 
mogen wagen. t gebruik kan dus alleen be-
trekkin g hebben op zulke gevallen, waar, 'tzy 
uit vergissing of onkunde, ongeschikte bouwstof-
fen zijn aangewend, die nu voor  verdere vernie-
ling moeten behoed worden. Eu juist hier  moe-
ten we des te meer  voorzichtigheid by het ge-
brui k van waterglas aanwenden, waar het te 
beveiligen voorwerp meerdere waarde bezit. 

, marmer, kalkmergel, kalkiijkezandstee-
nen, zachte gebakken steenen verkrijgen dour de 
behandeling met waterglas een zeer  dichte korst, 
die tegen velerlei aanraking bestand is. 

p in het inwendige der  massa dringt de 
verhardende werking niet licht door. t gelukt 
slechts bij  eene zeer  omslachtige en tydroovende 
wyze van behandeling, en dan nog slechts by' kleine 
voorwerpen, onder  voorwaarden die voor  de prac-
tyk groote moeilyk bed en opleveren. 

e groote hardheid der  oppervlakte van een 
bouwsteen is niet vuldoende voor  zijne duurzaam-
heid. e in verschen of ontgonnen toestunl zeer 
weeke eu licht te verbryzelen Parijsche kalkzand-
steen bijv. wederstaat alle uadeelige invloeden 
van ons noordelijk klimaat, terwij l vele bazalt-en 
granietsoorten, die zou uit de groeve genomen, 
niet te vernielen schijnen, echter  na verloop van 
één jaar  blykeu niet aan de veranderingen van 
weer enz. wederstand ie kunnen bieden. 

e bovengenoemde bouwstoffen weerstaan, na 
hare behandeling of bestrykiug met waterglas, 
de verwoestende werking van de vorst evenmin 
als voorheen, in vele gevallen zelfs nog veel min-
der. Wanneer dc met water  doortrokken stukken 
bevriezen, zou kan zich de kristalliseering in het 
inwendige van de losse voegen viy' bewegen, ter-
wyl de dichte korst, welke deze in den weg staat, 
afgesiooten wur.it . t die buitenste dichtere 
kurst des steens eeu van de kern afwykend uit-
zettiugsvermogen heeft, draagt er  toe by liet af-
bladderen der  bovenste laag te veroorzakeu. 
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Evenzeer  vergaan bij  vriezend weder  slecht 
geglazuurde tegels, namelijk die, welke niet door-
bakken zijn , of een ratelende kern hebben. e 
laatste blijf t meestal onaangetast, terwij l hetela-
zuiir  met daaraan hangende stukken van de kern 
afgestooten wordt. 

s het nu reeds zeer  gevaarlijk een aan het 
weder  blootgestelden bouwsteen met een korst te 
overtrekken, die bij  veranderende weersgesteld-
heden geheel andere eigenschappen bezit dan de 
kern, zoo komt hier  nog bij , dat het waterglas 
niet als glazuur of vernis op den steen hechten 
blijft , maar  óf door het materiaal zelf óf door het 
koolzuur  der  lucht opgelost wordt. 

/oo lang deze oplossing niet heeft plaats ge-
vonden, wordt het waterglas door  den regen afge-
wasschen en van de eene naar  de andere plaats 
van het metselwerk verdreven. Na de oplossing 
heelt het muurwerk bijna allen natron of kali van 
het preparaat als koolzuurzout opgeslorpt. t 
verhuist bij  droog weer  van binnen naar  buiten, 
bij  regentijden weer  terug, met het gevolg, dat 
langzamerhand de onderste deelen van het muur-
werk met een sod a-op loss ing gedrenkt zijn , welke 
de salpetervortning doetontstann en de grond vnn 
mos en paddestoelen doet ontkiemen. 

e door het afspoelen van het waterglas bij 
regenachtig weder  woartenemen onregelmatige af-
scheidingen van kiezelzuur, die alseen witte, on-
uitwischbare bedekking aan de oppervlakte vnn 
den muur  verschijnen, geven dezen een onaan-
genaam aanzien, wat door  de terugkecrende uit-
voering van den natron nog verergerd wordt. t 
doel, om door  het bestrijken met waterglas ge-
lÜktijdi g met de verharding de muuroppervlakte 
te verfraaien, loopt dikwerf op het tegendeel uit. 

Bij  spaarzame toepassing van zeer  verdunde 
waterglasoplossing, woiden de boven aangevoerde 
nadeelen niet zoo in het oogloopend opgemerkt; 
de verhardende uitwerkin g op den steen is dan 
ook zeer  gering en bijgevolg zonder  noemenswaar-
dig nut. 

e wat van het bestrijken der  bouwstee-
nen met waterglas gezegd wordt, geldt ook bij  de 
behandeling van muurversiering met dut middel. 
n het inwendige van gebouwen, voor  regen cn vorst 

beschut, maken de met waterglas gedrenkte muur-
vlakken een goeden indruk . t wordt evenwel 
spoedig anders door de invloeden van buiten, den 
regen, het bestralen der  Julizon en 15 en 20" 
koude, als de dikwerf natte wanden doorvriezen 
en dit alles op de bekleeding invloed heeft uit -
geoefend. 

Bij  groote muurvlakken vermenigvuldigen zich 
de uitwerkingen van de verandering der  tempera-
tuur. t muurwerk volgt de bewegingen van het 
opgebrachte bekleedsel; het door  de warmte slechts 
weinig scheuren en stuksgewijs loslaten slaat men 
looveel eerder  gade naarmate de bekleedingen 
brozer  en harder  zijn dan dc onderste laag. t 
s eene bekende ervaring, dat zich op gewoon 

metselwerk een magere huid met zand en kalk 
aangebracht beter  houdt, dan eene uit de onbe-
rispehjkste portlandsche cement. 

Terwij l laatstgenoemde op versche, met zorg 
gereinigde graniet en harde steenen duurzaam 
hecht, vriest ze van weinig samenhangende 
of zandsteenen af, op welke de gewone kalkhui d 
voortrein-lij k hecht. e aangevoerde verschijnse-
len, welke zoowel in de practij k als bij  de daar-
voor  bijzonder  genomen proeven waargenomen 
werden, bewijzen duidelijk , dat ieder  bekleedsel 
in eene zekere harmonie met zijne onderste of 
te bedekken laag staan moet, en dat een zekere 
dicht- en bardheid, die met broosheid gelijkstaat, 
niet volstrekt tot duurzaamheid bijdraagt . 

t waterglas kan de olieverfbekleeding, bij 
het doorslaan van natte muren, niet vervangen; 
de laatste ontneemt de muurvlakt e hure hygro-
skopische eigenschappen, terwij l door de eerste 
deze eerder  verhoogd dan verminderd worden. 
Ziet men zich gedwongen het waterglas in toe-
passing te brengen, zoo neme men te voren zorg-
vuldige proeven, met nauwkeurige waarneming 
van de gevolgen. r  het laboratoriu m of de 
beschutte ruimt e van het woonhuis zy niet de 
plaats der  proefnemingen, doch de vrij e natuur 
en bij  strengen winter of heeten zomer. 

Behalve de genoemde doeleinden zijn ook proe-
ven genomen om het waterglas tot het bestrij-
ken van hout en metalen tc bezigen, en alB 
't ware de olieverven te vervangen. t schijn-
bare gevolg is oorzaak, dan men zich heeft laten 
verleiden, het onderwerp verder te onderzoeken, 
dan het wel verdiende. e bekleeding of be-
stiijkio g met kleuren op het hout zijn gemakke-
lijk aan te brengen, drogen zeer  spoedig en 
leveren bij  zorgvuldige behandeling een goed 
uiterlij k up, evenals de kleuren in ulie. Echter 
ontbreekt aan een zoodanig bekleedsel alle elas-
ticiteit , en kan het dus geen weerstund bieden aan 
de min of meer  sterke bewegingen van het hout, 
door  droogte of vochtigheid teweeggebracht. 

r  het uitzetten en kriaipen, wuurbi j  de dee-

len onderling afwijkende bewegingen maken, blad* 
dert de waterglasbck leed ing spoedig af, en zoo-
veel te sneller  naarmate bet vocht meer  naar  bin-
nendringt. 

Op metalen schijnt eene bekleeding met water-
glas slechts op droge plaatsen van duur te zijn 
en een goed aanzien te behouden. t beweren 
dat ijzer  door  eene zoodanige bckleeding voor 
roesten gevrijwaard worden kan, zooals in tech-
nische tijdschrifte n nu en dan medegedeeld wordt, 
berust op eene dwaling en kan slechts daaruit 
verklaard worden, dat men zeer  oppervlakkige 
proeven op droge plaatsen genomen heeft. , 
zoowel als in vele andere gevallen, treedt steeds 
het zich vormende koolzuurzout, hetzij  kali of 
natron, storend tusschen de beoogde uitwerking . 

e te waardeeren toepassing van waterglas-
kleuren wordt dikwerf bij  bet vervaardigen van 
tooneeldecoraties verkregen. Behalve dat de ver-
langde mindere brandbaarheid der  lichte voorwer-
pen werkelij k bereikt wordt , laten zich de kleu-
ren hier  door  gepaste behandeling uitnemend 
hechten. 

Eene andere, met goed gevolg bekroonde toe-
passing van het waterglas voor de bouwkunde 
is die van kunstmatige steenen te vervaardigen 
naar de methode van . j  wordt 
echter bet verkrijgen der  goede eigenschappen, 
het uit den weg ruimen der  nadeelige bestand-
deelcn, alleen met behulp van kostbare toestellen 
en omslachtige behandeling bereikt. 

t eenige doel dezer  mededeelingen is volgens 
den schrijver  dit : er  op te wijzen, dat al de met 
kwistige hand aangeboden recepten voor  het ge-
brui k van waterglas een streng onderzoek ver-
eischen, cn dat de gevolgen der  toepassing vnn 
waterglas niet vooraf met zekerheid te bepalen 
zijn , omdat de uitwerkingen, door de chemische 
verbinding en physische gesteldheid vun de daar-
mede te behandelen bouwstof, dikwerf geheel 
onverwachte resultaten opleveren; b. v. op stuc 
van gips en eene bekleeding waarin gips gevonden 
wordt , oefent de bestrijkin g met waterglas eene 
vernielende werking uit. 

t moet zeker  ieder  bouwmeester en hand-
werksman tegen de borst stuiten, de duurzaamheid 
van zijn werk afhankelijk te zien gesteld van een 
stof over  welker  uitwerkin g geene volstrekte zeker-
heid bestaat, en deze ontbreekt hier  inderdaad. 

Advertentien . 

Op g den 20 Januari 1876, des mid-
dags ten 12 ure, zal door  den Notaris . N. 

 te Hazerswoudc, ten huize van den 
n G. , aan den hoogen k 

onder  Hazcrswoude , bij  enkele inschrijvin g worden 

e teekeningen liggen van af heden ter  inzage 
bij  den r  P. G. VA N , Utrechtsche Veer 
N" . 23 te  bij  wien alle nadere inlichtin -
gen zijn te bekomen, terwij l op franco aanvrage 
bestekken verkrijgbaa r  zijn bij  bovengenoetuden 
Nolaria. 

e inschrijvingsbilletten, behooilyk door  aan-
nemer en twee bekende en soliede borgen getee-
kend, moeten uiterlij k op den 19 Januari 1876, 
franco ten e van bovengen oeru den Notaris 
zyn ingeleverd. 

. 
Op Vrijdag 28 Januarij 1876 zal, ten -

huize van de Gemeente ', in 't open-
baar, bij  enkele inschrijving ,  wur-
den

e nog zeer  bruikbar e STEENEN -
N , staande nabij  den Zuidendijk, in die ge-

meente, geteekend E N u . 790, kadastraal bekend 
onder  V . 131 van sectie , roet , van 
geslagen ijzer, lang 28 . en zwaar, in 'tmid -
den gemeten, 36 by 40 , — AS van ge-
goten yzer, lang 7 30 . — E
van Eikenhout, lang 10.20 , zwaar 45 by 45 

. en T W E E N , van 
6.16 en 5.80 . middellijn . 

e verkoopsvoorwaarden liggen ter  inzage in 
de Secretarie der  Gemeente en uan 't Bureau van 
de Gemeentewerken, terwij l de , mits met 
consent-billet, daartoe ter  voormelde Secretarie 
aan te vragen, dagelyks te bczigtigen is en bo-
vendien aan wy zing in loco zal geschieden op Vrij-
dag 21 January te voren, 's voormiddags ten 
elf uur. 

n in te leveren ter  Secre-
tari e meergemeld, op den dag van den verkoop, 
vóór  twaalf uur 's middags. 

Op

j . xx. , te , 
in het Notarishuis, aldaar, worden verkocht eene zeer  belangrijke verzameling 

- E N , , , 

 (waarbij  een uitmuntend

s nagelaten door . P. U N . 

e catalogu. (211 bladz., 47Ö4 nummers) wordt nn ontvangst van f 0,25 franco toegezonden. 

NB. Vooral belangrijk zijn dc .afdeelingen  cn

 en  on

G van het bouwen van
 groot circa 2300 2 . , bene-

vens twee  aan de -
ningshaven op  op Woensdag 26 Ja-
nuari 1876 des morgens ten 10 ure, ten e 
van genoemde Vereeniging, Boompjes n" . 49, te 

, alwaar  van g 11 Januari af de 
bestekken te verkrijgen zyn tegen betnling van 
/0.25. 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 19en Januari des voormiddags ten 11 ure. 

E . 

T E 

Specialiteit van.  ter  bewerking van 

 cn schetsen op aanvrage. 

, 

Sieuwehaven N.zijde 55. . 

, 

gebouwd in 1875 

de Groote vaart te Gouda, 

T E P 
van . C. E JONG te Gouda. 

. 
T BESTUU  der j tot bevorde-

rin g der  Bouwkunst heeft dc eer  ter  kennis tc 
brengen van n leden. dat de j 
eene uitnoodiging heeft ontvangen van het -
nisterie van Binnenlandsche Zaken tot het bekend 
maken in ruimen krin g van de
uitgeschreven door het Bestuur  der  Burgerlijk e 
Godshuizen van Antwerpen, met bijvoeging van 
een paar  exemplaren. 

n en belanghebbenden worden verwezen 
naar  het eerstvolgend nommer van  Opmer-
ker, waarvan de e zich bereid heeft ver-
klaard , de Programma's in hun geheel op te 
nemen. 

Aan n leden, die aanvrage gedaan heb-
ben om een exemplaar  van de j te 
ontvangen, wordt bericht, dat e'en exemplaar  ter 
visie ligt aan het Bureau der , Wyde 

g E 2, te Amsterdam. 
t adres le Antwerpen ter  verkrygin g van 

een Programma i*:  Secretariaat der Burgerlyke 
Godshuizen,  Gasthuisstraat, 39. 

Namens het Bestuur der

voornoemd, 

O. B. SA , Vice- Voorzitter. 

. W. NA C  ENT US, 1'  Secretaris. 

Amsterdam, 11 Januari 1876. 

A
Op g 18 Januari 1876, des middags ten 

12 ure, in het l de Oude Graaf, inde -
verstraat, te Amsterdam, door  den heer  G. J . 
VA N . 

 4. 
t besteken de teekeningen liggen ter  visie in 

genoemd l en de gedrukte bestekken zijn a 
f 1 per  Exemplaar  verkrijgbaa r  ter  Stoomdrukkerij 
van C. . VA N . Nadere in-
lichtingen geeft de met de uitvoering belast zijnde 
Architect Y. B1JV0ETS Gzn., te Amsterdam. 

k van , Specialiteiten in 
, , -

en . 

N VA N , 

 Bk .  «V
S te , 

hebbes nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

Exploitatie de n van VAL E , 
geeft berigt dat door  haar  tot eenige A G E N T E N voor  den verkoop van
zyn aangesteld: 

S t% C°. te Amsterdam en 

E T «V e». te , 

door  wie ook tot het  inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel 
Nederland aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de g N u . 3, te Amsterdam. 

Engelsche Portland Cement. 
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Verwarming» en 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 54, 
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 van Y &  C" . tc  ter  dade-
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Weledele Heerl 

ln het nommer van 9 Januari j.l . van dit blad 
zijn door u eenige opmerkingen gegeven met be-
trekkin g tot mijn stuk over » poudrette-
bereiding. Voor  ik overga tot het weerleggen uwer 
argumenten (waartoe ik kans zie), zij  bet mij  ver-
gund het terrein af te bakenen. 

t doel van mijn stuk was: de aandacht te 
vestigen op s voorstelling, als zoude de 
poudrette-hereiding om niet kunnen geschieden 
door  middel van den afgewerkten stoom der  tnebt-
pompmacbine. t was verder  mijn doel aan te 
toonen, dat s becijferingen onjuist zijn en 
dat de poudrette-bereiding geld kosten moet. 

k heb daartoe in de eerste plaats aangetoond, 
dat s luchtpon pmachine te groot is en »e 
veel stoom verbruikt . k heb de machine bere-
kend, en gevonden dateene machine van 45 . 
(effectief), meteen stoomverbruik van 511 k u per 
uur . het gevorderde werk zou kunnen doen. 

n uw antwoord betwist gy de juistheid mijner 
cijfers, en ik ben dus verplicht die cyfers te sta-
ven. Om evenwel langdurige discussie la ont-
wijken, is het misschien eenvoudiger  uwe resul-
taten aan de practij k te toetsen. Voor  ik daartoe 
overga wil ik echter  nog doen uitkomen, dal het 
mij , naar  aanleiding zijner  berekeningen, voor-
komt dat r  de lucht pomp mach ine met voor-
bodaclitan rade . l> te groot raukt,  um diuu-door 
meer  afgewerkten stoom disponibel te hebben, 
waarvan de poudrette-bereiding direct at hankelijk 
is; dat hy bovendien een sl-chten ketel gebruikt 
die nog veel warmte in de afgewerkte gassen 
overlaat) teneinde die supplementaire warmte in 
deu iifgewerkteti stoom te kunnen binnensmokkelen 
en dan ten slotte tc zeggen: »Zict ge, nu heeft 
het Gemeentebestuur poudrette voor nietsV' 

Om in dezen tot eene logische beschouwing te 
geraken, stelle men twee steden A en l i , waar 
het r  systeem onder  volkomen dezelfde um-
standigbedeu wordt toegepast, welke steden b. v. 
ieder  2200 k"  faecaliên per  uur  voortbrengen. 

n stelle verder  dut in de stad A de l'aeiulién 
tot poudivlte worden herleid, terwyl de stad li 
de faecaliên laut in den toestand waarin ze zijn. 

n zul het verschil tusschen de totale exploitatie-
kosten van A en die van li aangeven: de zui-
vere kosten der poudrette-bereiding afzonderlijk. 

e stad li, die geene poudrette bereidt, doch 
enkel te zorgen heeft voor  een behoorlijk vacuum 
in het buizennet, zal er  du*  alleen uaar  trachten 
eene hoogst economische machine en ketel te ge-
bruiken . t was dus zeer  juist van mij  gezien, 
de poudrette-bereiding met up- en dependenties 
te vergelyken met eene 1'  qualiteit machine en 
ketel. 

r  nu vond, dat voor  zijne machine vun 
53.3 . (effectief) noodig was een stoomverbruik 
van 1140 k"  (ik vond 45 . met 511 k° eu 
houd die cylers staande, doch ga dat nu voorby). 
Er worden dus in s machine verbruik t 
1140 
gjj- g = 21.3 kilogram stoom per  P. . t 

stoomverbruik is ontegenzeggelijk te groot voor 
eene goede machine. ) Voor  goede ketels aan-
nemende een verdaiupingsvennogcn van 7 k"  wa-
ter  per  k"  kolen, verslindt s machine 3 k" 
steenkolen per  uur, dat onzen n prac-
tici zuinig zul toeschijnen, doch dat volgens de 
tegenwoordige eischen 2 malen te veel is. -
chines die 1 ii 1.5 k° kolen verbruiken per . 
en per  uur  zyn  zeldzaam (in , dat 
daarin zoo ten achteren is, echter  wel). 

s machine gebruikt du*  2 malen teveel 
kolen, en daaruit alleen biykt reeds dat myn cyler 
(511 k"  stoom per  uur) niet zoo onraogelyk is. 

, aangenomen dat er  een verbrui k van 
1140 k'  stoom per  uur  noodig is, zoo mag die 
stoom, wanneer  hij  uit den cilinder  komt, niet 
overhit worden in de ontwykendc gassen van den 
ketel. 

n de eerste plaats zal een ketel, die 7 k° water 
verdampt per  k"  kolen, weinig warmte in de gas* 
sen disponibel laten. 

(>) lk wil hiermede deu heer r  niet beschuldigen 
van kwade trouw, dat zij  verre. h men gelooft zoo gaarne 
betgeen men hoopt, en dat prisma ia oiiriaak van veel ver-
keerde redeiieerïugcu. 

(*J Zie de niachiues van , , e e. a. die 
» ii 'J k« stoom verbruiken per . met drukkingeu van 
4 tu 5 atm. 

Verder  toonde ik in myn stuk ten duidelijkste 
aan, dat de overbittin g van den afgewerkten stoom, 
wanneer ze plaats kun vinden , niet kosteloos is. 
Om dit nog duidelijker  temaken, plaats ik achter 
den ketel eene innebting tut verwarthing van het 
voedingswater, b. v. een cconomiser vun Green, 
die alle overtollige warmte,  achter  den ke-
tel vrij is, in zich opneemt. 

r  zulk een economise*' is bet volmaakt mo-
gelijk de gassen at te koelen tot 300"  en lager, (J) 
En, daar dc toestel van Green niets anders is 
dan een feitelijk e uitbreidin g van den ketel, zoo 
volgt reeds daaruit , dat het mogelijk is, alle 
disponibele warmte aan te wenden tot economische 
stoomvoortbrenging, iets dat trouwens bij  andere 
ketels ook mogelijk is. e kolen die op deze 
wyze bespaard worden, representeeren derhalve 
de kosten vun overbittin g van den afgewerkten 
stoom. 

t zijn noch zonderlinge denkbeelden, noch 
utopieën, doch feiten die zich dagelijks voordoen. 

Tot in i j i i leedwezen vond ik in uw stuk niets 
omtrent mijne berekeningen der  eigenlijke pou-
drette-bereiding (verdamping), dat toch het zwaar-
tepunt van mijn stuk was. U maakt u daarvan 
af door te verklaren, dat die becijferingen vele 
onjuiste begrippen, opvattingen eu voorstellingen 
bevatten, zonder  dat gij  deze talrijk e feilen aan-
stipt. 

Uwe aanmerking, dat niet elk uur  '2200 k u fae-
caliên van 15° op 95» moeten gebracht worden, is 
geheel onjuist. e productie toch is 2200 k"  per 
uur ; er  zul dus per  uur  2200 k 0 duurden 1"  ver-
dampingslueslel moeten vloeien, die bij  hunne 
intrede 15"  en bij  de uittrede 95"  hebben. t 
men dat niet en vult men slechts het verdampte 
aan , zoo zal men op de productie van 2200 k" 
per uur  ten achteren geraken en lederen dag eene 
groote hoeveelheid faecaliên 0/afbonden, waaruit 
niets verdumpt is hoegenaamd. s dat, by een 
geregeldeu gang van zaken, de bedoeling kan 
noch mag zyn. 

Um nu de kosten te berekenen der  machine en 
ketel met de poudrette bereiding voor  de stad A, 
waar de 1140 k° stoom wordt verbruik t per  uut, 
lette men op het volgende: e verdampingskracht 
des ketels op 7 k"  per  k*  kolen stellende (*), zullen 

1140 
er  —=— = 103 k"  kolen per  uur  worden ver-
bruikt . j  een dergelijk verdampingsvermogen 
zal er  echter in dt; afgewerkte verbranding» 
producten  warmte meer  besi hikbaar  bly ven 
voor  overbittin g van den afgewerkten stoom. 

Nu bevatten de 1140 k"  stoom van 7 atmo-
sfeer  (absoluut) 1140 X 056.8 = 748752 calo-
r ién , waarvan slechts 70% overblyft in «len af-
gewerkten stoom (om zeker te zijn dat ik niet 
te weinig neem , stel ik dat er  75% overblyft). 
Er zullen dus nog beschikbaar  zyn 748752 X 
0.75 = 501504 cal. 

En aangezien u de overtuiging bl'yft vasthou-
den dat s berekeningen juist zijn , zelfs 
zonder  utilisati e van het condensatiewater  uit de 
serpentins, bereken ik de verdamping als volgt: 

Om de faecaliên van 15"  op 95"  te brengen 
zyn noudig: 2200 (95 — 15) = 170000 cal. 

u bet condensatiewater  uit de 1' 
serpentin bly ven achter  1140 X 95 — 108300 cal. 

te zamen 284300 cal. 
Br blijven dus over  501564 -284300 = 277204 
cal. um water  van 95"  in stoom vau 95"  te ver-
anderen , dus kunnen daarmede verdampt worden 
277204

 faecalien-water, waarin zich 
540.4 ' 
bevinden 513 X (135.4 =  calorién. -
van blyven in de 2*  serpentin achter  513 X 80 
= 41040 cal., dus blijven er  325900 - 41040 

184920 
550.9 

water in het tweede verdamping-toestel kan ver-
dampt worden. Te zamen dus 513 -f 517 = 
1030 k"  (&). Stellen wy nu de nultig-elTects-
coelïiciëut der  verdampings-toestellen op 75% (we-
gens uitstraling , lekken enz.), zoo zal er  feitelijk 

 ln het algemeen viudt de beste trekking plauts tusschen 
275° en  eu er  bestaan tal vau ketels waar  de gassen 
onderaan deu schoorsteen die t° bezitteu. n d echter 
weer  weinige./ 

(*, r  moet verstaan worden dat er  7 k*  droge 
stoom worde geleverd per  k° kolen, ja zell'a een weinig over-
hit, daar  luj  amlcn niet droog iu deu cilinder  komt en dan 
derhalve met meer  het theoretisch aauUil calurlëu zou be-
vatteu, dat m de berekening wordt auugenoinen. 

 Wanneer  men uitgaat vau het ideo dat het vacuum in 
de verdampiugs-toe.tellen niets kost, daar r  hiervoor 
aiata in rekening brengt 

verdampt worden 1030 X 0.75 = 772 k' faeca-
lièn-water. Er  blijven dus over  1980 2 
= 120  k" , die nog bovendien op eene of andere 
wijze moeten verdampt worden. 

r  stellende. 1 k"  kolen per 7 k"  faeca-

l iën-water, zullen er  nog noodig zyn 1——? = 172 

 kolen. Bij  het opmaken der  rekening blijk t 
dus, dat de stad A verbruik t heeft 163 + 172 = 
335 k"  kolen per  uur , en daarvoor  terug heeft 
ontvangen 53.3 . -|- 220 k"  puudrette. 

t ons nu zien wat zich in de stad ll voor-
doet, bij  de exploitatie van het m 
zonder poudrette-bereiding Aldaar  wordt een 
zuinige ketel en machinegebruikt, die slechts 1.5 
k"  kolen per . en per  uur  verslindt. En, om 
niet to twisten over 45 . of 53.3 . neem 
ik ook dat lautste cijfer  voor  een oogenblik aan, 
en vind dus dat er  in B een verbrui k plaats 
heeft van 53.3 x 1.5 = 80 k"  kolen. 

j  het opmaken van het verschil blijk t er  dus, 
dat 220 k"  poudrette verkregen worden ten koste 
van 33"- — 80 = 255 k"  kolen, of wel voor 

— — S  k"  kolen per  k"  poudrette. 
220 1 1 

Voor  r»Cf* beeft men derhalve de poudrette 
niet, en zelfs is die prij s nint goedkoop te noemen. 

e il  mij  aangegeven wy/.e om bet couden-
satie-wnter  uit de serpentin? te utilisecrcu zal de 
poudrette iets goedkooper  maken, doch hier  staat 
tegenover, dat het kolen-equivalent der  poudrette 
hooger  wordt indien ik bewijs, dat er  slechts 45 

. '.odit r ia, terwij l bet verbrui k van 1.5 k* 
per . voor  vermindering vatbaar  is, aangezien 
het vacuum niets kost. r  namelijk in de stad 
A het vacuum kosteloos wordt gesteld, zoo moet 
dit iu li eveneens aangenomen worden.) 

k meen echter  genoeg gezegd te hebben en 
aam uw eigen cijfers om aan te toonen , dat de 
poudrette-bereiding geld kost, en nogal veel, 
opdat de gemeentebesturen inzien wat zij  daar-
aan butalen en of de soep de kool wel waard is. 

k vjeg hier nog ten slotte by, dat ik tot 
myn leedwezen gezien heb dat iu uw stuk van 
den !'  '  j l . eenige uitdrukkinge n voorkomen, die 
met het onderwerp niets gemeen hebben, daar 
zy van zuiver  persoonlijken aard zyn. k bedoel 
de apodictische Seitenhieben waarmede gij  mijne 
bekwaamheden in, een ongunstig daglicht tracht 
te plaatsen. 

(Jwu verzuchting, dat hij  ongelukzalig is die 
zich duor mij  laat voorlichten, is geen bewijs, 
en de beont'deeliiig daarvan moet aan den lezer 
worden overgelaten. 

Uok is de gladdigheid van het ijs de oorzaak 
niet waarom ik een masker  draag; geheel andere 
redenen noopten mij  daartoe. 

t spyt my te meer, wij l ik gedacht had dat 
gij te groot waurt voor  zulke kleinheden. k 
vertrouw dan ook dat dit in het vervolg door u 
zal vermeden worden, daar ik dergelijke aan-
vechtingen beantwoorden kan noch wit. En, om 
u te toonen boe weinig ik pulemiek van die soort 
vrees, zelfs al wordt ze u bout portant gevoerd, 
zoo leg ik bij  dezen het masker af, en noem ik 
mij met de meeste hoogachting enz. 

Uw

Ai.it . S , 

. 

Ede (Gelderland.) 

 Um in korte woorden uwe op-
merkingen omtrent de becijferingen vun mijn eer-
ste stuk te beantwoorden, diene hel volgende: 

e 4.3% schadelijke ruimt e werd door mij 
aangenomen met haar invloed incluis. t kwam 
mij  voor, dat een verlies van 25 +4.3 -= 29.3% 
voor  een luchtpomp, reeds uadeelig genoeg was 
gerekend. (Zie Gernaert en Witmeur  die by den 
compresseur  van Sommeiller in 1869 leeds 90% 
nuttig effect constateerden, genieten in saamge-
perste lucht, en bij  welke uiacbines geeu scna-
delyke ruimt e hoegenaamd bestaat.  toto dus 
slechts 10% verlies; en dat cyfer  zul bij  den 
nieuwsien compresseur  vun s eu r'runcoi s 
misschien nog minder  bedragen. Wy zyn nu 6 
jaren ouder en moesten derhalve geen luchtpom-
pen gebruiken met 30% verlies, veel minder  nog 
met 37.9% verlies, dal uw cyfer is.) 

Een totaal verlies van 29.3% aannemende, is 
mijne berekening vun 45 . volmaakt juist , eu 
uwe opmerking, dut er in den loop der  operatie 

(*) r r  wordt aaugeuomeu, dat zich iu 2200 k° 
taacalien O ku water  bevindt, 

een maximum druk wordt gepusseerd, doet niets 
ter  zake. Er is per  minuut slechts noodig 201875 
kilogrniiimete r  (of 45 . onverschillig welke 
waarde de pistoudruk aanneemt op verschillende 

punten der  bewerking - - (10330 X

log. 4) = 201875), 
e maxiniauldruk op het eeue oogenblik wordt 

verevend door  mindere drukkin g op andere mo-
menten. 

e interpretatie, die ik gal'aan s bere-
kening omtrent den arbeid, wns van mijn stand-
punt zeer  juist . Wanneer r  spreekt van 
den grootsten druk in den cilinder , versta ik 
daaronder  den grootsten druk en niet de gemid-
delde drukkin g (a qui dour la finite?) 

Wat Grashui' zegt omtrent expansie is mij  on-
bekend, en indien hij  2'/ s atmosleer  eiuddrukkin g 
in den cilinder  aanraadt uit pure economie, hoop 
ik . niet te ontmoeten voor  mijn dood. 

Veel zoude ik hier nog bij  kunnen voegen, 
vooral  betrekking lot de berekeningen in uw 
stuk, doch ik ga die punten voorby, 1"  wij l ik 
reeds voldoende aantoonde hetgeen ik bewijzen 
wilde, nl. dat poudrette geld kosten moet, en 
2U wij l men duur  langdurige theoretische discus-
sies op zijpaden terecht komt, die ons van het 
punt in quaestie afleiden. 

k is en blijft : de kosten der  poudrette-
bereiding. 

t u niettegenstaande dat, de staving my-
ner  cijfers begeeren, zoo zal ik die gaarne open-
lij k geven. . 

E G J . 

Under  bovenstaanden titel heeft de bekende 
aardkundige r  het volgende opstel geschreven 
in bet Journal de Genève van 15 Januari jl . 

Ue boring bij n heeft zooveel op-
spraak in Zwitserland verwekt, dut wij  meenen 
op onze beurt er  de lezers vun dit dagblad over 
te moeten onderhouden, al ware bet alleen om 
verkeerde oordeelvellingen te beletten in den 
oogenblik, waarin er  sprake is van het onderne-
men van nieuwe . 

t is hier te doen om kolen te ontdekken in 
de ingewanden van den Zwilserschen bodem. Al -
leen dato braudseof is vun genoeg gewicht om 
zulke kostbare onderzoekingen te rechtvaardigen. 
Zij , die niet gevreesd hebben aanzienlijke sommen 
voor  dit doel te wagen, zijn geen heethoofden ol* 
ruekelouze winsttejagers, maar  ernstige mannen 
vun zaken, staatsmannen, wier  goeds imam sinds 
lang in Zwitserland gemaakt is, en die, gelyk 
de hoofden van nyverheidsondernemingen. door 
wie zy gesteund worden, zich niet met zelfbe-
goocheling hebben gevoed. Zij  weten, dat de 
kansen ontginbure kolen te vinden, niet zeer  groot 
zyn. Er  bestond mogelijkheid, misschien zekere 
waarschijnlijkheid , dat wus alles, wat de weten-
schup hun kou beloven. Und.iuks bet mislukken 
van de eerstu proef, zul men vermoedelyk daarbij 
niet blijven stilstaan. e behoefte san inlichtin g 
is algemeen geworden. Zij  is doorgedrongen tot 
dj  menigte. e volken willen weten, waaraan 
zich te houden. t gevoel beeft de r van 
Vertegenwoordigers in Wurtemberg doen beslui-
ten uiilangs nieuwe geldposten in te willigen na 
zes vruchtelooze proeven en in stryd met den raad 
van de g , die meende, dat het vraagstuk 
moest worden beschouwd als ufgedaau. Werkelyk 
is dut gevoel le rechtvaardigen. n heeft eeu 
voorgevoel, dat in een meer  uf min op handen 
zijn e tuukoiust de landen, die met deze kostelijke 
brandstof begiftigd zijn, eeue altij d meer  bevoor-
rechte stelling zullen innemen, in vergelykiug 
met die, welke er  van misdeeld zyn. n zal 
zich dus nieuwe oilers getroosten, desnoods met 
medewerking van het h Verbond, want het 
geldt hier een in den liougsteu graad nationaal 
werk. 

e boring by n is oiidernumen ge-
wurden in het vertrouwen op geologische gegevens, 
ontleend uau de naburige lauden. 

n weet, dat, met uitzondering vau bet an-
thraciet in Wallis, de kuleuhoudende formatie 
zich nergens uan de oppervlakte vertoont iu het 
lagere Zwitserland, eu evenmin op de Jura. Van 
het oogenblik, dut men verplicht was door te 
dringen tot het binnenste der  aarde om ze te ont-
dekken, waren de oevers van den ityn , boven 
Bazel, als geheel door de natuur  aangewezen, 
want inderduad komen daar de oudste terreinen 
aun de oppervlakte vnn den grond uitpuilen, mot 
andere woorden: daar  hebben de formaties, die 
de kolenlaag bedekken, de geringste dikte. 
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Aan de Bank van Aargau , bezield door  haren 

Voorzitter , onzen uitstekenden staatshuishoudkun-
dige, den heer , komt de verdienste 
toe den stoot te hebben gegeven tot de eerste 
ernstige boringen, door  daarvoor  eene geldmaat-
schappij  te vormen om desnoods de grondpeiling 
voort te zetten tot zeshonderd meters, met aan-
wending van de nieuwe boorwrjze met diaman-
ten. n weet, dat deze werkwijze, van Zwit -
serschen oorsprong, voor de eerste maal werd 
toegepast bij  een tunnel in de Apenijnen, door 
een Geneefsrhen ingenieur, den heer . 
Eene zeer  veel weerstand biedende zanderige, kor-
relige (arènacée) rols tc doorboren hebbende, die 
door het boorijzer  (fleuret) slecht zeer  niocily'k 
werd overwonnen, nam . op raad van zijn va-
der, toevlucht tot de zwarte diamanten van Bra-
z i l ië , die de hardste gesteenten tot rede moesten 
brengen. j  deed daarvoor  gespleten diamanten 
(des esquilles de diamant) vatten (il  incrusta) in 
de buitenste plaat (tranche) van een schijf of kroon 
van gesmeed ijzer, die moest worden vastgeschroefd 
aan het uiteinde van een holle stang, zoodanig 
dat men een kern van de aardkorst behield, die 
in de holte van de stang zou doordringen, naar 
mate de diamanten de rots zouden verbrijzelen. 

e proef gelukte en werd vervolgens toegepast 
in Engeland en in Amerika. r  vooral bij  hare 
aanwending voor  loodrechte en diepe boringen 
moest de nieuwe wijze van werken hare voordeelen 
ten toon spreiden. 

Na er  in 1874 de wonderbaarlijk e doeltreffend-
heid van te hebben ondervonden bij  eene boring 
in Bohème, die men tot tweeduizend tweehon-
derd voeten bad voortgezet in een terrein van 
denzclfden aard als dat van de , kon 
de Aargauschc grondpeil-raaatschappy niet langer 
aarzelen; zij  onderhandelde met den heer  Schmidt-
inaiin , den bekwamen aannemer van de zoo even 
bedoelde grondpeiling. n begon de gebouwen 
en werktuigen op te stellen in de lente van 1875. 

e boring zelve ving aan den 15en Augustus en 
werd den 15en October  gestaakt, na in hettyds-
verloop van twee maanden de diepte van veer-
tienhonderd twee en twinti g voeten te hebben 
bereikt. 

Wi j  hebben er  den loop van beschreven in een 
verslag, opgenomen in bet Bulletin dc la So-
ciété des sciences naturelles de Neuchütel, en dc 
opeenvolging vnn de terreinen doen kennen, dooi-
de boorstang te n doorloopen. t zy 
ons veroorloofd er  hier  eenige bijzonderheden uit 
over te nemen. 

n begon met een breeden put te graven 
dwars door het diluviaansche grin t en de zach-
tere lagen van bet bovenste gedeelte van den bon-
ten zandsteen om er  de tegenwichten en den 
grondpeil-toestel in te plaatsen. e werkelyke 
grondpeiling moest eerst beginnen op tien meters 
diepte, by de eerste harde rotsbanken. 

e peilstang heelt eerst eene laag zandsteen 
van bijna tachtig meters dikt e doorloopen; de 
rots bleef merkbaar  dezelfde, wat samenstelling, 
hardheid en uitwendig aanzien betreft. t is 
een roode zandsteen, vermengd met korrel s wit 
kwarts, die hem een meer of min gespikkeld 
(moucheté) voorkomen geven, naarmate zij  over-
vloedig of zeldzaam zyn. e kernen (carottes) 
zyn regelmatig en vormen eene goed gekarakte-
riseerde reeks. 

Op de diepte van ongeveer  negentig meters 
verandert het gesteente van aanzien. n be-
speurt in de kernen gordels of banden van kalk-
steen , die waurschynlyk overeenkomen met de 
verdieping, in d bekend onderden naam 
van zechatein, en die de bovenste groep vormt 
van de permische formatie of van het dias. 

Na dezen kalxgordel, die tc n slechts 
een onbeduidende dikte beeft, is de stang in eene 
gelijkslachtige of homogene massa fij n korreligen 
zandsteen gedrongen, over het algemeen van eene 
bruinachti g roode kleur , maar  doortrokken van 
aderen, nu eens blauwachtige, dan weder  groene, 
die aan de kernen het aanzien geven van een 
fraai marmer. e rots is onafgebroken voort-
gezet tot driehonderd zestig ellen diepte. Even-
wel is hare vastheid over die diepte niet de-
zelfde. Zoo heeft men, op de diepte van onge-
veer  tweehonderd meters gekomen, bespeurd dat 
zy zich ontleedde, zeker  door de werking van 
het water, dot uit den bodem van het boorgat 
opsteeg. n is dus genoodzaakt geworden, om 
het spelen of de afwijkingen (les ébats) van de 
stang te voorkomen, het boorgat met buizen te 
bekjeeden. 

e bewerking heeft ons wel een weinig ver-
ontrust, aangezien het gat op dezelfde wijze moest 
verwyd worden, dat is te zeggen door  middel 
van een kroon, bezet met diamanten, maar die 
nu, in plaats van rjƒ centimeters middellij n in 
den dag, er  twaalf moest hebben. n mocht 
vreezen, dat deze bewerking op buitengewone 
moeilijkheden zou stuiten en vooral, dat de dia-
manten er  door  zouden hebben te lyden. t 
was voor de eerste maal, dat men deze boorwyze 
op zulk een groote middelly'n toepaste. e aan-
nemer verzekert, dat hy dan ook werkelyk voor 
eene aanzienlijke som aan diamanten verloren heeft. 

Toen de bekleeding met buizen afgeloopen was, 
werd de boring met nieuwen ijver  hervat, en de 
grondpeiling is sedert met wonderbaarlijk e werk-
zaamheid voortgezet geworden, gemiddeld v'gftien 
ellen vorderende in de twaalf uren, en by uit-
zondering achttien meters, hei op- en neerhalen 
van de stangen er  onder  begrepen. 

k zelf heb waargenomen by een bezoek, dat 
ik aan het boorterrein bracht met den heer  Fraas, 
den uitstekenden hoogleeraar te Stuttgard, dat 
de slang tien centimeters of duimen zakte in drie 
minuten, dus twee meters in het uur, zonder 
de geringste schokking of afwijking , en toch 
werkte de toestel dien dag op eene diepte van 
tweehonderd tachtig meters. Alzoo werd onder 
onze oogen verwezenlijkt, wat de meest ervaren 

ingenieurs tot heden zeer  problematisch, zoo niet 
onmooglyk hadden geacht. 

e grondpeiling vorderde alzoo met eene won-
derbaarlijk e snelheid, lagen vnn een meer  of min 
groven zandsteen doorborende, die over  het alge-
meen vry eenvormig waren. Op ongeveer 350 
meters werden de korrel s kwart s dikker  en de rots 
ging over tot een soort van zeer  hard conglome-
raat, dat zich niet weerspannige!- toonde dan de 
zandsteen, ondanks of misschien wegens zijne hard-
heid. Wij  herkenden er  bet karakter  in van de 
lagen, die den grondslag der  permische verdie-
ping uitmaken. t ongeduld der  belanghebbenden 
werd er  te sterker  door, want beneden deze con-
glomeraten moest de koolhondende formatie, zoo 
/ij  aanwezig wus, te voorschyn komen. 

r  in plaats daarvan stiet op 350 meters de 
stang op eene granietachtige rots van eenige voe-
ten diepte, die opgevolgd werd door een rood 
glimmerhoudend (micacé) schiefer  (schistcj, zeer 
gemakkelijk wrijfbaar//r-taofc/ , dat, in plaats van 
de fraaie regelmatige en cilindrische kernen van 
den permischen zandsteen, slechts onregelmatige 
en saamgetrokken of verwrongen (contractés), 
worstvormige of van kragen voorziene stukken 
/? boudins) gaf, vervolgens wederom eene ader 
rooskleurig graniet, waarop eene massieve laag 
dioriet volgde vun aanzienlijke dikte (ongeveer 
GO ) t was duidelij k , dat men, te beginnen 
bij  de eerste granietlaag, niet meer in normale 
omstandigheden verkeerde. Van dien oogenblik 
werd alle hoop, de kolenlaag aan te treffen, bij -
zonder  zwak. 

Aan den anderen kant was het klaar , dat deze 
eerste granietbank slechts een ader  (filon) was; 
het was dus niet onmogelijk, datzy de kolenlaag 
doorstoken had, en dat deze weder  onder  de ader 
voor den dag kwam. Er  werd dus besloten, dat 
men de grondpeiling zou voortzetten in de dioriet-
bank, die zich er  onder  bevond. r  toen deze 
doorboord was en men op nieuw het graniet ont-
moette, kon de boring nog slechts een weten-
schappelijk belang behouden, zonder  eenig recht-
strecksch geldelijk voordeel. waarom dan ook de 
uitvoerende , in zyne zittin g van 15 Oct., 
besloot de boring te n in den steek te 
laten (op eene diepte van 1422 voeten). 

Zal men daarbij  blyven, of wel, zal men op 
eenig ander  punt van het Zwitsersche grondgebied 
eene plek zoeken, die gedoogt eene nieuwe grond-
peiling te wagen, ouder  voorwaarden, die uit 
een geologisch oogpunt nanneemlyk zyn ? t 
zal de naaste toekomst ons leeren. 

n zal de boring te n niet 
zonder  belang voor de wetenschap geweest zijn , 
noch voor de praetij k der  grondpeilkunde. 

, het is geen onverschillige zaak, inde 
gedaante van regelmatige en ongeschonden kernen, 
de volledige reeks te bezitten van al de lagen, 
die de peilstang heeft doorloopen, en niet alleen 
van el tot el, maar zelfs van duim tot duim al 
de veranderingen in uiterlij k voorkomen, in kleur 
en in samenstelling , die de formaties ondergaan, 
te kunnen volgen. e verzameling, waarvan al 
de monsters van beschrijvende briefjes voorzien 
zijn , zal voortaan het sieraad van het museum 
te Aarau vormen. Zy is eenig in hare sjmt. 

Een tweede meer  practised voordeel is de ver-
kregen grondslag voor de toekomstige boringen. 

, vóór deze eerste proef was men geheel 
in het onzekere omtrent de diepte, waarop zich 
het graniet bevond. n wist, dat men door  den 
bonten zandsteen en de permische formatie moest 
dringen. n kon, naar  zekere kenteekenen, 
waargenomen in bet Zwarte Woud, aannemen, 
dat de bonte zandsteen een honderdtal meters niet 
overschreed, maar  omtrent den permischen zand-
steen zweefde men geheel in het onbekende; hij 
kon even goed 500 . dik zyn als 200. 

Nu weten wy, dat te n de bonte 80 
cn de permische 240 . dik is, daar men op 
360 . het primitiev e terrein heeft gevonden, 
zonder dat er  eenig spoor van kool was. e 
plaats zou oumiddelijk beneden de permische for-
matie hebben moeten wezen. 

Zoo het dus te doen is om nieuwe boringen 
aan de s te beproeven, weet men, dat 
de kolenlaag niet dieper dan op 360 . onder 
den bonten zandsteen moet gezocht worden. r 
daar  deze, naarmate men zich van den n ver-
wijder t , met andere terreinen bedekt is, zal men 
de dikte dezer  laatsten hebben te beoordeelen, 
en ze moeten optellen bij  360 , om op elk 
punt de basis van de permische formatie en van 
de kolenlaag, zoo zy bestaat, te bepalen. 

ƒ*., 19 Jan. '76. - v. E. 

Berichte n  C  mededeelingen . 
. 

's Gravenhage. Z. . heeft onder  den r 
van Binnenlandsche Zaken, met ingang van 1 
Februari belast met de leiding der  zaken van 
dc spoorwegen, met den titel van directeur, N. 
Th . , thans hoofdingenieur  van den Water-
staat 2de klasse en eerstaanwezend ingenieur bij 
den aanleg van Staatsspoorwegen, onder  toeken-
ning van eervol ontslag uit beide laatstgenoemde 
betrekkingen. 

— r den Gouverneur-Generaal van Ned. 
e is: Verleend: Een tweejarig verlof 

naar  Europa, wegens ziekte, aan den ingenieur 
1ste klasse by den Waterstaat . G. Uyl en broek. 

Ontslagen: Eervol, de ingenieur2de klasse bij 
den Waterstaat J. W. le Comte; eervol, met be-
houd van recht op pensioen, de gewezen opzich-
ter  3de klasse by de indigo-cultuur . \V. de 
la Combe. 

Benoemd tot opzichter  2de klasse bij  den Wa-
terstaat , de opzichter  3de klasse . Th. Nyland. 

— r den d van Administrati e der 
e y is be. 

noemd tot ingenieur-adviseur de heer . van 

, met bepaling dat de werkzaamheden aan 
den Oosterspoorweg onder  zyne leiding zullen wor-
den voltooid. 

— Zoo pas deelden we mede, dat waarschijnlij k 
den bouwkunstenaars in Nederland een surprise was 
bereid binnen s veste, of we staan , zoo de 
geruchten waarheid bevatten, opnieuw voor een 
tweede feit en wel nog raadselachtiger dan het 
eerste. 

t t  cel verplaatst ons in de maand  j l . 
toen de heeren Cuypers, Vogel en Eberson door 
den r van Binnenlandsche Zaken werden 
uitgonoodigd, vóór 1 Novembei een plan in te 
zenden van een m te Amsterdam. 

e begeleidende brief en het programma van 
eischen by die eervolle invitatie toegezonden, hield 
in, dat een en ander was geschied in overleg met 
de Commissie van Adviseurs, waarin op bouwkun-
stig gebied ook de architect Cuypers, mede uit-
genoodigd, zittin g had. 

t feit was niet zonder  gewicht, omdat tegen-
over den zoo kort geselden termijn , waarin aan 
de eischen van dat programma bijna niet kon 
worden voldaan, de heer  Cuypers kon worden 
beschouwd vroeger op de hoogte van zaken te 
zyn geweest dan de beide overige heeren, en enkele 
dagen, laat staan weken of maanden meer, goud 
waard waren. 

Toch was dat feit op zich zelf niet zoo belang-
rij k , uls wel de vraag die gesteld werd : r 
wien zullen later  die plannen beoordeeld worden ? 
Zal de Commissie van Adviseurs de rechter  zijn? 

e laatste vraag werd ulgeineen ontkennend 
beantwoord, omdat de zwakke samenstelling dier 
Commissie op bouwkunstig gebied (de heer  Cuypers 
kan toch zelf geen beoordeelaar  zijn) onmogelijk 
voor  zoo'n zware taak wa, opgewassen. 

t deed de s ;happy Art i et Amicitia e be-
sluiten een adres te richten tot den r  van 
Binnenlandsche Zaken, met dringend verzoek een 
deel der  jur y uit hour  midden te benoemen. 

p is een beleefd schryven van Z. E. den 
r  ingekumen met het antwoord, dat dit ver-

zoek in type overweging zou worden genomen. 
, dc termij n vun inzending, 31 No-

vember , verscheen (die termy'n was een maand 
verschoven, evenals die van het begin, tengevolge 
van veranderingen in het programma) en nog 
vragen we: Waar blijf t de jury ? Waarom blij -
ven de projecten , waarvoor zoo korte tij d was 
gegeven vóór de inzending, nu zoo lang slingeren 
iu de lokalen van deu referendaris van Schoone 

, een tyd nutteloos besteed, tenzij  alleen 
in het belang van den heer e Stuers, om de 
noodige stof te verzamelen en zich op gemak te 
versterken  voor t geval dat een nietdeskundige 
jur y voor het oordeel geroepen mocht worden? 

Waarom dien schijn by de bestaande antipathien 
van zoovele kunstenaars tegen dien opgeworpen 
kunstrechter, vooral zoo kort na de e 
Academieberoering, waar ook de beer  Vogel in 
betrokken was, niet vermeden en eeu jur y be-
noemd vóór de inzending der  ontwerpen, die dan 
dadelijk in functie had kunnen treden? n den 
laatsten tyd wordt zelfs in het buitenland meer-
malen een jur y benoemd en bekend gemaakt, te-
gelijk by de uitschrijvin g der  prysvraag. 

. . . zal er  wel een jur y worden benoemd ? 
s dat zoo zeker? en ziehier  wat we eenigszins 

in twyfel beginnen te trekken, naar  aanleiding 
van de geschiedenis van het h Academie-
gebouw , en ook naar  aanleiding van een groot 
gerucht, dat dezer  dagen onze ooren bereikte, na-
melyk : 

 twee zittingen der Commissie van Adviseurs, 
 en  11 en 13 Januari jl., is 

reeds de museum-quuestie beslist en de architect 
Cuypers als overwinnaar te voorschyn getreden. 

s dat niet snel? s ooit in de wereldgeschie-
denis geboekt, dat dri e projecten voor  een gebouw 
dat ongeveer een millioen gulden kosten mag, in 
distributie , constructie en kunstwaarde, met een 
begrooting van kosten enz., werden behandeld in 
weinige uren? 

t is zeer  zeker  mogelijk, dat de architect 
Cuypers werkelyk overwinnaar is, en in dut geval 
eischt het belang der  kunst, dat zyn gebouw zoo 
spoedig mogelyk in Amsterdam verryze; doch nie-
mand zal het ons ten kwade duiden wanneer wij 
met kracht beweren, dat zulk een oordeel onmo-
gelgk als wettig kan worden beschouwd, en ver-
wachten dan ouk van bet bekend scherpzinnig 
oordeel van den r van Binnenlandsche Za-
ken, dat Z. Exc. dat eenvoudig voor  kennisgeving 
zal ontvangen en aan bevoegder  handen dan die 
der Commissie van Adviseurs het mandaat eener 
jur y zal opdragen. 

Amsterdam. e Commissie van de histori -
sche tentoonstelling alhier  heeft aanvankelyk alle 
reden om tevreden te zyn over den uitslag van 
hare bemoeiingen. Algemeen toont men zich ge-
negen om mede te werken tot het door  haar  be-
oogde doel, en maakte men zich vroeger  bevreesd , 
dat het aantal in te zenden voorwerpen niet groot 
zou zyn, thans schynt het, dat het aan eene vol-
doende ruimt e zal ontbreken om alles te plaatsen 
wat toegezegd is. n het byzonder  belooft de 
verzameling van prenten, gravures, penningen 
en medailles zeer  merkwaardig te zullen zijn. 

e opening van de tentoonstelling, die in het 
voormalig Oude s alhier  zal gehouden 
worden, is bepaald tegen het midden van de 
maand Apri l e. k., terwyl de duur er  van voor-
loopig op den tyd van zes weken is vastgesteld. 

e inzending zal moeten geschieden van 14 tot 
en met 19 Februari e. k. 

— - g 24 dezer zal in de lokalen van 
Arli  et Amicitiae, te Amsterdam, eene tentoon-
stelling geopend worden van de voorwerpen van 
kunst, bestemd voor de tentoonstelling te Phila-
delphia. e voorwerpen van nyverheid zullen in 
het Paleis voor  Volksvlij t tentoongesteld worden. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

, 31 Jan. 
Uithuizen, te 11 uren, door het bestuur  van het 

waterschap e Eemspolder, in het gemeentehuis: het 
leggen van een kapitalen zeedijk, lang p. in. 9300 . 
met het bouwen eener  duikers! u is en aanhoorige wer-
ken , tot iudijkin g van kwelderlanden aan bet Uit -
huizerwad, onderde gemeenten Uithuizen en Uithui -
zermeeden. g ƒ710,000. 

, te 12 uren, door  burg. en weth.: lo het 
leveren van eene scbouwschuit tendienste der  Utrecht-
sche vaart; 2o. de levering van bouwmaterialen in 8 
perc, als: lo. vuren-, grenen-, eiken- cn iepenhout, 
zo. spijkers en klein ijzerwerk , 3o. kalk, tras en Port-
land-cement, 4o. kalt cn tras, 5o. metselsteen, 6o. 
verfwaren, kwasten en glas, 7o. teer, So. bezems en 
boenders. 

Weenadag, '1  Jan. 
, te 10 uren, ten kantore der -

damsche : het bouwon van bouten 
loodsen, groot circa 2300 s , benevens 2 aanlegstei-
gers aan de n op Fijenoord. 

Weudenberg, te 11 uren, door  burg en weth.: het 
bouwen van eene onderwijzerswoning aldaar. . bij 
den bouwkundige G. J. , te Utrecht. 

«eherpenlaae, te 11 uren, door hot bestuur der 
watorkeering van liet calamitcuse waterschap Scherpe-
nisse, in het gemeentehuis: het maken, verhoogen en 
verzwaren van kaden, over  eene lengte van 653 , 
op dc in 1856 gelegde - en Schenkeldijken, aan 
het bovengenoemde waterschap. 

Utrecht, te 1 uur, door dc Nederl. -
maatschappij  : het leveren van 9000 eikenhouten dwars-
liggers en 2244 stuks eikenhout voor  wissels op het 
station Arnhem. Bilj . inz. 25 Jan. aan de directie. 

, Ti Jan. 

, te 10 uren, ten gemeente-
huize : het bouwen eener  onderwijzerswoning te -
kcppcl. 

, tc , doorliet ministerie van marine: 
do levering van 10,000 . loodwit, voor dc directie 
der marine te Amsterdam. 

, te 11 uren, door de comm. vaa adm. over 
de gevangenissen i de levering van machinaal gespon-
nen weefgarens en beroid borstelhaar, beuoodigd voor 
den arbeid der  gevaageaen aldaar  ged. '76. 

, te 11 uren, in bet logement t 
Gooiland i het bouwen van een woonhuis met annexe 
zaal. . bij  P. Andriessen, , aldaar. 
Aanw. 24 Jan., te 11 uren. 

Nt.-Jaeebl-parechle, (in den Westhoek), op de 
plaats van S. : het afbrekun on wederopbouwen 
eeuer  voorhuizing met hals, en eenige vertimmeriug 
aan dc schuur, aldaar. Tcnkening en bestok liggen 
bij  Jospcr dc Jong, aau den Oudcdljk . Aanw. 24 
Jan., te 12 ureu. 

Belaward, door  voogden van hot algemeen Stads-
armenhuis, ia dc Voogdenkamer: het bouwen eener 
stelphuizinge te Burgwerd. Bestek en teekening lig-
gen bij  F. S. Ypma, iu c drie , teBolswara. 
Aanw. 25 Jan., te 10 uren. 

Vrijdag , 1» Jan. 

amaterdam, te 11 uren, door het ministerie van 
koloniën , aan het koloniaal etablissement: dc levering, 
in 46 perc, vau: 12,000 Eng. ton Newcastle steen-
kolen; 650,000 vlakke Waalklinkers; 300 zerken on 
25,500 vloertegels: 10,000 verglaasde muurtogols; 
-Ju.huil . vuurvaste s t e e n e n; G500 glasruiten eu 
2100 glazen dakpannen; 110,000 verglaasde dakpannen; 

a grenenhouten balken eu nlauken; nsphalt-vilt; 
pakwerk; staal; 100,000 . gietijzer; lood cn blik ; 
houtschroeven; koper, koperen spijkers, kopcrsoldccr, 
koperdraad, enz.; spitsen en gevlochten koperdraad tot 
wcerafleiders; putketting; ijzeren en vertinde spijkers, 
nancls enz.; aambeelden en dommekrachten; divers ge-
reedschap; schuif-, slijp- en draaislijpsteenen; hang-en 
sluitwerk-, weeg- cn wipschalcu en gewichten; presen-
uiugdock; vlaggcdoek; varkcnsledcr cn zeemlederen 
lappen; gordelriemen ea vorken tot schooden voor  ar-
tillerie-sabels ; holsters voor  revolver-pistolen; was* 
schijven; snoeren tot hoornblazers cn trompetters; 
slocpsricmen cn stelen voor  sloepshaken: verfwaren, 
oliën, enz.; 1575 riem divers papier, 

, te 12 uien, door het prov. bestuur: 
het uitdiepen vau eenige vaarwaters, iu de meren der 

rov. Friesland, in '76. Aanw. den 4en dag vóór de 
estcding. 
i'trerii t , te 1 uur, door de directie van den 

Nederl. : het leveren van 43 spoorwis-
sels cn 44 puntstukken op bet station te Arnhem. 
Bilj . iuz. 27 Jan. 

, door het ministerie van koloniën: scheeps-
gelegenheid tegen medio Februari voor  den overvoer 
naar  Socrabaia van 200,000 stuks vlakke Waalklinkers, 
welke op kosteu van deu aannemer in een te Amster-
dam of m liggond zeeschip moeten worden 
geladen-

Zaterdag, 20 Jan. 

Ten Beer, te 10 uren, door het gemeentebestuur 
het lots tand brengen van den kunstweg van -
buren langs den Stadsweg en de a naar 

s en van dit dorp naar de grens van de ge-
meente Stedum- Aanw. 27 Jan., beg. te , 
te 10 uren. 

Vlachtwedde, te 11 uren, door het gemeentebest.: 
het bouwen van eene school met onder  wijzers woning 
aan het Ter-A pel kanaal nabij  de klapbrug van J. Schot. 
Aanw. 26 Jan., tc 11 uren. Bilj . iuz. 28 Jan. 

, tc 3 uren, door  het gemeentebestuur: het 
totatandbrengen van een kunstweg van Stedum langs 
deu stadsweg tot aan , gemeente Ten Boer. 
Aanw. 27 Jan.. te beginnen te Stedum, te 2 uren. 

Amsterdam, in bet café e Comeet, aan den 
Spareudaminerdijk: het bouwen van een heerenhuis 
c. s. op het terrein der  chocoladefabriek e Beijen-
korf , aan den Spaarndauimcrdijk. 

Perwerd, bi) B. Bijlstra : het vertimmeren eener 
huizing enz. Aanw. 24 Jan., tc 10 uren. 

, 31 Jan. 
, te 12 ureu, door het ministerie van finan-

ciën: het leveren vau ijzer- cn zinkwerk, papierstroo-
ken enz., ten behoeve van de , ged. '76. 

Amsterdam, te 12 uren, door  burg. en weth.: lo. 
bet ged. '76 uitvoeren van eenige herstellingen en 
vernieuwingen aan- en het onderhouden van: le jwre. 
de sluizen en waterkeeriugen, kaaimuren, dijken langs 
het , bet Oosterdok, het Open havenfrout en het 
Westerdok, enz. en vaa dc boorden ea jaagpaden 
met tocbclinorcn langs de t en de 
Schinkelvaart; 2e perc. de steenen en houten wallen 
langs de grachten en de gemetselde cu andere riolen 
aan den openharen weg; 3e perc. de scheeps- en an-
dere steigers, paalrcmmingen, dukdalven, hauenpooten 
en soortgelijke werken; benevens de retumiugwerken, 
schoeiingwerken enz. der  houthaven in het , be-
noorden den Westerdoksdijk; 2o. het gewoon ouder-

E  —

houd en de daarbij  behoorendc herstellingen van de 
bruggen der  gemeente ged. de jaren '76, '77 en '78; 
3o. het verlagen van de brug over bet k vódr 
de Nieuwobrugsteeg; 4o. hot maken en stellen van 
den metalen bovenbouw van eouo draaibrug over hot 

k vóór de Nieuwebrugsteeg; 5o. het uitbreiden 
van de pneumatische buizennetten, volgens het -
nur-stelsel, in de Sarphati- en Jacoo-van-Campeo-
straten. 

, te 12 uren, ten gemeentehuizei het af-
breken der  oude- en het maken eener  nieuwe school 
te . Aanw. 25 Jan., te 11 uren. 

, te 1 uur , door de comm. van adm. 
over de gevangenissen : de levering van machinaal ge-
sponnen vlassen-, hieden-, wollen- en katoenen weef-
garens. 

, tc 1 uur, door  burg. en weth.: bet leveren 
en stellen van eruige schoolmcubelen. 

, t Febr. 
Jutfaas, te 11 uren, in het Brughuis i het schoon-

houden van 13 slagen in den n ea den n 
Vliet . 

, tc 12 uren, door  dijkgraaf en hoog-
heemraden van Schielaud, in het Gcmecnelaodshuis: 
de levering van 2200 elzen heipalen voor de -
en Scherm hoofden. 

Arnhem, te 1 uur , door  dou burgemeester: het 
me school met aanhooren op een open 

Spijkerstraat. Aanw. 27 Jan., te 10 
bouwen van eene school met aanhooren op een open 
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gymnasium. Bestek en teekeningen aldaar  ter  inzage. 

terrein aan 
uren. 

Zeilen, in liet gymnasium: een aanbouw van liet 

Bilj . inz. 31 Jan 
Baard, door  kerkvoogden: het afbreken van den 

ouden en bet bouwen van een nieuwen toren. Bestek 
en teekening liggen bij  J. Gosliga, aldaar. Aanw. 
29 Jan. 

Weenadag,  Febr. 
, door het gemeentebestuur: lo. te 12 

uren l bet doen van herstellingen aan de , 
aldaar; 2o. e 12'/, uren: de leveriug vau 400 privé-
tonnen. Bilj . inz. 1 Febr., vóór 'savouds 8 uren. 

Uanderdag, 3 Febr. 

, te 2'/i uren, door het ministerie van bin-
nen], zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
lo. bet onderhoud van de gebouwen  's s mu-
seum van schilderijen en prenten en van de . 
Academie van Wetenschappen, genaamd de Trippen-
huizen, te Amsterdam. Aanw. 29 Jan.; 2o. het drie 

Öri g onderhoud van bot paviljoen Welgelegen te 
aar  lom. 
Belsward, bij  den secretaris der  Coutributi e van 

Wonseradeels Zuiderzeedijken : de levering in '76 van t 
500 stuks grenen palen van 62 . lengte, 500 st. 
dito van 53 , 350 stuks dito van 35'/* , 25 
stuks zware eikon gordingen, 15 stuks lichte dito, 
150 stère grove gewasschen grint . 

Vrijdag , 4 Febr. 
, te 10 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
bet maken van een peilkoker met gebouwtje voor 
eeuo zclfregistreerende peilschaal op de suatiesluis 
aau de Wielingen. Aanw. 29 en 31 Jan. g 
ƒ 1400. B 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van bin-
nenl. zaken, aau bet gebouw van het prov. bestuur : 
het uitvoeren van kei best ratingen aan de traverse van 
den grooten g door . g ƒ 15,860. 

Werkum , bij  notaris Tjebbcs: het bouwou eener 
stelphuizinge te . 

, a Febr. 
, bij  den admin. kerkvoogd S. . van 

der n i ceno belangrijke vertimmeriug aan het 
uit- en inwendige van bet kerkgebouw der . 
gemeente. Aanw. 2 Febr., te 11 uren. 

Aprldeeru : lo. bet verbouwen en vergrooten van 
de vill a Steevlict, bij  het station van den Oosler-
spoorweg, tot hotei en restauratie; 2o. bet daarbij 
bouwen van ecuc overdekte gaanderij; 3o. het maken 
eener  vaste brug over dc grif t in den Stationsweg, 
met ijzeren liggers en leiiuiigcu, grondwerk enz.; 
4o. het bouwen eener  vill a in het Oranjepark ; 5o. 
het stukadoorwerk vau vill a no. 1 in hetzelfde park. 
Bestekken e.u teekeningen liggen in het logement Van 

n , aldaar. . bij  den architect F. Sanders, 
te Amsterdam cn bij  den opzichter  Van Aaldercn, te 
Apeldoorn. Bilj . inz. bij  deu heer  Van der  Uouven 
van Oordt . op Groot Oever bij  Wapen velde, vóór 
12 ureu. 

, t Febr. 
, te lO'/ j  uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
het verbreeden en verdiepen van een gedeelte der 
Noordervaart uabij  het gehucht Beringen, gemeento 

. Aanw. 3 en 4 Febr. g ƒ8130 
Warga, tc  uren, door  burg. cn weth. vau -

dcnidcel, bij . de Vries: het wegbreken cn weder-
opbouwen vac een houten val- of wipbrug, met dito 
land hoofden. 

Beurnc-en , te 11 uren, door het gemeente-
bestuur: lo. het bouweu van ecu gemetseld sluishoofd 
met 2 paar  keerdeuren op eeue betoufundeering ea 
van eene houten diroctiekeet; 2o. bet maken eener 
vaste houten brug met ijzeren liggers ca eener  houten 
losplaats, beide ten behoeve van den aanleg vau het 
kanaal door de Peel van r Bestek 
ligt ter  lezing ten gemeentenuizc. . bij  den inge-
nieur , te , bij  wien inzage kan 
worden genomen van du plans en teekeningen eu bij 
Timmcrs, te Venlo. Aanw. 3 Febr., te 11 uren, te 
vergaderen in e Gouden , tegenover de kerk 
te Aleijel. 

bolhui,, te 1 uur , door  den burgem. van -
merlaud en Nieuwkruislaud: het bouweu van 2 vaste 
bruggeu in de nieuw aan te leggen kunstwegen. 
Aauw. te 9l/i uren. 

BeUward, iu het Blauwhuis: het gedeeltelijk af-
breken en wederopbouwen van-, en bet bouwen eener 
verdieping op dc winkelhuizing aau de , al-
daar, van S. Groenhuizen. Bestek ligt in het Blauw-
huis, . bij  den architect Bonman. Aanw. 4 Febr. 

Weenadag, » Fecr. 
Nijmegen, te 6 uren, door de comm. der  geineen-

tegasfabrick, ton gemeente huize: de levering van 
34,000 111.. Engelsche gaskolen. 

Benderdag, l o Febr. 
, te 12 uren, door het ministerie van bin-

nenl. zaken: bet ondorhouden der  kribben en vleugel-
dammen, het leveren en storten van stortsteen en net 
doen van peilingen cn opnemingen ten behoeve van 
de overbrugging van het h . . bij 
den eersOunw. ingenieur te Arnhem en den hoofdop-
zichter  te Willemsdorp. Aauw. 3 en 5 Febr., te 1 uur. 

Saterdag, 13 Febr. 

, te 12 uren, door het gemeentcbest.: 
de levering van: «. 210,000 beele en 2850 halve -
sche keien, of wel, ter  keuze ven beateders, 185,000 

heele en 2500 halve Fauconvalkeiea, 4. 600 . kant* 
steenen, e. SS4 . trottoirbanden. Bilj . inz. 11 Febr., 
's avonds vóór 8 uren. 

, 34 Febr. 
, tc , uren, door  het ministerie van bin-

nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
de uitdieping van den n Usel. . bij 
deu hoofding. en den ingenieur, beiden te . 

Blnadag, l j  Febr. 

, door het ministerie van koloniën: scheeps-
gelegenheid voor  den overvoer  naar  Soerabaia van één 
stel vlampiipstoomketels met toe behooren, vrachtvri j 
te leveren fangs boord te m of te Amsterdam. 

Weenadag, A Febr. 

, to 11 uren, door het ministerie van biu-
. zaken: de uitvoering van werken tot verbetering 

vaa den Gclderschen Usel aan de Vollehand beneden 
, tusschen de kilometerraaien 67 en 69. 

Aanw. 11 en 14 Febr. g ƒ6360. 

'a , te 12 uren, door het bestuur  der  spoor-
wegmaatschappij , in het bureel der 

: de levering van 2850 tons spoorstaven 
met eindverbindingen en haakbouten. 

, door het dijksbestuur  der  Vij f n 
zeedijken Buitendijks, bij  den secretaris: lo. het ma-
ken van cene steenglooiing cn het verzwaren van den 
zeedijk, over  cene lengte vau 89.2 . steen 43 we-
derszijds; 2o. hot maken van ccno sternglooiing en 
het verzwaren van deu zeedijk, over  eeno lengte van 
69.1 . steen 42 a 41. . bij  den opzichter  J . . 
Posthuma, ouder  Alinenum. Aanw. 9 Fobr., te 2 
uren. 

. 37 Febr. 
, te 12 uren, door het ministerie van bin-

nenl. zaken, ten dienste der  Staatsspoorwegen: de 
levering van stalen spoorstaven met ijzeren laschplaten. 

. bij  den eerstaanw. ingenieur  van Staatss póót we-
gen te . 

, | « Febr. 

nidam, tc 12 uren, door  het kerkbest. der  Nederd.-
, gemeente, in de consistorie: het doen van 

eenige Belangrijke herstellingen en vernieuwingen aan 
het kerkgebouw, Bestek en teekeningen liggen teu 
huize van den kostor. . bij  den architect A. . A. 
Gulden, tc Zalt-Bommel. Aanw. te 10 uren. 

, 34 Febr. 

, tc 12 uren, door het ministerie van bin-
nenl. zaken, ten dienste der  Staatsspoorwegen: het 
maken en stellen van den metalen bovenbouw voor 8 
bruggen te , waarvan 6 tusschen het station 
buiten dc e poort en bet n en 2 bij 
F'jenoord, in 2 perc. eu in massa. Aanw. 15 ea 17 
Febr., voor  perc. 1 te 10, voor  perc. 2 te 2 uren. 

, 3  Febr. 
terecht, te 1 uur, door  burg. en weth.: delevering 

van 235,000 . Engelsche gaskolen, ten diensto van 
de stedelijke gasfabriek in 76. 

p later  te bepalen datum. 
: het bouwen van 2 groote pakhuizen 

aan de Willemskade. . bij  den architect . . 
Stoett Fz. 

Afloop van Aanbestedingen. 

Apeldoorn 4 Jan.: het bouwen van een woonhuis 
in het Oranjepark-, ingekomen 4 bilj- , als: 

J. , ƒ 1 1 , 7 50 
J. Wegerif, „  11,336 
J. van do Braak, „  9,999 

. Wegerif, „  9,749 
allen aldaar; niet gegund-

i'treeiit , 7 Jan.: bet verbouwen en inrichten tot 
een buitenverblij f van het logement n burg 
te ; ingek. 10 biljetten, als: 
G. Boeschoten, te , / 16,390 
J. van , „  Woudenberg, „  15,700 
A. Bons, „  14,850 
T. , „  Neerlaugbroek, „  14,719 
G. . „ , „  14,445 
J. Gerwig, „  14,833 
T. J. Gerritsen, „  idem ., 14,400 
J. d ijs. „  idem „  14,177 
J. v. d. Brink . „  Zeist, ., 13,740 
W. en A. Nahuizen, „  13,210 
overigen aldaar: gegund. 

Amaterdam, 8 Jan.: bet ouderhoud, alsmede de her-
stellingen en vernieuwingen ged. '76 aau de woningen 
der Vereeniging ten behoeve der  arbeidersklasse; 
ingek. 11 bill. , als: 

. , ƒ 7498. 
J. Brink , „  6875. 

. Timman, „  6827. 
J. . n cn . , „  5650. 
W. F. , „  5339.69 
J. van Sckuilenburg, „  5299. 
P. Verveen, „  5100. 

. E. W. , „  6035. 
J. B. Vuurberg, „  4949. 
J. G. Jansen, „  4945. 
T. A. Colenbrnnder, „  4190. 
allen aldaar; gegund aan . Ë. W. , voor 
/ 5035. 

Bergum, S Jan.: het beplanten langs straatwegen 
in de gemeetc Tietjcrksleradeel, in 2 perc: S. Taco-
nis Sr.,teJourc, perc. 1, ƒ1910.35, perc. 2, ƒ 1307.75; 
J. Jurrissrn en Zn., te Naarden, perc. 1, f 1534.25, 
perc 2, / 1239.50; A. E. Atteina, te , perc. 
2, ƒ796.39. 

, 8 Jan.: lo. het verleggen en verlengen van 
een riool; ingek. 5 bilj. , als: 

. Boet, ƒ 369 
A Smit, „  335 
C. , „  329.90 
A. , „  282 
P. Walraven, „  280 

2o. het graven vau een gedeelte wal; ingekomen 5 
bilj. , als: 

A. , ƒ 677 
F. , „  409 
F. Eoudratne. „  289 
A. Cornu, „  277.50 
J. , „  240 

allen aldaar. 
3o. de levering van grint voor de wegen; minste 

inschr. was . van dc , te St.-Anualand , 
a / 2.26 per J . 

4o. de levering van grintzand; minste inschrijver 
was . , te Ouwerkerk, a ƒ1 .85 per 1 . 

, 10 Jan.: het vijfjari g onderhoud van de 
haveu werken te ; ingek. 10 bilj. , ala: 
G. Bolier, te Bruinisse, ƒ 1 0 , 9 78 
W. Schaddclee, „  Goedereede, „  10,939 
A. van Popering, „  Bruinisse, „  10,339 

. , „  Goedereede, „  9,580 
P. Grin wis, „  Ouddorp, „  0,382 
C. m Jz, „  Sliedrecht, „  8,449 
U. de , , „  8,399 

A. C. . , te Sliedrecht, ƒ 8,300 
B. dc Waard, „  Nieuwenhoorn, „  S.249 
J. - de Jong, „  Ameide, „  8,246 

, 10 Jan.: lo. het leggen van riolen iu de 
- eu Schelpstraten, alsmede langs de 

Schelpslout; ingek. 7 bilj. , als: 
P. , te Sliedrecht, ƒ 7385 
G. , „ , „  6450 
J. van b Jr., „  5800 

. J. van Zanten, „  S695 
.  Nater, „  5575 

W.  Teeuwisse. „  5555 
J. A. , „  6230 

2o. het doortrekken vaa het lage terras voor het 
gemeentebadhuis te Scheveningen; ingekomen 6 bil-

Sttcn. als: 
. J. van Zanten, f 3895 

J. A. . „  2975 
J. Pleijsier, te Scheveningen, „  2157 

. van Bergen , m 2119 
G. , m 1995 
P. , „  1895 

3o. het leveren en stellen van een trap aldaar; 
ingek. 5 bili- , als: 

. J . van Zanten, ƒ 4395 
. van Borgen , „  3909 
. Boer, te Sliedrecht. „  3605 

J. Pleijsier, „  3325 
J. A. , „  3050 

Almele, 10 Jan.: het bouwen vac eene school voor 
meer  uitgebreid lager  onderwijs; ingekomen 10 bil-
jetten , als: 

B. Vixseboxse, ƒ 14,552 
F. r  Gz, „  14,450 
E. Eshuis, „  U.450 

. - Spoor, _ 14,400 
J. . Vos, „  14.300 
A. Scholten Ez, „  14,298 
F. Nijboff , „  14,250 
C. Eckhardt, „  14,205 

. Ziegeler, „  14,120 

. Westenberg, „  14,117 
allen aldaar. 

Warffum , 10 Jan.: lo. eene vertimmering van een 
woonhuis mot bijlevcrin g van materialen, 2o. het af-
breken der  aanwezige en het bouwen van een nieuw 
schuurtje, achter  liet woonhuis, zonder  bijlevering 
van materialen; ingek. 4 bilj. , als: 
J. Tilbusscher, te , ƒ 2590 
S. . . „  Bedum, „  2550 

. Bonnoma, „  Warffum , „  2400 

. Nii land, „  idem „  2379 
gegund. 

, 10 Jan.: bet bouwen eener  fabriek; in-
gekomen 5 bilj. , als; 
P. , te Aduard. ƒ 3610 

. , „  Scheemda, ., 3475 
S. S. Slratingh, „  Oude-Pekela, „  3095 
G. , ,, Oosterwold, „  2900 
B. Oenetna, „  Nieuwolda, „  25S2 
gegund. 

, 14 Jan.: bet bouwen eener  nieuwe 
school; ingek. 5 bilj. , als: 

. Weertman, ƒ 15,400 
J. Schuurman, te n , , 12,950 
G. J. Averdijk , , Wijhe, „  12,700 
A. , „  12,085 
A. J. Woltcrsom, „  11,890 
de overigen te . 

Zwolle, 14 Jan: bet afbreken der  bestaande- en 
het bouwen eener  nieuwe tent met orkest bij  bet 

, in de gemeente Zwollerkerspel; ingek. 
4 bilj. , als: 

J. , / 6970 
B. . Ti ooiter, „  6720 

. , „  6568 
. Bruins en A. Bioks, „  644S 

G. Schutte, „  6140 
gegund. 

, 14 Jan.- de vernieuwingen, herstel-
lingen en gewoon-onderlioudswcrken van verschillende 

n iu do Abdij , aldaar; minste inschr. 
waren . . Joras en Zonen, aldaar, voor  ƒ1120. 

, 17 Jan.: lo. het maken eener  veerhaven in 
den veerdam to 's-Gravendecl; minste inschr. was J. 
Timmer, te Willcmsdorp, voor  ƒ4788. 

2o. het driejari g onderhoud van bet Zedcrikkanaal 
en het l aau den Arkelscheu dam; 
minste inschr. was G. de , te Gorinchem, voor 
ƒ 37,992. 

3o. herbestcding van het 4e perceel van hot drieja-
ri g onderhoud der n langs de groote 
en andere wegen en van een afdak, ten behoeve van 
materieel vau de f in ; 
minste inschrijver  was . Verheul, te , 
voor  /1700. 

, 17 Jan.: het bestraten van een gedeelte 
der ; minste inschr. was P. -
veld, te Sliedrecht, voor  ƒ4287. 

Amaterdam, 17 Jan.: lo. het maken van den onder-
bouw eener  vaste brug over de t vóór 
de Spiegelgracht; minste inschr. was . C. Schaade, 
aldaar, voor  ƒ14,845. 

2o. liet maken en stellen van den metalen bovenbouw 
eener  vaste brug over de t vóór de 
Spiegelgracht; minste inschrijver  was . , 
te , voor  ƒ6333. 

lirenlngen, 17 Jan.: lo. de levering vau 100 . 
lengte ruwe of onbewerkte Naamsche vloeren; slechts 
1 biljet ingekomen van P. . , voor  ƒ1.15 per 
str.

2o. het maken cn plaatsen van een houtcu wacht-
huisje ; minste insohr. was E. W. Wietsema, voor 
ƒ 2 9 7; beden aldaar. 

Amaterdam, 18 Jan.: het bouwen van eene zaal, 
woning, kleine zaal en 2 bovenwoningen, inde Plnn-

, onder  beheer  van den arebitect Y. 
Bijroets Gz.; minste inschrijvers waren Gebr. Van 
Campen, te , voor  /27,465. 

, 18 Jan.: het bouwen van 15brugwach-
terswoningen bij  de bruggen over bet scheepvaartka-
naal van Groningen naar , ia 15 perc. eu in 
massa: 

perc.  perc. 2 perc. 3 pc. 4 pc. 12 
. , tc 

, 8 ƒ1995 /"262S ƒ2671 
. . , 1790 1825 

A. de Vries. 1750 1800 2240 2240 
E. . Wicherts, te 

, 1746 1680 2196 2240 
en f 

2239 
. . Buseman, 
te Sol werd, / 1925 

Perc. 5—11 geen bilj . ingekomen. 
a 

P. Wcsterbaan, te Oldenbove, ƒ 3 0 , 9 98 
Aardenburg, 18 Jau.: het maken vau een afslui-

tingshek voor het burgergasthuis; ingek. 10 biljet -
, ala: 

B. Willems, te , ƒ 2000. 
S. F. da , „  1575. 
Gebr. Tromp, „  Vlissingen, „  1560. 
B. de Vlieger, „  1400. 

. van Baal, „  Oostburg, „  1349.90 
J. s Jr. , „  1300.60 
J. Christioansl, „  idem „  1300. 
J. G. F. d. Sande, „  Schoondijke, „  1200. 
S. Standerts, „  1039. 
A. Coppejans, „  Vlissingen, „  1057.55 
Gemijnd door  J. G. van de Sande op ƒ 9 2 5. 

Jaarsveld, 18 Jan.: het verhoogen cn verzwaren 
van den ; minste inschrijvers wa-
ren J. van der  Slraaten en P. van der . te 
Bergambacht, voor  ƒ97,480; dc hoogste inschrijvin g 
bedroeg ƒ 145,000. 

, 19 Jan.: lo. het met 450 . zeewaarts 
verlengen van don zuidelijkcu dam op den k 
van , tot verbetering van den waterweg van 

m uaar zee; minste inschr. waren . s 
, te Sliedrecht en . Bolier, te Scherpenisse, 

voor  ƒ716,000. 
2o. het lichten en opruimen van een op de Waal, 

onder  Nieuwaal, gezonken praamscbip; minste inschr. 
was A. van der  Tak, te Goedcreode, voor  f 2350. 

3o. herbrsteding der  levering van steenkolen voor 
den stoom watermolen binnen den bencdenmond van het 
Steenenhockschc kanaal; minste inschrijver  was Wed. 

, tc n a/d , voor  ƒ0 .65* per . 
, 19 Jan.: hot doen van herstellingen en 

vernieuwingen aan-, eu het driejari g onderhoud van 
de gevangenissen cn rochtsgebouwen in onderstaande 
plaatsen; minste inschr. waren voor: 

Arnhem, W. van dor , te Arnhem: gevan-
genis ƒ9788, rechtsgebouw ƒ 4 4 1 9. 

Zutfen, A. J. Uiterwjjk , te Zutfen: gevangenis en 
rechtsgebouw, /1489. 

Wel, A. Gennissen, te Tiel : gevangenis ƒ 4338. 
, G. Y. de , te : gcv. ƒ7867. 

, J . s en Zonen, te : cel-
lulair e gevangenis cn huis van arrest, resp. /620 en 

ƒ 5684. 
, eenige geldige insohrijvcr  P. C. van Erkcl , 

te u -. buis van arrest ƒ 2254, rechtsgebouw 
ƒ 2 1 2 8. 

, W. . van , tc : gevau-
genis ƒ 3 0 4 5, rechtsgebouw ƒ1125. 

Gerinchem, J . van der , tc Gorinchom: ge-
vangenis ƒ3302. 

Amerafeert, J. A. Boks, te Amersfoort: rechtsge-
bouw /"  1195, huis van arrest ƒ1278. 

, G. de Goederen, te : gevan-
genis ƒ2996. 

Brielle, geen biljetten ingekomen. 
Arnhem, 20 Jan.: bet bouwen van cene school voor 

325 kiudcren , met ameublement cn onderwijzerswo-
ning , op het Walburgsploin; ingek. 15 bilj. , ai- : 
G. van Bcrkum, ƒ 24,339 
J. , „  23,433 
Brugman, „  22.S65 

. vaa de Sand. „  22,356 
Bercndsen, ,x 22,000 
G. F. van , ., 21,500 

. W. Pierik, „  21,416 
B. Teunissen, „  20,899 
Peters, „  20,890 
Th. Eibers, ,, 20,699 

. , „  19,544 
. Th. , „  18,690 

Post, . „  18,348 
. O. Waanders , te Tiel, „  17,985 

Schut, „  16,900 
overigen aldaar. 

, 20 Jan.: het maken van beveiligings- en 
verder  bijkomende werken voar  de spoorwegbrug over 
bet Noordzeekanaal te Zaandam, ten behoeve van deu 
spoorweg Nieuwediep—Amsterdam; ingekomen 19 bil-
jetten , als: 
J . A. v. d. Eerden Wz., te Boxtel, ƒ 13S.00O 

 de Bruyne, ,, , „  134,000 
F. . Ozinga, ., 119,800 
J. Galmau, „  119,400 
C. Bouterse, „  119,050 
A. . „  118,300 
B. . Clercx, „  Boxtel, „  118,600 

. van der  Wegt, „ , „  118,400 
E. . Broknieier, „  113,900 

. , „  113,447 
A. Vermaes Wz., „ , „  112,400 
B, Janse, „  112,000 
Schep en Ambagtsheer, „  112,000 
A. S. Scbaafsma, „ , „  110,800 

. . „  Capcll a/U., ., 108,592 
. , „  Schoort, „  1 4,883 

B. van deu Bos, „  Schellintwonde,,, 104,400 
. Bolier, „  Scherpenisse, „  104,000 

J. . van , „  Boxtel, „  97,800 
overigen tc Amsterdam. 

Arnhem, 21 Jan: het opruimcu van de -
graaflijncn van den Cent raai spoor  weg bij  Amersfoort 
langs 's s straatweg naar  Apeldoorn en Zutfen; 
minste inschr. was . Wosterhof, tc Zwolle, voor 
f 543. 

Vervolg der n en . 

. 

's Gravenhage. e r  van Binnenland-
sche Zaken heeft aan A. Volker . te Slie-
drecht, tot wederopzegging, vergunning verleend 
voor een stoonisletpdienst op alle stroomen, r i -
vieren en kanalen van het k , waar  slcepbooten 
toegelaten worden. 

— n de Staatscourant is opgenomen het 
k besluit houdende opgave der  perceelen, 

welke onteigend zullen worden ten behoeve van 
de verbreeding van het , onder de ge-
meenten t en , zoodanig dat 
de rivier  eene breedte erlange, gemeten op den 
waterspiegel by"  gewoon hoogwater, van 125 
meters aan den bovenmond bij  de rivier  de Oude 

s en gelijkmati g verwijdende tot 150 meters 
aan den benedenmond bij  de e . 

— Blijkens het Eindverslag der  afdeelingen van 
de Eerste r  over de onteigeningswet ten 
behoeve van den spoorweg n , 
bestond tegen 't algemeen nut geene bedenking, 
maar  sommige leden betwyfeldcn of die lij n com-
pensatie opleverde voor  ontheffing der  verplich-
ting van de j tot aan-
sluiting te ; doch men is niet meer 
vri j  en door art . 4 geplaatst tegenover een bt-
slist feit. Er  blijf t derhalve niets anders over 
dan aanneming der  wet. n vertrouwde, dat 
zoodanige beschikkingen niet meer  buiten mede-
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werking der  Vertegenwoordiging zouden genomen 
worden. 

Omtrent den spoorweg m — n 
werd vry algemeen door  vele leden verwondering 
betuigd, dat de/e onteigening slechts een klein 
gedeelte betreft van den spoorweg m — 

. Er  waren, in weerwil van 
de verklarin g der , nog eenige leden 
die vreesden, dat er  op deze spoorverbinding met 

d niet veel te rekenen is, en dus de 
thans voorgestelde aanleg wellicht niet als vol-
komen ernstig kan worden aangemerkt. 

e wetten zyn in de zittin g van 17 Januari . 
aangenomen. 

.— e heer  Jerome Wenmaekers te Brussel 
heeft een adres bij  de g ingezonden, 
waarin bij  aanbiedt de geheele Zuiderzee droog 
te maken in 16 of 20 jaren voor de subsidie van 
20 miilioen en afstand van de droog te mnken 
gronden. y beweert «zekere manier  van wer-
ken'' te kennen, die alle waterwerken, tot heden 
bekend, in hooge mate overtreffen zal, er. is ook 
bereid met de g in onderhandeling te 
treden en zijn denkbeelden tegen hclooning he-
kend te maken. 

't s te wenschen dat op het adres afwijzend 
beschikt wordt , opdat den aanvrager tyd noch 
gelegenheid ontnomen worden zijne proeven van 
bekwaamheid in België te leveren. 

n 15den dezer is eene buitenge-
wone algemeene vergadering gehouden van aan-
deelhouders in de Nederlandsche -
meatschappij. Er  waren 32,257 aandeelen ver-
tegenwoordigd, recht gevende op 715 stemmen. 
Besloten werd eene leening van 500,000 p. st. 
te sluiten, rentende 5 pet. in vij f se r iën, en de 
eerste serie a pari uit te geven, de overige seriën 
later  op voordracht van het Bestuur, na goed-
keuring door de Vergadering. e eerste serie 
strekt tot betaling der  vlottende schuld, tot vol-
doening van engagementen, constructie en stor-
ting op de aandeelen voor de lij n -
den. n plaats van den Engelschen commissaris 
den heer W. Tenton, is benoemd de heer  A. Flet-
scher. e vergadering werd geleid door  graaf 
Schimmelpenninck. 

 Tot opzichters der  gemeente-
werken zyn benoemd de heeren A. T. van Wijn -
gaarden, te k en A. W. Peeters, alhier. 

e Gemeenteraad heeft besloten aan 
de Commissie voor de tweede voorjaais-bloeracn-
lentoonstelling, in Apri l a. s. hier  ter  stede te 
houden, een crediet van ƒ 600 te verleenen en 
een gouden medaille ter  beschikking van genoem-
de Commissie te stellen. 

n verband met de nieuw aan te leg-
gen spoorweglynen, is de heer  Simon, hoofdin-
genieur by den aanleg van Staatsspoorwegen, met 
1 Apri l e. k. van Vlissingen naar  hier  overge-
plaatst. 

 Aan 's s geweerwinkel mochten wy 
dezer  dagen een kleine verzameling militair e draag-
bare wapenen bezichtigen, bestemd voor  de ten-
toonstelling te Philadelphia. 

e wapenen zijn exemplaren van de laatste 
modellen geweren, karabijnen enz., die bij  onze 
land- en zeemacht en in onze overzeesche bezit-
tingen in gebruik zyn, geplaatst rondom een 
standaard, welke zich boven een vierkant voet-
stuk verheft. r  der  zijden van het voetstuk 
vormt een kast, gesloten door een glazen deur, 
waarachter zyn geëtaleerd de maten , vormijzers 
en onderzoekers, welke by de vervaardiging dier 
wapenen gebruikt worden. 

Een aan die verzameling toegevoegd geweer, 
vervaardigd naar het systeem van den kapitein 
n de Betou, chef van den geweerwinkel, ver-

dient, vooral ook wegens bet eigenaardige van 
het sluitmechanisme, de byzondere aandacht. 

Een beschryving in de Nederlandsehe en En-
gelsche talen, door  photograpbieen en afbeeldin-
gen verduidelijkt , is daarbij  gevoegd. 

t geheel is eenvoudig, doch sierlij k inge-
richt , en volgens het oordeel van deskundigen zal 
deze verzameling, wat netheid en nauwkeurigheid 
van bewerking betrelt, in alle opzichten de ver-
gelijkin g kunnen doorstaan met ander  dergelyk 
werk, zelfs van de nieeBt bekende groote Atucri -
kaansche fabrieken. 

Nederland zal — wy zyn er  zeker  van — met 
deze inzending eer  inleggen, terwyl deze er  tevens 
van zal getuigen, niet alleen dat aan het hoofd 
van den geweerwinkel te t kundige mannen 
zyn geplaatst, maar ook dat zich in de ateliers 
aldaar  bekwame werklieden bevinden, . C.) 

. 

e Opmerker van Zondag 0 Januari jl . lever-
de eene vluchtige beschouwing over  onze archi-
tectuur tu het afgeloopen jaar , naar  aanleiding 
waarvan wij  het uiet ongepust oordeelen, een 
en ander in het midden te brengen, aangaande 
de kortelings \ erschenen verslagen der  bijeen-
komsten van onze y tot bevordering 
der Bouwkunst. Als men die verslagen naleest, 
dau komt men tut de conclusie, dat de schaduw-
zijde onzer  hedendaagsche bouwkunst schier  nog 
niet zoozeer de aandacht der y getrok-
ken heeft. 

Zeer  treurig e en harde waarheden worden daar 
op duidelijk e wyze aun het licht gebracht, cn in-
derdaad kunnen deze verslagen een heilzame uit-
werking hebben, zoo zy' nl. genuegzaam gelezen 
worden, d. w. z. onder de oogen van bet publiek 
komen. 

Wel wordt er  zeer  veel in aangetroffen, dat 
tot naricht dient van verreweg het grootste ge-
deelle onzer  hedeuduagsche bouwmeesters, doch 
ook het Nederlandsche publick kan daaruit leeren, 
dat het behoort uiee te werken om onze bouw-
kunst uit haar  staat van diep verval op te beureu, 

om de kunst op waardige wijze te doen herleven, 
en daarom kan de pers hier  uitstekende diensten 
bewijzen. 

e pers is de tolk der  maatschappelijke toe-
standen. Al hun leemten en gebreken doet zy 
zooveel mogelijk uitkomen, terwyl zy niet ver-
zuimt zooveel mogelyk middelen ter  verbetering aan 
te bevelen. En hoezeer  deze laaUten soms door 
het publiek gewaardeerd worden, ziel  o. a. 
uit de , die het Algemeen 
Handelsblad voortdurend levert. 

Wel is waar  bevat o. a. het laatste blad , van 
tyd tot tyd, verkorte verslagen der  gehouden bij -
eenkomsten van de . t. bov. d, B, doch de hoofd-
gebreken onzer  hedendaagsche bouwkunst worden 
niet genoegzaam tot onderwerp van bespreking 
gemaakt, en wij  kunnen niet ontveinzen, dat 
zulks eene enorme inconsequentie is, daar men 
o. a. over  tooneelspeelkunst en muziek bijna da-
gelyks in onze eerste bladen kolommen vol tan* 
treft . 

Ons publiek behoort beier te worden inge-
licht omtrent ons groot getal (te groot) bouw-
meesters , waarvan ieder  zich een meester in het 
vak noemt, waarvan zeer  velen niet schromen 
zich voor een lage bezoldiging , j a zelf*  soms voor 
niets, werk te verschaffen, teiwyl hun eigenaar-
dige verstandhouding met deu aannemer voor  den 
bouwheer  natuurlij k onbekend blijft , en zij  in 
hun grenzenlouze vermetelheid de afschuwelijkste 
wangewrochten aau den openbaren weg plaulen. 

Bouwmeesters, die niet het minste kunstenaars-
talent hebben, ziet men ten onzent bovendien 
een naam maken, zoo zy slechts de noodige krui -
wagens bezilten, en mannen van waarachtige 
verdiensten worden niet alleen genegeerd, ja 
staan soms aan de ergerlijkste vergunning bloot. 

Er kan niet genoeg op gewezen wurden, wat 
men in het buitenland voor de schoone kunsten 
doet, in vergelyking hy hieitelande. s 
worden daar  zelfs in den adelstand verheven, 
en niet het minst is het de Bouwkunst, die daar 
oneindig hooger  staat aangeschreven dau ten onzent. 

e groote achterlijkheid onzer  hedendaagsche 
bouwkunst kan alleen verbetering ondergaan door 
de noodige publiciteit. 

En daar de geschriften van de . t. bev. d. B. 
daarvoor tot een te engen krin g beperkt zijn , 
is het dringend wenschelyk, dat de nieuwsbladen, 
hun roeping waardig, dien geschriften meer  aan-
dacht schenken, en daardoor  meewerken, om de 
moeder  onze schoone kunsten, de Bouwkunst, het 
aanzien te geven, waarop zy waarachtige aan-
spraak maakt. 

A. C. 

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

 e d a o t l e 
van genoemd Weekblad. 

T o t . 1 nv^nren u r e n 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom-

mer aangenomen. 

AdvertentiSu . 

G van het bouwen van
 groot circa 2300 l l » , bene-

vens twee  aan de -
ningshaven op , op Woensdag 26 Ja-
nuari 187G des morgens ten 10 ure, ten e 
van genoemde Vereeniging, Boompjes ii" . 40, te 

, alwaar van g 11 Januari af de 
bestekken te verkrijgen zijn tegen betaling van 
f 0.25. 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 19en Januari des voormiddags ten 11 ure. 

E . 

. 

Op  den 15deu February 1876, des na-
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 

y tot Exploitati e vun Staatsspoorwe-
gen bij  de e n te Utrecht, van: 

Bestek no. 152. 

e besteding geschiedt by enkele inschryving, 
volgens art . 35 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 17den January 1876 
ter  lezing aan het Centraalbureau by 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 deu Sectie-
r  te Venlo 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 4den February 1876. 

Utrecht, den lTden January 1870. 

y-n  van 
den Waterstaat, thans buiten betrekking, van 
goede getuigschriften voorzien, zoekt plaatsing 

als  ot
Adres under  letter  A aan het Bureau van

Opmerker te Arnhem. 

 EN S der  ge-
meente i  /.uilm op  31

 ten 12 ure des middags, op het 
, in het openbaar en by enkele inschrij -

ving doen aanbesteden: 
a

E  l i l 

E  W  El 

E . 

b.

r.

d.

e.

e voorwaarden dezer  aanbesteding zyn uit-
sluitend te verkrijgen ter j  der  gemeente 
tegen betaling van f -.75 voor de sub a, f-,35 
voor de sub 6, f 2.- voor de sub c en d (met 
daarby behoorende teekening), en f -.25 voorde 
sub e genoemden, en liggen voorts ter  inzage in 
een der  lokalen van de Secretarie (afdeeling 

 Werken), tijdelij k kantoor  houdende in 
de lokalen van het voormalige Oudeiuanhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden 
aan genoemde afdeeling en aan het bureau vnn 
den r  Stads r J. G. VA N  , 
aan het gebouw genaamd Zeeregt, voor de sub a 
en e, en voor de sub b, c en d aan het bureau 
van den r Stads Architect B. E F Jz., 
aan den Stads Timmertuin , des voormiddags van 
10—12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

Amsterdam, , Weth. 

15 Januarij  1876.  Secretaris, 

E . 

Op  e. k., des voor-
middags ten 11 ure, zal vanwege de n n i 

N Sc C "  te Breda, aan hare fabriek 
aldaar: 

Bestek en teekeningen liggen aan genoemde 
fabriek ter  inzage, terwyl nadere inlichtingen te 
verkrijge n zijn bij  den heer B. N te 
Breda. 

e aanwyziug op het terrein zul plaats heb-
ben op  e. k., 's voormid-
dags om 11 ure. 

. 
e  der  Gemeente

zal g 1 February 1876, 's namiddags 1 
ure, in het openbaar, ten Gemeentehuize aan-
besteden: 

Aanwijzin g 27 Januarij , voormiddags 10 ure, 
bestekken tegen betaling r  Secretarie verkrijg -
baar en teekeningen op het bureau van den Ge-
meente-Architect ter  inzage. 

TB 

Specialiteit van  ter  bewerking van 

 en schetsen op aanvrage. 

k „de e " 

t e . 

Vervaardigen - en , 
volgens eigen systeem. 

. W. T 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 gelrok-
ken zink of koper, alsmede Gas- en Waterleidingen. 

.  te . 
 en N van

voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten van 
 en  en 

 enz. en:. 

.  &> ZOON , 
S te A M S T E R D A M , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

Exploitatie de n van VA L E , 
geeft berigt dat door  haar tot eenige A G E N T E N voor den verkoop van
zyn aangesteld : 

door wie ook tot het  inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel 
Nederland aangenomen op gelyke voorwaarden als aan de g V . 3, te Amsterdam. 

k van , Specialiteiten in 
, , -

en . 

N VA N , 

, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 

Nieuwehaven N.zijde 55, . 

VA N N
. 

n . Verticale Stoommachi-
ne, ens. van Y &  C" . te n ter  dade-
lyke aflevering gereed tot minstens concurreerende 
prijzen. 

Adressen. 
Prij s voor 5'J achtereenvolgende plaatsingen: 

e'en regel ad ƒ 10.— 
twee regels , . 15.— 
dri e regels  . 'jo.— 

Fleyaier  «V , Amsterdam. Alle bumrom»-
mesten iu email, gips, nu. l > n.th per  v«t 

reker  * Buddlna-h, .1, „hem.

Bouwterreinen le Velp te koop, aller-

gunstigst gelegen. Adres ilen r  VA N -

 UE , te Arnhem. 

Bouwterreinen te koop naby' de n 
aan den Singel, te Utrecht, ti bevingen by den 
architect U aldaar. 

ondrui.1  O. VV. VAJi  <i'  t . Arnhem. — A U . stukken sn advertentien  adresseeran a u den r F. W . VA N T JGza.  Arnhem. — Uitgave v u  A. . 

Elfde . 5. 
JtW i u g n . l «fc j i»»Bo$ 3 . 1 O Ü 

Zondag 30 i 1876. 

DE OPMERKER 
vooi 

: F. W. VA N T JGz. te Arnliem. 

: 

Venehunt Zondag.. , per :s inundea f 1.65. u al .ert zich .oor 

een jaargang. Afzonderlijk e nummer, bg Taoruitbatellini t 15 eenU. 

All e stukken en advertentien te adresseeren aan 

de e te Arnhem. 

: 

Vin 1 6 regelt ƒ l*— , verder  voor  elkeu regel 20 cent. ea 10 cent*  voor  een 

nommer vin het blad. Groote letter» wordeu naar  plaatsruimte berekend. 

EEN  T E , N -

BAN T T A -

N EN EENE E -

. 

 kaart.) 

e voor een twnuftal jaren /oo druk besproken 
Paleis-Stadhuis-quaestie en wat daarmee in ver-
band was, zullen velen met belangstelling hebben 
gevolgd, en voorzeker  niet het minst de bevolking 
der hoofdstad zelve. Ontwerpen, beschouwingen 
en brochures over  deze quaestie vloeiden bij  ge-
tallen uit de pen; en wat was er  het gevolg 
van  zooals het met dergelijke zaken meestal het 
geval is, zoo vulgde ook hier  een tij d van groote, 
j a bijna geheimzinnige stilte, alsof ieder  zich 
inspande deu storm te doen vergeten of de een-
mnal 100 wartn bepleite zuak tot de geschiedenis 
te doen behooren. n klein lichtstraaltj e ech-
ter  brak onlangs door de nevelen heen en bracht 
weder  eenig leven in liel ininr  uiterlijke n schijn 
verdorde plantje; evenwel schijnt de tij d van rij -
pen nog niet te zijn uangebrnken, misschien we-
gens het moeilijke eener  keuze zoowel tussehen 
bet eene uls het andere. of uithoofde der  in-
grijpende veranderingen of wel der  aanzienlijke 
kosten, welke er  in allen geval aan verbonden 
zijn , om tot eene uitvoering i» natura over te 
gaan. 

e verschillende hierop betrekking hebbende 
brochuies, vlugschriften, enz. na te gaan is 
geenszins het doel vau deze regelen; alleen wen-
schen wij  eenige denkbeelden in verband met 
bovengenoemde quaestie terneder te leggen, 
een en ander  verduidelijk t dour een kaartje, 
wnarop het plan slechts in omtrekken is aan-
gegeven. 

Onder de vele eu belangrijke verbeteringen , die 
iu de hoofdstad zijn aan te wijzen, behooren ook 
in de eerste plaats gemeld te worden de commu-
nicatie-middelen. t hiervoor in een betrekkelij k 
kui t tijdsbestek ved verricht is, zal ieder met 
ons gaarne dankbaar  willen erkennen; toch is 
bet centrum van Amsterdam nog altij d getuige 
van zijne eeuwenoude enge straten, terwij l bet 
drukste handelsverkeer  zich juist in dat gedeelte 
der stad concentreert. Voorul het gedeelte ge-
leden tussehen de enviious der  Texelscheknde 
en de Butermaikt is wel het meest bezochte; 
naar  aanleiding hiervan zal men wet overtuigd 
lij n van de noodzakelijkheid om in die richtin g 
de communicatie le verbeteren; de handel voor-
namelijk zou hierdoor  zeer  gebint zijn. Nog 
meet ; zoodra het Ceiilnial-spoorwegstation in het 
openh.iveufioiil daar ie, is bet te verwachten 
dat hel verkeer  niet alleen in genoemde richtin g 
zal toenemen, maar dat evenzeer de massa zich 
van duur uit naar  ulle deelen der  stad begeeft. 
Eene proeve om hieraan tegemoet te komen , in 
verband met het nog steeds aanbangig vraagstuk, 
was bij  dit ontwerp onze leidende gedachte. 

liet maken van een lloulevurd in dat gedeelte 
der stad zou, naur  onze bescheiden meening, iu 
vele behoeften desbetreffende voorzien. e uiterst 
gunstige gelegenheid, welke tot verwezenlijking 
van dit plan bestaat, is wel eene reden te meer 
er  de aandacht op te vestigen. 

t aanleggen van dezen lloulevurd, zooals 
bij op bet kaaitj e is aangeduid, omvat; het 
dempen van bet k en liet , met op-
ruimin g der  tegenwoordige - en Oroote 
beuizen, hel voormalige Commandants huis en 
van de gebouwen gelegen aan den Vijgendam 
vóór het . e aldus ontworpen Boulevard 
kan tusscbeu de bestaande bebouwde lijnen eene 
breedte bekomen: uau hejj  begin bij  de Nieuwe-
biug tot ongeveer de Ouüebrug vun O meters; 
van daar tot den m gemiddeld 70 meters; ter-
wyl ter  plaatse van het n tot Art i et Ami -
citiae eene doorgaande breedte van 58 nieters en 
verder tot het Schapenplein , het zuideinde des 
Boulevards, eeue breedte van 75 meters verkre-
gen kun worden. Op zulk een Boulevard, loo-
pende van het Centriuil-stutio n tot bet Schapen-
plein of de , zou AuiBlerdam met recht 
irotsch kunnen zijn , het doel ons onwillekeurig 
denken uan »Unter den "  te Berlijn . 

t noordeinde er  vnn, en dus onmiddellij k bij 
het meergenoemde Centraal-spoorwegstation , biedt 
meenen wij  eeu uitmuntend terrein aan tot plaat-
sing eener  nieuwe koopmansbeurs. r  geplaatst, 
is zij  spoedig en gemakkelijk ook voor de beurs-
bezoekers van buiten Amsterdam te bereiken. 
Nog heelt dit terrein het voordeel, dat eene even-
tuéele uitbreidin g der  beurs, zooder  eenige stoor-

nis in de communicatie en zonder eenige parti -
culiere onteigening, kan plaats hebben. 

l er  eeu groot publiek en een enorm 
goederenverkeer  zich in den omtrek van het 

k beweegt, hetwelk ontegensprekelijk na 
eene eventuéele uitvoering der  ontworpen en 
der reeds in uitvoering zijnde spoor  weg werken 
zal verdubbelen, meent de ontwerper  tevens 
nog te moeten wijzen op de verbreeding van die 
straten, welke vnn de West- en Ooslzydo der 
stnd al» de voornaamste routes in de richtin g 
der nieuwe beurs kunnen worden aangemerkt; 
wij  bedoelen in westelijke richting : de verbree-
ding der  Oudebrugsteeg, , Pottebakkers-
en . Verder zou deze route 
eventueel doorgetrokken kunnen worden tot de 
Noordermarkt , om zou het westelijk gedeelte der 
stad met hare uitbreidin g door  den kortst moge-
lijke n weg met de beurs en het spoorwegstation 
te verbinden. t ligt evenwel niet direct in 
het plan des ontwerpers, maar om te doen zien 
dat die aansluiting mogelijk en tevens doelmatig 
is cn met betrekkelij k geringe hindernissen ver-
wezenlijkt zul kunnen worden, zoodra zich de be-
hoefte daartoe zal doen gevoelen. n oostelijke 
richting : de verbreeding der  Oudebrugsteeg, 

, , de beide Stormstegen 
en de Biiiuenbautauimerstraat. 

Voor de schepen, die wegens het sluiten van 
het k hunne lig- en laadplaatsen verliezen, 

.nt eene niet minder  gunstige gelegenheid 
aan de Gelderschekade en . e 
grachten zijn tevens veel gemakkelijker  te nade-
ren voor die schepen welke uit het J komen 
dan eerlang bel , naardien zij  de brug 
in den toegangsweg tegenover het d 
onvermijdelij k moeten passeeren om laatstgenoemd 
water te bereiken. Evengenoemde grachten 
schijnen duor den nieuwen toestand , tengevolge 
der spourwegwerkeu iu het opeuhavenfront, de 
daarvoor  aangewezene en meest geschikte te zijn. 
Op bevrachting wachtende luadscbepen vinden 
eene geschikte unnlegkade bij  het nieuwe beurs-
plein vóór de Beurs. e marktschepen van het 

n zullen óf op den l óf op den Singel 
tussehen de t en het n wel ge-
stationeerd kunnen worden. 

l afgescheiden van dc Beurs-quae.->tic, 
bevat de Puleis-Studhuis-quacstiu eeu niet minder 
gewichtig vraagstuk des lijd* . Geeft deze quaestie 
blij k van eenige nadering tot haar  oplossings-
proces , toch schijnt hel ook hiermee nog niet in 
't reine te zijn. Eeue proeve tot oplossing vun 
dit drieledig probleem zij  nog een kort woordje 
gewijd. 

t reeds aangewezen terrein voor  eene -
ninklijk e vill a iu het Park, door den heer A. . 
vun Uendt in zijne brochure e Paleis-Stadhuis-
quaestie", moge eeue op geringe kosten geba-
seerde gelegenheid aanbieden, moge eene gunstige 
ligging op zich zelf bevatten, waar wy gaarne 
onze volle syinphutie uau hechten , — minder  echter 
gevoelen wij  ons bevredigd omtrent den toegang 
lot du vill a van uit de stad. t bet oog hierop 
bevat het uevemchetsje op het kaartj e eene proeve 
tot plaatsing van een k Paleis bij  de 

t uan den Singel. Aan bet zuideinde van 
den Boulevard, die tot dat einde van den m af 
zyne lyureclil e richtin g volgt langs Art i tot een 
te maken ple.n, tussehen den g en 
de , is de stichting van een k 
Paleis aangegeven. 

Een waardig vei 'blij f voor  onzen beminden Vorsl 
in het midden van de hoofdstad des , mei 
den Boulevard in het front en door  dezen een 
vorstelyken toegang hebbende van het Centraal-
station j zal Aiiisterdu m tot siuraad kunnen zijn. 

Een niet gering te achten bezwaar  omtrent 
het maken van een k Paleis daar ter 
plaalsu vervalt voor een groot deel, wanneer 
men in aanmerking neemt, dat daardoor  dispo-
nibel komen de terreinen vau het tegenwoordige 
stadhuis eu het zuidelijk gedeelte van het n 
uls bouwterreinen. 

Wat betreft het meermalen geopperde bezwaar 
 du localiteit van het  tot inric b 

tuig voor  Stadhuis , is door deu heer V. G. vol-
doende met cijfers weerlegd; alleen kunnen wij 
hier  nog by voegen : indien bet «Stadhuis"  vol-
gens Vun (Jampens ontwerp voltooid werd, er 
aan de bestaande nog eene localiteit kon worden 
toegevoegd van ongeveer 320 vierk. meters, zijnde 
minstens acht llink e lokalen of bureau's. 

e Pule.s-quuestie is echter  geen onafscheide-
lyk deel vau de Boulevard-beurs-quaestie, prim o 
wegens de nog als twaur  wegende linaucieele 

aangelegenheid, secundo, wegens het desbetref-
fende gemotiveerde ontwerp — Van Gendt, toch, 
het ontwerp komt eerst tot zyn volle recht door 
de stichting vnn een k Paleis er  aan toe 
te voegen. 

Van het eerste gedeelte van dit ontwerp mo-
gen wij  de verzekering geven, dat het geen on-
overkomelijk financieel bezwaar in zich sluit. * 

X. 

E  VOO T E -
. 

Toen voor  eenige jaren eene keuze moest wor-
den gedaan uit eenige ontwerpen voor een nieuw 
monument te , zijn er  beelwat pogingen 
in het werk gesteld om de publieke opinie voor 
het toen onder  motto N. O. ingezonden ontwerp 
te winnen. 

Zullen du verschillend.- geruchten, die thans 
aangaande den wedstrijd >an het nieuw te bou-
wen m in omloop zijn , een gelijke 
manoeuvre bedoelen? 

Waarlijk , nu het een zaak geldt, die van de 
g uitgaat, kunnen en mogen wij  niet 

nan zoo iets denken. e adressanten vun Art i 
liebhen intusschen wel gezien, toen zij  zich niet 
konden vereenigen mei de uitspraak der -
adviseurs. 

Voor  beoordcelen van bouwplannen is dit 
college toch ul zeer  ongeschikt, want tegenover 
twee architecten staan hier  tien oudheidkundigen 
en schilders, wier  oordeel op architectonisch ge-
bied geen waarde beeft, om de eenvoudige reden, 

J geen architecten zijn ; en vooral niet, 
waar het een bouwplan geldt als het onderwer-
pely'ke. 

e jury , die hier  bevoegd zal zijn een eerlijke 
en onpartijdig e uitspraak te doen, behoort zoo 
niet geheel, dan toch voir  het grootste gedeelte, 
uit architecten te bestaan , en wel liefst uit eun 
oneven gulul architecten. 

m beboore dc zaak van het m 
over te gaan in handen van de j tot 
Bevordering der  Bouwkunst, wier  bestuur  naar 
onze meening het meesl geschikte college is, 
om baar tot een gewenscht einde te brengen. 

Adressanten van Art i zullen ook, naar wij 
vertrouwen, met ons instemmen, dat niet alleen 
strenge onpartijdigheid , maar ook bevoegdheid 
hier hij  de jur y moet op den voorgrond staan, 
terwij l eeu ieder  zich natuurlij k van de juistheid 
der uitspraak zal moeten kunnen overtuigen dooi-
de tentoonstelling der  dri e ingezonden plannen. 

Voor het geval echter, dat geen der  ontwer-
pen der  uitvoering mocht worden waardig ge-
keurd , achten wij  bet uitschrijven van een alge-
meen concours de geschiktste weg. 

e jongere bouwmeesters, waaronder er  toch 
zyn van voldoende kundigheden, doch die door 
de practij k nog geen naam genoeg konden ma-
ken, zullen alsdan tevens niet buitengesloten 
worden, terwij l men iu navolging der  uitnoodi-
ging, dezer  dagen door  onze zuidelyke naburen 
tot ons gericht, zie.h ook tot het buitenland zou 
kunnen wenden, in welk laatste gevul het con-
cours ougetwyfeld een gunstig resultuat oplevert. 

Wij  kunnen uiet inzien, dat het onzen bouw-
meesters tot oneer zou strekkeu, zoo een buiten-
lander  soii.s dun eerepaUn der  overwinning weg-
droeg; zoo men slechts de overtuiging heeft, dut 
de beoordveliug eerlijk eu onpartijdig ia geweest, 
kan zulks voor  niemand kwetsend zijn. Onze 
redetykers en looueelschnjvurs o. a. hebben im-
mers reeds munigmalen den buitenlanders du 
loef afgestoken, en nog nooit heeft dit tot eenige 
afgunst itatileiiliu g gegeven, omdat ieder  mee-
werkt uit liefde voor  de kunst. 

t hangende bouwplan voor bet nieuwe -
museum is inderdaad van zeer  groot belang te 
achten; het weinige goede, dat de latere bouw-
kunst binnen de hoofdstad van ons k stichtte, 
iii.i.ik t b i tot een zeer  eriistigeu wensch, dut het 
nieuw op te richten museum iu geen enkel opzicht 
als waarachtig kunstgewrocht tekortschiet. 

Wij  hopen, dat bet bruikbar e van bovenstaande 
wenken Je aandacht der g niet ontgaan 
uiuge, cn bet tevens eeue aanleiding moge zijn , 
om de altij d iiog ou uitgemaakte qaucstie der -
sche Academie tot zulk een einde te brengen als 
waardoor 's lands linancien zooveel mogelyk zullen 
besteed worden iu bet belang der kunst, en dus 
iu het belang van 's lauds bloei en 's lauds 
welvaart. 

Amsterdam, Januari 1870. 

AA N ONZE . 
n den laatsten tij d is er  veel, zeer  veel ge-

schreven en gesproken over  loonsverhooging. liet 
is volstrekt mijn plan uiet, daarover  te schrij-
ven: wel is dit opstel er  mede in verhand te 
brengen. t laten wij  geheel aan den ambachts-
man over. Wellicht dat ik hier  en daar  d»t 
verblind terloops nanwijs. maar het meerdere 
zy aan hein overgelaten. 

Onder dc spreekwoorden. waaraan onze taal 
zoo rij k is, is er  een dat zegt: 't Zij n niet al-
len koks, die lange messen diagen". Voorzeker 
een waar  woord. t zal. dunkt mij , wel geen 
betoog behoeven; want wanneer men cen der-
tien- of veertienjarigen jongen ziet met eene 
mand vluescli op den schouder en de noodige 
slachters-ingrediënten op zijde, dan is die jongen 
nog geen slachter Een jongen, die op eene 
werf den pikpot st okt, is nog geen scheepstim-
merman. , die een versje maakt, is nog geen 
dichter. , die schrijft , nog geen schrijver. 
Alten, die met een schootsvel voor en den duim-
stok in den zak loopen, eu zieh timmerman noe-
men, ziju het daarom nog niet. Zoo is bet ook 
met metselaars, smeden, steenhouwers, enz. Am-
bachtslieden! ik schrijf niet om u iets te verwij -
ten, maar om u aan te moedigen. Gi j , ambachts-
man, timmerman, b. v. — en ik spreek hier 
tot hem, die werkelij k bekwaam is in zijn vak — -
zult dit met mij  moeten beamen: zijn allen in 
staat om, onverschillig wat bun wordt voorge-
legd, te teekenen, te berekenen, te vervaardi-
gen .' k laat aan u het antwoord. 

t het uiet zoo zijn , welnu , zoek dan vooruit 
te kooien, stel alles, in 't werk om bekwaam te 
worden; tracht het ontbrekende aan te vullen, 
span uw geest in. 

, zal men misschien zeggen, daar is tyd, 
geld en verstand toe noodig. Och neen; heeft 
men die dri e zaken, des te beter, maar  noodig 
is 'tniet . t men tij d en verstand, hoe ge-
lukki g , want heeft meu verstand, dun kan men 
kennis verkrijgen , en kennis is macht. t 
men verstand en geld, dan heeft men al zeer 
veel gewonnen. t men verstand en geen tyd 
(dat men geen tij d heeft zegt men al heel spoe-
dig), dau is er  altoos tij d te vinden, namelijk 
voor hem, wie liet er  werkelijk om te doen is, 
vooruit te komen eu in zijn vak uit te munten. 

t incu geen vorstand, nocli tijd , noch gold, 
welnu, dau kan men het niet vun zich zelven 
eischen, noch door  anderen geuisebt worden. En 
toch moet men trachten nog wat te worden. 

Bij  alles behoort lust en volharding. Niemand, 
en dus ook de werkman, moet bij  het oude blij -
ven staan. Steeds vooruit , altij d naar wat nieuws 
gezocht. n deuke niet: een ander zul het 
wel voor my doen. Want had een elk zoo ge-
dacht, dan waren er  zulke groote werken niet 
totstandgekomen, dun waren er  zoo talrijk e 
uitvindingen niet geduun. d James Walt zoo 
geducht, bij  zou nooit zijn verbeterd stoomwerk-
tuig gemeukt hebben; eu welke hulpmiddelen 

had by daartoe? 
Watwejeff, een arme boerenknaap, werd door 

Peter den Grooten geholpen; maar had hij  geen 
lust gehad en bal hij  niet gewoekerd met zijne 
kennis, hy was nooit een beroemd hofschilder 
geworden. y y zou er  nooit in ge-
slaagd zyn, de veiligbuidstuuip uil te vinden, 
waardoor het leven van den mijnwerker  gewaar-
borgd wordt. 

James Urindley , de zoon van een armen boe-
renknecht, zou nooit uen bekwaam werktuigkun -
dige geworden zyn, als hy hoofd en hand had 
laten hangen 

Nooit zou Frederic Sauvage er  toe gekomen 
zijn , de schroef op de scheepvaart toe te passen. 

r  zyn lijdgeitooien werd hij  echter  veracht en 
i.i'l , ja zelfs voor gek verklaard. y ein-

digde zyn leven ïn den kerker. 
d Elius e zoo geducht, zou men dan 

iu bet bezit eener  naaimachine gekomen zyn? j 
was een eenvoudig werkman. 

John Cockerill , de zoon van uen eenvoudig 
werkman, was nimmer de eigenaar  geworden 
van eeue groote ijzerfabriek te . 

r  waartoe lunger iu den vreemde gedwaald/ 
lu ons eigen land hebben wij  mannen gehad, 
die zich verdienstelyk hebben gemaakt. 

s had nooit het slingeruurwerk uitge-
vonden. 

 1  Aud.ua, uit geringe ouders geboren, 
werd hoogleeraar in de wysbegeerte aan de hoo-
geschool te Franeker. Wel studeerde hij  op kos-
ten van Tj.iun i van Aylva, grietman vaa Won-
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seradeel, maar  zijn ijver , zijne studie en volhar-
ding hebben hem zoover  gebracht. 

Adam Silo, een eenvoudig handwerksman, wist 
het in 't scheepstcekenen zoover te brengen, dat 
hij tot baas aangesteld werd op de Admiraliteits -
werf te Amsterdam. j  was tevens een be-
kwaam gouddraudlrekker, dc uitvinder  der  snij-
roeden voor de fluweelwevcrs. j  vervaardigde 
muziekinstrumenten, boetseerde in was, was glas-
en spiegelslijper en vervaardigde verrekijker s en 
telescopen. j  was zoo bekwaam, dat Nicolaas 
YVitsen, burgemeester  van Amsterdam, hem tot 
leermeester  aanwees van Peter  den Grooten. 

Wytse Toppcs , een eenvoudig am-
bachtsman, beoelende zonder  eenige hulp de be-
ginselen der  wiskunde. r  werd hij  onder-
steund door de prinses a a en had het 
genoegen, zijne moeite en vlij t beloond te zien 
met de benoeming tot landmeter en wijnroeier 
tc . j  was tevens een bekwaam 
instrumentmaker, die zich een naam heeft we-
ten te verwerven. 

Jan van der  Bildt , tot timmerman opgeleid, 
liet dit ambacht varen, legde zich toe om uur-
werken te maken en werd door  eigen oefening 
een bekwaam instrumentmaker. 

Jean Jacques Blassière, uit eenvoudige cn on-
bemiddelde ouders geboren, wist door  eigen oefe-
ning, zonder  eenige hulp, een verdienstelijk wis-
kunstenaar te worden. 

Eise Eisinga, de zoon van een eenvoudig wol-
kammer, wist zich in de wiskunde te bekwamen. 
Zij n plum-tanum, te Fruneker  aanwezig, is het 
bewijs vuil zijn vernuft, j  werd ouk d in 
de vroedschap tc Francker en door  den grooten 
Van S winden door  geheel Europa bekend ge-
mankt als een vernufti g man. 

Frederik Willem Conrad, uit ouders van den 
ongegoeden burgerstand geboren, werd een groot 
watei bouwkundige. Ue sluizen voor de uitwate-
rin g van den n te k zullen zijn naam 
vereeuwigen. 

e meestcn waren dus eenvoudige lieden, zon-
der vermogen. En hoevelcn zijn er  niet geweest 
en zijn er  nog, tc veel om op te noemen. n 
elk vak en bedrij f zijn er  mannen geweest, die 
naam gemaakt hebben 

r  genoeg; dc mecsten waren uit do zooge-
naamde mindere volksklasse. , ambachts-
lieden! gnjpt elke gelegenheid aan, die u aan-
geboden wordt, urn nog iets te lecren. Waren 
er  toen gegoede lieden om te helpen, die heeft 
men ook nog. 

n worden er  thans opengesteld om 
onderwijs te ontvangen. Spoedt u derwaarts, 
ontvangt het onderwijs met onderwerping en 
tiacht uw geest met kundigheden te verrijken , 
die u te pas kunnen komen. Vangt elk woord 
uwer  onderwijzers op en bewaart het als goud. 

t nieuwe kundigheden toegerust, kan het 
niet anders, of gij  zult bekwaam worden, gij 
zult op uw werk mogen bogen en uw loon zal 
niet uitblijven , loonsverhoogiug zal er  uit voort-
vloeien. Zij t gij  eenmaal bekwaam, toont het 
dan door uw werk, geeft u niet eerder  voor  een 
man in 't vak uit , voordat gij  het bewijs er  van 
hebt geleverd. 

r  wil t gij  uw vak grondig kennen, ont-
vangt dan liet onderwijs met onderwerping. 
Ziehier wat ik daardoor  versta. Wanneer een 
werkman aan eene inrichtin g onderwijs wil of 
wenscht te ontvangen, dan doet hij  dat uit de 
overtuiging, dat hij  hier- of daarin tekortschiet, 
dat hij  nog niet op dc hoogte is van zijn vak, 
dat hij  er  nog wel iets meer  van wenscht te 
weten, dat bij  niet alleen wil welen het hoe, 
maar  ook het waarom. r  zijn komst aan die 
inrichtin g geeft hij  dan toch stilzwijgend zijn 
onkunde, zijn onmacht, zijne overtuiging van 
nog niet op de hoogte te zyn, zijne weetgierig-
heid, of wat het ook zij , te kennen. Zijn e weet-
gierigheid is toch ook een bewijs van het gemis 
van voldoende kennis. 

Zij n komst is prijzenswaardig, want hij  zegt 
als het ware: dat zijn meuschin die meer weten 
dan ik . t heeft niet alleen betrekking op hen 
die op rijperen leeftijd zyn, maar ook op deu 
aankomenden werkman. 

Welnu, de werkman komt om verder  onderwys 
te omvangen, de onderwijzer  spreekt met hem 
over  zijn vak en geeft hein bet een of ander  op. 

r  boe gaat het nu? Spoedig verveelt bet hem, 
omdat hij  naar  zijne mcening wel mneilyker en 
ingewikkelder  zaken kun uitwerken. 

Een paar  voorbeelden uit zoo velen, zullen 
voldoende zijn, en ik laat uan den werkman het 
antwoord. k spreek niet dan by eigen onder-
vinding. 

Een jongeling, sedert 3 jaren onderwys ontvan-
gen hebbende in het smidsteekenen — en die tee-
keningen waren nog zooals zy waren — kreeg het 
in het hoofd om het scheepsteekenen te leeren. 
Welnu, dat deed my genoegen, omdat ik zag dat 
er dan toch nog gevonden werden, die zich in 
het scheepsteekenen wilden bekwamen. En waar-
om wilde hy hel leeren? omdat hij  schoepske-
telmaker was — zegge schcepskeielmaker.'.' — 
Nooit bad hij  iets uun het scheepsteekenen ge-
daan, en wat vraagt hij  nu7 

i Wanneer  de spanten op het spantenbord staan, 
hoe richt ik ze dan op dc kiel op met de wa-
terlijne n en alles wat er  verder  by behoort?"  (dit 
is letterlij k zyne vraag). 

Eeue aardige vraag van iemand die nog nooit 
iets aan het scl.eepsieekenen gedaan had. n 
merkte dadelijk, dat bij  de klok bad hooren lui -
den, maar dat hij  niet wist waar  de klepel hing. 
Ja, ik zou byna duiven zeggen dat hij  door  an-
deren daartoe was aangespoord, duor  menschen 
aie zich verbeeldden alleen de wijsheid te bezitten. 
Onzen goeden vriend werd naluurly k een kicl -
lasch gegeven, voor een houten schip. e tee-
kening werd afgeknoeid en de teekenaur  ver-
dween. J 

Een ander, die reeds verschillende betrek-
kingen by de hand had gehad, wordt huis-
timmerman en verkeerde in hetzelfde geval. t 
construeeren van meetkundige werkstukken hnd 
voor hem niets te beduiden, dat waren

 lang bij

j  wilde dadelijk kappen cn trappen tee-
kenen , de rest kwam er  minder  opaan. En 
och, de meesten teekenen om na het einde van 
den cursus eene menigte teekeningen te hebben. 

Een waar  bewijs van hunne ingenomenheid 
met hun onderwijs, van bun tekortkomen. 

Welnu, ambachtslieden, is dat uw onderwijs 
ontvangen met onderwerping? Aan u het ant-
woord. Neen, wanneer  men de inrichtingen be-
zoekt, moet men zich door  zijnen onderwyzer  la-
ten leiden: hy weet toch wat goed voor  hen is; 
althans wij  mogen onderstellen, dat dit de ge-
dachten zijn van hen die de inrichtingen bezoeken. 

Geleidelijke opklimmingen langzamerhand moei-
lyker  en ingewikkelder, brengt hen tot die hoogte 
waarop zij  als bekwame werklieden bchooren te 
staun, en die men van hen kan en mag eischen. 
k bedoel dus geene sloafsche onderwerping, 
maar  onderwerping uit eerbied, laat ik liever 
zeggen uit achting, uit overtuiging, uit gemis 
aan kennis. 

k herhaal het nogmaals: aangezien velen uwer 
niet in de gelegenheid zijn geweest, zich 'tiaar 
behooren te bekwamen, grijp t dan elke gelegen-
heid aan, die u daartoe aangeboden wordt. Zendt 
ook uwe kinderen naar die inrichtingen, waar 
zij  in theorie en practyk geoefend worden. 

t u niet afschrikken. 
Wi j  weten wel dat het gebied der  wetenschap-

pen grenzenloos, dat dc kennis daarvan moeilijk 
en ingewikkeld is en dat men vele hindernissen 
ontmoet. r  eenmaal in goeden ernst onze 
schreden .op den weg daarheen gericht hebbende, 
ontwaart men al spuedig, behalve het nuttige, 
ook het schoone, dat de wetenschappen aanbieden. 
Er ontstaat eene begeerte om voort te gaan, en 
doet den wensch geboren worden, om, zoo moge-
lijk , alles met het verstand te bevatten; het spoort 
ons aan, om, in weerwil der  moeilijkheden die 
men ontmoet, in het diepste door le dringen; 
scherpt daardoor het verstand , verheldert het 
denkvermogen, geeft een goed overzicht over 
hetgeen ons omringt , cn maakt ons tot denkende 
en zelfstandige wezens. 

Vele groote mannen hebben in verschillende 
wetenschappen uitgemunt en den weg gebaand, 
dien wij  te betreden hebben. 

e groote mannen leven nog steeds voort door 
hunne geschriften, en die geschriften zijn onze 
gidsen. 

Nogmaals roep ik u toe: t de aangeboden 
gelegenheden niet onopgemerkt voorbijgaan. 

Amsterdam, 1870. 
A.  UE . 

Berichte n en mededeelingen . 

. 
's-Gravenhage. Bij  koninkly k besluit is be-

noemd tot lid der  Nederlandsche e 
voor de e Tentoonstelling te Phila-
delphia, in 1876, . U. n van Ellen, 
le New-York. 

— r het t van Financiën zal 
een bouwkundige worden belast met het maken 
vnn ontwerpen voor de nieuwe en het bestuur 
over de bestaande gebouwen voor  het postwezen, 
de telegrapbie enz., op eene jaarlijksch e bezoldi-
ging van f 3000. 

Zy, die daarvoor  wenschen in aanmerking te 
komen en Nederlander in den zin der wet en 
niet jonger  dan 25 jaren zijn , worden uitgenoo-
digd zich daartoe vóór deu loden Februari e. k. 
bij  gezegeld request aau den r  van Finan-
ciën aan te melden, met overlegging hunner be-
wijzen van geschiktheid. 

— r den Gouverneur-Generaal van Ned.-
ë is een tweejarig verlof naar  Europa, we-

gens ziekte, verleend, aan den ingenieur  2de klas-
se bij  den Waterstaat en 's s burgerlijk e open-
bare werken J. . U a p, en zijn benoemd byjden-
Waterstaat en 's s burgerlijk e openbare wer-
ken : tot opzichter le klasse de opziclner  3e klasse 
F. J. F. , A. J. a en J. W. P. Vrij -
bergen ; tot opzichter  2de klasse C. J. Schotel Jr. , 
J. Pasman, J. B. , A. J. Beaudoux, F. W. 
van Gulden en A. A. ; tot opzichter  3de 
klasse P. , W. Westmaas, J. . van Soest, 
A . , E. lïoelofsen, . Prakken, . S. 

, P. A. C. Peeters en . G. Burkink , 
daartoe gesteld ter  beschikking van den Gouver-
neur-Generaal van . 

— r de heeren raadsleden Evers, , 
Van Wan ing, Van der  Burg, Van Geuns, Godon 
en Stam is in de op 25 dezer  gehouden zittin g 
het volgende voorstel aan den d ingediend: 

e ondergeteekenden hebben de eer  aan den 
Gemeenteraad by gelegenheid vun de behandeling 
van het voorstel van den heer u Tour van Bel-
linchave voor te stellen, om, welke ook de beslis-
sing moge zyn omtrent dut foorstel, te bepalen; 

lo. dat de gemeente de straat niet o vei neme, 
dan onder  voorwaarde dat alle privaten der in 
haar  staande en op haar  riool uitlozende huizen 
van tuunen moeten woiden voorzien en dat geen 
faeces in het gemeenteriool worden toegelaten; 

So. dat, ingeval later  mocht blijken , dut op 
frauduleusc wyze toch uitlozing vun faeces uit 
eenig huis plaats greep in het gemcenteriool, de 
gemeente het recht hebbe om alle uitlozing, van 
welke stof ook , uit dat buis in het gemeenieriool 
feitelij k te beletten. 

t voorstel schijnt na al het in de laatste 
vergaderingen des Gemeeuteraads verhandelde geen 
toelichting te behoeven. 

i»Aan welke der  besproken middelen ter  verwij -
dering van faecaliên en andere uitwerpselen later 

de voorkeur  wordt gegeven, zeker  is het, dat tot 
op den tijd , dat dergclyke beslissing zal zijn ge-
nomen , met alle middelen verdere bestendiging 
en uitbreidin g van de verontreiniging van den bo-
dem cn de wateren der  gemeente moet worden belet. 

«Word t nu wederom toegelaten , dat met nieuw-
gebouwde huizen dergclyke stoffen in gemeente-

n worden geloosd , dan gebeurt het tegen-
overgestelde van hetgeen de algemeene gezond-
heid vordert , en om dit te voorkomen strekt dit 
voorstel. 

r de eigenaren en bewoners dier  huizen te 
noodzaken om tonnen te plaatsen, wordt voor  het 
vervolg niets geprejudicieerd. hetgeen het geval 
wel is, wanneer  hun vrij e uitlozing in het gemeente-
riool wordt toegestaan, want dun wordt net in 
beginsel nog niet aangenomen spoelstelsel reeds 
in de practyk ingevoerd. 

 dit te voorkomen, hebben de onderge-
teekenden gemeend dit voorstel uan hun mede-
leden te moeten doen." 

— s vroeger  hadden wy gelegenheid met 
een enkel woord te spreken over de ontwerpen 
voor  onze Parlementsgebouwen, die door  den ar-
chitect Bert Brouwer  aan den r  van Bin-
nenlandsche Zaken zouden worden aangeboden. 
Beide ontwerpen zyn thans verkrijgbaar  gesteld 
bij  de linna J. Smulders en O'. , terwij l exem-
plaren daarvan aan de s en de leden der 
Staten-Gencraal zijn toegezonden. 

t behoort by ons te lande gélukkig tot de 
zeldzaamheden dat ontwei pen met weidsche re-
clame worden aangekuinligd en besproken; de 
schrijver  van een ingezonden stuk, ouder  dagtec-
kening van 14 Januari . in het  van 
Zuid-Holland en '$-Gracenhage opgenomen, maakt 
er  den archite:t Brouwer geen verwij t vun, dat 
hy de verschijning van zijn werk te voren an-
nonceert, maar wel dat luj  met geleende veeren 
pronkt en een verdienstelyk kunstenaar de eer 
van zyn werk onthoudt. 

Blijken s dit stuk geeft de heer  Brouwer  zich 
uit als architect van het smaakvolle Angücaan-
sche kerkje, dat door  den Engelscben architect 
11. l i . Vale te l ontworpen werd en waar-
van niet alleen de teekeningen, maar  ook alle 
details, modellen en ornementalie, tot zelfs de 
kupconstructie en murmerwerken uit Engeland 
werden overgezonden. e afbeelding en beschrij-
ving komen voor in The Huilder van 8 Juni 
1872 en den beer  Brouwer  werd het dagelijksch 
toezicht opgedragen door  den r  Waldorp, 
die het hoofdtoezicht op zich nam. e architect 
Brouwer is in geenen deele ontwerper  der  kerk 
en de omstandigheid, dat hy toentertij d op het 
bureau der e waterleiding onder  den -
genieur  Waldorp werkte, was oorzaak dat hem 
het bluote toezicht over dit bouwwerk werd toe-
vertrouwd. 

Amsterdam. Bij  het h Bestuur  de-
zer  gemeente moet, volgens een bericht van hier, 
het voornemen bestaan om den reinigingsdienst 
van den openbaren weg alhier na 1 Juli 1870 
te brengen onder  beheer  van den commandant 
der brandweer en het personeel, voor  den reini -
gingsdienst noodig, tevens dienst te laten doen 
als hulpkurp s van dc brandweer  bij  groote bran-
den, waardoor het aannemen van vrijwilliger s in 
zuodanige gevallen onnoodig zou worden. 

. n de op 25 dezer  gehouden 
buitengewone vergadering der  Provinciale Staten 
van Friesland was het voorstel van Gedeputeerde 
Staten omtrent de inrichtin g van den provincia-
len Waterstaat aan de orde. 

Zuoals men weet, hebben de Staten overeen-
komstig het voorstel van de Gedeputeerden vroe-
ger  besloten, het tijdstip , waarop het reglement 
in wei king zal treden, nader te n palen, opdat, 
mochten de door de g beoogde maatre-
gelen onverhoopt niet tot stand komen, nader 
door de Staten zou kunnen worden beslist, of ze 
de nieuwe inrichtin g al of niet wenschten in te 
voeren. 

Uit de later  door  Gedeputeerde Staten met den 
r  van Binnenlundsche Zaken gevoerde brief-

wisseling blijk t echter, dat de stand vun zaken 
niet meer  dezelfde is. t buiten werking stel-
len van art . 12 van het koninklij k besluit van 
8 Februari 1849, dat in November  zeker  scheen, 
is nu twyfelachtig geworden wegens de bezwa-
ren, door  andere provinciën daartegen ingebracht. 
Ue r  zegt, nader tc zullen overwegen, of 
hy de verplichte afscheiding van den Provincia-
len van den t wel zal blijven vol-
houden. Ue terugname van de hij  koninklij k be-
sluit van 1819 overgedragen werken wordt nog 
wel uls vaststaande beschouwd, maar  ook omtrent 
de wijze, waarop zy zal worden uitgevoerd, is 
nog weinig zekerheid. 

Nu verlangt de , dat in het reglement 
zal worden bepaald, wanneer dit in werking zal 
treden, en wel in hoofdzaak, omdat duarvun een 
organisatie van den t in deze pro-
vincie het gevolg zal zyn. 

Gedeputeerde Staten stelden uu voor, aan dit 
verlangen gevolg te geven, liever  dar: de zaak 
aan te houden, totdat de dour de g te 
nemen maatregelen bekend zouden zyn, en dus 
te bepalen, dat het meergenoemd reglement in 
werking zal treden met 1 Juli e. k. 

Nadat g dit voorstel in de afdeelingen was 
onderzocht en rapport was uitgebracht, is 't on-
veranderd aangenomen. 

e buitengewone vergadering is daarna in naam 
des s gesloten-

Willemsoord. Bij  's s marinewerf alhier 
wordt een opzichter  vun maritieme werken , aan-
\ ank el ijk op eene jaarwedde van / l 100, gezocht. 
Sollicitanten tusschen de 30 en 40 jaren oud 
kunnen zich vóór 1 Februari e. k. ten bureele 
van den hoofdingenieur  der e aldaar  aan-
melden. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

 te 12 uren, door  het ministerio van finan-
ciën:  leveren vau ijzer- cn zinkwerk, papierstroo-
ken enz., ten behoeve van dc , ged. '76, 

Amsterdam, te 12 uren, door  burg. cn wetli.: lo. 
het ged. '70 uitvoeren van eenige herstellingen en 
vernieuwiugen aan- on het onderhouden van verschillende 
werken der  gemeente gcd. de jaren '76, '77 en '78; 
3o. het n ran de brug over  het k vóór 
de Nieuwebrugsteeg; 4o. het maken cn stollen van 
den metalen bovenbouw van eene draaibrug over  het 

k vóór do Nieuwebrugsteeg; 5o. het uitbreiden 
van de pneumatische buizennetten, volgens het -
nur-stelsel, in de Sarphati- cn Jacoo-van-Campen
straten. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: onder-
scheidene werken buiten de voormalige -
poort., met cene nieuwe Singelbrug enz. 

milium , te 12 uren, ten gemeente-huize: het af-
breken der  oude- en liet maken eener  nieuwe school 
tc . g f 6213.80. 

 te l uur , door de comm. van adm. 
over de gevangenissen: de levering van macliiuaal ge-
sponnen vlossen-, bieden-, wollen- en katoeuc  weef-
garens. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het leveren 
en stellen van eenige school meubelen. 

 tc 6 uren, door  het gemeen le bestuur: 
het éénjarig onderhoud van de gebouweu eu werken 
der gciiiceutc. 

 tc 11 uren, in het Brughuis \ het schoon-
houden van 13 slagen in den n en den n 
Vliet . 

 te 11 uron, door  het gemceutebestuur  van 
Tietjerksteradcel : het maken, veranderen enz. van 
banken in de scholen te , , 
Giekerk eu Ociikork . 

 te 12 uren, door  dijkgraaf en hoog-
heemraden van Schicland, ui het Gemeenelandshuis: 
de levering van 2200 elzen heipalen voor de -
en Scherm hoofden. 

Arnhem, tc 1 uur , door  deu burgemeester: het 
bouweu van eene school met aan hooren op een open 
terrein aan dc Spijkerstraat. 

 tc 7 uren, door J. E. Ecrkcs, bij 
Wed. J. de Jonge: liet bouwen eener  nieuwe land-
bouwersschuur cu keuken. Aanw. op deu bcste-
dingsdug. 

 in het gymnasium: een aanbouw van liet 
gymnasium. Bestek ca teekeningen aldaar  ter  inzage. 
Bilj . las. 31 dan. 

, door  kerkvoogden: het afbreken van den 
ouden en het bouwen van ecu nieuwen toren. Bestek 
en teekening liggen hij  J. Gosliga, aldaar. 

 door  het gemeentebestuur: de leve-
rin g van lo. 250 versch geliaktc dcnaenblokkcn, lang 
1.25 . en 10 . diameter; 2o. eene parti j  veld-
keien. 

 1

 tc 11 uren, door  burg. cn weth.: 
het loggen van een straat- of klinkerweg in de stad. 
Aanw. te uren. 

 te 12 urcu, door dc comm. van . 
over de gevangenissen , ia het huis van militair e 
deteutie: de levering van hennep, vlas, paardeliaar, 
alpcugras, leder, papier, diverse confectie-middelen, 
ijzer cn bouwmaterialen, benoodigd voor  deu arbeid 
der gevangenen in opgemeld luns ged. '76. 

 door  liet gemceutebestuur: lo. tc 12 
uren : het doen vau herstel! in gen aan dc , 
aldaar; So, tS 12'/, uren: dc levcriug vau 400 privé-
touiicn. Bilj . inz. 1 Febr., vóór 's avonds S uren. 

 te 1 uur, door  het waterschap Schouwen, 
aan de r : de levering van 2500 schcepslons 
gewonen- en 1500 idem afval van n steen, 
iu 2 perc. 

 3

 , te 19 uren , nninens kerkvoogden dor . 
gemeente, iu e : het vergrooten van het kerk-
gebouw enz., benevens eenige reparation aan dc pas-
torie dier  gemeente uldaar. Bestek eu teekening ter 
inzage iu t Wapen van Gelderland. . bij  den 
architect . A  Sunt, nldaar. Aanw. 2 dagon vóór 
de besteding, tc 11 uren. Bilj . inz. bij  genoemden 
Architect voor  11 urcu. 

 te  uren, door  het ministerie vnn bin-
nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
lo. liet onderhoud van de gebouwen va i 's s mu-
seum vnn schilderijen en prenten cn vau de . 
Academie van Wcleiiaclinppcn, genaamd dc Trippen-
huizen, tc Amsterdam. g ƒ 1C00 per  jaar; 2o. 
het driejari g onderhoud vau het paviljoen Welgele-
gen tc . g ƒ 2120 per  jaar. 

 bij  den secretaris der  Contributi e van 
Wonscradeels Zuidc-zecdijkcn: de levering iu'ÏOvati ; 
500 «tuks grenen palen vau 62 . lengte, 50U st. 
dito van 53 , «50 stuks dito van W* , 25 
stuks zware eiken gordingen, 15 stuks lichte dito, 
150 stère grove gewasschen grint . 

 te 10 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zakcu, aan het gebouw van het prov. best.: 
liet maken van ecu peilkoker met gebouwtje voor 
eeue zelfrogistrccrende peilschaal op de suatirsluis 
aau de Wielingen. Aanw. 31 Jan. g / . 

 te 11 ureu, iu het instituut voor  doof-
stommen : liet vergrooten van het jongens en het 
meisjeskosthuis cn het bouweu eener  torfloods. Aauw. 
 Febr., le 10 uren. Bilj . inz. 3 Febr. 

 te 11 uren, in liet logement Nicuw-
Vennip van C. : het bouwen van cone boeren-
woniug met stalling voor  hooruvec en paarden, hooi» 
berging, dorschvloer, wagenhuis enz., voor  40 a. 
land. . bij  den timmerman J. Stans, tc Burgurveen. 
Aanw. 3 Febr. 

 te 12 uren, door  liet ministerie van bin-
neul. zaken, aau het gebouw vnn het prov. bestuur: 
het uitvoeren van kei bestratingen aan ue traverse van 
den grooten g door . g ƒ 15,800. 

 te 12 ureu, door  het prov, bestuur: de 
vernieuwingen en herstellingen nnn de kunstwerken, 
gebouwen euz. der t en hare zijtakken, 
met het leerwerk, ged. '76. ) 

 te 1 uur, doorliet ministerie van justitie: 
de vernieuwingen en herstellingen aan- en het onder-
houden ged. '76, '77 en '7S van: hot burgerlij k en 
militai r  huis van verzekering te , het huis van 
arrest te m en dat tc Brielle. . bij  den 
ingenieur-architect voor  de gevangenissen en rechts-
gebouwen J. F. , te . Aanw.: te 
Briell e 31 Jan., te 12 ureu. ) 

Amiterdam, in het lokaal : bet maken 
van eene aardebaao voor  eene nieuw aan te leggen 
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straat C  3 dwarsstraten, samen lang ruim 600 . 
en liet maken van eene lioutou brug. in den Stads- of 
Gasthuispolder, aau den Buitensingel tusschen de 

- en liaambarrières. Aanw. 1 Febr., te 1 uur. 
Zaterdag, a Fear. 

Z w o l l e , te 1 uur , door  burg. en weth.: het leverou 
vau bekapte straatkeien, ksntkeien en trottoirbanden 
ten dienste dor  gemeente Zwolle voor  het jaar  '76. 

, bij  den admin. kerkvoogd S. . van 
der : eene belangrijke vertimmer!ug aan het 
uit- en inwendige van het kerkgebouw der . 
gemeente. Aanw. 2 Febr., te 11 uren. 

Ai-r l r toorn : lo. het verbouwen en vergrooteu van 
de vill a Steevliet, bij  het station van den Oosler-
spoorweg, tot hotel en restauratie: 2o. het daarbij 
bouwen van eeue overdekte gaanderij  . 3o. het maken 
eoner  vaste brug over  de grif t iu den Stationsweg, 
met ijseren liggers cn , grondwerk enz.; 
4u. het bouwen eener  vill a in het Oranjeiiark ; 5o. 
het stukadoorwerk van vill a no. 1 in hetzelfde park. 
Bestekkeu cn teekeningen liggen iu hot logement Vau 
1. l in iëren, aldaar. . bij  den architect F. Sanders, 
tc Amsterdam en bij  den opzichter  Vun Aalderen, te 
Apeldoorn. Bilj . inz. bij  den heer  Van der  üouven 
van Oordt , op Groat-üevcr bij  Wapenvelde, voor 
12 uren. 

, f Febr. 

, te lO'/ i uren, door  het miuislerie vaa 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
het verbreeden cn verdicpeu van cen gedeelte der 
Noordervaart nabij  het gehucht Beringen, gemeente 

. Aanw. 3 eu 4 Febr. g /S130 

Warga, te 11 uren, door  burg. en weth. van -
deradeel, bij  1'. de Vries: het wegbreken en weder-
opbouwen vac cen houten val- of wipbrug, met dito 
land hoofden. 

n , te 11 uren, door  het gemeente-
bestuur: lo. het bouwen van ecu gemetseld sluishoofd 
met 2 paar  koerdeuren op cene bctonfundeoring en 
van eene houten dircctickcct; 2o. het maken eener 
vaste houten brug met ijzeren liggers ca eener  houten 
losplaats, beide ten behoeve vau den aanleg vnn het 
kanaal door  de 1'ec] vau , Bestek 
ligt ter  lezing ten gemeentchuizc. . bij  den inge-
nieur , te r  mond, bij  wien inzage kan 
worden gcuoincn van de plans en teekeningen cu bij 
Timmcrs, te Venlo. Aanw. 3 Febr., te 11 uren, te 
vergadercu in e Goudcu , tegenover  de kerk 
te . 

, tc 1 uur , door  don hurgem. van -
mcrluud cu Nieuwkruisland: het bouwcu van 2 vaste 
bruggru in de nieuw nau te leggen kunstwegen. 
Aauw. te 9' , uren. 

, hij . J . Jippes: het stichten vnu eene 
boeren huizing met schuur, op ecu nieuw terrein, na-
bij , onder . lui . bij  den archi-
tect , to Stiens. 

, in het Blauwhuis: het gedeeltelijk af-
breken en wederopbouwen van-, en het bouwen eener 
verdieping op dc wiukelhuiziug nau dc , al-
daar, van S. Groenhuizen. Bestek ligt in het Blauw-
huis. . bij  den architect Bonman. Annw. i Febr. 

, N Febr. 

Neede, tc 11 uren, door  burg. cn weth.: het ver-
grooten vnn dc school aldaar. Teekeningen en bestek 
ter  inzage aan de secretarie. Aanw. 7 Febr., lc 3 ureu. 

Weesp, door  burg. en weth.: het bouwen zan eeue 
school voor  gewoon en meer  uitgebreid lager  ouder 
wijs, nldaar. lui . bij  don architect G. B. Salm, tc 
Amsterdam. 

Weenadag, « Febr. 

m burg . te 2 uren, door  korkv. der . ge-
meente, in de consistorie: het, bouwen coner  pastorie. 
Aanw. 2 Febr.. tc 2 uren. 

Nijmegen, tc fi uren, door  dc comm. dc grmeru-
tcgasfabritk, ten gomcentehuize i de levering van 
34,000 . e gaskolcu. 

nanderdag, lo Febr. 

'a-llage, te 12 uren, door  het ministerie van bin-
nenl, zaken: hel onderhouden der  kribben en vleugel-
dammen, het leven  cn storten van stortstcen eu het 
doen van peiliugun en opnemingen ten behoeve van 
dc overbrugging van het h . . hij 
den eerataanw, ingenieur  te Arnhem eu den hoofdop-
zichter  te Willcuisdorp . Annw. 3 en 5 Febr., te 1 uur. 

, te 12 uren, in dc consistorie drr . 
gemeente : het aanleggen eu beplanten der  algemeene 
begraafplaats, groot p. m. 12,500 . Aauw. 3 en 7 
Fobr., telkens van 10—2 uren. 

n . tc 5 ureu, door  kerkvoogden der . 
gein., bij  .1. F. Bosch: lo. het mnkon vnn eeu grond-
muurtj e om het kerkhof, ter  lengte vau 237.50 , 
in el daarop te leveren 110 stuks hardsteenen neuten: 
2o. hot mnken en leveren van cen ijzeren hekwerk op 
het voormelde grondmuurlje. Aauw. 7 Febr., te 
11 uren. 

lie n ij  i»  door  dijkgraaf en heemraden vau het 
waterschap c : het makeu 
van cene nieuwe houten pont voor  het veer  over  het 
Groot Noordhollandsch l te Spijkerboor. 

, bij . W. Bennen: het verven van eene 
nieuwe burgerhuizing. V oor  waarden liggen in het 
logement . nldunr. 

, bij  den kastelein . k : het bouwen 
vnn cen logement met stalling cn doorreed. 

Vrijdag ,  Febr. 

, te 11 uren, door  den architect . £. . 
van deu Arend, iu hot kerkgebouw der  Evangelisehc 
Broedergemeente: het bouwen vnu eeue kerk en pas-
torie op een terrein aan dc l'arklann , tusschen de 
St.-Jorisstraat cn dc t uldnir . Anuw. 4 en 
10 Febr., telkens te 11 uren. 

, te 12 ureu, aan het kerkkantoor  iu de 
Groote kerk: metsol- en smidswerk Ea do Westcrkerk. 
Annw. 4 Febr., te 11 uren. 

, te l'/ j  uren, door  burg. cn w«th.: cene uit-
breiding der  gemeeiitcguafttbriek, als: pare, 1, uitbrei -
ding van het gebouw der  stokerij  mot aanbouw van 
nieuwe ovens, vervaardiging cu opstelling van een 
plnntijzeren coudensor  enz.: porc. 2, vervaardiging cn 
opstelling vnn oen nieuwen dubbelen of teloscopischen 
gashouder. . bij  den directeur  der  fabriok. 

Zaterdag,  Febr. 

Wemmela, te 1 1 u r e n, door  don burgemeester 
van : hot amoveeren der  hestaaiide-
en het bouwen oener  nieuwe onderwijzerswoning to 
t'uhuard . Bestek cn teekeningen ten gemeentehuice. 
Bilj , gemerkt letter  A , voor  12 uren ter  secretarie. 

, tc 12 uren, door  hot gemeentebest.: 
de levering van i a. 210,000 heele cn 2850 halve -
sche keien, of wel, ter  keuze van hestoders, 185,000 
heele en 2500 halve Fauconva)keien. 6. 600 . kaut-
steenen, e. 354 . trottoirbanden. Bilj . ins.  Febr., 
's avonds vóór 8 uren. 

, te 12 uren , door  burg. en weth.: het ver-
nieuwen vun een gedeelte der  klmkerbestraling in de 

. benevens hot leggen van oene dito bestra-
ting langs den r  te . . bij  den 
gemeen teopzich ter  te n . . Smit. Aanw. 10 
«tbr. , te 12 uren. 

te 2 uren, door  hot prov. bestuur: het 
onderhouden van het zand- en jaagpad tusschen Breu-
kelen cu Ouderkerk, mot al do gebouwen, bruggen, 
schoeiingeu enz., ged. '76, in 2 pure. Aanw.: perc. 1, 
8 Febr., perc. 2. 9 Febr., telkens te 9 uren. 

Aram , bij  den admin. kerkvoogd T. Bonnema: hot 
vernieuwen eener  huizing met 2 woningen, in dc 
Buurt , aldaar. Aauw. 8 Fobr. Bilj . inz. 11 Fobr. 

, S Febr. 
, te l l ' / t uren, door  het ministerie van bin-

nen), zaken, aan het gebouw van ket prov. bestuur: 
de uitdieping van don n Usel. . bij 
den hoofdiug. en den ingenieur, beiden te , 

, te 1 uur , door  burg. cn weth.: het ver-
vaardigen en leveren van gegoten-ijzeren buizen mot 
hulpstukken, voor  de exploitatie dor  duinwaterleiding. 

, tc 4 uron, door  don landbouwer Th. 
Brouwers, bij  Tccnstrn: het houwen van een royaal 
woonhuis en bijgebouwen, bij  cene bestaande land-
bouwersschuur  te . Aanw. van 10—12 uren. 

Eerneweude, door  kerkvoogden der . gem.: 
de ann- en verbouw der  pastorie aldaar. . bij  den 
architect . , te . 

ninalag, 15 Febr. 
, tc 11 ureu, doorliet ministerie vau marine: 

het maken cn leveren van 6 stuks ijzeren zeeboeien 
, 2e soort, alles met den aankleve 

van dien. . gud. 4 dagen vóór den bestcdiugsdag 
bü den bouwkundige bij  den dienst van het loods-
wezen te . 

l'ireelii , te 2 uren, dour  de maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan hot Contraalburcau: het 
vergrooicu vau hot hoofdgebouw op het station -
moud, ten behoeve van den spoorweg — 
Eindhoven. . hij  den sectie-ingenieur  te Venlo. 
Aanw. 4 Febr. g ƒ 9 6 7 0. 

, door  het ministerie van koloniën: scheeps-
golegenueid voor  den overvoer  naar  Soerabaia van eén 
stel vlanipijpstoomkctcls met toebehooren, vrachtvri j 
te levereu langs boord te m of te Amsterdam. 

Weenadag, S Febr. 
. te l i uren, door  het ministerie van bin-

 zaken: lo. de uitvoering van werken tot viirbeteriu g 
van deu <i elders ellen Usel aan de Vollehand beneden 

, tusschen de kilometerraaien 67 eu 69. 
Aauw. 11 cn 14 Febr. g ƒ 6 3 6 0; 2o. het leve-
ren van voorwerpen van gegoten ca gesmeed ijzor , 
staal, koper  cn metaal, benevens het bezorgen van 
smeden en werklieden, tot bet doen van herstellingen 
aau do - an andere vaartuigen, in gebruik 
bij  hot baggerwurk leu behoove van dc werken van de 

c un n iu Zuid d cn Noord-Brabant, 
van 1 Apri l '76 lot 31 t '77. Aanw. 9 Febr. 

, te 12 uren, door  het bestuur  der  spoor-
wegmaatschappij , in het bureel der 

: de levering van 2850 tons spoorstaven 
met eindverbindingen en hoakboulen. 

, door  bet dijkshestuur  dor  Vij f n 
zeedijken Buitendijks, bij  den secretaris: lo. het ma-
ken vau  sleeuglooiing cn het verzwaren van den 
zeedijk, over  eene lengle van 89.2 . steen 43 we-
derszijds: 2o. het maken van cene steenglooiing eu 
het verzwareu van den zoedijk, over  eene lengte van 
69.1 . steen 42 ii 41. . bij  deu opzichter  J. . 
Posthuma, ouder  Almcnum. Aanw. 9 Fobr., te 2 
uren. 

, 17 Febr. 

, tc 11 uren, door  het gemeentebestuur 
van , bij . P. Bakker; het aanleggen 
van een straatweg lungs den Schecnsweg en Oostcr-
hiiule lot aan dc grensscheiding met dc gemeente 
Schoterland, r  lengte van p. m. 4048 . . bij 
den gemeen teopzich ter  E. . , tc St.-Nioolaasga. 
Aanw. 10 Febr. 

, tc 12 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, ten dienste der  Staatsspoorwegen: de 
levering vau stalen spoorstaven met ijzeren laschplaten. 

. bij  den eerstaanw. ingenieur  van Staatsspoorwe-
gen te . 

Zaterdag,  Febr. 
i i i i iui u , te 12 uren, door  het kerkbest. der  Nedcrd.-

. gemeente, in de consistorie: het doen van 
eenige belingrijk u herstellingen on vernieuwingen aan 
het kerkgebouw. Bestek cn teekeningen liggen ten 
huize van deu koster. . bij  den architect A, . A. 
Gulden, te Zalt-Bommcl. Aanw. tc 10 uron. 

, tc 1 uur, door  deu ontvanger  dor  reg. 
 do. nemen, bij  J. vnn , het makeu on bestra-

ten van narden dammen in de vestinggrachten on het 
amoveeren vnn bruggen vóór do - eu -
stcegpoorten aldaar. Anuw, 17 Febr., lo 11 uren' 

lllnadag » Febr. 

, te 11 uren, door  het ministerie vnu ma-
rin e : het bouwen en leveren van 3 loodskotters met 
beschieting en mostgcstel, als: een van 20 en 2 van 
10 . 

14 Febr. 
, to 12 uren, door  het ministerie van bin-

nenl. zaken, ten diëtiste der  Staatsspoorwegen: het 
makeu eu stellen van den metnlon bovenbouw voor  8 
bruggen tc , waarvan 6 tusschen het station 
buiten dc c poort cn het n en 2 bij 
F'jenoord, in 2 perc. en in massa. Aanw. 15 en 17 
Febr., voor  perc. 1 te 10, voor  porc. 2 te 2 uren. 

YrUdag, lë Feb.. 

Zaetermeer. tc 10 uren, door  het bestuur  van den 
 hij . 11. Begeer: het stichten der 

gehouwen en het verrichten van aardwerken enz., ge-
vorderd voor  cen stoomgemaal, ten dienste van ge-
miein.leii polder. Aauw. door  den architect J. Paul, 
vun Zevenhuizen, 15 , te 10 uren. 

Franeker, te 12 uron, door  het dijkshestuur  der 
Vij f deelon Zeedijken Binnendijks, bij : het 
aanleggen van uene g en het verzwaren 
van den zeedijk over  cene lengte van 435 . itecn 9 
a 11. Annw. 5 Febr-, to 10 uren. 

Zateedag, '2« Febr. 

, tc 1 mir , door  burg. cn weth.: dc levering 
van 235,000 . Engelsche gaskolen, ten dienste van 
de stedelijke gasfabriek in '76. 

p later  te bepalen datum. 
, door  voogden van het St-Anthony-

gasthuis: hel afbreken eener  bestaande- en het weder-
opbouwen ceuer  boerenplaats, op de e Geest 
onder  Tietjerk . Aauw. 5 Febr. 

, ten gemeentenuïzc : de levering van 
130 a 140 stère ou vruchtbaren , doch zwaren grond, 
te Birdoard on tc . 

Afloop van Aanbesletlingea. 

Utrecht, 12 Jan.: de levering aan de Ned. -
j  vau: lo. 20,000 stuks eikenhou-

ten dwarsliggers, in 5 perc.: gegund aan Paul -
man, tc Antwerpen, perc. 1 ƒ8469, perc. 2 ƒ 11,290, 
pere. 3 ƒ 11,290. nero. 4 ƒ 11,800, pere. 5, ƒ14,116. 

2o. 1520 atuks eikenhout voor  wissels, in 5 perc.: 
gegund aan J. . van , te Boxtel, perc. 1 
ƒ2380, perc. 2 ƒ2380, perc. 3 ƒ2380. porc. 4 / 2380, 
perc. 5 ƒ2380. 

Jellnm, 13 Jan.: het afbreken van school en woon-
huis tc Jellum cn het te dier  plaatse bouwen eoner 
nieuwe onderwijzerswoning; ingek. 5 bilj. , als: 
J. J . Fokken*. te Britsum, f 6589 
J. G. Schaafsma, „ , ,. G26S 

. i. Schotanus, „  Box ,. 5800 
W. riante, „ , „  5800 
S. P. , „  Susmecr, - 5444 
gegund. 

, 14 Jan.: het afbreken der  oude- en het 
bouwen eener  nieuwe pastorie; jugekomen 8 bilj. , als:* 

. Priem, te Ovezande, f 8450 
J. . vun 't Veer. „  Oudelande, „  8390 
F. C. , „  Ellewoutsdijk, ,, 7460 
A. van Wijk , „ , „  7400 
A . do , „  7375 
G. Fans, „ , „  7365 
A. J. A. , „  6747 
C. , „  Goes. „  6150 
overigen aldaar; gegund. 

, |1"> Jan.: bet vergrooten der  bijzondere 
school; 'ugek. 9 bilj. , als: 

. Bruintjes,  2549 
J. Withaar , „  2381 
J . Utlen, „  2318 
A. , „  2275 
A. Urnbrecht . „  2215 
J . V. , „  2111 
G. len Oever. „  2095 
J.  gen, „  1999 

. Timmer, „  1997 
allen aldaar; gegund. 

, 15 Jan.: hot afbreken der  bestaande 
school te Urcterp en het wederopbouwen van cene 
nieuwe school en onderwijzerswouiug: iugekomcu 10 
bilj. , als: 

. Schicrc, tc Boornbergum, ƒ 17,400 
W. J. v. d. Velde, „ , „  17,324 
S. W. de Boer. „ , „  17,298 

. F. v. d. Schaaf. ,, idem „  17,291 
. Bijlsma, „  Ureterp, „  17,200 

 van , „ , „  17,160 
J. , „  Ureterp, „  16,500 
J. Piekstra. „  Eestrum, „  16,467 
S. Bijlsma. ,, Bectsterzwaag, „  16,430 

. J. , „  Ureterp, „  15,981 

d , 15 Jan,: het bouwen eener  hoerenhui-
zing voor  S. W. ; minste inschr. was . 
Spaan, te , voor 4448. 

, 17 Jan.: het bouwen van eeu dubbel 
; ingek. 7 bilj. , als : 

F. , ƒ 10,900 
11. Borcudsen, tc , ,, 10,893 

, „  idom „  10,837 
T. Se hei ink, „  10.66S 

. J. Viukcnbcrg. „  9,888 

. J. , „  9,748 
A. Sikkena, „  9,397 
overigen aldaar. 

A p e l d e * », 17 Jan.: het houwen van een woonhuis 
iu het Slop te Apeldoorn; ingek. 7 bilj. , als: 

J. vau den Braak, ƒ 5335 
. Wegerif, „  5350 
. Wegerif, „  5239 

11. Willems, „  5236 
J. Wegerif. ,, 5229.50 
J. , „  5200 
G. J, van den Braak, „  5197 

allen nldaar-, gegund. 

, 17 Jan.: het driejari g onderhoud van het 
Zederikknnaal en het ltijksstoomgemaal aan don Ar -
kolschen dam; ingek. 7 bilj. , als: 
1). Bn.ekit.an. to , ƒ 53,300 
C. v. d. Plas, „  idem „  40,900 
1'. Verbruggcu, „  Waddinxveen, „  39,840 
J. l i . de Jough, „  Ameide, „  39,175 
J. . de Jough eu 

C. de Jongh, „  idem „  39097 
T. W. Wapperora, „  Gorinchem, „  38,000 
G. du , „  idem „  37,992 

, 17 Jan.: h-t maken van 2 kalkovens; in-
gekomen 5 bilj. , als: 

Adr . Verhoog, ƒ 4563 
F. van . „  4131 
C. Jongenburger. te Alfen, „  3943 
G. Splinter, „  Soelcrwoudc, „  3900 

. Splinter, „ , „  3691 
overigen aldaar; geguud. 

Bawmbrugge. 17 Jan.: het verbouwen eu vergroo-
ten der  hofstede ; geguud aan J. . van 

, aldaar, voor  ƒ4290.90. 
Amsterdam, 17 Jan.: lo. het makeu van den on der-

houw ceuer vaste brug over  de t vóór 
de Spiegelgracht; ingek. 10 bilj. , als: 

A. , ƒ 17,000 
J. Galman, „  1«,960 
J. J. Visser, „  16,400 
Schep eu Ainbagtsheer, „  16,350 

. m . ., 16,100 
W. J. van Berkum, ,, 15,872 
J. Schoonenburg en C. J. , „  15,600 
0. J. s Jr. , „  15,300 
J. P. Cornclisscu, ., 14,921 

. C. Schande, „  14,845 
allen aldaar. 

2o. de leveriug van matcria'cn, in 21 perceelen; 
minste inschr. waren: perc. 1, Ambagtsheer  eu Van 
dor , ƒ2310: perc. 2, J. G. Schreuder, ƒ 3968; 
perc. 3, dezelfde, ƒ1377; perc. 4, . E. van Gelder 
cn Co., ƒ302.78; perc. 5, B. s cn Zn., tc Blokzijl , 
ƒ4022; perc. 6, C. cn A. , ƒ4887; perc. 7, -
jes cu . ƒ 495  perc. 8, Gebr.  der  Vliet , 
ƒ1777.50; perc. 9, N. C. Witsen, ƒ143.63; perc. 10, 
G. e s en Zoon, ƒ1085.74; perc. 12, dezelfden, 
/ | 72.1.33; perc. 13, g uu Van Zameren, 
ƒ 626.64; perc. 14, t , ƒ1224.12; perc. 
15, Gebr. Jonker, ƒ1007.10; pere"  16, Eitj e en Co., 
ƒ201.40; perc. 17, s en Elóweler, ƒ1089.60; 
porc. 18, e w co , /09: perc. 19, 
Firma Wed. C. Beverwijk, ƒ 2 1 2; pere. 20, Gebr. e 

, ƒ 1 7 3; perc. 21, B. , ƒ 1730.40; allen 
aldaar. 

i'treeht , 18 Jan.: het leveren van eikenhouten dwars-
liggers eu van vierkant bosingen eiken wisselhout, 
ten behoeve dor  uitbreidin g van de sporen op het 
station Nieuweschans; ingekomen 4 bilj. . als: 
Eindhoven en Zn., te Zwolle, ƒ 7735. 
J. . van , „  Boxtel, „  7700. 
B. . Clercx, „  idem „  7700. 

. E. van Gelder  en Co., „  Amsterdam, „  7693.70 

, 18 Jan.; bet doen van grondboringen 
aan den polder ; ingek. 6 n , als: 
Joh. de Jonge, te Borselen,  3230 
A- van , „Schoondi jke, „  2905 
J. f. , „ , „  2S97 
A . , m Breskens, „  2689 
C. , „  Giesendam, „  3440 

. van e , „  Breskens, „  1269 

, 19 Jan.: het met 450 \f zeewaarts 
verlengen van den zuidelijken dam op den k 
van , lol verbetering van don waterweg vun 

m uaar  zee; iugek. 7 bilj. , als: 
J . v. d. Velde, to Papendrecht, ƒ 830,000 
J. J. Bckker, „ , „  798,000 
P. A. Bos, „ . „  768,000 
A. Volker , „  Sliedrecht en 

. Volker, „ , „  756,000 
C. v. d. Plas cn 

. Br*u d , „ , ., 740,690 
N. de , „  Sliedrecht, „  720,000 

. s , „  idem en 
. Boller, „  Scherpenisse, „  716,000 

Graningen, 19 Jan.: de verbouwing van het huis 
van . J. Feldbruggen; ingek. 4 bilj. , als: 

. J . v. d. Nap, ƒ 11.780 
11. v. d. Nap, ., 9,426 
J.  lliiupi , „  8,888 
J. v. d. Bos on A. ZuithofT , „  8,425 

Seardbreek, 19 Jan.: het bouwcu eener  school te 
Stootshorn; minsto iuschr. waren Gebr. Buurke, al-
daar, voor  ƒ 4 8 5 3; gegund. 

Wlnaum, 19 Jan.: het bouwen eener  behuizing en 
schuurtje te ; gegund aan G. Sytema, 
te Pieterzijl, voor  /"8743. 

» i» oude . 20 Jan.: hel maken cn stel n van 
cen nieuwe ijzeren brug over  den n tusschen 11a-
zerswoude en ; ingek. 9 bilj. , als: 
C. Boers, te , ƒ 20,680 
G. . van , „  Voorschoten  „  17,900 
('. van , „ , „  17,696 
J. J. van , „  Bodegraven, „ ,000 
P. Vlasman. „  idem „  15,769 

. , „  Aarlaudervccu, „  15,343 
C. Pnuticvjs, „  Oudshooru, „  15,200 
J. . Nering Bógo] 

eu Co., „ . „  14,888 
J. Sprcij, „ , „  14,883 

, 20 Jan.: het bouwen van een dubbel 
woonhuis voor  J. J. van der  Werft" ; ingekomen 7 
biljetten, als: 

. Vos, tc Sappemeer, ƒ 5950 
J . , „ , „  5933 
S. , „  Sappemeer, „  5373 
U . Wolriüh , „  5297 
A. . Tliieke, „ , „  5278 

. Alous, „  5098 
J . J. Beenker, „  4798 
overigen aldaar; nog niet gegund. 

fftavenlaae, 21 Jan.: het leveren eu storten van 
1605 schecpstons gewonen , -
schcu of bazaltstecn eu 303 idem afval vnn die steen-
soorten ; minste iusehrijver  wus ,1. vau Gelder, te 

, voor  ƒ8312. 

, 22 Jan.: het maken van een gebouw tot 
het houden van vergaderingen, in het ; 
minste iuschr. was . A. Braukcuburg, aldaar, voor 
ƒ 10,5S5. 

, 22 Jan.: het verhoogen vau het 2e ge-
deelte vau de bedijking laugs n e. a., ter 
lengte vau ruim 9S00  , met de daarmee iu verband 
slaande werken; ingek. 0 biljetten, als i 

met deu grond zonder  den grond 
te sporen te sporen 

A. J. Scliaafsma, te 
, ƒ 275,000 ƒ 1S3,000 

P. A. Bos, te 
, 252,000 209,000 

C. A. de Jong, tu 
Ameide, 240,000 184,000 

J . van der  Plas, te 
, 139,900 169,900 

J.Schreuders, te Winkel, 170,000 
C. Sterk, te 

, 141,770 

, 24 Jan.: lo. do leveriug aan de gemeente 
vau bouwmaterialen, iu 8 perceelen; perc. 1: vuren-
hout, Gebr. Van ,  459.90, koperwijk s gre-
nen, Gebr. Vun , f022, h eikenhout, 
dezelfden, ƒ1091, iepcuhont, Gebr. , ƒ 479.13; 
perc. 2, spijkers eu klein ijzerwerk , . van , 
ƒ 2 9 4; perc. 3 en 4, schelpkalk, tras eu Portland-
cement, J. C. vuu dor  Tas,  ; porc. 5, e 
metselsteen, , ƒ 1 0  hardsteen, dezelfde, 
r*8.04 por ) stuks; pen-. 0, verfwaren eu kwasten, 

. C. Visser  en Zn.,  141.70; perc. 7, teer, Wed. E. 
Spijker, ƒ 180; perc. 8, bezems ou boenders, 1'. Fon-
tein, resp. ƒ 0.95, ƒ 1.15 en ƒ0.40 per  12 stuks. 

2o. de levering vnn eene schouwschuit voor  de 
Utrechtsche trekvaart ; minste insehr. waren Gebr. Vau 

, voorƒ744. 

Nappemeer, 24 Jau.: het bouwen ceuer  boerderij 
voor  li . C. Smith, nau hot Achtcrdicp, aldaar; iuge-
komcu 9 bilj. , als : 
E. n , ƒ 7995 

. , te li, v.., „  7990 
. Alous, „ , „  7500 
. Vos, „  7178 
. 11. Schreuder. ,. Zu id broek . „  7150 

1). Oiriiuga , ,. 6370 
J. , „  6660 
J. . Wolrich , „ . „  6520 
S. , „  6472 
overigen aldaar. 

, 21 Jan.: het leggen van een kapitalen 
zeedijk, lang p. m. 9300  . met het bouwen eener 
duikersluis eu nanhoorige werken, tot indijkin g van 
kwelderlanden anu het Uitbuiter  Wad: ingekomen 3 
bilj. , als: 
P. A. Bos, te . ƒ 778.000 
.1. Schreuders, „  Winkel , „  729,500 
J. Blokland Jr., „ , „  715,900 

tUllerdam , 26 Jan.: hot bouwen van houten lood-
sen , groot circa 2300 1 , benevens 2 aanlegsteigers, 
aau de n op Fijeuoord; ingekomen 14 
bilj. , als: 

. Geverding,  23,400 
0. de s en Brurjnzecl 

cn A. Vcrwaaijeu en Zn.. „  13,500 
. G. Wnanders, to Tiol , „  18,319 
. Timman. „  Amsterdam, ., 16,916 
. , ,. Capelle a , „  16.713 

J. J. Vink en 
J. van Prooije, ,. 16,070 

J. de Bruync, ,. , „  16,360 
F. J. Slebo. „  15,800 
W. Zonneveld, „  15,715 
B. v. d. Weerden, .. Utrecht, „  15,250 
J . s en Zonen, ,. 14.900 

. v. d. t . ,. , „  14.795 

. J. , „  14,550 
J. F. Engel en . A. 

van n , ,. 13,399 
overigen nldaar; gegund. 

http://Bn.ekit.an


 — Zondag 30 Januari 1876. 

Vervolg der Itfrirhten en MeileileeliniEeii. 

 N N  N  A N P. 

. r  de Nederlandsen* j 

lei' bevordering van Nijverheid is eene circulair e 

verspreid^ waarin zij  o. a. mededeelt, dal zy 
voornemens is, aan haai- eeuwfeest in 1877 eene 
blijvende waaide te verleenen door de vestiging 
van een m van "  in eenige 
lokalen van het Paviljoen alhier. 

t m is bestemd om een historisch over-
zicht te geven van het ornement iu zijne meest 
klassieke en beroemde vormen, cu zal hoofdzake-
lij k bestaan uit navolgingen, modellen en stalen, 
vuoreerst verdeeld in: l o gipsafgietsels; 2o me-

taal werk-gal vanoplastie: 3o textile kunst, weef-, 
vlecht- en borduurwerk , enz.; -io glaswerk, en 
5o aardewerk, porselein en terra-cotta. liet 

m zal dienstbaar  gemaakt worden aau de 
ontwikkelin g van kunstzin in het geheele Vader-
land , door  onderwijs, rond/enden van daarvoor 
geschikte verzamelingen eu aanwijzing aau be-
langhebbenden om op verschillende plaatsen , zij 
het dan op kleine schaal, dergelijke inrichtingen 
te vestigen. 

Voor dat m zal eeu fonds worden bijeen-
gebracht, liet Vorstelij k s beeft reads krach-
tige blijken vau belangstelling gegeven; de -
landsche j  van YVelenschuppcn schonk 
/ 3000. Velschillende bijdragen zijn reeds ont-
vangen , o. a. van het n " 
te , de oSociété ties Sciences -
les"  te n en het . Oostenrijkse!) m 
lur t und "  te Weenen. Tot uit-
voering van het plan is eeue vaste Commissie 
benoemd, bestaande uil de heeren: mi' . A. J. 
Enschedé, A. 0. , professor V. J. . 
van den Willigen en F. W. van Eedeu, allen 
hierterstedc woonachtig. 

J TOT G

. 

O . 

Vergadering van 14 Jan, 1870. 

Ue Voorzitter  deelt mede, dat hij  eene missive 
heeft ontvangen van de redactie der  Amsterdam-
sche Courant, inhoudende de vraag, waterwaar 
is van het gerucht, dat men vanwege onze Af-
deeling bezig zou zijn met het opmeten van eenige 
oude gebouwen alhier. Aangezien gemeld gerucht 
reeds in eenige nieuwsbladen heeft gecirculeerd, 
wordt door den Voorzitter  gevraagd of iemand 
der leden dienaangaande ook eenige inlichtin g 
kan verschaffen. 

e r  J. W. Bosboom, ge me en te-architect, 
neemt hierop het woord en zegt, dat vanwege 
de Commissie van s hierterstede op-
metingen hebben plaats gehad, en teekeningen 
zijn vervaardigd van een gedeelte der  Groote , 
Sassepoort en Waalsche kerk ; dat een en ander 
evenwel leeds voor  ettelijke maanden heeft plaats 
gehad en zeer  waarschijnlij k bedoeld bericht in 
de nieuwsbladen daardoor zal zijn ontstaan. 

e het bepaalde in de vorige bijeenkomst 
wordt alsnu overgegaan tot het benoemen eener 
Commissie, om de geschiktste middelen te beramen 
eu den tij d aan te geven om voor  rekening der  Af-
deeling, het gebouw genaamd de t op 
te meten en in teekening tc brengen, terwij l die 
Commissie zich tevens in contact zul stellen met 
den heer  provincialen Archivaris , teneinde zou 
mogelijk ovei vroeger  en bouw, bestemming en 
latere restauratie de noodige bescheiden in le 
winnen. 

e heeren J. G. J. van , J. VV. Bos-
boom en 1. J. 11. Trooster  1(11/. tot leden dier 
Commissie benoemd, verklaren zich bereid tot de 
uitvoering van bedoelde bemoeiingen en zullen 
zoo spoedig mogelyk met hunne taak een aanvung 
maken. 

Vervolgens geeft de Voorzitter  aan de leden ter 
bezichtiging eenige monsteis n en Fran-
schen zandsteen, bespreekt het doelmatige en min-
der aanbevelingswaardige van genoemden steen, 
tot gebruik voor  neuten, dorpels, consoles en 
dergeiyken; ouder de vele soorten kwam vooral 
die uit de groeven vun Savonnières het eerste 
in aanmerking. 

a houdt de Voorzitter  eene lezing over de 
velschillende cementen, een onderwerp, voor ons 
idourzijyetd stukske grond vol killen dauw en 
damp' inderdaad van hooge beteekenis. Spreker 
behandelde achtervolgen! du verschillende soor-
ten als daar  st|n: , Andernachsche, Bruhl -

, Portlandsche enz., bespreekt hunne bijzuu-
dure bcstnnddeelen, samenstelling en meerdere of 
mindere deugdelijkheid, de middelen lot onder-
zoek van een eu ander, zooals du naaldproef eu 
dergelijke, en geelt levens eenige algemeene wen-
ken voor  gebruik iu de practijk . j  üclinudelt 
daarna de bijzondere fabrieken en fabrikanten 
die liet artikel leveren en vervaardigen, dc wijze 
vun vei pakking en afzending iu vaten enz. ende 
minder  betrouwbare wijze waarop zulks somwijlen 
plauis heeft j de middelen tot controleer  ing dier 
verpakking, waarbij  weging der  collis zeer  wordt 
aanbevolen, eu geelt eindelijk nog ter  inzageeeni-
ge brochures van verschillende fabrikanten, zoo-
mede den uitslag van onderscheidene cement-
proeven, genomen bij  den bouw der  brug over de 
Nieuwe s e . 

t belangstelling wordt bet gesprokene duor 
de leden gevolgd. '1'ei wij l daarna eune gehoudene 
Onderlinge wisseling van denkbeelden over dit 

onderwerp eiding geelt tot menige hoogst 
nuttigs opmerking uit de piactische ondervinding 
der leden, ouder  andera eene mededeeling vau 
het lid J. G. J. van , die zeer  guede 
resultaten beeft gekregen voor  cementbepleiste-
riug , door  vooral hel zand, noodig ler  vermen-
g i n g, Zuuduiii g O vei billen, d .1 alle planten vezels 

of ander  organisch leven verbrand en dienten-
gevolge opzuiging van vocht wordt belet. 

t lid Van n doel hierna aau de ver-
gadering de aangename mededeeling dat hij  het 
voornemen heelt te beginnen met 4 Februari aan-
staande eenige lezingen te houden over  de seethe-
tische opvatting vau het bouwkundig vak. 

Nog wordt door het lid 1. J.  Trooster , 
de vraag geopperd, om aau hel r te 
Amsterdam het beleefd verzoek te richten of er 
geen mogelijkheid zoude bestaan , tol de overzen-
ding van een of ander  belangrijk boekwerk uit 
de Bibliotheek onzer , teneinde op 
een onzer  Afdeelingsvergaderingen ter  inzage en 
bespreking te worden gebezigd. 

G . 

Vergadering van 19 Januari 1876. 

r  den heer  Singels werden uitvoerige me-
dedeelingen gedaan omtrent gips en gipsbraude-
rijen . Achtereenvolgens behandelde spreker de 
verschillende soorten van gipssteenen en de plaat-
sen, waar zij  gevonden worden, voorts het ge-
bruik , de eigenschappen, het branden, malen en 
ziften van het gips. 

c gipssteenen, welke hoofdzakelijk voor het 
branden gehruikt worden, zijn het gipsspaath, 
het zoogenaamde atlasgips, het albast en de ge-
wone pipssteen, welke geelachtig, roodachtig en 
sneeuwwil is. e dri e eerste soorten geven zeer 
fijne pleister, de laatste wordt meer  gehruikt 
voor  gewone slucadoorwerken. Van deze ver-
schillende soorlen werden monsters ter  bezichti-
ging gesteld. 

Verder  verklaarde spreker de wijze, waarop 
het gips, als het uit de vormen gegutcn te 
voorschijn komt. eene meerdere hardheid en 
schoonheid kan gegeven worden, en tevens hoe 
het tegen invloeden van lucht en vocht kan be-
stand gemaakt worden. 

t branden der  gewone en fijnere gipssoorten 
werd opgehelderd door  uitvoerige afbeeldingen 
van verschillende ovens, van den veldoven allot 
den veel verbeterden dubbelen oven voor het 
branden van de tiji e soorten. 

Ten slotte verklaarde spreker nog de wijze van 
branden in een oven , toebehoorende aan den heer 
Van Zanten te . 

e heer e vervolgde zijne mededeelingen 
over het Alhambra, en gaf achtereenvolgens eene 
beschrijving van de zaal der  Ambassadeurs of 
zoogenoemde Gouden zaal, de zaal der  Twee zus-
ters en dt zaal der  Abencerrages. Zoowel de 
afmetingen uls de vorm, versiering en inrichtin g 
dezer  zalen werden uitvoerig beschreven. 

a behandelde spreker de plaats der  leeu-
wenfunteiii in al haar  détai ls, welke plaats met 
hare gaanderijen en arcades als het schoonste ge-
deelte van het Alhambr a kan beschouwd worden. 

n byzonderheden gaf spreker  daarvan een be-
schrijving , zoowel als van de beroemde marme-
ren leeuwenfontein, terwij l een en ander  door 
prachtige afbeeldingen werd opgehelderd. Spre-
ker eindigde met de belofte, later  over de kleu-
renpracht van dit merkwaardig gebouw mededee-
lingen te zullen doen. 

Advertentie» . 

 ES S VAN Zwolle 
zijn voornemens, op Zaterdag den 5
1876, des namiddags teu één ure, ten e 
aan te besteden: 

t bestek ligt ter  Secretarie let inzage. Af-
drukken daarvan zijn aldaar van 26 Januari 1876 
af, op franco aanvraag verkrijgbaar . 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

VA N , Burg. 

J. . , Secr. 

op 

G 8 ! 1870. 

in het 

Timmerhui s te Botterdam, 

n a ar 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 Plaatse-
lijk e Werken enz., in het Timmerhui s en zijn , 
voor den prij s van 5 cents, verkrijgbaa r by d« 
Wed. P. VAN E Sc ZOON, Boek-
drukker s in den , ir . 73. 

Op g 8 Februari 1876 zal, door  Bur -
gemeester en Wethouders der  gemeente Weesp, 
iu massa worden aanbesteed : 

Bestek Ten zyn van af  31 Januari, 
a ƒ 1 per  Stuk verkrijgbaa r op het s te 
Weesp en uun de j  van C. A N & 
ZOON , Amsterdam. 

n worden verstrekt door den Archi -
tect G. B. , Plantuadje , V 19, 
Amsterdam. 

k van . Specialiteiten in 
, , -

en . 

N VA N , 
, -

N . 

Exploitatie de n van VAL E , 
geeft berlgt dat door  haar tot eenige A G E N T E N voor deu verkoop van
zijn aangesteld: 

S &  C ° . te A m s t e r d a m en 

E T &  C o. te , 

door wie ook tot het  inlichtingen wordeu verstrekt en  voor  geheel 
Nederland aangenomen op gelijke voorwaarden als aau de  Beltweg N°, 3, te Amsterdam. 

.  &, ZOON , 
8 T O O M K E T B L M A K E R S te A M S T E R D A M , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

Ontmanteling van . 

e ONTVANGE E EN -
N te  zal op Zaterdag den 19 
 1876, des middags ten één ure, bij  den 

Societeithouder  VA N U aan  Groote t 
aldaar,

e te verwerken hoeveelheden bedragen 

onder  anderen 13931 a aardewerk cn 

1050 1 bestrating met nieuwe keien, 

besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 

van Botterdam wordt 

. 

e 
t bestek ligt ter  inzage aan de n 

der e eu n te Arnhem, Zutfen, 
Grave en Nijmegen en is aan laatstgenoemd kan-
toor van 10 Februari 1876 af, tegen betaling 
van vijftig cent te bekomen. 

e aanwijzing in loco zal gegeven worden op 
g 17 Februari 187li, des voorniiddags 

ten elf ure, beginnende aan de

ten Gemeentehuize van  op Zatur -
dag den 12 Februari j  1876, des middags te 12 
uur , van het  van: 

c
Voorwaarden dezer  aanbesteding ziju te beko-

men bij  den r der  Gemeentewerken. 

e inschrijvingsbilletten moeten worden inge-
leverd ter  Secretarie dezer  Gemeente, uiteilij k 
den 11 Februari j  1876, vóór 's avonds 8 uur. 

G 

* . 
E E der  Gemeente Gasfabriek tc 

Nijmegen is voornemens om op Woensdag den 9. 
Februari 1876, des avonds ler, 6 uren, in het 
Gemeentehuis aldaar  publiek

. A. POTJES. 

. J

T E 

Specialiteit van  ter  bewerking van 

 en schetsen op aaneeaije. 

\\\ N E.\ Ï 
. 

 van Y Sc ("' . e  ter  dade-
lijk e aflevering gereed tot minstens concurreerende 
pryzen. 

lï.
FA  en N van  en 

, alle n van 
 gerjktc

 enz. enz. 

j de Gemeentewerken 
verlangd: 

op eene jaarwedde van  tot /  naar 
bekwaamheid. 

Zij , die voor  deze betrekking in aanmerking 
wenschen te komen, gelieven zich vóór den 10*" 
February e. k. met vrachtvrij e brieven of in per-
soon, onder  overlegging van aanbevelingsbewij-
zen, le wenden tot den r der  Gemeen-
tewerken C. . VA N , aun het Tim -
merhuis aldaar. 

Botterdam, 21 Januarij  1876. 

Verwarming eu Ventilering 
VA N GEBOUWEN. 

e Ondergeteekenden bevelen zich aan vooi 

het leveren vau

 door  middel van warme lucht, warm 

water ot stoom. 

S T & , 

Boompjes, nieuw nommer 54, 

 0 T  A . 

. , VO0BVASTE STEENEN, ENZ-
Siemeehaeen X.jjfrf » 55. . 

k „de e " 

. 
n uf vervaardigen en bentellen alle soor-

ii >nn - en andere . 
ij l kwaliteiten. E 

e vraag wordt uitvoerig beantwoord door 
deu r .  in den 

A A X A
v o o r 1 8 7 6. 

Tot Nut van 't Algemeen. 

Uitgave van S ü. T n E 48) 
Amsterdam 

N 

N
E E NE

F . . , 

 der Amliaehtwhool te Arnhem 

t vele Figuren, Post-8vo.

Adressen. 

Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen i 
éen regel ad ƒ 10.— 
twee regels  » 15.— 
dri e regels „  » 20.— 

rieynier  A Zoon. Amtterdam. Alle
meute» in cement, gips, i'uz. 1'iirllaml-Cenn-nt a  per  val 

 Arnhem.

Bouwterreinen te Vein te koop, aller 
 Adres den r  VAN -

E , te Arnhem. 

n te koon nabij  de n 
aan den Singel, te Utrecht, t. bevragen bij  den 
architect  aldaar. 

üedruk t by ü. VV. VAN  \ \  &  C"  Amlieai.  All e  F, W. VA N T . 

Elfde . F . 6. Zondag 6 i 1876. 

DE OPMERKER 
VOOB 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Ver«chijn t Zondag*, Prys per 3 munden f 1.65. n «bon-leert zich roor 

een jaargang. Afzonderlijk e nummer, bij  vouruitbesteUiug 15 cents. 

All e stukken en advertentien te adresseeren aan 

de e te A r n h e m . 

: 

Vau l—6 regels ƒ 1.  verif. r voor  clkeu regel 20 cents eu 10 cents voor cen 

nommer van het blad. ' i r  letters worde» naar  plaats rui m te berekend. 

G TO . 

n het voorjaar van 1875 heeft iu de politieke 
en speciale bladen een bericht sensatie gemaakt, 
dat zekere Engelschman het moeilijke vraagstuk 
der ventilatie op de meest bevredigende wijze zou 
opgelost hebben. j  zou namelijk een eenvou-
dig, mul tastbaar en doeltreffend middel gevonden 
hebben, om woonvertrekken, ziekenzalen, ge-
rechtszalen, scholen, fabriekzalen en welke groote 
en kleine ruimten niet al, gestadig van de noo-
dige hoeveelheid versche lucht te voorzien, zon-
der eenige tocht tc verwekken. Sommige dier 
bladen smukten dat bericht op met dc aandoen-
lijkst e en hatelijkste passages, om meer  klem aan 
de bewonderenswaardige vinding bij  tc zetten. 
Zoo lazen we in het Handelsblad van 21 April : 
»4it stelsel heeft bijna wonderdadig gewerkt in het 
politie-gerechtshof te s en in dat te -
pool, en de dankbare rechters hebben den uit-
vinder, die hun leven verlengd heeft, op de meest 
eervolle wijze hun dank betuigd voor  zijn even 
merkwaardige als eenvoudige uitvinding. "  En 
na verzekerd te hebben, dat de heer  Tobin, die 
een bejaard koopman te s wordt genoemd, 

e van zijn renten leeft" , zijn stelsel nu «on-
der toejuiching van de Times", in enkele publieke 
gebouwen van n toepast, wordt als tegen-
stelling een hatelijkheid ten beste gegeven op den 
destijds juist afgetreden Wethouder van publieke 
werken te Amsterdam, in de phrase: uditiseen 
spoclstelscl, waarvoor cen verstandig, edelmoedig 
wethouder van publieke weiken in de bres mag 
springen. Niemands ondergang is noodig voor 
do sugepiaal van dat spoelstelsel"  ens. 

e berichten, als zoovele van onze goed-
geloovige dagbladpers, moesten hoogstens een 
schouderophalen wekken. Zij  moesten als een 
reclame, niet om geld te slaan, maar om het 
blad tu vullen, beschouwd worden. t publiek 
zou ze wel weer  vergeten en de zaak qua talie son, 
zooal geen goed, dan toch geen kwaad stichten. 

n meende ik , voor het gewicht van 
de zaak, het er  niet bij  te moeten laten rusten. 
Zooals het geval destijds werd medegedeeld, was 
er  voor den wetenschappclijkeii man niets uit op 
te maken, althans niet meer, dan de gewone 
«Spielereien"  van zoogenaamde dilettant-physici, 
die van de wetten van de beweging der  lucht 
en van de vereischten eener  goede ventilatie zoo-
goed als niets afweten. 

lk heb mij  daarom tot Prof. Uurdanell Carter 
te n gericht, iu wiens hospitaal Tobin's 
stelsel zou zQn toegepast. k ontving het bericht, 
dat de uitvinder  octrooi had gevraagd voor  zyne 
vinding, zoodat voorloopig geene nadere bijzon-
derbeden konden worden medegedeeld. 

Tot dusver heb ik tevergeefs op die bijzon-
derheden gewacht, en intusscheu begeerig uitge-
zien naar  eenige mededeelingen omtrent dat stel-
sel in de Engelsche technische en medische tijd -
schriften. r  ook dat tevergeefs. Totdat ik 
werkelij k verrast werd dooreen artikel , in He Op-
merker van 26 r 1875, waarin meteen 
schijn van geleerdheid de waarde van Tobin's 
stelsel in deu breede wordt uitgemeten. 

t artikel is zoo geschreven, dat het blijk -
baar op den onkundige indruk moet makeu en, 
naar het schijnt, ook gemaakt heeft. t moet 
elk goedgeloovige in de vaste overtuiging bren-
gen, dat nu het vraagstuk eens voorgoed is op-
gelost, en dat Tobin's vinding het Eureka van 
het moeilijkste probleem is geworden. 

Nu, docht my, is het tij d om te spreken. 
t artikel mug niet met stilzwijgen worden voor-

bijgegaan. Zyn waarde en tevens de waarde van 
Tobin' s stelsel moet iu het ware licht worden 
gesteld. k zal beproeven dut thans te doen en 
zal tot dat einde den schrijver  op den voet volgen. 

e schryver  breekt met één pennestreek den 
staf over ul het tot dusver  bestaande. «Van do 
kunstmatige, ingewikkelde en met vele uitgaven 
vergezeld gaande wijze van luchtverversching, 
waartoe stoomwerktuigen, luchtkuualen en bui-
Uitleidingen onontbeerlijk zijn" , kun volgens hem 
geen sprake zijn. Zulk eene weelde kunnen wij 
ons in onze woonhuizen en fabrieken niet veroor-
loven. Ook de  ingewikkelde laat hy on-
besproken, oomdal geene iu alle opzichten aan 
de billijkst c eischen heelt beantwoord."  Wij had-
den echter  gaarne vernomen, welke eischen de 
schrijver  wel aan eene goede ventilatie stelt; ja, 
welke zyne meest billijk e eischen zyn. t ont-
waren wij  uit ziju opstel niet. r  welmoeten 
wij  er  uit opmaken, dat luj  dieniet kent, cn dat 
hij niet het flauwste begrip heelt van de wetten 
der beweging van gassen in 't algemeen en van 

die der  lucht in 't bijzonder. j  maakt zich, 
waar hij  eene verklarin g zal geven, er  steeds af 
met groote woorden en een reeks van vraagtee-
kens. Zoo vraagt hij  bijv. :  waardoor  ontstaat 
de tocht? Waarom stroomt de bedorven lucht 
door  onze, bij  de zoldering aangebrachte, openin-
gen niet zoo regelrecht naar  builen als wij  wel 
wenschten en verwachtten?"  "Eenvoudig — is het 
antwoord — omdat, door het uitademen en an-
dere gassen door  veibrandingsprocessen teweeg-
gebracht, de buiten zich bevindende zwaardere 
lucht teruggedrongen en onder  zekere voorwaar-
den in onze lichamen gedreven wordt.* '  Om met 
den schrijver te spreken zou ik zeggen: ik loof 
een premie vnn £ 10U0 uit aan hem, die mij  die 
phrase in goed h duidelij k weet te maken. 
k verklaar er  geen woord van te begrijpen. t 
komt mij  voor, dat de schrijver ze uit een taal 
heeft overgenomen, die hij  niet verstaat. k 
vraag: wat wordt door het uitademen en andere 
gassen teweeggebracht? t ons aannemen: 
waterdamp en lucht, die rij k aan koolzuur en 
koolwaterstofgassen is, een en ander  warmer dan 
de buitenlucht. t mengsel zou dus de buiten 
zich bevindende zwaardere lucht terugdringen: 
 a. w. de warme lucht uit het vertrek zou naar 

buiten ontsnappen. k zou nu wel eens willen we-
ten hoe in dit geval tocht zou ontstaan. r die 
buitenlucht, die teruggedrongen wordt , wordt te-
gelijkertij d onder  zekere (?) voorwaarden in onze 
lichamen gedreven. e dat mogelijk is, is mij 
eeu raadsel, tenzij  die «zekere voorwaarden"  ope-
ningen in den muur tegen den vloer , waar-
door de koudere buitenlucht binnenstroomt. En 
zoodoende zou dan de tocht verklaard kunnen 
worden. Xu kun ik het mis hebben met mijne 
verklaring , maar zij  geeft althans meer  licht , 
dan die van den schrijver. 

e onaangename toestand — vervolgt de schrij-
ver — moet door de verticale (?) luchtverver-
sching van Tobin opgeheven worden."  En waarin 
bestaat nu die «nieuwe"  methode, welke aan alle 
eischen, onder  alle omstandigheden, zal voldoen.' 
Wi j vernemen die uit de beschrijving (?) van zulk 
cen toestel, geplaatst in een vertrekj e vau het 
St.-Georgc-hospilaal voor  ooglijders te . 

n een klein, huog (?), ongeveer 7.20 . inliet 
vierkant groot vertrek, zijn tegen de muren acht 
verticaal staande buizen geplaatst, waarvan de 
doorsnede cen halfrond is en 0.05 . middellij n 
heeft. e vlakke zijden ziju tegen den wand be-
vestigd, de opening is ongeveer 1.20  den 
vloer  verwijderd . Onder  laatstgenoemde zijn ze 
knievoriui g omgezet of gebogen, om in hotizon-
tale richtin g ouder de vloerdelen naar de bui-
tenlucht geleid te worden."  Ziedaar de inrich -
ting. Nu de weiking. eOp die wijze  lezen 
we verder — stroomt de buitenlucht eerst hori-
zontaal iu ieder der  buizen, en dringt bij  de ge-
noemde openingen in het vertrek." 

k heb, met die gegevens voor  oogen, mij  af-
gevraagd : hoe moet ik die methode toepassen op 
mijn studeerkamer, op onze scholen, onze fabrie-
ken? En dan mis ik dri e gegevens: 1'hoe groot 
de ruimt e is, 2'  hoeveel personen daarin aan-
wezig waren, en 31*  hoe lang zy in die ruimt e 
vertoefden. 

e zoogenaamde methode van Tobin zou eigen-
lij k rusten op het beginsel, dat een zwaardere 
luchtsoort cen lichtere verdringt . t beginsel, 
op zich zelf juist , krijg t eerst beteekenis uls die 
beweging van de verschillend verwarmde lucht 
methodisch door een bepaalde, in juiste verhou-
ding zijnde kracht plaats heeft. r  dat is juist 
wat hier  ontbreekt. r  wordt gemist eeue op-
gave van stroomsnelheid en van de hoeveelheid 
versche lucht, die in een gegeven tyd in zekere 
ruimte , bevolkt door een bepaald aantal personen, 
zal worden ingevoerd. Zal de instroomende lucht 
geen tocht veroorzaken, dau mag hare snelheid 
0.70 . per  seconde niet overschrijden. r nu 
weten we, dat die snelheid van de buitenlucht 
zeer  afwisselend is en wel van 0.5 . per  seconde 
by' zoogenaamde windstill e tot 150 . bij  storm. 
Aan die wisseling is meu nu blootgesteld, indien 
men volgens Tobin' s stelsel een gat in den muur 
slaat en daaraan een omgebogen verticale buis 
verbindt , t gevolg daarvan zal wezen, dat men 
meestentijds te weinig stroomsnelheid zal hebben, 
om voldoende luchtwisseling te erlangen, maar 
aan den anderen kant tocht, als de wind op de 
opening met een grootere kracht dan 1 . per 
seconde blaast. Nu gebruikt de schrijver  het un-
eigenlyke woord van scohaesie"  der  luchtzuil ; dit 
kan alleen het geval zijn uls de luclitkolom met 
een sterke kracht door de buis geperst wordt. 

r dan zal er  ook merkbare tocht ontstaan, 
't s een dwaasheid eens vooral te zeggen, dat de 
i samen hangende luchtzuil nog tot 1.50 . boven 
de buis zal opstijgen, om dan (ongeveer 2.40 tot 
2.90 . van den vloer) waaiervormig uileen te 
gaan." t hangt, behalve van de windkracht , 
ook van het temperatuurverschil binnen en buiten 
het vertrek af. 

r nu geldt in de tweede plaats de vraag: 
hoe groot of hoe talrij k de aanvoeropeningeii moe-
ten zijn bij  een gegeven ruimte, het aantal per-
sonen en andere bronnen van luchtbederf? 

e vraag kan alleen voldoende worden opge-
lost door het bepalen en van een , 
d. i. van de hoeveelheid versche lucht, die elk 
individ u in een gegeven tij d behoeft. t gaat 
niet aan, dit nnn het toeval over te laten. t 
moet van te voren met juistheid berekend wor-
den. En die gegevens missen we weder in ge-
noemd, opstel. 

e samen bange ii tie luchtzuil wordt, volgens den 
schrijver, «ongetwijfeld veroorzaakt door  den sterke-
ren van buiten werkenden druk , waaraan de binnen-
ste (?) kamerlucht geen evenredigen tegendruk ver-
mag tegenover te stellen, en daar  de luchtdruk van 
buiten onafgebroken voorduurt , behoudt de meer 
genoemde verticale luclilkolo m voortdurende voe-
ding en voert alzoo de inwendige ruimt e voortdu-
rend versche lucht toe." e schrijver  verwart hier 
blijkbaaV lucht- en winddruk , of liever, hij  laat 
den winddruk geheel buiten rekening, a Want — 
la;i t hij  er  op volgen — in plaats van indringen 
met stooteu en onregelmatig naderen op onze 

, dringt ze als een zuil boveuwuarts en 
vermengt zich eerst op 2.50 a 2.90 . hoogte, 
en derhalve boven onze hoofden, met andere lucht." 

t zal echter  eerst plaats vinden, als de lucht 
met een aanmerkelijke kracht in de buis wordt 
geperst, en dat geschiedt enkel door  den wind, 
derhalve met stooten, want de luchtvcrdniiuin g 
in de warmere bovenlagen van een vertrek is nooit 

zoo sterk, dat de koude lucht in constanten stroom 
door deu geringeren wederstand in die ruimt e 
zal dringen. n zal dus hier, evenals bij  elke 
natuurlijk e ventilatie, óf aau tocht óf aau genoeg-
zaam geheel gemis van luchtwisseling blootstaan. 

e phrase: JJ liet geheele geheim bestaat, volgens 
het hier  medegedeelde, eenvoudig in de verras-
sende krucht der  cohaesïe van de verticale lucht-
zuil , om door  haar eeu onophoudelijke luchtver-
versching boven onze hoofden te bewerken", moet 
dus teruggebracht worden tot de eenige waar-
heid: bij  cohaesie van de luchtzuil tocht, in het 
andere geval geen of bijna geen luchtwisseling 
door de buis; in beide gevallen geen behoorlijke 
luchtverversching. Ja zelfs zal bel gebeuren, 
dat er  een vreeselijke tocht ontstaat door  reten 
van vensters en deuren (en door deu muur) , in-
dien daarop de wind staat; terwij l de luchtstroom 
n de buizen in eeu gedeelle van het vertrek ge-
plaatst van den wind afgekeerd , in omgekeerde 
richting , derhalve de kamerlucht naar  buiten, 
zich zal bewegen. 

Er blijf t van al het aangevoerde, vaiidiephau-
tastische ulunteiu van koude lucht" , die tut een 
bepaalde hoogte boven de hoofden der  aanwezigen 
in constanten stroom opstijgt zonder  binder te 
verwekken, nicls over, dau eeu onvoldoende gc-
mucn-chap met de buitenlucht, die aan al de 
nukken van de wind stroom en is blootgesteld, en nu 
eens als tucht-, dan weder  als afvoerbuis zal werken. 

lk moet het hierbij  laten. En zoo ik de lezers 
van He Opmerker nog met overtuigd heb, dut 
het door  bedoelden schrijver  aanbevolen stelsel 
geen stelsel is, maar  een overoud hulpmiddel van 
luchtwisseling door de wetenschap ul lang ver-
oordeeld, dau neem ik de vrijhei d te verwijzen 
naar  hetgeen de boeren O uniting eu n 
daarover  inde Schat der gezondheid (1801 en 04), 
de keer Van Benuuelen iu He Schoolbode (1870 
eu 1874) en ik in He Opmerker nu' , 30, 40 en 
44, 1874, hebben gezegd. 

't s en blijf t een treuri g verschijnsel, dat al 
het streven vuu gemoedelijke eu bekwame mannen 
op di t gebied schipbreuk lijdt , eu dat men ge-
reede ooren leent aan de onbekookte reclames 
van buiteulaudsclie bladen en de Spielereien van 
onkundige liefhebbers. t ongeëvenaarde driest-
heid wordt al wat onze geleerden iu de laatste 
jaren op dit gebied verkondigd hebben doodge-
zwegen, om het door beu in beginsel afgekeurde 
nis ecu non plus ultr a van volmaaktheid aan te 
bieden. Op welken grond, op welke ervaring? 

n betzellde nummer van He Opmerker lees ik 
een overzicht van hut verhandelde iu een verga-
dering van de Afdeeling u der -

schappij  tot bevordering der t en daarin 
komt voor: tonder de ter  sprake komende be-
kende middelen tot ventileering. waarvan vele 
schadelijke tocht veroorzaken, worden ook de 
in den laatsten tij d aanbevolen liicbtfontein en 
de wonderkacbel genoemd. e eerste werd gun-
stig beoordeeld" k vraag nogmaals : op 

welken grond, op welke ervaring.' Zou betook 
op deze zijn , dat men onlangs in de atikheete 
cu benauwde l te m van 8UO0 

s inhoud, waar  'savonds 1350 mensehen om-
streeks vier  uren bijeen zijn eu waar 150 gaspit-
ten branden, zonder  eenigen afvoer van de be-
dorven luebt, als afdoend middel van ventilatie 

N zoogenaamde Tobinsche buis van geringe 
doorsnede plaatste? 

Waarlijk , soolang men zulke doorslaande be-
wijzen van unkunde bij  de mannen van het vak, 
zelfs in de voornaamste steden van ons , 
waarneemt, mag men zeker  niet rekenen op een 
voldoende oplossing van dit allermoeilijkste vraag-
stuk. Zoolang zal het charlatanisme nog steeds 
over de wetenschap zegevieren; zoolang zullen 
nog vele offers genaakt worden, 

't s treurig , maar 't is een feit! 

. S. Sr. C. 

VE  E EN N O VA N N EN -

S AAN - EN S VA N 

. 

Op Woensdag 20 . . werd te 's-llage in 
het lokaal der  Ambachtsschool de vierde Alge-
meene Vergadering dezer  Vereeniging gehouden. 

ü e Voorzitter , de heer . O. Snoer, opende de 
bijeenkomst met een hartelijken welkomstgroet 
aan de aanwezigen en uitte den wensch, dal we-
derom de bijeenkomst zou bijdragen tot bevorde-
rin g van het ambachtsonderwijs. 

e Secretaris, de heer J. . Cornelisse, las 
de notulen der  vorige vergadering, die werden 
goedgekeurd, waai na de heer . . Boersma, 
Vice-Vnorsitter  eu Penningmeester, het jaarlijksc h 
verslag uitbracht over  zijn gehouden beheer. 

e Commissie tot nazien van de rekening en 
verantwoording, de heeren J. . v. d. t en 
J. . v. d. , bracht in haar  rapport hulde 
aan den Penningmeester  voor  zijn alleszins zuinig 
beheer , waardoor bet mogelijk werd tie som van 
/'80. die de jonge Vereeniging reeds in de on-
derwijzers-spaarbank had gestort, op /'100 te 
brengen, cn over te gaan tol eeue verlaging van 
contributi e voor de leden van /' 5 up ƒ 2 per  jaar, 
waardoor  waaisehijulijk het aantal leden cn be-
gunstigers zal toenemen. 

e heer A . C. de Graaf leverde een supple-
ment op dc woordenlijst voor  scheepsbouw. e 
Vergadering zeide deu heeren Olie en e Graaf 
dank voor den reuzenarbeid door  beide heeren 
ondernomen, om de grondslagen te leggen van 
een woordenboek zoowel vour  huis- als scheeps-
bouw, ten dienste der  Ambachtsscholen en in-
richtingen daarmee overeenkomende, eu voor  dun 
werkman in ' l algemeen. All e leden beloofden 
hunne medewerking tot completeering van dat 
werk. r  deu heer e Graaf werden aan de 
Vereeniging eenige weekbladen geschonken, waarin 
artikelen door hem geschreven voorkomen, be-
trekkin g hebbende op het ambachtsoiiderwijs. 

e heer  Boersma schonk der  Vereeniging zijn 
door de j tot bevordering der -
kunst bekroond antwoord op de prijsvraag: «Welke 
is do reden, dat de ambachtsstand zoo weinig 
genegenheid voor het kunstonderwijs toont, en 
welke middelen behooren te worden aangewend, 
om die onverschilligheid te doen ophouden ? 

Ouder  dankzegging aan de gevers werden deze 
geschriften aangenomen. 

t algemeene stemmen werd besloten deu heer 
. J. Zaaijer  Azn. namens de Vereeniging dank 

te zeggen voor  datgene, wat bij  mondeling en 
schritielij k bydraagi lot waardeering 8n bevorde-
rin g vau het theoretisch eu practisch ambachts-
ouderwijs. 

Aan de Vereeniging en belangstellenden n het 
ambaehtsonderwijs werd inzonderheid tot kennis-
making aanbevolen het werkje vour  practisch on-
derwij s van den beer  Sacalis te Parijs, getiteld: 

t primair e et d'approntissage u -
bliuthéque Franklin)' , Paris 1875, prl x 30 centi-
mes. Er  ward besloten, dat de vijfd e algemeene 
vergadering iu hut laatsl van Juli zou wordeu 
gehouden le Voorburg. 

Op veizouk van verscheidene leden, waaronder 
du steller van punt 1 der  punten vau deu Be-
schrijvingsbrief , werd besloten den heer . , 
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Boersma, als inleider van punt 2, het eerst het 
woord te geven. 

Punt 2 luidde: 
«Evenals op elk ander  wetenschappelijk gebied 

hebben zich ook op het nog niet lang ontgonnen 
veld van het ambnchtsonderwijs allengs twee rich-
tingen geopenbaard, zich kenmerkende door de 
keuze vooral der  theoretische leervakken, en de 
wijze van behandeling en inrichtin g van het tee-
kenonderwijs: de eene, die zich vooral ten doel 
stelt, den leerlingen de noodige kennis te ver-
schaffen , om zich na het verlaten der  school op 
hun speciaal vak toe te leggen; de andere, die 
van het practisch onderricht hoofdzaak maakt en 
ten doel heeft om de leerlingen op te leiden tot 
ervaren handwerkslieden, bekwaam om terstond 
na bet verlaten der  school als zoodanig in dienst 
te treden, maar tevens genoegzaam ontwikkeld, 
om bij  voortgezette studie tot betere maatschap-
pelijk e positie op te klimmen." 

Beide richtingen zijn onder de in ons vader-
land bestaande Ambachtsscholen vertegenwoordigd. 

e heer  Boersma zeide, dat hij  een oude schuld 
had af te doen, daar hij , door  omstandigheden 
buiten zijn schuld, verhinderd werd de vorige ver-
gadering, waarin dit punt van bespreking aan 
de orde was gesteld, bij  te wonen. 

e zaak, welke 't bier  geldt, zeide spieker, is 
echter van te blijvendcn en gewichtigen aard, 
dan dat hierbij  van het »ui tste l, afstel"  sprake 
zou mogen zijn. 

Spreker  noemde de medegedeelde zinsnede in 
meer dan één opzicht belangrijk , doch hij  voor 
zich wenschte ze alleen te bespreken, met 'toog 
op de vraag: n hoever die aangehaalde regelen 
waarheid, en vooral, nuttige waarheid bevatten. 

t kenmerkende dei twee richtingen, waarvan 
hier  sprake is, moet in de eerste plaats gezocht 
worden bij  de theoretische leervakken en het tee-
kenonderwijs. 

Uit de programma's van onderwijs der  Am-
bachtsscholen te Amsterdam, Botterdam, n 

g en Arnhem over de cursussen 1874 en '75 
gegeven, toont spreker  aan: 1*  dat de tijden aan 
de theoretische lessen (buiten teekenen en boet-
seeren) een betrekkelij k gering verschil opleveren; 

2' dat dit verschil bij  de teekenlessen rneer is, 
ofschoon ten opzichte van Amsterdam cn -
dam meer  schijnbaar  dan werkelijk , want te Am-
sterdam wordt boetseeren hij  het teekenen be-
grepen; te m worden de teekenuren aan-
gevuld door  lessen aan de Teekenacademie; n 

g geeft wat minder, Arnlie m weer wat min-
der. En dte afdaling is nog al aanmerkelijk, 
vooral wanneer men Arnhem met Amsterdam ver-
gelijkt . t verschil zou aanleiding kunnen ge-
ven tot de onderstelling, dat nan laatstgenoemde 
inrichtingen aan het teekenen niet dat overwe-
gend belang wordt toegekend als aan de an-
dere genoemde Ambachtsscholen. r  echter te 
Arnhem of te e aan geen van beide scho-
len de derde cursus nog in werking is, is het 
te gewaagd, daar  veel \an te zeggen. s 
zou *t later  wel eens kunnen blijken , dnt in dien 
derden cursus een onevenredig groot aantal tee-
kenlessen zullen gegeven worden, om goed te 
maken, zegt spreker, wat op dit ocgenblik in zijn 
oog eene tekortkomin g is. Een en ander  deed 
spreker  liever dc onderstelling opperen, dat on-
der ode keuze der  theoretische leervakken"  en 
ude wijze van behandeling en inrichtin g vnn het 
teekenonderwijs", zooals het in 't punt van bespre-
king staat, alleen de quaestie van opvatting moet 
worden op den voorgrond geplaatst. 

Vergelijken we, gaat spreker  voort, de omschrij-
ving dier  vakken van de vier  vermelde scholen 
onderling, dan zien we, dat onder de theoreti-
sche vakken wordt verstaan en gegeven: 

Te Amsterdnm: 
Voortgezet lager  onderwijs, d. i . lezen, schrij-

ven , taal en rekenen, verder  algebra en meet-
kunde, natuur- en werktuigkunde. 

Te : 
s (zonder  omschrijving), ver-

der  rekenen, algebra, meetkunde, natuurkunde. 
Te 's-Gravenhage: 

- cn voortgezet lager  onderwijs, d.i. 
lezen, schrijven, taal, geschiedenis en aardrijks -
kunde, verder  meet- en stelkunst, nntuurvukken 
(d. i. met inbegrip van wat schei- cn werktuig-
kunde). 

Te Arnhem: 
s lager  onderwijs (zonder  omschrij-

ving), verder algebra en meetkunde, natuur- en 
werktuigkunde. 

t voorgnande, zegt spreker, getuigt z. t. van 
de meeste eenstemmigheid ; reden waarom hij  in 
de keuze van leervakken tevergeefs naar  ver-
schil van richtin g zocht, en do schrijver van de 
zinsnede in quaestie zich niet juist uitdrukte , 
daar bij  waarschijnlij k de wijze van opvatting en 
uitvoering op 'toog had, zooals hij  ook bij  't 
teekenonderwijs spieckt van ^behandeling cn in-
richting." 

t terrein , waarop wij  thnns gebracht zijn, 
gaat spreker  voort, geeft stof te over  voor  gedach-
tenwisseling, maar de meergemelde zinsnede laat 
ons niet geheel vrij . Er  wordt eene omschrijving 
pegeven van de twee genoemde richtingen: de 
eene, »dic zich vooral ten doel stelt den leerlin-
gen de noodige kennis te verschaffen, om zich 
na het verlaten der  school op hun speciaal vak 
toe te leggen"; de andere, »die van het practisch 
onderwijs hoofd/aak maukt en ten doel heeft om 
de leerlingen op te leiden tot ervaren handwerks-
lieden, bekwaam om, terstond na het verlaten der 
school, als zoodanig in dienst te treden, maar 
tevens genoegzaam ontwikkeld, om bij  voortge-
zette studie tot betere maatschappelijke positie 
op te klimmen." 

, zegt spreker, zullen we onwillekeurig eer 
denken aan Ambachtsscholen, die alleen theore-
tisch onderwijs geven, dan aan Ambachtsscholen, 
die theoretisch en practisch onderwijs geven. 

Eerstgenoemden zouden dan de burgerdag- en 
avondscholen kunnen zijn , laatstgenoemden die, 
welke wij , zegt spreker, hier  vertegenwoordigen; 
doch in de geheele zinsnede is geen sprake van Bur-
gerscholen ; maar  integendeel alleen van 'f nog 
niet lang ontgonnen veld van ambachtsonderwijs. 

Er moeten, volgens het Arnhemsche verslag, 
twee sterk afgeteekende richtingen bestaan: de 
eene met de theorie, de andere met de practij k 
op den voorgrond. h daar er  in de keus der 
leervakken en in den tij d daaraan besteed geen 
noemenswaardig verschil bestaat, komen wij , zegt 
spreker, nu tot dc onderstelling, dat de theore-
tische vakken volgens de eene richtin g gedoceerd 
zullen worden om hunne theoretische, en volgens 
de andere om hunne practische waarde. 

Spreker  zegt, dat elk leervak van tweeërlei 
zijde kan beschouwd en omschreven worden: als 
vak van opleiding, van opvoeding, — en als vak 
van practische toepassing, van onmiddellij k gebruik 
maken op cen bedrijf . 

g en moet, vraagt spreker, aan onze theore-
tische en practische Ambachtsscholen de theorie 
alleen om het eerste of om het laatste worden 
onderwezen, of, mag en moet dit om beide ge-
schieden? 

Een stellig antwoord kan, volgens spreker, niet 
twijfelachti g zijn. e betrekkelij k kort de Am-
bachtsscholen ook nog bestaan, toch is elk over-
tuigd, dat herhalingsonderwijs hoogstnoodig is, 
ook vooral omdat door het lager  onderwijs slechts 
een deel dier  vermogens ontwikkeld wordt , die 
bij  de uitoefening van een handwerk zoo bijzon-
der te stade komen. Zoo goed als men weet, 
zegt spreker, dat er  van de ontwikkelin g van het 
geheugen, het begrip en het oordeel der  kinde-
ren werk wordt gemaakt, zoo weinig bekend 
schijnt bet te zijn , dat cr  van dn ontwikkelin g 
van het waarnemings-, voorstellings- en terugge-
vings-vermogen te weinig of geen werk wordt 
gemaakt. Wat ligt dus voor ons, zegt spreker, 
anders voor de hand, dan 't lager  onderwijs aan 
te vullen en het geleerde te vervolgen en uit te 
breiden in ry n geest, d.i. opleidend, opvoedend, 
theoretisch? 

, haast spreker  zich er  bij  te voegen, dun 
zoo goed en zoo spoedig mogelijk, om het leervak 
daarna practisch toe te passen. Zonder het eerste 
geeft 't laatste weinig of niets, met het eerste 
geeft 't laatste meer en beter. 

t is ook de richting , die volgens spreker  bij 
het teekenonderwijs moet gevolgd worden. 

Bij  het teekenonderwijs kan van twee richtin -
gen bij  't ambachtsonderwijs sprake zijn, ofschoon 
die richtingen in 't Arnhemse!) verslag onjuist 
zijn omschreven; want hoewel het duidelij k is, 
dat de eene richtin g het teekenen als vak van 
vormende en practische waarde beide aan de 
Ambachtsscholen wenscht onderwezen te zien, 
terwij l de andere zich schijnt te vergenoegen met 
alleen practische toepassingen te leeren, volgt 
hierui t nog niet hetgeen in dc zinsnede in quaestie 
staat, "dat de eerstgenoemde zich slechts ten doel 
stelt, den leerlingen de noodige kennis te ver-
schnlfen, om zich (eerst) na het verlaten der 
school op hun speciaal vak toe tc leggen." 

t bewijs hiervnn, zegt spreker, zou hij  niet 
gaarne op zich nemen, terwij l gemakkelijk is aan 
tc toonen, dat de eerste richtin g met dat eene 
ook het andere wil : nl. »van bet practisch on-
derrich t (daarna) hoofdzaak maken, met het doel, 
om den leerlingen (reeds op school) de eerste vak-
opleiding zoodanig te geven. dat zij  na het ver-
laten daarvan in hun vak kunnen optreden, als 
(voor hun leeftijd eu opleidingsjaren) ervaren 
handwerkslieden, die practisch en theoretisch, 
zoodanig zijn ontwikkeld, dat zij  bij  voortgezette 
studie en bedrij f tot betere maatschappelijke po-
sitie kunnen' opklimmen, dnn zonder  zulk eene 
opleiding over 't algemeen mogelijk zou zijn. Spre-
ker zou, wat het teekenonderwijs betreft, nog in 
uitvoerige beschouwingen kunnen treden, doch hij 
zal alleen herinneren aan datgene, wat daarom-
trent ten vorigen jur e op de e ver-
gadering van leeraren bij  het middelbaar  onderwijs 
is gezegd, waar  toen uitvoerig gediscussieerd is 
over de wijze hoe het vakteekenen, en in 't bij -
zonder het bouw- en werktuigkundi g teekenen, 
aan onze inrichtingen voor de opleiding van den 
handwerksstund te doen geven. Ook zegt spreker 
dat hij  slechts de inleiding van een punt van 
bespreking heeft op zich genomen, en niet eena 
volledige bespreking daarvan. 

j  wijst nog op een feit, dat de besproken 
quaestie zeker  dubbel belangrijk maakt. 

nBeide richtingen zijn onder  de in ons vaderland 
bestaande Ambachtsscholen vertegenwoordigd"  zegt 
het slotwoord der  besproken zinsnede, en het Be-
stuur der  Arnhemsche Ambachtsschool laat daarop 
in zijn - verslag volgen i »dnt de laatstgenoemde 
der  bovenbedoelde richtingen voor  hem de aan-
gewezene was, en bij  de geheele regeling van 
bet onderwijs en de vaststelling der  leerplannen 
zijn uitgangspunt"; terwij l het Bestuur  omtrent 
de resultaten daarvan de gunstigste verwachtingen 
koestert. 

Uit deze regelen blijk t nog, dat het Bestuur 
eener  Ambachtsschool zich parti j  stelt in eene 
zaak van louter  onderwijskundigen aard. t kan 
van weinig gewicht schijnen, als Bestuur  en On-
derwijzers het hieromtrent eens zijn ; maar wat 
kan daaruit in een tegenovergesteld geval niet 
voortvloeien? Spreker  gelooft, dat het bedenkelijk 
moet genoemd worden voor  het ambachtsonderwijs 
in 't algemeen, wanneer  zich dergelijke invloeden 
op zulk eene wijze openbaren, nog vóór dat de 
ondervinding in deze kun uitspraak doen. 

Spreker  zegt, dat menige zijner  beschouwingen 
op verkeerde onderstellingen kunnen berusten, 
reden waarom hij  die thans onderwerpt aan het 
oordeel van allen, die belang in deze zaak stellen 
eu in de terste plaats van hen, die met het on-
derwij s aan de Ambachtsscholen vertrouwd zyn. 

e discussién volgden op deze inleiding, 

e conclusie dier  besprekingen was, dat in de 
bestaande omstandigheden aan onze Ambachts-
scholen een degelijke repetitie van het lager ou-
derwij s in het eerste studiejaar  noodzakelijk moet 
voorafgaan; 

dat over 't algemeen eerst in het 2'1'  jaar kan 
aangevangen worden met aan bet onderwijs, ook 
aan 't theoretische, eene meer  practische richtin g 
to geven met het oog op 't vak, dat dc leerling 
gekozen heeft; 

dat in het 3iU jaar het theoretisch en practisch 
onderwijs geheel moet ingericht zijn naar de be-
stemming van den leerling; 

dat de gulden regel: »het hoofd moeide hand 
besturen"  , nimmer bij  ons ambachtsonderwijs mag 
worden uit het oog verloren, dat het teekenon-
derwij s eerst geheel den weg moet volgen van 
het herhalingsonderwijs, dat daarbij  steeds ont-
wikkelin g vuu het waarnemings-, voorstellings- en 
tcruggevingsvermogen op den voorgrond moet 
staan, cn dat daarom het vooraf en samen gaan 
van projectieteekenen met bouw- en werktuig-
kundig teekenen noodig is; 

dat ook in den werkwinkel volgens plan en 
methode moet gewerkt worden, hetzij  er  zooals 
in de eene school op ware grootte, of zooals aan 
de andere op verkleinde schaal wordt gewerkt; 

dat het hoe en waarom ook in de werkplaats 
schering en inslag moet zijn — en alle oogen-
verblindin g ook duur  moet achterwege blijven; 

dat ook in de werkplaats theorie en practij k 
moeten samengaan. 

t algemeene stemmen werden de volgende 
motiën aangenomen. 

i e e Vergadering betreurt het, dat er  in zake 
het Ambachtsonderwijs uitspraak is gedaan iueene 
quaestie, die nog niet voor  oplossing vatbaar is. 

2C c Vergadering vindt het bedenkelijk dat het 
Bestuur  eener  Ambachtsschool zich parti j  heeftge-
steld in eene zaak, die nog niet genoegzaam door 
de ondervinding is kunnen worden toegelicht. 

Nog kwam ter  sprake het Verslag van de Ver-
gadering van den Nederlandschen Werkmansbond, 
gehouden op de beide n 11. te Amsterdam. 

e Vergadering was verheugd, dat het getal 
der  werklieden, die ambachtsonderwijs voor den 
toekomenden werkman begecron, zoo aanmerkelijk 
toeneemt. Zij  betreurt het evenwel, dat die ont-
wikkelden en goedgezinden in die bijeenkomsten 
zoo zeer te kampen hebben met enkele nl- en bet-
weters, die in hunne besprekingen toonen zoo 
weinig ontwikkeld te zijn en toch meenen alle 
wijsheid in pacht te hebben. 

Na een warm woord van dank ann den inleider 
van het vraagpunt cn de leden, die door  hunne 
discussién blij k van hunne liefde voor het am-
bachtsonderwijs hadden gegeven, en aan het Be-
stuur der  's-Gravenhaagscho Ambachtsschool voor 
het afstaan van het lokaal, werd de Vergadering 
te 4 uren door den Voorzitter  gesloten. 

. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

n , 22 Januari 1876. 
Weledele Heer! 

n  Opmerker van 9 Januari komt een in-
gezonden stuk voor van den heer  J. . de , 
waarin gezegd wordt dat de Sarphati-Commissie 
bij  de openbaarmaking der  jury-uitspraa k opzet-
telij k of onbedacht verzwegen heeft het feit, dat 
de bekroning met den eersten prij s van den heer 

e f plaats vond met algemeene stemmen 
der vijf  juryleden. 

t gezegde nu berust op eene dwaling. n 
het rapport van de jur y aan de Sarphati-Com-
missie is uitdrukkelij k gezegd, dat de aanwijzing 
der  bekroonde ontwerpen en hun rangregeling 
beslist zijn bij  meerderheid van stemmen. 

Aangenaam zal het mij  zijn , indien aan dit 
schrijven een plaats in uw geacht blad  Op-
merker kan verleend worden. 

d heb ik de eer  te zijn 
Uw

. 

Berichte n en mededeelingen . 

. 

's-Gravenhage. Z. . heeft J. A. Weinberg, 
thans buitengewoon opzichter, met ingang van 1 
Februari e. k. benoemd tot rijksopzichter bij  de 
landsgebouwen te 's-Gravenhage. 

— r  den Gouvernoui-Gencraal van e 
zijn overgeplaatst: bij  het personeel van de Bur-
gerlijk e openbare werken : van Samarang naar 

, de ingenieur 2e klasse . G, -
vert ; van Banjocmas naar  Band jar-Negnra de in-
genieur le klasse N. G. Franse; van Soerakarta 
naar s de ingenieur le klasse J. Flikken-
schild; van Soerabaia naar  Pasoeroean , dc opzich-
ter  le klasse C- F. Welker; van s naar 
Soerakarta de opzichter le klasse . . Schultz; 
van Patjitan naar  Soerabaia, de opzichter 2e klasse 
J. F. ; van Pasoeroean naar  Patjitan , 
de opzichter 2de klasse C. . Gligoor; van -
djokart a naar  Soerakarta, de opzichter 2c klasse 
J. F. . Beck; van Pekalongaii naar  Simbung, de 
opzichter 2e klasse . Burm; van Pasoeroean naar 
Bangil, de opzichter 2de klasse B. ; 
van Bandjar-Negara naar  Adjibarang , de opzichter 
3e klasse B. van de Beek; vun o uaar 
Gorontalo, de opzichter .1. Wilhelmus; van Ban-
dong naar , de opzichter  F. . Oosten-
broek ; van Batavia naar  Pndttng, de opzichters J. 
Urn kink cu G. van ; naar n de op. 
ziehier  C. ; naar  Soerabaia, de opzichters 
J. W. F. van Brussel en G. B. Berkhout; naar Sa-
marang de opzichter A. , W. . 

 te |n' , uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het pror . best
het verbreeden cn verdiepen van een gedeelte der 
Noordervaart nabij  het gehucht Beringen, gemeente 

. g ƒ8130. 

 tc  uren, door  burg. cn weth. van ld aar* 
deradeel, bij . de Vries: liet wegbreken en weder-
opbouwen van een houten val- of wipbrug, met dito 
landhoofden. 

 te 11 uren, door het gemeente-
bestuur: lo. liet bouwen vau cen gemetseld sluislioofd 
met 2 paar  knerdeuren op eene belonfundcering ea 
van cone houten directiekcet; 2o. het maken eener 
vaste bouten brug met ijzeren liggers en eener  bouten 
losplaats, heide ten behoeve van don aanlog van het 
kanaal door de Pee] van . 

, tc 12 uren, door het ge meen te best.: 
liet bouwen op het gemeen leplcin eener  onderwijzers-
woning. Aanw. te 10 ureu. 

» u i l o m , te 1 uur , door  don burgem. van -
morlaud eu Nieuwkruislaud: liet bouweu van 2 vaste 
bruggcu in de nieuw aan te leggen kunstwegen. 
Aauw. te Ü 1 . uren. 

it i j  m, bij . J. Jippes: het stichten van eene 
boereuhuiziinz; met schuur, op een nieuw terrein, na-
bij , ouder . lal . bij  don archi-
tect F. , te Stiens. 

 in liet Blauwhuis: het gedeeltelijk af-
breken cn wederopbouwen van-, en het bouwen eener 
verdieping op de winkelhuizing aan de , al-
daar, van S. Groenhuizen. 

 te  uren, door  burg. en weth.: het ver-
grooten van de school uldaar. Teekeningen en bestek 
ter  inzage aan de socreUric. Aanw. 7 Febr., tc 8 uren. 

 bij  den president-kerkvoogd der . ge-
meente: het witten der  kerk, benevens eenige repa-
ration aan hot plafonden dc lijslcu in dn kerk. Auuw. 
op deu bestedingsdag. 

 in het Timmerhuisi de levering van 
250,000 Quenastkeien 0.10 bij  0.10, hoog 0.12 . en 
250,000 idem 0.14 bij  0.16, hoog 0.15 . 

 door  liet gemeentebestuur: het bouwen 
eener  school voor  gewoon cn meer  uitgebreid lager 
onderwijs. 

 t>

, te 2 urm. door  kerkv. der  llerv. ge-
meente , in de consistorie: het bouwen eener  pastorie. 

 te 6 uren, door de comm. der  gemeen-
tegasfnhriek, ten gemeente huize: de levering van 
34,000 . Engelsche gaskolen. 

 te 6 uren, door hot bestuur  van het 
waterschap Wildervankster  Participanten-verlaat, iu 
het Verlautshuis: het bouwen van cen tolhuis auu het 
Oosldiep aldaar. 

 door  deu architect P. F. W. : het 
bouwen van cen hotel aau hut zeestrand te Scheve-
ningen. 

 Febr. 

 te 12 uren, door  liet ministerie van bin-
nenl. zaken: liet onderhouden der  kribben cn vleugel-
dammen, het leveren en storten van stortstccii eu liet 
doen van peilingen eu opnemingen ten behoeve van 
de overbrugging vau het h . . bij 
den cerstasmw. ingenieur tc Arnhem en den hoofdop-
zichter te Willemsdorp. g / 20,300. 

n , te 12 uren, iu dc consistorie der . 
gemeente : liet aanleggen cn beplanten der  algemeeno 
begraafplaats, groot p. m. 12,500 . Aanw. 7 Febr., 
van 10—2 uren. 

 te 5 uren, door  kerkvoogden der . 
gcm., bij  J. F. Bosch: lo. het maken van ecu grond-
muurtj e om liet kerkhof, ter  lengte van 237.50 , 
met daarop te leveren 110 stuks hardsteenen neuten; 
2o. hot mnken cn leveren van een ijzeren hekwerk op 
het voormelde grondmuurlje. Aauw. 7 Febr., te 
11 ureu. 

- .ip door  dijkgraaf en heemraden vnn het 
waterschap e : het maken 
van eene nieuwe bonten pont voor het veer  over  liet 
Groot Noordhollandsch l te Spijkerboor. 

ftllena, bij . W. Sannes: het verven van eeno 
nieuwe burgerhuizing. Voorwnardon liggen in het 
logement , aldaar. 

 bij  den kastelein . : het bouwen 
van een logement met stalling en doorreed. 

 door het waterschnp Wulven, in e En-
gel : het bouwen eener  molenaars woning bij  den wa-
termolen vau dat waterschap. 

 11

, tc 11 ureu, door  den architect . E. . 
van den Arend, in liet kerkgebouw der  Evangelische 
Broedergemeente: bet bouwen van eene kerk en pas-
torie op een terrein aan dc Parklann, tussehen dc 
St.-Jorisstraat en dc t alda*r. Aanw. 10 
Febr., to 11 uren. 

 te 11 uren, door  het gemeentebestuur: het 
maken van $00 1 straatklinkcrweg enz. Aanw. te 
'.i uren. 

 te 12 uren, aan het kerkkantoor  inde 
Groote kerk : metsol- cn smidswerk iu de Wcsterkerk. 

 tc 12 uien, door het prov. bestuur: 
hot uitdiepen vau ccnigc vaarwaters in dc meren der 
prov. Friesland, (llerbesteding,) 

, te 2 uren, door het polderbestuur 
vau , bij  P. de Groot Sr.: dc levering 
van 00 karren goede machinekolen. 

 te 8','a uren, door  burg. en weth.: eeno uit-
breiding der  gemeentegasfabriok, als: perc. 1, uitbrei -
ding van het gebouw der  stokerij  met aanbouw van 
nieuwe ovens, vervaardiging en opstelling van een 
plaatijzeren condensor  enz.; pnrc. 2, vervaardiging en 
opstelling van een nieuwen dubbelen of teleseopischeu 
gashouder. . bij  den directeur  der  fabriek. 

 te > uren, door het gemeentebestuur: 
het maken van 735 1 struntklinkerwe g enz. Aanw. 
tc 0 uren. 

iieinutii , te 6 uren, door  tl . Oostra: het af-
breken en wederopbouwen eener  landbnuwcrsschuur. 
Aauw. 8 l'elir . te 11 uren. 

 11
 te 11'/, uren, door  don burgemeester 

van : liet amoveeren der  bestaande-
en het bouwen eener  nieuwe onderwijzerswouiug t« 
Cubaard. Bestek en teekeningen ten gomeeutehuize. 
Bilj . gemerkt lettor  A , voor 12 uren ter  secrotarie. 

 te 12 uren, door het gein een tcbest.: 
de levering van ; a. 210,000 he e cu 2850 halve -
sche keien, of wel, ter  keuze VBU bestoders, 1S5.000 
lieele en 2500 halve Fauconvalkeicn, b. 600 . kant-
steenen , e. 354 . trottoirbanden. Bilj . int. 11 Febr., 
's avonds vóór 8 uren. 

 to 12 uren, door  burg. cn weth.: het ver-
nieuwon van ecu gedeelte der  klnikorbestratin g in de 

, benevens bet leggen van eene dito bestra-
ting langs den r . . by

grmeenteopzichtcr  te n . . Smit. Aanw. 10 
febr., te 12 uren. 

. to 12 uren, door  burg. en weth.: 
het bouwen vnn eene brugwachterswoiiing, bij  dc 
draaibrug in den weg tc Stadskanaal,  bot nieuwe 
kanaal naar de Wildcrvaiikstenlallen . Blij . inzenden 

 Febr. 
1'lrerht , te 2 uren, door hot pror . bestuur: liet 

onderhouden van hot zand- en jaagpad tussehen Breu-
kelen cn Ouderkerk, met al do gebouwen, bruggen, 
schoeiingcu enz., ged. '70, in 2 pure. Aauw.: pere. 1, 
S Febr., perc. 2. 9 Febr., telkens tc 0 uren. 

Arum , bij  den admin. kerkvoogd . Bonnema: bot 
rernieuwon eeuer  huizing met 2 woningen, in de 
Buurt , aldaar. Aanw. 8 Febr. Bilj . inz. 11 Febr. 

, door het gemeentebcstuu r i dc 
levering van 80  grint . 

 14
 te l l 1 / , uren, doorliet ministerie van bin-

nenl. zaken, aau het gebouw van het prov. bestuur: 
de uitdieping vau den n iJsel. . bij 
den honfdiiig. en den , hc'den tc , 

 tc 12 uren, door  burg. cn wclh.: lo. 
het bouwen van cone hoogere burgerschool voor  meis-
jes, op de , no. 264/266; 2o. het bouwen 
van ccne openbare armenschool uo. 22, met gymnas-
tieklokaal, nabij  bet . - aan dc af.t. 
Publieke Werken cn bij  den stadsarchitect B. de 
(ireef Jz. 

n  hi . tc 12 uren, door  burg. en weth.: lo. 
het makeu van schuttingen cn kruislieiiiingen van ge-
ereosotcerd dcuneiihoul hij  het mi-uwc ziekenhuis; 
Sa het maken van ijzeren hekwerken bij  dut ziokcu-
tiuis. Aanw. 12 Four., te 2 uren. 

 te 1 uur, door  burg. cn wetli.: het bou-
wen van ccne school voor  uitgebreid lager  onderwijs 
met gymnastieklokaal cn het uitvoeren van eenige 
herstellingen aau de directeurswoning. 

 tc 1 uur, door  burg. en weth.: het ver-
.tardigen eu leveren vnn gegoten*ijzeren buizen met 
hulpstukken, voor dc exploitatie der  duinwaterleiding. 

 , te 4 ureu, door  den landbouwer Th. 
Brouwen, bij  Teenstra: het bouweu van ecu royaal 
woonhuis cn bijgebouwen, bij  ccne bestaande land-
bouwersscbuur te . Aanw. van 10—12 uren. 

 , te 4 uren, door . . , bur-
emeestcr  der  gemeente Ulrum , bij  P. Timmer: liet 
inuwcn van eene nieuwe schuur  met woning, met 
gedeeltelijke levering der  materialen. Aauw. 11 Febr., 
te 2 ureu. 

 door  kerkvoogden der . gcm.: 
do aau- en verbouw der  pastorie aldaar. . bij  den 
architect . , te . 

 tc , doorliet ministerie van marine: 
hel maken en leveren van 6 stuks ijzeren zeebocien 

, 2c soort, alles met den aankleve 
vau dien. . ged. 4 dagen vóór deu kcslcdiugsdag 
by den bouwkundige bij  den dienst van het loods-
wezen tc . 

 te 12 uren, door het dijksbestuur  der 
Vij f deelen Zeedijken Binnendijks, bij : het 
aanleggen vau oeuc steenglooiing cn liet verzwaren 

an den zeedijk over  eeno lengte vau 435 . steen fJ 
a l l . Aanw. 5 Febr., te 10 uren. 

l'tret'h i , te 2 uren, door dc maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het Contranlburcau : het 
vcrgroolcn van hei hoofdgebouw op het station -
mond, ten behoeve van den spoorweg — 
Eindhoven. . bij  don sectie-iugenieur te Venlo. 

g ƒ9670. 
Wlnnrlioten , tc 3 uren, door  commissar  isseu belast 

met het beheer van den kunstweg Winschoten- -
Beerta—Pruisische grenzen, bij  A. J. : de 
vervanging van liet gedeelte vau den macadamweg van 
den afweg af naar  Finsterwold tot Winschoten, lang 
6980 , door eene klinkcrbcstraliiig . 

Belauard, door T. F. Albada Jolgersma: liet go-
deeltolijk afbreken der  wiiikclbchuiziu g aan den klei-
nen r en het wederopbouwen daarvan met 
verdieping enz. . bij  den architect Bouman. Aauw. 
'  1 Febr., e 10 uren. 

, door  diakenen der . gemeente, 
hij  11. J. : het afbreken eu wederopbouwen 

uer  nieuwe huizing met 2 woningcu c. a. 

 te 11 uren, door  liet ministerie van biu-
rl.zakcn: lo. de uitvoi-riii g van werken lot verbetering 

van den Gelderschcn Usel aau dc Volleliand bencdeu 
, tussehen dc kfloaietervaaien 67 eu 69. 

Auuw. 11 cn 14 Febr. g /6860; 2o. bet leve-
ren van voorwerpen van gegoten rn gesmeed ijzer, 
slaat, koper cn metaal, benevens het bezorgen vnn 
smeden cn werklieden, tot het doeu van herstellingen 
aan de - eu andere vaartuigen , in gebruik 
bij  het baggerwerk ten behoeve vun dc werken van dc 

e en n in Zuid d cu Noord-Brabant, 
van 1 Apri l '76 tot 31 t '77. Aauw. 9 Febr. 

 to 12 uren, door het bestuur  der  spoor-
wegmaatschappij Woerden, Ui het bureel der 

: dc levering van 2850 tons spoorstavcu 
met eindverbindingen cu haakbouten. 

 te 12 uren, door  den architect J . C. van 
k (van , iu het café : hot 

bouwen van oen woonhuis aan dc Gouwe. 
 tc 1 uur, door  burg. eu weth.: bet 

aken en voltooien van kaaimuren cn het maken van 
remming- cn eenige andere werken, langs de -
haven op Fijenoord. Aanw. 12 en 13 Febr., te 11 uren. 

 door het dijksbestuur  dor  Vij f n 
zeedijken Buitendijks, bij  den secretaris: lo. het ma-
ken vau eeue steenglooiing cn het verzwaren van den 
zeedijk, over  eeue lengte van 89.9 . steen 43 we-
derszijds; 2o. hot maken van eeno steenglooiing en 
het verzwaren van don zeedijk, over  eeue lengte vau 
G9.1 . steen 42 ii 41. . bij  den opzichter  J. . 

, ouder  Alineuum. Aanw. 9 Febr., tc 2 
uren. 

 1}

 tc 11 ureu, door het gemeentebestuur 
van , bij . P. Bakker, het aanleggen 
vau cru straatweg langs den Schccnswcg eu Ooster-
liuule tot aan dc grensscheiding met dc gemeente 
Schoterlnnd, ter  lengte van p. m. 4048 . . bij 
den gemcenteopzichtor  E. . , tc St.-Nïcoiaasga, 
Aanw. 10 Febr. 

 te 12 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, teu dienste der  Staatsspoorwegen: dc 
levering van stalen spoorstaven niet ijzeren lascliplaten. 
lui . bij  den cerstnanw. ingenieur  van Staatsspoorwe-
gen tc . 

 le 1 uur , door  burg. cn weth.: lo. het 
maken eener  dubbele sluiswaclitcrswouiug niet rroga-
zïjn op de ; 2o. het aanbrengen van duk-
dalven , uieerpalcu eu scherm- en remmingwerken in 
dc liuveus der  gomoenlo. 

 , tc 11 uren, door  burg. cn weth. 
van t Bddt : het vergrooten van do school en het 
vertimmeren van de onderwijzerswouing te Oudebildt-
ïijl . Aanw. 17 Febr., te 1 uur. 

i , te 12 uren, door  het kerkbest. der  Ncderd.-
. gemeente, in de consistorie: het doen van 

eemge belangrijke herstellingen on vernieuwingen aau 
liet kerkgebouw. Bestek en teekeningen liggen ten 
huize van den koster. . bij  den architect A. . A. 
Gulden, tc Zalt-Bommel. Aanw. tc 10 uren. 

 te 12 uren, iu hel. logement e m 
van : het maken van hel le perceel vau dc 
bedijking langs dc , loopcndc van hot brugje 
in de l)jjkersteeg, ïn dc gemeente , ter 
lengte vau 210 . noordwaarts, met al dc daarmede 
in verhand staande werkzaamheden, behoorende tot 
de bedijking ïn dc provincie Overijsel. Aauw. 12 Febr. 
te 11 uren. g ƒ4800. 

 tc 12 uron, door het bestuur  der  herv. 
gemeente, bij  A. : bet afbreken van don ouden 
en het bouwen vau een nieuwen kerktoren. Aanw. 
op de.n bestedingsdag, van 9—12 uren. 

 tc 1 uur, door  den ontvanger  der  reg. 
on domeinen, bij  .1. van , hot makeu on bestra-
ten van narden dammen in de vestinggrachten en het 
nmoveereii van bruggen vóór dc - cn -
stecupoortcn aldaar. Aauw. 17 Febr., te 11 uren. 

«r  te  uron, door  hurg. en weth.: dc 
levering van 20,000 gewone Nicdcrmcudiger  lava 
straatkeien en 800 anderhalve idem. 

;i' . tc 11V, ureu, door hot ministerie van 
binnenl. zaken, uau het gebouw van bet prov. best.: 
liet doen vau eeuige vernieuwingen en hor.slcllingon 
ann het gebouw van 's s belastingen te -
sluis , met het onderhoud van den dag der  goedkeu-
rin g van de besteding tot 31 . 1878. . bij  den 
iugenicur iu het 10c district , tc c cu den in-
genieur  A. van , te , 

 11
 te 11 uren, door het ministerie van ma-

rine : het bouwou en levercu van 3 loodskotters niet 
beschieting cn maslgcstel, als: een vau 20 ea 2 van 
16 . 

. tc 2 uren, door de maatschappij  tot expl. 
vau Siaatsspoorwogcn, aan het centraaloiireau: het 
makeu vau ccne keibestratiug met bijkomende werken 
Op het station 's , ten behoeve van 
den spoorweg . . bij  den 
sectie-ingenieur te Bergeu-op-Zoom. Aanw. 10 Febr. 

 te 6 urou, door  J.Notcboom, bij  Wed. 
Van : het bouwen van ren woonhuis, slach-
terij  euz. aldaar. 

Franeker, tc 12 ureu, len raadhuize: het bouwen 
vnn eene school voor 600 kinderen. . bij  den 
stadsbouwmeester  E. . Alkcma . Aauw. 16 Febr. 

 tc 12 uren, door het ministerie van bin-
nenl. zaken, ten dicustc der  Staatsspoorwegen: het 
maken cu stellen van den metalen bovenbouw voor 8 
bruggen te , waarvan6 tussehen het station 
buiten dc c poort en het n en 2 bij 
F'jcnoord , in 2 perc. cn in massa. Aanw. 15 cn l i 
Febr-, voor  perc. 1 tc 10, voor  porc. 2 te 2 uren. 

iirei-hi . te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. 
vnu Staatsspoorwogou, aau bet centraalbureau: de 
levering van spoorstaven, lascii- cu cindplaten, haak-
cn schroefbouten, ten behoeve van dc Staatsspoor-
wegen. 

 te 10 uren, door het bestuur  van den 
, bij . 11. Begeer: het stichten der 

gebouwen en het verrichten van aardwerken euz., ge-
vorderd voor een stoomgemaal, ten dienste van ge-
uoemden po'dcr. Aauw. door  den architect J. Paul, 
van Zevenhuizen, 15 Febr., te 10 uren. 

 lt%
 tc 1 uur, door  burg. cu weth.: delevering 

vau 235,000 . Engelsche gaskolen, teu dienste van 
dc stedelijke gasfabriek in '76. 

 te 12 uren, door dc hooldadministralic 
van het 5c reg. inf., ten bureele van den kapl.-kwar-
ticrmeesler: de levering van 1500 ocnnians liuuen lied-
zakken, 1501) idem kusseiizakken,  idem idem 
hoveulakens, ) id. id.onderlakens, 1600id.
dekens, 100 tweemans linnen bodlakens. 

 , tc 12 ureu, door de hoofdadm. van 
hot 7e reg. inf., ten bureelu van den comm. officier: 
ile levering vau 1500 cenmans linnen bedzakken , 
1500 id. id. kussen zak ken, 1600 id. id. bovenlakcns, 
2000 id. id. onderlakens, 1600 id. wollen dekens, 350 
tweemani linncu btdlakcns. 

Op
 door  voogden van het -

gasthuis: het afbreken ccner  bcstnande- ca het weder-
opbouwen ccner  hoeren plaats, op dc e Geest 
onder  Tieljcrk . Aauw. 5 Febr. 

,e< J  bet bouwen van 2 groote pakhuizen 
op de nos. 40—19 van het bouwterrein aan dc Wil -
lemskade, voor 11. Blok VVybrandi . . bij  den ar-
chitect . . Stoelt. 

 door dc e -
coniging: do bouw van 1675 . kaaimuur, dc boven-
bouw van 700 . kaaimuur, het uitbaggeren van 2 
havens cu eeuige kleinere werken. 

Alloop van Aanbestedingen. 

S Jan.: het bouwen van een zaal, 
wouing, kleine zoal eu 2 bovenwoningen in de Plan-

; iugek. 15 bilj. , als: 
. v. d. , 

A. Aalders, 
J. P. t'ornelissen, 
Cruijf f en Schouten, 
Sclmoncnburg en , 
Scheerboom en Vliekeu, 

. G. Scholtcu, 
C. Franken, 

. Osinga, 
J. , 

. Timman, 
. van li. ii.ei. 

B. v. d. Weerden, 
 Vlasman. 

Gehr. van , 

te Utrecht, 

, , 

ƒ48 .000 
„  39,860 
„  38,350 
„  38,300 
„  38,000 
„  34.900 
„  34,400 
„  33.S00 
„  33,400 
„  32,444 
„  31,969 
„  31,899 
„  31,200 
„  29,300 
„  27,465 

overigen aldaar; gegund nan . Vlasnian. 
l'trerht , 26 Jan.: de levering aan do Nederl. -

spoorwogmoaischappij  van 9000 eikenhouten dwars-
liggers eu 2244 stuks eikenhout voor  wissels: 

. 

perc. 1 porc. 2 perc. 3 

/ 5505 ƒ 7095 ƒ18,759 

5445 7069 18,539 

5175 6900 

5100 6750 18,800 

J. A. v. d. Eerden Wz., 
te Boxtel, 

J. J. v. il . Eerden Pz„ 
te idem. 

Eindhoven en Zn., te 
Zwolle, 

P. , te 
Antwerpen, 

. E. v. Gelder ca Co., 
te Amsterdam, 17,580 4874 6390 

J. . van r  wou, te Boxtel, pere. 1,  en 3 
a ƒ 3 . 99 per  stuk. 

Wisselhout. 

perc. 1 perc. 2 perc, 3 perc. 4 
J. J. v. d. Eerden Pz., /2290 ƒ7000 /5S40 ƒ6320 
J. . van , 2190 6S25 576fi 8839 
J. A. v.d Eerden Wz.. 2164 6721 5653 6162 
Eindhoven cn Zn., 1920 6422 560S 6362 
E. Beniel, te n (Trier) , perc. 3 ü . 12.75 
per  stuk. 

, 27 Jan.: het bouwen vnn een woonhuis 
met annexe zaal; ingekomen 8 bilj. , als 

. , te Baarn , 
W. Westerhof, „  Weeap, 
F. Baar, 
Bosch en u , „  Amsterdam, 

ƒ 22,500 
„  22,100 
„  22.048 
„  21,981 
„  20,430 
„  18,999 
„  18,130 
„  10,983 

N. van Vccrsen 
Zweosaardt, 
Van , 
Andriessen en s 
overigen aldaar. 

 28 Jan.: de levering aan de Nederl. -
spoorwegmaatschappij  van 43 spoorwissels eu  punt-
stukken op het slatiou Arnhem; miuste inscbr. was 
do k , te , voor 
ƒ 15,490. 

 28 Jan.: bet driejari g onderhoud der  ge-
meeniegcbouwon; gemijnd door  J. A. vaa Nie, voor 
ƒ 2 1 1 4. 

 28 Jan.: het uitdiepen van eenige 
vaarwaters in dc meren der  prov. Friesland ged. '70; 
minste inschrijver was . . Palstra, tc Franeker, 
voor  ƒ7774; niet gegund. 

, 28 Jan.: liet éénjarig onderhoud van 
dc .spiUluizen tc Groniugen; minste inschrijver  was G. 
Bcchcrer, aldaar, voor  ƒ520. 

 2S Jan: het bouwen ccner  schuur  voor 
E. F. , zonder  bijieveriii g der  materialen; 
miuste inschr. was  Nieland, aldaar, voor  ƒ 5 4 9. 

 29 Jan.: liet bouwen van cen heeren-
huis c. a. op bet terrein der  chocoladefabriek e 
Beijenkorf; minste inschr. was . , to Schoort, 
voor  ƒ13,51x1. 

 31 Jan.: het leveren vau ijzer-en zinkwerk, 
papierstrooken enz., ten behoeve vau OS ; 
minslo inschrijvers waren: perc. 1, P. Nijst, tc , 
a /"0.22; perc. 2 cu 3, W. n cn Zn., resp. voor 
ƒ 52 en ƒ 0.15: perc. 4, , a / 'O^O 1 1* ; perc. 5 cu 
6, J. n eu Zn., resp. ii/"0.78 5 cu r*0.18*  i 
perc. 7, C. , tc . ii ƒ 0 . 1 0; 
overigen aldaar. 

 31 Jan.; het lovcreu en stelleu van ccnigc 
school meubelen: minste inschr. was Alkemade, te 
Noordwijk , voor ƒ 1865. 

 31 Jan.: onderscheidene werken buiten de 
voormalige e ids poort, met ccne nieuwe sin-
gelbrug enz.; minste inselir. waren: perc. 1, J. J. 

, voor  ƒ0574; pcre. 2, . A. Schretlcn 
cn Co., voor  ƒ4726; bcidcu uldaar. 

, 31 Jan.: lo, do onderhoudswerken dor 
gemeeute ged. 3 jaren: annate inschrijver  voorde 
massa was A. , voor  f 43,300. 

2o. liet verlagen van dc brug over hot k 
vóór de Nieuwebrugsteeg; minste inschrijver  was J. 
P. Coruelissen, voor  ƒ23,415. 

3o, bot maken en stellen vau den metalen boven-
bouw van court drauihru g bovengenoemd; minste in-
schrijver  was . n , te u , voor  ƒ17,809. 

4o. het uitbreiden van dc pneumatische buizennet-
ten , ïn de Sarphati- cn Jacob-
va ii-Cam pc list rate  : minste inschrijver was . F. . 

, voor  f 10,825. 
 1 Febr.: bet bouwen van ccne school aan 

dc Spijkerstraat: ingek. \'i  biljetten, waarvan 1 van 
onwaarde, als

Th. Eibers, 
A. A. van , 
J. Tcuiiisscu, 

. van dc Saud, 

. , 
J. Post cn G. Vcrmolcn, 
J. P. Welsing, 
G. , 
A. \V. k on G. . v. d. e 

. Th. s Jan., 

. G. s ('.  i/u., 
allen Aldaar ; iu beraad gehouden. 

Vervolg der n en . 

B l N N E N  A N . 

- - Naar  men verneemt zijn dc presidenten der 
n Art i et Amicitia e tc Amsterdam 

en Pulehri Studio te 's-Gravenhage uitgenoodigd 
om advies uit tc brengen over de plannen van 
het nieuwe , door dc architecten 
Cuypers, Bberson en Vogel ontworpen. t wekt 
terecht bevreemding dat kunstschilders worden 
uitgenoodigd om in dezen zuiver  botiwkiinstigeu 
wedstrijd uitspraak te doen. Wat kan de reden 
zijn dat men de bouwkunstenaars uitsluit. ' 

. 
n het artikel : «Een boulevard te Amsterdam", 

voorkomende in N" . 5 van  Opmerker, is eene 
drukfou t ingeslopen. n de eerste regel staat 
twaaftal, men leze daarvoor  tweetal. 

f 33,780 
„  33,000 
„  32,900 
„  32,857 

32,470 
„  31,959 
„  31,649 
„  30,439 

, „  29,630 
„  27,500 
., 86,988 

Advertentien . 

 cn S van
 roepen bij  deze op allen die wenschen 

in aanmerking te komen voor de betrekking vnn 

E 
die, tegen eene bclooning van
per  maan  gedurende zoodanig tijdvak als zal 
blijken noodig te zijn, minstens gedurende 9 ja-
ren, uitsluitend n dienst der  Gemeente, hoofd-
zakelijk voor deu bouw van het alhier  op te rigten 

, 
onder  hoofdleiding van den r  der  Gemeen-
tewerken zal moeten werkzaam zijn , zoowel voor 
bet maken der  ontwerpen, berekeningen en be-
grootingen, uls voor den bouw zelf. 

e indiening der  verzoekschriften moet geschie-
den vrachtvrij aan Burgemeester en Wethouders 
vóór of uiterlij k op den 20"'"  dezer  maand. 

, den 4 Februari j  1870. 

 en Wethouders voornoemd, 

 Secretaris, He

. VA N N V EN. 

Op een nader tc bepalen dag znl worden aan-
besteed voor de werken op

n zijn tc verwerken omstreeks 

alles op nader  omschreven in Bestek N" . 8, met 
twen teekeningen verkrijgbaa r van  8 Fe-
bruar i 1870 al, ten kantore der -

E , Boompjes N" . 49, 
tegen betaling van ƒ 2. 

e datums der  aanwijzing en aanbesteding wor-
den op den omslag van het bestek vermeld en 
zullen bovendien in de dagbladen worden bekend 
gemaakt. 

E . 

E 

. 
 en S van

 zijn voornemens op Woensdag den 16 
Februari j  1876, des namiddags ten 1 ure, ten 

e aldaar te

Alles nader  omschreven in liet bestpk en de voor-
waarden  op de gewone dagen en uren, ter 
lezing liggen op de  Secretarie en het 
Stads Timmerhuis te  en ook voor  den 
prij s van 2ö Cents verkrijgbaar  zijn bij  Wed. P. 
VA N E en ZOON, Boekdrukkers in 
deu Houttuin, n°. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan ge-
meld Timmerhuis. e aanwijzing in loco zal 
plaats hebben op  en Zaturdag den 7 
en 12  1870, des voormiddags ten 11 
ure, te beginnen aan de brug over de -
haven op

. 
 EX S van

haven, zullen op Vrijda g den 18 Februari j  e. k., 
des namiddags ten één uur  ten e in het 
openbaar  aanbesteden : 

a.

h.

t bestek en de teekeningen liggen, van af 
 den 7  ter  inzage ter  Ge-

meente-Secretarie, waar  van af dien tijd , exempla-
ren van het bestek verkrijgbaa r  ziju , tegen beta-
ling van /"0.50. 

c aanwijzing in loco heeft plaats op
den 15  des voormiddags ten elf uur , 
aanvangende bij  dc Schutsluis op de
terwij l informatien ziju te bekomen bij  den r 
N. B  EZ E  llkz. Gemeente-architect. 

n 2 Februari j  1876. 
 Secretaris,  , 

P. VA N . O. B. VA N . 

. 
Op  den 14den  1876, des 

middags ten Twaalf ure, zal in het s der 
Gemeente  bij enkele inschrijving, 
worden aanbesteed; 

8

t bestek ligt . met de teekeningen, ter  inzage 
ann hot Bureau der  Gemeentewerken, alwaar te-
vens de noodige inlichtingen te bekomen zijn. 

Aanwijzin g in loco zal geschieden op Zatur-
dag den iStden  te voren, des namid-
dags ten  uur , terwij l de iiiscluijvingsbil -
letten  zijn ingeleverd ter  Secretarie der 
Gemeente, op deu dag der  Aanbesteding, eóór 
des middags 12 uur. 

t S -
E E te  is voornemens 

op Zaturdag 11)  a. s.. des middags ten 
12 ure,  UB E aldaar, aan te besteden : 

waarvan het bestek en do teekeningen ten huize 
van den r ter  inzage liggen; terwyl nadere 
inlichtingen bij  den Architect A. . A. N 
te  le verkrygen zijn , die op den 
dag der  aanbesteding des morgens ten 10 ure 
aanwijzing in loco sal doen. 



 en S van
terdam roepen bij  deze op allen dio wenschen in 
aanmerking te komen voor de betrekking van 

 de , 
welke in die Gemeente op het Eilnnd
ia) worden opgerigt, om zich met vrachtvrije 
brieven bij  hen ann te melden vóór of uiterlij k 
op den 15 February 1876. 

Aan den te benoemen Ambtenaar zal aanvan-
kelij k worden opgedragen om het plan der  Fa-
briek , onder  hoofdleiding van den r der 
Gemeentewerken, op te maken en om bij  de uit-
voering werkzaam te zijn. 

c jaarwedde aan die betrekking verbonden 
bedraagt /  a /  met genot van vrij e 
Woning of cene toelage van f

 28 Januarij  1876. 

Burgemeester en Wethouder» voornoemd, 

 Secretaris,  Burgemeester, 

J. . . VA N . 

ten Gemeeiitehuize van , op Zatur -
dag den  February 1876, des middags te
uur , vun het  van: 

a.

6.
c.
Voorwnurden dezer  aanbesteding zijn te beko-

men by den r der  Gemeentewerken. 

e inschrijvingsbilletten moeten worden inge-
leverd ter  Secretarie dezer  Gemeente, uiterlij k 
den 11 Februari] 1876, vóór 's avonds 8 uur. 

Op g 8 Februari 1876 zal, door  Burge-
meester en Wethouders der  gemeente
in massa worden aanbesteed ; 

Bestekken zijn van af  31 Januari, 
a ƒ 1 per  Stuk verkrijgbaa r op het s te 
Weesp en aan de j  van O. A N fc 
ZOON , Amsterdam. 

n worden verstrekt door den Archi -
tect G. B. , Plantaadje , V 19, 
Amsterdam. 

op 

G 8 J 1876, 
in het 

Timmerhui s te
n a ar de l e v e r i n g van: 

e voorwaarden liggen, op de gewone dagen 
en uren, ter  lezing op liet bureau voor de Plaatse-
lijk e Werken enz., in het Timmerhui s en zijn , 
voor den prij s van 5 cents, verkrijgbaa r bij  de 
Wed. P. VA N E &  ZOON, Boek-
drukker s in den , n" . 73. 

G 

E . 
E  der  Gemeente Gas&brlek le 

Sijmcgen is voornemen! om op Woensdag den 9. 
Februari 1870, des avonds ten O uren, in het 
Gemeentehui! aldaar  publiek

. A. POTJES, 

T T
E  EN S VAN 

 zullen op , den 21 Fe-
bruai i 1876, 's voormiddags te elf ure, in het 
openbaar ten e aanbesteden, hy'  enkele 
inschrijving , de levering van 

e voorwanden liggen op de Secretarie ter  le-
zing, alle werkdagen van lOtot 1 uur , terwij l 
inlichtingen bij  den Gemeente-Architect verkrijg -
baar  zijn. 

e Secretaris vun Amersfoort, 

W. . . 

T E P 

 gebruikte iluch solide en goed werkende 

t met , 
bestaande uit eeue  6.40 . 

 102 . linnen , eu 
eene  met 28.40 . lederen

 enz. Nadere inlichtingen zyn le be-
komen by J. W. , Gemeente-Aicbitekt 
te Zwolle. 

. 
e  der  (iemente

zal g 15 February 1 8 7 6, 's namiddags 1 
ure, in het openhaar, ten Getuorntetiuize

voor de bloemperken binnen de gemeente en op 
de Nieuwe Algemeene Begraafplaats bij , 
met het onderhoud daarvan, iu twee perceelen. 

Bestekken tegen betaling ter  Secretarie ver-
krygbaar . 

. 

Op  den 22sten February 1876, des na-
middags ten 2 ure, aan hel Centraalbureau der 

j  tot Exploitati e vun Staatsspoorwe-
gen bij  de e n tc Utrecht, van: 

Bestek no. 153. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art . 18 van het Bestpk. 

t Bestek ligt van den 28sten Januarij  1876 
ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de e 

, en aan het bureau van den r 
tc Bcrge.n-op-Y.oom en is op franco aanvraag op 
gemelde plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven door den Sectie-
r  te Bergen-op-Zoom. 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 10den February 1876. 

Utrecht, den 28sten .lanuarij  1876. 

E . 
P r o v i n c i e

Op Zaterdag 10  1876, des middags 
ten 12 ure, zat onder  nadere goedkeuring door 
het Bestuur dei1 Vereeniging ten doel hebbende 
de vinding, daarstelling en verzekering der  mid-
delen tot droogmaking van «lc  en ver* 
veening het  in het logement de 

 van  te  worden aanbesteed: 

e aanbesteding zal geschieden bij  enkele 
inschrijving , volgens § 434 der  Algemeene Voor-
schriften. 

liet bestek ligt ter  lezing aan het logement 
voornoemd, en is voorts op franco aanvrage, 
tegen betaling van ƒ 0 2 5, te bekomen in den 
Boekhandel van S VA N , Oude-
straat te

n 12 Februari des voormiddags 11 ure wordt 
de noodige aanwijzing op de plaats gedaan, uit-
gaande van het s van T bij  do -
zyl aan den r Zeedijk; voorts zijn 
nudere inlichtingen te bekomen bij  den Voorzit-
ter vun het Bestuur  bovengenoemd . F. . 

T te . 

Het Bestuur over de Vereeniging 
bovengenoemd ' 
. F. . , 

Voorsitter. 
. J. O , 

Secretaris. 
, 28 Januari 1876. 

d bij  art . 55 van de voorwaarden van 
concessie, bekrachtigd bij  de Wet van den 

3den Juli j  1863 (Staatsblad n".  101). ' 

. 
Op  den 24sten February 1876, des 

namiddags tcu 2 ure, aan hot Centraalbureau 
der j  tot Exploitati e van Staatsspoor-
wegen hij  de e n te Utrecht, van: 

Bestek n°. 20. 

c besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art . 23 vuu het Bestek. 

t Bestek ligt van den Sisten Januarij  1876 
ter  lezing aan het Centraulburenu by de e 

, en aan de bureaux van de -
nieurs te  en Hreda en is aldaar  op franco 
aanvraag te bekomen. 

inlichtingen worden gegeven op het Centraal-
bureau der j  en dour de -
nieurs voornoemd. 

Utrecht, den 31stcn January 1876. 

. 
Op Vrijdag 11  1876, zal door den 

Architect . E. . VA N N , namens 
liet  t ! . !;< i  NT h 
te  worden aanbesteed: 

op een terrein gelegen nan de Parklaan, tus-
schen de St. Jansstraat en de t aldaar. 

t gedrukte bestek en de gelithografeerde 
teekeningen zijn van af g 31 Januari ver-
krijgbau r  bij  de Boekhandelaars E N -
JES te Haarlem, tegen betaling van f 3.50 per 
stel. 

Aanwijzin g in loco zal plaats vinden Vrydag 
4 en g 10 Februari , des voormiddags 
ten 11 ure. 

e inschrijvings-bitletten moeten vóór of op 
Vryda g 11 Februari 1876, vóór des morgens 11 
ure bezorgd zijn in eenc bus geplaatst in het te-
genwoordige w dier  gemeente, gelegen 
aan het Groot d le Haarlem, alwaar op 
dien tyd de opening zal plaats hebben. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij  den 
Architect . E. . VA N N  te Haarlem. 

1 \ 
V00E , 

T h . J . , t e U t r e c h t . 

0.

k „de e " 
 &

 en S der  ge-
meente  rallen op

 ten 12 ure des middags, op het 
, in het openbaar en bij  enkele inschrij -

ving doen aanbesteden: 
a.

i,

e voorwaarden dezer  aanbesteding zijn uit-
sluitend te verkrijgen ter j  der  gemeente 
tegen betaling van ƒ 3 .- voor  ieder  der  sub a en 
fc- genoemden (met daarbij  behoorende teekenin-
gen), en liggen voorts ter  inzage in een der lo-
kalen van de Secretarie (afdeeling  Wer-
ken), tijdelij k kantoor  houdende in de lokalen 
van het voormalige Oudemanbuis. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen wor-
den uan genoemde afdeeling en aan het bureau 
van den r Stads Architect li . E F Jz., 
aan den Stads Timinertuin , des voormiddags van 
10—12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

Amsterdam, S , Weth. 
20 Januarij  1870.  Secretaris, 

E . 

j  de Gemeentewerken van Botterdam wordt 
verlangd: 

op eene jaarwedde van  tot /  naar 
bekwaamheid. 

Zij , die voor  deze betrekking in aanmerking 
wenschen te komen, gelieven zich vóór den 10" 
February e. k. met vrachtvrij e brieven of in per-
soon, onder  overlegging van aanbevelingsbewij-
zen, te wenden tot den r der  Gemeen-
tewerken C. B. VA N , ann het Tim -
merhuis aldaar. 

 21 Januarij  1876. 

ï.l\' N E.\ T 
. 

 van Y &  O*, te  ter  dade-
lijk e aflevering gereed tot minstens concurreerende 
pryzen. 

Elfde . . 7. Zondag 13 i 1876. 

.  &> ZOON , 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

E x p l o i t a t i e d er  g r o e v en v a n V A E , 

geeft berigt dat door  haar tot eenige A G E N T E N voor den verkoop van
zijn aangesteld: 

door wie ook tot het  inlichtingen worden vcr.-trekt cn  voor  geheel 
Xederland aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de g N». 3, tc Amsterdam. 

. , . 
F a b r i e k v a n , S p e c i a l i t e i t en i n 

, , -

en . 

. E , . 
N VA N , 

hiüiwar » van Zuilen- en Talelliazall-sriieveu 

in , 

, , E STEENES, ESZ-
Sieuwehaven S.zijde  llollerditm. 

E . . B E G E  A NX . 

T E 

Specialiteit van  ter  bewerking van 

 en schetsen o}i aanvrage. 

F. ¥. T te , 

beveelt zich voortdurend uan tot  van 
 cn/., met zink, lood of 

leijen, en verder  vooi' de levering van alle moge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken zink of koper, alsmede Gas- en Waterleidingen. 

F.  & ZONEN 

onderscheidt zich door  en 
vooral door  eene  en

Adressen . 
Prys voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels . . 15.— 
dri e regels . . 2 0 .— 

r  cv Zoon, ^mtttrdtim . Al le iSmtüü 
meuten in cement, , euz. l'orllaiiil-Oiiieii t a ./'7.-*5

'  Buddingh, Arnhem.

, t e r r e i n en lc la - l p te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VA N -

E , te Arnhem. 

Ü O U  terreinen te koop nnby dc n 
aau den Singel, tê Utrecht, te bevingen bü den 
architect  aldaar. 

u.druk l bjj  O. VV. VAN  *  t '  te Arnhem, — All e stukken en advertentien te adresseeren san den r F.  VA N T J G ». te Arnhem. — Uitgave van . A . . 

DE OPMERKER. 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

t Zondags. s pe 8 manndea /' 1.65. n t xich foo
een . e s bij t 15 cents. 

Al l e stokken en n te n aan 

de e te . 

: 

V u - 5 s / 1 . 
nomme vsn het bl; 

,  voo  eiken l 20 cents cn 10 oent*  voo  een 
. e s n naa ptnitsnumtsj . 

E N -
GEBOUWEN. 

n  Opmerker van Zondag 30 Januari 1,1, 
lezen wij , dut de ontwerpen voor  onze
ments-gebouwen, vervaardigd door den architect 
Bert Brouwer, than*  voor het publiek zijn ver-
krijgbaa r  gesteld, en exemplaren uan de -
ters en de leden der  Staten-Generaal zijn toege-
zonden , waaruit dus moet worden opgemaakt, 
dat genoemde aiehitert met de uitvoering der 
bewuste parlements-gebouwen zal belust worden. 

Wi j  zijn met de bedoelde bouwplannen
onbekend,  moeten dus ons oordeel daarover 
onthouden; doch wij  meenen, dat het hier de 
plaats is, om te mogen vragen, waarom nu juist 
de heer t Brouwer met de vervaardiging dier 
ontwerpen belast wordt, en waarom hier  niet. 
zooals insgelijks  Opmerker van Zondag 30 
Januari iu een uit Amsterdam gedugteekend ar-
tikel aanduidde, een concours wordt geopend. 

Wi j  kennen den heer t Brouwer als bouw-
meester niet, doch blijkens  Opmerker schijnt 
hij  oorspronkelijk tra, erbouw kundige te zijn , 
terwij l de praktijke n die hem in het
van Zuid Holland en 's-Gravenhage worden toe-
gedicht, naar het ons voorkomt, nu juist niet 
de gewenschte argumenten zijn , um hem, met 
voorbijgaan van elk ander, een werk op te dra-
gen als de pai lements-gebouwen. 

Veel is er  geschreven cn gekibbeld over het, 
half in onschuld, door  Thorbecke uitgesproken 
okunst is geen regeeringszaak". e spreuk 
schijnt van lieverlede van het palet te verdwijnen. 

' doet hetgeen wij  op het gebied der  Bouw-
kunst telkens waarnemen, ons niet verlangen, 
dat wij  den ouden toestand maar weer  terug-
krijgen ? 

Althans wat de g in zake nieuw uit 
te voeren bouwwerken tot nogt<-e geduun heelt, 
kunnen wij  niet als nutti g qualiflceeren. 

c e Academie hangt nog altijd ; het 
nieuwe m is nog niet beslist; en van 
de parlemenls-gebouwen hooren wij  ook nl niet 
veel opwekkends. Wij  willen hier  dei g 
geen direct vei wij t doe»; hare  mo-
gen wij  niet anders onderstellen als het goede 
te beogen; doch zij  wordt in deze zeer onvol-
doende voorgelicht. 

t bevorderen"  is gemakkelijker  gezegd 
dnn gedaan, en het is wel degelijk zaak. dat 
men zich volkomen overtuige, of de middelen, 
die aan de hand worden gedaan, wel de geschikte 
zijn voor het doel, dat men beoogt. 

Ook naar  onze meening is de Commissie van 
s eerder  schadelijk, dan bevoegd OU) 

te rapporteeren over  nieuwe bouwplannen, en 
wel, doordien tien 'liét-architecten iu combinatie 
met twee architecten, een stem mogen uitbren-
gen. Architecten kunnen uitsluitend als de meest 
bevoegde personen aangemerkt worden om over 
bouwplannen te oor  leelen, en daarom behoorde 
de Commissie van , zooals zij  thans 
is samengesteld, in de eerste plaats daarmede 
niet belast te zijn. h in de tweede plaats is 
het dringend noodzakelijk, dat de g 
prijsvragen uitscbrijve, wanneer er  sprake is van 
xulke belangrijke bouwwerken als de bovenge-
noemde, en dan ook, zooals iu vroeger  gemeld 
artike l uit Amsterdam insgelijks werd aangehaald, 
6 ut ten fa  der*  late mededingen. n zullen die 
prijsvri-ge n st. ede een gunstig resultaat opleve-
ren , en dan zal men werkzaam zijn in het waar-
achtig belang onzer  hedenduagsche Bouwkunst. 

. 

E  VOO T E -
. 

Naar van verschillende zijden wordt medege-
deeld, zullen de presidenten van Art i en Pulchri 
Studio de jur y formeeren voor de beoordeeling 
der  buiiwplaniien voor het nieuwe . 
Wi j  hebben echter  aan dit bericht nog geen ge-
loof kunnen slaan, want hoe grootsch de titels 
van presidenten van Art i en Pulchri Studio ook mo-
gen klinken, is het toch zeer  begrijpelijk , dat 
kunstschilders onmogelijk in staat kunnen geacht 
worden, um eeu bouwplan te beoordeeld., dut 
op een millioen gulden mag begroot worden. 

e museu zij  ook mogen gezien hebben, zij 
bezitten niet du bekwaamheid om die uit een 
bouwkundig oogpunt te beooideelen, want niet 
alleen toch dat op de behoorlijke afmetingen, de 
doeltreffende inrichtin g van zulk eeu gebouw moet 
gelet worden, behoort men tevens een grondige 
en uitgebreide kennis van bouwconstructie te be-

zitten , zoomede van bouwmaterialen, eu de be-
grooting der  bouwkosten te kunnen beoonleelen. 

t alles wordt door  geen enkelen kunstschilder 
geleerd, en behoort ook niet tot zijn vak; en 
daarom mag men verwachten, dat, zoo men bo-
vengenoemde heeren al in de jnr j  wil opnemen, 
men er  minstens dri e deskundige en onpartijdig e 
bouwmeesters aan zal toevoegen , die iu hoofdzaak 
hier de geschikte beoordeelaars kunnen zijn, ter-
wijl , zoouls wij  ook reeds in n". 5 van  Opmerker 
van dezen jaargang zeiden, het publiek zich do ,>r 
de tentoonstelling der  dri e ontwerpen van de 
juislheid der  uitspraak zal moeten kunnen over-
tuigen. 

n de jur y van het Sarphati-inonuinent, dat 
f 25,000 mag kosten, en waarvan toch slechts 
het uitwendige viel te beoordeelen, had men al-
thans één bouwmeester. Zou men voor de be-
oordeeling der  bouwplannen van het nieuwe 

, dat / 1,000,000 mag kosten, en dat 
van ecu zoo groot architectonisch belang is, slechts 
twee kunstschilders aanstellen.' hit kunnen wij 
niet geloovcn, en kan ook onmogelijk de bedoe-
ling zijn van adressanten van Arti . 

, Februari 1876. 

Berichte n en mededeelingeo . 
. 

— e Fraiische r van Openbare Wer-
ken heeft in eeu circulair e aan de .spoorwegmaat-
schappijen hare aandacht gevestigd op eeu nieuw 
uitgevonden werktuig , om seinen te geven en 
daardoor  spoorwegongelukken te voorkomen. t 
kan op eiken afstand worden geplaatst, daar het 
eenvoudig werkt door het leggen van een elee-
trischen draad Zoodra het bord, dat gevaar 
aanwijst, bewogen wordt, ontstaat een electrische 
stiooin, die naar eeu toestel leidt, waarmede de 
locomotief in aanraking komt, en die een gefluit 
hooren laat. Zoodia de seinpaal geen gevaar  meer 
aanwijst, is de stroom verbroken en kun de lo-
comotief in aanraking met den toestel komen, 
zonder dal liet gefluit wordt vernomen. n 
heeft tijdens de sneeuw proeven met den toestel 
genomen, welke den gunstigsten uitslag hadden. 

t signaal werd vroeg genoeg gegeven om een 
trein , die in volle vaart was, bijtijd s te kunnen 
stoppen. e uitvindin g is men veischuldigd aau 
de heeren e en Forest, ingenieurs van 
den Niiorderspiiorweg, en werd door een Com-
missie van onderzoek zeer  geprezen. Volgens 
dim r heeft de Noorderspoorweg dit sys-
teem reeds toegi past op 38 locomotieven voor 
deu passagiersdiensl bestemd, cu op 00 signaal-
stations. 

. 

'S  Z. . heeft, met ingang van 
1 t a. s., benoemd tot directeur van het 
Nederlandsche m van geschiedenis en kunst 
te 's-Gravenhage, . vnn der n Jr . 

— / . . heeft met ingang van 1 t 11. A. 
, werktuigkundi g ingenieur bij  de artil -

lerie stapel- eu coiistructieinugu*ijuen benoemd 
tot leeraar in werktuigkunde uan de Polytech-
nische school. 

— r  dagen is door een aantal kunstschil-
ders te 's-llage bet volgend adres aan Z. . den 

g aangeboden: 

e ondergeteekenden, allen kunstschilders te 
's-Gruvenhuge, geven met den meesten eerbied te 
kennen, dut zij  op hoogen prij s stellen de blijken 
van belangstelling, door Uwe l in deu 
laatsten tij d bij  herhaling uau de Nederlandsche 
kunstenaars betoond. 

t een dezer  blijken van belangstelling be-
hoort zeer  zeker bel instellen der e 
Groote Gouden , door Uwe t be-
schikbaar  gesteld op de gewone jaarlijksch e Ten-
toonstelling vanwege de j  Arti  et Ami-
citiae, zoomede op de driejaarlijks e he Ten toon stel-
ling vuu schoone kunsten vanwege de stad Amster-
dam, vour het heste uldaar  tentoongestelde kunst-
werk vau de Nederluudscue meesters. Bij  bei be-
schikbaar  stellen dezer  Groote Gouden e 
heeft zeker bij  Uwe t de bedoeling ten 
grondslug gelegen, de Nederlandsche meesters op 
te wekken door het inzenden hunner  schoon-
ste werken aau genoemde Tentoonstellingen zoo-
veel mogelijk luister bij  te zetten en hen aau te 
sporen, al huu kluchten in te spannen om be-
langrijk e bijdrugen te leveren. 

t is hun innige overtuiging, dat de Com-

mission , aan wie door Uwe t de toeken-
ning dier  medaille was opgedragen, zich op zulk 
een in het oog loopend vreemde wijze van haar 
taak hebben gekweten, dat daardoor  Uwer -
teit» bedoeling niet is bereikt. 

 Op grond hiervan hebben zij  gemeend, niet 
langer  voor Uwe t te mogen verzwijgen , 
dat voor hen alle waarde aan de Groote -
lijk e e is ontnomen geworden, en rekenen 
zij  zich verplicht eerbiediglijk ter  kennis van Uwe 

t tu brengen, dat zij  zich voor 't vervolg 
van mededinging naar  deze koninklijk e onderschei-
ding zullen onthouden. 

»Van Uwe t de getrouwe onderdanen." 

— r den Gouverneur-Generaal van ë 
is: Ontslagen : op verzoek, eervol, uit zijne be-
trekking , ile opzichter der  3*' klasse bij  de 3** 
sectie van deu spoorwegaanleg Soerabaia—Pa-
soeroean - g B. . Bruinsma. 

Overgeplaatst: Van de 3d '  naar de l * w sectie 
van  Soerabaia— Pasneroean— 

,  sdctieingenieur . ; van
spourwegupname Batavia—Bandong, naar den 
spoorwegaanleg
de adjunct-ingenieur J. W. ; de opzie-
ner 3-*  klusse . . T. . Jurgens, van het 
boschdistrict Baujoemaus naar het boschdistrict 
Bagelen en . 

Verklaard: dat wordt opgeheven de taak van 
A. N. J. van , J. , W. . , 
F. C. Colenbrander, A. , O. J. Brandt Jr . 
en P. G. van , de twee eersten als 
ingenieurs en de overigen als opzichters toege-
voegd, van dun ingenieur J. . Clurjsenaer, be-
last met een onderzoek omtrent den aanleg van 
spoorwegen op Sumatra. 

— t 's s machtiging is een Commis-
sie ingesteld ter  behartiging van de belangen der 
Nederlumlscbe inzenders op de internationale ten-
toonstelling vau tuinbouw, die van 30 Apri l tot 
7 i 1870 te Brussel zul gehouden worden. 

e  is samengesteld uit de volgende 
heeren: Jhr. . t van Velsen, tevens 
Voorzitter , C. A . A. k de Wit , J. . -
lage, . , . van , . J. . Ba-
ron Nepveu, Jhr. . J. s van , 
J. A. Wellink Wszu. en . Witte. 

— n de tweede helft der  maand t a. s. 
sal te 's-Gravenhage een vergelijkend examen 
worden gehouden voor  Nederlanders, —minstens 
20 jaar oud zijnde en den leeftijd van 30 jaar 
nog niet bereikt hebbende, — die genegen zijn 
te worden aangesteld tot militai r  opzichter der 
genie 3d'  klasse bij  het e le-
ger Ter  toelating tot het examen wende men 
zich vóór 1" l e. k. tot het t van 

n bij  gezegeld request. 
e verdere eischen en voorwaarden staan ver-

meld in de Staats-Courant ir . 31. 

 ln de buitengewone vergadering van 
de Nederlundsch Westfualsche Spoorwegmaatschap-
pij  , die den i-' 1' t alhier zal gehouden wor-
den, zal o. a. in behandeling komen een voorstel 
tol aanvaarding vuu de toegestane , 
een voorstel  den aanvang van den bouw 
en een voorstel tol goedkeuring van wijziging in 
het met de e -
schappij  gesloten exploitatie-contract. 

T VAN . 

's-Gravenhage, 10 Februari 1876. 

Amur

Vergun mij  ds verslagen, u tot nogtoe om-
trent hetgeen in onze bijeenkomsten wordt ver-
handeld toegezonden, in een eenigszins andereu 
vorm te kleeden. Wellicht zal dit u en uwen lezers 
niet onaangenaam zijn. k heb bemerkt, dat iets 
piquants u niet onwelkom is. 

Verheeld u dun de positie van rui m zestig 
brave menschen. die in het lokaal  op 
8 dezer  eene Siberische koude trotseerden, om 
het rijk e programma te zien al handelen (waarvan 
gij , tusschen 2 haakjes ditmaal iu  Opmerker 
geenerlei notiti e hebt genomen, o snoodaard), 
dat door de zorg vun den raad van bestuur eu 
werklustige leden en duor  belangstellende -
ters aan de orde was gesteld. 

t de beraadslagingen belangrijk waren, dat 
er, in weerwil vun de koude, vun het «(aun voor 
een heet vuur werd gesproken, kon daaruit blij -
ken, dut, toen de president te 4 uur de ver-
gadering sloot, zeker nog een vij f en twintigta l 
getrouwen, oude en jonge garde, in het lokaal 
aanwezig waren. 

En inderdaad, de bijeenkomst leverde, bij  veel 
verscheidenheid, velerlei genot. 

n de eerste plaats zij  vermeld, dat onder de 
opgekomenen niet hartelijkhei d het lid W. Ver-
wey Az., zoo even van Sumatra's Westkust weder-
gekeerd en het lid . A. , die ons versche 
berichten uit Japan kwam brengen. 

n de tweede plaats was de donkere feestzaal 
van  nog iets geheimzinniger  geworden 
door tal van zonderlinge zaken, gevormd uit 
steen, ijzer en hout (perioden.') 

Na de traditionecle aardigheid betreffende de 
notulen en geschenken, werd de vergadering 
verrast door eene mededeeling vnn den Presi-
dent, dat het reeds njke programma nog door 
later  ingezonden stukken moest worden aangevuld. 
Welk eene levenskracht! 

a werd het woord verleend aan de Com-
missie voor de tentoonstelling van zee- en rivier -
nijverheid , te Parij s in 1875 gehouden, welke 
(de Commissie, niet de tentoonstelling) den 31steu 
Augustus jl . te m zulke pijnlijk e oogcnblik-
ken bad doorleef!, door de speldeprikken, haar 
door twee eminente leden van het t toe-
gebracht. Bij  monde van den Secretaris werd 
verslag gidaun omtrent hare verrichtingen, een 
verslag, niet altij d met eerbiedig stilzwijgen aan-
gehoord; dit behoeft ook niet, in de Tweede 

r der  Stuten-Generaal spreken zoovelen maar 
door, al luistert niemand. n de voor-
lezer  bracht het er  ten slotte nog al gezegend 
af, en niet minder de Commissie en het aller-
minst het , want de President kon zon-
der  eenige tegeuspraak constateeren, dut het -
tuut in het buitenland en het binnenland de 
plaats had gehandhaafd, waarop het staat en be-
hoort te staan. 

a hadden wij  een vermakelijke voordracht, 
welke wij  wel wat ernstiger  hadden gewenscht. 

e heer . (niet J.) Gusschatk bracht een (lang 
met tranen eu zuchten afgebeden) rapport omtrent 
het normaal steenformaat uit ; evenwel niet woor-
delijk, uu by wijze van phantusmagorie; en daar 
het stuk wordt gedrukt eu dim rover  discussiën 
zullen worden gevoerd, laat ik hol nu vootloopig 
bij  de bloote vermelding berusten. k constateer 
alleen, dat de spreker van tij  1 tot tij d zich in een 
succes d'hiluritr  kon verheugen. 

e r van Binnenlandscbs Zaken had de 
u zeer  goed bekende phjsuiischtijvin g voor  twee 
weeshuizen en een oudeuiuuhuis te Antwerpen 
ingezonden. e animo daaromtrent bleef ver 
beneden nul of peil, zóó als ge will . 

k spaar u eeu paar  stundiiomuiers, om u te 
melden, dat dc heer y ward weer met zijn 
enduit mvtaltique voor den dag kwam, namelijk 
als een octrooi verdienend middel legen den paal-
worm. e President werd ondeugend, toen hij 
zeide, dat er  zooveel zoet water in de haven 
was, waai- de proeven werden genomen. Wij 
hopen, voor de eer  van e en , 
dat de heer d er  wat zout water bij  zal 
kunnen voegen. 

Alsuu li.ni de plecblige vertooniug plaats van 
een zeer net wagentje, bestemd om meetkettin-
gun als underszins te vervangen voor het nieten 
vau afstanden; als ik het wel begrijp, om door 
de ronddraaiin g van een rad (cirkel) een rechte 
lij n le meten. e geleerden hadden wel bezwa-
ren, muur wie weet welke embryo van het ei van 
Culutubus (zaliger  gedachtenis) nog iu het denk-
beeld van deu ontwerper  verscholen ligt.' 

Na nl die gemoedsaandoeningen begreep de 
Voorzitter , dat de bevroien ledeiiiAten en ver-
moeide hersenen nieuwen aanvoer vau warmte 
en voedsel behoefden. 

Na de pauze werd opnieuw de veelbesproken 
vraag vun normaal en smal spoor uan de orde 
gesteld. Wut zal ik nu zeggen van dio zeer be-
lutigiijk e mededeelingen.' Zal ik deu heer Ue 
Bordes prijzen om zijn moed, standvastigheid, 
den heer  Slous Sloot om zijn vaardigheid op 
techuiscli gebied en zijn Sokiaüsche manier van 
bewijsvoeren, den heer  Nietstrasz om zrju skalpel, 
in de bewijsvoeringen vau dun heer  Stieltjes ge-
stoken , deu heer J. G. van den Bergh om zijn 
keurig wetenschappelijk betoog.' , mijn -
heer de , uw blad eu de vri j  gegunde 
ruimt e zijn te beperkt om ul die qualificatiën 
toe te lichten. Neem ze voorloopig uan voor 
hetgeen ze tijn  en laten wij  hopen, dat de zoo 
langdurige beraadslagingen, omtrent deze iu vele 
opzichten jeugdige quaestie iu het t ge-
voerd, niet vei holen zullen blijven voor  hen, die 

http://Bcrge.n-op-Y.oom


 —

door  hunne positie en voor  hun prestige er  in 
de eerste plaats belang bij  hebben! 

Onze goede vriend , inmiddels door 
de beschikkingen des lots tot onzen stadgenoot 
geworden, hield allerlei voordrachten op de u 
bekende vernuftige wijze over  slechte klinknagels 
en nog wat, over  proeven omtrent broking, die 
zonderlinge uitkomsten gaven, te veel om alles 
uitvoerig te vermelden. 

Van de leden E. van der  Eist, J. . C. . 
de s en J. W. Stous Sloot, zoomede van 
den r  van Binnenlandsche Zaken en het 

d . o waren allerlei zeer  belangrijke an-
ken ontvangen. Zoo ook velerlei programma's. 

r  om u te strafTcn dat gij  ons programma 
den volke ditmaal niet hebt bekend gemaakt, 
wil ik u de onderwerpen niet noemen en verwijs 
ik u naar  bet officieel verf lag der  vergadering 
in de Notulen, ofwel naar  de Stoompost, waar  gij 
een met strengen ernst opgesteld verslag, met 
een sterretje geteekend, sedert jaren kunt aan-
treffen. 

Alleen mag ik niet onvermeld laten dat het 
li d A. Ph. , die het laatst aan het 
woord was (pardon, ik vergis mij , onze oude 
kennis J. J. vun k verleide nog zoowat 
over  steenen uit Oosteuryk) eene mededeeling 
deed over  eene gruduatie-theorie of voorstelling 
van kromme lijnen door  rechte, met andere woor-
den, over  eene theorie om de waardebepalingen 
der  foriuulen te vergemakkelijken duor  graphische 
voorstelling, eene mededeeling, die met onver-
deelde aandacht werd gevolgd. 

t de u bekende gevoelens t.t. 
Q. N. 

J TOT G
. 

. \i l is'. . 

Vergadering van 21 Januari 1876. 
r  den heer  J. W. C. Tongeler  Jr., uit Schie-

dam, was op zich genomen het vervolg en slot te 
leveren op zijne voordracht, in de November-ver-
gadering . gehouden over: »het afvoeren, het 
verwijderen, het verzamelen, het onschadelijk 
maken en ten nutte brengen der  faecalien." 

e zou hij  ditmaal hoofdzakelijk behandelen: 
a de quaestie op practischen grond en 
&  de waarde der  faecalien. 

n zijne inleiding trachtte spreker  te betoogen, 
dat onze behoefte aan eene behoorlijke gelegen-
heid tot woning cn verblij f zich, in de opeen-
volging der  men&chengesiuchlen, evenzeer  telkens 
op eene verschillende wijze beeft geopenbaard, 
als elke andere uitin g vnn onze stoffelijke en 
geestelijke nooddruft , terwij l die wijzigingen te-
vens zoodunig in de natuur  liggen, dat het niet 
anders kan, of er  moet ook telkens op eene eigen-
aardige wijze aun worden voldaan. 

e hield hij  het er  dan ook voor, dat 
de burgerbouw van vroegere tijdperken , — over 
het monumentale zou hij  zwijgen — hoe dikwyl s 
ook verheerlijk t ten koste van hetgeen tegen-
woordig geschiedt, ons, wel is waar, nog in vele 
opzichten tot model knn dienen, doch geenszins tot 
een slnalsch to kopieeren voorbeeld mag strekken. 

e bedoeling van een en ander  met een enkel 
voorbeeld nader  ophelderende, breidde hij  ver-
volgens zulks verder  uit tot die grootere en klei-
nere verzamelingen van woningen enz., welke tc 
znmen genomen men cene gemeente noemt. j 
kwam daarbij  lot deze slotsom: 

e aanleg van verreweg de meeste onzer  ste-
sden is geschied hij  en door  de genade van bet 
*  toeval, welk willekeuri g toeval steeds grooter 
 rol speeli, hoe verder we iu de geschiedenis 

tteruggaan, maar tevens is daardoor  een knol-
olende band geslagen, die ons, niet alléén nog 

, maar zelfs boe langer  zoo meer  in on/c 
 vrij e bewegingen belemmert, vooral bij  den aan-
>lcg van al die groote werken van openbaar  nut, 
> welke door  de behoeften van dc tegenwoordige 
»maatschappij  als onmisbaar  worden beschouwd." 

Toch wordt die band — zooals spr. vervolgens 
wilde aantoonen — misschien nergens zóó sterk 
gevoeld, als bij  de oplossing van het bovenge-
noemde vraagstuk. 

Tot bewijs r  ging bij  de verschillende 
wijzen na, waarop tegenwoordig nog, —als nood-
lottige erfenis van vroeger  dogen — de fuecole 
stollen verwijderd worden, eu beschouwde uitvoe-
ri g als zoodanig: 

a de privnatputten , 
b de gesloten riolen (putten op groote schaal), 

e de uit- en wegloopende riolen. 
Bij  de laatsten onderscheidde hij : 
1 de uitloozing in een dood en stilstaand wa-

ter  en 
2 de uitloozing iu een stroomend water, nnn eb 

en vloed onderhevig, hetzij  met de rivier  zelve, 
óf langs giuoter  of kleiner  omweg met die rivier 
in verband slaande. 

Particulier e huizen, zeiven onmiddellij k in een 
water  liitloopendc, achtte bij  gelijk te staan met 
dc gevallen hierboven onder  c vermeld. 

c gebleken, verbonden aan nl de verschillende 
stelsels — zoo het waarlij k stelsels zijn — wer-
den duidelyk gemaakt. 

Aangaande het laatste wilde spreker  zelfs voor-
onderstellen dat het algemeen, in alle gemeenten 
vnn beteekenis, wus ingevoerd, met opoffering 
van de sommen, benoodigd voor  den aanleg vun 
een volledig, daartoe geschikt net vun riolen, en 
voor  den buuw van de daarloe vereisebte -
middelen tot doorspoeling en uitpomping — ter-
wij l dan tevens op andere wijze voorzien was in 
de behoefte nan goed drinkwater . r  dun zou 
toch — volgen» hem — hel ergste gevolg daar-
van wel dit zijn, dat er  jaarlijk s voor  eene waarde 
van schatten gouds aan stollen, nutteloos en noo-
deloos naaien in zee werd gespoeld, die veel beter 
gebi tik t konden en eenmaal ook wel zullen worden. 

Zoekende naar iets andets en beters om daar-

voor  dan in de plaats te stellen, meende spreker 
dat daartoe in het algemeen slechts twee hoofd-
wegen openstaan, namelijk: die verwydering zal 
moeten geschieden: 

a öf boven den grond, óf 
6 onder  den grond. 

t eerste beschouwde hy als een systeem 
waarvan het otonnenstelsel"  het type is, welke 
en hoevele wijzigingen er  bij  al de in toepassing 
gebrachte vormen daarvan ook worden aange-
troffen. 

Na beschreven te hebben waarin het tonnen-
stelsel dan eigenlijk bestaat, gaf hij  een schets 
van de eigenaardige voor- en nadeelen daaraan 
verbonden, en meende daarbij  tot de conclusie 
te mogen komen, dat het genoemde stelsel. iu 
bepaalde gevallen, inderdaad eene groote verbe-
tering kan zijn , maar  hoofdzakelijk toch slechts 
aanbevolen mag worden voor  kleine gemeenten, 
of voor  sommige wijken vnn eene groote stad; 
terwij l de algemeene toepassing er  van moet af-
stuiten op de omstandigheden , dat het tonnen-
stelsel den toestand niet voorgoed, niet op af-
doende, maar slechts op zeer  primitiev e wyze re-
gelt, daarbij  kostbaar  is, vooral op groote schaal 
toegepast - on ten laatste, dat de desinfectie 
der  faecalien in de tonnen , zoolang die n buis 
zijn , door  middel van ikool ' uit straatvuil en 
keukenafval verkregen eene illusie is, wnarann 
door  de afdoende bewijzen, in den jongsten tij d 
geleverd — spieker  zinspeelde er  de vorige maal 
reeds op — voorgoed de bodem is ingeslagen. 

Wat betreft het tweede geval — verwydering 
der  faecalien onder  den grond — kon spreker 
zich niet volkomen vereenigen met eenig stelsel, 
welk dan ook, in onze dagen daartoe voorgesla-
gen. Toch gevoelde hij  zich evenmin geroepen als 
in staat iets anders en beters daarvoor  in de plaats 
te stellen.  hj  meende echter, dat alléén langs 
dezen weg bet doel op afdoende wijze bereikt 
zal worden, en dat het stelsel, dut eindelijk 
zal blijken »het stelsel der  toekomst"  te zyn, dan 
ook wel degelijk in deze richtin g — onder  den 
grond — gezocht zal moeten worden. 

n hij  nu verder  al niets zeggen van de wijze 
waarop dat stelsel dan wél /al ingericht zyn, hij 
meende toch de hoofdvoorwaarden te kunnen op-
geven , waaraan het zal moeten voldoen, en hij 
schetste daarop den toestand die wellicht eenmaal 
bereikt zal worden, en zyns inziens, als het ide-
aal, met het thans behandelde onderwerp be-
schouwd moet worden. 

Eene eerste voorwaarde voor  dien toestand 
bestaat echter  in den geregelden afzet en ver-
koop der  verzamelde stollen. 

r  kunnen de inrichtingen, bestemd tot 
tijdelijk e bewaring der  verzamelde stolTen, ook 
zeer  eenvoudig zijn : groote ijzeren reservoirs in 
voldoend getal, in den grond gegraven, op een 
stuk land buiten dc gemeente en voldoende ver-
wijder d van alle bebouwde gedeelten, tevens 
geschikt tot opname vun de stoffen, door  den du-
gelykschen reinigingsdienst opgehaald, voor  zoo-
ver  de aard daarvan zulks toelaat. 

Van den geheelen gemengden inhoud van zulk 
een reservoir  wordt nu met enkel dooreenwerken 
een "compost"  vervaardigd, die alle epoudrette-
bereiding"  onnoodig maakt, en, als meststof, 
zeker  oneindig beter  voldoen zal. 

s eeue desinfectie van zoodanig reservoir  noo-
dig, dan bestaat er  geen enkele reden, waarom 
zulks hier  niet afdoende zou kunnen geschieden 
met chloor, eu overigens wenschte spreker  daar-
toe te gebruiken het sterke (ozon; zuurstof- en 
chluorgehalte van sommige mangoan-ertsen, vooral 
pyrolusiet en manganiet. 

e wyze waarop de faecalien in de reservoirs 
komen, wordt bewerkt door  een volledig, opzet-
telij k daarvoor  aangelegd rioolstelsel, dat dient 
voor  den afvoer  van alle afgewerkt keuken- en 
bovenal van het vuile wasebwater, en overigens 
door  middel van voldoende stoomkracht wordt 
schoongespoeld en ledig gepompt. 

Om nu verder  aan te wijzen waarop zyn ge-
voelen steunt, omtrent de eindelijke, algemeene 
aanwending der  faecalien als bemestingstof,1 gaf 
spreker  een overzicht van de eischen, waaraan 
een goed ingericht stelsel van landbouw tegen-
woordig reeds, maar  in de toekomst zeker, hoe 
langer  hoe meer  zal moeten voldoen, en van de 
omstandigheden, onder  den drang waarvan die 
eischen zich al luider  en sterker  zullen doen hooren. 

j  hield het er  dan tok voor, dut de groote 
toekomst der  faecalien hoofdzakelijk in deze rich-
ting gezocht zal moeten worden, al kunnen ze 
bovendien nog tot andere technische doeleinden 
worden aangewend; waarom hij  in de eerste 
plaats vermeldde de proeven tot bereiding van 
lichtgas eu tot aanwending van brandstof, met 
die materialen op kleiner  of grooter  schaal reeds 
genomen. 

Na alzoo de bruikbaarhei d daarvan als mest-
stof in het licht gesteld te hebben, onderzocht 
bij  verder  de resultaten, welke van eene alge-
meene uanwendiug als zoodanig verwacht mogen 
worden cn wel voornamelijk met het oog op: 

a het belang vun den gebruikei — hier  do 
boer, en 

b het belang van deu leverancier  — in casu 
de gemeente. 

Spieker  maakte hierby, behalve van enkele 
andere gevallen, vooral melding van de resul-
taten met een en ander  te Groningen verkregen, 
al wees hy levens de oorzaken aan, wuurom dat 
gevolg daar  zoo schitterend kun zyn, en toch, 
op andere plaatsin, een naduelig saldo opleve-
ren, zoolang althans niets anders in rekening 
wordt gebracht dan dc limincieele uilkomsten 
alleen. 

Ook do toestand te Geiinevilliers by Paryskwam 
duarby ter  sprake, en wel hoofdzakelijk uuar  aan-
leiding van enkele mededeel in gen, onder  de ru -
briek «Buitenland"  in do laatste nummers van 

 Opmerker daaromtrent le vinden. 

Spreker  verklaarde dien toestand, zooals die al-
thans .'tteiijk e jaren geleden was, uit eigen aan-
schouwing zéér goed te kennen, cn wilde dan 
ook wel toegeven dat daardoor  mogelykhcid van 
stank ontslaat; maar  hij  hield het er  tevens voor, 
dat er  geene andere meststof van organïschen 
oorsprong bestaat, die van dat euvel volkomen 
vryj  is . en ontkende overigens ten stelligste dat 
die stank op den akker  of het land schudelijk en 
gevaurlyk zou zyn. 

Wat ten -.lotte aangaat de chemische samen-
stelling van de faecalien, zooals die als meststof, 
hetzij  in den vorm van compost of welken anderen 
dan ook, gewoonlijk ui den handel voorkomen en 
verkocht worden, daaromtrent verklaarde spreker 
zich volkomen te referee ren aan den inhoud eener 
brochure, sedert zijne votige lezing in het licht 
gekomen en gesehrc/eii door . J. Aricn s r 
te Groningen, adsistent aan liet scheikundig la-
boratium van de l aldaar, waardoor 
hem hier  wel eenigs/ins het gras voor  de voeten 
was weggemaaid , zooals men zegt, maar  waarnaar 
bij  dan ook de vrijhei d nam verder te vurwyzen. 

. 

Naar  aanleiding van het ingezonden stuk des 
heeren Victor  de Stuers in het Opmerker-uom-
mer van 6 Febr. j.1. wenscb ik nog met een 
enkel woord te releveeren de bedoeling van mijn 
schrijven van 0 Jan. in zake den afloop der  Sar* 
pbati-prijsvraag . 

Onder  dankzegging aan den heer  Victor  de 
Stuers voor  diens welwillende mededeeling. dat 
de Sarpbati-commitsie onmogelijk melding kon 
maken van een bekroning mei algemeene stem-
men der  vij f jury-leden. omdat het rapport der 
jur y ulleeu vnu tmecrderheid" van stemmen ge-
sproken heeft, blij f ik niettemin constateeren den 
Opgewekien twijfe l aan de eerlijkheid van één 
dier  leden door  de, bij  bet publiceeren van den 
uitslag, toegevoegde woorden «leerl ing van den 
architect Bberson"  achter  den naam des eersten 
bekroonde. 

n blijf t hetzelfde, in mijn ingezonden stuk van 
9 Jun. j.1., aangevoerde argument tot verdedi-
ging vuu dat jury-lid , ook thons nog, —nu het 
blijkt , dat de toewijding van den eersten prijs , 
mei instemming van vier der  vyf jury-leden plaats 
vond — haar  volbs waarde behouden. 

J. . os . 

Amsterdam, 8 Febr. '76. 

Aan de Heeren J. Olie Jz. en A.  de 
Graaf, leeruren der Ambachts-
school te Amsterdam. 

n zag ik in een of ander  Nieuwsblad, 
en nog kort geleden in  Opmerker, dat er  veel 
geklaagd wordt over  do weinige sympathie, die 
de Ambnchtsscbolen en meest alle inrichtingen 
in ons land ondervinden, waar  ambachtsleerlingen 
eene even nuttige als gemakkelijke opleiding kun-
nen vinden. t de zucht naar  ontwikkelin g bij 
de meesten zoo gering is, en bygevolg weinig 
deelname; dat er  geen steun by de ouders w ird t 
gevonden, en vele leerlingen, na heel weinig ge-
leerd te hebben, spoedig de school weer  verlaten. 
Ja sommigen wanen 't , helaas, beter  te weten, en 
op een Ambachtsschool hun vak toch tiuoit te kun-
nen leeren. 

Vooral is dit by vele eigenwijze Amsterdammers 
het geval. n 't hun niet toe, 'tzyu nog maar 
leerlingen. 

Vergun me, waarde heeren, u ook een tegen-
overgesteld geval op te noemen. Er  zyn ook 
onder  uwe leerlingen, die het hun gegeven on-
derwij s weldegelijk waardueren en er  hun voordeel 
mee doen. n is het u aangenaam dit 
van een uwer  vroegere leerlingen to hooien. -
schien spoort het anderen aan tot meerder  zucht 
naar  kennis, om later  als een bekwaam werkman 
door  iedereen op prij s gesteld te worden. 

t ik maar  korten tij d van de Ambachtsscho
profiteered, 't waren aangename ureu die ik bij 
u doorbracht, en 'twees me den weg tot verdere 
ontwikkeling . Om aan een reeds lang opgevat 
plan gevolg te geven, verliet ik opeens de school 
en besloot myn handwerk verder  iu deu vreemde 
aan te leeren. h ook daar  bezocht ik de scholen. 

r  zag ik zoowel als op de werkplaatsen 
voornoemd, te Parys en te Brussel, hoe ieder 
werkman er  een eer  iu stelt om iu zijn vak uit 
te munten, um zyu werk vlug en onberispelijk af 
te leveren. t trots werden de behaalde me-
dailles vertoond. Toch kou daar  nuuwlyks het 
derde gedeelte der  werklieden lezen eu schrijven. 

e geheel anders is het te Amsterdam en in 
ons gehcele land. 

By mijne terugkomst en na verdere studie ge-
lukt e het mij  een betere positie te vinden, waar-
door  de weg tot verdere bekwaming voor  ine 
geopend is. 

Zou bet voor  vele werklieden niet uan te be-
velen zyn om eenigen tyd in deu vreemde te 
werken? A l was 't alleen maar  om zelf te on-
dervinden, dat ontwikkelin g vooruitgang is; of 
om hunne langzame e natuur  le 
verliezen? 't n is vuor  hen zoo gemakkelijk . 
daar  overal werk en brood is. 

Ook de schoone architectuur  is hy ons ten 
achteren. Zouden er  geen pogingen in 't werk 
kunnen gesteld worden om aan eeuige jonge op 
zichtors gelegenheid te geven, door  het doen van 
kunstreizen in het buitenland, bun kunstzin en 
het streven daarnaar  te ontwikkelen.' n toch 
zouden ze met eigen oogen de kunstproducten 
van knappe mannen kunnen aanschouwen en er 
bun voordeel mee motten doen, t leert de 
ondervinding. 

r  de opname van bovenstaande regelen in 
uw geucht blad , r  de , zult u 
zeer  verplichten UEd. , 

Geen Amsterdammer. 

\ankondi<ringen van Aanbestedingen. 

, «4 Peer. 

, te 11 uren, door  liet getneentcbest: 
de g van J bovenvoctsclie straatklinkers. 

, te 11'/, uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, aau het gebouw van het prov. bestuur: 
de uitdieping vau den n Usel. 

inw .uo, tc 12 uren, door  burg. cn weth.: lo. 
het bouwen van eene hoogere burgerschool voor  meis-
jes, op de , uo.261-,266; 2o- het bouwen 
van eene openbare armenschool uo. 22, met gymnas-
tieklokaal , nabij  het 1 , e i d -e i i ep le i n. 

l . tc 12 uren, door  burg. on welh.: lo. 
het iiiakeu van schuttingen eu kruishciningon vau ge-
creosotcerd deunen hout bij  het nieuwe ziekenhuis ; 
2o. het maken vaa ijzeren hekwerken bij  dat ziokeu-
huis. 

, te l uur, door  burg. en weth.: het bou-
weu van eene school voor  uitgebreid lager  onderwijs 
met gyainaslieklokaal eu het uitvoeren van eenige 
herstellingen aan do directeurswoning. 

, le 1 uur, door  burg. en woth.: het ver-
vaardigd en leveren van gegoten*ijzeren buizen met 
hulpstukken, voor  de exploitatie dor  duinwaterleiding. 

 . tc 4 urou, door  don landbouwer Th. 
Brouwers, bij  Tcenstra: het bouweu vaa een royaal 
WOOnhula en bijgohouwen, bij  eeue bestaande land -
bouwersscliuur  te . Aanw. van 10—12 uren. 

Vlerwuiaea, 4 uren, door . . , bur-
gemeester  * der  gemeente Ulrum , bij  P. Timmer: het 
bouwen van cene nieuwe schuur  met woning, met 
gedeeltelijke levering der  materialen. 

GeufUwaard, door  P. Schelling Jz.: het bouwen 
eener  bouwinunswouing cn schuur. 

, door  kerkvoogden der . gem.: 
de aan- eu verbouw der  pastorie aldaar. 

, S Fehr. 

'a-llage, te , doorliet ministerie vau marine: 
het maken en leveren van 6 stuks ijzeren zeeboe ien 

, te 11 uren, door . A. , bij  A. 
Poldervaart: het bouwen vau een huis met schuur. 

Bergum, to  uren, door  het gemeentebestuur 
vau Tietjerksteradeel: bet verven cu behangen der 
school eu onderwijzerswoning te Eeniewou.de. 

Franeher, te 12 uren. door  het dijksbestuur  der 
Vij f deelen Zeedijken Binnendijks, bij : het 
aanleggen van eene steenglooiing on bet verzwaren 
van den zeedijk over  cene lengte van 486 . 

, tc 12 uren, door  het gemeentebest.: 
het bouweu eener  opeubare school, met bijlevering 
van sclioolmeubelen. Aanw. te 9 uren. r 
f 15.000. 6 

l'treeht , te 8 uren. door  dc maatschappij  tot expl. 
vau Staatsspoorwegen, aau tiet Centraal bureau: het 
vergrooten van hei hoofdgebouw op het station -
mond, teu behoeve van den spoorweg -
Eindhoven. g ƒ9670. 

, tc 2 uren. door  de comm. van beheer 
der  kerkelijk e goederen cn fonden der . gem., 
bij  J. Thomas: het bouwen van cene nieuwe kamer 
aau dc pastorie, bewoond door . Van . 

Wlnarheten, tc 3 uren, door  commissarissen belust 
met het beheer  van den kunstweg Winschoten— 
Beerta—Pruisische grenzen, bij  A. J. : de 
vervanging van het gedeelte van don macadamweg van 
den afweg af naar  Fmsterwold tot Winschoten, lang 
6030 , door  cene klinkerbestrating. 

, bij  notaris Beekhuis: het bouwen ocner 
behuizing aldaar. . bij . van der , aldaar. 

BeUward, door  T. F. Albada Jolgcrsma: hot ge-
deeltelijk afbrekeu der  winkelbchuizing aan den -
nen r  en bet wederopbouwen daarvan met 
Verdieping enz. . bij  den architect Bonman. 

, door  diukcucn der . gemeente, 
bij . J. a : het afbreken en wederopbouwen 
eener  niouwe huizing met 2 woningen c. a. 

Weenadag,  Fehr. 

, tc 11 uren, door  hel ministerie van biu-
uc. . zaken: lo.de uitvoering van werken tot verbetering 
van den Gclderschen Usel aan dc Vollchand beneden 

, g ƒ 6 3 6 0; 2o. het leveren van voor-
werpen van gegoten en gesmeed ijzer, staal, koper 
en metaal enz. (Zie uo. 6.) 

'allage, tc 12 uren, door  het bestuur  der  spoor-
wegmaatschappij  heiden —Woerden , iu het bureel der 

: dc levering van 2850 tons spoorstaven 
met eindverbindingen en haakbouten 

tleuda, te 12 uren, door  den architect J. C. van 
k (van , in het cufé : het 

bouwen van een woonhuis aau de Gouwe. 
, te  uur, door  burg. cu weth.; het 

maken eu voltooien van kaaimuren en het maken van 
remming- cn eenige andere werken, langs dc -
haven op Fijenoord. 

zierih/ec, tc 1'/, uren, door  hei gemeentebestuur: 
het (naken van eeu voetpad langs den nieuwen straat-
weg op het Zelkctcrreiu . 

, door  het dijksbestuur  der  Vij f n 
zeedijken Buitendijks, bij  den secretaris: lo. het na-
ken van cene stccnglooiing enz. (Zie no. 6.) 

, bij  W. Nauta: het amoveeren van een huis 
c. a. en het ter  plaalso opbouwen eener  koopmans-
huizinge met pakhuis en stalling in het Gebuurte te 

. Aanw. 14 Febr., te 10 uren. 

, 17 Fehr. 

, te 11 uren, door  bet gemeentebestuur: 

lo. het leveren on leggen van ruim 500 . hard-
stecnen trottoirbanden; 2o. idem van 43,000 stuks 
Attische keien; 3o. idem 21,000 stuks Quenast keien. 

, te 11 uren, door  het gemeentebestuur 
van , bij . P Bakker, het aanleggen 
van een straatweg langs den Schccnsweg cn t)oster-
haulc tot nnn de grensscheiding met de gemeente 
Schoterlaud, ter  lengte van p. m. 4048 . 

, tc 12 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, ten dienste der  Staatsspoorwegen: de 
levering vau 400,000 . stalen spoorstaven met 
27,500 G ijzeren laschplateu. g / 58,000. 

, tc 12 ureu, door  hurg. en weth.: de 
levering van: 100,000 stuks Quenast- of e 
keien, 800,00t) stuks vlakke straatklinkcrmoppon, 250 

 1 n griut , 500 sir. . h stec-
ueu trottoirbanden , 1000 - 2000 ' zuiver  scherp 
rivierzand , cu houtwaren. 

a t dij k , tc 12 uron. doorliet waterschaps-
bestuur, iu liet gemeentehuis: dc levering van 350 

J grint . 

Ncheenheven, to 2 uren, door  de Ned. . ge-
e . bij . van Zessen : eenige veranderingen aan 

hel badhuis. 

. bij  den architect  8. : het 
van eeu woonhuis te Wier. Bestek ec tee-

kening liggen bij  den kastelein . van der , te 
Wier. Aanw. 14 Febr., te 10 uren. 

Vrijdag , tS Febr. 

, to 12 uren, door  den architect A. van 
der  Steur  Jr. , in het lokaal Wrten en Werken: het 
bouwen van oen blok van 7 woonhuizen op -
patersveld. Aanw. 16 eu 18 Fuhr., telkens tusschen 
10 en 11 uren. 

Belfehaven, te 1 uur , door  burg.cn weth.: lo. bet 
maken eener  dubbele sluiswachterswoning met n:aga-
tij n op de ; 2o. het aanbrengen van duk-
dalven , meerpalen en scherm- en remmingwerkcn ia 
de havens der  gemeente. 

, te 1 uur, door  burg. en weth.: lo. het 
vernieuwen van ccn gedeelte kaaimuur  aan dc Wijn -
haven; 2o. bet verbreeden van de Noordblaak. net 
maken van een nieuwen kaaimuur  eu het vernieuwen 
van een bestaand gedeelte muur  aldaar. 

, door  S. . Bosch ma: het bouwen 
eener  boerenliuiziiig, op niuuw terrein, aan den -
dijk , halfweg Sneek—Ulst. Aauw. 17 Febr., te 10 
uren. 

Zaterdag,  Fehr. 

ftt.-Anna-parechle , te 11 uren, door  burg. en weth. 
ran t Bildt : het vergrooten van de school cn het 
vertimmeren van de oude rw ijzers won ir.g te -
7.el. Aanw. 17 Febr., tc 1 uur. 

Bldani, tc 12 uren, door  het kerkbest. der  Nederd.-
. gemeente, in de consistorie: het doeu van 

eenige belangrijke herstellingen en vernieuwingen aan 
het kerkgebouw. Aanw. tc 10 uren. 

, te 12 uren, iu het logement e m 
van : het maken vun hel le perceel van de 
bedijking langs de . g /4S00. 

Angeren, te 12 uren, door  liet bestuur  der  herv. 
gemeente, bij  A. : het afbreken van den ouden 
en het bouwen van een nieuwen kerktoren. Aauw. 
op den bestcdingsdag, van 9—12 uren. 

o te 1 uur. door  den ontvanger  der  reg. 
en domeinen, bij  J . van , het maken en bestra-
ten van iiardeu dammen in dc vestinggrachten en het 
amoveeren vun bruggen vóór de - cn -
steeg poorten aldaar  Aanw. 17 Febr., te 11 ureu. 

Nneek, te 1 uur, door  burg. en weth.: lo. het ma-
ken van een regenbak bij  het schoolgebouw aau het 
Bolwerk; 2o. het maken van 43 sir. . houten wal-
besclioeüng langs de Stadsgracht; 'Ao. de levering van 
20,000 le soort Friesehe bakklinkers: lo. idem van 
30,000 lc sooit vlakke grijze Wunlstraalkliukers ; 5o. 
idem van 400 stère meerzand. 

g , door  het gemceutr  best uur  : de leve-
ring vau 30,000 stuks Stenzelbergcr  keien. 

,  Febr. 

Amerafeert, tc 11 uren, door  burg. en -th.: de 
levering van 20,000 gowonc Nicdermendigor  lava 
straatkeien en 800 anderhalve idem. 

'allege. te 11 " j  uren, door  het ministerie vnn 
binnenl. zaken, aau het gobouw van het prov, best.: 
het doen van eeuige vernieuwingen en herstellingen 
aan het gebouw van 's s belastingen te -
sluis, met het onderhoud van den dag der  goedkeu-
ring van de besteding tot 'Al . 1878. 

'a-llage, te 12 uren, door  het ministerie vau finan-
ciën: het leveren, bereiden tegen bederf, vervoeren 
en opslaan van palen en sclioorpalcn ten dienste van 
de f in '77 

Amaterdam, te 12 uren, door  burg. en weth.: de 
herstelling*-n en verrieuwingeu, benevens bet onder, 
houd over  (*76 van: lo. de huizen, torens, poorten 
enz., benevens de gebouwen op de alg. begraafplaat-
sen; 2o. dc gebouwen voor  het onderwijs, oO, de ge-
bouwen en lokalen, in gebruik bij  de politie eu de 
stedelijke brandweer. 

, tc 12 uren. op het raadhuis: hot af-
graven vau een gedeelte der  Vest en bet uitdiepen 
van een gedeelte der  Spuibavcn. 

, tc 1 uur, door  burg. en weth.: lo. hetaan-
leggen van privaatputteu bij  het gemeente bad hu is te 
Scheveningen; 8b, het mnken vnn eon straatweg, vnn 
den n weg naar  het terrein der  gasfabriek. 
Aanw. van uo. 1 15, van no. 2 17 Febr., te 11 urou. 

, S  Fehr. 

, le 11 uren, duor  bel miuislerie van ma-
rine : het bouwen eu levereu van 3 loodskotters met 
beschieting en inastgestel, als: een van 20 cn 2 van 
16 . 

, 8§ S § . 
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l'treeht , to 2, uren, duor  de maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, nau het centraalhuroau: het 
maken van eenn kcibestrating met bijkomende werken 
op het station 's , len behoeve vau 
den spoorweg n g 1*9086. 

Apeldeern, te 6 uren, door , bij  Wed. 
Vau n : het bouwen van een woonhuis, slach-
terij  enz. aldaar. 

, iu het Timmerhuis: dc schilders- en 
glazeumakersweiketi ged. 3 jaren aan gebouwen, torens, 
bruggen en andere eigendommen der  gemeente. 

Weenadag, S Fehr. 
, te  uron, door  het ministerie van marine: 

de levering van lo. Engelsche scbnalkolen, 2o. karl -
doek , waarvan no. 1 voor  de directie der  marine te 
Amsterdam en no. 2 voor  die te Willemsoord. 

Franeber, te 12 ureu, ten raadhuize: het bouwen 
van eene school voor  600 kinderen . bij  deu 
stadsbouwmeester . Alken» . Aanw. 16 Febr. 

Weesp, te 1 uur , door  burg. en weth. van Weesp 
eu die van , ten raadhuize: het verbeteren 
van den - of Binnenweg, tusschen die ge-
meenten gelegen. Aanw. 17 Fehr., te 12 uren, aan 
vangende te . 

Franeher, 's avonds 8 uron, in hei koffiehuis c 
Nederlanden: het bouwen eener  nieuwe zaal, eu het 
verbouwen van de bestaande. Aanw. 16 Febr., te 
11 uren. 

, door  het gemeentebestuur, ten 
kantore van den secretaris: de levering van 200  ; 

onderlioudsgriut. 
, 14 Fehr. 

, te 11 uren. door  de e 
: de bouw vau 1675 . kaaimuur, 

de bovenbouw van 700 . kaaimuur, het uitbaggeren 
van 2 havens, enz. Aauw. 17 Febr., te 01 , uren. 

, te 12 uren, door  het ministerie vuu bin-
nenl. zuken, ten dienste der  Staatsspoorwegen: het 
maken eu stellen van den metalon bovenbouw voor  S 
bruggen te , waarvan6 tusschen het station 
buiten dc e poort cu het n eu 2 bij 
F'jcnoord , iu 2 perc. en in massa. Aauw. 15 eu 17 
Febr., voor  perc. 1 te 10, voor  perc. 2 te 2 uren. 

: perc. 1 /114.000. perc. 2 ƒ 5:1,000. 

l'treeht , te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. 
van Staatss] >oor  wegen , aan het cent raai bureau : dc 
levering van 1,600,000 . spoorstaven, 12,500 . 

 cn 43,500 . eind platen, 31,000 . baak-
en 55,000 . schroefbouten, ten behoeve van dc 
Staatsspoorwegen. 

Oiidehiidi/iji , bij . can der  Wond: eene aan-
merkelijk e vertimmeriug nan- en het maken vau eeu 
doorreed achter  diens herberg. Aanw. 22 Febr.. te 
l uur. 

Vrijdag , SS Feb . 
/eetermeer. te 10 uren, door  het bestuur  vau den 

, bij . . Begeer: het stichten der 
gebouwen en het verrichten vnn aardwerken euz., ge-
vorderd voor  een stoomgemaal, teu dienste van ge-
noemden |>older. Aanw. door  den architect J. Paul. 
van Zevenhuizen, 15 Febr., tc 10 uren. 

, S  Febr. 
, te 1 uur, door  burg cn weth.: de levering 

vau 235,000 . Fngelsche gaskolen, ten dienste van 
de stedelijke gasfabriek in '76. 

/nol le, te 1 uur , door  burg. en weth.: de levering 
vau 45,000 . beste ongezifte e gaskolen, 
ten dienste van de stedelijke gasfabriek in '76. 

\llaalngen , te 2 uren, door  burg. cn weth.: dc le-
vering teu behoeve der  ge meen tegasfa brick ged. '76 
van: lo. 1500 . gebluschte e kalk: 2o. de 
benoodigde getrokken-ijzeren gasbuizen; 3o. dc be-
noodigde compositiebuizeu; 4o. de benoodigde gego-
ten-ijzeren buizen. 

Jou re, bij  A.  het verbouwen van de bui-
zingc aan de t raat . aldaar. Teekeuing ligt bij 
deu logemouthoudcr . G. van der . 

, S  Febr. 
, te 12 uren, door  dc hoofdadmiuistratie 

van het 5e reg. inf., ten bureele van den kapl.-kwar-
tiermeester  : de levering van 1500 eenmans linnen bed-
zakken, 1500 idem kusseuzakken, 3000 idem idem 
boveulakens, 3000 id. id. onderlakens , 1500 id. wollen 
dekens, 400 twccmaiis linnen bedlakens. 

Amaterdam, te 12 uren, door  de hoofdadm. van 
het 7e reg. inf., ten bureele van deu comm. officier: 
de levering van 1500 eenmans linnen bedzakken, 
1500 id. ill . kussenzakken, 1500 id. id. bovenlakens, 
2000 id. id. onderlakeus, 1500 id. wollen dekens, 350 
tweemans linncu bed lakens. 

fieuda, tc 12 uren, donr  de hoofdadm. van het4e 
reg. inf., teu bureele vnn den kapt.-kwartierm. : de 
leveriug van 1500 ceumans linnen bedzakken, lOOti 
id. id. kusseuzakken, 1500 id. id. boveulakens 2000 
id. id. onderlakcus, 1500 id. wollen deken-, 350twee-
mans lianen bedlakens. 

, te 12 uren, door  de hoofdadm. vau het 
reg. gruiindicr s en jagers, ton bureele van den majoor-
kwartierm. : de levering van 1500 ceumans linnen bed-
zakken, 1400 id. wollen dekens, 400 tweemans bed-
lakens. 

, tc 7 ureu. door  de comm. van beheer  der 
stedelijke gasfabriek : de levering van 44,000 . Eng. 
gaskolen. 

Weenadag, . 
, tc 1 . door  burg. en Wotli. J het 

maken en stellen van deu ijzeren en stalen bovenbouw, 
met bijbehoorende timmer-, intdsel-, stceniiouw- eu 
andere werken, tot voltooiiug van de Willemsbrug 
over  dc . Aanw. 14, 21 en 28 Febr., telkens 
van 10', —11', uren 

llhtnaar , te l uur, door  J. , aau de gasfa-
briek : de levering vau 30,000 . tingclschc gasko-
len , ten dienste der  gnsfubriekeii te Alkmaar en te 
Purmcrcndi'  ged. '76. 

Vr.jdag , S . 
Xwelle, tc 12 urou, door  het prov, bestuur: het 

doen van eonige vernieuwingen eu herstellingen aan 
de -lm- iu m op het , zijtak no. 
 der . Aanw den 8en dog vóór de be-

steding, te 12 uren. 
, te 12 ureu, door  het ministerie van 

binnenl, zaken, ann het gebouw vau het prov. best.: 
het verlengen van den stroomleidcndcn dam op de 
Pollen voor i . tot voortzetting van de ver-
betering der  haven aldaar. Aanw. 26 en 28 Febr. 

g ƒ 2VJ,5i)0. 
, : . 

, te 12 ureu, door  het . . kerkbestuur, 
bij  A. n  het verbouwen van cune kerk cn bet 
bijbouwen van ecu nieuwen toren. . bij  den ar-
chitect P. J. van Genk, te . Aanw. 24 Febr.. te 

 uren 
Weenadag, 14 . 

, tc 12 uren, door  dc Nederl. -
wegmtatschappij  : de leveling vun muga/.ijusgoedcren. 
Bilj . inz. 14 t aan de directie. 

p later  le bepalrn datum. 

, door  den architect J. 1). Brnns: het 
bouwen eener  pastorie voor  de . kerkvoogdij  van 
den dorpe Ooslcrwierum. Aanw. 17 Febr., te 11 uren. 

Belaward : het vernieuwen van cc.i woning aan dc 
Appelmarkt aldaar. Bestek ligt in bet f van -
land, aldaar. Aanw. door  den architect W. A de 

r  Jz. (vau , 10 Febr., te 11 uren. 

\floon van Aanbestedingen. 

luid-Beierland, 14 Jan.: het bouwen van een 
bouwmanswouing en graanschuur; ingekomen 22 bil -
jetten, als: 
W . van , te , ƒ 2 5 , 1 10 

 Spaan, ., Oudewater. „  25,000 
Boertje, m Pattaralioek, . 8^000 

te Numansdorp, / 18,760 
„  N.-Beierland, ., 18.600 
„  Numansdorp, „  18,350 
„ , „  18.300 
„  Z.-Beierland. „  18.000 
„  idem ., 17,600 
„  idem „  16,700 
„  Piershil, ., 16,700 
„ , „  16,600 
„ , „  16,550 

„  Namansdorp. „  16,510 
„  idem „  16,160 
„  Goudswaard, „  16,174 
„  Numansdorp, „  15,960 
„  '/.-Beierland, „  15.880 
„  O.-Beierland , „  15,400 
„  idem „  15,300 
„  idem „  15,140 
„  idem „  15,038 

het bouwen eener  kostschool 
ouderwijs; ingekomen 9 bil -

te Oosterend. f 13,975 
idem ., 13.S00 

„  Franekcr, „  13,777 
„  Spannum, „  13.700 
„ , „  13,000 
„  Utens, „  13,470 
„ , „  13,275 
„  Franekcr. „  12,825 
„ 11 baard. „  12,793 

 't , 
W. . 
 Spaan, 
. Edelenhaar, 

B. van Nugteren, 
. Oprei, 

J. Visser, 
C. , 
B. Werels, 
P. van , 
J. Wevels eu 

J . Bongers, 
. van Bczcij, 

C. . van den Bic. 
J. A. Boogaard, 
A. Weijers, 

. Weeda Jz., 
. van Bczeij, 

A. van Trigt , 
W. Bottenberg, 

, 17 Jau.: 
voor  uitgebreid lager 
jetten, als: 
Gebr. Tcmminga, 
P. Jongema, 
G. Brouwer, 
J. . Jongema, 
W. T. Nauta, 
B. G. , 
W. v. d. Velde, 
B. van Baren, 

. v. d. Valk, 

, 20 Jan.: het makeu der  aardebaan en met 
klinker s bestraten van den weg op de t 
ter  lengte van 408 ; ingekomeu 12 bilj. , als: 
A. J. van , / 3000 
E. van Eminenes, te Aalst, „  26S6 
A. de Groot, „  Vu glit. „  2645 

. van w el ingen , „  Sliedrecht, „  2600 
T. Smits Az., „  Wijk , „  2539 
A. Snijders. 2500 
A. N. . ,. Waalwijk , „  2447 
A. Veltman, „  2400 

. J. , „  Baardwijk , „  2363 
A. Snijders, ,. 234S 
J. Vissers, ., 2136 
A. de , „  idem „  2089 
ovengen aldaar. 

 oude 20 Jan.: het bouwen eener  heeren-
huizing te Akkerwoude; minste iuschr. was . de 
Jong, te , voor  /*577S. 

, 22 Jan.: het bouwen vau eeu nieuw arm 
huis en bet afbreken vaa het oude aldaar; iugekomen 
5 bilj. , als: 
S. Jansen, te , / 2849.25 
B. de Vries, „  Britsum, „  17*8. 
J. Fokkens, „  idem „  1744. 
J du , „  Stieas, „  1546 

P. Steen, „  idem „  1541. 
gegund. 

Ntavenlaae, 22 Jan.: het leveren op den weg vau 
140 3 grint ; minste inschr. wes P.  Verstraaten, 
aldaar. ii / 2.60 per . 

, 24 Jan.: het bergen en in de haven te 
s brengen van het lichlerschip

met de zich daarin bevindende lading, zittende aan 
den Noordwal van het Scheur, in de Nieuwe ; 
ingekomen 3 bilj. , als: 

. Vermaas, te , / 1600 
. Vehenaar, „  725 

E. , .. ®& 
overigen aldaar. 

Bneencdé, 24 Jan.: bet boawen van 2 woningen; 
gegund aan G. , aldaar, voor  /*2233. 

Weudenberg, 26 Jan..- het bouwen eener  onderwij-

le Amersfoort, / 7900 
G. , „ , ., 7820 
T. J . Gcrritseu, „  idem „  7777 
ü. Boeschoten , idem „  7100 
A. J. Gronert, „  Utrecht, „  6735 
J. van , Woudenberg, „  6479 

, 26 Jan.: het doen van eenige vernieu 
wingen aan een woonhuis en inrichtin g daarvan tot 
bewaarschool: ingek. 13 bilj. , als : 
A. , te Brielle, ' 1825 
P. v. d. Giessen, > 1775 
A. Schuij, „  idem „  1774 

. Ovcrweel, - 1772 
E. . Oversteeg, „  Geervliet. „  1720 
A . Nagtigaal, 1714 
T. , „  Nieuwersluis. „  1697 
Ü. van . „  1666 
. de Neef. „  Brielle. * 1649 
 de Vos, 1645 

P. de , ., de Vierpolders, „  1640 
. van der , „ . ,, 1560 
 Oostdijk, « 1650 

overigen aldaar; gegund. 
Neherpenlaae, 26 Jan.: het verhoogen en vernieu-

wen van kaden op de iu 1856 gelegde - eu 
Schenkeldijkeu vau het wuterscliap Scherpenisse; ge-
gund uau J. de Juuge, te Borselen, voor  /26S8. 

. 27 Jan.: het bouweu vau een 
onderwijzerswoning te ; ingekomen 6 
bilj. , als: 
W. Welsink, te Brummen, ƒ 3736 

. , „ , „  3694 
B. Onstein, „ , » 3593 

. . Bereudsen, „ . „  3537 

. J. , , t h e m. 3419 

. J. Vinkenborg, „  idem 3189 
gegund, 

Belaward, 3S Jan.: het bouwen eener  nieuwe stelp-
huizing te Burgwerd; ingek. 9 bilj. , als: 
Stienslra, to , ƒ 14,995 
Schaafsma. „ . „  15,231 
J. , „  Nijland , „  14,538 

. E  v. d. Weij. ., Schruard, „  14,197 
S. . , „  idem 13,849 
T. de Vries, „  1'arregu, „  13,388 
Boorsma, „  Burgwerd, ., 13,338 
J. W. Boorsma, „ . „  13,176 
A. . Posthuma. „  Tjerk word a 12,880 

Pander*  en, t Fehr.: het afbreken en wederopbou-
wen der  pastorie voor  de . gemeente- minste in-
schrijver  was N. van Velzen, te , voor 
/ 8000. 

, 1 Fehr.: de levering anu Schioland van 
220» elzen heipalen; minste iuschr. was F,. . 
tc Bergambacht, voor  /"1586. 

Baard, 1 Febr.: hot afbreken der  oude- eu bouwen 
van een uiouweu loren; minste inschr. was F. . 
Spoclstra, tc Tjummarum , voor/6723. 

Alkmaar , 2 Febr.: het houwen vau eene nieuwe 
bocreuplaats in de Sehcrmccr; gegund aau J. Verweel, 
te Schermccr, voor  ƒ5040. 

Bnhhnlaen, 2 Febr.: het bouwen van eene boerderij; 
minste inschrijvers wareu Brouwer  en Visser, aldaar, 
voor  / 6445. 

lerswouing; iugek. 6 bilj. . als 
. , 

l'iihuizcn . 2 Febr.: het bouweu van een woonhuis 
en schuur; ingek. 8 bilj. , als: 
J. Om-inga, te Groningen. ƒ 25,940 
J. haverman, ,. idem „  24,550 
G. , „  Uithuizen, „  23,330 
T. , „  idem ., 22,800 
S. , „  Bedum, „  22,144 
A. Teimings, „  Grootegast, „  81*084 
A. Pastoor, ., Stedum, ., 21.400 
J. Zeldeurust, „  Warffum , „  20,600 
gegund. 

, 3 Febr.: het vergrooten van het kerkge-
bouw der . gemeente; ingek. 10 bilj. , als: 
W. Oarmiggclt. te Brummen, f 7191 
A. . Schooninan. „  7030 
J. , „  7015 
W. Enklaar, „  6999 
J . do Wit , „  6932 
W. Welsing, ., idem 4686 

. . Berendsen, ., , „  6197 
. , „  Zutfen, „  6184 
. J. . „ , .. 6027 
. J . , „ , ., 5579 

overigen aldaar; gegund. 
, 3 Febr. het driejari g onderhoud lo. van 

het gebouw genaamd de Trippenhuizen; minste inschr. 
was , E. W. , te Amsterdau, voor  f 1603. 

2o. van hel paviljoen Welgelegen tc m ; 
minste inschrijver  was . , te , voor 
ƒ1950; beideu per  jaar. 

, 4 Febr.: voor  de vernieuwingen on her-
stellingen aan- en het onderhouden ged. '76,i'7S vau 
dc onderstaande huizen van verzekering waren minsto 
inschrijvers: a. dat tc , A. , te Schie-
dam, voor  ƒ 7590; h. dat te , J. s cn 
Zonen, lc , voor  /".J399; r. dat le Brielle, 

. . V eenen , te Brielle, voor  ƒ393. 
/ . «o l i e, 4 Febr.: lo. eenige bestratingen aan de 

traverse van den grooten g door ; in-
gekomen 5 biljetten, als: 
J. . Wcenink, te Grounlo, ƒ 15,237 

. v. d. Wierden, ., Utrecht. „  15,220 
W. Arntz , „ , „  15,097 

. J. Nalat, „  Üroeulo, „  14,933 
A . J. , „  Tiel, „  14,900 

2o. dc vernieuwingen en herstellingen aau dc kunst-
werken, gebouweu enz. der  Uedcmsvaart cn hare zij-
takken ged. '76; ingekomen 3 bilj. , als: 
J. Breaker  Sr., te Zwartsluis, ƒ 14,725 
J. Zwolsman Jr., „ , „  14,600 

. A . , „  Avereest, „  14,495 
, 4 Febr.: het maken van een peilkoker 

met gebouwtje voor  eene zelfregistrecrende peilschaal 
up de suatiesluis uau de Wiciiu™cu; minste inschr. 
was A. , te Brcskons, voor  /"1842. 

, 3 Febr.; de levering van 500,000 
Queuastkeien; minste inschrijver  was T. J. Smits, te 

: keien 0.10 bij  0.16, hoog 0.12 ƒ 8 1 . 7 4, 
idem 0.14 bij  0.16, hoog 0.15 f 89.89, beide per 
1000 stuks. 

Weesp. S Feb.: het bouwen eener  school voor  ge-
woon cn meer  uitgebreid lager  onderwijs.; ingekomen 
11 bilj. , als: 

J. van , ƒ 36,990 
E  Timman, ., 34,513 
B. vuu der  Weerden, „  33,250 
J. ('. van Gcijn , .. 32,788 
Andriesscn on , „  31.960 
A. C. Vink , „  31,735 
1). van Wijngaardeu, ., 30,503 

. van , „  29.970 

. r  , „  29,490 
W. We-terhof. „  29,440 
B. Vermolen , „  28,473 

'a-llage, 10 Febr.; het onderhouden der  kribben 
cu vleugellammen, hot leveren cn storten vai " 
steen cu het doen van peilingen on opnemingen ten 
behoeve der  overbrugging vau het h ; 
minste iuschrijvur s waren - Volkor . : t eu 
A. Volker. te Sliedrecht, voor  ƒ17,300. 

Vervolg der n en . 

B  N N E N  A N . 

e heer  J. W. Bosboom, sedert 1 
October  j . gemeente-architect alhier, is iu de 
afgeloopen week in den ouderdom van 44 jaren 
overleden, lie afgestorvene was vele jsren bij  do 
gemeentewerken als oplichter  in dienst, onder-
scheidde zich als een bekwaam en ijveri g technisch 
ambtenaar  en werd om deze redenen bij  het ver-
trek van den heer a naar e als 
bouwmeester  benoemd. 

, 
t gebouw, tegen-

over  de ubili j  van Westminster  gebouwd, werd 
dezer  dagen door  den hertog van Edioburg met 
veel plechtigheid en onder  uitvoering van een 
vocaal en instrumentaal concert geopend. t 
gebouw is overdekt mot een boog of dak van glas, 
evenals het gebouw te Sydenham, en biedt hij 
bel binnentreden bet voorkomen aan als ware het 
eeu gedeelte er  vnn. Aan het einde der  galeryen 
zyn fraais eetzalen en op dun vloer  van het ge-
bouw ververschiiigsbulfctteii ingericht. e zaal is 
uan beide zijden en in sommige gedeelten iu bet 
midden smaakvol versierd met standbeelden en 
gewassen. t gebouw is 600 voet lang en kan 
geen aanspraak maken op schoonheid of smaak. 
Ook is de naam "  wat eenzijdig. Er 
zyn wel is waar  afdeelingen aan beide zijlen van 
het gebouw onder  de galerijen, welke voor  het 
grootste gedeelte nog op visechen wachten;doch 
het hoofddoel schijnt vermaak te zijn. r  zullen 
schrijf - en leeskamers zijn, alsmede biljart - en rook-
kamers. t orkest kan  muzikanten bevat-
ten, «n 2000 personen kunnen gemakkelijk plaats 
nemen op bet amphitheater  Buitendien aal men 
er  de tegenwoordig onmisbare skating  (baan 
voor  i'olschaatseiiryders) vinden. e galerijen 
bevatten eeue verzameling schildeiyeu en stand-
beelden. Alles le gaaien genomen levert het aqua-
riu m binnen n eene plaats vau vermaak op, 
zooals het Glazen Paleis op een paar  uur  afstand 
buiten het eigenlijke , en bet insgelijks ver-
wyderde Alexandra-paleis te l , ineen 
tegenovergestelde richtin g gelegen , der -
sche bevolking uunbieden. 

Snelle brugbouw. e g over 
de Schuylkill-rivie r  te Philadelphia werd op den 
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20***  November  jl . door  brand verwoest. r 
nu deze brug twee zeer  drukk e gedeelten der 
stad verbond, moest er  zoo spoedig mogelijk een 
nieuwe brug worden gebouwd, wat de beer A 
Scott aanbood te doen vóór 1 Januari 1876. 
voor  65,000 dollars (10,000 dollars minder  dan 
de assurantie-prijs bedroeg), terwij l bij  aan de 
nieuwe brug de dubbele cipaciteit zou ge 
van dc oude brug. e totale lengte bedraagt 
540 voet in dri e spanningen; de breedte van de 
nieuwe brug zou 48 voet bedragen en de ge 
heele constructie uit hout bestaan. 

Nndnt hein het werk was gegund, begon hij 
in den avond van den 5d f n r  met het 
opruimen van de overblijfselen der  oude brug, en 
op den 24"*"  van diezelfde maand te 1 uur des 
namiddags werd de brug voor het verkeer  open 
gesteld. n minder  dan 21 dagen werd dus deze 
groote brug gebouwd, terwij l zij  volgens compe 
tent oordeel zéér goed is afgewerkt en aan alle 
eischen voldoet. e verdecling van den arbeid 
moet bij  dit werk voorbeeldig zijn geweest. Zoo 
ziet men wat energie en discipline tot stand 
kunnen brengen. 

 slotvraag; e weinig , 
ders waren er  wel bij  dat werk? ) 

 Bichromaat 
van potasch maakt lij m onoplosbaar in water (1 
deel bichromaat bij  50 deelen lijm , te vermen-
gen op het oogenblik van het gebruik). Een 
vernis op papier, katoen, tinnen of zijde maakt 
die stuiten waterdicht. e Japanners bestrijken 
er  hunne papieren regenschermen mede. (f) 

 Om dit te 
voorkomen, voege men bij  liet water in den 
gazometer ' / a gedeelte glycerine, (f) 

g stroo in de lengte over de buizen, 
tot eene dikt e van ongeveer 3 centimeters; bind 
het hier en daar met touw en naai er  daarna 
geteerd zeildoek om. (f) 

 Sterku-ater geeft op staal 
een zwarte vlek, terwij l ijzer  blank blijft , (f) 

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

 o c l a c t i o 
van genoemd Weekblad. 

T o t V i - i j « l n j £ - ! i v o n t ! n e g en u r e n 
worden advertentien voor het eerstvolgend nom 
mer aangenomen. 

A d v e r t e n t i e n . 

 cn S van
terdam roepen bij  deze op allen die wenschen in 
aanmerking te komen voor de betrekking van 

 de , 
welke in die Gemeente op het Eiland
zal worden opgerigt, om zich met vrachtvrije 
brieven bij  hen aan te melden vóór of uiterlij k 
op den 15 Februari j  1876. 

Aan den tc benoemen Ambtennnr znl aanvan-
kelij k worden opgedragen om het plan der  Fa-
briek , onder  hoofdleiding van den r der 
Gemeentewerken, op te maken en om bij  de uil -
voering werkzaam te zijn. 

e jaarwedde aan die betrekking verbenden 
bedraagt /  a /  niet genot van vrij e 
Woning of eene toelage van f

 28 Januarij  1876. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

 Secretaris,  Burgemeester, 

J. . . VA N . 

 EN S VA N 
 zijn voornemens, op

 des middags teu 12 
ure, ten e aldaar, in het openbaar aan 
te besteden, de levering van: 

e bestekken zullen van heden af, dagelijks, 
met uitzondering van den Zondag, voor de be-
langhebbenden ter  inzage liggen, op dc Stads-
Timmerwer f en tegen betaling van 15 Cents per 
exemplaar, verkrijgbaar  zijn op de Gemeente-
secretarie. 

Schiedam, den 5 Februaiij  1876. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
P.  VA N  VA N N ESSE. 

 Secretaris, 
A. W. . 

tigrnaar s van Zuilen- ra Talélüajalt-irroevei i 

in , 

.YieuuWiaeen .Y.iyde 5 5, l lo t t . ' rd i i in . 

 en S van
 roepen bij  .leze op allen die wenschen 

in aanmerking to komen voor de betrekking van 

E 
die. tegen eene bclooning van /  a
per  gedurende zoodanig tijdvak als zal 
blijken noodig tc zijn, minstens gedurende 2 ja-
ren, uitsluitend in dienst der  Gemeente, hoofd-
zakelijk voor  den bouw van het alhier  op te rigten 

, 
onder  hoofdleiding van den r  der  Gemeen-
tewerken zal moeten werkzaam zijn , zoowel voor 
het maken der  ontwerpen, berekeningen en be-
grootingen, als voor den bouw zelf. 

e indiening der  verzoekschriften moet geschie-
den vrachtvrij aan Burgemeester en Wethouders 
vóór of uiterlij k op den 20" ,n dezer  maand. 

, den 4 Februaiij  1870. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd. 

 Secretaris,  Burgemeester, 

. VA N . 

. 
 ES S van

haven, zullen op Vrijda g den 18 Februari j  e. k.. 
des namiddags ten één uur ten e in het 
openbaar  aanbesteden, in twee perceelen: 

a.

b.

t bestek en de teekeningen liegen, van af 
 den 7  ter  inzape ter  Ge-

meente-Secretarie, waar  van af dien tijd , exempla-
ren van het bestek verkrijgbaa r  zijn , tegen beta-
ling van / 0.50. 

e nanwijzing in loco heeft plaats op
den 15  des voormiddags ten elf uur , 
aanvangende bij  de Schutsluis op de
terwij l inforrnatië n zijn te bekomen by den r 
N.  llkz. Gemeente-architect. 

 2  1870. 
 Secretaris,  Burgemeester, 

P. VA N . G. B. VA N . 

Op  des 
namiddags ten 1 ure, zal door
en S van Weesp, en -
TE  en S van  ten -
huize der  gemeente  worden aanbesteed : 

t bestek , waarop deze Aanbesteding zal plaats 
hebben, zal gedurende 14 dagen vóór den dag der 
aanbesteding ter  lezing liggen >p de Secrctariën 
vnn de betrokken gemeenten en aan het Gebouw 
van het r van d 
te Haarlem, en op franco aanvrage a 50 Cent 
per exemplaar te verkrijgen zijn bij  den Boek-
handelaar P. 1».  te Weesp. 

e plaatselijke nanwijzing zal geschieden op 
g den 17 Februari j  aanstaande, aanvan-

gende bij  des middags ten 12 ure; ter-
wij l inmiddels nadere inlichtingen te bekomen 
zijn ter  Secretarie dier  Gemeente. 

" 

. 
 EN  VAN

 zijn voornemens, op Vrijdag den 18 
 1876, des namiddags ten 1 ure, ten 
e aldaar aan te besteden : 

1'.

2u.

alles nader  omschreven in het bestek eu de voor-
waarden die, op de gewone dagen en uren, ter 
lezing liggen op de  Secretarie en het 
Stade Timmerhuis te  en ook voor 
den prij s van 20 Cents verkrijgbaar  zyn hy Wed. 

. VA N E cn ZOON, Boekdrukkers 
in den Houttuin n" . 73. 

Nadere inlichtingen zijn tc bekomen aan ge-
meld Timmerhuis. e aanwijzing in loco zal 
plaats hebben op Woensdag den 10
1876, des voorniiddags ten 10 ure, te beginnen 
aan de Wijnhaven. 

e  voor de werken op
omschreven in bestek n'. 8 zal plaats hebben

 tenO'/j  ure, aun ungeiide bij  bet huis der 
e op

 aanbesteding dier  werken zal plaats hebben 
ten e der -

,  N" . 40, den 24""  Fe-
bruai i des morgens ten t ure. 

Bestekken met teekeningen zyn te bekomen 
tegen betaling van / 2 aan gemeld . 

E . 

e Aanbesteding. 
 en S der ge-

meente  zullen op
 ten 12 ure des middags, op 

het s , in het openbaar en bij  enkele in-
schrijvin g doen aanbesteden in dri e perceelen en 
in massa: 

1".

2"

3'.

e aanwijzing in loco zal gesc'lieden g 
14 Februari j  a des morgens ten 10 ure, te 
beginnen met N" . 1 van de lijst . 

e voorwaarden dezer  aanbesteding zijn uit-
sluitend te verkrijgen ter j  der  gemeente, 
tegen betaling van ƒ 1 . -, en liggen voorts ter 
inzage iu een der  lokalen van de  (af-
deeling  Herken), tijdelij k kantoor  hou-
dende in de lokalen van het voormalige Oude-

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden 
aan genoemde afdeeling en aan bet bureau van 
den r  Stads Architect E  Ja., aan 
den Stads Titnmertuin , des vooi middags van 10— 
12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
.-lmsterdam , N TEX . 

5 Februari j  1876.  Secretaris, 
E . 

E. .  A XX . 

T l 

Specialiteit  ter  bewerking van 

 en schetsen op aanvrage. 

 te T 
 vnn

voor  wetenschoppelijk gebruik. All e soorten van 
 en  an 

 enz. enz. 

E 
A A N B E S T E D I N G . 

 BV S van
 zijn voornemens, op Woensdag den 

1 A/aart 1876, des namiddags ten 1 ure, ten 
e aldaar aan te besteden: 

Alles nnder  omschreven in het bestek en de 
voorwaarden met de teekeningen die, op de ge> 
wone dagen en uren, ter  lezing liggen op de 

 Secretarie en het Stads Timmerhuis 
te  en ook voor  den prij s van ƒ 2 , 25 
verkrijgbaa r  zijn bij  Wed. P. VA N E 
en ZOON. Boekdrukkere n den Houttuin, n°. 73, 

Nadere inlichtingen zijn te hekomen aan ge. 
meld Timmerhuis. c aanwijzing in loco zal 
plaats hebben op  den 14, 21 en 28 
February 1876, des voormiddags van 10'/, tot 
11  nre. 

Verwarming en Ventilering' 
VA N GEBOUWEN. 

e Ondergeteekenden bevelen zich aan voor 
het leveren van

 iloor  middel van u lucht, warm 
water ol stoom. 

Boompjes, nieuw nommer 54, 

T T E  A . 

\ 
Th. J. , te . 

0.

G . 
k van , Specialiteiten in 

, , -
en . 

N VA N , 

Exploitatie de n van VA L E , 
geeft berigt dat door  haar tot eenige A G E N T E N voor den verkoop van
zyn aangesteld: 

S &, C°. te Amsterdam en 
E T &, C" . te , 

door wie ook tot het  inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel 
\edcrland aangenomen op gelijke voorwaarden als aun de g N" . 3, te Amsterdam. 

.  &> ZOON , 
W te , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

k „de e " 

n zich aan tot het intigten van
 eii het geven van  voor  imïg-

lingen tot uitvoering van Publieke Wei ken enz. 

. 

 van Y it 0'. tc  ler  dade-
lijk e aflevering gereed tot minstens concurreerende 
piijzon. 

uit de Fabriek van 

F.  & ZONEN 
t o A m s t e r d a m , 

onderscheidt zich door  en 
vooral door  eene  en

: 

E E NE G 

F . . , 
Directeur der AmhachUscheol te Arnhem 

t vele Figuren, Post-8vo. f

Adressen . 
Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels >  — 
dri e regels .. ., 20.— 

 tf» Z o o n, Amsterdam, til t bouwoma-

 in q'iiii'nl , gips, enz. l'eril.nil.Ci'iiieii l .. / 7,23 nri vat 

 Buddinajh. . . Arnhem.

» r  r e in .-i i l> 
gunstigst gelegen. Adn 

)E 110O1J, l 

 te koop, aller-
i den  VA N -

Arnhem. 

n te koop nabij  dc n 
uan den Singel, te Utrecht, te bevingen bij  den 
architect  aldaar. 

 li.  —  u ' 

Elfde . 0. 8. Zondag 20 i 1876. 

DE OPMERKER 
VOOB 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Verwbijn t Zondair». Prij s per  X maanden f 1,65. n abonneert zicb voor 

eeu jaarlange. Afzonderlijk e uonnuers bij  vuoruitbe.telline 15 cents. 

AUe stukken en advertentien te adresseeren aan 

de e te Arnhem. 

: 

Van 1—5 regel» ƒ 1.—. 

nommer van hi t blad. 

, rif . r .oor  eiken regel ZO cent» eu 10 cent» voor cel 

Groote letter» worden naar  plaatsruimte berekend. 

. 

 van  Opmerker 
worden, zoolang de voorraad strekt, tegen run* 
tante betaling van v i j f t i e n rent per  nommer 
afgeleverd. e aanvragen moeten, onder  toeten-
ding van het geldelijk bedrag in postzegels, ge-
rfchl  worden aan het Boreao van het Weekblad 
vHc Opmerker'" te Arnhem. 

N T E . 

n de verbeelding verplaatsen wij  ons in de 
omgeving der  Griiutiessesluis. Zoo er  in Am-
sterdam eene plek is, die lang aan alle veran-
deringen weerstand bood, dan is het voorzeker 
hier. t eigenaardige sluisje, het Oudezijds-

, de Gasthuispoort, en daarbij  de 
Uude-mnniienhuispoort, zij  riepen nog zoo in vol-
maakten toestand ile dagen van weleer  voor den 
geest; en hem, die veel gelezen had, en zich onze 
roorvaderen. in hunne manteljassen, ronde hoe-
Jen, korte broeken, krulpruike u enz., voor den 
geest kon balen, kostte bet weinig it.oeite zich, 
niet zulk een getrOQW beeld van het verledene 
voor  oogen, die er  hij  le denken, en zóó alles 
gestoffeerd, zich vele dagen terug tc wanen, 
't Was inderdaad een aardig plekje, en 't scheen 
alsof de stilte, die er  den geheelen dag, in ver-
gelijkin g van de aangrenzende, nog al woelige 
buurten, heerschte, medewerkte, om die herin-
nering aan 't verledene te volmaken. r wat 
Jaren, j a ecuwen hadden gespaard, moest in 
enkele dagen aan dc zich meer cn meer  ont-
wikkelende Amstelstad worden geotterd, en, naar 
het zich hij  den eersten aanblik laat aanzien, in 
veel opzichten niet ten kwade. 

Wij  staan op bet . e barak, dienende 
voor dc wacht, ter  bescherming der  goudstapels 
in aa Nederlandsche k opgeslagen, is verdwe-
nen, en het ruime uitzicht , verhoogd door de 
verlaging tier  geamoveerde i .rimuesscsluis, is 
naar  alle zijden vei kregen. r  vóór ons heb-
ben wij  het kolossale gebouw der  Nederlandsche 
Bank. 't s om te watertanden, zulk eeu kar-
weitje, zoo voor eene k le mogen bouwen, 
waar  het geld bijzaak en in voldoende mate voor-
handen is, om  de idealen van den bouwmeester 
in den minuten zin de teugel te kunnen vieren, 
't s heel wat anders, dan als architect geroepen 
te worden hij  een huis, dat dank zij  den 
goeden wil van den huizen fabrikan t die maar 
spoedig gemaakt heeft, dal bij  ei van afkwam -
kri s cn kras door  elkander  scheurt. Nu komt 
de patroon , wien ge vroeger wegens uw dege-
lijke n arbeid te duur  waart, als eeu radeloose 
uwe hulp inroepen, eu in dezelfde mate als vroe-
ger uwe raadgevingen weiden in den wind ge-
slagen, wordt ge nu aangebeden, zoo ge hel be-
gin der  kwalen in het pand weel af te wenden. 

Of wanneer ge op ecu anderen keer  uwe phnn-
tasie eens vri j  spel gelaten, en uw patroon een 
degelijk cn fraai geornementeerd gebouw toe-
gedacht hadt, moet ge eensklaps al uwe illusion 
zien verdwijnen door de meening von mijnheer 
en mevrouw: i-Ja, ziet u, wij  vinden de teeke-
ning heel lief, maar al die versiersels moet u 
er  maar  aflaten: dal zijn maar stofnesten"; en 
op die wijze wordt het pittoresque van het ge-
veltje in een akelig cadaver  herschapen.
ziju zoo van die kleingeestigheden, die wij  maar 
al te dikwerf ontmoeten, en die iu staat zijn 
het vonkje kunstvuur, dat in ons gloort, zoo stel-
selmatig uit te dooven. — Neen, dan is zulk

k beter: ruime kus is  ziel van alles; daar 
kau stijl , vorm, materiaal, ja zelfs de bouw-
meester  vun het  allooi zijn, in  woord, 
daar  kan nu eerst iets goeds van komen. — En 
nu eeu blik op het gebouw vóór ons. 

s dat dan de som van al die illusien / Och, 
dan ware het dikwerf beter  maar geen illusien 
te hebben. r  ziju architecten wie een vreemd 
iets in hunne roeping kenschetst; volbloed-ar-
chitecten . met patent, teeken bord en haak toe-
gerust, zijn zij  niet zelden de mannen, die het 
meest door bet publiek gewild zijn. e kunst-
broeders dan, zij  kennen niet anders duu de 
rechte lijn . e rechte lijn , hoe goed. hoe de-
gelijk ook iu enkele gevallen, is in hun oog tiet 
toppunt van schoonheid, en jammerlij k zijn de 
resultaten, waar die lij n gedwongen wordt eene 
enkele maal zich te buigen en te wentelen, tot-
dat er  zoo iels van een ornement ontstaat. Och, 
welke bedroevende verschijnselen komen er  dan 
voor deu dag! e schuld daarvan ligt alleen 
in de wciuige studio, die de bouwmeester in 
zijne jeugd van dit punt gemaakt beeft. e 

bouwmeester  moet meester  over  alle lijnen zijn ; 
hij  late ze wentelen en draaien naar  zijn smaak 
en zijn wil , en ziedaar dat geheim in zijn ar-
beid, dat ontegenzeggelijk schoone, wat ons in 
verrukkin g brengt. 

r  dat is bij  vele bouwmeesters nu eenmaal 
het geval niet; recht en krom zijn bij  hen twee 
elkander  vijandige wezens: vandaar dat recht, 
maar ook niet lelden slecht, uit het strijdper k 
treedt, otn den voorrang in te nemen. Wij  heb-
ben nog geene juiste benaming voor  zulk eene 
architectuur , maar  zouden geneigd ziju die, in 
een timmennanstertn, »de lattenarchitectuur"  te 
noemen, daar wij  hij  ondervinding weten, dat 
latten uil eigen wil niet zeer  buigzaam zijn. 

Nog staan wij  voor de Nederlandsche , 
een gebouw, dat uien zou kunnen omschrijven 
met te zeggen: de nog al degelijke keuze der  ma-
terialen bepaalde het geheele aanzien. e vorm 
is zeer  gewoon; een midden sprong met twee zij-
vlakken, en aan den oenen kant eene zonderlinge 
afronding, rijzig e ramen, eene kroonlijst , een 
frontispice ziedaar  alles. e gevel is door 
pilasters ingedeeld, met kupileelen voorzien, die 
in cen vreemde verhouding tot de schaft staan. 

d de bouwmeester  hiervoor  althans eren het 
Ordenboek uit zijne boekenkast gelicht cn geraad-
pleegd, 'ti s niet denkbaar, dat zulk een product 
daarvan het gevolg zou wezen. Palmetten en acro-
teriums, die geheel uit hun vorm genomen zijn, 
en cene allerakeligste vertooning maken,  einde-
lij k een frontispice met een tweetal beelden. Vooral 
hierin valt cen groot gemis aan eenheid in het 
oog. e bouwmeester  moet, wanneer  dit tot ziju 
project behoort, — en wie zou dit bij  eene k 
niet toejuichen.' — de beelden toepassen in har-
monie met de lijnen, die hen omlijsten r 
wanneer  bouwmeester en beeldhouwer ieder op 
zich zelf werken, en elk hunner  maakt wat hem 
goeddunkt, zonder  elkander of de omstandigheden 
te raadplegen, dan is het natuurlij k gevolg, dat 
er  disharmonie in het geheel ontstaat; dan heeft 
het er  iets van, of de beelden uitgehaard zijn , 
om tijdelij k die ledige plaatsen te vullen; 't is zoo 
aan alles te zien, dat zij  zich het waarom niet 
bewust zijn , dat hen in dien toestand deed plaat-
sen e bouwmeester  moet geheel doordrongen 
wezen van zijn arbeid , en. zoo bij  beelden als ver-
siering noodig acht, daarvoor de juiste plaats 
aanwijzen, en vervolgens den beeld bouwer de af-
metingen bepalen , die deze voor  zijne schepping, 
in verband met bet geheel, kau bezigen. r 
ook tot zóó ver  bepaalt zi:h de werkkrin g van 
den bouwmeester, eu treedt de beeldhouwer op 
zijn gebied, /nik eeue vereeniging van degelijke 
krachten levert steeds iets goeds. u elk geval 
is het beter, de hulp in te roepen van een kunst-
broeder  , dan zich zelf op een terrein te wagen, 
waar tot heden de ondervinding leert, dal wij 
zoo weinig te huis zyn. 

e fraai dc beelden in het frontispice der  Ne-
derlandsche k op zich zelf ook mogen zijn, de 
weinige verhouding tot het overige doet ze alle 
waarde verliezen, .laar de omlijsting te zwak eu 
al hare geledingen te nietig zijn. e uitwerkin g 
is dau ook eene geheel tegenovergestelde. Ver-
plaats u voor ecu oogenblik voor bet oude Stad-
huis, thans Paleis, op den . Van n 
«lacht zich daar ook eeu frontispice, eu Arlu s 
Quelbjn, hij  wist te tooveren op hel vlak, dat 
de bouwmeester  hem ter  bewerking overliet. -
gelijks wandelen wij  dit meesterstuk voorbij , zon-
der het onze aandacht waardig te keuren. r 
als wij  slechts eenige oogenblikkcn van opmerk-
zame beschouwing er  voor  overhebben, om dut 
frontispice terdeeg op te nemen, — welke innige 
harmonie ontdekken we dau in al die vormen, 
hoe doen de strenge lynen goed, aau dat waarlij k 
verheven schouwspel, dat daar  voor  ons gebeiteld 
staat! s bet niet, als wij  er  lang op staren, of 
wij  die talrijk e schare in beweging zien; telken-
male nierkt n we er  iets nieuws in op, 'tis, alsof 

J te midden van het tafereel ons bevinden; want 
in plaats van eene voorstelling, komt het ons de 
waarheid nabij. e meer wij  er  iu doordringen, 
des te grooter  wordt de eerbied , dien wij  er  voor 
bezitten, eu erkennen wij  iu stilte, dat een der-
gelijke vereeniging de edelste uitingen der t 
baart. 

Zoo moet het ook zijn. t begrepen die oude 
kunstbroeders goed, en vandaar het ontzag, dat 
wij  voor  hun werk hebben; vandaar dat tijdge-
noot eu nakomeling één zijn in bewondering; van-
daar die kleinheid, welke wy gevoelen, als wy 
er  onzen eigen arbeid aan toetsen. Zal , na hon-
derd juren, de nakomeluigi.cbap op het n 

ook zoo vol bewondering staan voor het fronti -
spice der  Nederlandsche Bank.' wij  weten 't niet, 
maar  meenen dit te mogen betwijfelen. n 
wij  eens even op de overige versiering aan dat 
oude Stadhuis. e guirlande is niet het goed-
willi g afgietsel in portland-cement, de eene vol-
maakt gelijkend op de andere, en bij  duizendtal-
len met zoo-cn-zooveel percent kortin g verkrijgbaa r 
tegen een prys zoo luttel , dat men zich verwon-
deren moet — tenzij  de fabrikan t keisteenen ge-
bruikt — hoe hy zooveel cement voor  zoo weinig 
geld kan leveren. F.cne koopwaar  waarbij  nog 
dit komt, dat ze evengoed op een deftig burger-
woonhuis, als op de woning van een doodgraver 
passen: ze staan immeis overal goed! Neen, elke 
guirlande, iu steen gebeiteld, hoeveel overeenkomst 
in uiterlij k aanzien ook bezittende, biedt eene 
rijk e verscheidenheid. G vruchtentuin was met 
een enkelen appel niet leeggeplukt, en vandaar 
dat dc menigvuldige herhaling, geene eentonig-
heid, ulnar  zelfs iets verrassends oplevert. Zulk 
een vrijhei d van opvatting is ons welkom, aange-
zien zij  den hoofdvorm niet schaadt, en ons oog 
telkenmale een nieuw rustpunt geeft. 

e geheel verschillend van het Bankgebouw, 
waar het weinige nog elkander  gelijk is, en zoo-
doende de gelegenheid voorbijging, om Amsterdam 
inderdaad met een sieraad te verrijken , gelijk het 
buiteuland in deze categorie er  zoovele kan aan-
toouen. n plaats dat tiet ons noopt, er  een 
oogenblik voor te verwijlen, worden wij  er  koud 
en onverschillig voorbijgejaagd. 

En na de aangrenzende gebouwen. 
Vlak naast de Nedoi landsche Uank staat de 

. Al dadelijk valt het in 'toog, 
dat hier de man van oudervinding en studie op 
kunstgebied aau het werk is geweest. Geen blok-
ken gelijk anu cene steengroeve, imposecrende 
door  hunne afmetingen, — neen, hier  was de 
beurs wat schraler; 'twas een werk voor  de ge-
meente, gebouwd in eeu tijd , toen men nog niet 
zoo zeer  vrijgevig was om een post uil te trekken 
tot volvoering vau iets degelijks. n bad toen 
eeu meer  behoudenden zin, en vandaar dat dc 
baksteen de hoofdrol speelt. r  juist hierdoor 
komt de verdienste van het geheel beter  uit. , 
die een eenvoudigen metselsteen zóó weet te leggen 
en te schikken, dat er  iets aangenaams van groeit, 
die weet ongetwijfeld meer, en verraadt, geen 
vreemdeling in onze bouwkunst te ziju. — Verge-
lijke n we nu, van de overzijde vau het , 
de beide gebouwen met elkander, dan vestigt zich 
bij  ons tie overtuiging, dat dc materialen rijke n 
burgeilij k aanduiden: het eeu is in een bonten 
pels, het under iu eene nette winterjas gedoken. 

r  juist dat burgerlyke, die winterjas, heeft 
zoo dour  vorm als snede iets over  zich, wat ons 
haar  boven den uristuciatischeu pels doet verkiezen. 

r  zit zoo iets in , dat men Spirit zou kunnen 
 iets, dat geene sieraden behoeft om 

eigenaardig te ziju , iets, dat liet karakter , de 
bestemming iu den vorm afspiegelt. t is ons 
lief; en wannuei' wij  nu even dat smalle water 
overzien , dau vcrlooueu zich daar  nog verscheidene 
gebouwen, die onwillekeurig, door  hel aantrekke-
lijk e der  vormen , ons nopen er  heen te gaan en 
eeu oogenblik er  voor te verwijlen. t echter 
voor  eene volgende maal. JAN S T E E N. 

 Opmerker i r . 2, vau 0 Januari jl. , bevat, 
naar  aanleiding van mijn vorig schrijven, over 
de S.irphati-prijsvraag , eenige regelen aau mijn 
adres. d ik niet verwacht dat juist 't minst 
belangrijk e het eerst opheldering zou erlangen , 
toch heeft di l zijne goede zijde, want daardoor 
wordt veel bevestigd , waaromtrent te voren slechts 
vermoeden bestond. Vóór alles toch werd ik daar-
door  bekend met du  vau beuren beoor-
deelaars, allen mannen, die wy om hunne talen-
ten, zelfstandig onderzoek en helder  doorzicht, 
gaarne zien toegevoegd aan eeue commissie als 
deze, mits daarbij  de noodige vakmannen tut 
voorlichtin g zijn opgenomen. Uit de mededee-
ling van den geachlcn beer J. . de l valt 
het onvolledige reeds dadelijk iu 'toog. e vraag 
werd, als ik zoo eens de ri j  der  inzenders in ge-
dachten naga, beantwoord door  meest allen bouw-
kundigen. t ligt dus voor de hand, dat het 
bouwkundig clement den boventoon had, en do 
meeste beoordeeling vereischte. n Commissie, 
met uitsluitend één deskundige, is dus incom-
pleet; deze toch wordl onwillekeurig het roer  van 
't schip, waarop de gezamenlijke leden hun be-
oordeeliugstocht maken, en het ligt in deu aard 
der zaak, dat het schip den wil van het roer 't 
meest opvolgt. l eerbied ik ook voor het 

koninklij k wapenbord van den eenigen architect-
deskundige heb, is het toch niet te verwonderen, 
dat de vormen in het ontwerp des heeren e 

' opgedaan, onder — zij  bet ook korte — 
leiding van den zooeven genoemden architect, 
door hem het best begrepen worden, en moet 
het al een man van sta-vast zijn , die niet in den 
doolhof, waarin hij  zoo onwillekeurig verzeild 
raakt , zich zelf verwart. Uit dien hoofde be-
treur ik het, ook voor den heer  J. . de , 
dat de Commissie zoo onvolledig was, en niet 
meerdere bepaald deskundigen bij  de andere hee-
ren in haar  midden bad: dat zou de behaalde 
onderscheiding hooger in waarde doen stijgen. 

'k Wi l mij  niet in eene critiek over dc inge-
zonden ontwerpen begeven, dan zou ik wellicht 
als lastig beschouwd worden ; bovendien, wat baat 
het, daar  alles toch reeds als gebeurd te achten 
is. 't Was mij  alleen te doen, otn voor  het ver-
volg cene betere waardeering voor  allen te vra-
gen, en mijne kunstbroeders voorde herhaling van 
dergelyke zonderlinge handelingen te vrijwaren, 
't s zeker  onaangenaam, als het imen zegt"  in 
bet spel komt; maar  aau wien daarvan de schuld ? 
Wat was de beste weg geweest om al die ver-
telsels te smoren? s alleen door de zaak 
even ruiterlij k te behandelen, als gij , mijnheer 

e r u ij , de noodige ophelderingen geeft, door 
te zeggen, waarom de bekroonde ontwerpen de 
beste waren, door het verschil met de andere 
aan te toonen, de gebreken in het een, het ver-
hevene in het ander. t was de aangewezen 
weg, en wanneer  deze voor  ieder ler  be wande-
ling en onderzoek openlag, dan souden al uwe 
medeeoncurrenten, al uwe vakgenooten u met de 
behaalde overwinning hebben gelukgewenscht. 
n elk geval, Jan Steen deed 't voor het be-

ginsel, niet uit naijver. Gij  gaalt eene repliek 
met uw geachten naam en adres, wellicht heb-
ben vele lezers die in hun notitieboek opgeno-
men, teneinde uwer bij  den eersten den besten 
bouw indachtig te zijn. Zoo verkregen wij  bei-
den iets goeds, en dat was het doel. 

JA S STEEN. 

E TUNNE  VA N N ST. . 

e redevoering, den l.'Jdeu September j l . te 
Andermatt , iu het Hclvetisch Genootschap voor 
de n ituurwetcnschtippen gehouden door  den lloog-
leeraar . Colladon, raadgever van deu aanne-
mer . Favre voor de werken van den St.-Go-
thard , is in baar  geheel verschenen iu het jongste 

r  der  Archives des sciences phy-
siques et naturelles (prys fr . S'/l)* *  z a '  daar-
aan een en ander  outleeneu. 

§ 1. Stelsel, aangenomen voor tie boring. 
e tunnel van den St.-Gothard vindt in de ge-

schiedenis der  doorboring van bergen niets, dat 
daarmede vergeleken kan wurdeu, behalve de 
onderaardsclie gang van den , vol-
tooid in 1871, eu dien van c in de Ver-
eenigde Staten, voleindigd in 1X74. 

e galerij  van den , lang 12,233 
meters, ondernomen door  uitstekende ingenieurs, 
op kosten van Sardinië, en waarvoor  geene enkele 
nuttige uitgaaf gespaard is geworden, heeft voor 
hare voltooiing dertien en cen halfjaar vereischt. 

j den berg , waar de geheele lengte 
7034 meters bedraagt, is de gemiddelde vooruit-
gang, zelfs in de laatste jaren, minder  geweest 
dan bij  den , en de gemiddelde uit-
gaaf per  strekkende el is gestegen tOt tet duizend 
een honderd franken. 

e tuimel van den St.-Gothard, geboord in een 
barder gesteente en lang 14,020 , wordt uit-
gevoerd op kosten van cen Zwitsersche onderne-
ming en moet, volgens de overeenkomsten, ge-
reed zijn binnen de ocAtjaren, ten hoogste negen, 

g houdende met de meerdere leugte 
en den geringeren gegundeu tijd , zou dus deze 
boring tweemalen zoo snel moeten vorderen als 
die van den . 

u de galerij  van den St.-Gothard in acht of 
negen jaren voltooid worden.' t is de hoofd-
vraag, die in dit oogenblik de wereld der  nij -
verheid te recht bezighoudt. e hoofdvraag 
van den tijd is verbonden aan de wijze van uit-
voering eu aan eenige technische beginselen, 
waaromtrent de ingenieurs bel alles behalve eens 
zyn. 

Een tunnel met dubbel spoor, gelyk die van 
den s of vau deu St.-Gothard, vordert eene 
uithollin g \au 8 . breedte en 0 . hoogte, 
zonder de ruimt e voor  de metselwerken te rekenen. 

n valt niet onmiddellij k deze groote dwars-
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doorsnede ann, maar slechts eene kleine voort-
schrijd ing s- of richtingsgalerij  (galerie d'avance-
ment ou de direction), die eene hoogte heeft 
vnn ongeveer 2.40 . bij  2.00 . breedte en 
den verwijdingswerken altij d ongeveer  200 tot 250 
meters vooruit moet zijn. 

e kleine galerij  wordt geboord door  mid-
del van werktuigen, bewogen door  snnmgeperste 
lucht, welke tc gelijk het vermogen of de kracht en 
de luchtverversching voortbrengen, volgens eene 
werkwijze, reeds in 1852 door  den heer  Colla-
don voorgesteld voor  den . 

e boortoestellen (perforatr ices), uitgedacht 
door  Bnrtlctt , in 1855, gewijzigd en vei beterd 
door  den beroemden Sommeiller  in 1857, zijnsc-
dert menigvuldig verbeterd geworJen, en men 
telt tegenwoordig 20 tot 25 verschillende stelsels 
vnn deze werktuigen. 

t de kleine voortschi ijdingsgalerij  geboord 
worden in het bovenste of in het onderste ge-
deelte van de groote dwarsdoorsnede? e twee 
methodes hebben hare meer of min te uitsluitend 
gezinde voorstanders. 

c gang van den s is ven onderen 
begonnen geworden; de tunnel van den c 
werd volgens beide stelsels geboord; de heer 
Favre heeft er  de voorkeur aan gegeven den 
gang van den St.-Gothard van boren te boren; 
bovendien bezigt hij  den werktuiglijke n boortoestel 
niet alleen om de richtingsgalerij  tc doen vorde-
ren, maar  ook voor  aanvallen op lagere verdie-
pingen. e snelheid, waarmede de werkzaam-
heden vooruitgaan, bewijst, naar  het schijnt, het 
betere van zijne methode. 

c uitstekende ingenieur vnn de llauenstein 
en andere tunnels, de heer  J. , heeft 
in 1875 eene verhandeling uitgegeven over de 
vergelijkende uitkomsten dezer twee werkwijzen 
in rolsen , overeenkomende met die van den St.-Go-
thard ; hij  bewijst uit onwraakbare feiten de voor-
treffelijkhei d der  door  den heer  Favre aangeno-
mene wijze. e gemoedelijke arbeid is ver-
krijgbaa r  zoowel in het Fransch als in het . 

 percement du Gothard, Zurich , Orell , Füsli 
et Cie., 1875). 

n boort dus in den St.-Gothard eenc eerste 
voortschrijdingsgalerij , ongeveer  twee en een hal-
vr-n meter  breed en hoog of zes tot zeven vier-
kante ellen in doorsnede. 

r de geheele tunnel gewelfd zal zijn , moet 
men bovendien de ruimt e voor het metselwerk 
uithollen, zoodat de richtingsgalerij  haar  krui n 
heeft op 0.50 tot 7.00 ellen boven den toekom-
stigen grondslag der  ijzeren banen. 

n begrijpt , dat, bij  een hoorarbeid met bus-
krui t ot dynamiet, de talrijk e werkplaatsen, waar 
de rots door  ontplofling wordt uitgehold, niet 
zeer  dicht bijeen kunnen zijn , zonder  aanhoudend 
gevaar  voor de onder-ingenieurs en de arbeiders. 

j het boren op verschillende punten neemt 
men de afstanden in acht die noodig zijn voor  de 
veiligheid der  menschen cn der  toestellen. 

e achtergrond der  voortschi ijdingsgalerij  heet 
het steenkappers/'ront j(front detadte) of de kop(lète). 
Op 800 tot 250 ellen achterwaarts van dit front 
breekt men rechts en link s de segmenten uit , 
waarin het gewelf zal worden geplaatst; deze 
twee aanvalspunten heeten de uilkappingen ,'abnt-
tagesj. 

Op 200 tot 300 ellen achterwaarts vnn de uit-
kappingen wordt een sloot geopend, genaamd cu-
nette du St rosse, die tot den luiinelbodem door-
loopt, dat is te zeggen; lot een peil, 4 tot 5 
meters lager  dan de bodem der  voortschi ijdings-
galerij ; hare breedte is ongeveer 3 ellen. 

Achter  den kop der  cunetio, holt men dc zij* 
deüngschc gedeelten uit , die Strossc heeten , en 
uls de Strosse uitgehold is, heeft men de geheele 
dwarsdoorsnede geopend en voert men bet met-
selwerk uit. 

e uilkappingen en voortschrijdingsgalerij  hebben 
haar  bijzonderen kleinen spoorweg; men legt eene 
tweede ijzeren baan aan Op den bodem der  dinet-
te. Tal van wagens loopen onophoudelijk op deze 
spoorwegen, om gereedschap cn voorraad van bouw-
siolfen aan te voeren en puin weg le halen, dat 
op een afstand naar  buiten wordt gebracht. 

Een tot heden onbetwist axioma is: hor sneller 
de voortschrijdingsgulerij vordert, des te spoediger 
zal men den geheelen ondvruardscticn gang kun-
nen voltooien. 

, bij  het steenkappersfront biedt dc van 
alle kanten ingesloten rots meer  weerstand ann 
de ontploffing, en vooral kun men daar  slechts 
weinig boortoestellen on menschen opeenhoopen, 
terwij l men om te verwijden meer  werktuigen cn 
een grooter  getal werklieden kan bezighouden. 

e voi deringen, ann het steenkappersfront ge-
maakt door  deu heer  Favre cn zijne ingenieurs, 
kunnen, zonder eenige overdrijving , wonderbaar-
lijk  worden genoemd, vooral als men ze vergelijkt 
 et hetgeen tot heden gedaan is in gesteenten 

van overecnkonistigen aard. 
Zal deze vooruitgang nog toenemen ? n heeft 

recht het te gelooven, dewijl bij  deu s 
de toeneming in snelheid vun het boren dor  kleine 
galerij  tot het einde is blijven voortduren. n de 

laatste jaren 1868, 1809, 1870 was bet steenkap-
perstront 1320, 143. en 1035 meters vooruitgegaan. 

Van dit laatste cijfer  nemen wij  een vierde 
(400 , als zijnde voorden ondeniaidscbeii gang 
iu den Fréju s de maximum-vordering TOOT
kuartaat iu de dertien jaren der  boring. 

j  den berg o sac ) zijn , on-
danks het gebruik van iiiuu-glycciin e en van 
boortoestellen met vlugger  werking dan die van 
den , de drieman ndclijksche voort-
gangen der  laatste jaren voor de twee koppen te 
tuinen geweest: 

1870 207 . 
1871 888 » ' 
1873 237 > 

Ziehier de cijfers vnn dc voortschrijdin g in den 

St.-Gulhuid voor de vijl '  laaUte kwartalen: 

Gösehcnen Airoio Te tarnen 
. . . 

1 Juli 1 8 74 - 1 Oct. 74 321,60 174 ,10 495,70 

i Oct. B  1 Jan. '75 283 ,00 243,30 526,90 

1 Jan. 1 8 7 5— 1 Apri l » 207,90 289 ,10 557,00 

1 Apri l v  1 Juli  312 ,10 344,20 656,30 
1 Juli  1 Oct.  360 ,90 326 .20 687 ,10 

Profeten hadden verkondigd, dat de heer  Favre. 
belemmerd door de buitengewone liaidbeid vau 
het gesteente en door eene veel grootere hoe-
veelheid water dan men ontmoet had bij  den 
Fréju s en deu berg , in geen geval een 
gemiddelde van 3 . per  dag en per  kop zou 
te boven gaan, of 550 meters maximum per 
kwartaal . 

n dn dri e laatste kwartalen is dit maximum 
verkeerd in minimum. e twee laatste hebben 
3™,60 en 3 , 80 gemiddelden dugelijkschsn voor-
uitgang bij  eiken kop gegeven. 

n dat tijdper k zijn er  dagen verloren gegaan, 
hetzij  voor  toetsing van de richtin g door  de -
schappij  , hetzij  door de tijdelijk e werkstaking te 
Geschenen. 

Ondanks dezen uitstekend goeden uitslag heeft 
de kwaadwilligheid niet gezwegen. n voorspelt 
opnieuw, dat d«: tunnel niet binnen de acht jaren 
zal voltooid zij'i , daar dc gezamenlijke teerling-
inhoud der  uitllollin g onvoldoende is, enz. 

t ons reeds dadelijk zeggen, dat niet acht, 
maar  negen jaren door de u gegund zijn 
geworden, wel is waar met ontzettende boeten, 
maar deze grens is er  te eerbiedwaardiger  om 
voor  ieder  verstandig man; cn zeker, als een 
aannemer cene j  15 millioen fr . doet 
winnen, heeft bij  recht op alle mogelijke voor-
komendheid en welwillendheid van de zijde van 
hen, die deze j  vertegenwoordigen, en 
van alle mannen van het vak, vooral bijeen uitslag, 
die reeds eene groote eer  is voor  Zwitserland. 

t is duidelijk , dut dc vorderingen bij  werk-
zaamheden zonder  wederga en waarbij  alle moei-
lijkheden opeengestapeld schijnen, gekocht moeten 
worden door  proeven, door  studiën en achter-
volgende verbeteringen, en dat het geheel dezer 
vorderingen niet in eenige maanden geïmproviseerd 
wordt , zelfs niet in een jaar. e werkzaamheden 
bij den , waar de uitgaven weinig 
golden cn de kilometer  voortschrijdin g dubbel zoo 
hoog betaald werd als bij  den St.-Gothard, heblicn 
het wel bewezen , daar tot de laatste jaren dei-
boring de ingenieurs en aannemers van den Fréju s 
verbeteringen hebben verkregen, hetzij  iu de 
werktuigen, hetzij  iu de regeling van den arbeid. 

e heer  Favre heeft zich vóór alles moeten 
bezigboudeu met het steenkappersfrout to doen 
vooruitgaan. n dri e jaren is hij  hoven ulle ver-
wachting geslaagd, dunk zij  ziju voortvarendheid, 
zijn geestkracht, ziju vindingrijkhei d en ontzet-
tende opofferingen. 

Nu werpt men hem tegen, dat de verwjjdings-
werkzaamheden niet evenzeer iu snelheid kunnen 
toenemen. t ons hopen, dat wanneer  ulle 
voorgestelde verbeteringen tot stuud zullen zijn 
gekomen, de tegcnstribueliiigeu onbillij k zullen 
blijke n te ziju geweest. 

 26 Jan. '76. li. v. E. 

(Wordt vervolgd.] 

Berichte n en mededeelingen . 

B 1 N N E N  A N . 

's-Gravenhage. j  beschikking van den -
nister  van binnenlandse he Zaken, zijn bij  den aan-
leg van Staatsspoorwegen benoemd: 

tot houw- on werktuigkundige der S*  klasse 
C. Gosewinckel en N. J. ; 

tot opzichter  der  2 *  klasse P. P. Scheffelnar 
; 

tot opzichter der  3*  klnsse . Th. , 
\V . Peters, J.  van Giessen, J. A. van Nieu-
wenhovoii, . W. .1. 's Gravcsundu Guicherit en 
(i. A. . Groenevcldt; 

tot opzichter  der , l r klasse G. . de . 
En bevorderd: tot eerstaanwezend ingenieur, 

de s A. C Broekman, . J. * 
per en J. ; 

tot bouw- en werktuigkundige 2'*  klasse, de 
bouw- en werktuigkundig e 3 *  klasse P. J. Neyt: 

tot opzichter  der  1"« klasse, 'le opzichter* 2d* 
klasse C. W. van , A. A. Nuiiiiiii k en J. 
Swets; 

tot opzichters 2 'klasse, de opzichters 3d'  klasse 
A. J. C. Plaat, G. G. . Bazendijk en W. J. Brade. 

Voorts is bij  beschikking vuu 26 Januari aan 
de eerstunnwezend ingenieurs bij  den aanleg van 
Staatsspoorwegen J. VV. Witsen Elias, . Siniou 
Gzn., A. J. van Prehn en J. G. van den Bergh 
de titel toegekend vun hoofdingenieur  bij  de Staats-
spoorwegen. 

— Wij  vernemen dat de onlangs benoemde 
eerstaanwezend ingenieurs bij  den aanleg der 
Staatsspoorwegen in functie zullen treden als 
volgt: 

de ingenieur A. C. Broekman voor de lij n 
; 

de ingenieur  J. r  voor de lij n Eist— 
t en 

de ingenieur J. s voor  d« lij n — 
k vau . 

— li j  beschikking van den r  van -
n iën, /ij u de civiel-ingenieur . d en de op 
zijn verzoek eervol uit Zr . . milituire n dienst 
ontslagen '  luit . van het korps ing., min. ei> 
sapp. J. . Pierson, gesteld ter  beschikking van 
den Gouverneur-Generaal van Ned. , om te 
worden benoemd tot adspirant-ingenieur  bij  den 
Waterstaat cn de burgerlijk e openbare werken 
'laar te lande. 

— e gewezen r van burgerlijk e open-
bare werken, Jhr. Van , is in é te-
ruggekeerd. Volgens de e bladen moet 
hem het aanbod zijn geduan um, daar  hij  toch 
de hoofdontwerper  der  haven Tandjong-Priok is 

geweest, dit werk dan ook onder  xijn leiding te 
doen uitvoeren, en wel tegei hetzelfde raaande-
lijksch inkomen als een directeur  geniet, d. i. 
/ 2000 's mnands. 

Of de heer  Jhr . Van s dit aanbod aange-
nomen heeft is nog onbekend. 

— Naar  men verneemt, zal de hoofdingenieur 
1"*  klasse met onbepaald verlof, J. A . A . Wal-
dorp, die met den heer  Galand belast is geweest 
om de verschillende plannen tot verbetering der 
haven van Batavia te onderzoekeu, en die gead-
viseerd hebben voor het plan der  haven hij 
Tandjong-Priok , dat vervolgens ook door de 
Stnten-Generaul is goedgekeurd, zich in deu aan-
vang der  maand t met een der  booten van 
de j  Nederland naar  Batavia hegeveu 
tot het doen van nadere opnemingen iu loco, 
ter  voorbereiding van de uitvoering van dit groote 
werk. 

e r  van Binnenlandsche 
Zaken heeft den architecten P. J. . Cuypers en 
A . . vnn Gendt, beiden alhier  woonachtig , op-
gedragen om het centraal spoorwegstation in oud-

n stijl te ontwerpen. 

J TOT G

. 

U . 

Vergadering van 4  1876. 

Na behandeling van eenige huishoudelijke zaken 
van ondergeschikt belang, verzocht dc Voorzitt r 
den heer  J. G. J. n zijne lezing te houden. 

e heer n neemt daarna het woord. 
Spreker  vindt aanleiding tot het houden dezer 
lezing in het verban lelde op de Algemeene Bij -
eenkomst der , deu 1 September  jl . 
alhier  gehouden, en waar  onder  andere de vraag 
ter  tafel werd gebracht, om middelen te heramen 
teneinde bij  het algemeen meerdere belangstel-
ling op te wekken inliet schoone der  Bouwkunst. 

Zijn e denkbeelden dienaangaande heeft hij  ne-
dergelegd in eene mededeeling, welke in de Bouw-
kundige Bijdragen onzer j  zal worden 
opgenomen, maar  spreker  hoopt door  eenige le-
zingen over  dit onderwerp ziju denkbeelden, ook 
in ruimeren krin g dan uitsluitend bij  vakgenooten, 
bekendheid te doen erlangen. 

Alvorens tot de behandeling der  bouwkunstige 
uesthetiek over te gaan, acht spreker  het noodig, 
eenige oogeublikkeu te verwijlen bij  het wezen 
en doel der  Beeldende n in het algemeen. 

n verstaat ouder  Beeldende  die kunst, 
waarvan het schoone door  het gezichtszintuig al-
leen kan waargenomen worden. e 
onderscheidt men zes groepueringeu : als 1". de 
schilderkunst, 2". de beeldhouwkunst, 3'. de gra-
seer- cn teekenkunst, 4". de bouwkunst, 5". de 
industrieele kunst, 6\ het aanleggen vuu lust-
hoven, tuinen enz. 

a wordt de vraag besproken : wat bedoelen 
de Beeldende / en iu breede trekken wordt 
het antwoord daarop gegeven: uitdrukkin g eener 
dichterlijk e gedachte in zichtbaren en blijveuden 
vorm. 

Tal van dwaalbegrippen omtrent dn opvatting 
van het ware schoone, geven aanleiding tut menige 
pikunt e eu geestige beschouwing, terwij l spiekei 
doet opmerken, dat men, om kunstgenot te sma-
ken, moet trachten juiste begrippen van kunst-
schoon te erlangen. Boileau heeft ergens geztgd: 
«Alleen het ware is schoon". 

Na eeue breede uitweiding over  de juiste op-
vatting van het ware, worden de verschillende 
indrukke n besproken, die de beschouwing vun 
bijzondere kunstwerken opwekt. 

a volgt de vraag: behoort de Bouwkunst 
onder  de Beeldende n / welke vraag spreker 
aanleiding geeft, om na lu ga.ui wat de oorzaken 
ziju die in den regel aanleiding geven tot de uit-
voering van eenig kunstwerk. 

e werking als beeldende kunst is evenwel hij 
de bouwkunst van een geheel andere. aard, dan 
bij dc overige Beeldende . e toch 
doelen alleen op het voortbrengen van het schoonv. 
terwij l de Bouwkunst, daarentegen, het direct 
noodige eu nuttige, in het gewaad der  kunst 
sciiounheid kleedt. n verreweg de meeste ge-
vallen staat het nuttige op den vooigrond, cn 
moeten deze eischen bet eerst bevredigd worden; 
zelden vindt men een bouwwerk uls kunstgewrocht, 
waarbij  alleen de wil der  kunstuitin g is bevredigd 

Spreker  verklaart op de hem eigene en hoogst 
boeiende wijze de twee verschillende karakters iu 
do bouwkunst, namelijk de subjectieve en objec-
tieve , en treedt iu uitvoerige beschouwing over 
heider  doel en aard. 

Na de behandeling van den uitwendigen vorm 
der  gebouwen, ligt thans de inwendige inrichtin g 
en verdeeling aan de beurt, als daar  zijn: vorm 
en gedaante onzer  woonkamers, deur en licht-
ramen, wandbekleeding, plafonds ea dcrgelijken ; 
zoomede het onderlinge verband tusschen uitwen-
digen vorm en inwendige samenstelling. 

n eene volgende lezing hoopt spreker  nader 
te handelen over het objectieve karakteristieke, 
en dit in verband met het subjectieve tc beschou-
wen, terwdl hij  zich voorstelt hierbij  een aantal 
sclietsteekeningen tot verduidelijkin g ten beste 
tc geven. Spreker  eindigt deze eerste lezing met 
de verklaring , dat zijn doel niet zoozeer is ge-
weest lessen te geven over de bouwkunstige 
aesthetiek, dan wel het bestaan vun deze vol-
doende aan te toonen. 

Een talrij k en hoogst belangstellend gehoor 
volgde deu spreker met gespannen aandacht. 
Nadat de Voorzitter  den spreker  hartelij k dank 
had gezegd voor  zijne hoogst belangrijke rede; 
werd de bijeenkomst gesloten met deu wensch, 
dat spreker  spoedig gevolg zou geven auu de 
toegezegde voortzetting zijner  lezingen over dit 
onderwerp. 

ïankomlijrinsen van Aanbesteiliiiizen. 

 tc 11 uron, door  burg. en weth.: de 
levering vau 20,000 gowonc Niedcrmeudiger  lava 
straatkeien en 800 anderhalve idem. 

 te l l ' . uren, door  liet nünisterle van 
binnenl. saken, nan liet gebouw vnn tiet prov. best: 
bet doen van eenige vernieuwingen en herstellingen 
aan het gebouw van s belastingen tu -
sluis, met het onderhoud vnn den dag der  goedkeu-
rin g van de besteding lot 31 . 1S78. 

 te 12 ureu, door  het ministerie van finan-
ciën : liet leveren, bereiden tegen bederf, vervoeren 
en opslaan van palen en scnoorpalen ten dienste vnu 
de f in '77 

, te 1:.'  uren, door  burg. cn weth.: de 
herstelling n en ven icuwingcu, benevens het onder-
houd over  t'70 vnn: lo. dc huizen, torens, poorten 
euz., huuevciis dn gebouwen op dc nlg. begraafplaat-
sen; 2o. dc j'cbouwun voor  het onderwijs, 80. du ge-
bouwen en lokalen, in gubruik hij  dc polili c eu de 
stedelijke brandwrer . 

n 12 uren, op liet raadhuis: liet af-
graveu van een gedeelte der  Vest en liet uitdiepcu 
van een gedeelte der  Spuiliavcn. 

- u ei-, tu l uur, door  burg. ea wetli.: lo. bet aan-
leggen van privaatputtcn bij  het geniecntebadliuis tc 
Schcvcniiigcn; 2o. het maken van eou straatweg, van 
den n weg unar  hot terrein der  gasfabriek; 
3o. het leveren van lil  nieuwe en het herstellen vau 
de aanwezige badkoetsen bij  liet ge meen te bad huis te 
Sche veilingen. 

Artuard , tc 8 uren, door  den kerkcraad der  Clir . 
Geref. gemeente, bij  E. Schipper: liet bouwen van 
eeuo school en woouliuis. Aauw. te 2 uren. 

.i. 

e 11 uren, door  hut ministerie van ma-
rin e : het bouwen en leveren van 3 loodskottcrs met 
beschieting en masigcstcl 

Urirt , tc 12 uren, door  den directeur  der  artillerie * 
stapel en constructic-inngaz.: du levering van enntntc-
tiehotit, ten behoeve dier  magazijnen eu tot aanmaak 
van lü-1  1;;._ri  i  tut kustaffuilcn vaa Jl . 

l i n r h i te 2 uren, door  dc maatschappij  tot cxpl. 
van Staatsspoorwegen, aan liet centraal bureau: liet 
maken van ccno keihestrating met bijkomende werken 
op liet statiou , tea beboete vaa 
den spoorweg n g r"2035. 

, tc 2 uren, door  du hoofdudmtn. vun 
het le reg. inf., ann de hoofdwacht: de levering van 
ongeveer 1225 , doukrrblau w ordinale laken, iu 3 
perc, 2 van 400 en 1 van 425 . 

itfii'i-iiiiitiii . te 8 uruu, door  het bestuur  der -
V. k , in het u : de voltooiing 
vnc den n toren nnn bovengemelde kerk. 

 to 51;, uren, iu hn  Sfatiouskoflleliuis: 
hei maken vnu eene houten bloembollealooda op stee-
nen voeting. 

tpeldaarn, tc 8 urun, door  J.Noteboom, bij  Wed. 
Vaa : liet bouwen van een woonhuis, slach-
teri j  enz. aldaar. 

, bij  S. . Bosch ma : liet bouwen eener 
boerenlmiziug, opeen nieuw terrein aau deu , 
halfweg Saeek cn . Aanw. 21 Febr., te 10 uren. 

 in liet Timmerhuis; du schilders- cn 
glnzcnmukersworkcu gcd. 3 jaren aau gebouwen, torens, 
bruggen en andere eigendom men der  gemeente, 

 l'ebr. 

 te 11 ureu, door  het ministerie van marine: 
de levering van lo. Engelscho schaulkolen, So. kurl -
doek. 

l i r r i n m - i . tc 11 uren, door  ha bestuur  vnn den 
r van Watnrt , l eu Al feu , bij  do 

kinderen A. vau Welle; de levering van eene scheeps-
lading van p. m. 3000 . machinekolcn. 

 tu 12 uren, door  deu rijtuigfabrikan t .1. Boon: 
hot houwen van een uiouw rijtnigmagazij u en smederij, 
benevens diverse veranderingen aan dc hestaamlc ge-
bouwen. 

, tc 12 ureu, tcu raadhuize: het bouwen 
van eeue school voor 600 kinderen. 

 te 1 uur , door  burg. en weth. van VVeesp 
«a die van , ten raadhuize; het verbeteren 
van den - of Binnenweg, tusschen die ge-
meenten gelegen. 

 te 1 nor, door  burg. en weth.: het love-
run van gegotomij  teren straatkolken, 

 te l uur, iu o Zwnnu: het uit-
diepen vnn eenige tochten eu wegslooten, ter  lengte 
van p. in. 17,000 kt 

, tc i uren, door  kerkvoogden der . 
gemeente : liet stukadoor- en pleisterwerk en liet be-
vloeren der  kerk inet Naamselie vloeren. 

r r a n e k v r , 'lavonds 6 uren, in het koffiehuis e 
Nederlanden ; het bouweu eener  nieuwe zaal, cu het 
verbouwen vau dc bestaande. 

, door het gemeentebestuur, ten 
kantore vau den secretaris: de levering vau 200 J 

onderlioudsgriut. 

 te 10 uren, door  burg. en wetli., in t 
Wapen vnu Friesland: liet bouwen van een haar-
buisje, met eua daaraan verbonden lokaal voor  ver-
pleging van besmettelijke zieken. . bij  den architect 
W. , te , Aanw. 22 Febr., te 1(1 uren. 

 to 11 uren, door de e 
lluudulsvcreeuigiiii ; j de bouw van 1676 . kaaimuur, 
dc bovenbouw van 700 . kaaimuur, het uitbaggeren 
vnn 2 havens, ens, 

 tc 11 uren, door  burg. eu weth,: 
du levering van  U* grint . 

 te 12 uren, door  het ministerie van biu-
ncnl. zaken, ten dienste dor  Staatsspoorwegen: liet 
maken cu stellen van den metalon bovenbouw voor 8 
bruggen te , in 2 pere. en in massa. -
ming: perc. 1 /114,000, perc. 2 ƒ03,000. 

 , te 12 uren, iu liet s van 
het ambacht dc Vier  Noorderkoggen: de levering vnn 
850 3 riviergriut . 

 te 12 uren, door  het gemeentebestuur  1 
do levering vnu paveistcencn. 

, t l 1 uur, door  A. vnu Gumert: liet bou-
wen vau een koffiehuis tegenover  liet stationsgebouw. 

 te 2 urcu, door  dc maatschappij  tot figpi. 
van Staatsspoorwegen, nau liet centraalbureau; do 
levering van 1,600,000 . spoorstaven, 12,500 . 
lasch-_ cn 43,500 . eiudplntcn, ) . hnak-
en 55,000 . schroefbouten, ten behoeve vau do 
Siaatsspoorwegen. 

 door  don architect C. A. Schroder  Jr., in 
het hotel NieuwBussum : het bouweu vau 8 villa' » 
op vcrschillcude terreicon. 

 bij  S. : bet bouwen eener  nieuwe 
bocreutiitjziiig . . bij  den architect 1). , 
te . 

, bij . vau der  Woud: eenc aan-
merkelijk e vertimmurin g nau- en het makeu vau ecu 
doorreed aebtor  diens herberg. Aanw. 22 Febr., te 
 uur. 

 l'ebr . 
. tc 10 uren, door  liet lifslini r  vau den 

, bij . 11, Bogeer: het stichten der 
gebouwen ea het verrichten vau aardwerken ens.,
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rorderd voor een stoomgemaal, ten dienste van ge-
noemden polder. 

viarhtwcdde, tc 11 urcu, door  burg. eu weth.: 
l  bouwen van eeue school met. ouderwijzerswoning 

 bet Ter-Apclcrkansal Aanw. 23 Febr. te 11 uron. 
Y a l l i u r s , te 3 uren, door  J. . dc , bij  A. 

Jacobs: het bouwen vau urne arbeiderswoning met 
aêhterbuü) in de gemeente Valburg. Aauw. tc 1 uur. 

 voor  W. , iu o : liet 
bouwen van 4 woonhuizen met annexe inrichtin g lot 
wasschcrij. 

(.urri'i l ijk , te 11 Uien, door  liet polderbest. van 
liet 6c «i 7c vceuilislrict onder  Opsterland en Eng-
wirden, bij  Wed. F. va» dor  Wal: lo. liet graven 
van een kanaal, ter  lengte van 5 ; 2o. het 
graven van 5 wijkon binnen djm polder  onder  Ter 
vrispcl, samen lang 4S63 . Aanw. van no. 1 21, 
van no. 2 25 Fobr., telkens tc 11 uren. 

, te 12 uren. door  deu architect Vetli, 
in l eu Zoevnart: het bon won vuu een huis 
met opzichlorswouing. Aanw. 23 Febr-, to 12 uren. 

 lc  uur, door  burg' e» weth.: de levering 
van 235,000 . Engclsche gaskolen, ten dtoiiït o vau 
dü stedelijke gasfabriek in '76. 

Z w o l l e , te 1 uur , door  burg. en weth.: de levering 
van 45,000 . boste ongezifto c gaskolen, 
ten dienste vau dc stedelijke gasfabriek in '76. 

, te 2 uren, door  burg. en wetli.: de le-
vering tr n behoeve der  gemeiuilcgasfabriek god. '76 
vun: lo. 1500 . gebluschte c kalk; 2o. dc 
benoodigde get rokken-ij  ze reu gasbuizen; 3o. dc be-
noodigde compositicbuizen; 4o. de benoodigde gego-
ten-ijzeren buizen. 

j a i i r e , bij  A. : het verbouwen van do hui-
zinge aan do , aldaar. Teekening ligt bij 
den logementhouder - Q. van der . 

, tH

 to 12 uren, door  dc hoofdadministratie 
ran het 5c rog. inf., ten bureele vau den -
ticrmCcstur : dc levering van 1500 oemiiAus linnen bed-
sskkea, 1500 idem kussensakken, 8000 idem idem 
loveulakens, 3000 id. id. onderlakens , 1500 id. wollen 
dekens, 400 tweeman» linnen bodlakeiis. 

 . to 12 uren, door  dc hoofdiulm. van 
het 7e reg. inf., tcu bureele van dun oonun. officier: 
dc levering vau 1500 eenmans linnen bedzakken, 
1500 id. id. kusaeniakken, 1500 id. id. bovenlakeus, 
8000 id. id. onderlakeus, 1600 id. wollen dekens, 350 
tweemans linnen bed lakens. 

a . te 12 uren, door  de liool'dadin. van het4c 
reg. inf., tcu bureele van den kiipt.-kwartiurm. : de 
levering van 1500 eenmans linnen bed Sak ken. 10(10 
id. id. kusseniakken, 1500 id. id. bovealakena, 2000 
id. id. onderlakeus, 0 id. wollen dekens, 350 lwee-
maal linnen bed lakens. 

, tc 12 uren, door  do hoofdadm. vau het 
rcz. grenadiers cn jagers, n bureele van den nmjoor-
liwarlierni. : de levering vnn 1500 eenmans linnen bed-
zakken, 1500 id. wollen dekens, 400 tweemaal bod-
lakens. 

Ou-uioirn c , te 3 ureu, door  C. Weijerse: het af-
breken van hot woonhuis on de keet , uu ophouwen 
van het woonhuis van zijne liouwmanswouing. . 
hij  den architect B. .1. Stans, to Nieiiwcnhooru. Aauw. 
van 9—12 uron. 

l i i l  . te 7 uren, door  de comm. van beheer  der 
stedelijke gasfabriek: dc levering vuu 44,000 . Eng. 
gaskolen. 

ï . 211 . 
, tc 12 uren, ten raadhuize: do arbeid 

vor liet iu dio gemeente opbreken v;>n oude- en het 
leggen cn bewerken vnn nieuwe kei- on klinkerstra -
ten, vnn 1 Apri l '76-31 t '77. 

, to 1 n u r , door  curatoren der  stieh-
ting Bothcsda, in het logcn:eut Spreugcnoord: be-
langrijk e her-tellingen cn vernieuwingen aan het hrc-
rctthui s en aan het badhuis, behooreude tot genoemde 
slichting. Aanw. 26 Febr., tc 11 uien. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: hot 
maken en stellcu van den ijzeren en stnlcn bovenbouw, 
niet bij  behooreude timmer-, metsel-, stociitiou w- eu 
andere werken, tot voltooiing van dc Willemsbrug 
over dc . Aanw. 21 eu 2S Febr., lelkeiis van 

, 11',- urcu 
 te 1 uur, door  .1. , ann de gasfa-

briek: do levering van 80,000 . Bnnlsehe gasko-
len, ten dienste der  gasfabrieken te alkmaar  cn tc 
Purmerende ged. '76. 

ler-ekv, bij  deu burgemeester: do levering van 
120 stère oiidcrhoudsgrini. 

limiilrnl.it ; , J . 

r i i k l m l z e n , tc 11 uren. door  dijkgrnn f en heem-
raden vau , in liet r 

: het levcreu vau 1910 1 grint , 478 ' fijnge-
slageu linrd u klinkcrpui n , 140.000 Waalstraatklinker s 
eu 301 ! zand, met het vervoeren daarvan uaar de 

e wegen. 
, te  uur. bij  don architect Bonman : hel 

bouwen eener  hecrenhnizing nldaar. k ligt bij 
V pma. 

 tu 2'.. nrcti,  door  liet e van bin 
iienl. Baken, aan het gebouw van het prov. best.: 
de levering ou opstelling van ameublement en mate-
rieel ton behoeve vnu bot ijkkauloor  op de brouVers-
gnubt, te Amsterdam. 

Vrijdag ,
 le 12 uren, door bit ministerie van 

financiën, in het t op dc voorin, marine-
werf : liet schoonmaken eu wit'en van hel gebouw 
nnaamd het Zeekantoor, to , met het on-
derhouden van- en hot doen vun eca'ge herstellingen 
aun het den Staat toebi-hooreudc mobilair  cuz., ged. 
liet jaar  '76, alles met de daarvoor  gevorderde fc re-
ran tien cn arbeidslooucn. Aauw. 26 Febr., te 10 uren. 

, tu li  uron, door  het prov. bestuur: het 
doen vnu eenige vernieuwingen en herstellingen aan 
de sluis iu Berkum op hot , zijtak n». 
1 der . Aanw. den Sen dag vóór dc be-
steding, te 12 uren. 

 tu 12 uren, door  liet ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
hel verlengen vnu den slrooiuleideiideu dam op de 
follcn voor n , tot voortzetting van de ver-
betering der  haven aldaar. Aanw, 26 eu 2S Febr. 

g ƒ889,600. 

Pits end, te 1 uur, door  du directie dur  Ned. -
siiourwcgmanlschappij: dc levering van 43 spoorwissels 
eu 44 puntstukken. Bilj . iuz. 3 . ) 

 tc 1';J ureu, door  du . -
Bpoorwi-gninulschappij, iu liet stationsgebouw : lo. de 
levering vau 10,000 eiken dwarsliggors; 2o. het bou-
wen vaa 2 woningen langs deu Oostorspoorwog (in 2 
perc.); 3o. do levering van 10,000 ijzeren dwars'iggers. 

, tc  uren, door  den directeur  der  artillerie -
stapel- on constmcliciii'igazijnon : verschillende be-
hoef ien , ten dienste vuu de overzoescho bezittingen. 

 tc 12 ureu, door  hut . . kerkbestuur, 
pö A. : het verbouwen vnu eene kerk cn het 
bijbuuwcu vau eeu aieuwoa toren. . bij  den ar-

chitect P.  van Genk, te . Aanw. 24 Febr., te 
11 uren 

 te 11 uren, door  hot ministerie van
.1. zaken: het doen van graaf- eu baggorwerk uau 

dc noordzijde van dun benedeninond der  doorgraving 
van den k van - Aanw. 2 . g 

/ 106,000. 
, le 12 uren. door  het poldorbcstunr  van 

Oosl- en Wusldoiigeradecl, iu e Posthoorn: hot. 
bouwen van eeu steenen lehttbsluts, vuu ucnn sluis-
waehterswoning, van ecuc vaste houten brug cn hot 
graven van oen vereeaig n.'s- en v<;rbindiug*kannul . 
Ainw. 4 , tu 12 uren, samenkomst hij .  van 
dor Ven, onder  Aalzum. 

 's nvnuds 6 ureu, door  du comm. dergc-
meentegasfabriok, op luit gemeentehuis: lo. hut maken 

 ecu ammoniak waterpul. op hol. terrein der  fabriek; 
2o. hut vervoeren vau 34,000 . gaskolen  de 
Nieuwe n naar de koleuloodsen dor  fabriek. 

 V
, te. 21/*  uren, door hut ministerie vau 

binnenl. /aken. aan hut gebouw van het. prov. best.: 
het herstellen ran 's s seeweringen op Wint i ogen. 
Aanw. 4 . g ƒ7000, 

 te 10 ureu, door  het ministerie van 
binnenl.Saken, aau het gebouw van het. prov. best.: lo. 
het herstellen vau eenige rijzen hoofden op de oevers 
wederszijds vau de haveudijkcu van hot kanaal vau 
Neuzen. Aanw. 4 on 6 . g ƒ7000; 2o. 
het vergrooten der e burgerschool te -
delburg. Aanw. 4 eu G . g j 15,600. 

tVaeiinda*-,
 te 12 ureu, door  do Nederl. -

wcgmiatschappïj: dc levering van niugazijusgoederen. 
Bilj . iuz. 14 l san du directie. 

, te l ' / ; ureu. door  het gemeentebestuur: 
de levering vuu 10,000 sinks keiou. 

 to 12 uren- door  hut ministerie van bin-
nenl. saken: hot op de hoogte brengen van een ge-
deelte vnn het stationsplein huiten de t 
tc , hut maken van den bovenbouw, van 
bergplaatsen ens. Aauw.  eu 11 t , telkens te 
11 ureu. 

 te 10 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, nau het gebouw van het prov. best.: 
het bouweu van eene saste ijzeren brug over  du -
waterleiding ten oosten van het kanaal van Neuzen. 
Aauw. 11 en 18 . g ƒ14,500. 

, door  hut ministerie van koloniën: het ma-
ken der  werken tot stichting vau eenc zeehaven
Batavia to Tuudjong-l'riok , cu vau oene vaart en 
 nu spoorweg van 'lu: zeehaven naar  Batavia. 

: hel bouwen eener  werkplaats enz. in 
dun tuin achter eeu huis iu de e . 

. bij  den aretiitcet . . Stoelt Fz., aldaar, 
: liet bouwen eeoer  pastorie voor de 

. gemeente aldaar, lui . bij  den architect J. 1>. 
Bruns, te . 

 het bouwen van eon pakhuis cu turf -
loods bij  du Ftiesche Brood-en k . 
lui . bij  deu urelutcct . Stoelt Fz. 

Alloop \;ui . 

 2S  de levering vnn verschillende 
materialen nuu hut departement van , in 46 
perceelen: 

Perc. 1, Newcastle kolen: . S. Stokvis  Zn., tc 
Botterdam, 7*103,320; Van Noorden en Sehwcrzel, 
idem, ƒ88,660: E  E Oviug Jr. , idem, ƒ87.S8S; YL 
S. Stokvis en Zn., / 87,820; J. ,1. , te Schiedam, 
/ 87,120; A. V, d. w cn Zn. cn Co., tc -
duin, ƒ85 ,560; n C. v. tooth, te Amsterdam, 
/84.S25.60; J. van Vollenhoven en Co., te , 
/ 83,890. W. n en Zn., idem. ƒ83.328; li . -
doorn en Zn., tu Amsterdam, /'82,775; Wurfbai u en 
Co., idem. ƒ 89-500; P. van Vlis-inpcn eu Sluart, id., 
ƒ89490; S. Bingham, tc , f81,896; U -
gelmeijer, tc Amsterdam, ƒ 80,160. 

Pere. 2, vlakke Waalklinkers: Folkers en Co., to 
Amsterdam, ƒ11.860; g Aruts, te m mei, 

ƒ10,487.50; T.  SmitsJa, tc ; 
Burgers en Vnn Wanenburg, (e , fl0A6&.60\ 
(J. Peters, tc , ƒ10,990; Van Noorden eu Schwcr 
iel, r*  9613.60. 

PerO- 3, prcsenuingdoek : V. d. n cu , 
le , ƒ 4 4 4 0: S. Planteijdt, idem, ƒ 1320 ; 
A. ran , idem, ƒ 4 9 0 0; P. 11.  Sypesteyn, 
idem, ƒ4170; s Sypu-loyu Jr., idem, ƒ till ' . 

Pore. 1, papier: . vun Gcrrcvink en Zu., te Bcrg-
buisen, ƒ7866; A. Palm en Zn., to Amsterdam, 
ƒ7304.95; J. P. Glaus en Zn., te , ƒ7215; 
Wed. S. Bencdictus, idem,/7020; Uobens on VoUcra, 
te Zotten, ƒ 6 9 1 5; e r  le Ainslor-
dam, ƒ6937.50; Van Gelder  eu Zonen, idem, ƒ 6 9 2 4; 
W. , le Zutfen, ƒ6897.76; Gebr. Uij t den Boo-
gaard, lo Amsterdam, ƒ6859.60. 

Perc. 5, sloopricmuu eu si elen voor  slouphakea: 
Wed. 11. C. Fcijnt  Zu., tc Amsterdam, ƒ1709.60; 
G. A. Schilte, te , ƒ 1275 

Pere. 6, holsters voor  revolver-pistolen i F. Puuwels, 
te , ƒ94501 P. t euZn., idem, ƒ1500; 
W. n eu Zu., ƒ 1 4 3 0; J. F. Seegers. eu Zn., tc 
Breda, /'1230; .1. A. dc Booy Jr., lc 's-Bosch, J 1200; 
T. . fan Grinsven, idem, ƒ976) B. Schüller  eu Zn., 
te 's-lla/e, ƒ 9 2 0; Gebr. Störmann,  Amslerdnm, 
ƒ 860. 

Perc. 7, balken: A. Sliguhor  eu Zu., te -
dam, f 82ö5; 11. E. vnu Gelder  en Co., te Amsterdam, 
ƒ 7605 

Pure. S en 9, goea inschrijvers. 
Porc. 10, planken: . E. 

ƒ 11,000, 
vnn Gelder ea Co„ 

'ere. 11, geen inschrijvers. 
Perc. 1'i, verglaasde dakpnunon: Van Noorden en 

Sehwcrzel, r*6996: G. v. d. Broeke, te Utrecht, ƒ0160; 
Polken en Go., ƒ6094; C. 1). , tc Aarlandcr-
veuu, ;5390. 

Pere. 13, weeg"  en wipsehaien, gewichten: Boeker 
on Buddiugh. te Arnhem, ƒ 1526.3.; C. , to 
Amsterdam, ƒ 982. 

Perc. , ijzeren- en vertinde spijkers: Van Noor-
den en Schworzcl, ƒ 17,597.25 j W. n en Zoon, 
ƒ17 ,511: . J. n de Jongh, te Amsterdam, 
ƒ 17,330.75; s en , idem, ƒ 17,283;
van Zanten cu Co., te , ƒ 17,229.86»; . S. 
Stokvis cn Zn., ƒ17,220.75; N. C. Witseu, te Am-
sterdam, ƒ 17,105.39; . S. l kor , idem, 
ƒ16,898.12. 

Pcic. 15, staal: J. F.Sikken, tc Amsterdam, ƒ2050; 
V . d. t en Punt, idem, ƒ 1964.30; Van -
schoten cn , tc , ƒ1898.60; G. 
Watson cn Zn., idem, ƒ 1694.60; VV. u en Zn., 
ƒ1596.10; Vun Noorden eu Scliwerzel, ƒ 1500; . 8. 
Stokvis en Zu., ƒ 1555.50; Burnet en Co., le Amster-
dam, ƒ 1498. 

Porc. lü, vlaggedock: J. A. de Booij  Jr . ƒ 4 0 6 8; 
W. llovou en Zu., ƒ3571.20; P. Clou eu -

gen, te , ƒ 2417.50; Van p en Zo., idem, 
ƒ2278.49*. 

Perc. 17, snoeren tot hoorn blazers : A. A. , 

te , ƒ732.50; J. W. A. , te Breda, 
ƒ663 .80; J. v. d. , te Amsterdam, ƒ505.50. 

Perc. . putketting : V. d. t en Punt, ƒ894.96; 
V. n en , ƒ 730; W. n en Zn., 
ƒ 5 8 0; . S. Stokvis en Zn., ƒ472. 

Perc. 19, nsphalt-vilt: Wed. J C. e cn Zn., 
le Goes, ƒ 8 3 2 0; W. C. un . de Wit , te Amsterdam, 
ƒ7249; Van Noorden cn  ƒ 7 2 4 0; G- . J. 
v. d. . te Amsterdam, ƒ 6945; Folkers en Co., 

ƒ 6 7 9 0; B. N. de , te , ƒ6740; W. . C. 
, tc Amiterdam, ƒ 6 6 8 0; Vun n en 
, ƒ 6 4 6 5; . S. Stokvis en Zn., ƒ6350. 

Perc. 20. spitsen eu gevlochten koperdraad tot weer-
afleiden: N. cn A. W. , te , ƒ1001.66; 
A . Bikkers en Zn., idem, ƒ 9 9 0; . J. van , tc 
Amsterdam, ƒ938 .60; W. J. dc Voogd, tc , 
ƒ 8 9 3: . S. Stokvis en Zn., ƒ748.70; t en , 
te Amsterdam, ƒ727.70; W. C, Pasteur eu Co., to 

, ƒ715. 
Perc. 21.'  lederwerk: U. PauweN, ƒ 3701.25; J. F. 

Sogers eu Zn-, ƒ 3165; P. t cu Z n . . ƒ 2 9 2 5; 
WV n en Zn„  ƒ 2587.50; J.A. do Booy Jr. , ƒ2550; 
ft.  Schullor  en Zn., ƒ 2310; T. . v. Gnasven '"2295: 
Gebr. Stbrmaun, ƒ 2040. 

Porc. 22, leder: Gobr. Störmann, ƒ 4 3 5; J.
cn Zn-, te Amsterdam, ƒ 4 3 0; F. . , idem, 
ƒ 357.50. 

Perc. 23, wasschijven : W. n eu Zn., ƒ10,800; 
A. E. F. J . do Burlctt , te Tic] , ƒ2395-, P. t 
eu Zn., ƒ2250; F. Pauwels, ƒ 1800. 

Perc. 24, houtschroevon: J. van Zanteu eu Co., 
ƒ796.164; O. S. 11 ; V. d. Berg cn 
Co., to Amsterdam, f 515; ;jjo s eu , / 477.35; 

. S. Stokvis en Zn., ƒ476.94; V. d. t on Punt, 
ƒ457.61. 

Peru. 25, koper, konoren spijkers, kopersoldecr, ko-
perdraad enz.: W. C. Pasteur  en Co, ƒ 3 5 5 0; G. 1
.1. v. , ƒ3133; . de s cu Zn., lo -
dam, ƒ 5399.07»; . J. Enthovon en Co., te , 
ƒ3111.19; . S. . , ƒ3055 .53; ft. S. Stokvis 
cn Zn., ƒ2942.97. 

Perc. 26, Engclsche vuurvaste steenen : W. C. eu 
. de Wit , ƒ 1890; S. Bingham, ƒ1344; ü. C. . A. 

Pineard, te , ƒ 1275; N. C. Witsen, ƒ 1245 ; A. 
N. de , ƒ1146: s cn Crnmcrus, te Am-
sterdam. ƒ 1137.20; Van n en Schwerzcl. ƒ 1137; 
W. W. van Epen, te Amsterdam, ƒ1130: Folkers ou 
Co., ƒ1120; . S. Stokvis cn Zn., ƒ1118. 

Perc. 27, zerken eu vloertegels: W. n eu Zn. 
ƒ8580; Vau Noorden en Scliwerzel, ƒ 7587 ; Guillot 
eu Smit, tu Amstcidnm, ƒ 7 1 3 0; p on Co., te 

, ƒ7335; T. J. Smits Jr., idem, ƒ6967; J. 
F. Thijssou cu Zn., to Nijmegen, ƒ 6953; O. J , F. 
Thijssen, te , ƒ6880; T. J. Smits Jz.. ƒ6817; 

, ƒ 6 7 1 7; A. . van Seters, le Vugbt, ƒ6560. 
Pere. 28, vloertegels: W. n en Zn., / 11,000; 

A. P. Schotel Üz., tc , /8000; Van Noorden 
en Schworzcl, ƒ 7 9 5 0; J. F. Thijssen en Zn., ƒ7450; 
C. J. F. Thijssen, ƒ 7 4 6 0; T. J. Smits Jz, ƒ7100. 

Perc. 29. idem: W. u en Zu., ƒ12,500; A. P. 
Schotel Gz., ƒ 8 1 5 0; J. F. Thijssen cn Zti „  ƒ 7950; 
Van Noorden cn Schwerzcl, ƒ 7 9 0 0; C. J. F. Thijssen, 

ƒ 7 8 5 0; T. J. Smits Jz„  ƒ 7 1 0 0; A. 1). van Seters, 
ƒ 6908. 

Porc. 30, idem: W. n cn Zn., ƒ 11.400; A. 
P. Schotel Gz., ƒ9420; Guillot en Smit, ƒ9060; J. 
F. Thijssen en Zn., ƒ 9 0 6 0; C J. F. Thijssen, ƒ8910; 
T . J. Smits Jz., ƒ 8670 un ƒ S320; p ca Co., 
ƒ 8460. 

Perd. 31, idem : W. n cn Zn., ƒ15,600; J. F. 
Thijssen en Zn., ./97SO; C. J. F. Thijssen, f 9720; 
Van Noorden cn Sohwersel, ƒ 9 3 0 0; T. J. Smits Jz., 

ƒ 8670 en ƒ 8520. 
Perc. 27—31, gecombineerd: J. P. Oppers, tc Am-

sterdam. /"  43,820; Vau Noordeu eu Schwerzcl, 
/ 42,027; T. J. Smits Jz., ƒ38,397 cn f 33,247. 

Porc. 32, verglaasde muurtcgels: Folkurs eu Co., 
ƒ 4 6 0; Van Noordon en Schwerzcl. ƒ 4 4 8; .1. Schillc-
mans, te Utrecht, ƒ 4 0 0; C. 1). , ƒ360. 

Perc 23, aambeelden, dommekrachten, enz.: V. d. 
t eu Puul, ƒ1278.47; . , te , 

ƒ1209.24; Van n en , ƒ 1112.36; 
 J. n dc Jongh, ƒ 1136; G. . J. v. d. , 

ƒ1119 .60; O. Willemsz, te Amsterdam, ƒ 1107.40 ; W. 
n Zu., ƒ1106.27: N. J. Witsen, ƒ 1085 40; . S. 

Stokvis un Zn., ƒ 1052.17; . S. . , /1011.04; 
J. van Zanten en Co., ƒ999. 

Perc. 34, schuil'-, slijp- cu drauislijpstcciien: G. 
Watson en Zn., ƒ 2342.30; J. van Zanten en Co., 
ƒ 2 2 2 2; G. . J. v. d. , ƒ 8196.80; A. N. dc 

, ƒ2165.90. 
Perc. 35, glasruiten eu glazen dakpannen : C. -

weling, ' 5245; W. n en Zn., ƒ 3 6 1 2; Wed. G. 
s eu Zn., tc Amsterdam, ƒ ; . . Wolve-

kamp, te , ƒ3039.34; J. J. B. J. Bouvy, lo 
, ƒ2569. 

Perc. 36, divers gereedschap: W. u en Zn., 
ƒ21,509.70; .1. vun Zanten en Co., ƒ23,507.15 ; s 
en , ƒ23,374.50; C. Willpmsz, ƒ23,114; G. . 
J v. d. u ƒ22,778.50. 

Perc. 37. idem: C. Willumsz, ƒ 1342.50; W. n 
cn Zu., / 1317.50; . S. Stokvis on Zn.,./ 1314.75; J. 
van Zanten on Co., ƒ 1207.50: 11. F. , to 
Amsterdam, ƒ1238. 

Perc. 38, idem: s en , ƒ 7795.40; VV. 
n eu Zn-, ƒ7028.50; G. . J. v. d. , 

ƒ7507.50; J . vnn Zanteu eu Co., ƒ7488.42». 
Pere. 39, idem : W. n en Zn., ƒ 3 5 2 3; s 

cu , ƒ3518 90; J. vau Zanten eu Co., ƒ 3436.54. 
Perc. 40, pakwerk: Goudsche . Gareiispiuue-

rij . lo liouda, ƒ1350;  T. C , t« Amster-
dam, ƒ 1020. 

Perc. 41, lood : , f en Burl ris, to -
dam. ' 1625.G0; c v. d. Voort euZn. tc's-Bosch. 
^43S8.2$; A. . , te Utrecht, ƒ 4371; . 
J. Bothoven cu Co., ƒ 42'JS.24. 

Pere. 42, blik : . J. n de Jough, ƒ 9 2 4; 
. S. Siokvis cn Zn., ƒ866; Eitj o eu Co., te Amster-

dam, ƒ 833. 
Pere. 43, hang- cu sluitwerk : W. u on Zn., 

r* 99,440, . S. Nlokvis en Zu., ƒ22,362.75; . S. . 
, ƒ 22,03ii..35; s eu , ƒ22,025; . 

J. n dc Jongh, ƒ21,015.20. 
Pere. 44, gietijzer: W. u on Zn„  / 4S05; G. 

Briegleh, te Amsterdam, ƒ 4840; B. J. Nijkork , idem, 
^7h. l J0;  Noorden en Sehwerzel, ƒ 4709; W. 

t ou Co., /4090; V. d. t  un Punt, /"46S7; 
. S. Stokvis eu Zn., ƒ4654. 
Porc. 45, verfwaren, oliiin enz.'  C. F. Fleumcr, tc 

Amsterdam, ƒ15,390: g cn VanZnmeren, id., 
ƒ14.411.85. 

Perc. 40, idem: C. F. Floumor, ƒ2878.35; -
weg eu Vau Zamcren, ƒ 2878.35. 

 4 Febr.: het vergrooton van hetjongens-
eu meisjoskosthtiis en het bouwun vun eon turtloods 
aan h«t doofstommoninstituut; ingek. 10

. l en E. ,t. Werkman, ƒ 95,442 
. . s , „  24,500 
. , „  24,000 
. v. d. Nap, „  23,973 

J. a , 23,389 
E. W. Wietsems, „  91,996 

J . N. Boelons, ƒ 21,800 
. W. Cones, „  21,776 

G. Becbcrer  , „  21,200 
. , „  90,947 

allen aldaar; gegund. 
 5 Febr.: lo. het vergrooteti van de 

vill a Slcevliot. minste inschrijver was J. van den 
,  ƒ4750. 

2o. het daarbij  bouwen vau cene overdekte galerij; 
minste inschrijver  was  Willomsen, voor  ƒ1934. 

So. hut bouwen eener  nieuwe vill a in hot Orunjo-
park; minste inschr. was . Willomsen, voor ƒ 4968; 

allen aldaar. 
 5 F'cbr.: liet bouwen vau ecu woonhuis voor 

A. W. de Boor; gegund aan E. , aldaar, 
voor  ƒ 3 9 7 0. 

l l i ' in i . 7 Febr.: hot stichten van een bocrenhnizing 
eu schuur, op eun nieuw lerrciu  nabij d 
onder , iugekomen 5 bilj. , als -
A. J . van dor , te Berlittam, ' 12,485 

. G. Brouwer. „  Stiens, ., 19.290 
, „ , „  12,222 

.1. Fokkcns, „  Britsum, „  12,087 
. . a , „  11,849 

gegund. 
 7 Febr.: het wegbreken  wedcropbouwen 

 houten va'- of wipbrug ovor  do Wargastorvaart; 
miuste inschrijver  was . Bijl-ma , tc Akkrum , voor 
ƒ 3200. 

, 7 Febr.: het bouweu eener  ouderwij-
zerswoning; geguud aan / C. o Clorcq, aldaar, 
voor  ƒ4850. 

\erdi- . 8 Febr.: het ver.rooten der  school; minste 
inschr. was . Wcerniks, alduar, voor ƒ 5210. 

 9 Fubr.: het afhreku  cu wedcropbouwen van 
dc pastorie der . gemeente; miuste insch1*. was 
J. , lc , voor  ƒ7950. 

, Febr.: het bouweu eener  pastorie voor 
de . gemeente*  minste Uisolir. waren P. o 
van , te VVcstkapclie en A. Baart, te Augle-
kerku, voor  ƒ7293 .' 

, 10 Febr: het onderhouden der  kribben 
en vhiugi'ldammeii, hot levcreu en storten van stort-
steen eu het doen vau peilingen on opnemingen teu 
behoeve dor  overbrugging vau het h ; 
ingekomen 10 biljetten, als: 
A. Scorain Ws, tc Sliedrecht, ƒ 29,800 
C. , „ . „  25 6 S0 
C. v. rl . Plas, „  idem „  25,550 
P. A. Bos, „ . „  25,200 
W. dc Jong Az., „  Sliedrecht, „  24,990 
P. v. Wijngaarden 1J»„  „  idem ., 24 430 
T. du Groot, „  Gicsondam, „  23,449 
T. Volker  Cz.. „  Sliedrecht, „  21,390 
C. , „  idem „  20 875 
U. Volker, „ t en 

A. Volker, „  Sliodrccht, „  17,800 
 10 Febr.: het beplanten ou aanleggen 

dor algemoeno bpgranfplants in den Prins-Alexandor-
poldur; minsto inschrijvers waren A. g cn 
J. Been, aldaar, voor  ƒ 6 3 5 1. 

, 11 Fobr.: o de uitbreidin g van het ge-
bouw der  stokerij, met aanbouw van nieuwo ovens, 
vervaardiging en opstelling van een nieuwen plaat-
ijzeren condeusor, met verbindingspijpen eu verdere 
werken; 2o. de vervanging van deu enkelen gashouder 
uo. 2 door  eeu dubbelen of tolosropischen , met nieuwe 
kolommen uu nieuwe aan- en afvoerpijpen: 

le perc. 2e pere. 
J . van h Jr., te . ƒ 18,000 
J. den Braauker, 16,490 ƒ 12,990 

A. Veth Bz.. 15.SO0 
. , 13,733 

W. F. C. Schaap, 13.000 11,400 
. J. Fjiiihovcn en Co., tc , 15,350 

S. li . h , 11,378 
G. de e en Zn., in massa voor ƒ 29.300. 
Beide perceelen gegund aan VV. F. C Scnaap; overi-
gen aldaar. 

 11 Fobr.: bet bouwon eener  kerk on pas-
tori e voor de Evang. broedergemeente, tusschen de 
Si .-Ja us en  gegund aan . . van 

, te Amsterdam, voor / 24,772. 
 11 Fubr : het bouwen van een hoer 

de; ij  met woonhuis te ; ingekomen 9 
biljetten, als: 

. van . ƒ 17,700 
A. don Oude, le , „  17,700 
J. J. Plevier, „  Noordwijkerhout , „  17,000 
J. Bruin Jr., „  16,945 
A. , ,. 16,900 
Üebr. Bos, „  16,800 
P. Groot, „  Wijdenes, „  10,650 

. Viuilburg , , 10,500 
. Boos, „  15,500 

overigen tc . 
 12 Fubr.: lo. do levering van 210,000 

heele en 2S50 halve o keien; minste inschr. 
wus T. J. Smits, tc , resp. voor  ƒ97.47 un 

ƒ 5 2 . 50 per  1000. 
2o. de levering van 000 . kanlsteen e i 354 . 

trottoirbanden ; minsto inschr. was kt. VVenmaokers, 
te , resp. voor  ƒ GOO en ƒ1275. 

 14 Febr.: du uitdieping van dun -
sehen Usell miuste iuschr. wns G. van , tc Ou-
derkerk ad , voor  ƒ 9 9 9. 

 14 Febr: hoi vervaardigen en leveren van 
gegoten-ijzeren buizen voor du drinkwaterleiding ; 
minste inschrijvers waren Van den Berg eu Co., te 
anuterdam, voor ƒ 20,3111.98. 

 14 Febr.: lo. bet makeu van schuttingen 
eu i van goerrosotcerd dennenhout bij  het 
siekenliuisj  hoogste inschr. wns E. de Waal, nldaar, 
voor  ƒ3450; minste iuschr. C. de Borst, tc Papcn-
drecht, voor  ƒ2589. 

2o. het maken vnn ijzeren hekwerk bij  gemeld zie-
kenhuis hoogste inschr. was N. , aldaar, voor 
ƒ3139; minste inschr. . n en Co., te -
wurden, voor  ƒ2268. 

 11 Fobr.: hot bouwen  eene hoo-
gere burgerschool voor  meisjes; minste 'iscnr. was 
B. vuu der  Woerden, to Utrecht, voor/i*,*80 . 

2o. hut bouwen vnu eeue openhure urniiu i 'hooi nabij 
het ; minsts insehr. was . , to 

, voor ƒ 30,000. 
 11 Fohr.: hut bouwen eener  lamlbou-

wersschuur  mot arbeiderswoning; geguud aan . vau 
. 1c Niokrrk , voor  ƒ6070. 

 15 Febr.: bet leveren van 0 ijzeren zce-
 e eu ; m nsle iuschr. waren Ncrten 

f on Co, to Ziurikzec, voor  ƒ2238. 
Utrecht, 15 Febr: het vergrootcu van het hoofd-

gebouw op bet station llehnoud, ton behoeve van den 
spoorweg van t naar  Eindhoven; ingekomen 
5 biljetten, als: 

. Noten, ƒ 9999 
. , „  9045 

J. VV. van de Putte, „  9487 
Juh. , „  9400 

. van Goal. te Geldrop, „  9379 
overigen te . 

Omni  15 F'cbr.: hel bouwen eener  opeubaro 
school met bijlevorin g dor  school meubelen; miuste 
iuschr. was Vuu , aldaar, voor  ƒ15,753. 

Wluschalen, 15 Febr.: du vervanging van bet ge-
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decile van den macadamweg, van den afweg af uaar 
Finsterwold tot Winschoten, lang 8880 , door  eene 
khnkerbe-tratiiig ; ingek. 7 bilj. , als: 
J. J. Bckker, te , / 81,800 
S. van Soest, „ , „  59,76° 
W. Timmer, „  Finsterwold en 

. , „  Eexta, 88(900 
W. Jl . „  Warfhuizen, „  62,560 
G. W. , „  Beerta en 

J. . , „  Blijham, „  89,890 
J . . , „  Uudcschans, „  49,818 

. , „  Winschoten en 
J. X. , „  Blijham, „  49,738 

, 16 Febr.: lo. dc werken tot verbetering 
van den Gelderschcn JJsel aan de Volleband; minste 
inschrijver  wan F. E. Terwindt , te Pannerden, voor 

/ 56S0. 
$o. het leveren vun voorwerpen van gegoten cn ge-

smeed ijzer enz., enz.; minste inschr. waren Van 
r cn Ter , te , a 10 pet. bc-

neden laricf . 
-llaice, 16 Febr.: de levering, ten dienste van de 

lij n heiden—Woerden, van 2850 tons spoorstaven, 
131 tons lascliplalcn cn 30 tons bouten; minste in-
schrijver  was de Sociélé auonyme des forges d'Acoz, 
te Acoz, a/So.64 per  ton. 

tUtierdnni , 16 Febr.: het maken en voltooien van 
kaaimuren, van remming-en andere werken op Fijen-
oord; ingekomen 10 bilj. , als; 

. J. do Borst Vurdouru , tc Ameido, 
J. Boshouwers, „  Utrecht, 
E. S. , 
W. . Sebram. „  Sliedrecht, 
W. J. Vei nines, 
P. v. Wijngaaidoti Yz., 
B. v. d. Weerden, 
J. dc Bruyno, 
J, dc , 

- , 
overigen aldaar. 

. i Feb 

„  idem 
„  Utrecht, 
„ , 

,. Capelle a . 

ƒ 110,000 
„  88,000 
„  86,000 
„  84,000 
„  83,900 
„  78,000 
„  72,500 
„  72,134 
„  71,739 
„  71,000 

tc 1'rincciiliiigc , / 1U.84
„  idem  l'J.400 

., 19,1»! 
„  (iiiiucki'i i , ,. S 

„
„  ï T.utnt 

„  Zevenbergen , „  ]0,5SO „  Zevenbergen , 
„  lo,5o2 

metselwerk c. a. 
„  9660 

te i'riiicenbagcn, „  SU58 te i'riiicenbagcn, 
„  .s.4,4 
„ J 

„  Ulvenliout, ., 1 fi 
timmerwerk c. a. 

ƒ 8999 
„  8888 

te Ooit.rb.oat, „  87511 

bouwen vau een pakhuis met 
stal en koetshuis in dc Fredcrikstraat voor  den heer 
A. ; ingek. 18 bilj- , waarbij  één vau onwaarde: 

voor  de massa. 
A. , 
A. F. van n , 
A. van , 
B. Verlegh, 
A. , 
W. .1. Sleglriem, 
A . , 
A. Wicrcx, 

voor bt 
G. Joris, 

. Verhagen, 
J. Wicrex, 

. J. t , 
P. , 

voor he 
A. van den Akker , 
Wed. . v. d. Saudc 
W. J. Brandt, 
C. , 
overigen aldaar. 

, 16 Febr.: hot maken dor  machine, 
ketel enz. voor  bet op tc richten stoomgemaal in den 

; minste iuschr. waren s eu Ter 
, 'o Zwolle, voor/22/JS0. 

Arnhem, 17 Febr.: door de vereeniging van den 
. Vineenuui  Paulo: lo. het maken on leveren vau 

schoolbanken: iugek. 8 bilj. , als: 
G. , ƒ 2240. 

. Janssen, „  1999. 
C. J. , „  1095. 

. , „  1572. 
E . , „  1550. 

. vau de Sand, „  1424. 

. W. , „  1403.50 
B. Brugman, „  1868.89 ' 

allen aldaar; gegund aan . W. . 
2o. het maken eeuer  gasleiding met toebehooren iu 

dc nieuwe schoollokalen uau de : * 
konion 3 biljetten, als: 

ü. .1. VV. , / 322 
C. T. W. , „  280 

. W. s , „  203 
allen aldaar; gegund. 

'e-Uagw, 17 Febr.: dc levering van 400,000 . 
stalen spoorslaven met 27,500 b.G. ijzeren lascbplateii; 
ingekomen 8 bilj , als: 
Uorder  Bergwerk»- u. 

Uutteiivcrein, te , / 53,121.15 
Guic , 

Actien-Vfreiii , „  (Jborhausen, „  52,635. 
Sleel Tozcr  and u 

. Plioenix Sieelw. „  Sheffield, „  50,27' 
Aciion-Gcsclls. Eiseti-

cu Stablwurk , 
F. de J Pastor 

en Co., 
Plioenix, Actien-Gcsells. 

für  bergbau, 
Bocbumcr  Vcrciu für 

Bergbau, 
Union Aclicil-GcscllB. 

für  Bergbau, 

Sheffield, 

, Osuabruck, 

„  Anglcur. 

„  l.aur, 

„  Bochum, 

„ , 

„  50,000. 

„  47,725. 

„  16,520.55 

„  40,495. 

„  44,986. 

Vervolg der  Berichlen en . 

B  X N E N  A X . 

's-Gravenhage. hoor  den Gouverneur*  Genera al 

van e zijn de volgende beschikkingen ge-

nomen. 
Benoemd: bij  den dienst der  Staatsspoorwegen 

op Java, de sectie-ingenieur  J. C. Schippers; tot 
adjunct-ingenieur  J. VV. F. van Schalk; tut hoofd-
opzichter  J. llouwens, en als opzichter  l' 1'klasse 
A . ; lot ingenieur  iu algemeenen dienst 
bij de Staatsspoorwegen op Java, P. s Gees* 
teranus. Bij  deu Waterstaat en 's s burgerlijk e 
openbare werken: lot ingenieur 1'"  klasse S. 
Westerbaan ; tot oprichten 2*  klasse 
J. E. Gcbel, A. W. C. Bake cn A. . van der  Wal. 
Tot opzichter  l É l t klasse . G. Stal, thans belast 
met de waarneming dier  betrekking, O. dc Vink , 
thans belast niet dc waarneming der  betrekking 
van opzichter  8**  klasse en de opzichter  3*"klasse 

j . Billen en J. B. t tot oplichter im klasse; 
de opzichter 3"  klusse P, Elenhaas tot opzichter 
8*"  klasse; tol adspiraiil-opzichter  bij  de sluis-, 
kunst- en waterwerken tc g (Soerabaia) 
A. ; tot opzichter  a1"*  J. J. , 
daartoe gesteld ter  beschikking van den Gouver-
neur-Generaal van ; tot opzichters 3* 
klasse C. P. Franken cnJ. Beijer, daartoe gesteld 
ter  beschikking van den Gouverneur-Oeneruul van 
Xed.-lndie; tol opzichter  over de sluis en het 
kanaal Piadja-Goeiuivvutiy le e (Cheribon), 

de tijdelij k opzichter  bij  de Waterstaat en 's s 
burgerlijk e openbare werken . F. J. Bocsch. 

— t adres van de ilaagscbe kunstschilders aan 
. den , in ons voorgaand nommer me-

degedeeld , is onderteekend door de heeren: J. 
Bosboom, J. , J. , . W. , 
C. Bisschop, S. van den Berg, W. , J. F. 
van , J. van de Sande llakluiyzeu, A. 

, Ph. Sadee, J. . Weissenbach, B. J. 
Blommers, G. , A. Xeubuys, A . Arls , 
F. P. Termeulen, W. 0. Natten, j" . . Schmidt 
Grans, J. van OorkunS, Ph. de Bock. Th . , 
S- van Witsen, J . G. . 

e r  den Gemeenteraad is, 
in zijne zitting vnn 15 Februari j.1. benoemd tot 
tweeden adjunct-inspecteur  der  bouw-politic W. 
de Vrind , timmerman, werkzaam hij  de heeren 
P. n cn Zoon. 

e d heeft zich verder  uitsluitend bezigge-
houden met dc behandeling van hel ontwerp der 
verordening op de inrichtin g vau sekreten, riolen 
en beerputten. Zij  strekt voornamelijk ter  voor-
koming van verontreiniging van den bodem door 
faccalien. 

e heer n waagde nogmaals een poging 
om daarbij  het gebruik van het tonnenstelsel te 
bevorderen, doch zijne in dien geest den d 
onderworpen voorstellen stuitten al op het be-
zwaar, dat dc ondcrwerpclijk e verordening derge-
lijk e ampliatic niet toeliet, zoomede op grond 
dat omtrent het hierterstcde le volgen rioolstel-
sel nog geene beslissing is genomen. Zij  werden 
mitsdien verworpen. e concept-verordening is 
nagenoeg onveranderd aangenomen. 

— e werkzaamheden, bij  besluit van de -
dische g in 1 « 7 4, opgedragen aau eene 
Commissie, tot onderzoek naar hel beste empla-
cement voor  den aanleg van eeu zeehaven voor 

, vorderen goed. 

Zooals bekend is bestaat die Commissie uit deu 
r  van den Waterstaat in de 2J c Afdeeling 

als President cn den Eerstaanwezend r  le 
Samarang, voorts uit twee Officieren van de -
rin e en eenige vertegenwoordigers van den handel 
te Samarang, terwij l nog aan de Commissie is 
toegevoegd een r van deu Waterstaat, 
levens Secretaris, waartoe nu laatstelijk is be-
noemd de r 0. S. van Geuus, onlangs van 
vertol uit Europa naar  ludi ë teruggekeerd. 

Evenals de geprojecteerde zeehaven le Tandjoiig-
Priok nabij  Batavia, moet de haven voor -
Java worden ontworpen overeenkomstig e eischen 
van eene zich jaarlijk s uitbreidende groote scheep-
vaart, in verband met de belangen van deu 
groothandel iu die streken gevestigd. c grootste 
schepen en itoomera moeten binnen de haven eene 
veilige ligplaats vinden, eu hunne lading lussen en 
innemen langs zijde van de tot dat doel aau te 
leggen kaden of steigerwerken. Voor  de communi-
catie met het binnenland, welke eeu intcgreerend 
deel van deze zuuk uitmaakt, zal wel geen under 
middel dan de spoorweg Samarang \ orstetilanden 
of wel een zijtak daarheen in aanmerking kunnen 
komen, daar  water-of andere wegen, in het ge-
accidenteerd terrein van , moeilijk 
ziju aau le leggen. 

n verband met de groote bezwaren, welke 
de kuststreek om en bij  Samarang oplevert, zal 
de bedoelde zeehaven een werk zijn vau zeer  om-
vangrijken en kostbaren aard, en belooft zij  niet 
de nieuw tc slichten haven bij  Batavia een waar-
dige tegenhanger te zijn van gelijksoortige werken 
welke in Nederland zyn of worden uitgevoerd. 

— n de bepalingen van het weduwen-pensioen-
fonds der  Oplichters van den Waterstaat is met 
den aanvang dezes jaars een belangrijke verbete-
rin g gekomen. Voortaan genieten de weduwen 
der opzichters lste klasse f 6JU, der  2de klasse 
ƒ 550, der  3de klasse ƒ 5 00 en der  4de klasse 
ƒ 450 's jaars, dus meer  dan het dubbele van 
vroeger. e zeer  gunstige staal van het fonds 
heeft tot deze verhooging aanleiding gegeven. 

— e Nederlandsche g stelt algemeene 
mededinging open voor het maken r  werken 
tot stichting van een zeehaven voor  Batavia te 
Tandjong Priok en van een vaart eu een spoor-
weg van die zeehaven naar  Batavia. 

t bestek eu de teekeningen zijn, tegen be-
taling van twaalf gulden, op franco aanvrage 
te bekomen bjj  den boekhandelaar s Nij -
hotT, n°. 40, , te 's-Gravenhage, en 
bij de Nederlundsche Consulaten te , Pa-
rij s en Brussel. 

Zwolle. e Gemeenteraad heeft tot architect 
der gemeentewerken benoemd den heer . van 
Essen, hoofdopzichter der  gemeentewerken te 
's-G raven hage. 

. e raad dezer  gemeente heeft 
den heer  Nivel, benoemd ingenieur  voor  den aan-
leg van den Nederlandsrh Westfaalschen Spoorweg, 
eervol ontslag verleend als stadsarchitect, onder 
toekenning eener  gratificati e van ƒ 8 5 0. 

Wonseradeel. e d beeft benoemd tot 
opzichter  over de gemeentewerken, op eene jaar-
wedde van ƒ 1200, den heer J. vun , 
aannemer van publieke werken te . 

Advertentien ! 

 reeds op verschillende bureaux bij  dc 
 Staats-Spoorwegcn werkzaam geweest, eenig-

J _ zins practisch ervaren en goed bekend niet het 
maken van Grondplannen, Algemeene kaar-
ten, n enz. zoekt plaatsing 
uls  ol . Adios 
lelt. S. S. bureel vOpmerker." 

y n N  van 
i don Waterstaat, thans buiten betrekking, van 
J goede getuigschriften voorzien, zoekt plaatsing 

ais  ol . 
Adres onder letter  A aau bet Bureau van tic 

Opmerker te Arnhem. 

E 
A A N  S T E  N 0. 

 EN S van
 zijn voornemens, op Woensdag den 
 1870, des namiddags ten 1 ure, ten 
e aldaar  aan te besteden: 

t maken en stellen van den -
N en N B O V E N B O U W , 

met bijbehoorende T immer- , , 
Steenhouw- en andere werken, tot 
voltooi j in g van de Wi l lemsbru g over 
de r i v ie r de . 

Alles nader  omschreven in bet bestek cu de 
voorwaarden niet de teekeningen die, op de ge-
wone dagen en uren, ter  lezing liggen op de 

 Secretarie en liet Stads Timmerhuis 
te Botterdam, cn ook voor  den prij s van ƒ 2 , 25 
verkrijgbaa r  zijn bij  Wed. P. VAN E 
en. ZOON, Boekdrukkers in den Houttuin, n°. 7.J. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aau ge-
meld Timmerhuis. c aanwijzing in loco zal 
plaats hebben OJ  den 14, 21 en 28 
Februari j  187G, des vooriuiddags van . tot 

 % ure. 

Y F W

in . 

Straatkei jen, Por t land-Cement, 

iïieuweliaven S.zijile 5 5, . 

Op Woensdag den 23 Februar i j  1876, des 
namiddags ten 1 ure, zal door
en S van Weesp, en -
TE  en S van  ten -
huize der  gemeente  worden aanbesteed : 

t verbeteren van den - of 
, tussehen genoemde 

gemeenten gelegen. 

liet bestek, waarop deze Aanbesteding zal plaats 
hebben, zul gedurende 14 dagen vóór den dag der 
aanbesteding ter  lezing liggen >p de Secrelaricn 
vnn dc betrokken gemeenten en aan het Gebouw 
van het Provinciaal Bestuur  van d 
te Haarlem, en op franco aanvrage a 50 Cent 
per exemplaar te verkrijgen zijn bij  den Boek-
handelaar P. .  te Weesp. 

e plaatselijke aanwijzing zal geschiedpn op 
g den 17 Februari j  aanstaande, aanvan-

gende bij  des middags ten 12 ure; ter-
wij l inmiddels nadere inlichtingen te bekomen 
zijn ter  Secretarie dier  Gemeente. 

E. . . 

TE 

. 

Specialiteit vat: machines ter  bewerking van 
metalen. 

Stoomwerktuigen volgens de beste con-
structies. 

 en sehetsi op aanvrage. 

k van , Specialiteiten in 
, , -

en . 

N VA N , 

Exploitatie de n van VAL E , 
geeft berigt dat door  haar tot eenige A l i E N T E N voor  den verkoop van T i n broeden 
zijn aangesteld : 

S  C°. te A m s t e r d a m

E T & , C°. tu , 

door wie ook tot het leggen van Vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor  geheel 
Scderland aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabr iek . g N». 3, te Amsterdam. 

E . 

.  &. ZOON , 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

Op  den \l\)sten  1876, des 
middags ten twaall ure, zal in 't s der 
Gemeente  hij enkele inschrijving, 
worden aanbesteed : 

de arbeid voor  't i n die Gemeente op-
breken van oude, alsmede voor t 
leggen en bewerken van nieuwe
en , en zulks, 
van den lsten A p r i l 1876 tot en met 
den 31sten t 1877. 

e voorwaarden van aanbesteding liggen, iu 
de Secretarie der  Gemeente en 't Bureau der  Ge-
meentewerken, ter  inzage voor de gegadigden, 
terwij l aan laatstgenoemd Bureau de noodige in-
lichtingen te bekomen zyn. 

liischrijvingsbilleltei i franco in te leveren ter 
Secretarie meergemeld, op den dag der  Aanbe-
steding, vóór twaalf uur 's middags. 

\ \ \ h \.\ S 

. 
, Vert ical e Stoommachi-

nes enz. van Y &  0°. te  ter  dade-
lijk e aflevering gereed tot minstens eoncurreerende 
prijzen. 

F. W. T te , 

beveelt zich voortdurend aan tot dekking van 
, Goten, P lat ten enz., met zink, lood of 

leycu, 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 vau Waterpa.- en 
t inst rumenten, alle ioort.i l van 

Equerres, Bakens, geijkte , 
Teekengereedschap, enz. en/.. 

k „de e " 
DI JOMiH & Co, Civ. Ing. 

t e
Vervaardigen s teven, voor 
stoomkracht ingerigt, Palentrekkers, Zaagtoe-
stellen voor  het onder  water  afzagen van palen, enz. 

e . 

J . . , 

bevattende 107 foil , bladzijden tekst en 94 uit-
slaande Platen , waarvan de prij s was f 21.60 , 
wordt tot nadere aankondiging afgeleverd voor 
z e v en guld«n. 

All e Boekhandelaren nemen bestellingen aan. 
j  toezending vnn een postwissel ad f 7.50 aan 

den Boekhandelaar . 0. SUSAN' . te '» Gra-
nen Aap* , ontvangt men het franco door  het ge-
heele rijk . 

d verlangt te koopen : 

1. e Waterbouwkundige Cursus van 
, laatste druk . 

2. e Bouwkundige Cursus van Jhr. C.
 VA N , laatste druk . 

3. P r é c is historiqu e des operations g é o-
d é s i q u es et astronomiques faites en -
lands pour  servir  de base a la topographie 
de eet é t at (in 1827 door  dc.i O.neruü -

f in het licht gegeven). 

Aanbiedingen met prijsopgave worden franco 
ingewacht onder  letter , hij  de Boekhandelaars 
C. A. VTEWEt i eu Z N . , te Sijmegen. 

Adressen . 

Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad / 10.— 
twee regels n » 15.— 
dri e regels . . 20 .— 

Plej.ier  * Couip, Am.dcrdam'.~lmTè\«m«m\-
meuleu in cement, tips i. rwllainl-Cciiini t . f,;!b  per  vat 

erker  <*  U u d d l n g h, Arnhem. Waterpas-

, balansen, bascules. 

w terrel, te 1'elp te koop, aller-

gunstigst gelegen. Adres den r  VAN . 

l E , te Arnhem. 

Bouwterreinen te koop nabij  de n 
aan den Singel, te Utrecht, te bevragen hij  den 
architect  aldaar. 

(..druk t b\j  U. NV. VAN Ut l l  &  C* te Arnhem. — All o stukkeu en adverteutien t . adresseeren aan den r  F. W. VA N T JGsa. t . Arnhem. Uitgave v u 1), A. E 

Elfde . N°. 9. Zondag 27 i 1876. 

DE OPMERKER 
VOOB 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Vcrubüut Zondag.. Pry. per 3 maanden f . n abonneert zich roor 
een jaargang. Afzonderlijk e nomlncr. bij  ruoruitbesteliioiz S cent.. 

Al l e stukken an n te n aan 

de e te . 

: 

Vin 1—S regelt ƒ , verder  voor  eiken regel plaaUruiiute 20 ceuts en 10 cent* 

voor  ten nommer  vsn hetbUd. Advertentien voor  het buitenland S&i-cuUperregel. 

E N G J 
T . 

Antwoord aan den Heer . N op 

zijn opstel in e Opmerker  van 28 

Januari jl. 

Weledele Heer! 

Alvorens in nadere beschouwingen te treden 
omtrent bet onderwerp aan hei hoofd dezes aan-
geduid, en waarop ik gaarne, volgens uwen wensch, 
de polemiek overbreng, acht ik het  plicht 
eerst opnieuw eenige onjuistheden in uwe cij-
fers en redeneeringen aan te stippen, die den 
geacliten lezer  allicht op een dwaalspoor  zouden 
kunnen brengen. 

 begint met nogmaals te zeggen dat het werk, 
waarvoor de heer r  53.3 . en  40 . 
stoom per  uur  berekende, slechts 45 . met 
511 . stoom vereischt. U verkrijg t dit resul-
taat door  wederom de 4.3 % verloren ruimt e bij 
eene spanning van \ atm, in het buizennet slechts 
als 4.3 % verlies te rekenen , in plaats van als 
12.9 % , zooals ik onomstootelijk bewezen heb 
dat het geval is. 

Ook tracht u de oorzaak uwer  verkeerde in-
terpretati e van r  «, woorden «grootste we-
derstand'' op hem te schuiven. r  oordeel-
kundig lezer  evenwel zal. in verband met wat er 
in den bedoelden tin (') volgt, hierdoor  niet an-
anders kunnen verstaan dan den grootsten gemid-
delden druk. 

Verder begaat u den onbegrijpelijken misslag 
in uw post-scriptum, om het verlies door  lekken in 
de stedelijke buizennetten als anderszins, — waar-
op . als voortichti g , teer  te recht 
rekent, teneinde bij  het eventueel ontstaan hier-
van toch nog over  toereikende lucbtpompruimt e 
te kunnen beschikken, — te toetsen aan den 
coefficient van nuttigen arbeid tot aangewende 
kracht in de comprimeurs van Sommeïl ler. n 
die werktuigen wordt toch welbekend het com-
primeeren der  lucht door  directen waterdruk ton-
der bemiddeling vau pistons en verdere bewe-
ging.-*-organen verkregen, zoodat het gewone ar-
beidsverlies door de wrijvin g van zulke deelen 
ten cenemale vermeden wordt. t onder die 
omstandigheden het nutti g effect 90 % van de 
aangewende kracht kan bedragen is licht te be-
grijpen , — en dat bij  die werktuigen geene ver-
lorene ruimte in aanmerking komt is wellicht 
mogelijk; — doch ik vraag het u, wat hebben 
die beide omstandigheden gemeen met de 25 % 
verlies voor  lekken , waarop r voorzichtig-
heidshalve rekenen moet, of met de verlorene 
ruimte , die in alle luchtpompen wel degelijk in 
aanmerking komt en daur  zoo schadelijk wei kt. (') 

r  deze geheel onpassende vergelijkin g (3) 
wil t u het doen voorkomen, , lucht* 
pompmochines hebbende, verloren ruimt e en 30 % 
verlies aanraadt, ofschoon er  al voor  jaren soort-
gelijke in.i '  limes zonder verloren ruimt e en met 
slechts 10 % verlies geconstrueerd werden. s 
dat eerlijk ' Of is dit soms in een onbewaakt 
oogenblik uan uwe pen ontsnapt? 

Zelfs gaat het niet aan het nutti g effect dier 
comprimeurs te vergelijken met die der  stoom-
luchtpompmachines, die vele wrijvin g absorbee-
rende organen, als pistons met stangen, lijb l >k-
ken, drijfstangen en met vliegwiel beswaarde 
assen hebben, welke eerstgenoemde missen, en 
waardoor het nutti g effect, althans in machines 
beneden de 100 . zooveel geringer  wordt. Bij 
de door r  aangehaalde machine herhalen 
dieselfde organen zich nogmaals aan de luchtpomp; 
hij  rekent daarom ook op 78 geindiceerde . 
in den stoomcilinder  tegen 53.3 . aan uitge-

worpen lucht, dus op 
53.3 X 100 

78 
= 68.33 % 

nutti g effect, wat dan nog alleen bij  goeden toe-
stand aller  organen te verkrijge n zal zijn. 

Eveneens wordt door u het cijfer  van 511 kg. 
stoom per  uur  volgehouden, alhoewel u het be-
wijs geleverd werd (zie Opmerker van 9 Januari 

l'J e bedoelde zin op bladz. S vsu t Adm 
ua den Gemeenteraad vaa Amsterdam"  luidt woordelijk als 
„volgt : „Om dezen arbeid iu . uil te drukken moet wurden 
..upgeuierkt, dat dc grooütc wedentaod in een dusdanige 
„luchtpom p dim plaats beeft, waunter  do uit te pompen lucht 
„een druk heeft van 0.36788, all waaneer  de gemiddelde 
„dru k op den laiger  ook zooveel tedrugt," 

(*) Vandaar  dat verluruo ruimte iu het Frautch beet 
„eipaee nuitiUe"  en in het Üuitach ,,êckn*iticker " 

) t brengt mij  te binnen, wat alhier  van een rijken 
doth dommen boer  verteld wordt, die het rtnétmtnt eener 
stoompomp vergeleek met de daUenées van bergwerkactiei. 

J boorde namelijk spreken van 70 */ 0 opbrengst bij  zekere 
pompwerken, en riep toen uit: u wat moetcu die aclio-
Bur i rij k wvrdeu, myu besta papieren gaven uaar  16 %

j.1.) dat de duor u aangenomen 45 . te ge-
rin g is, en dat het niet gaat om het stoomquan-
tum te berekenen door  eenvoudig '/„  deel van 
het theoretischecilindervolumen tc nemen, zonder 
te rekenen op de vele onvermijdelijk e vermeerde-
ringen die het ondergaat, en waarvan de approxi-
matieve berekening te vinden is bij  Pambour, 
Tredgold, Weiszbich en zoovele andere autori -
teiten op dat gebied. U blijf t dit evenwel een-
voudig nieeren, Zoo ook is Gvoudige expansie 
bij 6 atm. stoom in den ketel nadeelig in plaats 
van vóórdeelig. 

e stoomdruk ondergaat toch al dadelijk een 
verlies vóór dat hij  in den cilinder  is, 'twelk bij 
goede stoomleidingen en volgeopeuden smoorklep 
reeds 8 ° /0 bedraagt. e stoomdruk in den cilinder 
zal dus slechts 92% van 6 atm. = ,">'..  atm. 
bedragen. Verder  moet de resulteerende stoom-
druk na afloop van het expandeeren altij d nog 
10 a 15% meer dan de atmosfeer  bedragen, 
daar  expandeeren voorbij  dien graad geen voor-
deel meer  oplevert; rekent men nu verder op de 
verliezen door  uitstralin g van warmte, medege-
voerd water, verloren ruimt e enz., die de stoom 
in den cilinder  ondergaat, dan komt men tot 
dezelfde resultaten als Grashof (zie mijn vorig 
artike l in  Opmerker,, wien het, als hij  het 
slechts wist, wellicht sjnjten zal dat u, volgens 
uwe betuiging, hein voor  uwen dood uiet wenscht 
te ontmoeten, maar wiens berekeningen niettemin 
algemeen als juist erkend worden. 

t ik onder  die omstandigheden uwe caloriën-
berekeningen niet verder  ontleedde, spreekt wel 
v.in/elt; ik kon io. i . volstaan met de bewij-
zen te leveren dat de cijfers, die u daarbij  tot 
grondslag naamt, veel te laag waren. Zoo vondt 
u in uw eerste artikel voor de verdamping per 
uur 100 kg. faccaalwater, en in uw tweede 
reeds het 7.7 voudige of 772 . 

k twijfe l niet, of nog ecu poging uwerzijds 
met gebruikmaking van goede practische cijfers, 
brengt u tot een soortgelijk resultaat als r 
verkreeg. 

k stem u gaarne toe, dat er  hoogedruks expan-
deerende stoommachines met condensatie gevonden 
worden, die slechts l ' / j . kolen per . per 
uur verbruiken, maar u zult wel willen toegeven 
dat iu die gevallen het aantal geïndiceerde . 
in den cilinder  bedoeld wordt, of hoogstens het 
aantal , gemeten door  een dynamometer op 
de werkas der  machine. Ook wordt zulk een 
gering verbrui k gewooulijk alléén geconstateerd 
tijdens proefnemingen, waarby ulle mogelijke 
kunstmiddelen (*) te baat worden genomen. r 
de vraag is, blijf t het ook constant gedurende 
het gewone geregelde werken? e machine nu 
door r als illustrati e geciteerd is niet con-
denseerend, en oefent 78 geïndiceerde . in den 
cilinder en 04 . op de as uit . Om dus 
de vergelijking met uwe economische machine 
zuiver te maken, moet ouk naai dezen maatstaf 
het kolenverbruik berekend worden , en dan krijg t 
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men .,—^"^ g = 2.09 . kolen per . in den 
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cilinder en - s Q ^ = 2.54 . kolen per . 
op de ns. waarlij k geen slechte  voor  eene 
nut condenseerende machine. 

r  wat meer of wat minder . stoom per 
uur doet hier  niets ter  zake. Een strij d daar-
over is al heel onvruchtbaar. t het tot uit -
voering, is meu immers vri j  alles aan te wenden 
om het kolenverbruik gering te houden. r 
heeft alleen willen aantoonen, dat de verloren 
gaande warmtebron in den afgewerkten stoom met 
veel voordeel kan aangewend worden tot het 
verdampen van faecaalwater en tot het verkrijgen 
van poudretle. n is hij  geslaagd en heeft 
bet ook practisch bewezen, al moeten er  nog 
eenige veranderingen in de toestellen worden ge-
maakt, om de poudrette ook bruikbaar  droog te 
vetkrygen. Zoude zeli's het door  hem berekende 
cijfer  nog niet dadelijk bij  de eerste proeven be-
reik t worden, doch eerst later by betere volko-
menheid der  apparaten, dau nog doet dit voor 
't uogeublik niets ter  zake. 

t hij  hierbij  gebruik maukt van de hitt e iu 
de ontwijkende gassen in den schoorsteen is zeer 
juist gezien; en het blijf t mij  un begrijpelij k wat 
u hiertegen hebben kunt Aaugenornen dal er 
eerst uog (wat ook heel goed is) eeu ecunomiser 
voor het vuedingswater  achter  den ketel wordt 
geplaatst, waardoor  die gassen tut op 300°zu l l en 
dalen, eilieve wat belet duarna ook nug een 

'*j  Ëugelscheu noemen ditzeeraigeuaardig; ..Jockeying". 

deel van die 300"  te utiliseeren en die b. v. af 
te koelen tot op e schoorsteen behoeft 
er  slechts op gebouwd te worden, om desniette-
genstaande goede trekkin g te geven. 

Ja, de tij d is niet meer  veraf, en de proeven 
in die richtin g genomen duiden al op goed ge-
volg, dat men de volledige hitt e aan die gassen 
onttrekken zal, zonder  aan de trekkin g van den 
ketel te kort te doen, teneinde een deel te 
redden van 30 a 35% der  caloriën in de steen-
kolen, die thans in den vuurhaard der  stoomke-
tels verloren gaan. — Nu moogt u wel roepen, 
dat raag niet en dat kost geld, wat ook voorzoover 
de toestellen betreft waar is; maar  zoodoende 
wordt toch een hitt e bron geutiliseerd, die thans 
de lucht invliegt, of in het condensatiewater 
wegvloeit. - En dat nu heeft r  bedoeld, 
waar  hij  wellicht met een elliptische uitdrukkin g 
zegt, dat het poudretteeren met den afgewerk-
ten stoom geen geld kost. 

t hoeveel recht hij  dit zeggen mag, kan ge-
makkelij k uit de bekende cijfers van de «mecha-
nische warmtetheorie"  aangetoond worden. Voor-
ondersteld dat er  in een vuurhaard van een zeer 
goeden ketel 143 . kolen verbrand worden, 
zoo neemt de stoom slechts  70% van het 
totaal quantum der  caloriën hiervan op, en + 
30% gaan verloren door  uitstralin g en in de 
ontwijkende gassen in den schoorsteen. t 
andere won-den: 70% van 143 of 100 kilogr . 
kolen wurden door den stoom opgenomen en 
43 . kolen gaan verloren. Van de calorien 
dezer 100 . kolen in den stoom . wordt in 
de allerbeste expandeexende eu condenseerende 
stoommachine ten hoogste slechts 8% in arbeid 
omgezet en 92% blijf t achter  in het condensatie-
water. s 8 kilegr . kolen worden in arbeid 
omgezet eu 92 . kolen gaan reddeloos verlo-
ren.  verlies, of althans het grootste deel er 
van, gebruikt  nu voor zijn verdampen 
van het faccaalwater. n zyne niet-condenseerende 
machine zal naar  evenreJigheid maar 5 . kolen 
in arbeid omgezet wurden en 95 . kolen blij -
ven .l-'els achter iu den afgewerkten stoom en 
dekken deels de verliezen in den cilinder . Wat 
er in den afgewerkten stoom achterblijf t stelt u 
op slechts 70 a 75%. Als ik nu uw kleinste 
cyfer  van 70% aunneein, en afziende van alle 
oververhittin g in de heete uchoorsteengassen, 
ook uw t van 70% in de 
verdarapingstoestelleu gebruik, dan is het dui-
delijk dat 70 . kolen in den afgewerkten 
atoom zullen over  zijn, waarvan 70% of 49 . 
kolen ten nutte der  verdamping komen. 

Van de 143 . kolen in den vuurhaard ge-
bruik t dus de allerbeste condenseerende machine 
slechts 8 . = 5.6%; terwij l r  met 
zyne niet-condenseerende machine er  5 + 49 = 
54 . of 37.7% vun ten nutte maakt. t is 
het 6.7 voudige! Het gebruik dezer meerdere 
kolen voor de verdamping van het faecaalwater 
heeft men on , omdat zij  in ieder  geval toch 
vei ui and moesten worden, teneinde den omzet 
der  caloriën in arbeid mogelyk le maken. 

e rekening in ronde cijfers opgemaakt doet 
dus zien, dat er  een zeer  groot voordeel in ge-
legen is om de hitt e in den afgewerkten stoom 
rationeel te gebruiken. Eerst dan, wanneer  men 
er  geen gebruik voor  heeft, is eene condenseerende 
machine boven eene niet-condenseerende te ver-
kiezen, teneinde 8 . in plaats van 5 . 
van de 143 in arbeid om te zetten. 

t r  nu, om >veel"  poudrette er  mede 
te kunnen makeu, eerst de machine en ketel 
buitensporig groot berekent, is niets dan een 
onwaardig verzinsel, dat welbekend in Nederland 
woidt uitgestrooid, en dat u thans ook insinueert 
eu tevergeefs met onjuiste cijfers tracht te be-
wijzen. 

Up bldz. 10 en 11 van meergenoemd Adres aan 
den Gemeenteraad van Amsterdam toont r 
ten duidelijkste aan, Jat de grootte der luchtpomp 
nagenoeg onufbankelyk is van bet bevolkingscijfer 
(dus van de faecaal-productie) eener  stad, maar 
in direct verband staat met de uitgestrektheid 
van het buizennet, dus met de hoegrootheid der 
bewoonde oppervlakte. 

n staat het koleuverbruik ingeval 
van poudrette-bereid ing iu directe verhoudiug tot 
de faeeaalproductie, en du^ tut hei bevolkingscijfer, 
vrijwe l om het even of hiertoe wat meer of wat 
minder  versche stoom bij  den afgewerkten zal 
gebezigd wurden. 

By voorbeeld, eeue stad bewoond door  235 zie-
len per  hektare zal even groote luchtpomp-volumen 
moeten hebben als een gelyk groote stad met 

470, of als een derde even groote stad bewoond 
door  slechts 120 per  hektare. Zoude bij  eerst-
genoemde het quantum afgewerkte stoom vol-
doende zijn voor de poudretteering, dan zal erin 
de tweede genoeg zijn voor de halve faeeaal-
productie , en in de derde de helft van den stoom 
overschieten. Bij  de tweede zal er  dus met ver-
sche stoom nageholpen moeten worden.  m 
alle gevat zat in alle 3 steden de warmtebron in 
den afgewerkten stoom, voor zooverre die gebruikt 
Wordt, S . 

By steden van een grootere bevolkingsdichtheid 
dan ongeveer 200 per  hektare zal dus (behou-
dens andere locale omstandigheden die van invloed 
kunnen zijn) het totaal benoodigde quantum steen-
koten bepaald worden door  dat, benoodigd voor 
het afdampen der  faecaal-productie plus de on* 
vermijdelyk e verdunning, onafhankelijk van de 
hoeveelheid stoom benoodigd voor  de luchtpomp-
machines. t andere woorden: het zal er  zeer 
weinig toe afdoen , of het gedeelte voor de be-
weegkracht wat grooter of wat kleiner  zij , omdat 
de afgewerkte stoom na de oververhitting nage-
noeg evenveel caloriën bevatten zal als de versche 
stoom van 2 of hoogstens 3 atmosferen (niet 
oververhit), waarmede het surptu  benoodigde 
eventueel moet aangevuld worden. 

n beide gevallen rekenen wy met volle zeker-
heid op 10 . f ) water  per 1 . steenkolen 
in den vuurhaard van de stoomketels, door in 
het vacuüm te verdampen met toestellen a double 
eil'et. Onder  die omstandigheden brengt dus het 
belang eener  gemeente mede, goede, eenvoudige, 
weinig onderhoud vereischende machines te be-
zitten , zonder  corlisskleppen en andere fraaiig-
heden, wier  waarde voor  een gering kolenverbruik 
ik volstrekt niet geringschat, maar  die welbekend 
aan veel reparatie en onderhoud onderhevig zijn. 
Bij  een dienst nu als de onderhavige, van welks 
onafgebroken goede werking het welzijn en de 
gezondheid der  inwoners direct afhangt, zyn m. i . 
geene stoommachines toe te laten, waaraan dik-
wijl s gerepareerd moet worden, nog daargelaten 
dat de kosten van dat onderhoud een groot deel 
der brandstofbezuiniging illusoir  maakt. 

r er  is nog meer! 
U tracht met cijfers te bewyzen dat r 

een te hoog stoomquantum verbruikt , teneinde 
een beter  poudrette-resultaat te verkrijgen . U 
vergelijk t tot dat doel 2 Bteden , A en B, geheel 
in dezelfde condi t iën, doch waarvan de eene pou-
dretteeren wil , de andere niet. Uwe eigen cyfers 
nu, hoewel zij  ten gunste uwer  berekening on-
juist zyn, ) bewijzen ten duidelijkste hoeveel 
vourdeeliger  de door r  geïl lustreerde machine 
is dan de economische, door u voorgesteld. 

e onderstelle men , dat beide steden A 
en B poudrette maken willen (wat ook in haar 
belang ligt , zooals ik aanstonds bewijzen zal), doch 
dat A de machine van r hebbe ea B uwe 
zeer  economische van 1} . per . per  uur, 
Zoudoende wordt de vergelijkin g eerst zuiver; 
te meer  daar r  nergens opgeeft, en u het 
dus ook uiet weten kunt , hoe hy vuur  een stad, 
die niet poudretteeren wil , de machine voorstelt 
in te richten. 

A met s machine verbruik t 
dan 163 . kolen 

daarenboven volgens u voor  ver-
damping 172 > » 

samen. . 335 . 
en verkrygt daarvoor 533 . + verdamping van 
1980 . faecaalwater ('); 

't Zelfde resultaat verkrygt B door  met uwe 
condenseerende machine te ver-
bruiken 53.3 X 1.5 = 80 . 

daarenboven volgens u voor 
1980 

het verdampen = 283 » 

363 . 

(*) j  de beetwortelsuiker  fabrieken wordt zelfs biervoor 
onder  soortgelijke omstaudighedea ll'/ t ' . met den 
afgewerkteu stoom uit du veracuilleude werktuïgan verkregeu. 

(*j c heer a brengt uamulijk oicta ia rekening 
voer de oververhitting vau di-u afgewerkten stoom iu da 

, en stelt daureubovuu eeu groot deel der 
ealurieu op rekuniug vuu de verwuruiiug vau faecaalwater, 
dat volgens hum uiet verdampt wurdt, eo waarvoor  hij  later 
opuieuw steuukoleu ia rekening brengt. * doet het daarbij 
voorkouieu uf alle geproduceerde faeealiea door  den afge-
werkten sloom uiueteu verdampt worden, 'tguea door r 
aergens beweerd wordt. 

(T) l poudrette er  ua het verdaiupeu vau dit wa-
ter  overblijft , doel hier  vuor  de *oV*aftw**«i» y niet*  ter  zake. 
Uit hangt al van deu graad der  verdunning van de facca-
lien. r  rekende iu lij n voorbeeld met gebeal onver-
duude, die iu de practij k wel uooit iu de pneumatischs 
buiieunetten sullen verzameld wordeu. 
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dus reet s machine wot t er  363 — 335 = 
28  kolen per uur bespaard. 

t verschil wordt echter in de werkelykheid 
heel veel belangrijker ; ik nam toch in deze re-
kening uwe enters aan, die om redenen vermeld 
in de voetnoot 0 onjuist zijn. k wilde alleen 
aantoonen, dat, zelfs met wet cijfers, het voor-
deel nog aan de zijde vnn s machine ligt . 

t zal u nu. hoop ik, duidelyk zijn dat hot ge-
brui k van den afgewerkten stoom voordeel geeft, 
en de bewering van , idat men die warm-
tebron om niet beeft", niets overdrevens bevat. 

Ten slotte het voordeel voor  de gemeenten, om 
tegelijkertij d met het verzamelen der  faecalien, 
ze uok tot poudrette om te zetten. e faecalien 
verkrijge n er  wel is wa.*r  geen grootere mest-
waarde door, maar  worden omgezet in een trans-
portabel, niet aan bederf onderhevig handels-
artike l met eene verknups waarde volgens de 
marktprijze n der  mestingredienten, die het bevat. 
Van hoeveel gewicht dit is, bewijst het voor-
beeld van Amsterdam, waai- de vloeibare fae-
calien om zoo te zeggen onverkoopbaar  zijn , door-
dien men er  zich afhankelijk blijf t houden van 
de willekeur van den landbouwer in de directe 
omgeving, die, door er  niets voor te bieden, ze 
zoogoed als omniet krijgt , wel wetende dat de 
gemeente er  niet mede kan blijven zitten. Ver-
kiest nu een Gemeentebestuur  niet, door  zelf 
landbouw te doen dryven, deze stollen in ver-
koopbare levensmiddelen om te zetten, waarby 
de volle waarde er  van in zyne kas zoude vloeien, 
zoo dient het wel naar een ander  middel om te 
zien, om de volle verkoopsvv aarde er  voor te ge-
nieten. u dat middel nu is in de poudretteering 
der stollen te vinden. 

Gelukkig bevindt men zich voor een beoordee-
lin g der  handelswaarde van zulke poudrette niet 
meer in bet duister. Sedert 1872 toch, toen de 
i) Berliner  Actiengesellschaft für  Abfuhr  und Phos-
phatdünger' ' hare weikzaamheden begon, werd 
de inhoud der  door  baar  verzamelde faecaaltonnen 
boven het open vuur  verdampt en tot poudrette 
omgezet, die bij  een gemiddeld gehalte van rui m 
5 % stikstof, geregeld voor  fl per  100 . af-
nemers vindt ("). t lage stikstolgebalte vindt 
zyn grond daarin, dat de behandelde stoffen uit 
den aard der  zaak arm aan urine zijn , en dat 
de verdamping boven open vuren verlies aan stik-
stof onvermijdelij k maakt. e productie in ge-
noemde fabriek, gelegen te Cópenick bij  Berlyn, 
is reeds tot 3000 . poudrette daags gestegen, 
die geregeld tot bovengenoemden prys afnemers 
vindt . 

n de poudrette van faecalien uit onze -
sche steden, verkregen door  afdamping in het 
vacuum bij  geringen warmtegraad, zal dat stik-
stofgehalte ongetwyfeld booger  zijn en minstens 
8 % bedragen ("j,  waardoor de verk oops waarde 
in gelijke verhouding stijgt. 

Om evenwel alléén met feitelij k betaald wordende 
prijzen te rekenen , zal ik bovenstaanden prQs van 
/ 7 per  100 . aanhouden. e gemiddelde 
taecaal-productie per  hoofd per  jaar  levert 40 . 
luchtdroge poudrette op; dus zal de feitelyke 

40 X 7 
opbrengst minstens ' °f f*  2.80 per  hoofd 

per jaar  bedragen. 
t valt alsnu gemakkelyk na te gaan , of deze 

prys het daartoe noodige kolenverbruik verdragen 
kan of niet. Vooronderstellen wy daartoe 1000 . 
oorspronkclyke faecalien , en dus bevattende 900 

. water en 100 . droge stof, doch ver-
dund met nog eens 1000 . toegevoegd water, 
dan zal er, om die 100 . poudrette te verkrygen 

ter  waarde van / 7.— 
verdampt moeten worden 1900 . wa-
ter, waartoe benoodigd als boven aange-

1900 
wond - j j - = 190 . kolen a ƒ 1 

per 100 G » l j g 

r blijf t dus over ter  bestrijding aller 
andere kosten  f 

Voor een geregehlen afzet dezer  poudrette be-
hoeft men ook niet bevreesd te zijn. Gelukkig 
is men daarbij  geheel onafhankelijk van deu goeden 
wil of de kennis van den Nedei landschen landman. 
Er liggen toch van de zijde der  groote mesthan-
delaars langs den n offertes voor tut den aan-
koop van enorme hoeveelheden van zulke poudrette, 
tegen den marktprij s van de daarin bevatte stikstof. 

t blijk t dus duidelyk, dat, al moest men 
mets dan verschc stoom voor de afdamping ge-
bruiken , m. a. w. al kon men hoegenaamd guou 
voordeel halen uit den afgewerkten stoom dei-
werktuigen benoodigd voor dui ledigingsdienst, 
er een goede uitweg voor dc gemeenten bestaat, 
om geregeld eu tegen goed geld van hare ver-
zamelde faecalien nl te komeu. 

Een eenvoudig voorbeeld moge dit ophelderen. 
e gemeente Aim-terdaiu verzamelt tegenwoordig 

met hare pneumatische buizennetten per  maand 
ongeveer  390,000 liter  of . faecalien, afkoiustig 
van  "000 personen. 

t maakt por  jaar  . . . . 4,700.000 . 
waarin aun droge stof 7000 X 
40 = 280,000 l 

zoodut hierui t verdampt moet 

w o r d en 4,420,000 . 
watei. e verdamping vereischt per  10 . 
water 1 . kolen, dus in 'tgeheel . 
kolen ii f 1 per  100 G J 4420.— 

e hiertoe benoodigde verdampings-
dpparateu (in het vacuum a double 
-tiet) zullen kosten ƒ 20,000, waarby. 

) Zie dc brochure. „\trwtniduii g uud Verarbeituag der 
r'acèelim vun AJb. Putsch, civ. , Berlin 1875. Po-

l Bucbliaudluug (A. ' 
(") e analyse der  verdunde faecalien te Amsterdam ge-

\eu luca U  u 0  »tik»Wi w»u. Aaugezun uu velgeui 

de rapporten de rardaanlag ieuv eeeés/ë ib, »*> ratydaar* 
uil , dal bet rtuWfohaltC  iu de oor-prwukclnke Uecaalpro-
dtjetie 0.8 a 0.U ° , was. Bg uoudrelieenug uu bluft 10 % 
dt-zer  frifjaar h i.rod actie over, aaariu dus hel a 
w k bet titmoudige gf a a V „  ssl bwiragui. 

aangenomen dat ze opgesteld worden 
in een bestaand gebouw, h. v. het 
tnplokaal in de . Voor 
onderhoud en amortisatie biervan 
10% van f 20,000 ƒ 2000.-

2 werklieden  ƒ 4 0 0  800.— 
zwavelzuur  | % der  oorspronkclyke 

faecaal-prodiictie .lus J-%vaii . 
= 35 G daags of per  jaar 365 X 
35 = 12775 . ad ƒ5 per  100 . - 638 75 

diverse kleine uitgaven en om rond 
te maken a 641.25 

totaal, ƒ 8500.— 
de 280,000 . poudrette bren-

gen a f 7 per  1 uo . op . . . / 19,600,— 
zoodat de gemeente zoodoende 

voorde faecalien, die thans nagenoeg 
onverkoopbaar  zijn, zoude ontvan-
gen rui m ƒ 11,000,— 

Gesteld dat zij  thans geregeld ƒ 0 . 10 van de 
100 . vloeibare stoffen maakt, 'tgeen wel 
nauwelijks het geval zal zyn, dan zoude zij  er 
slechts f 4420 voor  ontvangen. s door  pou-
dretteering, zelfs met geheel verschen stoom, 
wordt dc afzet nl dadelijk verzekerd en zal rui m 
ƒ 6500 meerder dan thans bedragen. 

e juistheid dezer  berekening kan door een 
ieder  nagegaan worden . zij  steunt toch op be-
kende cijfers in de practy'k , zoodat het niet 
noodig is hiertoe eerst de resultaten mei s 
toestellen af te wachten. 

k twijfe l niet, mijnheer n , of u zult 
thans kunnen toegeven, dat uwe vertoogen om-
trent s berekeningen op onjuiste opvat-
tingen en op verkeerde toepassing van gegevens, 
door de wetenschap aan de hand gedaan, berus-
ten. — k heb aangetoond dat de economie der 
door r  voorgestelde combinatie zelfs uit 
uwe eigen ongunstige cijfers blijkt . 

i kwamen er  in uwe beide stuaken onjuist-
heden voor, in het laatste maakt gij  u daaren-
boven schuldig uan eene bepaalde onbillykheid , 
die ik bet mijn plicht acht u onder het oog te 
brengen, voordat ik van u afscheid neem. k 
bedoel niet uwe aantijging dat ik mij  in mijn 
antwoord personaliteiten zou veroorloofd hebben , 
die niet te pas kwamen ; zoolang uw naam ver-
borgen bleef kon daarvan moeilyk sprake zyn; 
bovendien mijne aSeiteuhieben"  waren objectief, 
en, vergun het my' te zeggen, niet geheel onver-
diend. h nadat uwe onjuistheden al gebleken 
waren, zonder dat u my kondet wederleggen, 
gaat u nogmaals beweren . dat r  met svoor-
bedachten inde"  zyne luchtpouipmacliine te groot 
maakt en zoodoende stoom genoeg voor  zyne 
poudrettebereiding «binnensmokkelt"  , teneinde 
der gemeente te kunnen diets maken dat zij die 
omniet verkrijgt. 

Wat is dat anders dan een poging om -
nur' s naam èii als r èn als eerlyk man 
zooveel mogelyk afbreuk te doeu / t het niet 
den scbyn of dat de eigenlijke reden van uw 
geheel relaas was? Waarom in uw eerste schry-
ven uw naam verborgen, als het u alleen om 
critiek op bekend technisch gebied te doen was? 
En waarom uu die katelykc beschuldiging vau 
bedrog cursief ui den tekst geplaatst, terwyl gy' 
uwe betuiging, hein daarby niet van kwade trouw 
te verdenken, iu een voetnoot verschuilt? Als 
dat geene poging is om met het minst mogelyke 
gevaar  voor het lieve nik"  iemand schandelyk 
te belasteren, dan is het toch zeker  eene onhan-
digheid , die zyns gelijke zoekt. Vooral in verband 
met het bekendmaken van uwen naam en qua-
litei t als ! Vele lezers 
toch, niet genoegzaam te huis op dit gebied, om 
de zwakke punten in uwe becyferingen te ont-
dekken , zullen, op gezag van uw<- qualiteit , 
allicht geloof slaan aan uwe beschuldiging, dat 

r de gemeenten tracht te bedriegen. ter-
wyl zij  uwe bemerking alsof hy dit slechts in 
zijne ontiuozelheid doet, nog op deu koop toe 
als eene welwillendheid uwerzyds gullen opnemen, 
zonder dat de gemaakte indru k hierdoor  verzacht 
wordt . 

e zulk een wyze van poleiuiseereii te qunli -
Gceeren ! k zal my daarvan onthouden, doch dit 
liefst aan den oordeelkundigen lezer  overlaten. 

frankfort  a/Af., 8 Febr. 1876. 
C. . E l in i ï . s . 

e discussie tusschen dc hoeren n en 
e llruy n s neemt zulke reusachtige afmetin-

gen aun dat de e beleefdelyk moet ver-
zoeken over de ruimt e van haar  blad met mate 
te beschikken. Zij  richt dit verzoek vooral tot 
den heer e n , die de zaak duister 
maakt door  groote uitvoerigheid en de bijvoeging 
van allerlei redeneeringen en mal d propos, die 
e ik ilechtt vuu lerzyde betreffen ul wel ten 

cenemale misplaatst zijn. e aardigheid van den 
rijke n en dommen boer, in noot 3 opgedischt, 
moge in een Bierwirthsehaft een aandachtig ge» 
hoor  vinden, zij  bewijst in geenen deele dat 

 poudrette-btreiding geen geld kost en 
dit te betoogen moet toch het hoofddoel van het 
schryven zyn. 

Wij  verwachten van den heer n eene 
kort e en duidelijk e wederlegging, zooals wy dat 
van hem gewend zijn. n technische discussièn 
moet aun kortheid ou duidelijkhei d gioote waarde 
worden gehecht; daarom deed het ons genoegen 
dat de heer . in zyn 2e stuk de quaestie nog-
maals zoo kort mogelyk stelde, nl. dat s 
poudrette'bereiding geld kosten moet, hetgeen hy 
volgens onze meening duidelyk heelt aangetoond. 
Wy hadden gehoopt dat de heer d. B. . die 
berekeningen zou hebben behandeld, en niets dan 
dat, en vooral zich onthouden had vau alle scherpte 
van toon, die hiiiderly k en op sommige plaatsen 
zeer  ongepast is. 

t stuk vau deu heer d. B . bevat zeer 
weinige wederleggingen van de berekeningen van 
den heer , en wy meenen er  te moeten bij -

voegen, dat de stelling van den heer : pou-
drette kost geld, nog altij d on weerlegd is. 

Ten slotte moeten wij  er  op wijten dat dc heer 
d. B. . nnbilly k handelt door den heer . van 
laster en verdachtmaking te beschuldigen. t 
schryven van den heer . was beleefd en sake-
lijk , en voldoet aau ulle eischen van vorm eu 
inhoud. Wat de uitdrukkin g : binnensmokkelen 
betreft, zoo bedenke men dat een ieder  neiging 
heeft iu /y'nc reiieneciiiigeu argumenten binnen 
te smokkelen, die niet altij d hout snijden, zon-
der daarom nog ter  kwader  trouw te zijn. e 
beer . was bovendien nog welwillend genoeg 
om in eene noot alle misvatting vau dat woord 
te voorkomen door de bijvoeging dat men zoo 
gaarne gelooft wat men hoopt, welk prisma oor-
zaak is van vele verkeerde redeiieeringen. En 
dut is volkomen waar. 

Wi j  herhalen dut bovenstaand uitvoerig stuk 
vun den heer e Bitiy u s geen duel trelt eu 
de stelling van deu heer n niet weerlegt. 

U . 

Berichte n en mededeelingen . 

A N . 
's Gravenhage Z. . heeft benoemd tot rid -

der der  orde van deu Nederlaiidschun w P. 
J. . , hoofdingenieur van den Water-

. 

— Z. . heelt benoemd tot ingenieur  van den 
Waterstaat der  klasse, den ingenieur  van de 

11 klasse W. . llubrecht , en bepaald, dat het 
ann den ingenieur van den Waterstaat der  2** 
klasse W. Verwey Ax. verleende onbepaald ver-
lol' op 1 t e. k. zal eindigen, waardojr  hy 
weder lot het korps ingenieurs van den Water-
staat terugkeert. 

— r den Gouverneur-Generaal van Ned.-
é zijn de volgende beschikkingen genomen 

ten aanzien van het personeel vnn den Water-
staat en 's s burgerlijk e openbuie werken: 

benoemd: tot ingenieur  klasse Tb. W. C. 
, tot adspirant-ingenieurs B. s 

en E. A. C. F. von Essen; 

belast: met de waarnerrin g der  betrekking van 
ingenieur  2'lf l klasse J. . Pluim ; 

verleend: een tweejarig verlof naar  Nederland 
wegens ziekte aan den architect 1»l f klasse W. 
Goedhuijs. 

— e r vun Biiiiienlandsche Zaken heeft 
ter  kennis van belanghebbenden gebracht, dat zy, 
die voor een benoeming als opzichter 2' l e klasse 
voor  het stoomwezen , op een jaarwedde van ƒ 8 0 0, 
iu aanmerking wenschen le komeu, zich vóór 12 

t a. s. met hun verzoek schriflelyk behooren 
aun te melden aan het t van Binnen-
landsche Zaken, met overlegging van hun ge-
boorteakte en zoodanige getuigschriften of ver-
klaringen, waaruit blykt , dat de adressant in 
allen deele ervaren is iu de kennis vuu de sa-
menstelling ej! het onderzoek van stoomketels, 
benevens een verklarin g vau eeu geneesheer, dut 
hy, wat lichaamsbouw hu treft , geschikt is voor 
de uitoefening van de betrekking. 

— e r van Binnen landsche Zaken heeft 
de vergunning voor een stoombootdienst, tot ver-
voer van personen, goederen en vee tunschen 
Amsterdam en , verleend aan B. vun 
Egmond en . Brouwer te , overgeschre-
ven op naam der  Grum Van Egmond en Cie., ge-
vestigd te . 

— Naar meu verneemt, zal er  eerslduaga ecu 
examen gehouden worden vuor  vier  opzichters tan 
de genie in . iü. Ü.) 

— e besturen der  vyf in Nederland geves-
tigde Spoorwegmaatschappen hebben n lag 
eeu feestmaal aangeboden aan den iiieuwbouucm-
den r van Oorlog Jhr. G. J. G. lUerck, 
als bewijs van hulde en erkentelijkheid vjor de 
wijze, waarop hy' in zyne betrekking van advi-
seur  voor de spoorwegen steeds is opgetreden. 

e toon op dezen maaltijd was recht hartelijk . 

e Commissie voor  bel -
kunual, die dezer  dagen bij  den r vau 
Binnenhui e Zaken gehoor  heelt gehad, zag 
bare pogingen met deu bosten uitslag bekroond. 

e r  is toc'i niet alleeu gunstig voor 
het plan gestemd, maar heeft ook de toezegging 
gegeven, om het Nederlandsen gedeelte Venlo— 

l voor  rekening der g . 00 wel bin-
nenkort, te doen uitvoeren. U'ut hut gedeelte 
op Pruisisch grondgebied, Venlo—Crefeld—Uer-
dingen betreft, hierover  kon de r zich nog 
niet verklaren, omdat ill t een voo:afra.iad wer-
ing en een te sluiten overeenkomst met de Prui -
sische g vorderde. 

t , voor  welks aanleg zich 
een Nederlandsche en Pruisische Commissie, res-
pectievelyk te Venlo en Crefeld, gevormd heelt, 
iul loopen vun Uerdingen langs Crefeld en Venlo 
lot auu de Zuid-Willemsvaart . over een 
lengte vau 00 kiluineters. l moet dienen 
om d met het Nederlandsch en Belgisch 
lanaalnet rechtstreeks le verbinden , eu is bijge-
volg vau groot gewicht. Evenals iu ons land 
vindt bel ontwerp ook by de Begeering in ('rui -
sen een gunstig onthaal, en heeft deze laatste 
zich reeds de noodige plannen en inlichtingen 
door  deskundigen doen verstrekken, teneinde 
handelend op te treden, zoodra haar de gevoe-
lens -ier  Nederlandsche g zullen zijn ken-
baar  gemaakt. 

. t onlangs door de Provin-
ciale n vastgesteld reglement op den pro-
vincialen waiersUutsdienst is door deu g 
goedgekeurd. r  Gedeputeerde Staten is, ter 
uitvoering vnn het reglement, reeds eene oproe-
ping gedaan vuu sollicitanten voor de betrekkin-
gen van hoofdingenieur en ingenieur  vun den pro-
vincialen Waterstaat, op eene jaarwedde voorden 
eerste vun / iuuo, vour deu laatste op /'24O0, 
waartoe wy naar de in dit blad voorkomende 
ilverienii e veiwyzen. 

door  dijkgraaf en heem-
liet Orechtenandsche 

n van tanhestedinzen. 

, S Febr. 

, te 1'Jureu, door het ministerie vau 
. zakeu, aan bet gebouw vau het prov. best.: 

bet verbreeden en verdiepen van een gedeelte der 
Noordervaart. ) g ƒ 8130. 

, tmateraam, e en «.oud*, te 12 
ureu : dc levering ann de resp. korpsen van nachtleger-
fouruituren . 

, le 12 ure», door  burg. en weth : het 
vernieuwen eener  brug over de Oranjegracht en van 
eeu brugje over de Zijdgracht . 

Cirenlngen, lu 12'jj  ureu, door  burg. en wetli.: 
bet plaatsen vuu cene plaukettili g cu een sluituiuurlj e 
bij  het bulpbureau vau politiu buiten dc . 

e , lc 3 ureu, dour  C. Weijerse: het af-
breken vau het woonhuis eu de koet, en opbouvicn 
van het woonhuis vau zijne houwmai:svvoning. 

l , te 7 men, door de comm. vuu beheer der 
stedelijke gasfabriek : de levering van 44.000 . En r. 
gaskolen. 

, tt> l .hr . 

, te 12 nren, ten raadhuize: lo. de arbeid 
voor het in die tremcenle opbreken vun oude en het 
leggen cn bewerken van nieuwe kei- en klinkerstra -
teti, van 1 Apri l '76—31 t '77; 2o. de levering 
vau 240  riviergrint . 

fireulngen, te 12 ureu, door bet prov. bestuur: 
lu. het vervolgeu met het herleggcu vau sleenglooi-
iugeii len nnordwesteu vin ; 2o. het herstellen 
van defecte glooiingen aau het kanaal van Grouingcn 
naar  Stroobos. 

iaatteatea, te  uur, door n der  stich-
ting Bothcsda, in het t Sprengonoord: be-
langrijk e horstellingen cn vernieuwingen aan het liee-
renhuis en aau bel badhuis. 

i . in liet Timmerhuis^ de levering van 
528,000 . e steenkolen. 

Weenadag, 1 . 

n te 12 ureu, bij  den kerkvoogd J. Stelling-
werf: het afbreken en wederopbouwen eeuer  kerk. 

. te 1 unr, door  burg. eu weth.: liet 
maken en stellen van deu ijzeren en stalen bovenbouw, 
met bijbehoorende timmer-, metsel-, steunhouw- eu 
andere werken, tot voltooiing van de Willemsbrug 
over  de . Aanw. 28 Febr., vau 10',, —11',, ureu, 

Albmaar , ic  uur, duor J. , aau dc gasfa-
briok : de levering van :!ii,uni i . Engelsche gasko-
len , ten dieuste der  gasfabrieken tc Alkmaar en le 
Piiriuerendc ged. '76. 

Vaardbroek, iu het gemeentehuis; bel ulbrekcuui 
wederopbouwen eener  nieuwe behuizing met schuin 
voor . P. len . 

Yerache, hij  den burgemeester: de levering van 
120 stère ouderhoudsgrint. 

Uanderdag, 1 . 

telden, te  uren. door  dijkgraaf eu hoogheem-
raden van , iu het genieeiictandshuia: het 
verzwaren der  westboczemkadc aan s stoom-
gemaal te Gouda, met verhooging vun grondopper-
vlak le. 

Enbhulsen , te 11 uren . 
inden van , 

; hel leveren na 1010 J grint , 478 -
slagcn harde küukerpui n , 140,000 Waalstraatklinker s 
en 301 1 zand, met het vervoeren daarvan naar do 

e wegen. 

Belaward, te 1 uur. bij  dun architect Boomau : het 
hun wen eener  heerentiuizing aldaar. 

, te 2'/, uren, door het ministerie van biu-
iiiui . zaken, aan het gebouw vun het prov. besl.: 
de levering en opstelling vau ameublement cn mate-
ricol ten behoeve van het ijkkautoor te Amsterdam. 

Vr'Jdag , S . 

tmiit-ttmelo . te l l 1 / , uren, door het gemeente-
bestuur, bij . Vredenbregt: het vergrooten der  school 
aun de . Aanw. 1 , t- 2 uron. 

, te 12 uren, door het ministerie van 
fiuaucicn, iu liet t op dc voorm. marine-
werf: het schoonmaken cn witten van het gebouw 
genaamd het Zeekantoor, te . 

Znelle, to 1.'  uren, door het prov. bestuur: het 
doen van eenige vernieuwingen eu herstelliugen aan 
de sluis iu Berkuin op het , zijtak uo. 
1 der . 

, tc 12 ureu, door het ministerie van 
binnenl. /aken, aau int gebouw van het prov. best.: 
bet verlengen vau den slroouilcidciidcn aam op de 
Pollen voor . Aauw. 28 Febr. g 
f 289,500. 

, te 1 uur , door het inluist, van finan-
nieu, iu het : hel bouwen van woningen, 
kantoren enz., voor  ambtenaren der  iu- er. uitgaande 

, 4 . 
Crenlugen, le 12 uien, door  liet gemeente bestuur: 

bet driejari g ondurhoud vau verschillende kunstwegen, 
in 4 perc. 

, door het gemecnlobcsl.: te 12 uren, 
het maken vau een steeneu walmuur, lang 52.50 , 
langs Vijvnrsbuurt ; tcl2 l ' , uren, hot maken van eene 
woning voor  den marktmeester  der  veemarkt; tcl2'/ i 
uren. eenige herstellingen aau do . ) 

l'irerbl , te 1 uur, duor de directie der  Ned. -
sponrwegiuaatschappij: de levering vau 43 spoorwissels 
en 44 puntitiikkeu . Bilj . inz. 3 , (fterbest.) 

Zondag, A . 

i'ernjuni , bij  F. Brouwer: bet bouweu vau 4 ar-
beiderswoningen aldaar. Aanw. 8 , te 3 uren. 

, <i . 

kellnm , te 12 uren, door  liet gemeentebestuur 
van : de levering van 
lo. 000 3 grint , 80, 100 J verbrijzelde keien. 

Wlerden, te 12 ureu, door het gemeentebestuur, 
bij  A. Nij  hot!': het bouwe.i \an een schoollokaal iu 
het dorp Enter. Aanw. 3 , te 1 uur. 

Amaterdam, te 1 l

a ureu, door dc . Uzeren-
spoorwegmaatscbappij, in bet stationsgebouw : lo. de 
levering van 10,01X> eiken dwarsliggers; 2o. bet bou-
wen van 2 woningen langs den Oosterspoorweg (io S 
perc.); 3o. de levering van 10,000 ijzcreu dwarsliggers. 

, . 

, te 11 ureu, door  den directeor  der  artillerie -
stapel- en constructiemagazijnen i verschillende be-
hoeften , ten dieuste van de ovorzei.&che bezittingen, 
als: voor de geuit: brandspuitbenoodigdheden; voor 
de artillerie civiele esaftl: haren buskruitkleedeu, trek* 
rcepen, tuierreepen, brand spuit houoodigd heden enz., 
voor den artiUerieconstructiewinkel; papier, voor de 
artiUerie-pyrotechnifeke werkplauh: gaas, hars, brand-
spuitbenoodigdheden, zinkplaat, ens. 

, te 12 ureu, door bet U. . kerkbestuur, 
bij  A. : het verbouwen van < ene kerk en het 
bijbouwen van een nieuwen toren. . hij  den ar-
chitect P. J. van Genk, te . 

E  — Zondag 2? Februari . 

Weenadag, 

. te 11 uren, door het ministerie van bin-
,-ni zaken: het doen vun graaf, en baggerwerk uan 

| e noordzijde van deu b"tiedenuioud der  doorgraving 
[. deu k van . Aanw. 2 t g 
106,000. 
Amx'erdain , te 11 ureu, dooi het ministerie van 

w»rine, op s werf: de levering van 15,000 . 
Jgesl'igcn inlanascbc seliilhennep. 

ookhiuo tc 12 uren. door het polderbestuur van 
jost- en Wostdougeradeel, in e Posthoorn : hol 
jouwen vun eeu steenen schutslui, van eene sluis-
rachterswoning, van eene vaste houten brug en bet 

Cven van een rereonigings- en verbindingskanaal, 
nw. 4 , te 12 oren. 
jljmegen, 's avonds 6 ureu, door  de comm. derge-
centegusfubriek, op het gemeentehuis: lo. het makeu 
in een utiinioniakwaterpu t op het terrein der  fabriek \ 

, j , liet vervoeren van 34,000 . gaskolen van de 
s'ieir-vc n uuar de kolcnloodscn der  fabriek. 

m . bij  Yske de .longh: het verzwaren en ver-
-jOgeo vnu een kadijk , op de plaats van . W. Baron 
vau Aylva van Pallauilt. . bij  den architect F. 
jakker  aldaar. Aanw. 7 , te 10 uren. 

, V . 
, tc 12 uren, door  den ontvanger der 

: - " . . f i r eu domeinen : bet lierbestraten van 10511 
1* van den keiweg, bogiuuemle uau dc vonrtrulig c 
}uio poort en eindigende bij  den Singel van dc buiten-
iraclit te Vlissingen. Aanw. 1 . 

Emmen . te 12 uren, door  burg. en wetli.: het boo-
ieii van eene school en onderwijzerswoning tc Nieuw-
imstontam, aau het . Aanw. door  deu 
louwkundige U. Postrna, 7 eu S . 

, te 2% ureu, door het miustciie vuu 
linnenl. zaken, aau het gebouw van hut prov. best.: 
iet herstellen vau 's Uijk s see weringen op Wicritigcu . 
Aanw. 4 . g ƒ7000. 

«rnhem, door het prov. bestuur; het vun huilr u 
verven der  prov. gebouwen le Arnhem ged. 187G. 

Vrydag, O . 
, te 10 uren, door net ministerie vun 

iinncul.zakcu, aan hetge.bouw.vaii het prov. best.: lo. 
iet herstellen van eenige rijzen hoofden op do oevers 
rederszijds van de havendijken van het kanaal van 
v'euzen. g ƒ 7 0 0 0; 2o. het vergrooten der -
loogero burgerschool te . g / 15,600; 
(o. hei driejari g onderhoud van dc gebouwen ens. ten 
'lienste van 's s belastingen tu t eu te 

; 4o. het vernieuwen van de houten trap iu de 
buitenhaven te , ten dienste vun dc amb-
:cnaren der  in- en uitg. rechten. Aanw. vun alles 
dm 7en cn 4en dag vóór de besteding, 

k. Amaterdam, te 11 uien, door den directeur en 
nuouimaiidant der  marine, ter  griffi e vau de directie: 
liet maken vuu 2 ovonlckkingskapi>cu met , 
Vver de conservatie van stoomkanoiinccrbooteii, eu 
claarmee in verband staande herken op 's s werf 

Aldaar . Aanw. 28 en 20 Febr., telkens van 10—12 
ireii . Bilj . inz. vóór l i uren. 

nliem, tc 12 nnn. door  deu dijkstoel vut: het 
miderdistric t Ariihetnsehe-en-Velp-chc Broek, op het 
lemecotehuis: de lovirin g vuu 250 1 grove gewas-
ciii o grint . 

, 13 . 
Amaterdam, tc 12 ureu, door  burg. en weth: het 

erlugeii van de brug over den Singel vóór de Pa* 
leisstraat. 

Weensdag, 15 . 

Utrecht, tc 12 uren, door de Nederl. -
acginintschnppij: de levering van inuguzijusgocdcren. 

l Tarn, te 12 uren, door  burg. cu wetli., iu het 
: e : liet afbreken en vernieuwen vun 

;en gedeelte der  brug over de Vecht aldaar. Aaaw. 
y , vun 11—1 uur 

Bergeu-eg)/aam, te \2\, uren, door  het gemeente-
bestuur: de levering vnn f-'i.OOO (Jucuastkoien. 1200 
 800 kant keien. 
l'treehl , le 1 uur , door de Nederl. -

maatschappij: het maken vau eeue locoinoticvciireinise 
met werkplaats on woning; het afgraven cn ophoogen 

.spoorwegterreinen en het maken van een oprit 
zijweg op het sla'iou Arnhem. Aanw. 3 cn 6 

, tekens te  ureu. Bilj . inz. 14 l bij 
ilt iii reel ie. 

Bereule, te 1 uur, door  het kerkbestuur  der . 
, in 1 logement e Schuur: het afbreken cn 

wederopbouwen der  synagoge. Teekening bij  den 
kerkmeester  Jacob . 

Zierlbiee, te 1 ,j l uren, door  hut gemeentebestuur: 
de levering van 10,000 stuks keien. 

Uanderdag, 10 , 
'a-tlage, tu 12 uren, door bet ministerie van bin-

nenl. zuken : het op de hoogte brengen van con ge-
leulle vau het stationsplein builen de t 
te , bot maken van den boveubouw, van 
bergplaatsen enz. Aanw. 0 en 11 l , telkens te 
11 uren. 

Vrijdag , 19 . 
v i . i i u o a . te 10 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaten, aan het gebouw van het prov. best.: 
liet bouwen van eene vaste ijzeren brug over  de -
waterleiding ten oosteu van bet kanaal vau Neuzen. 
Aanw. 1] cu 13 . g ƒ 14,500. 

, 10 . 
, le 1 uur, door  buig. eu wetli.: het leveren 

van liugeUcho steenkolen ten behoeve der  gemeente-
inabbneken, 

Weenadag, 32 t 
Amaterdam, tc 12 ureu, door  rrgenfen fan hel 

. wees- oude-mannen-en-vrouwenhuis : het 
"jari g onderhoud, met dc vernieuwingen, san dit 

w met de bijgebouwen. Aanw. 15 , te 
10 urou. 

«P later te bestalen datum, 
ftetterdam , iu het Café Frascati: de bouw vau een 
.1 unn dc t te u voor  A. 11. Breijs 
 bij  den architect W. C. Coepiju. 

u , 7 Febr.: lo. het bouweu eener 
n brug en eeuer  houten losplaats; minste inschr. 

*as p. , tc Valkenswaard, voor  ƒ8180. 
2o. idem van een gemetseld shmhoofd ,n eeue 

konten directiekeet; minste inschrijver  was F. vau den 
^trg , te , voor  ƒ16,477* 

heinuni, 11 Febr.: het afbreken en wederopbouwen 
'"ie r  schuur; geguud aau . Schotanus, te Boxum, 
"-or  ƒ4909. 

tturgh,  11 1'Yhr.: het aanleggen van een straatweg, 
u g ; minste inschrijver was C. den Boer, al 
d»"r , voor  ƒ1374. 

, 1) Febr..*  het aanleggen van een straat-
g long 294 ; minste inschr. was C. Boot, aldaar, 

»oor  ƒ1880, 
, 12 Febr.: de bestratingswerken gegund aan 

- , te Velp, voor  /1943. 
Amaterdam, 14 Febr.: het bouwen van eene lioo* 

g*re burgerschool voor  meisjes; u 20 bil* 
uls . 

. v d. . ƒ 68,600 
C. J. s , „  62,920 
A. Aaiden, „  62,750 
J. Sehno'icuburg eu C. J. , ., 62,400 
A. Paans, „  02,000 

. , . ie Schoor!, „  61,500 
. , „  60,520 

.1. , „  59,340 
E  do r en W. Voakuijl , „  68,914 
W. J. vau Berkom, „  58,700 
Timmnu en Furstuer, „  58,483 
E. Slaap, „  58,>94 

. J. , „  57,570 
. Timmau, „  57,200 

J . J. Boekholts, „  54,930 
W . de Waal, „  56,680 

. . „  56,400 

. Oerlij n en A. J. de , „  56,064 
B. Cruijl f cn  Schouten, ., 55,359 
B. v. d. Weerden. ie Utrecht. „  54,480 

ia, hul bouweu vau eeue openbare armenschool nabij 
het : ingekomen 12 bilj. , als: 
A. Aaldcrs, ƒ 42,750 
11. J. s , '„  89,90» 
J. , „  39,438 

. Timmau, „  39,400 
.1. .1. Boekholts, „  38,777 
C. Franken eu P. S. . „  38,380 
YV. J. van Berkuin, .. 37,777 
G. Wondt, „  37,054 
11. , „  37,725 
P.  d. Weerden, ., 37,490 

. Cerüjn en A. 3. de n , „  36,980 
. , „  36,600 

overigen aldaar. 

, 14 1'obr.: liet bouwen vau eene school 
voor . i O. enz.; gegund : perc. 1 aan 1>. As-
sink voor  ƒ1810, perc. 2 uan Bosman voor  ƒ1130, 

. 3 aan Wed. Wildenberg voor  ƒ222, perc. 4 aan 
C. l voor  ƒ497. 

rraneker , 15 Febr.: hot aanleggen van 435 . steen-

glooiing bij  steen 0 a 11; minste inschr. was . . 
, le , voor  ^OÜ.OOO. 

Utrecht, 15 Febr.: tiet vergrooten vau hut hoofd-
gchouw on liet station ; ingok. 5 bilj. , als: 

. Not cu* f 9999 
. , „  9645 

J. W. v. d. Putten, „  9487 
J , „  9400 

. van Gaal, te Geldrup, „  9379 
overigeu lc . 

Cauda, > Febr.: hot bouwuii van een woonhuis; 
ingek. 15 bilj. , als: 
C. Tolk , tu Waddinxveen. / 15,000 
C. W. Giezcn, „  14,440 
P. . , „  13,900 
G. van Otterlo, „  idem „  13,900 
W. de Joeg, „  13,883 
B. van Win^erdeu, „  13,879 
A. G. Jansen en 

. , „  Utrecht, „  13,750 
W. van , „  Bodegraven, „  13,500 

. Amers, „  13.480 
W. C. , ., 13,400 
J. . „  13,222 
A. , ,, Aarlanderveen, „  12,433 
.1. Schram, „ . „  11,880 
G. J Blom, „  idem „  11,736 

. Fnaij, „  11,483 
overigen aldaat; gegund. 

"eiiooiiiioten . 17 Febr.-. de veranderingen aan het 
badhuis der , gemenute; geguud aan B. Wouden-
i J ,  g, aldaar, voor ƒ 1035. 

, 17 Febr.: het aanleggen van een straat-
weg, lang 4048 . ingek. 12 bilj. , als: 
E. S. de Boor, te , ƒ 30,000 
J. S. Bosnia, ... Jou re, „  25,996 
J. Zwolsmau Jz. „ , „  24,900 
P. Plukkel, „ , „  24,500 
J. , „  Oldeboorn, „  24,000 
J. Cats, .. Joure. „  24,000 
F. l x, „  Oudebildtzi.l, „  24,000 

. van Tongeren, „ , „  23,600 
J. . Udelaar, „  Farmsum, „  23,000 

. . , „  Follega, „  21,497 
F. B. , „ , „  21,448 
J. . . „  Oldetrijne , „  20,771 
gegund. 

, 17 Febr.: bet grootendeels sloopen en 
herbouwen der  behuizing van N. ; ingekomen 
6 bili. , als: 
S. , te Sappemeer, ƒ 4773 
J. , „ , „  4743 

. Vos, „  Sappemeer, „  4650 
J. n mie in a , „  idi'li l „  4275 

. Wolrich , „  4268 
. Alons. „  4256 

overigen aldaar. g ƒ 4 3 7 6; geguud. 

, S Febr.: lo, het vernieuwen vau een 
gedeelte kaaimuur, 2o. het verbreeden van de Noord-
blaak enz.; 

lo. 2o. a 
J. de , ƒ 5300 ƒ 29,342 ƒ 33,807 
J. van , 4390 
G. Camesi en Co., 4741 28,899 
B. v. d. Weerdeu, 

te Utrecht, 31,940 
J. dc Bruine, te 

, 4769 34,000 38,600 
. Stelwagen, 3600 25,900 29.500 
. Tassemeijor, 35,444 

overigen aldaar. 

, 18 ; lo. het maken eener  dubbele 
sluisvvactiterswoniiig; minste iuschr. was A. , 
tc Schiedam, voor  ƒ4424. 

2o. het maken van 9 dukdalveu en 4 meerpalen, 
scherm- eu remmingwerkeu enz.; minste inschr. was 
G. Bekiuk, aldaar, voor  ƒ6175. 

Wlnarheten, 18 Febr.: het vervaugeu van een ge-
deelte van den inacadamwogFinsterwold—Winscbotcn 
door eene kliukerbostratiug ; ingekomen 7 bilj. , als: 
J. J. Bekkor, tc . f 61,800 
Van Soest, „ , „  59,759 
W. Timmer, „  Pinaterwold en 

. , „  Eezta, „  65,9"0 
W. B. , „  Warfhuizeu,  65,609 
G. W. , „  BecrU eu 

J. N. r  ui -in gn, „  B  ij  ha ui, „  49,890 
J. . , „  Oudeschaos, „  49,818 

. , „  Winschoten en 
J. N. , ,, Blijbam, „  49,738 

geguud. 
, 18 Febr.: het bouwen eeuer  kamer aan 

de pastorie van . ; gegund aan J. 
Uiten, tc , voor  ƒ 2 4 5 0. 

v ,meien, 19 Febr.: het maken en bestraten van 
aarden dammen in de vestinggrachten en bet amo-
veeren van bruggen vóór de - en -
poorton; ingekomen 11 biljetten , als ! 
C. Tennissen, ƒ 15,811. 

. . , „  10,765. 
J. van den Elft , ., 10,490. 
W. . van , le , ,, 9,876.54 
C. Verburgh Jr. , » 9,386. 

T. van deu Bogaard, e , ƒ 8,799 
J. . Weenink, .. Groeulo, 8,689. 
A. F. van Stier., .. Vuglit , „  8,"Q. 

. , „  S.246, 
J. *  ,. ;,S95. 
J. van Oijeu Pz., ., , 7.578. 
overigen aldaar. 

'a-llage, '  Fobr.i lo. liet leveren, bereiden tcgeu 
boderf, vervoeren eu Opslaan vun palen en sctioorpa-
lea voor de f in '77; minste inschrijver 
v u J. J. van der n Pz., tc Boxtel, a 21 pet. 
beu. tarief. 

2.i. de vernieuwingen en herstellingon aan het go-
bouw van s belastingen te , met 
het onderhoud tot 31 . '78; minste inschr. was 
W. van , te , voor  f 705 jier 
jaar. 

3o. a. het aanleggen van privnntputle u bij  het ge-
meentcbadhuis tc Scheveningen; minste inschr. was 
J. A. , nldaar, voor  ƒ 2 5 3 0; — b. m vnu 
een straatweg vau deu u weg naar hot 
terrein der  gasfabriek; minste 'nscor. was G. , te 
[{.otterdam, voor  ƒ 4 8 5 0; — c. het leveren van 12 
nieuwe un liet herstellen van de aanwezige badkoet-
sen bij  het gemeentebudhuis tc Scheveningen  minste 
inschr. was , e Scheveuingen , perc. 1—3(nieuwe 

; 'o l l9 , nerc. 4 (herstellen; ƒ4996. 
Amsterdam, 21 Fehr.: voor de onderschoidi 

koetsen) ƒ ' i 

derhondswerken aan gcineoutegebouwcn was minste 
inschr. in massa J. Geykcina, voor  ƒ16,800. 

«merareert, 21 Febr.: de levering vau 20,000 
Nicdcrincndiger  lava-strnatkeien cn BO  anderhalve 
idem; gegund aan s en Van , lc -
terdam, vour  ƒ1451.35. 

'a-llage, 22 Febr.: het bouwen en leveren vun 8 
loodskotters met beschieting en tnastgcstol; minste 
inschr. was C. vau e Obclt (firma A. van tier 

g en Co.), te Amsterdam, voor  ƒ30,474. 
 trei'hi , 22 Febr.: het maken oener  keibeslraiiug 

enz. op het station , ten behoeve 
vau den spoorweg ; ingekomen 
3 bilj. , als: 
W. van Uije en Zonen. te , ƒ 2ÜU6 
A. J. A. , „  Waarland, „  2340 
A . , „  Wouw, „  2070 
P. J. Visser  Pz., „ , „  2064 

. , „ , „  1993 

. , „  Wounsdrecüt, „  1900 
(*. de Wilde Az., , „  1658 

Weeap, S3 Febr.: het verbetereu van den -
of Binnenweg tusschen de gemeen ten Weesp en -
tten; ingekomen 17 biljetten, als: 
J. . , / 13,700. 
 Smolders, le Waddinxveen, „  11,969. 

A. E. Nijkerk , „  Naardeu, „  11,660. 
G. Buut, „  Amsterdam, „  11,264.50 
(i. , „ , „  10,990. 
 J. Visser, „  N.-Amstel, „  10,900. 

A. van . „  Ameide, „  10,700. 
W. Blokland, „  Amsterdam, „  10,420. 

. dc Borat, „  Papendrecht, „  10,350. 
W. vau Vuren, „  Watorgraafsm., „  9,870. 
G. . v. d. Wilt , „  Broukeleu, „  9,860. 
 vun Straten, „  Utrecht, „  9,790. 

W. Westerhof, „  9,498. 
.  „  Baarn, „  9,200. 
. van , „  Naarden, „  9,179. 

J. C. vau Gijn , „  8,882. 
11. G. Bekker, „  Arnhem, „  8,875. 
overigen aldaar. 

'a-llage, 24 Febr.: het maken cn stellen van den 
metalen bovenbouw voor 8 bruggen te , 
,n 2 perc. en in massa; ingek. 5 bilj. , als: 

le perc. 2e perc. massa 
. fabriek van stoom-

en andere werktuigen, 
te Amsterdam. ƒ192,000 

Cail en Co., te Parijs, 175,000 
Actien-Gcsellachaft J. C. 
Uarkort , te , 162,552 

Nederl. Stoombootmaat-
schappij, te , ƒ 51,700 

F. s eu Zonen, te 
Alblasserdam, ƒ109,900 49,000 158,900 
l'treehl . 24 Febr.: le perceel: de levering van 

. 600,000 . spoorstaven, 12,500 . lasch- en 
43,500 . eindpiateu; ingekomen 12 bilj. , als: 
Friedricl i , tu Essen, staal ƒ 181,650 

r  Bergwerks-u. 
n Vereia. „ , „  „  180,243 

Fasen- und Stalilwcrk 
, jetzt Actien-

Gescllschuft, „ , „  „  175,029 
Bochumcr-Verein für 

Bcrgbati u- Gussstahl-
fabrikatiou , „  Bochum, ., „  173,997 

e Stahlwerk, „  Uuhrort , „  165,600 
r  Bergworks u. 

, „ , „  162,607 
Falkenroth, r 
en Co., „ u Westfalcu,,, 162,000 

Brittanni a n Works 
Cy. lim., „ o 

Yorkshire , „  156,906 
Union Actien-Gesells. 
fur . Eisen-
uud , „ , „  149,665 

Bolckuw Vaughan en 
Co. limited, „ , 144,390 

Sociélc auouytno des 
Forces d'Acoz, „  Acoz, „  134,450 

Blondcauf en Co., „  Thy-lc-Chateau , „  134,136 
2o perc.: 31,000 . haak- cn 55,000 . schroef-

bouten; ingek. 10 biljetten, als: 
Berus en , te , ƒ 16,5113. 
Patent Nut aud Bolt 

Cr . lim., „  Birmingham, „  15,335. 
e BoyeuCo., „ k St.-

Jcanbij  Brussel,,, 13,696. 
Van m Verwey. „  Utrecht, „  13,781.40 
J. n en Zonen, „  Blerick , „  13,675. 
Gebr. , ,, , „  13,496. 
V, Noorden eu Scliwerzcl. „ , „  13,110. 
N. J. Cumbicr, „ , „  12.726.64 
Joseph , ,. Nivollos, „  12,100. 
Socielé anonyme des 

Forges d'Azoz, „  Acoz, „  12,015. 

. 

Amsterdam. r  het Bestuur der -

schappy tot Bevordering der  Bouwkunst is het 

volgende verzoekschrift verzonden! 

sAan Zyne
den  van Binnenlandsche Zaken 

Geeft met verschuldigden eerbied het Bestuur 
der y tot Bevordering dor  Bouwkunst 
het volgende te kennen : 

Genoemd Bestuur  bad de eer  van Uwe Excel-
lentie een drietul exemplaren te ontvangen van 
dri e prysvrggen, uitgescbieven door het Bestuur 

der Burgcrlyk e Godshuizen van Antwerpen, met 
verzoek aan Wlanpstellendcn de gelegenheid te 
verschuilen, daarvan kennis te nemen. 

t  beloont zirh erkentelijk voor dit 
 dijk van belangstelling in de bouwkunst bij  Uwe 

, en beeft de eer  u n ede te deelen, 
l i l het onmid tellij k null dit verzoek gevolg gaf 
in den ruimsten zin; maar  twyl'elde of wel één 
bouwkundige iu slaat zou zijn , om op het tijd -
stip van inzending gereed te wezen met een 
antwoord , op slechts één dezer  dri e prijsvragen. 

t Bestuur  veroorlooft zich de aandacht van 
Uwe Excellentie le vestigen op het feit, dat bouw-
kundigen in Januari 1870 worden uitgenoodigd 
na.ii prijsvragen mede te dingen, die reeds in 
Apri l 1875 waren vastgesteld, en wnarvan de 
antwoorden moeten ingezonden worden uiterlij k 

op 15 l e. k. 
y wordt zeer wel de mogelijkheid onder-

steld, dat de schuld niet ligt bij  uw . 
t Bestuur  neemt de vrijhei d zich verder tot 

Uwe Excellentie te richten iu eene zaak van niet 
minder  aanbelang, die rechtstreeks Nederland 
betreft, eu wel din van het m te Am-
sterdam. 

e geruchten, als zoude de beoordeeling der 
bouwplannen worden opgedragen aan de ('om-
missie van Adviseurs , hebben zekere onrust te-
weeggebracht ouder de bouwkundigen, omdat in 
die uitgebreide Commissie slechts twee bouwkun-
digen zittin g hebben, de architecten: P. J. . 
Cuypers uu 1. Gosschalk. 

e heer 1'. J. . Cuypers, die geroepen is, 
zelf een ontwerp in lc dienen, kan natuurlij k 
geen stem uitbrengen en zoodoende zou, bij  sint 
van rekening, het oordeel dier  Commissie het oor-
dcel worden van één persoon, en dat in eene 
zaak, die tonnen gouds zoude kisten. 

t Bestuur  vertrouwt dan ook, dat die ge 
ruchten, too zij  al waarheid bevatten, niet de 
volle waarheid behelzen , en dat Uwe Excellentie 
de noodzakelijkheid zal gelieven te erkennen, dat 
de Oommissie, die een oordeel zal vellen, voor 
eoi zeer groot deel uit bouwkundigen bestaat. 

Want : moge bet oordeel van t>specialiteiten" 
feilbaar  zijn , — uit deze stelling vloeit to. li niet 
voort, dat hun oordeel kun worden gemist. 

k doende, heeft het de eer  zich met 
verschuldigde gevoelens vau eerbied te noemen : 

Van Uwe Excellentie de dw. dienaren, 
Namens het Bestuur  der j  voOTttd. 

(w. g.) J. . N , Vocrs. 
. \V. , 1'  Secret." 

— t voornemen bestaat, een krachtige po-
ging te doeu tot aanleg van een flink e Neder-
landsche itoomvaai tlyn tusschen n en 

, om te kunnen concurred cu met de En-
gelsche , die lolnu, behoudens en-
kele zeer  korte tussclienpoozen, geheel het mono-
polie heeft gehad van den exportdieiist voor  detl 
euormeu bundel der  iioordelyke provinciën oj> 
Engeland. n wil daarvoor eeu j 
oprichten met een kapitaal van 1 mUiioen golden, 
iu niet te groote uanrJcelen. e navolgende hee-
ren, die zich lot een comité van oprichtin g heb-
ben geconstitueerd, hebben zich bereid verklaard 

krachtdadig tot de totstandkoming der -
pij  te zullen medewerken : Jhr . . J.  F. . 
van Swinderen le , Jhr . . J. F. van -
malda van Eysiugu te , . W. A. 

i gsm i te , J. N. Witteveen te -
warden, . C. W. A. Buma aldaar, W. . F. 
Baron van a te , . . de 
Blocq van Scheltinga te n .een , Jhr. . C. 
W. A. Alberda van Ekenstein te Groningen, . 

. de r  Zylker te Winschoten, W.A . Schol-
len te Grouiugeu, . B. vau n aldaar eu 

J. . g te Finsterwolde. 
e weduwe van den heer  J. W. Bos-

boom , in leven gemeente-architect, heeft zich 
bij  adres tot deu d gewend met vet zoek om 
geldelijke ondersteuning teu behoeve harer zes 
nog onverzorgde kinderen. r  de weduwe geen 
aanspraak op pensioen kan doen gelden , heeft zy 
in bet verzoekschrift gewezen op een besluit van 
den Gemeenteraad te r  van 8 Januari 1872, 
waai bij  auu de zes kinderen vun deu overleden 
bouwmeester, den heer B. , eene toelage 
Werd gegeven vau ƒ 700 voor de beide eerste ja-
ren, van f 000 voor  de daaropvolgende twee jaren 
eu van /'  500 voor het vijfd e jaar . Wi j  hopen dut 
het voorbeeld van deu Gemeenteraad te , 
die de nagedachtenis van vu. dienstulyke ..mol.--
naren op zulke wijze in eere houdt, navolging 
zal vinden. 

e gemeente-architect G. F. e 
Bergveld heeft zijn ontslag aangevraagd. 

J TOT G
. 

G . 

Vergadering van 18 februari 1870. 
e Voorzitter  doet mededeeling van het rap-

port van d<> Commissie in zuke eene door de Al -
deeling op te richten bouwkundige bibliotheek. 

e conclusie is om voorloopig op de tut nutoe 
gevolgde wyze van boek- en plaatvcrzameling 
voort te guan. g wordt be-
sloten. 

r  den heer C. B. vau der  Tuk , r 
der Gemeentewerken, worden een lOtu l prachtig 
uitgevoerde teekeningen van de in aanbouw zijnde 
Willemsbrug over e s ter  bezichtiging gesteld. 

Uit de door den ontwerper  verstrekte toelich-
tingen bleek het navolgende. 

e totale lengte vuu die brug, tusschen het 
laudhootd O de Buompjes en dat op Fyenoord, 
is 342.50 . 

Over die lengte komen 7 overspanningen , 
waarvan de .'  middelste, van hart op hart der 
bi ugpijlers g nieten, elk 90.20 s lang zijn , 
terwij l de 4 uverige elk eeue lengte bekomen 
van gemiddeld 17.08 . 

e hoogte waarop de bovenbouw zal worden 

http://hetge.bouw.vaii


E  — Zondag 27 Februari 1876 

gelegd bedraagt uit de onderzijden der  bruglig-
gers bij  de n \ . en in bet midden 
der rivie r  5.00 . bov.u l i l ' . , zoodat de brug 
in liet midden 1.60 ftf,  hooger  komt tc liggen 
dau aan hel einde; waardoor  zij  over  hare lengte 
eene gelijkmatige ronding zal bekomen. 

e breedte voor  bet verkeer, die de brug ver-
krijgt , is voor  de 'i  groote overspanningen een 
rijpa d van 9 en twee voetpaden elk van 2 , 
terwij l dit voor  de kleine overspanningen hij  de 
landhoofdeii bedraagt: voor  dnt aan de Boompjes 
een rijpa d ongeveer  27 en voetpaden van 7 . 
Aan het landhoofd op Fijenoord is dit 111 s 
aan rijpa d en 7 r  voor  de voetpaden. 

t bruggedek wordt uil hout samengesteld. 
Smaakvolle candelabres en branches dragen 58 
gaslantaarns voor  de verlichting. 

Bovenop dc brugpijler s /.uilen, in vereeniging 
met de 2 hoofdliggers der  -roote overspanning, 
ijzeren portieken geplaatst worden, die om hunne 
schoone vormen de aandacht trekken. Zij  zullen 
eene hoogte, boven het bruggedek, verkrijgen , 
voor  die dan dc einden der  brug van 16.50 s 
en voor  die op dc 2 mhldcnptjler s van 0 

; dc genoemde hoofdliggers krijgen eene 
evenwijdige hoogte van 10 . 

e voetpaden, welke buiten de hoofdliggers 
bal con sge wij  ze zijn aangebracht, zijn voorzien van 
sierlijk e leuningen. 

e hoeveelheid der  benoodigde materialen om 
het werk, waarvan dc aanbesteding op 1 t 
a. s. zal plaats hebben, te voltooien, bedraagt: 

aun smeedijzer  en staal 3,045.000 kilos 
 gegoten ijzer  .'137.000 
 giet- en stellood 5.500 
 gewoon metselwerk, beton 

en bazalt 434 \ 
v hardsteenwerk 45 i> 
» stortstecn 900 » 
* bezaagd eikenhout 537 t 
» beznagd grenen- en den-

nenhout 2G t 
» rijzen zinkwerk 250 fcf'. 

e heipalen 151. 
Ongeveer  het dubbele petal der  leden, dat 

gewoonlijk de vergadering met hunne tegenwoor-
digheid vereert, was aanwezig, teneinde ken-
nis te nemen vau dit waarlij k groolscbe ontwerp, 
dat opnieuw getuigenis  van het talent 
des heeren Van der  Tak, die in Botterdam reeds 
zo_> menig nutti g en schoon bouwwerk in het 
leven riep, waaraan zijn naam op de meest eer-
volle wijze zal verbonden blijven. 

Eeu li d deelt eenige bijzonderheden mede over 
de Amerikaansclic bouwkunst, zooals die voor-
komen in de Allgemeine Bauzeitung van 1875, 

 11 en 12, en wel als vervolg van het 
daaromtrent vroeger  medegedeelde. Tot verdui-
delijkin g worden eenige afbeeldingen van vel-
schillende gebouwen ter  bezichtiging gegeven. 

Evenzeer  als Engeland, ten opzichte van deu 
stijl , een grooten invloed op de bouwkunst in Ame-
rik a heelt uitgeoefend, is dit ook met de con-
structie het geval, hoewel zich ook, door  andere 
omstandigheden, veel oorspronkelijks ontwikkeld 
heeft. n de eerste plaats vallen kocner, of liever 
lichtvaardige constructiën in 'toog, dan de nei-
ging tot praal, en eindelijk toepassing van nieuwe 
uitvindingen. Bri t en Amerikaan hebben beiden 
het streven gemeen om voor  zich een huis , dat 
zij  al léén bewonen, te verwerven. e zucht 
heeft geheele rijen eenvormige huizen te New-
York doen ontstaan en cen bepaald Amerikaan-
sche bouwtrant in het leven geroepen, die, in 
verband met dc leefwijze van het volk, aan com-
fort , billijke n prij s en aangenaam uiterlij k voldoet. 

t zijn de houten cottages, die aanvankelijk 
geheele buurten vormden, totdat zij  door  steenen 
gebouwen naar  de voorschriften der  bouwpolilie 
verdrongen werden. e fundeering dezer  huisjes 
bestaat gewoonlijk uit een ri j  ingeheide palen, 
die in moerassige terreinen 1 tot 2 meters boven 
den grond uitsteken en, met planken bekleed, de 
kelderruimt e vormen. 

Op de palen wordt een raamwerk gelegd en 
de stijlen gesteld, die over  dc geheele hoogte 
van het huis ineens doorgaan. e stijlen wor-
den met 0.10 . breede planken bekleed en een 
eenvoudige kap aangebracht. - en deurope-
ningen zijn dikwerf met uitgezaagd werk of om-
lijstingen versierd. g worden de wanden 
uit latten gevormd, die later  bestucadoord wor-
den. e Amerikaatiscbe architecten prijzen deze 
methode aau om de warm- en drooghoudende 
luchtlaag, die tusschen dc beide wanden bestaat. 

t dak wordt niet planken beschoten en zoo zijn 
dun de schoorsteenen de eenige deelen, welke van 
steen zijn , hoewel die ook op houten jukken of 
consoles geplaatst worden. e ramen zijn zon-
der uitzondering schuivend. t verblij f wordt 
door  het vloertapijt , dat bijna in geen kiimer  ont-
breekt, behaaglijk gemaakt. Tegenwoordig wor-
den die tapijten als onroerend goed beschouwd. 

e plauverdeeling dezer  cottages is dikwerf 
zeer  schoon. Overdekte gangen leiden tot den 
ingang en dienen in den zomer lot verblijfplaats ; 
aan de eetkamer ontbreekt zelden een \eelln>eki-
ne uitbouw. r  schuivende deuren kau men 
de vertrekken vergrouten. Zoo er  maar eenigs-
zins gelegenheid is, ontbreekt geen badplaats, 
al wordt ze somtijds ook in een kast legen den 
wand aungetrollen ; gas- cn waterleidingen oiil -
bickcu evenmin, closets zijn mede voorhanden 
eu in alle hoeken geplaatst, om, evenals de 
steeds aanwezige rciskoilers, kasten en ladetafels 
tu vervangen. 

Een zoodunig huis is licht en toch sterk genoeg 
urn van zijne palen genomen en naar eeue andere 
plaats vervoerd te worden, lu de westelijke ste-
den ziel men dan uok vaak huizen met rookende 
ochooi steenen eu bewonen en al verplaatst wor-
den. t huizenvervoer  vormt een tak vun be-
staan. Wal van plan en versiering gezegd is, is 

ook van toepassing op van steen gebouwde hui-
zen; alleen zijn deze grooter  en nu', leien ge-
dekt. t zorg worden daaibij  maairegelen te-
gen de koude genomen, d«or spouwmuren en 
verwarming in het midden van het ze bouw. 

e lijn c timmerwerken zijn rij k rn smaakvol. 
Eeu groote rol spelen daarbij  de van lichtkleuri g 
hout uitgezaagde werken, die op een donkeren 
grond gelegd worden of omgekeerd, en aan huis-
deuren enz. eene verradende uitwerkin g teweeg-
brengen. Voor  ondergeschikte werken wordt veelal 
het hout van den pijnboom, dikwerf gevernist, 
gebezigd. 

Alles woidt machinaal bewerkt; daarom moet 
de architect| bij  bet ontwerpen der  détails, steeds 
het prolielenboek van dc  van timmerwerk 
raadplegen, waardoor  dit deel van het ontwerp 
hem weinig  kost. Ook de afmetingen 
der kozijnen worden nauwkeurig volgens de fa-
brieksmaten dei'  glasblazerijen ingericht, waarom 
op de ontwerpen veelal slechts de afmetingen der 
ruiten aangegeven worden. 

, bijzonder  iu metaal, is zeei duur 
en wordt dus zooveel mogelijk vermeden; boven-
dien is er  gebrek aan geoefende handwerkslieden. 

r  waar  wij  ijzer  of staal gebruiken, wordt geel-
koper  of brons , gegoten of geperst, toegepast. t 
uitslaan van eenig constructiedeul is niet algemeen, 
en wordt meestal op de plaats pas gemaakt. 

e steenen gehouwen worden öf geheel uit bak-
steen öf uit gehouwen steen uitgevoerd, doch ook 
wel met baksteen bekleed; op verband wordt 
echter  geen acht geslagen. Aan de binnen- en 
buitenzijden staat een man de steenen te leggen, 
waardoor  het begrijpelij k wordt, dat bij  den brand 
van Chicago van sommige muren, de eene helft 
naar  binnen, dc andere helft naar  buiten gevallen 
is. e Amerikaausche steenen leggers eigenen zicb 
den naam van metselaar  niet toe. Eene beschei-
denheid, die bij  Amerikanen zeldzaam voorkomt. 

e hekleedingsplaten van muren van kalk- of 
zandsteen zijn onpeveer  4 centimeters dik ; zij  wor-
den zeiden met ankers bevestigd, meestal met 
cement achtergegoten. t is ook geen zeld-
zaamheid, dat bij  steenen gebouwen gegoten-ijze-
ren daklijsten en raamkozijnen toegepast worden. 

, Wordt vervolgd.] 

Advertentien. 

 reeds op verschillende bureaux bij  de 
Staats-Spoorwegen werkzaam geweest, eenig-
zins practisch ervaren en goed bekend met het 

maken van
 enz. zoekt plaatsing 

als  of  Adres 
lett. S. S. bureel »Opmerker." 

in liet Timmerhui s t.'
naar  üe levering van: 

e voorwaarden liggen, op de gewone dagen 
en uren, ter  lezing op het bureau voor  de
selijke Werken en:., in bet Timmerhuis en zijn, 
voor  den prij s vaa 5 cents, verkrijgbaa r
P. VA N E ea ZOON, s 
in den , n" . 73. 

VA N GEBOUWEN. 
e Ondergeteekenden bevelen i ïch aan vooi 

het leveren van
 door  middel van warme lacht, warm 

water of stoom. 

Boompjes, nieuw t 

. 
, 

E. .  A NX. 

T E 

Specialiteit van  ter  bewerking van 

 en schetsen op aanvrage. 

S &  VAN . 
, 

Sieuwehaven N.zijde 55, l l o t t c r d i i m . 

~ W i N \\ T 
. 

 van Y &  0°. te  ter  dade-
lijk e aflevering gereed tot minstens concurreerende 
prijzen. 

.  te . 
FA BU  E  en C N vau

voor  wetenschappelijk gebruik, All e soorten van 
 en  en 

, enz. enz. 

e Aanbesteding. 
 en  der ge-

meente  zullen op
 ten 12 ure des middags, op 

bet s , iu het openbaar  eu bij  enkele in-
schrijvin g doen a iiibesteden: 

e voorwaarden dezer  aanbesteding (met daar-
bij  behoorende teekening) zijn uitsluitend te ver-
krijge n ter j  der  gemeente, tegen betaling 
van ƒ 1 . 2 5, en liggen voorts ter  inzage iu een 
der lokalen van de  (afdeeling
Werken), tijdelij k kantoor  houdende in de loka-
len van bel voormalige Oudeinanlniis, 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden 
aan genoemde a'Üeeling eu aan bet bureau van 
den r  Stads Architect B. E F Jz., aan 
den Stads Timmcrtuin , des voorniiddags van 10— 
12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

Amsterdam , N TEX . 

23 Februari j  1870.  Secretaris, 

E . 

k „de e " 

Vervaardigen zeer  practisch ingerigte
cn  volgens eigene con-
structie, 

E T 
E E STATEN VA S

nuodigen hen, die wenschen in aanmerking te 
komen voor  de betrekkingen van

 of  van den Provin-
cialen Waterstaat, uit , zich te dien einde vóór 
of op den  aan te melden. 

Benoembanr  zijn /ij  alleen die n het bezit zijn 
van een diploma van Civiel-ingenieur, bedoeld 
bij  de wet van 2  1 8 Ü 3, Staatsblad  50, 
of vóór de invoering diet wet het diploma van 
Civiel-ingenieur  of den rang van r  van 
den Waterstaat verkregen hebben. 

e jaarwedde van den r  is /
die van den r  Beiden genieten 
reis- en verblijfkosten naar  de tweede klasse van 
bel tarief vastgesteld bij  ' s besluit van 
15 r  1849, Staatsblad n" . 62, en heb-
ben aanspraak op pensioen. ten bedrage van de 
helft hunner  jaarwedden, wanneer  zy den ouder-
dom van 05 jaren en een diensttijd van 20 jaren 
hebben vervuld. 

Ten behoeve van het Bureau worden drie, dooi-
de Provincie bezoldigde, beambten beschikbaar 
gesteld. Voor  de overige bureau-kosten geniet 
de r  /

Afdrukke n van het t op den Provin-
cialen Waterstaatsdienst en van de n 
zijn , op aanvrage, voor  belanghebbenden ter  Pio-
vinciale Griffi e verkrijgbaar . 

 Uedeputeerde Staten voornoemd, 
VA N , Voorzitter. 
VA N , Griffier. 

 drn 18 Februari j  1876. 

Aanbestedingen der  h i e r n a omschreven werken op
op 3 T 1876. 

. B a g g e r en v a n g l e u v en en a a n v u l l e n. 

e b e s t e k k en v an h et b a g g e r en v an g l e u v en en de a a n v u l l i n g 
er  v a n m et z a n d, l a n gs b e i de z i j d en d er  B i n n e n h a v e n, (Be-
s tek i i" . 10 m et é é ne t a ls b i j lage) z i j n v an Z a t u r d a g -
o c h t e nd 26 F e b r u a r i a f, v e r k r i j g b a a r  t en k a n t o r e d er -
d a m s c he , B o o m p j es n ° . 4 9, t e g en be-
t a l i n g v an / 1 . 

2 J ' n f u n d e e r i n g en t o t . 
e b e s t e k k en v an h et m a k en d er  h o u t en f u n d e e r i n g en o v er 

1579 m e t e rs r  (met of z o n d er  de b i j l e v e r i n g v an 
m a t e r i a l e n) l a n gs b e i de z i j d en d er  B i n n e n h a v e n, ( B e s t ek n ° . 11 
m et é é ne t en eene t e e k e n i ng a ls B i j l a g e n) z i j n a an he t-
ze l fde k a n t o or  t e b e k o m en v an Z a t e r d a g 26 F e b r u a r i d es 
n a m i d d a gs 5 u r e a f . t e g en b e t a l i n g v an  1.50. 

e aanwyzing op het terrein zal plaats hebben voor: 
Bestek n°. 10, Woensdag 1 t 1870 des morgens ten O1/, ure. 
Bestek u v . 11, Woensdag 1 t 1876 des morgens ten 10 ure. 

e aanbesteding zal plaats hebben voor: 
Bestek n°. 10 op Vrijda g 3 t des morgens ten 1/ , ure. 
Bestek n°. 11 op Vrijda g 3 t des motgens ten 11 ure, ten kantore der e 

- Vereeniging. 
E . 

.  &, ZOON , 
 te

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

k van , Specialiteiten in 
, , -

en . 

N VA N , 

Exploitatie de n van VA L E , 
geeft berigt dat door  haar  tot eenige A G E N T E N voor  den verkoop van
zijn aangesteld; 

S & , C°.  A m s t e r d a m

E T *& , C°. , 
door  « ie ook tot het  inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel 
Nederland aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de  Beltweg N u . 3, te Amsterdam. 

G vi\ N 
VOO , 

Th. J. , te . 

0.

Adressen. 

Pry's voor  achtereenvolgende plautsiugen: 
 regel ad ƒ — 

twee r.'yels « o 15.— 
dri e regels  » '20.— 

Plep/aler  ct ('omp, Amsterdam. Alle bouwont. 
ui.-ii.r n in , gips, ent, l'ortliiid-Ceroen t a /1.26 per  vat 

reker  * ,  tem. Waterpas-
, balansen, basoules. 

Bsuwterrelnen te %/elp te koop, aller-
gunstigst  Adres den r  VA N -

 te Arnhem. 

Bouwtt'rr f iu«-n te koop naby de n 
uun den Singel, le Utrecht, le bevingen by den 
architect  ttldaur . 

O.druk l by O.  tA N .  -V l  le Arnhem. — All e stukken en advertentien te *  ten aan .len lleducteur . W. VAN T J G ». te Arnhem. — Uitgave van tl . A. . 

Elfde . . 10. Zondag 5 t 1876. 

v o oi 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Verechynt Zondags, l'rij . per tl inaauden f 1.(15. ilea aboUBaert aio. voor 

 j.iir.'itiik' . Afzonderlijk *  noiunicrs bij a 15 cents. 

Al l e .tukken en advertentien te n aan 

de e te . 

: 

Van 1—6 regel*  ƒ 1. , rerder  »oor eiken regel plaatsruimte UO cent» en U 
voor  f en nummer  vau het blad. Adverteutieu vuur  het buitcnUud  cent*  per regel. 

N N O (») 
T E N VA N S POU-

G EN T -
OVE E 

Waarde mede-opmerkers.' 
Velen uwer  hebben misschien met belangstel-

ling den poudrette-strij d ( l) gevolgd, die zich ont-
sponnen heeft tusschen den heer e Brnyn s 
en mij . k heb steeds gebracht mijne denkbeelden 
zoo duidelij k uiteen te zetten als mij  mogelijk was, 
terwij l ik alle nevenredeneeringen vermeed. Er 
blijk t echter  uit de antwoorden van den heer 

e n s dat ik niet duidelij k genoeg ben 
geweest, daar  hij  telkens van de hoofd-quaestie 
afwijkt , om naar  hartelust allerlei zaken te be-
spreken, die allen wel zeer  schoon en de moeite 
waard zijn, doch die minder  rechtstreeks te maken 
hebben met mijne stelling:  kost geld. 
k wensch de aandacht daarop te vestigen, opdat 
men inzie waarom ik sommige punten voorbij -
ga die door e Br. . zijn behandeld. En ik 
bepaal mij  (vooral met het oog op den wensch 
der e om de zaak te bekorten) tot hetgeen 
in direct verband staat met mijne bovengenoemde 
stelling-

t lange stuk van e Br. . uit het vorig 
ii". , laat zich samenvatten in de twee volgende 
slotsommen: 

1°. dat het gebruiken van den afgewerkten 
-loom der  luchtpompmachine pure winst en dus 
kosteloos in; 

2°. dat s bewering, als zoude men 
poudrette kunnen maken voorniets, elliptisch en 
dus niet ernstig gemeend was. 

Om de onjuistheid van het 1ste aan te toonen 
bedenke men slechts dat s machine, waarbij 
de afgewerkte stoom gebruikt wordt , 3 k° steen-
kolen verbruikt , terwij l mijne machine met con-
densatie slechts 1 5 k*  kolen vereischt (3). t 
verschil in kolenverbruik dat hier  dus de helft 
bedraagt, en ook niet door e Br . . wordt 
tegengesproken, geeft ul dadelijk de onvermijde-
lijk e kosten aan, veroorzaakt door  het gebruiken 
van deu afgewerkten stoom tot poudretteering. 

j  dunkt, deze redeneering i*  eenvoudig en be-
hoeft geen uitvoeriger  betoog. 

lk toonde verder  in mijn 2de stuk aan, dat 
r  niet genoeg warmte in den afgewerkten 

stoom disponibel heeft um puudrelte te maken, 
doch dat daarvoor  supplementaire kolen noodig 
zijn, die de poudrette-kosten op ongeveer  1.15 k" 
kolen per  k"  poudrette brengen. Ook deze be-
rekeningen zijn door e Br . . niet behandeld, 
ofschoon dit de hoofdzaak is, en ik moet dus 
hy verstek oordeelen dat die berekeningen goed 
syo. e berekeuiugen zyn dan inderdaad ook 
moeilijk te weerleggen. 

Wat e Br . . vuoi stelt omlrent de verwisse-
ling der  machines van de steden A en if is niet 
wel mogelijk, daar  de stad A met mijne machine 
uit de stad B (die cundenseert) zeer  zeker  geen 
poudrette kan maken. Ook is bet voorstel om 
beide tUeden poudrette te doen bereiden, wat in 
haar belang is (*)\fiic),  hier  zoo onpractisch moge-
lij k om tot een juiste beoordeeling der  poudrette-
kosten te geraken, die door  het verschil in ko-
lenverbruik worden aangegeven. 

Wat de 2de slotsom aangaat, dat nl. r 
niet in ernst zou beweerd hebben dut poudrette 
kosteloos kau verkregen worden, is moeilijk aaa 
te nemen, daar  luj  in zijne brochure die mogelijk-
heid tracht aan te toonen. Ook veikeeren de ge-
meentebesturen nog steeds in de meening dat ze 
poudrette zullen ontvangen voor  uiets, en het 
wordt , dunkt me, tyd ze uit dien waan te helpen. (r,J 

n echter  bij  dezen, door r  en e 
Bruy n B veiklaard wordt dal ouk zij  niet meer 

(>) e toon die ia de atukkin vau den beer e n 
*  di r  .trunk eu lijn e wijze vin discuteereii in het alge-

meen, zijn oorzwk dit ik mijne mtwooidcn niet rechtstreek! 
tot hem zelven richt. k houd uiet van unaangeuwuuheileii. 

(*) e heer e bruyn * maakte er  een tinjj  van. 
Niet ik. En liever  had ik gezien dat de bespreking xich be-
paald bad tot dücuwie, debat eu iu deu grond tut gemcou-

k zoeken naar  waarheid. 
(>> e . k. betwijfelt of e  machine*  beataan die 1.6 k* 

kolen gebruiken per  -tfëcht* , terwgl hij  het voldoende 
acht per  dynamometer . j  vergete echter  uiet dat het 
vacuum in uiijne machine koatelooa U, evenala in zijne toe-
snllcu, eu dat du*  1.5 k° zeker  genoeg U. poeh zondereen 
kotteJoo* vacuum ia het voldoende; met indiealeur . gaat 
men tot beneden 1 k*  per  uur. 

(*) Wat beduidt bier  het  eener  fictieve ' Al-
leeu de kuatcu dsf puudrelte-ucmdiug ia bier  irlantfrtjk. 

) Wat de verkoopbaarheid der  poudretU) aangaat doet 
nier  uiet ter  zake. r  sprak ik nooit eu iudieu 100 k« 
poutlrvtt *  7 gulden waard zijn, tW mitmt. 

gelooven dat poudrette voor  niets kan worden 
verkregen, welnu, dan ben ik bet met 
de heeren volmaakt eens en zou ik de pen kunnen 
neerleggen met de zelfvoldoening, dat ik mijne 
opponenten in de discussie heb overtuigd. 

r  indien dat dan zoo is, begrijp ik niet 
waartoe al de omslag en 'de lange redeneeringen 
van e Br . . noodzakelijk waren. En het ware 
oprechter  geweest te verklaren:  heeft 
gelijk, wij vergissen ons." 

k geef hier  echter  nog eenige opmerkingen, 
om onjuistheden in het stuk van e Br . . te 
redresseeren. 

e Br . . herhaalt nogmaals dat niet ieder  uur 
3200 k"  faeces moeten gebracht worden van 15 
op 95". n mijn 2de stuk zeide ik , waarom dat 
wel soo is. Nu wijs ik op s brochure, 
waar  letterlij k hetzelfde wordt in rekening ge-
bracht als verlies per  uur. e Br. . vergete 
niet dat mijne berekeningen op die brochure wa-
ren gegrond. Even vreemd is het, wanneer e 
Br . . zich houdt alsof r  nergens beweerd 
heeft, dut bet water  uit al de faecaliën kan ver-
dampt worden door  den afgewerkten stoom. -
nur zegt wel degelijk, dat at het water  uit al de 
faecalien zijner  ideaal-stad door  den afgewerkten 
stoom kan verdampt worden. En wat meer  is, 
hij  zegt het niet alleen, want dan zou de moge-
lijkhei d bestaan dat r  elliptisch of hyper-
bolisch sprak, maar  bij  tracht dat ook aan te 
toonen door  cijfers. 

Wat dus hier  door e Br . . bedoeld wordt is 
niet duidelijk . Ja, bet denkbeeld s mij  niet vreemd 
dat dit met voorbedachten nde binnengesmokkelde 
argumenten zijn , van minstens twijfelachti g allooi. 
En zoodanige zijn er  in zijn stuk meer. e beer 

e Br . . vrage my dus nooit weer  of het eerlijk 
is den coiupresseur  Sommeiller  te vergelijken met 

s luchtpomp, want ik zou beginnen met 
hem te wijzen op een verzameling balken in zijn 
eigen oog. lk zie bovendien niet in waarom de 
coiupresseur  niet mag vergeleken worden met 

s luchtpomp, die niets dan een compres-
seur i* 1) la. Waarom kau een stad als Amsterdam, 
of zelfs veel kleiner  stad, geen compresseur  als 
die van Sommeiller  of van s et Francois 
gebruiken, bij  welke toestellen de schadelijke 
ruimt e nul is, welk laatste de aaiileidende oorzaak 
voor  mijne vergelijking was/ En indien r 
meent 25% te mueten rekenen \ oor  gezamenlijke 
lekken enz., dau is iu ieder  geval mijue lucbt-
pompherekeiiing met 20 8*/t verlies nog meer  dan 
voldoende. 

n ziet daaruit , dat mijne vergelijking zoo 
oneerlijk of idioot niut was, als waarop de even 
ongepaste als kinderaebtige noot zinspeelde die 
daarbij  wus gevoegd. 

Omtrent het onrecht dat ik r  zou heb-
ben aangedaun door  mijne uitdrukking , dat hij 
calorién binnensmokkelt, zij  in herinnering ge-
bracht dal ik nadrukkelij k verklaurd heb: -
nur in geen geval van kwade trouw te willen 
beschuldigen, doch die onjuiste voorstelling toe-
schreef aau (hoe zal ik het noemen?) 
ami optimisme. W.it e Br. . daaruit gelieft 
op te maken is mij  iu zekeren zin hetzelfde, en 
ik verwacbl dat luj  uit het bovenstaande pessi-
misme zal lezen. Nu, dal bij  sijn gang ga ('). 

e ' . valt mij  nogmaals aau over  de be-
rekening van het verbruikt e volume sloom. k 
berekende dat volume du r ' / # van het door-den-
suiger-bescbreven-volume te nemen, bij  0-vou-
dige uitzetting. e uitroep: o sancta simplici-
tas was zéér juist , want, die rekening is in-
derdaad zeer  eeuvuudig, en wat meer zegt, goed. 
la verband daarmede tracht bij  eveneeuti te be-
toogen, dat ü-voudige uitzetting bij  6 atm. over-
druk zeer  schadelijk werkt door  verlies in druk -
king tusschen ketel en muchine, plus gedeeltelijke 
condensatie in de buisleidiug enz. n vergete 
echter  niet dat e Brui n s en Grashof (die 
bem als steun dient) van ketel-druk spreken, 
terwij l mijne berekeningen gegrond zijn op -

) c . . verwart klaarblijkelij k in zijn atuk deu 
compreaseur  met den liélier , die nooit meer 
dan  rendeerde, al aeheen het hem evïdeut datieVU% 
geeft e eomprcaaeur  i*  vouriieu vau zuiger, couuector, 
vliegwiel ct». 

n e aantijgingen ga ik in bet vervolg mat itil -
zwggeu vuorbu. 

lk houd U ij  zeer  aanbevolen tc vernemen met welke 
woord eu ik moet qualiriceercn de wijze waarop e br. . 
mat tl pros pos tv uiela-tcr-zake-afdueudc-argumeutcn Ha-
nenimokkslt. e br. . zij  zoo goed zelf de redactie daar-
van aan te geven, terwij l ik vooruit beloof niet precies bet 
uiugcktcrde tc tullen ventaau. 

nur' s brochure, waarin wordt uitgegaan van de 
stelling dat er  7 atmosferen absotuut-d ruk king 
in den cilinder is, en dat de stoom aldaar  het 
theoretisch aantal calorién bevat, overeenkomende 
met die drukking . t bewijst dat de stoom vol-
komen droog in den cilinder  komt zonder  verlies 
van t"  of drukking , en alsdan zal er  ook werke-
lij k m>f meer dan % van het totale volume kun-
nen toevloeien, daar  de schadelijke ruimt e (") 
tot nul kan worden teruggebracht, door  eene 
be hoorlijk e stoomschuifverdeeling. 

E n , aangezien v en drukkin g het volume vol-
komen bepalen, zoo is mijne rekening goed. Nu 
is bet dus ook duidelij k waarom ik 6voudige uit-
zetting gebruik. 

e overhitting die ik voorstelde om met 7 atm. 
in den cilinder  aan te komen, wordt mij  door e 
Br . . aangewreven als een fout, wij l ik daarvoor 
geene kolen in rekening breng. Aangezien het 
echter  mogelijk i*  7 k u stoom, door  ze een wei-
nig te overhitten, met 7 atm. tn den cilinder 
te brengen door  middel van 1 k"  koten tn den 
vuurhaard, zoo is dat ook niet noodig. Boven-
dien komen zyne 1140 k- stoom aldaar  onder 
dezelfde omstandigheden aan. 

Verder  waagt e Br .  nog eene poging om 
sijue verhittingsmethode, van stoom in afgewerkte 
schoorsteen-gas sen, te verdedigen door  de opmer-
king , dat het beel goed is die gassen door  bet 
voedingswater  uf te koelen tot 300", doch dat 
die  verder  kan dalen tot 200"  en lager, ten 
voordeelt- van den afgewerkten stoom. 

(Waarde mede-opmerker*, ik word langdradig, 
doch ik vraag u is het mijne schuld? e 
Br . . zegt dat mijne vergelijking : x — y goed 
is voor  x — 3, maar  niet deugt voor  x :s 2.) 

Welnu, indien e Br . . voorstelt: die gassen 
af te koelen tut 299", 208", 297"  ens tot 
elke andere t" , zoo vraag ik i Waarom kan die 
afkoeling niet door  bet voedingswater  evengoed 
geschieden? j  dunkt, e Br . . moest serieus 
redeneeren en mij  niet nopen tot het beantwoor-
den van uwufd-fee-arg urnen ten, die niets betee-
kenen hoegenaamd. 

t het zijn dat r  of e Br . . nog 
-nader  terugkomt op bet medegedeelde, zoo hoop 
ik dat daarin van de hoofdquaestie niet worde 
afgeweken en de zaak zuo kort mogelijk worde 
behandeld. Eenige afdoende argumenten zeggen 
meer  dan ellenlange redeneeringen, die de uitgever 
niet gaarne drukt en de lezer  niet gaarne leest. 

k concludeer, dat e Br. . mijne stelling: 
 kast geld, niet heeft weerlegd. 

 la bonne bouche geef ik hier  nog plaats 
aan eenige versregels, waarvoor  de e mij 
zeker  dankbaar  is en die ook ik gaarne ter  harte 
neem. 

Whatever  you may have to say, my friend, 
Whether  witty , or  grave, or  gay, 

Condense it us much as ever  you can; 
Say it in the readiest way; 

And whether  you writ e of household alTairs 
Or panic u hi J- things in town, 

Just take a word of friendl y advice: 
Boil it down! 

For if you go spluttering over  a page, 
When a couple of lines would do, 

Your butter  is spread so much, you see, 
That the bread looks plainly through. 

So wheu you have a story to tell , 
And would lik e a littl e renown, 

To make quite sure ot your  wish, my friend, 
Boil it down! 

When writin g un articl e for  the press, 
Whether  prose or  verse, just tr y 

To utter  your  thoughts in the fewest wurds, 
And let them be crisp and dry : 

And when it is finished, und you suppose 
t is done exactly brown, 

Just look it over  once more, and then 
Boil it down. 

Aau ulle mede-opmerkers imjn hartelijken groet. 
 28 Februari 1870. 

. . 

 Werktuigkundige. 

{*) e lezer*  hebben zeker  met gejuich van den heer c 
Br. . vernomeu. dat dit in het OuiWcu „ickadiicAsr
i i en in bet Prautch ,^if,aew tntisiils"  heet, evenala men 
in zijn late atuk een duidelijken uitleg viudt waarom dc 
Franachen een vliegwiel uiet deu aaaiu van magasim de force 
bestempelen. n daar  ook ik gaarne iet*  bijdraag tot de 
Ualkenuia van den lezer, zoo deel ik bier  mede dat de Fran-
ache : beaucomp de irmit et pem st» besogne ge-
lijk , laat met het : veel geschreeuw doek umnig 
wot, terwij l dc u die hebuelijkheid doopeu met: 
much tuio titiout „uthingt 

T A N T E 
. 

Zoo de woorden sin n stijl" , 
vermeld bij  de opdracht voor  het ontwerpen van 
het nieuwe Centraal-spoorwegstation, werkelij k 
eene olïlcieele beteekenis hebben, kunnen wij  niet 
ontveinzen, dat zij  op ons een vreemdsoortigen 
indru k hebben gemaakt; de bedoelingen toch die 
Thorbeeke volgens de meesten met zijn t is 
geen regecringszajk''  gehad heeft, waren immers, 
om de t zooveel mogelijk vri j  te laten, en 
haar  niet aan banden te leggen. 

Wi j gelooven echter  veilig te mogen aannemen, 
dat de r  van Binnenlandsche Zaken voor 
bovengenoemd station oorspronkelijk geen bepaal-
den bouwstijl bedoeld heelt, maar  dat het groot 
getal oudheidkundigen, dat in de Commissie van 

s zittin g heeft, in combinatie met 
den architect Cuypers, die, zooals men weet, steeds 
den ouden bouwstijl is toegedaan, daarvan als de 
voornaamste aanleiding zijn te beschouwen. 

e bet ook zij , bovengenoemde opdracht kan, 
in verband met de uitnoodiging voor  het nieuwe 

, als cene buitengewone onderscheiding 
voor  den architect Cuypers worden aangemerkt, 
waarmede wij  echter  niet zoo geheel en al kunnen 
instemmen, want naar  onze meening is Cuypers 
niet die groute artist , waarvoor  hij  over  het al-
gemeen gehouden wordt. 

Wel is waar  heeft hij  hier  te lande zeer  vele 
. kerken gebouwd, doch men bedenke wel, 

dat bij  zijn uitgestrekte relatién op dat gebied 
voor  een zeer  groot deel te dauken beeft aan de 
betrekking, waarin hij  tot de redactie van  Tyd 
en  Warande stond, terwij l al sijn 
kerken enz. geenszins op dat waarachtig archi-
tectonisch schoon kunnen bogen, als waarom zij 
vooral door  Tijd zoo herhaaldelijk zijn aange-
prezen. 

t Cuypers voet kreeg in , zulks 
strekt hem tut eer; doch men leide daaruit niet 
af, dat men iu d geen dombouwmeesters 
van voldoende bekwaamheden bezit, terwij l de 
Augsburgsche Allgemeine Zeitung Cuypers nog on-
langs van vandalisme beschuldigde in zake de 
restauratiewerken aau den , eene 
beschuldiging diu ook door  Nederlandsche bladen 
werd overgenomen, en die, zooverre wij  welen, 
niet weerlegd is. 

Uit deu zeer  onvoldoenden staat onzer  beden-
daagsclie Buuwkunst vloeit vanzelf voort, dat 
men in het eereu van bouwmeesters soms wel 
te ver  kau gaan; en hierielatide, waar  men 
over  het algemeen zooveel met oudheidkunde 
opheeft, 'i.i.u i hul dus geen verwandering, dat 
eeu man, als de architect Cuypers, die de mld-
deleeuwschu Bouwkunst steeds als zijn uitverko-
ren veld beschouwde, by velen zoo boog staat 
aangeschreven. 

t ware achter  wel wenscheljj , dat men wat 
meer  rekenschap hield met de werkelijk e toestan-
den, en vooral, dat de g in zake nieuw 
uit te voeren bouwwerken door  kundige en on-
partijdig e bouwmeesters werd voorgelicht, en 
zich niet te veel aan oudheidkundige zienswijzen 
hechtte. 

Wie nooit anders gearbeid heeft dan in den 
middeleeuwücben bouwstijl , zal daarvan mueie-
 ijk kunnen scheiden, en welk gebouw men den 
architect Cuypers ook zal willen opdragen, steeds 
zal bij  genoemden bouwstijl willen prefereeren. 

Geen beter  middel in deze voorde , 
dan zich aan het buitenland te spiegelen, waar 
men ons op het gebied der  Bouwkunst toen zoo 
ver  vooruit is, en waar  men niet één bouwmees-
ter, als Cuypers ten onzent, zoo hoog eert, 
maar  er  meerderen weet te onderscheiden. — En 
vandaur, dat men ons iu bet buitenland, spre-
kende over  den architect Cuypers, wel eens 
heelt tuegevoegd: ti n hut land der  blinden is de 
eenoogige , eene spreuk, die op ons toch 
niet geheel en al van toepassing is; althans wg 
zijn niet geneigd, Cuypers als den eenoogige te 
beschouwen. 

Ten slotte wenschen wij  er  ook op te wijzen, 
dat, naar  onze meening, het oordeel van oudtieid-
kundigen in de Curamissie van s o. a. 
vour  Je inspectie van middeleeuwsche gebouwen, 
schilderstukken en beeldhouwwerk gevoeglijk zou 
kunnen gemist worden, daar  toch een bouw-
meester, die zijn vak grondig verstaat, evengoed, 
ja beter, over  de kunstwaarde vun eenig oud ge-
bouw kan oordeelen; terwij l hetzelfde geldt voor 
eeu bekwaam kunstschilder  eu een bekwaam 
beeldhouwer, ten opzichte van oud schilderwerk 



en oud beeldhouwwerk. — e Commissie vun 
, samengesteld uit een drietal be-

kwame bouwmeesters, een bekwaam schilder en 
een bekwaam beeldhouwer, met desnoods een 
oudheidkundige, zou althans voor  evengenoemde 
werkzaamheden, met dit geringer  getal leden, 
ongetwijfeld veel nuttiger  kunnen werkzaam zijn. 

V

J TOT G
. 

A . i i iV '

Vergadering van 18  1876. 
Vervolgen slot van Opmerker  9. 

Voor  monumentale gebouwen wordt de massieve 
gehouwen steen toegepast en voortreffelij k bear-
beid. l zijn de muurvlakken ruw gebro-
cheerd en de deur- en raamomsluitingen, als-
mede de lijsten, uit een anders gekleurden en glad 
bewerkten steen vervaardigd. e steenen gebou-
wen geven echter  geen afdoende zekerheid tegen 
brand, getuige de menigte zware branden in de 
bestgebouwde steden vun Noord-Amerika. -
zakelijk ligt de oorzaak in dc groote massa hout 
die in zulk een gebouw aanwezig is. e bulken, 
van 5 bij  25 centimeter, liggen 0.4 s van 
elkander en ziju door  schoren of kruizen tegen 
zijdelingschc uitwijkin g verzekerd; zij  reiken meest-
al van het midden van den eenen muur tot dat 

 den anderen en raken dus elkander. e 
wanden zijn met latten bekleed; de daken met 
dakvil t gedekt. e vroegere bedekkingen van 
plaatijzer  op houten bebordingeu worden niet 
meer toegepast. f rust de muur op bou-
ten zuilen, waartuatchen dc ramen zijn aange-
bracht. e overstekende kroonlijs t van hout of 
zink is aan de dakconstructie verbonden en strekt 
tot gemakkelijke geleiding van brand. 

Voegt men hierbij  de houten, niet teer  verza-
digde trottoirs , dan wekken hevige branden minder 
te verwondering. 

Zoogenaamde brandvrij e gebouwen hebben vloe-
ren met ijzeren balken, met aanvullingen van 
gebakken steen of ijzeren platen. Voor bet pla-
fond worden netten van grof ijzerdraad aan de 
balken geschroefd. Brandvrij e daken worden 
minder  aangetroffen. c vensters worden aan 
de binnenzijde niet ijzeren luiken gesloten; waar 
die aan houten stijlen zijn afgehangen, doen ze 
by brand weinig effect 

n de groote steden worden veel handelshuizen 
gevonden die speciaal voor het houden van kan-
toor  ingericht zijn, en hoogstens één woonvertrek 
voor een portier  bevatten. Opmerkelij k is het 
dat zich dikwijl s in die gebouwen één tak van 
handel of nijverheid groepeert. e gebouwen 
zijn stelselmatig verwarmd en van gas- en water-
leiding voorzien. n bezigt staande lampen. 
Vaten met koel drinkwater  ontbreken nergens. 

e privaten zijn voortreffelij k ingericht, lii j  de 
nieuwe hundelsbuizen worden brandvrij e torens, 
met toegangen naar  alle verdiepingen, gebouwd. 

e monsterachtige logementen zijn bekend; zij 
onderscheiden zich door een onzinnig hoogen prijs . 

t hotel, dat de rijk e Potter  Palmer nu den 
brand van Chicago stichtte, kostte 3 millioen 
dollars, heeft eenc oppervlakte van 244 bij  254 
voet en is tot dc nok 108 voet hoog; het bevat 
8 verdiepingen, 450 kamers cn heeft 4 elevators. 

Een gewichtig deel der  Anierikaansche bouw-
kunst is de kerkbouw, een gevolg van de menige 
sekten die Amerik a oplevert. 

e Anglicaansche kerken volgen in plan cn 
opbouw streng de Engclsche voorbeelden , meest-
al dri e ruim e schepen en verhoogd koor-abside; 
de toren is gescheiden van deu hoofdbouw, alles 
in den bekenden Engelsch-gothischen styl. 

e kerken der  Unitariër s bestaan uit eeu een-
voudige vierhoekige ruimte, met eene verheven-
heid aan de cene korte zijde, waarop dri e stoe-
len en een lessenaar  staan voor den in een een-
voudigen rok geklecden geestelijke. Aan dc an-
dere zij  is de galerij  met orgel. e kerken zijn 
verwarmd, met gas verlicht , de zitplaatsen met 
gemakkelijke kussens voorzien, dc vloeren niet 
tapijten belegd. Ouder de kerkruimt e zijn zalen, 
keuken cn badkamer, dc eerste voor  gezellige 
samenkomsten der  leden van het kerspel, de 
laatste voor de armen tot kosteloos gebruik. 

c kerken der  katholieken zyn veelal op de 
in Europa in zwang zijnde wijze ingericht. 

Aan de kerkhoven besteden de Amerikanen een 
bijzondere zorg- Als dc omgeving of du ligging 
der stad het maar eenigszins veroorloven, kiest 
men de schoonste gedeelten tot begraafplaats. 

ilospitalcn en krankzinnigenhuizen worden op 
weelderige wijze gebouwd en ingericht. Vele 
dezer  stichtingen danken aan een enkel persoon 
hun aanzijn. 

. Cohen Stuart deelt in zijn onlangs versche-
nen werk mede, dat het vcrbly f van . Stewart 
5 millioen gulden heeft gekost. All e buitenmuren, 
even als de colounaden en bet omringend hekwerk, 
zijn van glad gepolijst zuiver wit marmer. e 
kurinthiscb e koluiuuien iu du gang hebben ieder 
eene waarde van 4000 pond sterling. e 
man heeft 15 millioen ten koste gelegd voor  twee 
kolossale gebouwen, waar  ongehuwde handwerks-
lieden voor een billijke n prij s verzorging erlangen. 

t Cupitool, een oud en somber gebouw van 
New-York, acht men de stad niet meer  waardig. 
Unmiddellyk achter  dit gebouw verrijzen op base-
menten van licht  de als gepolijst marmer 
glinsterende muren vnn een gebouw, dat in zijn 

 renuissance-stijl ongetwijfeld een der  schoon-
ste gebouwen van Amerik a zijn zal. e kjsten 
zijn berekend op rui m 10 millioen dollars. 

e Anierikaansche theaters staun in elk opzicht 
bij  de Europeescbe ten achteren. 

Voor de vorming van deu architect bestuut in 
 enkele vakschool; wenscht iemand 

zich  het baiidweik te verhellen, dan moet 
hij  bfueii buigerschool bezoeken, ol pnvuat-onder-
wys genieten, óf in het buitenland, Frankry k of 

, studeeren. e meeste jonge architec-
ten bewandelen echter  dezen onpractischen weg 
niet; zij  beginnen als loopjongen op bet bureau 
van een architect of aannemer, klimmen spoedig 
op tot teekenaar, en verzamelen zooveel mogelijk 
aftrekken van plans, gevels cn détai ls, als zy 
machtig kunnen worden. Na 1V 2 , hoogstens 
2 jaar  vangen zij , als ze iets bespaard hebben, 
in de een of andere westelijke stad voor  zich 
zelf aan en leveren dan, in overeenstemming met 
hunne vorming, productei! die den beschouwer 
de haren te berge doen rijzen. Sommigen ko-
men nog gemakkelijker  klaar , zij  worden in één 
nacht van horlogemaker, lithograaf of zoo iets 
in architect geinéthamorphoseerd! n vraagt 
hoe dergelijke lieden naast binnen- of buiten-
landsche kuustenuars bestaan. Verschillende om-
standigheden werken daartoe mede. 

1". n bet groote publiek geen bouwkun-
stig voortbrengsel op zijn waarde schatten; wel 
bezit het een vooroordeel tegen alles wat naar 
studie of school riekt . 

2'. s in de zich snel uitbreidende sleden 
groot gebrek aan gebouwen , die deze stumpers 
gemakkelijk kunnen o.itwerpen, omdat bijna allo 
construction conventioneel behandeld en détails 
voor 't grootste gedeelte klaargemaakt gekocht 
worden; ook voorafgegane berekeningen zijn niet 
gebruikelijk . Eene eigenaardige practij k dier  hee-
ren bestaat daarin, dat zij  hel project voor een 
gebouw voor  een bagatel levcreu, en zich door  den 
aannemer 4 aSpGt. commissieloon betalen laten. 

Al s derde oorzaak wijzen we op de concurren-
tie. Voor  Staats- en gemeente-bouwwerken wor-
den wel openbare of begrensde prijskampen tot 
het verkrijgen van plans uitgeschreven, maar 
óf de prij s rechters bestaan uit louter  leeken, óf 
politieke en familie-aangelegen heden cn wellicht 
nog andere, geven den doorslag. Zoo komt het 
dat menige voortreffelijk e prijsvraag, tot welker 
oplossing men in Europa de uitgclezenste krach-
ten zou kiezen, op de erbarmelijkste wyze op-
gelost wordt en bouwwerken verrijzen , waarvan 
het beschaafd publiek met weerzin de oogen moet 
afwenden. 

Bij  het hooge nationale gevoel van eigenwaarde, 
waarin du Amcrikauen voor de Franschen niut 
onderdoen, hoewel met vri j  wat minder  grond, 
belet dit echter  niet dut zij  voor  menige misge-
boorte bewonderend uitroepen : 

t 's the  buildin g of the world! " 

Een d bood ter  bezichtiging aan een monster 
slakkenwol. e wol is afkomstig van de slak-
ken der  hoogovens, en ontstaat door  deze in nog 
gloeienden toestand mul water te overgieten. Zij 
is onbrandbaar en hare eigenschap van slechte 
warmtegeleider is tot heden door  geen andere 
stof geëvenaard. e eigenschappen maken de 
stol voor de volgende toepassingen geschikt: 

Bekleeding van stoomketels en pijpgeleidingen , 
reservoirs, koud water, en gasleidingen, brand- cn 
ijskasten, aanvulling tusschen beschottenen vloe-
ren, beschutting vuu planten in den winter , 
zekerheid tegen brand bij  kachels enz., filtreer -
middel voor  vloeistoffen, enz. 

e prij s is ƒ 13 ii ƒ 15 de 100 kilogr . 1 vier-
kante meter, dik 5 millim. , weegt ongeveer 5 
kilogr. , alzoo de 3 100 kilogr . 

r  is du heer W. . , -
kade n" . 21, . 

Naar  aanleiding van het iu de vorige vergade-
rin g gevoerde debat over de aanwending van fae-
caliên voor  velschillend gebruik, worden door 
den heer  A.  dor r  eenige mededeelingen ge-
daan over  li'ibtgas-f.ibricage uit faecal iên, zo-
gen, fuecualstcenen, en vurdatnpingsniethoden, 
een un under  uitvoerig behandeld in de onlangs 
te Berlij n verschenen brochure van den civiel-
ingenieur  Alber t Putsch, getiteld: wVerwendung 
und Verurbeitun g der  1'aculiun." 

n een volgend nommer komen wij  wellicht 
hierop terug. 

G ' S -

Vergadering van 16  1876. 
e heer e deed een mededeeling over 

zijn uitvindin g van noodseinen en beweegbare 
spreekbuizen. Welven e van met een nieuwe 
uitvindin g te willen schitteren, is sprekers doel 
alleen te pogen om een vraag te beantwoorden, 
die thans door  geheel Europa klinkt . t goldt 
hier  enkel de veiligheid van hen die in het 
spoorwegrijtuig zijn gezeten. Spr. bescbryft de 
uitvindin g van Wendt. t moet gebleken zijn , 
dat bij  de toepassing van deu luchtdruktoestel 
van dien ingenieur  gebreken ontstonden. 

n November  1874 werd spreker  dooreen Engelsen 
ingenieur, Willis , opmerkzaam gemaakt op de ge-
breken der  noodseinen, vooral by mistig weder. 
Spr. treedt in bijzonderheden, vuor  welke geval-
len de noodseinen iu bet algemeen en in Neder-
land in bet bijzonder  noodig zyn, en geeft eene 
beschrijving van ziju uitvinding , hoofdzakelijk 
daarin bestaunde, om uit het bovenvlak van het 
rijtui g eeu roodc metalen vaan met het nommer 
van het rijtui g en rooden wimpel te doen ont-
springen en tegelijkertij d een lading bengaalsch-

. e koppeling ter  verbinding van de eene 
luchtbuis niut de andere heeft spreker  zoo een-
voudig mogelijk trachten te maken. y erkent 
echter  hiermede ver  van de volmaaktheid te zyn 
gebleven. 

Er is noodig, dut ten uanziun van het gebruik 
van den toestel de volgende wettelijke bepaling 
worde in het leven geroepen : o By voorkoming 
evun ongevallen, als plotselinge ziektegevallen, 
«brand in het compartiment, aanranding, ont-
ssporing uls anderszins, heeft men het navolgende 
ulo verrichten: 1"  het verbrijzelen van het oranje-

] 2"  het aangrijpen door een korten, doch 
n ruk aan net mondstuk  3u daarna 

o het uit dut mondstuk  uitrukke n van den stop 
»U en, door een tweeden ruk aan mondstuk A 

nte geven, brengt men dit aan den mond, terwij l 
umen. door  sterk daarin te blazen, zich direct 
fin verbinding stelt met het hoofdpeisoneel van 
vden trein (desverkiezende kan men na dit bla-
nzen met het boofdpersoneel spreken)] 4"  heeft 
idi t plaats gehad, dan steekt men onmiddellij k den 
Buitgetrokken stop H wederom in het mondstuk 

doch ditmaal met de witte streep in de 
: onmiddellij k ontvangt men in zijn com* 

Bpartiment het antwoord." 

Er ontstaat door het inwerkingbrengen vau 
den toestel een gillend gelluit, dat, in weerwil 
van het geraas van den trein , door het dienst-
personeel zeer  goed kan gehoord worden. Of-
schoon ook het spreken zeer  goed mogelijk is, 
zal het echter  niet noodig ziju. 

Na een model van hul werktui g te h ibben laten 
werken, deelde spr. nog nadere byzonderhuden 
mede. 

n verband met zijn vinding sprak de beer 
e ook over de kracht van het geluid in de 

afgesloten lucht en betoogde, hoezeer de lucht-
dcelen elkander  sanstooten zonder dut eene ver-
schuiving plaats beeft. Spr. stelde dit zeer  aan-
schouwelijk door een proef voor. 

e Voorzitter  brengt deu heer e hulde 
voor  zijn alleszins heldere en duidelijk e voor-
dracht, die blijkbaar met onverdeelde aandacht 
was gehoord. 

e heer  Van der  Tas deelde bijzonderheden mede 
omtrent dun doorgang ouder deu g 
in den toegangsweg naar het station van deu 
Staatsspoorweg te Utrecht. e aanleiding tot 
dit werk is gelegen iu vergeefsche onderhande-
lingen tusschen den Staat der  Nederlanden eu de 
directie van dun g ter  verkrijgin g 
een gemeenschappelijk Btatlon tc Utrecht. 

Bij  het makeu van eeu afzonderlijk station was 
dus een eerste vereisehte een geheel vrijen , on-
belemmerden toegang te bezitten, onafhankelijk 
van de treinen op deu , die het 
station van deu Staatsspoorweg van de stad 
afsneed. e werd besloten tot het 
maken van genoomden doorgang ter  breedte van 

10 mieters, met jjseren bovenbouw, ingericht voor 
vier  sporen. Zoowel wat betreft afmeting als 
constructie, gaf spr. eene uitvoerige omschrijving 
vau dit belangrijk werk, en deelde levens mede, 
op welke wyze verschillende moeilijkheden bij 
de uitvoering ziju overwonnen geworden, terwij l 
een en under  door  leeken ingen werd opgehelderd. 

Ten slotte had een voorlooplge bespreking 
plaats van du volgende in de bus gevonden vraag; 
 Wat is de oorzaak dat tegenwoordig zoo weinig 

jongelieden uit den fatsoenlijken burgerstand der 
maatschappij  zich op de pructische beoefening 
der bouwkunde, bet uan leeren van eeu ambacht, 
toeleggen? Welken invloed oefent bet middel-
baar  onderwys daarop uit , en «vat moet er  ge-
daan worden om in dien beklageuswaurdigeii 
toestand de gewenschte verandering te brengen?" 

Berichten en mededeelingen. 

. 

— Uit n meldt men, dat de groote 
spoorwegbrug bij a over de Jahnc", aan den 
mond der  Elbe, door  den drang van het water cn 
het ys is bezweken. e reusachtige pijlers, die 
deu ijzeren bovenbouw, met een spanning van 
95 nieters, droegen, zijn oudurwoeld en gebroken, 
cn nadat eenmaal hut werk der  vernieling was 
aangevangen, waren slechts weinige uren noodig 
om het te voltooien. t spoorwegverkeer  tus-
schen Berlyn en n zal daardoor  gedurende 
geruimen lij d worden vertraagd. t ongeluk 
gebeurde 18 minuten na bet passeeren van den 
trein uit Berlijn . 

B 1 N N E N  A N 1). 

's-Gravenhage. Z. . heeft den d vau 
bestuur van 's s museum van schilderijen te 
Amsterdam, alsmede den directeur  van het -
lij k t van schilderijen te 's-Gravenbagc, 
op hun verzoek, eervol ontheven van het beheer 
over de g van kunstwerken van 
moderne meesters op het Paviljoen e Welgelegen" 
bij , onder  dankbetuiging voor de aan 
den lande bewezen diensten. 

Voorts is benoemd tot directeur der -
zameling van kunstwerken van moderne meesters 
op bet Paviljoen »Welgelegen"  bij , E. 

, tot dusver  opzichter  bij  de verzameling. 
— Z. . heeft aan dun beer . A. , thans 

werktuigkundi g ingenieur bij  do artillerie-stapel-
en constructiemagazijnen, en met ingang van 
1 t a. s. benoemd tot r  in de werk-
tuigkunde aan de Polytechnische School, te re-
kenen van geuiulden datum, een eervol ontslag 
verleend uit eerstgenoemde betrekking. 

— Z. . heeft aan P. J. . Bogaert, op zijn 
verzoek, eervol en met toekenning van deu perso-
neelcn titel van hoofdingenieur, ontslag verleend 
als ingenieur der  1ste klasse voor het stoom-
wezen en als ingenieur  tier  mijnen; met ingang 
van 1 Apri l e. k. voor  eerstgemelde en van 1 
Juli daaraanvolgende voor  laatstgeinelde betiekking. 

— r  den r van Financiën zyn na afge-
legd vergelijkend examen benoemd tot adspirant-
landmeter hij  het kadaster, de heeren: G. P. 
Cool te Zwolle; J. A. Versluij s te Goes; J. van 
der t to ; . J. a te Gronin-
gen ; E. J. A. Wegers te ; P. J. Wa-
kerli n te ; G. E. Petit dit e la e te 
Zutfen; A. P. . Spuijbruek te ; G. J. 
van Baars te Tiel ; F'. . van der e van 
Sprankhuizen te Groningen, en VV. A. van n 
te 's-Bosch. 

— Bij  beschikking van den r van Bin-
nenlandsche Zaken, daartoe door den g ge-
machtigd, is aan B. , te , ver-
gunning verleend voor den aanleg en de exploi-
tatie van paardenspoorwegen tusschen Arniie m 
en Yelp en tusschen n en

, S . 

neeat, te 10 uren, door het gemeentebestuur: het 
veranderen van eenc woning op het e Eind aldaar. 

, te 12 uren, door hut gemeentebestuur 
van d : dc levering van 
lo. 000 3 grint , 2o. 100 J verbrijzelde keien. 

Wierden, bj  12 uruu, door het gemoeutebestuur, 
bij  A. Nijhoff : hot. bouwen vau een schoollokaal in 
hot dorp Futer. 

, to  uur, door  burg. en weth.: lo. hot 
vorhoogcu van con gedeelte dor  Zorgvlictstraat ; 2o. 
het aanleggen, verboogen euz. van kunstwegen inliet 
Schevoningsche park. 

Amsterdam, te 1 l , a uren, door de . -
spoorwegmaatschappij, in het stationsgebouw : lo. de 
levering van 10,000 oiken dwarsliggers; 2o. liet bou-
wen van 2 woningen langs deu Oosturspoorweg (in 2 
perc); 3o. ilo lovcriug van 10,000 ijzeren dwarsb'ggors. 

 te 8 uren, bij  P. A. Brand: de levering 
van grint . 

Brachten, te 7 uren, door  don architect : 
ton belangrijke aan- un verbouw ilur  behuizing van 
J. A. Zoovele, 

Wlldervank , tc 7 uren, door hut gemeentebest.: 
het bouweu ucucr  winkelbehuizing. 

, 7 . 

, te  uren , door  den directeur  der  artillerie -
stapel- cn constructiemagazijnen: verschillende be-
hoefien, ten dienste van de overzecschc bezittingen. 

, tc 12 uren, door but . . kerkbestuur, 
bij  A. : het verbouwen van eene kerk eu hot 
bijbouwen van een nieuwen toren. 

Groningen, tu 12 uren. door hut prov. bestuur: 
het herstellen der  walglooiingen van dc bermen der 
wegen en jaagpaden langs de kanalen van Groningen 
uaar  Ouderdeudum on van < >ndurdeiidam naar  Uit-
huizen en Ulrum , ia 2 perc. 

, tc 8'/i uren, door  burg. cu wclh.: bet sloo-
poa vau dc door dc gemeente aamrekochto panden aan 
de Voldersgracht cn in di: Vlouw, cu het bouwen 
van ecuc gemeenteschool voor  lager  onderwijs aldaar. 

, te 6 uien, door  het polderbestuur. aan s 
Brug: de levering van 600 J grint . 

 burg, door  den dijkstoel van den polder  Ooster-
wolde: lo. het maken eu onderhonden van den weg 
langs cn over den dijk , van nabij  Eiburg tot de 
Broekursluis ea den , in 3 perc; 2o. de 
levering vau noodmaterialen. 

WoetiNdag , H , 

, te 11 uren, door het ministerie van bin-
nenl. zaken: het doen van graaf- cu baggerwerk aan 
de noordzydc vau den beucdciiuioud der  doorgraving 
van dun k van . / 105,000. 

Amsterdam, tc  uren, door het ministerie van 
marine, op 's s werf: du luvering van 15,000 . 
afgeslagen iulaudschc sehilhounep. 

 te 12 uren. door hut polderbestuur van 
Oost- en VVcstdonguradeel, in e Posthoorn : het 
bouwen vau eeu steeueu lobutsluis, vuu cene sluis-
wachterswouing, van cene vaste houten brug cu het 
graven van een verceuïgiugs- cn verbindiugskanaal. 

Purmer, te 12 uren, door . Schellingor, bij  S. 
: het bouwen van ccn boerenwoning op een 

terrein in dc Purmer, aau den Wcstcrweg nabij * 
pcudam. 

Vllage, lc  uur, door  burg. en weth.: het leg-
gen eeuer  rioolleiding, van het Ornnjchotcl tot het 
einde der t tc Scheveningen. 

, te 2 uren, op de hofstede van A. Sterc, 
in den Goodsviictpolder: het herstel der  schuur op 
die hofstede. 

d . tc o urun, door  dijkgraaf en 
heemraden vau dion polder, iu e Zwaan; dc voor 
den polder iu '70 benoodigde hout-, ijzer- eu mclscl-
waren, beuevens grint voor  dc wegen, teer  cn roopen. 

, te  uren. door het bestuur der 
bauue: het opbreken cu opnieuw n van 400 str. 

. straalwcg, met dc levering van 12,000 straatklin -
kers cn 15 3 grint . Aanw. ie 2 uren. 

 's avonds 6 uren, iloordc comm. dor ge-
meentegasfabriek, op hot gemeentehuis: lo. natmaken 
van ecu ammoniukwuteipal. op liet terrein dur  fabriek ; 
2o. het vervooreu van 34,000 . gaskolen van de 
Nieuwe n naar de kolenloodson dor  fabriek. 

kalium , hij  Yske dc Jongh: hel verzwaren cn vcr-
hoogeu van con kadijk , op de plants van . W. Baron 
van Aylva vau Pallandt. . bij  deu architect F. 
Bakker  aldaar. Aanw. 7 , te 10 uren. 

 hij  8. Bokma: het verbouwen van eene 
kamer tot kostorswouing cu het vergrooten der  con-
sistoriekamer hij  du . 

, « . 

, tc 12 uren, door den ontvanger dor 
registratie eu domeinen: het herbcstraten van 1650 

* van deu keiweg, begiunende aau dc voormalige 
t cn eindigeudc bij  dun Singel van dc buiten-

gracht tc Vlissiugen. 

Emnicu, tc 12 uren, door  burg. eu weth.: het bou-
weu van eeue school en onderwijzerswoning te Niéuw-
Amsterdam, aan het . Aanw. door den 
bouwkundige . Post ma, 7 cn S . 

Zlerlkcee, te 1 uur, door hot dagelijksch bestuur 
vau hot waterschap Schouwen, aan s s kamer: 
lo. bet bouwen van eou woning voor  deu machinist 
van hot tc stichten stoomgemaal aan het district F'lau-
wers; 2o. hot omkadcu cn graven vau deu fundccrings-
put voor hel tc slichten stoomgemaal. Aunw. '  dagen 
vóór de besteding. 

, te 2 uren, iu e Zalmen: het bouwen 
eeuer  restauratie mot koetshuis on stalling bij  het 
station VVolfhezmi. . bij  den architect 11. , 
le . 

, te B'/t uron, door hot ministerie van 
binuenl. zukeu. aau het gebouw vau het prov. best.: 
hut herslulleu van 's s zeeweringen op VVieringcu. 

g ƒ7000. 

Arnhem, door het prov. bestuur: het van buiten 
verven der  prov. gebouwen te Arnhem gcd. 1876. 

Vrijdag , O . 

, te 10 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken . aan het gebouw vau het prov. best.: lo. 
het herstellen van eouigu rijzen hoofden op do oevers 
woderszijds vau do havendijkcu vau het kanaal vau 
Neuzen. g ƒ7000; 2o. het vergrooten der -
boogero burgerschool tc . g j 15,600; 

. liet driejari g ouderhoud vuu de gebouwen enz. ton 
dienste van 's s helustingeu te t ea te 
Bath; 4o. hot vernieuwou van do houtou trap in de 
buitenhaven te , tcu dienste vau de amb-
tenaren der  in- on uitg. ruchteu. Aauw. van alles 
deu len dag vóór dc besteding. 

Amsterdam, te 11 uren, door den directeur en 
commandant der  marine, ter  griffi e vau de directie: 

het maken van 2 overdek kin gsk&ppen met bellingen, 
over dc conservatio van stoomkanonncerbooteo, en 
daarmee in verband staande werken op 's s werf 
aldaar. Bilj . inz. vóór 11 uren. 

Willemsoord, tc 11 urea, door do directie der 
marine: liet maken en leveren van 2 pa\r  gcslngen 
ijzeren sluisdeurou, als: een paar  ebdeuren voor dc 
groote zeedoksiuis on con paar  vloeddeiiren voor dc 
keersluis in bet l vau het maritieme etablis-
sement te Willemsoord. Aauw. S en 0 , tus-
schen 2 en 4 uren. 

Arnhem, te 12 uren, door  dou dijkstool van het 
polderdistrict Aruhcmschc-en-Velpsche Broek , op het 
gemeentehuis: de levering vau 250 3 grove gewas-
schen grint . 

Vein, te 1 uur, bij  Weil. . 'lovers, bet bouwen 
van eene vill a op de buitenplaats k aan den 

g tc Volp. . bij  deu nrchitoct .
Smit, te . Aanw. S , tu 1 uur. 

, tu 1 uur , door hut gemeentebestuur: 
de levering vaa: 30,000 stuks lc soort Waalstraat-
klinkers; 40,000 stuks dahbclbchnktc Faucouval-straat-
keien; 2'/, ' c riool-deksteencn. 

, 11 . 

r  luger  waard, le l i lirCll , dour  dijkgraaf eu 
heemraden van dou polder  Wieringerwaard, ten raad-
huize des polders: het uitdiepen van p. m. 6300 str. 

. binnenvaarten iu dicu polder. 
, 13 . 

, te 10 uren, door bet gemeente best.: 
het afbreken en wodoropbouwen der  onderwijzers* 
woning. 

Amsterdam, tc 12 uron, door  burg. cn weth.: lo. 
het verlagen van de brug over deu Singel vóór de 
Paleisstraat; 2o. het inrichten van dc Westiiidisehe 
walerkecring tut onderbouw cencr  basciilcbrug en het 
vastmakeu der  bruggen over dc , Geldcrsche-
kade's- cn . 

. 14 . 

, te 11 uron, ten kantore van het -
restal aan de Oostpoort: liet bouwen vaa cene hof-
stede in den Prius-Alexnndcrpoldcr  onder -
berg, op het perceel land liggeudc langs dc Tocht van 
Terbregge en den . 

, tc 12 uren, door  den directeur  der  artillerie -
stapel- cn constructiemagazijnen: du levering van: 
perc. 1: 40,01)0 . nieuw gegoten roodkoper, in 
blokken, perc. 2: 5000 . Ban ka-tin, in blokken, in 
's s geschutgieterij  te , uiterlij k vóór 1 

i a. s. 

Woensdag, S . 

, te 11 ureu, door den eomm. der  genie, 
in Tivoli : het. doen van grondboringen op de -
bank, bij . Bilj . inz. uiterlij k 13 , te 
11 uren, op het bureau van den comm. voornoemd. 

, te 11 uren, duor het bestuur  vandc 
o , in hut gemeentehuis: 

lo. bet onderhouden der  polderwerkcn, bestaande iu 
15 schcpradwatermolcns enz., voor 6 achtereenvolgende 
j;iron , ingaande 16 Apri l '70; 2o. het maken, leveren 
eu onderhouden van de zeil- cn touwwerkeu van de 
bovenvermelde 15 watermolens tot dess droogmakerij 
bclioorcndo, ged. dezelfde 6 jaren. 

, tc 12 ureu, door hot . . kerkhest. 
vau den , in de pastorie: het bouwen van 
cene kerk met toren cn pastorie, volgens de plans 
van den architect P. J. . Cuypers, te Amsterdam. 

. bij  den architect J. J. van , tc Amster-
dam. Aanw. 11 , te 2 uren. 

, te 12 uren, door dc Nederl. -
wegmaatschappij  : dc levering van magazijnsgoederen. 

, te 12 uren, door  burg. cn weth., iu het 
logement o : het afbreken on veruicuweu van 
een gedeelte der  brug over de Vecht aldaar. Aanw. 
9 , van 11—1 uur. 

Uw*, tc 12 uren. door het polderbestuur  van de 
Breede VVutoring-bewestcn-Ycrscke. in c Prins van 
Oranje: de gewone jaarlijksch e werken tol vernieu-
wing cn verbetering van de waterkeoronde werken 
aan bovengenuomdcu polder. 

, te  uren, door  hei gemeente-
bestuur: de levering van 46,000 Quenastkeien, 1200 
en 800 kantkeien. 

Nijmegen, lc 1 uur, door  don ontv. der  rug. eu 
dom., bij  J. van : bet afbreken der t 
met hel duarvoor  gelogen bolwerk en het maken vau 
een coupure door  deu hoofdwal. Aauw. 13 , le 
l l uren. 

tiretli i , tc 1 uur , door do Noderl. -
maatschappij  : het maken van eene locomotieven remise 
met werkplaats en woning; het afgraven cn ophoogen 
van spoorwegterreinen eu het maken van een oprit 
cn zijweg op het station Arnhem. Aanw. ii t , 
to 11 uren. Bilj . iuz. 14 t bij  do directie. 

Borrulo , to 1 uur, door  het kerkbestuur  der , 
gemeente, ia 't logement c Schuur: het afbreken cn 
wedcropbouwen der  synagoge. Teekening bij  den 
kerkmeester  Jacob Filzas. 

Zlerlkzee, tc 1 urcu, door bet gemeentebestuur: 
de levering vau 10,000 stuks keieu. 

, to 2 urcu, door  regenten van het . 
Bestcdolingcnhuis: hut bouwen van couc ziekenzaal 
met badkumer euz. Aanw. 0 , te 2 urun. 

, 10 . 

. te 12 uren, door het ministerie vau bin-
nen], zaken: het op de hoogte brengen van eeu ge-
deelte van liet stationsplein buiten de t 
te , het maken van den bovenbouw, van 
bergplaatsen euz. Aanw. 9 en 11 , telkens tc 
11 urcu. 

VrUdag, 17 . 

, te 10 urcu, door het ministerie van 
binnenl. zaken, anu het gebouw van het prov. best.: 
bet bouwen van cene vaste ijzeren brug over  de -
waterleiding ten oosten van het kanaal vun Neuzen. 
Aanw. 11 en 13 , g ƒ14,500. 

«rott ingen, te 12 uren, door den ontv. der  reg. 
en dom., in hot s dc Beurs; het amoveeren vuu 
dc üostcr- en n met voorgologeu bruggen; 
liet slechten van de conrtines 2—3 ca 3—4 eu het 
maken van aarden dammen met bestrating in dc hoofd-
gracht vóór die conrtines. Aanw. 13 16 , van 
'' 12 uren. 

Zaterdag, l i . 

 to 12 uren, door den burgom. van -
mclumer-Oldephaert-en-Noordwoldc : lo. het aanleg-
gen van ccn grintweg van Warns nanr , 
lang p. ni. 3162 ; 2o. het bouwen eener  draaibrug 
over dc Warnservaart en eenc vnste brug over du 
vaart in , in bnvrugenoemden ann te leg-
gen grintweg. Aunw. 17 , te 11 uren. 

Zwolle, te  urcu, door het gemengd armbestuur 
der . gemeente i bet bouwen van oen oudc-man-
nea-en-vrouwenhuis. 

, SO . 
, te 10 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aau het gebouw van hot prov. best.: 
bet inrichten tot kunstweg van een gedeelte van den 
noordelijken rijweg langs de Noordervaart in de gem. 
Nederhemert en i iel. Aanw. 13 . g 
/11,800. 

, tc 1 uur, door  burg. en weth.: het leveren 
van Engclsche steenkolen ten behoeve der  gemeente-

gasfabrieken. 
, door dc lioofdadiniuistrnti e van het 

kolnn. werfdepot, n hurecln van den knpt.-kwartier -
meester  : de levering van de god. '76 bij  hol korps 
benoodigde voorwerpen van klceding eu uitrusting. 

g , 21 . 

Zoeter  waude, te 10 uren, door bel gemeentebest.: 
de levering van 400 3 grint . 

Woensdag, 23 . 

NSaveren, te 11 uren, door het dijksbestuur van 
t en-A. '/,., iu hut waturschaps-

huis : lo. hel maken van hei- eu stccuwerken aan tie 
zeedijken; 2o. het leveren van '.10,000 . n 
of Noordschen steen; 3o. idem vau 360,000 . brik ; 
to. idoin van 60  1 grint . 

, is  uren, door het bestuur der  uitwa-
tering, iu c g van Engeland: hot aanbrengen 
van 410 . lengte buitenberin mot hot verbeteren van 
eec gedeelte van den zeedijk; het geheel nieuw leggen 
vnn 2520 * zomormat; 2010 1 glooiing vun gesor-
teerden Vilvoordsohen steen, dik 25 . op nieuw 
puin; 2220 glooiing vun gesorteerden n 
steen, dik met de puin 45 j  2020 stuks eiken 
porkoonpalcn nieuw te levcreu cn te verwerken; 4040 
dennen pcrkocnpulcu: 2020 gecreosortuerdo dennon 
perkoun palen. 

 (op Ameland), le 2 uron, iu hut logement van 
G. Turen: cenigo vernieuwingen eu herstellingen aun 
de kerk cn pastorie der . gemeente alduur 

, tc  uren, op den polder -
: het maken eener  nieuwe kade opdien 

polder. 
Amsterdam. te 12 uron, door  regenten vau hot 

. wees- oude-maniien-cu-vrouwcuhuis : het 
éénjarig onderhoud, niet dc vernieuwingen, aan dit 
gebouw met de bijgebouwen. Aauw. 16 , te 
10 uron. 

, 23 . 

Biervliet , te 11 uren, door het geinoentebest.: lo. 
het uilgravcu eu bestraten mot keien, vun ongeveer 
1S25 str. . grintweg, liggende tnsscben do Oranje-
en , benevens hut aanvoeren vuu de sub 
2 vermelde keien eu kanlslccnen; 2o. dc levering van 
340,000 stuks keien en 3650 . kautsteonen. 

Zaterdag, £:> t 

'ü-llagr , tc  uur, door deu ontv. der  successie, 
rechten en domeinen, in o Vereeniging: dc grond-
werken, fundamentcu cuz. voor do koninklijk e stallen-
koetshuizen, manége enz., in den Priusessetuin uldaar. 
Aauw. door deu architect 11. P. Vogel, S , 
te 1 uur. 

Vrijdag , 31 . 
N-llage, te 12 urun, doorliet ministerie van kolo-

niën: het leveren van eenige telegraafbehoeften ten 
dienste der  overzecschc bezittingen. 

Zaterdag.  April . 
, tc 2 uren , door dc rentmeester der  do-

meingoederen van Z. . . Prins Frcderik dor  Neder-
landen , op het raadhuis: het doen vau vernieuwingen 
en herstellingen aan onderscheidene gebouwen onder 

, in 3 perceelen. 

Op later  te beiialeu datum. 
Jutrijji : het bouweu eener  boeren huizing op dc 

ESthc bewoond door  -'au len. 

, Vi Febr.: de herstellingen en vernieuwingen 
aau dc kerk der . gemeente; geguud aan  J. 

l ink, le , voor  /573'J. 
Angeren, PJ Febr.: hot verlougcu van het kerkge-

bouw dor . gemeente en het bouwen vnn ecu 
nieuwen loroii ; minsto inschr. was . Jansen, to -
dam, voorf 5040. 

, ]'.) F'ebr.: het eerste perceel der  bedijking 
langs dc ; minste inschr. was W. J. vun der 

, te Voorst, voor  ƒ573'.). 
l him, 111 Fobr.: bel bouwen eener  koopmaus-

huisinge met pakhuis cn stalling; gegund aan E. . 
iliemstra, te llallum , voor  ƒ7638. 

Vierhuir.en , 10 Febr.: het afbreken cn herbouwen 
eener  boerenhuizing cn schuur in den Westpolder; 
minsto inschr. was P. Timmer, te Vierhuizen, voor 
ƒ 8527. 
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. — A. Eindhoven cn Zn , Zwolle. — 

. G. J. Boelen. 1c , — 1'. . u en Zn., 
. . J. , te . — . Wed. 

. Vrijda g eu Zn., to Amsterdam.  S'. F. J. B. Wester, 
tc WatsdorlT , 

, 20 Febr.: het bouwen van een woonhuis 

cn schuurtje te n ; minste inschr. was . 
Bldersveld, tc n , voor  ƒ 5 0 7 5. 

Apeldoorn. 21 F'ebr.: de verbouwing van school 
no- 2; iiigokomeu 6 bilj. , als: 
J. Wegorif, te Apeldoorn, ƒ 3505. 

. Willomsen, „  idem „  3409. 
J . , „  idem „  3283. 
J. van den Braak. „  idem „  3000.50 

. VV'egerif, „  idem „  294S. 
. VVegerif, „  idem „  8888.88 

gegund. 
n ad. , 21 Febr.: hut bouwun vau eon 

woonhuis voor  Wed. Boogaordt: minsto iuschr. was 
J. Staal, te n a,d , voor  ƒ14,431. 

Ensrhedé . 21 Febr.: hot bouwen van 2 woningen 
aau du : gegund aan 11. Tónis, te Enschedé, 
voor ƒ 1406. 

Aditard , 21 F'ebr.: het bonwou eener  bijzondere 
school mot onilerwijznrswoning; gegund aan . -
veld, tc n , voor  ƒ4350. 

Apeldoorn, 22 Febr.; het bouwen vau eeu woon-
huis, slachterij  enz.: ingekomen 0 bilj. , als: 

. VVegerif, te Apeldoorn, ƒ 12,600 
J. W.gerif, „  idem „  12,420 
J. , „  idem „  11,840 
A. N. vau Bok, „  Epo, „  11,777 
J. v. d, Braak. „  Apeldoorn, „  11,020 

. Wegeril, „  idom „  11,524 
, 22 Febr.: dc voltooiing van den zuid-

west cl ij  ken toren van de ; minste 
inschr. was . Peters, te , voor  ƒ10,748. 

, 24 Fobr.: de levering van 3000 . ma-
ehinekolen; gegund aan Th. , te , 
a f69 per  100 . 

 23 F'ebr.: dc levering van gegoten-ijzeren 
straalkolkcn; minste inschr. was do j e 
Prins van Ohmje. te , voor  /*3028.00. 

, 23 Fubr,: het bouwen van een woon-
huis in hut Westeinde; minste inschr. was 8. Botman, 
te Bovcukarspel, voor  ƒ2535. 

, 23 Fobr.: het bonwen van een school 
voor 0 kinderen, met ameublement uuz.; ingekomen 
10 biljetten , als : 
G. J. Brugsma, te Franeker, ƒ 34,988 
J- , „  Ureterp, „  33,800 
W. T. Nauta, „ , „  33,000 
Tli . G. s en 

1). , „ , „  32,745 
A. J. Fuddcmn, „  idem „  32,066 
P. S. , „ , „  38,518 
C. S. Scbicre, „  Brmrnbergum, „  32,405 
A. Feustra, „ , „  32,369 

. A. .1. Tavcrno, „ n warden, „  32,206 
S. Wieriug, „  Bergum, „  32.22S 

. Bofstra, „  Franeker, „  31,917 
1>. v. Baren, „  idem „  31,585 
G. . Brouwer. „  idem .. 30.9
S. Jansen, „  Poppingawior, „  30,804 

. E . „  Joure, „  29.900 
S. Bergsma, „  Franeker, „  29.873 
T. , „  llnrliiigca , „  29,477 
W. A. van Bloemen, „ , „  28,856 
B. J. ÉUuratra , „  Franeker, „  27,995 
gegund. 

 23 Febr.: het bouweu van conc nieuwe 
zaal cn hot verbouwen vun du bestaande voor  Gebr. 
Pctraous: minste inschr. was . vnu Baren, te Fra-
neker, voor ƒ 1443. 

 , 23 Fobr.: eenc vcrlimmerin g aan 
den doorreed achter de herberg van . van der  Woud; 
gegund aau W. S. de Vries, tu llallum , voir  ƒ2906. 

 24 Febr: bel bouwen van 6 arbeiders-
woningen voor  Gebr. Vnn dor ; ingekomen 17 
biljetten, als: 
T. Baar, te , ƒ 8033. 
Bosch cn , „  Amsterdam, „  77CS. 
B. van Schadewijk, „ , „  7720. 
E  de , „  idum „  769S. 

. E. , „  idem „  7620. 
J. G. Sepp, ,. idem „  7600. 
VV. J. Swoan, „  idem „  7500. 
P. dc Graal, „  idem „  7460.85 

. , „  Baarn, „  7410. 
C. Swaan, „ , „  7400. 

. Andriessen en Zn-, „  idem „  7350. 
A. , „ m „  7320. 
N. vnn Vcerscn. .. idem ,, 7265. 
G. Scpp, „  idem „  7250. 
A. Corton, „  idem „  7248.29 
A. van , „  idem „  6599. 
J. C. ï . Zwoesuardt, „  idem „  6590. 

 24 Febr.: het bouwen van 3 villa' s in dc 
Spiegel; minste ir.schr. was G. , te Bussum, 
voor ƒ 18,300. 

, 24 Febr.: het leveren vun ongeveer 
200 ' grint ; gegund aan J. Gccnse, tc , 
 ƒ 8.4  per J . 

 , 25 Febr.: het lichten van eeu vaar-
tuig te ; minste inschr. was J. A. vau Wij k 
Pistoor, te Tiel, voor ƒ 4970. 

Zoetermeer, 25 Fobr.: het stichten der  gebouwen 
met aardwerken voor het stoomgemaal in den -
manspolder; ingekomen 11 bilj. , als: 

. . Vroomaus, lc Stompwijk, / 27,450 
A. v. d. Bogaard, „ , „  26,979 
W. van k VVz., „ , „  24,730 
W. . Seheep, „ , „  24,099 
A. , „  Schiedam, „  22.S67 
W. A. G. Jansen en 

. Uollaudcr, „  Utrecht, „  22,650 
C. van der  Wiel, „ . „  21,698 
A. van den Burg , „  Boskoop, „  21,600 
J. P. , „  Stompwijk, „  21,100 

. Groencwegcn, „  Nootdorp, „  20,790 
Gebr. Visser  Gz., .. Papeudrecht, „  20,250 
gegund. 

\ lai lilwedde, 25 Febr.: het bouwen vuu eene school 
eu onilei'wijzerswoning te Terapelerkanaal: gegnad aan 
S. S. Straling, te Oude-Pekel», voor  ƒ6346. 

 26 Febr.: do levering vau 45,000 . 
tlolmsidfl gaskolen; minste inschrijvers waren t'. Burg 
buis, te , voor  ƒ0,78Vu per . gegund. 

l'trrcht , 26 Febr.: de levering van 835.000 . 
Ncw-l'eltou gaskolen; ingeschreven door  VV. n 
un Zn., te , voor  /'0.70'i n per . 

, 28 Fobr.: het vernieuwen vnn 2 bruggen; 
minste inschr. was S. vau , tu , voor 
f 1825. 

(.ruilingen, 2S Febr.: het plaatsen van eene plan-
ketting en een sluitmuurtj e bij  het bulpbureau van 
politiu builen de ; minste inschr. wns G. 
Beenerer, te Groningen, voor  ƒ148. 

Groningen. 29 Febr.; lo. het vervolgeu met bet 
licrlcggcn van stcenglooiingeu tea noordwesten van 

; ingekomen 2 biljetten, als: 
G. . e . ƒ 21,557 

. . van Buren, .. idom „  81,184 
2o. het liurslellun van defecte glooiingen ann het 

kanaal vau Groningen unar  Stroobos; ingekomen 4 
bilj. , als: 
B> , le Snppemrcr, f 1536 
J. Veendijk, ., O bargum, „  1350 
Y. Wietscma, „  Grouingeu. „  1347 

. J. n Jz., , idem „  1250 

 1 , het maken  Stellen  den 
ijzeren eu stalen bovenbouw unz- vau de Willemsbrug 
over de ; ingek. 7 biljetten, als: 

e perc. 2e perc. a 
Actien-ücsellschaft 

J. C. , te 
. ƒ 776,889 / 1,039,000 

Société anouyme etc. 
do Willebrocck, te 
Brussel, 1,024,331 

Nederl. Stoomboot-
maatschappij, te 

, 844,000 
n ungshütte, 

tc Oberbausen, 804,99» 
. J. t in.-.  en Co., 
te , ƒ 195,950 

. Fabriek van 
Stoomwerktuigen, 
tc Amsterdam, 994,000 

Cuil cn Co., te Purijs, 928.000 

 2 : du luvering eu opstelling van 
ameublement cn materieel, ten behoeve van het ijk -
kantoor tc Amsterdam: minste inschrijver  was . 
Osinga, tu Amsterdam, voor . 

. 4 : hij  du aanbesteding van wer-
ken op Fijenoord voor dc e -
eeniging was J. de Bruyiie. te , dc minste 
inschrijver , namelijk: bestek no. 10 voor  f S3.454; 
bestek uo. 11. condor  bnuvering der  materialen, voor 
ƒ142,830; gegund. 

 N N E N  A N . 

'S-Gravenhage. Bij  beschikking van 20 Fe-
bruar i 1876 is aau Gebroeders Pot, te Bolnes, 
gemeente , lot wederopzegging, ver-
gunning verleend vuor  een Btoomsleepdienst langs 
de rivieren in de provinciën Noord-Brabant, Gel-
derland, , d en Zeeland. 

- - r  den Gouverneur-Generaal van Nud.-
ludie zijn benoemd bij  den Waterstaat en 's s 
Burgerlijk e openbare werken: tot architect 
klasse, de architect 2 r klasse C. A. de ; 
tot architect 2'lB klasse, de Opzichter  l * - klasse 
.1.11. Bugten, en is benoemd tot adjunct-ingenieur 
bij  du Staatsspoorwegen op Java, . . J. Baron 
van , thans als ingenieur  toegevoegd aan 
den ingenieur, belast met een onderzoek omtrent 
den aanleg van spoorwegen op Sumatra, J. . 
Cluysenaer. 

— r  deu directeur van Burgerlijk e open-
bare werken ziju overgeplaatst: Van Soerabaia 
uaar , de opzichter  1ste klasse 11. A. 
von NeidschQts; van Padang nanr  Padang-Sidem-
poean, de opzichter 2de klasse S. E. ; 
van Palembang naar , de opzichter 
3de klasse P. Borland; van n naar  Pono-
rogo, de opzichter  3de klasse VV. Wustiuaas; van 
Pasoeroean naar  Boeloelawang, de opzichter  3de 
klasse 11. G. Bui tink . 

Geplaatst: Bij  de directie, de herbenoemde in-
genieur 1ste klasse S. Westerbaau ; te 
Batavia, de benoemde opzichters 2de klasse J. E. 
Gebel cn A. W. C. Bake; te Sauiarang de be-
noemde opzichter 2de klasse A. . van der  Wal: 
te Padang, de benoemde opzichter 3de klasse . 
S. . 

— t gebouw voor de e stallen, 
koetshuizen uu manége, dat wordt opgericht in 
den Priusessetuin, zal met hut front gekeerd zijn 
naar den n Wal. 

Be afmetingen daarvan zijn rui m 100 meters 
breedte cn bijna even zooveel diepte, zoodat het 
gedeelte van den tuin tot aau den vijver  er  bijna 
geheel door  wordt ingenomen. 

Ter linker - en rechterzijde van den hoofdin-
gang komen de koetshuizen. c stallen scharen 
zich om een ruime binnenplaats, terwij l boven-
dien de beide eindvleugels van het hoofdgebouw 
tot siekenstallen zijn ingericht. e manége ligt 
in het centrum van het achtergebouw recht tegen-
over den hoofdingang. u eerste verdieping be-
vat aan den n Wal de bureau's en een 
twintigta l woningen voor  ongehuwde koetsiers 
met de lokalen tot berging vau gelutuigen enz., 
turwij l boven de stallen du verdere ruimt e voor 
hooi-, stioo- en havcrzolders is bu>teuid. 

e belangrijke bouw wordt uitgevoerd naar 
de ontwerpen van den architect . P. Vogel 
alhier. 

Utrecht . n verband met du aanvrage van den 
beer F. (.'. Bake, benoemd hoofdingenieur  voor 
den provincialen Waterstaat iu Noord-Brabant, om 
eervol ontslag uit zijne tegenwoordige betrekking 
bij  du Staatsspoorwegen, heeft met 1 Apri l e. k. 
eenc mutatie plaats onder  hut korps dur  ingenieurs 
dei j  tot Exploitati e vau Staatsspoor-
wegen. u ingenieurs . P. . G. van dur n 
en A. VV. T. , thans ter  standplaats Venlo en 
Bergen-Op-Zoom, worden verplaatst naar -
togenboscb en Venlo, terwij l du dienst van sectie-
ingenieur le Bergen-op-Zoom in opgedragen aan 
den heer . J. Sonneville, tot dusverre adjunct-
inspecteur bij  de . 

— r . . C du Bois, commissaris van 
de j  tot exploitatie van Staatsspoor-
wegen, zyn eenige beschouwingen iu het lici t 
gegeven omtrent het eventueel wijzigen der  con-
cessie dier . e schrijver  wijst daarin 
op het onhoudbare van du tegenwoordige over-
eenkomst der j  met den Staat, en hel 
onaannemelijke van de outwerp-overeeukomst, 
waarover iu hut Voorgaande jaar  onderhandelin-
gen, doch sunder  resultaat, zijn gevoerd. 

. 11. C. du Bois is van oordeel, dat men op 
de volgende wijze tot een zuiveren toestand kan 
geraken : e exploitatierekeningen der  lijnen 
Almelo -Sul/bergen en g moeten 
niet langer  afzonderlijk gehouden, maar veree-
nigd worden met die vau de Staatsspoorwegen. 
s die vereeniging aangenomen, dan behoorde de 

Staat verder aan de j toe te staan : 
. eeue vaste uiiuiinuiu-reut ü ad 4 pUt. over 

bet maatschappelijk kapitaal; 
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2°. het deelen voor  de helft met den Staat, 
tot 6 pCt. in hetgeen de netto winsten der  ex-
ploitati e meer  dan die 4 pO  minimum-rent e 
over  het maatschappelijk kapitaal zouden bedragen: 

3°. het verkrijgen van '/: . ' n hetgeen de netto 
winsten der  exploitatie meur  dan 6 pCt. over 
het maatsch appel ijk kapitaal zouden beloopen. 

Onder  de exploitatiekosten zouden begrepen zijn 
al die kosten, welke in deontwerp-overeenkomst 
daaronder  gebracht waren , ten laste der -
schappij; terwij l de uitgaven die de Staat daar-
bij  voor  zijne eigen uitsluitende rekening zich 
heeft voorbehouden, voor  zijne uitsluitende reke-
ning zouden verblijven, cn niet, als exploitatie-
kosten, inet de brut o opbrengsten zouden verre-
kend mogen worden. 

. r  den Gemeenteraad is tot 
stads-ingenieur  benoemd de heer  Brendcr  Bran-
dis, geboren te Pernambuco, thuns ingenieur  te 
Sigmaringen. 

 Van hier  wordt gemeld, dat het 
harden van glas reeds een concurrent heeft ge-
vonden, cn wel in zekeren F, . wien het 
gelukt is stukken glas even hard te maken, als 
dat, vervaardigd in de fabriek van den heer  Jeekel. 
Naar  men wil , zou hij  plan hebben eerstdaags 
eene groote keet te doen bouwen, teneinde op 
grooter  schaal de fabrikage er  van tc kunnen be-
werkstelligen. 

. 

Beleefdelijk verzoek ik u dezen in uw eerste 
ttemmer te willen plaatsen, 'tgeen u mij  na de 
redactioneele conclusie, die u aan het slot van 
mij n jongSten brief aan deu heer n plaats-
tel, wel t weigeren zult. 

U zegt daarin dat de stelling van den heer 
:  nog altij d ouweder-

legd is. Veroorloof mij  op tn merken, dat daar-
omtrent geen quaestie l>estuat: het opzamelen der 
stolien, de daartoe benoodigde brandstof, werk-
loonen, rente en slijtage der  toestellen. dat alles 
kost geld, daarover  bestaat geen strijd . r 
het punt, waarover  de heer n met mij  vun 
gevoelen verschilt, ligt daarin, of men de warm-
tebron, die de afgewerkte stoom bevat, eene kos-
telooze mag noemen, ja dan neen. e heer -
teyn beweert, dat er  meer  voordcel in ligt deu 
stoom komende uit de cilinders der  moteur*  te 
condenseeren en in arbeid om te zetten, om 
nieuwe brandstof voor  de verdamping te bezi-
gen; — terwij l ik vermeen duidelij k aange-
toond te hebben, dat men iu het geval van pou-
drclte-maken veel meer  voordeel uit de brand-
stof trekt , indien men dien stoom tot het ver-
dampen dei vloeistof bezigt; terwij l ik het meer-
dere nutti g effect, op die wijze uit den ontsnap-
penden stoom verkregen, een kosteloos gebruik 
dier  warmtebron noem. 

Zoo constateert toch de lieer  Van der , 
r  der  Gemeentewerken tc , in 

uw blad van 7 November  jl . ,  t.  r er  door  den 
 algewerkten stoom der  machine gemiddeld 800 

pkilogram faecaalwater  per  uur  werd verdampt, 

t elfect werd dus verkregen met een warmte-
bron, die anders verloren gaat: vandaar  liet 
gezegde dat meu ze  heeft. 

i bestaat het verschil van gevoelen, en 
de lieer n is er  niet in geslaagd het zijne 
te bewijzen, evenmin als zijne bewering, dat 

, door  de machine met vooi bedachten rade 
grooter  le maken dau noodig is, sloom binnensmok-
kelt om d.il voordeel nog grooter  te doen ziju. 

ï dankzeggend voor  de verleende plaatsruimte, 
teeken «ik hoogachtend 

C. . E N . 

A d v e r t e n t i e n . 

Op Vrijda g den 31 t 1876, des middags 
ten 1*2 ure, zal, onder  nadere goedkeuring van 
den r  van , door  deu , 
Chef van het Technisch beheer  van den liijks -
telegrauf, aan diens bureau, Binnenhof N" . 2, 
tc "s-Gravenhage, wurden besteed: 

e besteding geschiedt bij  inschrijvin g , volgens 
art . 3 van het bestek. 

t bestek ligt ter  lezing aan het lokaal Bin-
nenhof N" . 2 le 's-Gravenhage, en is op franco 
aanvrage te veiknjgen bij  de S J. 
en 11. VAN , te VGntvenhage. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij  den 
r  voornoemd. 

, 
k 

. 

E S 

,
e bezittingen en Japan 

de

J ü t S VA. \ " 
's G ravenüage. 

g 

G f i T . 

in het 

Timmerhui s te

 d e

325
e vuunvaardeti lieden, u |i ile gewone dagen 

en uien , tel leüing op het bureau voor  de Plaat* 
«elyke Werken, enz. iu het

Ontmanteling van cn. 

E . 
e ONTVANGE r E en -

N te  zal op Vrijda g den 
17 t 1876, des middags te 12 ure, in het 
huis de Beurs, bij  J. VAN S aldaar, 
in het openbaar 

: 

e te verwerken hoeveelheden bedragen 
in ronde getallen : 

e besteding geschiedt hij  enkele insein ij  ving. 
Bestek en teekeningen liggen na t 1676 

ter  inzage aan de kantoren der e en 
n tc  ,  eu 

 en ziju aan laatstgenoemd kantoor 
tegen betaling van een gulden te bekomen. 

e aanwijzing in loco en nadere inlichtingen 
worden gegeven door  den Opzichter  G. S te 
Groningen, op alle werkdagen van den 13*"  tot 
den 101" 1 , des vooi middags van 9 tot 12 ure. 

. 

Ontmanteling van Nijmegen. 

E ONTVANGE A E EN -
N te  zal op

15  1876, des namiddags ten één ure, bij 
den Societeithouder  J. VA N , aan de Groote 

n  aldaar, in 

t afbreken der t mat het 
daarvoor  gelegen Bolwerk en het 
maken van eene Coupure door  den 

. 
NB. e te verwerken hoeveelheden bedragen 

onder  anderen 4856 » Aardewerk, 4267 
 1 Breekwerk en 510 3 Bestrating met 

oude keien. 

e besteding geschiedt hij  enkele inschrijving . 
t Bestek ligt ter  inzage aun de n der 

e en n te

en  cn is aan laatstgenoemd r 
van 4 t 1876 af, tegen betaling van vijfti g 
Cent te bekomen. 

e aanwijzing in loco zal gegeven worden op 
 13  des voormiddags ten elf ure. 

Ontmanteling van , 

E ONTVANGE E EN -
N te  zal op g 10 

t 1876, des middags ten 12 ure in het lokaal 
 aldaar, in het 

openbaar 

e te verwerken hoeveelheden bedragen 
o. a. 4550 1 aardewerk en 415 1 bestra-
ting , deels met nieuwe keien. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 
Bestekken liggen na t 1876 ter  inzage 

aan de kantoren der e en n te 
 en  en zijn aan 

laatstgenoemd kantoor  tegen betaling van vijfti g 
cent te bekomen. 

e aanwijzing in loco znl gegeven worden op 
g den 14 t 1 « 7 6, des voormiddags 

ten 10 ure. 

T 
uit de Fubriek vun den r 

W . t t o . 

 ondergeteekenden bei igten, dat zy met den 
verkoop dezer B  belast zijn. 

s zyn op aanvrage te bekomen. 
n Grossiers en Winkelier s genieten ruim 

rabat. 
 Februari j  187Ö. 

e <fc Oü., 
Prinsesgracht \ 331, 

Openbare Aanbesteding. 
 en S der  ge-

meente  zullen op g den 
t  ten 12 ure des middags, up 

het , in het openbaar  en bij  enkele in-
schrijvin g doen aanbesteden: 

t inrigten van de West e Wa-
terkeering tot onderbouw eener  Bas-
culebrug eu het vastmaken der  Brug-
gen over  de , Geldersche -
de's- en . 

e voorwaarden dezer  aanbesteding (met daar-
bij  behoorende teekeningen), zijn uitsluitend te 
verkrijge n ter j  der  gemeente, tegen be-
taling van ƒ2.50, en liggen voorts ter  inzage in 
een der  lokalen van de Secretarie (afdeeling

 tijdelij k kantoor  houdende in de 
lokalen van het voormalig Oudemanhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen wor-
den aan genoemde afdeeling en aan het bureau 
van den r  Stads Architect B. E F Jz., 
aan den Stads Timmertuiu , des voormiddags van 
1 0 — 12 ure. 

N TEX . 

26 Februari j  1876.

E . 

U T 
l E STATEN VAN

noodigen hen, die wenschen iu aanmerking te 
komen voor  de betrekkingen vuu

 of  van den Provin-
cialen Waterstaat, uit , zieh te dien einde vóór 
of op den  aan te melden. 

Benoembaar  zijn zij  alleen die in het bezit ziju 
van een diploma vau , bedoeld 
bij  de wet van 2  1863, Staatsblad n" . 50, 
of vóór dc invoering diei wet bet diploma van 

r  of den rang vau r  van 
den Waterstaat verkregen hebben. 

e jaarwedde van den i is /
die van deu r  Beiden genieten 
reis- en verblijfkosten naar  dc tweede klasse van 
liet tarief vastgesteld hy 's, Eonings besluit van 
15 r  1840, Staatsblad n" . 62, en heb-
ben aanspraak op pensioen, ten bedrage van de 
lul u hunner  jaarwedden, wanneer  zij  den ouder-
dom van 05 jaren en een iiiensttij d van 20 jaren 
hebben vervuld. 

Ten behoeve van het Bureau wurden drie, dooi-
de Provincie bezoldigde, beambten beschikbaar 
gesteld. Vuor de overige bureau-kosten geniet 
de r / 300. 

Afdrukke n van bet t op den Provin-
cialen Waterstaatsdienst cn van de n 
zijn , op aanvrage, voor belanghebbenden ter  Pro-
vinciale Griffi e verkrijgbaar . 

VA N ,

VA N ,

 don 18 Februari j  1876. 

E ONTVANGE S N * 
N te  zal op Zater-

dag 25 t 187l>, 's namiddags  uur , in 
het l  in de

aldaar, in het openbaar  bij  enkele inschrijving , 
aanbesteden: 

e Grondwerken, Fundamenten enz 
voor e Stallen, i 
aen, e enz. enz. in den Prin-
cessetuin te 's Gravenhage. 

Aanwijzin g in loco op Zaterdag t 1876, 
's namiddags een uur , door  den Architect . P. 

, aan wiens , t N°. 64, 
inlichtingen verkrijgbaa r  zijn. 

Van 10 t 1876 af is het bestek voor  f 1 
te bekomen ten e van voorn. Ontvanger, 
ook, tegen vooruitbetaling, door  tusschenkomst 
van alle andere Ontvangers der e en 

. 

S & VAN . 
ftgenurs

m X.tijde 55, . 

VAN N EN S 
. 

 .au Y &  C . te n ter  dade-
lijk e aflevering gereed tot minstens eoneurreerende 
prijzen. 

Elfde . 5°. 11. Zondag 12 t 1876. 

 of koper, alsmede

 cn N >un  ai 
. alle .gorten vat 

 gejat.
, enz. enz. 

. 
Uitii.unten d geschikt voor  dëtuilteckenhigen aan 

, enz. 
Verkrijgbaa r  in het

v a n . J . , 

Exploitatie de n van VA L E , 
A G E N T E N vuur  d geeft berigt dat dour  haar  tut eenige 

zyn aangesteld: 

S & , ©* . 

rknuj i van

A m s t e r d a m

E T & . C o. , 

door  wie ook tut het  inlichtingen worden versteel.t 
 aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de  itellwec 

 voor  geheel 
." . 3, te Amsterdam. 

 ïïk.  &, ZOON, 
! 8 te , 

hebben nieuwe Stoomketels te e g . 

k van , Specialiteiten iu 
, , -

en . 

 Ci .1111. 
N VA N , 

E. . . 

ra 
. 

Specialiteit var  ter  bewerking van 

k „de e " 
 i

t e . 
, N en .EN 

van verschillende houwwerken , Stoomgemalen, 
Fabrieken , llrnggen . n , enz. 

. 

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

P  e > Nic r ft  Alle kmnr w 

menteli in cement, nips, e»?.. Portland-Cement .i J |icr  vat 

n 
e r k er  A Buddliif lrh .

w trrrrliir n ie Vrl|i te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VA N -

 l'l : , te

» tri i elnl'n te koop nabij  de n 
aan den Singel, te  te bevragen bij  den 
architect  aldaar. 

u.druk t by l i . V,. VAN  t '  Arnhem — fl||e stukken  1. W. VA N T  1). . 

V O O

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

: 

Vencbijnt Zondag*. Prij i per  8 mundeo f 1.95. n abonneert zich .oor 

een jaargang. Afzonderlijk e nummer, bij  .ooruitbertelliui r  16 cent.. 

Al l e stukken en n te n aan 

de e te . 

: 

V»n 1—6 regels ƒ l . — , verder  voor  eiken regel plaatsruimte 20 rents eu 10cents 

vooreen nommer  van bet blad. Advertentien voor het buitculaii d itfóccuUper regel. 

F. W. T te , 

beveelt zieh voortdurend aan tnt  van j 
 ens., met /ink . lood of 

leijen. en verder  voor  de levering van otter

E T U N N E  V A N N . 

 8./ 

e voortgang bij  de boring van zeer  lange 
tunnels hangt hoofdzakelijk af van het gebruik 
van werktuigen en van eene aanzienlijke be-
weegkracht. 

e kracht wordt overgebracht door  de saam-
geperste lucht, die de boortoestellen drijf t en te 
gelijk de dampkringslucht in het binnenste vnn 
de tunnel verversent. 

Üm dit vermogen te verkrijgen zijn waterval-
len, voortbrengers van beweging en toestellen 
vuur  sainenpersing noodig. Wij  zullen dus in de 

 plaats spreken over  de afleidingen van het 
water  en de voortbrengers van beweegkracht, 

i over  de sanieupersei s van lucht en einde-
lij k over  de werktuigen , door  deze lucht bewogen. 

Aan de zuidzijde  de tunnel kan men parti j 
trekken öf van de Tessin óf de Tremola (1); deze 
laatste slrojm , die uit het meer  Sella neerstort, 
boven het hospitaal, heeft een minder  troebel 
water  en een verhang van '20 op 100, voordee-
len, die hem de voorkeur  moesten doen toekennen. 

Naar  vroegere metingen berekende men, dat 
lij n minimum-inhoud aan water  drie-tot vierhon-
derd liters in de seconde zou zijn; om zooveel 
mogelijk van deze geringe hoeveelheid parti j  te 
nekken, moest men een maximum-val hebben; 
bijgevolg is de drukhoogte
van den bovensten vergaarbak tot de turbines 
gebracht geworden op 180 meters of 18 damp-
kriagidrukkingen . 

e afleiding bood tal van schijnbaar  onover-
komelijke zwarigheden aan; deze steil ingesloten 
stroom loopt door  een bergpas, waarin ontzet-
tende sneeuwvallen bijna eiken winter  zijn bed 
verstoppen. t is evenwel onontbeerlijk den 
stuw en de  naar  welgevallen te kun-
nen bezoeken, zoowel als dealleidingskanalcn cn 
de vergaarkom. 

e heer  Favre heeft het vernuftige denkbeeld 
gehad de  over  te brengen naar  een 
zeer  verheven punt, waar  de Tremola het ge-
heele jaar  genaakbaar  is; van daar  stort zij , door 
cen kanaal  vnn duizend meters, dit water  in bet 
bed van een kleineren stroom, meer  verwijderd 
vun de sneeuwvallen. 

e vergaarbak voor  dc bezinksels
die de d:ijvende lichamen en het grin t moet te-
genhouden, is naast net bed van de Cbiaso. be-
schut door  een op zich zelve staande rots. 

Uit deze kom, 180 nieters booger  geplaatst 
dau de drijver s van de waterkracht, daalt het 
gezuiverde water  door  eene leiding van O.mÜÜ 
middellij n en 8+1 m. lengte, gevormd uit buizen 
vun zeer  weci standbiedend gesmeed ijzer, tol het 
gebouw der  drijver s en siimenpersers, dat naast 
de werkplaatsen gelegen i-

e val- of sturthoogte vun 180 S3, is, gelijk 
wij  gezegd hebben, een maximum voor  water-
radeien van een aanzienlijke kracht ; de voor-
beelden daarvun zijn zeldzaam en zij  onderstelt 
eene groote volkomenheid in de bijzonderheden 
der uitvoering. 

e bestelling van de vier  turbines, ta«j7e«-
tiaai»-a(itre». genaamd, is gedaan bij  de beroemde 
firma  Escher, Wyss enCie, te Zurich . e tur -
bines zijn met verticale as; zij  hebben l.iuüO 
middellijn , 100 schoepen en down ongeveer  330 
omwentelingen in de minuut. 

Zy tijn  met hare schoepen uit één stuk gego-
ten ea «Oü  onder  deze buitengewone druk -
kingen duurt brons vri j  wat langer  dan gesmeed 
ijzer , gegoten ijzer  en staal j  de schok van het 
water, onder  18 danipkringsdrukkingen , zou na 
weinige maanden dienst deze dri e laatste metalen 
aantasten en doorboren. 

Elke dezer  turbines beheerscht, door  een enkel 
getand rund , een horizontalen drij f bulk, en al 
deze balken zijn op eene zelfde lyn geplaatst en 
kunnen elkander  helpen; daaruit volgt eene groote 
zekerheid voor  de regelmatigheid van de drijf -
kracht . 

e werking dezer  toestellen is allerbevredi-
gendst geweest, en slechts één ding is soms on-
loereikeiid geweest, namelijk de hoeveelheid water 
uit de i ïemula op dagen van ongemeene koude 
of groote droogte. e hoeveelheid is nu en 
dan gedurende korten tij d gedaald tot minder  dan 
100 liter s per  secunde. 

) Üeier  dagen beval de ingeuieur  Uurkl i den Zwitsers 
s«u uiccr  partij  U trekkeu vsai Uit waterkracht. A ffevoe 
wk voor

r  de werking der  boortoestellen en der 
luchtverversching geen enkelen dag mocht stil-
staan, besloot de heer  Favre in 1874 ook uit de 
Tessin drijfkrach t te pulten. 

e bergstroom boven Airoi o schijnt alle duur-
zame afleiding tc trotseeren ; zyn verhang is zwak 
en hij  stroomt tussehen steile oevers, geheid be-
staande uit afschuivende rotsgronden, langs welke, 
tot overmaat van gevaar, eiken winter  lawinen 
van sneeuw en gesteenten glijden. 

n heeft niettemin dezen gevaarvollen arbeid 
ondernomen en men is er  in geslaagd. t af-
leidingskanaal kan eun teerliug-meter  water  in 
de seconde afvoeren; het hangt als het ware voor 
een groot deel aan de bijna loodrechte rotswan-
den en loopt door  twee brugkanalen

 25 tot 30 . hoog boven de berg-
stroomen Albinasra en Tremola. 

t ontwerp om het water  vnn de Tessin door 
een kanaal van zeven kilometers lengte naar  den 
vergaarbak der  Tremola te brengen, bood onover-
komelijk e zwarigheden aan. g heeft men 
er  zich toe bepaald een kanaal van dri e kilom. 
aan te leggen en een tweede vergaarkom te ma-
ken, slechts op net/ent ig m. icrs boven de tan-
gen tiaal-raderen geplaatst. Er  zijn dus te Airoi o 
twee afleidingen van het water  en twee vergaar-
en bezinkkoiunien, welke laatsten twee verschil-
lende valhoogten hebben, waarvan de eene het 
dubbel is van de andere. 

Voor twee zoo verschillende hoogten, over-
eenkomende met snelheden in verhouding van 
twee tot drie, was het raadzaam de toevlucht 
te nemen tot twee verscheidenheden van turbines. 

e xoo belangrijke toevoeging van beweegkracht 
is op eene rationeel*  en opmerkelijk gelukkige 
wijze verwezenlijkt geworden, door  op eiken drijf -
bak der  tangentiale raderen eene tweede turbin e 
te plaatsen van andere afmeting, berekend naar 
de mindere storthoogte van het Tessin-water. 

e viernieuwe tui bines, van het stelsel Girard , 
hebben elk haar  afzonderlijke  en baar 
afzonderlijk e valdeur; zij  zijn vervaardigd en 
opgesteld door  het huis Escher, Wyss en C" . 

e hulp werktuigen leveren een geheel, dat 
zeer  gemakkelijk te regelen is, en verzekeren ge-
durende het geheele jaar  een regelinatigen gang. 

t water  van d« Tremola, minder  bezwan-
gerd met overblijfselen en grint , geniet altij d de 
voorkeur, maar  zoodra haar  afvoer  beneden de 
noodige hoeveelheid is, doet men het slechts 
werken op een beperkt getal tangentiaal-raderen, 
en het Tessin-water  brengt de hulpdrij-er s in 
beweging. Bovendien, zoo de leiding van 18 
danipkringsdrukkinge n ergens gebroken was of 
door  eenige andere oorzaak haren dienst moest 
staken, zuu de leiding der  Tessin er  in kunnen 
voorzien. 

e tweede kanaal-arbeid, zoo merkwaardig 
door  zijne stoutheid en zijne oordeelkundige uit-
voering, heeft ten volle aan hdt doel beantwoord. 
Zij n gewichtigste vrucht is de drijfkrach t bij  den 
zuidelijken tunneliiioud tc vermeerderen en te ge-
lij k te regelen; uien kun in de werkplaatsen vuu 
Airoi o beschikken over  een vermogen, gelijk aan 
duizenl puardekrachlen  zelfs meer. 

Aan den kunt vun  is liet dal ook 
blootgesteld aan de lawinen van steenen cn 
sneeuw; maar deze, minder  veelvuldig en min-
der sterk, duren kort en hebben geen ander 
ernstig ongemak dan het water  van de s 
biijitchii g te maken, en liet voor  eeu of twee 
dagen te veranderen in een sneeuwaebtigen mod-
der, die de traliewerken en de leidingen ver-
stopt en oponthoud veroorzaakt, dut door  niets 
kun worden belet. 

e s geeft beneden Andermatt bijna nooit 
minder  dan een teerling>el per  seconde; huar 
verhang van ongeveer  10 op 1000 heeft iu
gesteld een nuttigen val van 85 meters te be-
werken | door  den stuw  ongeveer  ellen 
stroomopwaarts van den tunuelmond te bouwen. 

n stuw en zyne  heeft men op 
eeue opmerkelijk gelukkige wijze  stand kun-
nen brengen door  de bekwaamheid vuu den heer 
Favre, om parti j  te trekken van de plaatselijke 
omstandigheden der  stroumbedding. 

 130 . stroomafwaarts van deu stuw dient 
eene bezinkkom van 130 teerling-meters inhoud, 
verdeeld in vij f vakken en dri e kamers, om bet 
zand eu het grint te doen neerslaan  te 
scheiden  eu de 

drijvend e lichauien tegen te houden. 
Ue luutste kamer geeft een uitweg aan het 

water  duur eene leiding van plaatijzer, van 0.85 i l . 
 800

bouw der  vier  turbines afdualt en haar  een ge-
zamenlijke hoeveelheid water  van ongeveer  twaalf-
honderd liter s in de seronde toevoert. 

e vier  turbines zijn vun het stelsel Girar d 
met horizontale as; hare middellij n is 2.40 , 
hare normale snelheid 160 omwentelingen. 

Zij  zyn geleverd door  de firm a B. y en <'". . 
te Vevey , die zeer  beroemd is door  bet maken 
van turbines. 

t driemaandelijkse!) vershg n°. ö vnn den 
Zwitserschen , in 1873 uitgegeven, bevat 
byzonderheden over  de luchtpersers van den -
Cenis, en over  hunne werking, vergeleken met 
die der  luchtpompen voor  den Onthard. t her-
innert dat de heer  Colladon reeds in 1852, in 
eene uitvoerige verhandeling, der  Sardinische -
geering aangeboden, het bezigen van saamgeperste 
lucht had voorgesteld om in de plaats te treden 
van de kabels en de kracht in de tunnel over  te 
brengen. e verhandeling behelsde: 

i ' de uitkomsten van talrijk e proeven, die hij 
in 1850, 1851 en 1852 genomen had omtrent den 
tegenstand van lucht en van gas in buizen van 
verschillende middellijnen en omtrent de noodza-
kelijk e wijzigingen, die uit deze proeven voort-
vloeiden, in de weerstands-coëfficiënten, naarge-
lang van de middellijnen ; 

2*  becijferingen voor  de toepassing op de tunnel 
van den ; 

3*  eenige practische bijzonderheden betrelfends 
pompen voor  het samenpersen van lucht, omtrent 
het . vun kracht , omtrent het bewaren 

 van kracht , omtrent desaam-
geperste lucht, aangewend voorde inspuitingen van 
water, en ten opzichte vun de middelen om den 
arbeid te verzamelen  in het binnenste 
van de tunnel, teneinde de boorwerktuigen in 
beweging te brengen. 

n deze verhandeling stelde de heer  Colladon 
voor, party te trekken van watervallen door 
middel vau turbines; hij  wees de mogelijkheid aan, 
de samenpersende pompen frisch te houden door 
eeu omhulsel vuu water  of door  eeue inwendige 
spuiling, en hij  sprak ook van dc pompen met 
vochtsuiger. 

e ontwerpen, in 1852 aangeboden voor  de 
doorboring van deu , maar  die er  slechts 
eene gedeeltelijke toepassing vonden, voornamelijk 
in het gebruik van saauigepeiste lucht, welke de 
overbrenging van kracht door  kabels verving, 
worden nu iu hun geheel verwezenlijkt bij  de uit-
voering van de Gothurd-tunnet. 

e heeren SommeUier, Qrandls eu Grattoni , 
zich in de eerste plaats bezighoudende met het 
denkbeeld de treinen op hellende vlakken te doen 
vooruitgaan door  lucht, hadden in 1853 een bre-
vet genomen voor  een ram, bestemd om de lucht 
saam te persen. 

n bad deze proeven ty'delij k gestaakt, toen 
in 1857 de Sardinische g besloot de 
doorboiing vuu deu s te ondernemen , 
un de volvoering daarvan opdroeg aan de heeren 
Soinmeiller, Oraudis en Grattoni , wier  ram toen 
het voordeeligite werktui g scheen om up prac-
tise he wijze saamgeperste lucht te verkrijgen . 

Bijgevolg werden twinti g rammen besteld, om 
verdeeld te worden by de twee tunneluionden. 

c ge/aiaènlijke kosten bedroegen meer  dan twee 
millioon franken. 

e practische uitkomsten waren zoo onvoor-
declig, dat deze werktuigen ongebruikt te e 
bleven staan en te Uurdounèche slechts dri e jaren 
werden aangewend. n verving ze toen dojr 
pompen met dubbelen cilinder , v„ n groote ufuie-
lingen, die eeu gezumenlijke hoeveelheid van 
twee eu een halve teerliiig-el water  bevatten, 
dat als vochtzuiger  voor  hot samenpersen van 
lucht dien . e pompen werden in dien tyd 
als eene kostelyke verbetering beschouwd. 

Een officieel verslag van de dri e ingenieurs, 
in 1803 openbaar  gemaakt, leert ons, dat zy, 
met dezelfde waterkracht, driemalen zooveel lucli t 
gaven als de rum men en eeu derde minder  kost-
ten  1803, 

April , bl. 92j. 
t viel gemukkelyk vooruit te zien, dat pom-

pen met heeii-eu-weerguundu beweging, wier 
zuiger  eene zoa aanzienlijke hoeveelheid vocht in 
werking moet brengen, niet vatOaur  zyn voor 
een snelle opeeuvolging der  slagen. e onder-
vinding heeft dit  ook bevestigd voor  alle 
perstoestellen, uaar  Uil stelsel vervaardigd. Zoo-
dra de snelheid eene zeer  nauwe grens te boven 
gaat, brengt  vermeerdering van beweeg-

kracht bijna geene nuttige werking meer  voort, 
wnt de hoeveelheid verkregene lucht betreft. 

n had te , zoowel als te , 
het getal omdraaiingen der  krukken , die de 
stangen der  zuigers deden wei ken, tot  moe-
ten beperken. Tot vergoeding moesten de ge-
bezigde pompen buitensporige afmetingen hebben. 

Bij  den Gothard, gelijk in de berglanden, zyn 
de geschiktste waterdrijver s dc turbines met snelle 
omwentelingen in verband met hooge watervallen. 

Zoo men te Goschenen en te Airoi o voor  het 
samenpersen van lucht werktuigen gelijk die van 
den s had moeten aanwenden, zou men 
tussehen de turbines en de pompen vele en sterke 
tanden hebben moeten aanbrengen om de snel-
heid behoorlijk te verminderen, waarvan de ge-
volgen zouden zijn geweest: een verlies van arbeid, 
kans van ongelukken, omvangrijke toestéllen tot 
het overbrengen van kracht , en vooral eene on-
matige uitgaaf. 

t gebruik van turbines maakte dat van druk -
pompen met snelle beweging noodig, maar  men 
moest tevens de verhittin g van de lucht voorko-
men, die een zeer  aanzienlijk verlies van nuttige 
werking zou hebben na zich gesleept. 

e heer  Colladon had zich in 1871 een brevet 
doen geven voor  een nieuw stelsel van pompen 
tot sainenpersing van lucht, dat in slaat stelt, 
zelfs in drogen toestand, door  eene zeer  snelle 
werking, lucht of gassen saam te drukken en 
tevens de uadeelige werking der  verhittin g ie 
vernietigen. Eene pomp volgens dit sielsel was 
in 1871 voor  rekening van den spoorweg

 vervaardigd; deze pomp, bestemd tot 
het samenpersen van gas onder  hooge drukkin g 
voor  het verlichten van de nachttreinen, had ge-
durende een jaar  zonder  ophouden dienst gedaan 
met de gemiddelde snelheid van ongeveer  twee-
honderd nuttige slagen in de minuut. 

e uitkomst wordt verkregen djor  eene dub-
bele cuiultiii.itii- . die gelijktijdi g het omhulsel der 
pomp en hare beweeglijke gedeelten verkoelt; 
de afkoeling wordt voltooid door  eene geringe 
hoeveelheid water, ingespoten met zeer  lijnen 
straal, bijna verdedd als stof (? d

e zuiger  cn zijne tot het achtereind van 
den cilinder  verlengde stang zijn hol; huu bin-
nenste wordt aanhoudend verfrischt door  een 
straal versch water, aangevoerd door  eene buis, 
die geplaatst is in de us vun bet holle gedeelte 
der slang. t water  loopt in de holte vau den 
zuiger  eu stroomt naar  buiten door  de ruimte, 
begrepen tusseh<!ii de spuitbuis en de wanden 
der stang. e afkoeling is toereikende voor 
de gassen, die meu in deu drogen toestand wil 
samenpersen. e inrichtin g wordt gevolgd bij 
de pompen, vervaardigd door  de

 voor  de spoorweg-maatschap-
pij  en voor  het Belgische Gouver-
nement tot sainenpersing vun het rijk e gas, dat 
bestemd is de iiachttieinen te verlichten.) 

Voor  pompen van grooten omvang wordt de 
afkoeling verkregen door  toevoeging van kleine 
spuiten, die de lucht vermengen met wat'r , dat 
bruist

Pompen van dit stelsel, beproefd in de werk-
plaatsen der

iu tegenwoordigheid van den heer  Favre, deden 
hem de mogelijkheid erkennen daarmede groote 
hoeveelheden lucht te verkrijgen , onderdrukkin -
gen vun 8 tot 9 dampkringen, zonder  nudcelige 
verhitting . 

e turbines van Airoio , elk van tweehonderd 
paardekrachten, moesten 350 omwentelingen in 
de minuut doen. e raadgevende ingenieur  Stelde 
voor, {.oinpen te vervaardigen, die in eeu gelijk 
tijdsverloop 80 omwentelingen deden eu iu be-
weging kunnen worden gebracht door  de langen-
tiaalruderen, met behulp van een enkel getand 
rad. 

 30 Jan., 76.  v. E. 

. 

Aan velen, wien het bouwkundig onderwijs en 
vooiul hei elen.ciiluir  ouderwijs  harte gaat, 
is het bekend, welke groote bezwaren er  u over-
wittnen zyn, om dat onderricht in de verschillen.le 
plautsen van ons land, aan de meest billijk e 
eischen te doeu beuutwourdeii. t moge iu de 
groote steduu, in de hoofdpluutscn van ons land 
minder  bet geval wezen, liet geldt echte.- ui de 
hoogste mute voor  de meeste steden van deu 
tweeden, derden en vierden r.tng. 

e bezwaren bestaan vooial iu l de mogelyk-
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hcid tot het verkrijgen vnn geschikt onderwys* 
personeel, maar  nicer  nog in het gebrek aan 
voldoende hulpmiddelen bij  bet onderwijs, en, last 
not least, in het veelvuldig schoolverzuim. 

Omtrent dc twee laatste categorieën wenschtc 
ik eenige opmerkingen ten beste te geven, cnwil 
ik tevens trachten aan te wijzen, hoe mijns in-
ziens verbetering mogelijk is, t doel van dit 
schrijven gaat echter  verder, en is n.l. dit , dat 
dc Nederlandsche bouwkundigen eindelijk de han-
den inéén zullen slaan, om meer  handelend in 
znkc van het bouwkundig onderwijs op te treden 
en van hun waarachtige liefde voor  dat onderwijs 
cn voor  den handwerksstand door  daden te doen 
blijken . Tot nutoe vonden de stemmen van en-
kelen onzer  daarvoor  bij  hun vakbroeders al zeer 
weinig gehoor. t daar  eindelijk een einde 
aau komen. 

j  de meeste inrichtingen, waar  den aanko-
menden handwerkslieden dc gelegenheid verschaft 
wordt , door  middel van teekenonderwijs zich in 
de theoretische kennis van hun vak te bekwamen, 
verneemt men veelvuldig de klacht, dat er  zoo 
weinig geld beschikbaar  wordt gesteld, tot aau-
schulling van lli.ik e voorbeelden en duidelijk e 
modellen ten behoeve van het onderwijs. Toch 
zijn beide zaken niet alleen zeer  wenschelijk, 
maar zelfs ten deele onmisbaar  by' de lessen. 
Zy toch komen het voorstellingsvermogen der 
leerlingen, dal meestal niet zeer  ontwikkeld is, 
in niet geringe male te hulp, verlichten de zware 
taak van den onderwijzer, die meestal talrijk e 
klassen heeft, en laten, indien ze steeds op de 
lokalen tentoongesteld zijn , door  het voortdurend 
aanschouwen een dieperen indru k bij  de leerlin-
gen achter, dan menige beschrijving van den 
onderwijz-.!' : l i was hij  n : B zoo helder  in zyiu 
verklaring , Neemt men bovendien den tij d in 
aanmerking gedurende welke de school door  de 
meeste leerlingen bezocht wordt, en die voor 
' t meerendeel niet meer  dan 4 jaren bedraagt, 
dan blijk t daaruit , dat in dien korten tij d onmo-
gelijk alles getcekeud kan worden, wat nader-
hand in 't vak te pns komt. s inziens nu 
komt een drgelyke voortdurende tentoonstelling 
van duidelijk e teekeningen, cu k uitgevoerde 
modellen, door  den ouderwijzer  verklaard eu toe-
gelicht, dit tijdsgel.rek zeer  te hulp, en maakt 
het teekenen van vele zaken overbodig. 

Goed, degelijk onderwijs in het zoogenaamd 
bouwkundig ornament is zonder  een uitgebreide 
verzameling voorbeelden en goede modellen niet 
wel denkbaar. Juiste begrippen omtrent, »styli-
seeren", »hoofdlijn en en bekleedingeu"  , krijgen 
de leerlingen der  ttekenscholen eerst dan, als de 
onderwijzer  hun een en ander  door  tallooze 
voorbeelden kan duidelij k maken. n ontwik-
keling is over  het algemeen te gering, dan dut 
meu hier  enkel met de definitie* , hoe volkomen 
ook, zou kunnen volstaan. 

n en teekeningen kosten echter  geld, 
veel geld zelfs. Eene som van ƒ 1 0 00 daarvoor 
is Biet te veel, ja bepaald onvoldoende als er 
behalve in de behoefte van het vakonderwijs aan 
timmerlieden, metselaars, gewone smeden, lood-
gieters en stucadoois, en vun het ouderwijs in 
't bouwkundig ornament, nog moet voorzien wor-
den in voorbeelden en modellen voor  het onder-
wij s in de werktuigkunde, en hiervoor  melden 
zich in den laatsten lij d op vele scholen tul van 
hellingen aan. Toch guat een bovengenoemd 
bedrag de krachten vun vele teekeuinrichiingeii 
verre te boven. 

Als een ander  kwaad, waarmede de bouwkun-
dige elementaire scholen te kampen hebben, 
noemde ik het schoolverzuim. n van 14—18 
jaren zijn niet altij d even doordiongen vnn het 
gewicht om veel le leeren, cn lichamelijke ver-
moeidheid na zware dagtaak zal den lust tot 
heren eerder  tegenwerken dan bevorderen. e 
degelyker, aangenamer en onderhoudender  de 
ondei wijzer  echter  zyne lessen weet in te rich-
ten, des te meer  zal hy de kiacbt dier  nadeelige 
invloeden verbleken. Niet veel echter  vermag 
hy legen de andere oorzaken van het schoolver-
zuim, te weten: de mind  verdiensten der 
leerlingen door  vermindering hunner  werkuren, 
cu U t egoïsme vau sommige werkbazen, die de 
leerlingen in de werkpla.its houden, en het 
schoolbezoek tegengaan, zoodia ei 's avonds eenig 
weik is. Van Sommige werkbasen, zeg ik ,
er  lij n er, goddank, ook nog die hoogere opvatting 
vun hun verplichtin g jegens den aankomenden 
werkman hebben, dan om zooveel mogelijk voor-
deel van hen te behalen; toch is echter  op vele 
plaatsen de onverschilligheid mooter  dan de be-
luiigstetling. t kwaad kan  worden
gegaan door  een krachti g protest vnn ieder  wel-
denkend mensch. Openlijke belooningeu ann hen, 
die trouw de lessen volgden en waardoor  de eer-
zucht der  leerlingen op passende wyze geprikkeld 
werd, houd ik voorliet beste middel, al moge het 
ook niet ufdoendc zyn om leerlingen en ouders 
over  het bezwaar  van het mindere loon heen te 
doeu stappen. Aan de lagere scholen scldjnt bet 
ten minste te helpen. 

Geld, mits goed besteed, zou dus tot den 
bloei der  bouwkundige scholen veel kunnendingen, en dc resultaten van bet onderwijs ver-

grooten , en — -zie ons hier  aan het hoofddoel 

van dit schiijven — dat geld moet door  de 
j  tot bevordering der  Bouwkunst, myns 

inziens, zooveel in haar  vermogen is, worden 
vei strekt. Zy trekk c zich het onderwijs kinch-
tiger, veel krachtiger  nan, dun tot nutoe is 
geschied. Schy.it bij  dc e , hy 
sommige gemeentebesturen, dat onderwys niet 
genoeg gewaaideerd tc worden, en het belang 
er  van tot heden niet genoeg begrepen, van 
de j  tot bevordering der t 
mag geen onbekendheid met deu tegenwoordigen 
toestand worden verwacht, en by erkenning, dat 
die in zoo vele opzicnleii niet is, zooals by be-

boorde te zijn , is zij  niet verantwoord zoo zij 
door  daden, door  alle mogelyke middelen, niet 
tracht daarin verbetering nan te brengen; zij 
mag niet wachten op het , op de vermeer-
derde belangstelling der , en terzelfder 
tyd zelve stilzitten en klagen. n mag ze 
eerst dan, nis ze alles heeft beproefd, en het 
blijk t dat de omstandigheden haar  dan nog te 
machtig zijn. Zij  is het aangewezen lichaam 
tot wio gemeentebesturen en particulieren zich 
wenden morten, om adviezen omtrent bouwkun-
dig onderwijs; deze zullen dat zeker  doen, zoodra 
de j  zelve krachtiger  in onderwijs-
zaken op den voorgrond treedt, en er  genoemde 
besturen om verzoekt, zulk een verzoek niet lan-
ger  beneden zir.h acht. 

Al s raadgeefster  en helpster  trede de -
schappij  op. Zij  kan b. v. krachti g helpen iu 
't verkrijgen van goedkoopere cn goede voorbeel-
den en modellen. e kosten b. v. van 50 exempla-
ren van één model, inééns vervaardigd, zijn 
veel geringer, dan als ze afzonderlijk gemaakt 
moeten worden. j  de j  zou de tee-
kenschool dus goedkoopcr  modellen kunnen krij -
gen dan bij  particulieren, en verzekerd kunnen 
zijn bovendien, dat ze doeltreffend waren. Zulks 
kost de j  nog zoogoed als niets; zij 
zou dus ook nog zeer  gevoeglijk een gedoelte 
der kosten van die modellen, h. v. dc helft, voor 
hare rekening kunnen nemen. Zij  subsidieert 
dan op cene wijze waarop zij  altij d weet, dat 
het geld nutti g is besteed. 

Wat van modellen geldt, geldt  van voor-
beelden, boek- en plaatwerken. Voorbeelden van 
bouwkundige détails op groote schaid, b. v. ware 
grootte, zooals ze den leerlingen  naderhand 
iu de praetijk onder  de oogen zullen komen, als 
zoogenaamde uitslagen zyn tot nutoe nog niet 
in den handel, of zoo ja , dan nog verre vnu al-
gemeen bekend, 't s alweder  dc
die voor  de algemeene verspreiding van 100 n 
nutti g  zou kunnen zorgen, en het tegen 
verminderden prij s voor  de teekenscholen verkrijg -
baar  zou kunnen stellen. 

Willen dc tegenwoordige teekeninrichtingen 
medailles en prijzen geven, tot opwekking van 
den lusten ij  ver der  leerlingen, dan vordert zulks 
in de eerste plaats ƒ 1 50 ii ƒ 2 00 onkosten voor 
het maken vau den stempel vuu eene medaille, 
en bovendien verhoogt het de jaarlijksch e onder-
wijskosten. 

Al s de  een stempel liet snijden , 
en medailles liet slaan met haar  naam, hare zin-
nebeelden, daarvan jaarlijk s aan elke tcckenschool, 
die zulks behoefde, cn volgens hare inzichten 
ondersleuning verdiende en waardig was, een of 
meer  exemplaren in zilver  of brons aanbood — 
wat zou zy wrderom een nut stichten! En met 
medailles niet alleen, ook met andere beloonin-
gen van dien nard, zou ze een goed doel helpen 
bevorderen. 

Waar zou echter  het einde wezen , als we alle 
middelen wilden opnoemen — gesteld al dat 
dit mogelijk ware — waardoor  on/.e -
py"  vei betering kon aanbrengen; het bovenst inn-
de vertrouw ik , dat reeds meer  dan genoeg zal 
zijn , om de overtuiging (e wekken, dat niets noo-
diger, niets wenschelijker  is , dan dat op de eerste 
begrooting, die het Bestuur  vau de j 
aan hare n aanbieden zal, een fiks, een groot 
cijfer  verschijne ten behoeve vau bet bjuwkundi g 
ouderwijs. Fiks en groot, ook om goed te maken, 
wutal ie lang is verzuimd. Als we het oogslaan 
op de behoeften , en het eindcijfer  van bet budget 
der j  over  de laatste jaren in aan-
merking nemen, geluoven we niet te veeleischend 
te zijn , als we ten behoeve van het onderwijs 
minstens ƒ 3000 uitgetrokken verwachten. En 
moet er, om dit mogelijk te maken, al eens 
een oud gebouw minder  uitgegeven worden, of 
de Bouwkundige Bydrugen wal dunner  zijn , wat 
nood — leder d der j  zal zich die 
ontbering gaarne getroosten, als het zulk een 
goed doel kan helpen bevorderen a's waarvan 
hier  sprake is. 

i het Bestuur  der j  ons in dien 
vvensch teleurstellen, wat echter  bijna niet te 
verwachten is, dun zouden de leden, zoo zij 
iniJi e denkbeelden, deelen, hem toch kunnen 
verwezenlijken, door  in dut geval mijn amende-
ment te steunen, dut ik alsdan in bovengenoem-
de» geest op de begroeting /.al indienen. -
lij k echter  hoop ik , dat di l laatste mag lijke n 
ounoodig le wezen. Tijdig e openbaarmaking der 
begrooting is iu allen gevalle hoogst wenschelijk. 

t onderwerp blijv e aan onze bouwkundigen 
hiermede in hunne belangstelling ten volle aan-
bevolen door

Civiel-ingenieur en
meester te

 S . 

 dc Heductcur! 
k hoop dat de e Bruyn s door  zijn 

ingezonden brief in het vorig uomuier  er  niet in 
is geslaagd, u en vele anderen op een dwaal-
spoor  te brengen, door  het te doen voorkomen 
alsof er  geen de minste strij d bestaat over  de 
stelling: t'ouilrettc kost geld. 

k verklaar  bij  dazen (en 'ti s niet voor  de eer-
ste maal), dat dit wel degelijk bet punt in quaes-
tie is, doch dat e . . voortdurend tracht 
weg te goochelen achter  eene vergelijkin g tus-
schen s poudrétte-bereidlng eu gewone 
vrij e verdamping. Wel is wuur  gaf ik als illu -
stratie, aan het slot van mijn lste stuk, eene glo-
bale vergelijking daaromli ent, maar  sedert ik in 
mij n 2de stuk de quaestie nader  heb bepaald, 
kun daarvan geen sprake meer  zyn i.'t . 

k verwijs naar  de vid̂ cudc alinea's mijner  stukken,
'  .1 ii nit-i y k>  dc-tl ui tic wordt gttgetcu vau ueigceu ik wil 

Utwijzeu. 
Zie. . . 1' stuk . . . 3*  aliuca. 

't\*  -luk . . . 2* tdiuca. 
S- aluk . . . 1*  aliuca. 

e Br . . zegt dat omtrent de kosten geene 
quaestie bestaat, want, voegt hij  er  by: shet 
opzamelen der stoffen, de daartoe benoodigde 
brandstof, vserkloonen, rente, slijtage 
kost geld. r  bestaat geen strijd. " 

u dat is volkomen waar; daarover  is evenmin 
gesproken als over  het te pletter  slaan van 
*t l of dc verdelging van n sekten, en hnd 
dus evengoed gezwegen kunnen worden. 

r  wel is er  gesproken over  het kolenequi-
valent van 1,15 per  k"  poudrette. En dat zijn 
de kosten die ik bedoeld heb, heigeen dunkt me 
nog nl duidelij k uit mijn 2e en 3c stuk blijkt . 

t kolencquivalcnt is dus de quaestie. 
k resumeer  nogmaals dc quaestie als volgt: 
Voor  eeu behoorlijk luchtledig in het buizennet 

is eene luchtpoinpmuchiue noodig. r  be-
rekent die machine cn vindt dat die machine 
1140 k"  stoom per  uur  verbruikt , en tracht in 
zijne brochure aan te toonen dat baar  afgewerk-
te stoom in staat is de geproduceerde faecalien 
tot poudrette te verwerken. j  doet het dien-
tengevolge voorkomen alsof de poudrette-berei-
ding te beschouwen is als pure winst. 

Ui heb getracht tu bewijzen : 
1". dal er  te veel stoom wordt verbruikt ; 
2'. dat zelfs de 1140 k"  afgewerkte stoom uit 

s machine niet in slaat is al het water 
uit dc faecalien te verdampen; 

3". dat daarvoor  een supplementaire hoeveel-
heid kolen of stoom noodig is; 

4". dat die verschillende punten oorzaak zijn 
dal 1 k"  poudrette met s toestel verkre-
gen worden ten koste van ongeveer  1.15 k"  kolen 
eu dnt dus 

5". s poudrelte-bereidiiig niet te be-
schouwen is als pure winst. 

t is dus mijne stelling in tegenoverstelling 
met , e Bruyn s en Van der , 
wiens proefnemingen mijne stelling schijnen te 
legen straffen. 

e proefnemingen echter  kunnen niet beoordeeld 
worden, zoolang v. d. s daaromtrent geen 
nadere details mededeelt, en bet — atitosephg — 
der PythagOristen heeft bij  mij  uitgediend. En 
gelukkig, daar  ik andeis misschien in het kosto-
looze der  poudrette-bereiding had berust bij  de 
gedachte, dat r  en c Bruyn s het 
zelf hebben gezegd. 

Om de resultaten van v. d. s te waardee-
ren, zy hy zoo goed mede te deelen op welke 
wijze hy die proeven inrichtte . t kan een be-
langrij k artikel voor  Opmerker zijn waaruit 
n.isschien veel te leeren is. k heb reeds een-
maal op het meédeelen dezer  bijzonderheden aan-
gedrongen, doch tot mijn leedwezen had de heer 
v. d. s toen tyd noch lust. k hoop dat hij 
die nu of later  zal hebben. Tot zoolang echter 
blijven die resultaten buiten beschouwing. 

n zekeren zin doet het mij  genoegen dat de 
Bruy n s steeds tracht de quaestie te verschui-
ven , wij l daaruit min of meer  blijk t dat de 
hoofdquuestie moeilijk te weerleggen is. 

t ware hoogachting, 
Uw

A .

.5  1876. 

g woord werd geschreven over  de quaestie 
of de bereiding van poudrette al dan niet geld 
moet kosten. Voor  den nadenkenden luzer  moet 
het zonder  betoog duidelyk zyn dut het maken 
van poudrette uitgaven vordert , en is de afge-
werkte stoom der  luchtpompmnchine voldoende 
om poudrette te maken, dan kan a prior i verze-
kerd wordeu dut de inrichtin g niet op de meest 
economische wijze is tot stand gebiacht. 

Wy scharen ons gaarne aan de zijde van den 
heer , die kort eu bondig aantoonde dat 
poudrette geld kosten moet; aan de replieken 
vnn den heer  d. li . . werd in onze kolommen 
tot dusverre alleen om der  onpurtydigheidswille 
eene plaats gegeven. t de strij d worden 
voortgezet, dan is het noodig alle bybescliou-
wingen lerzyde te stellen eu zich le bepalen tot 
erkenning of besnijding der  stelling : poudrette 
kost geld.

Berichten en mededeelingen. 

 A N . 

's-Gravenhage. Z. . heeft bepaald, dat art . 
38 van het k besluit van 24 September 
1809 (Staatsblad no. 154), gewijzigd bij -
lij k besluit van 22 Augustus  (Staatsblad
155), wordt gelezen uls volgt: 

'  ambtenaren, belast met de beproeving van 
en het toezicht op de stoamtoestellen , dragen deu 
titel van hoofdingenieur, ingenieur, ndspirunt-
ingenicur  en opzichter  voor  hel stoomwezen, liet 
toezicht op den dienst wordt, onder  den r 
van Binnenlandsche Zaken, opgedragen aan een 
hoofdingenieur. e opzichters zijn vvcikzu tm on-
der de bevelen van den hoofdingenieur, de inge-
nieurs of adapirant-ingenieurs. Zij  onllcenen de 
by de wet van 2S i 1800 {Staatsblad no.
en het k besluit van 24 September
(Staatsblad no. 154) aan dc genoemde ambtena-
ren toegekende bevoegdheid, voor  elk byzondcr 
geval,  een scliriftelyken last van den hoofd-
ingenieur, den ingenieur  of adspirant-ingetiieur, 
onder  wiens bevelen zij  gesteld z.jn. Zy wordeu 
door  den g benoemd , geschorst en ontslagen. 
Zy bekleeden geen ambten of bedieningen dan 
met Zr . . toestemming." 

Artike l 52 van dat besluit wordt gelezen als 

volgt: 
e hoofdingenieur, de ingenieur  en adsptrant* 

ingenieurs zyn bevoegd de stoomketels, waarover 
bun het toezicht is opgedragen, mits die toestel-

 duarby niet behoeven stil te staan, len alkn 
tijd e te onderzoeken of te doen onderzoeken." 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

, 13 . 
, te 10 uren, door  het gemcentcbesf.: 

hot afbreken en wederopbouwen der  onderwijzers-
woning. 

'a-llage, te 11 Va uren, door  het prov. bestuur  : 
bel optrekken van ecu bestaand gebouw nan dc neb-
terzijde van hot prov. gouvernement van d 
te , de daarmede in verhand te maken gang 
cn verdere werkzaamheden tol inrichtin g voor  archief* 
berg ng. 

, te 12 uren, ter  secretarie: het verrich-
ter, van ceu i .' verf- cn behnngerswerk in du endcrwij-
serswoniiig aan dc Voorstraat. 

, tc 12 uren, door  burg. cn weth.: lo. 
bet vcrlagon van de brug over  den Stuirel vóór de 
Pulcisstritiit ; 2o. het inrichten vau dc Westindische 
waicrkecringtot onderbouw eener  basen leb rti g cn het 
vastmaken der  bruggen over  de , Geldcrschc-
kade's- en . 

, te J uren, door  liet lionfdhest. van 
bet waterschap Fivelingo, iu 't hotel Evers: lo. dc 
graving der  tochtsloot vau n uaar  't Bie-
rnniermaar bij  Bolsliorn, lang 2100 ; 2o idem vau 
de tochtsloot, vuu deu kunstweg hij  de behuizing vnn 
W. a le , nuur  dc grOOtfl , 
lung 1030  ; 3a. idem vun de tochtsloot, van liet 
urmhuis tc d naar  dc groote , niet ecu 
zijtak naar  't , lang 2450 . 

, te 12'/:  u r ( ' "  door  burg. on weth:. 
lo. bet maken, leveren en plaatsen vau schoolmcube-
leu; 2o. het horstellen cn witten dor  stukadoorwerken 
in het mudhiiis. 

'a- l lnge, to 1 uur, door  burg. cn weth.: hot le-
veren vun gereedschappen, euz. teu dienste der  nieuwe 
gasfabriek. 

i i , te 5 uren, door  kerkvoogden der 
. gemeente, bij  Wed . J. van : bet nun-

bouwen van ecu derde lokaal aan dc school ulduar. 
Zwa l le, door  het dijksbestuur  van het 4c district 

 dc levering van a. 12,000 tons lunge 
turf ; //. 800,000 . grove Engelsche steenkolen. Bilj . 
inz. bij  deu secret. . J. Tliicbout . 

, 14 . 

, tc 11 uren. ten kantore van het -
restal aan da Oostpoort: bet bouwen van eeue hof-
stede in den Prins-Alexanderpoldet ouder -
berg, op het perceel land liggende langs de Tocht van 
Tcrbrcggo cn den . 

n , tc 12 uren, door  den directeur  der  artillerie -
stapel- en con struct ie-magazijnen i dc levering van: 
perc. 1: 40,000 . nieuw gegoten roodkoper, in 
blokken, perc. 2: 5000 . Bunkatin, iu blokken, iu 
's s geschutgieterij  tc , uiterlij k vóór 1 

i u. s. 

, in het Timmerhuis: de levering v.in 
lo. 2000 ' duinzand. 28 stuks hunUleeneu graf-
zerken en 325 stuks idom tegels; steenkolen voor-de 
stoombooten op Charlois; 2o. het vegen van schoor-
slcencn; 3o. het verrichten van eenig wilterawerlt . 

Weenadag, . . 

, te 11 uren, door  deu comm. der  genie, 
iu Tivo  : het doen van grondboringen op do -
bauk, bij . Bilj . inz. uiterlij k 13 , te 

 uren, op het buremi van don comm. voornoemd. 
g ƒ7500. 

, te 11 uren, door  het bestuur  vandc 
s woud sche , iu het gemeentehuis; 

lo. liet onderhouden der  polderwerkeu, beslaande in 
15 schcpradwatcrmolens enz., voor  0 ach te reen volgende 
jaren, ingaande lf i Apri l '70; 2o. het maken, levereu 
en onderhouden van de zeil- cn touwwerken vau de 
bovenvermelde 15 watermolens lot deze droogmakerij 
behoorendc, ged. dezelfde 0 jaren. 

, tc  ureu, door  het gemeen lelies t.: 
de levering vuu 450 stère griut cu 70 stère griuizuud 

l  dam . te 12 uien, voor  .1. , iu 
Concordin Felix: hot bouwen vnn eeu iniiul aau de 
VViisclibloekluau. . hij  den architect VV. ('.Oorpijn . 

, tc S uren, door  hel . . kerkht-st. 
van deu , in de pu-toric: t bouwen vuu 
cene kerk met toren eu pastorie, volgens de plans 
van den architect P. J. 11. Cuvpers, te Amsterdam. 

. bij  den arebitect ,1. J. van , tc Amster-
dam. Aanw. 14 , tc 2 uren. 

, tc 12 uren, door  do Nederl. -
wegmaatschappij: de levering van magazijusgocdercn. 

, tc . uren, door  burg, cu wclli., in lut 
logement e : het afbreken cu vernieuwen van 
een gedeelte dor  brug over  de Vecht aldimr. 

lieca, te 12 uren. door  het polderbestuur  van de 
Breede Wutcring-bowestcn-Yersekc, iu e s vun 
Oranje: de gewone jaarlijksch e werken tot vernieu-
wing cn verbetering van dc waterkeerende werken 
aan bovcngcuoemdeti polder. 

n <>n / aam, te 12'/, uren, door  hel gemeente-
bestuur: de levering vau 40,000 , 1200 
cn S00 kauikeieii. 

, te l uur, door  burg. eu weth.: het 
houwen vuu eeue school eu woning op het lerrciu 
achter  de beslaiiode school aau de Crispijulaau. 

Nijmegen, te 1 uur, door  den ontv. der  rrg . eu 
dom., bij  J. vau : liet afbreken der t 
niet het daarvoor  gelegen bolwerk cu het maken van 
ecu coupure door  deu hooldwal. Aauw. Ut , te 
11 uren. 

, tc 1 uur , door  de Nederl. r  weg-
maat schappij: het maken van eeue lucomotievciiremise 
met werkplaats en woning; het ufgrnveii cn op hoogen 
vnu spoorwegterreinen en lit t maken vuu eeu oprit 
cn zijweg op het sintion Arnhem. Bilj . inzenden 14 

t bij  de directie. 

, te 1 uur, door  liet kerkbestuur  der , 
gemeente, iu ' l loj-cmont e Schuur: het afbreken cn 
wederopbouwen der  synagoge. 

, te 1/] uren, door  het gemeentebestuur: 
dc levering van 10,000 stuks keien. 

Ziei- lk/ce. te , .i . door  het L-enli eniebcsl.: 
liet gedeeltelijk verdiepen van do versche gnicht en 
het daarmede in verband staande dempen vau den put 
builen de Nobelpoort, aau de oostzijde vuu den 
Blokweg. 

, te 2 uren, door  regenten van het . 
Bestcdeliiiironhuis: hot bouweu van cone ziekenzaal 
met badkamer enz. 

" ledum, te 2 uron, door  kerkvoogden der . 
gemeente, in bet gemeentehuis : hel doen van het 
benoodigde pleister- cn stukadoorwerk en het leggen 
der vloeren iu de . kerk. 

, tc 5 uren, in c Gouden : liet af-
breken cn wederopbouwen van een woonhuis aun de 

. - bij  den architect Van . 
, tc 5 ureu, door . Sypkons, bij  P. 

Timmer : bet bouwen vau eeue schuur  met bijschuur 
en stookplaats te , gem. . 

E  — Zondag*  12 t 1876. 

«neek, bij  W. T. van der : het houwen eener 
boeren huizing met schuur. Aanw. 13 . 

, 10 . 

'a-llage, to 12 uren, door  hot ministerie van bin-
nenl. zaken: liet op dc hoogte brengen van een ge-
deelte van het stationsplein buiten dc t 
tc , het makeu van den bovenbouw, van 
bcrgplaulsen enz. 

, te 12 uren, door  don ontvanger  der 
registratie en domeinen, in het lokaal dor  Bouwkun-
dige Vereeniging: het slochtcu vau het bastion Pot-
hoofd met eon deel van de courtine 1—2 bij  dc Noor-
dciibergcrnoort, bcnovcns bet afbreken vun de brug 
nan hot Pothoofd en eeuige profielmurcu. Aauw. 14 

, te 10 uren. 

, door  regenten van hetgeneesk. gesticht voor 
krankzinnigen: bet verbouwen van de voormalige 
bakkerij  tot afzouderingkanters enz. Aanw. 13 , 
te 2 uien. 

, 17 . 
, te 10 uren, door  het ministerie van 

binnenl. zaken, aau het gebouw vau het prov. best.: 
het bouwen van cene vaste ijzeren brug over  de -
watorlcidiug ten oosten vau bet kanaal van Neuzen. 
Aanw. 13 . g ƒ 14,500. 

, te 12 ureu, door  den ontv. der  reg. 
cn dom., iu het t de Beurs: het amoveeren van 
de Uosler- cu lleerepoorleti met voorgelegen bruggen; 
liet slechten vuu de courtinos 2—3 cu 3—4 eu het 
maken van aarden dammen met bcstraliusr  in de hoofd-
gracht vóór die courtmes. Aauw. 13—16 , van 
0—12 ureu. 

, l a . 

, te 11 uren, door . n , bij  J. C. 
vim der : het ufhrokcu vau een woonhuis cn 
bet bouweu vnu cnu pakhuis met bovenwoning duur 
ter  plaatse, auu do u aldaar. Aanw. 15 

, te 10 ureu. 

, tc 11 uren, bij  F. de Vries: lo. het 
vergrooten vun dc school tc ; 2o. idem vaa 
de school tc Tjcrkgaast cn eeotge vertimmering aan 
de oiidcrwijzcrswoniti g aldaar. Aanw. 17 , te 
0 ureu tc Tjcrkgaast, te 2 uren tn , door 
den opzichter  11. E. , te St.-Nicolaasga. 

. tc 12 men, ten raadhuize : dc levering 
vuu 400 stère grove gehorde grint . 

, te 12 uren, door  den burgem. vnn -
inclumcr-Oldcphuort-ou-Noordwolde : lo. het aanleg-
gen van een grintweg van Warns uuar , 
lang p. in. :;  * 1 -J ; 2o. het n eener  draaibrug 
over  dc vVumscrvnart cn ccuc vaste brug over  dc 
vaart iu , iu bnveiigenoemdoii auu te leg-
den grintweg. Aauw. 17 , te 1) uren. 

, te 2 uren, namens Gedep. Staten van 
Utrecht en het Gemeentebestuur  van Amsterdam, aan 
liet gebouw van het prov. bestuur: het vrrbetcren 
vau deu weg cu dc wutcrkceriii g langs de zuidzijde 
vnn dc lloleiidrccht en vnu bet Abcoudcmicer, van 
dc plaats gciiiiamd VVcstrust onder  Abcoude tot aun 
de Voeiuubrug, lang ongeveer 3350 . 

Zwal le, te 0 uren, door  het gemengd armbestuur 
dor . gemeente! bet bouwen van een oude-nmn-
uca-eu-vrouweuliuis. 

, SU . 

, te 10 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, nau bet gebouw vau het prov. best.: 
liel inrichten tot kunstweg van een gedeelte van deu 
 i. l.,keu rijweg lungs de Noordervaart iu de gcm. 

Ncdurhemcrl eu n el. Aanw. 13 . g 
f 11,200. * 

, tc 1 1 u r e n, ten kantore van Th. C, 
: het houwen eeuer  mouterij  met molen. . 

bij  deu architect Van Erkel . 

We W i j k , tc 1 uur , door  liet gomconlcbcstuiir, bij 
VV. : bet maken vau ccn straatweg, van 
de Stupel over  de Osseusluis naar e en van 
daar  naur  hel , ter  lengte van 3 . . 
op het gemeentehuis. g ƒ40,153, 

'a l lege, te 1 uur, door  barg, ca weth.: bet leveren 
van Engelsche stceukolun ten behoeve der  gemeente-
gusfubrieken. 

, door  dc hoofdadininistrnti e van bet 
kolon. werfdepot, ten bureclc van den kapt.-kwnrtior -
Sieestei \ du levering vau dc ged. '70 bij  het korps 
benoodigde voorwerpen vun klecding cn uitrusting . 

, door  VOOtdcO vau de slndsarmonka-
mcr: de levering vun ) . ruw katoen, 1000 . 
plow. 700 . brcmerhuisdoek, 300 . . 

, . 

, tc 10 uien, door  bet gomocutebest.: 
do levering vau 400 W - grint . 

keudum, 's uv. 7 uren. door  deu adm.-armv. S. : 
het bouwen vuu een nieuw armhuis aldaar. . bij 
deu opzichter  B. Scburcr. Aauw. Jl . 

Uedegi m i , bij  den burgemce>ter: de levering 
vau 000 stuks wilgen poten. 

Weensdag, » . 

Uaaenlaae, tc 10 uren, door  het bestuur  vnn het 
waterschap e Verecnigde Polders, bij  Wed. J. vau 
Sikkclerus, iu 2 perc: le perc. lo. het legden vau 
oen nieuwen berm: 2o. bet makeu vuu 212S a steen-
glooiiug van gcsorleordcii Vilvoordschen steen , dik 25 

. op nieuw puin; 3o. het maken vun 702 1 steen-
glooiing vuu gesoricerdcu n steen, dik 

i c.  op nieuw puin; 4o. het levereu, verwerken 
van: 0005 stuks eiken perkoeupaleu en 1005 stuks 
masten perkoenpalen; 5o. 3S4 schee[»slous gewonen 
Vilvoordschen sleen uit oud rijsbcslug opnemen en 
naar  aan e wijzen plaats vorvoeten: Oo. het onder-
houd dezer  werken tol 1  '77; 2c perc.: hot ma-
ken en zinken vuu ccn kraagstuk, groot 400 . 

, te 11 uren, door  het dijksbestuur  van 
t eu-A. /... in bet wuterschnps-

lini s : lo. het maken van hei- cu steenwerken aan dc 
zeedijken; 2a bet leveren van 90,0̂ . n 
of Noordschcn steen; 3o. idem vau 0 . brik ; 
4o. idem vnu GO  1 grint . 

, tc 11' i  reu, door  het bestuur  der  uitwa-
tering , in e g van Engeland: liet aanbrengen 
van 410 e buitenberm met het vorbeteren vnu 
sen gudeoltc van den zeedijk; het geheel nieuw leggen 
van Ü520 1 zomermat; 2040 1 glooiing vau cesor-
teerdcu Vilvoordscueu sleen, dik 25 . op nieuw 
puin; JJ.n glooiing vnn gesortcordeu n 
steen, dik met dc puin 45 ; 2020 stuks eiken 

n nieuw to leveren en le verwerken; 4040 
dennen perkoenpalen. 2020 geercosortcerdo dcuuon 
perkoenpalen. 

N*a (op Ameland), te 2 uren, in het logement van 
G. Toten: eenige vernieuwiugeu cn herstellingen aan 
de kerk en pastorie der . gemeente aldaar 

, te 11 uren, op deu polder -
: het makeu eeuer  uiouwe kade opdien 

polder. 

, te 12 uren, door  regenten van het 
. wees- oude-manuen-eu-vrouwenhuis : het 

g onderhoud, met de vernieuwingen, aaa dit 

gebouw met de bijgebouwen. Aanw. 15 , te 
10 uron. 

, 13 . 

, te 11 uren, door  het gemeente best.: lo. 
hel uitgraven en bestraten met keien. van ongeveer 

) sir. . grintweg, liggende tusschen de Oranjc-
cn , heuovons het aauvoeren vandesub 
2 vermelde keien cn kantstecnen; 2o. de levering van 
340,00(1 stuks keien cn 3050 . kautsteotiun. Aauw. 
21 , te 11 uren. 

, tc 1 uur, door  liet iiolderbestuur  vin 
Walcheren, iu de Abdij : het maken vnu buitenge-
wone verdedigingswerken, nau dc Noord-, Oost- eu 
Wcslwaleriugeu van dien  Aanw. 18, 20, 21 
en 22 . 

, ten kantore van notaris Posthumus: het 
maken va  een verkanton wa'ermolen, groot 12.70 

. vlucht, in bet voo.ste d onder . 
, S . 

's- l lage, te 1 uur, door  den onlv. der  successie, 
rechlcu cn domiciliën, in e Verceniging: dc grond-
werken, fundamenten enz. voor  de koninklijk e Stallen-
koetshuizen, manége enz., in deu Prinsesseiuiu aldaar. 
Aauw. door  deu architect . P. Vogel, ls , 
te 1 uur. 

Zwal le, tc fi  uren, door  de architecten , bij 
Bhiukhart : het utbreken van het hiiispcrceel op den 
hoek vun de Nieuwemnrkt cn de Oude Vischmarkl, 
CU liet aldaar  houwen van een woonhuis. Aanw. 2t' 

, te 10 ureu. 

, 1* . 

'a-nage, tc , doorliet ministerie van marine : 
het uitvuereu vnn wei keu bij , als: het ma-
ken van eene fuudecring vau ecu n kustliclit -
torca; het bouwen vuu 2 Woningen voor  den dienst 
der vcrlichtim,' , Aanw. 4 dagen vóór de besteding. 

, *s avonds 7 uren, door  voogden van het. 
Sl.-Authonygasthui*, bij  deu gardiaan 1 lid ma: het 
bouwen vun eene naaischool met woning. . bij 
den architect Bouman. 

Weenadag, 2 . 

'a-llage, te  uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zuken : het verrichten van bu^gerwerk iu het 
bed der  Oude- cu Nien , in de prov 
Noord-Brabant cu Zuid . gedeeltelijk door 
middel vau r  vaartuigen, met de bediening 
cu het onderhoud dier  vaartuigen tot 31 t '77. 
Aaaw. 22 . g ƒ113,400. 

Zijne (_»ein. Bruinisse), tc 12 uren, door  het bestuur 
d-jr  waterkeeriiig van het e waterschap 
Bruinisse, iu dc : t inukcu cn zinken vun 
2 zinkstokken, r  gezamenlijke oppervlakte vau 2305 

; . met hcsiortiug tot verdediging van den oever  van 
dit waterschap. Aanw. 22 cn 27 . 

, S . 
, tc 10 uren, door  het ministerie van 

binnenl. zaken, aan liet gebouw van het prov. best.: het 
aanlegden vun g op liet beloop van bast iou 
 bei oorden de YVostbuitcnsluis cn vuu het vernieu-

wen der  stecastrook op den berm ven dea oost haven-
dij k e Neuzen. Aauw. 25 cn 27 . g 
ƒ 5(J00. 

'a-llage, tc 12 uren, doorliet ministerie van kolo-
niën : liet leveren van eenige telegraaf behoeften teu 
dienste der  ovcrzccsclie bezittingen. 

, tc 12 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, uan het gebouw van het prov. best.; 
het doeu van eenige bestratingen op den s grooten 
weg le kl . no. 1, 2c zijtak , van Groningen naar  de 
grensscheiding met e bij  de Punt. Aauw. 24 

. g ƒ3150. 
, 1 . 

, tc 2 uren, door  dc rentmeester  der  do-
inoinguedercn van Z. . l i . Prins Frnderik der  Neder-
landen, op het raadhuis: liet doen van vernieuwingen 
en herstellingen anu onderscheidene gebouwen ouder 

, in 3 jierceeleu. 

. e 2 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, anu hot gebouw vnn het prov. bestuur: 
bet verlengen van den noordelijken veerdum voor  de 
schipbrug o» er  dc k te Vreeswijk. Aauw. J'.1 . 

g /*5350. 

, 3 . 

. tc 11 uren. door  deu comm. der  genie, 
bij  Vollacrs: het éénjarig otidcihoud: lo. der  werken 
le 's-Bosch, 2o. vnn de kazernc^ebouwen enz. le 
VBosch, So. der  werken te Crèvecoeur, aan de 
Blauwesluis en le Nicuw-St.-Andrios. Bilj . iuz. 1 April , 
te 2 uren, op het bureau van deu comm. voornoemd. 

, T . 

, tc 10 urou, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw vun het prov. best.: 
het eenjarig onderhoud der u aan de 
Oude e laugs dc noordkmt vun hot eiland Schou-
wen. Aanw. 1 en 3 April . g ƒ 5120. 

, tc 12 uren. door  het ministerie van 
binnenl. zuken, nau liet gebouw vau het prov. best.: 
het maken van paulbeschoeiing enz. langs liet kanaal* 
boord van den weg vau Groningen uaar . 
Aauw. 31 . g /45S5. 

l 'ata, tc  uur , door  burg. on wel : het vergrooten 
vnn het schoolgebouw eu dc oudcrwijzerswotiing in 
die gemeente. . bij  J. . , te Goes. 
Aanw. tc 10 uren. 

, 24 Febr.: het bouwen van een haar-
buisje met lokaal tot ziekenverpleging; minste inschr. 
was A. Biemoiid, lc , voor  ƒ 0 8 0. 

, 21 Febr.: dc levering van: lo. pavei-
stceuen; minste inschr. was Tn. C. Peeters, tc , 
voor ƒ  2o. borduurstceneu; minste inschr. was 
Juuseo— Stoffels, tc , voor  ƒ3150.50. 

Weean, 25 Febr.: het bouwen van 4 woonhuizen 
met annexe wassclierij; ingek. 4 bilj. , als: 
('. d" s en 

C. de , te Weesp, ƒ 11,090 
J. C. van Gijn , ., idem „  11,5U0 
P. vau Schade, „  Ter-A , „  10.4S0 
B. Vermalen, „  Weesp, w 0,857 

, 25 Fohr.: eenige herstel li ngen en ver-
nieuwingen aan het torentje van het oude-manucn-en-
vrnuwculiuis; minslc Wscnr. was J. J. Tesselaar, te 
Alkmaar , voor  ƒ 1414. 

, 26 Febr.: liet bouwen van een koets-
huis met stal; gegund aan J. G. van dc Braak, te 
Apeldoorn, voor  ƒ 3 0 1 5. 

, 2<i Febr.: bet bouwen van eene opzicb-
tcrswotiing mei directiekamers op den vluchtheuvel 
vnn het eiland ; minste inschr. was J. van 
der Vlugt Jr. , le Cbnrlois, voor  /12.S50. 

 26 Fobr.: do levering aan de gemeen-
telijk e gasfabriek vaa : lo. 1500 . gobluschie kalk; 
minste iuscbr. was J. , te , voor 
/ 776,85. 

2o. getrokkeu*ijzeren gasbuizen; minste inschr. was 
. A. , te Amsterdam, tegen verschillende 

prijzen voor  de onderscheidene afmetingen. 
3o. compositiobuizen; minste inschr. waren . S. 

Stokvis en Zonen, te , tl ƒ 2'J.70 per 
100 . 

4o. gegoten-ijzeren buizen; minste inschr. dezelfden, 
a /*8.25 per  100 . 

, 28 Febr.: dc levering van 41,000 . gas-
kolen; gegund aan W. n cn Zoon, voor  fO
per

, 2S Febr.: het afbreken cn wederop-
bouwen van eeu woonhuis voor  C. Weijers, te Oost-
voornc; ingekomen 8 bilj. , als: 
J. Bout, te Brielle, ƒ 63(19 
U Schans, „  idem „  6172 
A. , „  idem „  0140 
.1. Stans,  idem „  Cl35 
P. Vccucubos, „  idem „  5795 
A. cu . de Neef, „  idem „  561)5 
J. , „  Oostvoorne, „  5395 
T. , „  Nieuwcuhoorn, „  5360 

, 29 F.>br.: de levering van 528.000 . 
steenkolen voor  de oostelijke en westelijke stoomgc-
maleii; minste iuschr. wns .1. . , a ƒ7-14 por 
100 . 

, 20 Febr.: lo. de levering van 240 \1
riviergrint: ; goguud uau . den Brecjen, te -
veld, a ƒ 2

Jo. de arbeid voor  het opbreken van oude- cn be-
werken van nieuwe kei- on kliiikerstratc n god. 1 jaar; 
gegund aan J. C van , tc , perc. 1 
a ƒ0.14, perc. 2 u ƒ0.12 per . 

, 1 : hetafbreken vnn dc hestuande 
mi lui bouwen van ccn nieuwe hocrennehuizing voor 

. P. teu : iugek. 9 bilj. , als: 
E. , te Sappcuicor, ƒ 27,156 
J. . Edens, „ , „  20.S9Ó 

. Uffriaga, ,, Sappemeer, „  24,973 

. Vos, „  idem „  24,2fió 
J. , ., idem „  24,235 
Van , „  Groolojast, „  24,222 
A. Tcuenga, „  idem „  23,57fi 
J. , „  Blijham, „  23,000 

. , „  Winschoten, „  22,438 
geguud. 

, 1 : het nfbrekea der  oude- cn het 
bouwen van eeue nieuwe kerk te Baijum; ingekomen 
10 bilj  , als: 
W. Té dc Groot, te Tziim, ƒ 15,390 
T. , „  idem „  14,.>4<) 
A. vnu der J . „  Buijum, „  14,fî 2 

. Jonkers, „  OusterUttens, „  lx,V44 
T. dc Vries, „  tanga, „ 12,715 

. . v. d. Weide. „  Schraurd, „  12,140 
C. Schier-, „  Bonrnbrrgu m , „  11,800 
S. cn J. Teintningu. „  Oosterend, „  11,787 
S. , „  ld tens, „  11,598 
A . Venstra, „ , „  10,483 
geguud. 

Lelden, 2 : het verzwaren der  westboczem-
knife aun s stoomgemaal te Gouda, mei ver-
hooding van eeue grondoppcrvlakie; gegund aau C. 
de , te d , vuor  ƒ1345. 

, 3 : lo. tiet makeu vnn een nieuw 
fahriekgebouw voor  de stoom-chocoladefabriek van J 
cn C Blocker, mot sloomschoorsteeu ; minste inschr. 
was W. do Waal, te Amsterdam, voor  ƒ38,018. 

2n. het houwen cn stclleu vau eeue stoommachine 
vau 32 . enz. enz ; minste iuschr. wnren Gebr. 
Schutte en Job. Zimmer en Zoncu, te Amsterdam, 
voor  ƒ23,100. 

, 3 Vaart: de verlenging van den stroom-
leidciide.ii dam op de Pollen voor ; ingek. 
5 bdj. als : 
A. .x Schuafsinn, lc . ƒ 360,000 

. Bolier, „  Scherpenisse, „  331,800 
J . dc , „  Werkendam, „  320.000 
C. van der  Plas. „ - xvcld, „  289,390 

. Volker , ,, , „  285,500 
, 4 : het willen en schoonmaken vun 

lokalen in eenige sledeliiko gebouwmi; miuste inschr. 
was . C. do , te Utrecht, voor  /"2507. 

. 4 : lo, liet makeu van ccr.c 
wouing voor  den mnrktmecstcr  aan dc veemarkt, 2o. 
het maken vnn ccn steenen walmuur  laugs Viivers-
buurl ; miuste inschrijver  was l. , te -
warden, resp. voor  ƒ3999 en ƒ 1 7 9 0; uo. 2 gegund. 

U n lagen. : liet. onderhoud vau de ver-
schillende ku nstwegen der  gemeente: ingekomen 2 
biljetten, als: 

. , te Nicuwbuiucn, ƒ 1 8 , 6 00 
. Adams, „  Gusseltcrnieveen, „  1S.560 

, 0 : lo. de levering nan dc . 
j  vun 10,000 eiken dwars-

liggers; minste inschr. was Paul ! lain ma nu, te Ant-
werpen, voor  ƒ 2S.750. 

2o. het bouwen van 2 woningen langs deu Ooster-
spoorwug iu 2 pure.; m uste iuschr. weren 11. Scheer-
boom eu S. G. Vliokcn, tc Amsterdam, iu massa 
voor  ƒ 9 9 0 0. 

3o. de leveriug van 10,000 ijzeren dwars'iguers; 
minste inschr. was de r  Bergwercks- u. 
Saarbrücker Eisenhutten Acticn-Gcsullschuft, tc Bur* 
bach, bij  Saarbriicken, voor  ƒ30,714.11. 

, 7 : het herstellen der  walglooi-
ingen van de bermen dor  wegeu en jnagpaden lungs 
de kanalen van Grouiugeu naar  (hiderdendam ou vnn 
Ondcrdcudam naar  Uithuizen en Ulrum . in 2 perc. 
en in massa; iuguk. 8 bilj . voor  de massa, als ; 
.1. . van , te Bedum, f 15.400 
J. . m Jz., „  Groningen, , 15,200 
A . .1. beaninga, „  Bedum, „ ) 
P. . , „  Groningen. „  14,980 
J. Veoiidyk, „  idem „  14,500 
\{. Zwolsinan, „  idem 14,370 
\S. B. , „  Warfhuizcn. „  13,949 
J. klippus. „  Beduiu, „  13,035 

. 8 : het verrichtea van baggerwerk 
aan de noordzyde vnn den bcnedeiimoud der  door-
graving vuu deu k van ; minste inschr. 
was P. A. Bos, tc , voor  ƒ 65,000. 

, 8 ' liet loggen eener  rioolleiding, 
van het Oraiijoliole t tot hel einde der t te 
Scheveningen; miuste iusehrijver  was G. , te 

, voor  ƒ27,700. 

traham, 9 t het vau builen verven der  prov. 
gebouwen te Arnhem ged. 70; minste inschr. was 
11. .1. Bresser  cu Zu., te Arnhem, voor  ƒ 2 6 9. 

. 

 de
Tot aanvulling van het in e Opmerker van 

Zondag 6 dezer  voorkomend stuk van . S. Sr. C, 
over  de luchtverversching-Tobiu kan dienen , dat 
ik in Juni van bet vorig jaar  in de gelegenheid 
was die ventilatie in het St . -üeorges hospitaal 

te n te zien werken, als men onder  dat 
werken ten minste gelieft te verslaan dat, wan-
neer  men de hand hoven de monding eener 
Tobinsche buis hield, men aan een weinig tocht 
kun bemerken dat die buis met de buit nhicht 
in verband stond. Van cene samenhangende 
luchtzuil kon ik niets gewaar  worden. 

Al a mijn geheugen mij  niel bedriegt, is de zaal 
waar  het stelsel is toegepust ongeveer  8 bij  12 . 
groot, en zijn er  8 Tobinsche buizen in aange-
bracht, die van zink  cn in doorsnede 
halfcirkelvormin g zijn. e middellij n van den 
cirkel zal ongeveer  10 . bedragen. Een 
schoorsteen met open houtvuur  diende om de be-
dorven lucht af te voeren. t er  tijdens mijn be-
zoek niet veel trek in den schoorsteen was en dus 
ook niet veel lucht door  werd afgevoeid, bleek 
mij  doordat de rook van het houtvuurtj e nu en 
dan terugsloeg. n de zaal was echter  weinig 
of geene ziekenlucht te bespeuren, misschien uuk 
tengevolge van het openstaan der  deur  van het 
lokaal. Er  waren ook niet meer  dan 7 of 8 
zieken in het lokaal aanwezig. 

e indru k dien ik van het stelsel heb verkre-
gen is, dat er  misschien iets goeds in is gelegen 
om de aunvoeropeuiitgeii voor  romer ventilatie aaA 
de binnenzijde van eene loodrechte buis te voor-
zien, teneinde de biiinenstroomendu lucht eeue 
verticale in plaats van horiuzotitale richtin g te 
doen volgen , —- iets wat men ook meermalen door 
zoogenoemde koekoeken tracht te bereiken, doch 
dat de inrichtin g op verre na niet deu naam 
verdient van een ventt laüestelsel, dat a.m alle 
vereischten voldoet. 

s het moge al waar  zijn, dat de buiten-
lucht door  middel der  Tobinsche bui/en op meer 
geleidelijke en onmerkbare wjjxa in bet lokaal 
dring t duit door  horizontale openingen of open-
staande ramen, dan toch kun de inrichtin g alleen 
des zomers van die  zijn , want. aangenomen 
dut per  uur  en per  bed niet meer  d.in . ver-
sche lucht moet worden aangevoerd, — een cijfer 
dut door  meerdere geneeskundigen ongenoegzaam 
wordt geacht, —dan zal het in den winter  zeker 
hoogst moeilijk , zoo niet onmogelijk zijn, het lokaal 
op den vereischten warmtegraad te houden, als 
die hoeveelheid lucht onmiddellij k uit du buiten-
lucht en dus onverwarmd binnentreedt. 

n zal er  dan vanzelf toe moeten komen om , 
in plaats van een aantal nauwe door  tiet lokaal 
verspreide buizen, eene of meer  wijdei e aan to 
nemen en die door  den verwarmingstoestel vau bot 
lokaal heen te leiden. Zoodoende komt meu terug 
tot het geenszins nieuwe, doch zeer  algemeen be-
kende, stelsel van liwntkachels, zij  liet dan dut 
men daartoe ijzeren (Poelet) kachels, e of 

e steenen ovens, ut wat ook wenscht te 
gebruiken. 

t zou mij  hoogst aangenaam zijn indien iemand 
de/e uieening op goede gronden kon weerleggen, 
zoowel in hel belang der  wetenschap als iu mijn 
persoonlijk belang. 

t komt mij  voor, dat het velen gaan zal als 
mij . k las met ingenomenheid bet eerste bericht 
der uitvinding, verheugde mij  in de aange-
boden gelegenheid die toegepast le zien, vooral 
iniui.i t ik hoopte daarmede in e< n bepaald geval 
mij n nut tc kunnen do. n, maar  kwam na de 
bezichtiging er  vuu, bij  de uitwerkin g vun mijn 
eigen ontwerp, door  bovenstaande redeneering, 
tot cene geheel andere inrichting , waarvan ik , 
zooals met alle nieuwe veiitilalie-inrichtiuge u bet 
geval is, nog zal moeten afwachten wat de resul-
taten zullen zijn. 

r  het opnemen dezer  regelen in uw week-
blad zult gij  verplichten 

Uw dienstw. dienaar 

J . 'A . v. u.

 10 Februari 1870. 

. 

Word t reeds lang eene deugdelijke en stand-
houdende reorganisatie van het korps s 
van den Waterstaat wenschelijk geacht, niet min-
der is die iu het korps opzichters van den Wa-
terstaat noodig. 

t aantal vaste opzichtets (100 personen) is 
gebleken, en blykt nog, niet talrij k genoeg te /ij u 
voor  het houden van toezicht op de uitvoering van 
gewone- en buitengewone werken, getuige het 
groote aantal buitengewone opzichters, die mede 
voortdurend toezicht op n uitoefenen 

e bezoldiging dier  ambtenaren, niettegenstaande 
zij  evenveel werkzaamheden moeten verrichten als 
de paste opzichters, is in verhouding tot dezen 
gering. Zij  worden ook niet schadeloos gesteld 
voor  de noodwendig door  hen te maken reizen in 
het belang van deu dienst, evenals de vaste op-
zichters, en evenmin wordt hun gelegenheid ge-
geven voor  een pensioen- en weduwenlómls te 
zorgen. y komt nog, dat hunne bezoldiging 
naar  willekeur  en alléén op eene voordracht hun-
ner superieuren, behoudens goedkeuring des -
nisters, wordt geregeld, waardoor  zij  dus.tflianke-
lyk zijn, of .en hun nl of niet eene verbooging 
in traktement wil toebedeeleu. 

e toestand is op zicli zelf reeds onbestaan-
baar. 

e ambtenaren of buitengewone opzichters, die 
vast werkzaam zyn op de bureau's der
genieurs en , deelen in 't zelfde geval. 

Bekend is het, dat op die bureau's één of meer 
ambtenaars moeten zyn, om de tallooze aJvie/en , 
afschriften enz. te schrijven en teek CO  te 
verrichten, met welke werkzaamheden meu iaden 
regel is overladen. 

Een vast bureuunmbtenaar  is bij  den -
ingenieur  van den Provincialen Waterstaat in Zuid -

d in dienst en zulk een ambtenaar  zal ook 
in Noord-Brabant en Friesland bij  den eventueel 
in te voeren Provincialen Waterstaat vermoedelijk 
wot den iu dienst gesteld. e ambtenaren zul-
len eene vry goede bezoldiging genieten, eu mis-

http://Schy.it
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scliien hun ook wel uitzicht op pensioen gegeven 

worden -
u eene dergelijke invoering ook niet geschie-

den voor de werkzaam heden op de huienu's van 
de heeren - en Arrondissements-ingenieurs van 

 Waterstaat, waarvoor  één of meer  nmb-
tenureil  te zijn? r de te-
genwoordige ambtenaren op die bureau's werk-
zaum, die nagenoeg allen ook onder  den naam 
van buitengewoon opzichter in dienst zijn , tot 
vaste ambtenaren met goede bezoldiging, evenre-
dig aan het aantal hunner  dienstjaren en uitzicht 
op pensioen, te benoemen , zou hunne alles be-
halve benijdenswaardige positie  verbeterd 
worden, te meer  daar  die ambtenaren, feitelij k 
in vasten dienst, slechts eene aanstelling als tijde-
lij k hebben , en zy in zekeren zin dm» ieder  oogen-
blik bl ooi slaan om ontslagen tc worden. 

Waie nu iu het lot vnn de vele buitengewone 
opzichters eu in dat van de bureuuambtenaren 
geene verbetering te brengen ? 

j dunkt ja, en wel ais volgt: 
n vermeerdere bet k^rp s vaste opzichters 

zóóveel als blijk t noodig te zijn , helle, na uit-
breiding van het vaste-, het korps buitenge-
wone opzichters op, en benoeme de daarbij  in 
di. nst zijnden , nu voldoend gebleken bekwaam-
heid, lot vaste opzichters. 

n benoeme vaste ambtenaren op de bureau's 
en neme ook daarvoor, zooveel mogelijk de tegen-
woordige ambtenaren van voldoende bekwaamheid 
eu geschiktheid , en geve dien eene goede bezoldi-
ging met uitzicht op pensioen ; cn eindelijk brenge 
unu de bezoldiging der  vasle opzichters meer  in 
overeenstemming met de behoeften des lijds. 

Vooi zeker  zou door  een eu ander eene goede 
hei vorming in het korps opzichters worden tot-
standgebiacht, en zou elk der  bovenbedoelde 
ambtenaren met lust en tevredenheid zijne werk-
zaamheden verrichten.

\molg der  limi-luen en . 

. 

-Gravenhage. Z. . heelt benoemd tot 
bouwkundige bij  liet t van Financiën 
C. 11. Peters te . 

Ann dezen bouwkundige is het ontwerpen en 
hel houden van hoofdtoezicht over  het onderhoud 
opgedragen van alle gebouwen, die onder  dit 

t ressorteercu. 
— t wetsontwerp tot bekrachtiging van den 

onderhandscbiu verkoop van i ijksgroii d bij  de 
dubbele zeesluis te Vlissingen aau de Stoomvaart-
maatschappij  strekt om aan die -
schappij  gelegenheid te geven lot hel bouwen 
van een hotel iu de nabijheid der  aanlegplaats 
barer  stoomschepen. e oppervlakte is 400 J 

cn de p i i j s / 4 per  centiare. 

— j  beschikking van 7 t 187(1, n». 51, 
12de afdeeling, is aau de e Stooin-
vaaitniaatschappij, gevestigd te Amsterdam, lot 
wederopzegging vergonniog verleend voor een 
stuoiubuotdiensl tot vervoer  vau personen, goe-
deren eu vee, lusschen Amsterdam en (ïotler-
dam, met intrekkin g der  beschikkingen betref-
fende dien dienst ten name vau de Binnen- en 
Uui'.eulandsche Scliioefstoomboolieederij. 

1„ Je laatstgehouden vergadering van den 
Gemeenteraad werd een voorstel ler  tafel gebracht 
om het leggen der  buizen van de waterleiding 
optediageii aan den heer  Frank Colson, vroeëer 
gemachtigde van de heeien John Air d and Sons. 
Er werd voorlezing gedaan van di i « adressen: 
1". van de r van ; 2». van de 
afdeeling* i Gravenhage der  Vereeniging tot be-
vordering van fabuek- en handwerknijverheid, en 
3". van bet bestuur  der  Vereeniging: » l en 
Nijverheid"  bier  ler  stede, allen bedenking oppe-
rende legen dit voorstel en aandringende dat het 
werk uan een der e Ui-ma's moge worden 
opgedragen, die daartoe even geschikt zijn ol'dut 
aliuus openbare aanbesteding plaats bebbe. 

Over  dit vooisiel ontstond discussie en hoewel 
de Voorzitter  de mededeeling deed dat de -
teur  der  waterleiding het noodzakelijk achtte om 
vau den regel van openbare aanbesteding al ïe-
wijken , werd het met 21 tegen 12 stemmen ver-
worpen, nadat een voorstel van Jen heer  Ue Charr o 
om de zaak veertien dugeu uiltestellen , een gelijk 

l had ondergaan. 

e zaak is alzoo naar  Burgemeester  en Wet-
houders gtrenvoyeerd eu het is in hel belang Jer 
Nederlandsche Nijverheid te hopen, dat eene al-
gemeene mededinging wordt uitgeschreven, wuar-
door  ongetwijfeld de gemeentelijke kas bevoordeeld 
zal waden, len slotte deze vraag: is do wa-
terleiding te m niet uitmuntend geslaagd, 
ai werden daarbij  giene vreemde werkkraehleii 
uigeioepeii en geene aanzienlijke honoraria uit-
betaald.' i dat voorbeeld vuor  oogen zal het 
aan Burgemeester en Wethouders niet moeilijk 
vallen bel voorstel om le werken. 

— Tut hoofdopzichter bij  de gemeentewerken 
alhier is dooi burgemeester en Welhoudeis uuii-
gesield 11. Weslra Jr . ter  vervanging van den 

r J. van Essen, die tot stadsarchitect te 
Zwolle benoemd werd. 

Op de den 4den dezer  gehouden bui-
tengewone vergadering \an aandeelhouders der 
Nedei bindsel»- Wesllaalsclie Spoorwegmaatschappij 
werden  tegeuwuoi digd 43*7 aandeelen uit-
brengende 307 stemmen. 

Ue vullende besluiten werden genumen : 
i» de aan de Veiino.-lscliap bij  minislei ïecle 

beschikking van 27 Januari 1870 verleende sub-
sidie vul» ƒ UUuUUU op de d..arbij  gestelde vuor-
uaaiden le aulivaaidcii ; 

2"  «. de  de Vennootschap door  Z. . den 
j van . J veileende con-

cessie op 1'iuisisch gebied up de duarby gesleloe 
en eve.ueus lui» kantore der  Veiinuulschap ter 

visie gelegde voorwaarden te aanvaarden en den 
raad van Commissarissen te machtigen , het ver-
eischte waarborgkapitaal binnen den gestelden 
termij n te storten; 

 den raad van Commissarissen te nachtigen 
tot het aangaan eener  obligatie-lcening tot -

g bedrag en onder  zoodanige voorwaarden 
uls den d het meest in het belang der  Ven-
nootschap zal blijken te ziju , doch in«t dien ver-
stande, dat het dividend op het in aandeelen 
geplaatste kapitnal niet mag verminderen be-
neden hetgeen door  de exploiteerende -
pijen in verhouding tot het geheele bouwkapitaal 
als huur  daarvan zal worden betaald ; 

c. de statuten te wijzigen in voege als in bet 
ten kantore der  Vennootschap ter  visie gelegde en 
aan heeren aandeelhouders toegezonden concept is 
voorgesteld ; 

3».  de voorbereidende werkzaamheden (spc-
cielle Vurarbeiten) voor  het Westfnalsch gedeelte 
der lijn , zoomede de voorbereiding tot de ontei-
gening op Nederlandsch gebied, len spoedigste 
te doen uitvoeren ; 

 met den bouw der  lij n te beginnen , zoodia 
den d zal gebleken zijn , dat de aansluiting aun 
het Pruisische spoorwegnet iu allen deele verze-
kerd is. 

4". c jaarwedde van den dir e ;t.eur-ingenieur 

te bepalen op / 5000. 
— r  den d van administrati e der  Ne-

derlandsche Centraal-spoorwegmaalschappij  is, ter 
vervanging van Jhr . . E. W. Berg, . A. J. 

. e benoemd tol secretaris der . 
A r n h e m . e heer  Cajot, beeldhouwer alhier, 

die zicb bij  de restauratie van het paleis op het 
o verdienstelijk gemaakt heeft, is tot officier 

der orde van de Eikenkroon benoemd. 
— Onder hoofdredactie van den heer  J . W. 

Wlllekes c d is te Amsterdam het eerste 
nommer verschenen van een nieuw maandblad, 
genaamd t bevat eene lijst van 
aangeboden eu geviaagde machiner ieën, gereed-
schappen en materialen len dienste van aannemers, 
fabrikanten , landbouwers, ingenieurs en archi-
tecten. 

e reductie geeft volledige inlichtingen omtrent 
de in huur  blad aangeboden voorwerpen ; zij 
belust zich tevens, waar  dit verlangd wordt, met 
een deskundig onderzoek naar  hun toestand en 
waarde. 

Zij  belast zich verder  tegen een vast tarief 
met den verkoop der  in  aangebo-
den machinerieën , gereedschappen , materialen, 
enz., waardoor  alle correspondentie en verdere 
moeite aan de verkoopers bespaard wordt. 

j genoegzame deelneming zal dit blad, dal, 
naar de redactie meent, in eene sinds lang be-
staande behoefte voorziet, geiegeld worden voort-
gezet. 

Weegschaal vraagstuk. t 4 gewichten 
van 1, 3, 0 en 27 kilo' s kan men elk getal kilo' s 
wegen van i tot 40. ) 

Galvanoplastie. t laatste succes der  gal-
vanoplastie bestaat in het bedekken van planten 
en bloemen met een dunne laag zilver, waardoor 
de zuivere vorm en textuur  van die gewassen 
volmaakt bewaard blijft . e prachtigste zilveren 
bloemen en bladeren kunnen op die wijze met 
weinig kosten vervaardigd worden, (f) 

Bewaren van citroenen. Om citroenen te 
bewaren, vernisse men ze met es-ne oplossing van 
schellak in alcohol. Bij  gebruik wordt bet dunne 
vernis-baslje er  gemakkelijk met de band afge-
wreven, (-f-) 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor  He Opmerker gelieve men, tor  voor-

koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

van genoemd Weekblad. 
X o t VB* | ic las j - t tvon< l n e u en u r o n 

worden advertentien voor  het eerstvolgend nom-
iner  aangenomen. 

A d v e r t e n t i e n . 

. 
t bouwen eener J met 

N aan de Noordvest te Schie-
dam op g 20 t des voor-
middags 11.30 ure ten kantore van 
den heer . C. . 

 dc heer  VAN , Ar -
chitect,  wien ou franc»  bestekken 
 ' i gulden verkrijgbaa r  7.ijn. 

t e ' » » 

l ONTVANGE N
N te '6  zal op Zater-

dag 25 t 1870, 's namiddags een uur , in 
bel l  iu de

aldaar, in het openbaar  bij  enkele inschrijving , 
aanbesteden: 

e Grondwerken, Fundamenten ens. 
voor e Stallen, -
zen, e enz. enz. in den Prin -
cessetuin te 's Gravenhage. 

Aanwijzin g in loco op Zalerd ig 18 i 11870, 
's namiddags  uur , dooi den Architect . 1'. 

,  64, 
 verkrijgbaa r  ziju. 

 10  .870 af is het bestek voor fi 
te bekomen e van voorn. Ontvanger, 
ook, tegen vooruitbetaling, door  tusschenkomst 

 ulle andere Ontvangers der e en 
. 

Ontmanteling van . 

E . 
e ONTVANGE  der E en -

N te  zal op Vrijda g den 
17 t 1870, des middags le 12 ure, in het 
buis de Bears, bij  J. VA N S aldaar, 
in het openbaar 

: 
t amo veren van de Ooater- en -

poorten mat voorgelegen bruggen; 
het slechten van de courtines 2—3 
en 3  en het maken van aarden 
dammen met bestrating in de hoofd-
gracht vóór  die courtines. 

N.B. Ue te verwerken hoeveelheden bedragen 
in ronde getallen: 

57600 - aardewerk, 
3200 i breekwerk aan muren enz. 
1290 ; bestrating met nieuwe keien. 

e besteding geschiedt bij  enkele insein ijving . 
Bestek en teekeningen liggen ua 10 t 1870 

ter  inzage aau de kantoren der e en 
n te  en 

, en zijn aan laatstgenoemd kantoor 
legen betaling van een gulden te hekomen. 

e aanwijzing in loco en nadere inlichtingen 
worden gegeven door  den Opzichter  G. S te 

 op alle weikdngeu van den 13 * * tot 
den iö** * , des voorniiddags van 0 tot 12 ure. 

. 

E 

. 
 en S van

 zijn voornemens op Woensdag den 15 
t 1870, des namiddags ten 1 ure, teu -

huize aldaar  aan te besteden: 

t bouwen van eene  en 
G op het terrein achter de 

bestaande School voor  kosteloos on-
derwij s aan de Crispijnlaan . 

Alles nader  omschreven in het bestek en de voor-
waarden die, op de gewone dagen en uren, ter 
lesing liggen op de  en het 

 te  en ook voor  den 

prij s van 50 Cents verkrijgbaa r  zijn bij  Wed. P. 
VA N E en ZOON, Boekdrukkers in 
Jen  73. 

Nudcrc inlichtingen zijn te bekomen aan ge-
meld

OPZICHTERL 
n verlangt legen 1°  hij  den bouw van 

een beercnliuis le  een  OP-
 tegen eeue beloouing van zestig a 

tachtig gulden per  maand, om bet dugelijksch 
toosjfht te houden en iu staat de detailteekenin-
gen te maken. n worden verzocht 
zich onder  overlegging van bewijzen van bekwaam-
heid te adresseeren onder  ietter  V aau het Bu-
reel van

, , 
ONDERBAZEN, MEESTERKNECHTS. 

e aandacht wordt gevestigd op de afkondi-
ging in de  van 3 

dezer, N" . 53; houdende mededeeling der  voor-
waarden , waarop bij  do e Genie van het 
Nederlandseh-lndisch leger  eenige Opzlgters 3de 
klasse kunnen worden aangesteld. 

Ter deelneming aan het examen wende men 
zich, onder  overlegging der in die Courant ge-
noemde bescheiden, vóór 20 , bij  gezegeld 
rekest, tot den r  vnn . 

E 
uit de k van den lieer 

~VS7. .

e ondergeteekenden berigten , dat zij  met den 
verkoop dezer E belast zijn. 

s zijn op aanvrage te bekomen. 
n Grossiers en Winkelier s genieten rui m 

rabat. 
j  1876. 

S &  C°., 
Prinsengracht N». 331. 

E.  ANN. " 

. 
Specialiteit van machines ter  bewerking van 

metalen. 
Stoomwerktuigen volgens de beste con-

structies. 

. 
n , Verticale Stoommachi-

nes enz. van V &  C" . te  ter  dade-
lijk e aflevering gereed tot minstens concurreerende 
prijzen. 

k „de e " 

te . 
l in vertikal c en horizontale Stoomwerk-

tuigen, , , e enz. 

Verwarming en Ventilering1 

VAN GEBOUWEN. 
e Ondergeteekenden bevelen zich aan voor 

het leveren van -
N duor  middel van

 54, 

t O A . 

k van . Specialiteiten in 
, , -

en . 

N VA N , 

Exploitatie de n van VAL E , 
geeft berigt dnt door  tot eenige N voor  den verkoop van T in brooden 
zijn aangesteld : 

S &. C°. te m 

O E T èV e». te , 
door  wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor  geheel 
Nederland aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, g N" . 3, te Amsterdam. 

E . 

STJUVE .  &, Z O O N ^ 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

S & VAN . 
, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 

iVtViticc/mre n  55, . 

. 
Uitmuntend geschikt vonr  déiai l teekeningeu aan 

Verkrijgbaa r in het N VA N T E E -
N voor  Bouwkundigen 

. J . , 

1 dreggen . 

Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
een regel ad f 10.— 
twee regels > t 15.— 
dri e regels » » 20.— 

 Cou ip,  Alk- hotiworna* 
inrui m in cement, mj>s, ent. t a / J per  vst 

' 
1 

 A ,  e n, Waterpas-
n . balansen, bascules. 

n te V e lp te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VA N -

 UE , te Arnhem. 

n te koop nabij  de n 
aan den Singel, te  te bevingen hij  den 
architect  aldaar. 

ueoioki hy t>. . VAN  — All e  adresseeren  den  t,  VA N T JGsa.  Arnhem. — , 

Elfde . . 12. Zondag 19 t 1876. 

VOOB 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Vcnchijnt ?.and.xn. Prij s per  maaiiuco .  iibouocert zich voor 
een jaargang. Afzonderlijk e aomincrs bij  15 cents. 

Al l e stukken en i te n aan 

dc e te . 

: 

Van 1—5 regels ƒ!.—, verder  voor  eiken regel plaatsruimte UO cents en lOeeats 
voor  een nommer  v.ui liet . Ad vertent ie a voorliet buitenland 25ccntspcrregel. 

G . 

Om meer  dan cene reden las ik in uw jongste 
blad (van 12 t '70) het opstel van den heer 
W. C. , over  «Bouwkundig onderwijs" , 
met genoegen. 

Om meer  dan eene reden, — herbaal ik en 
ik geloof, dat het de echo is van velen uwer 
lezers, die, na nl hetgeen door  hen iu den laat-
sten tij d over  Bpoudrette-bereiding"  enn. werd 
gelezen, en misschien nog aan hen zal wurdeu 
ter  lezing gegeven, wel eens, al is 'tmaar  alleen 
om wat afwisseling, wat anders wenschen. -
mers men kan wel c«'ns wat te lang op één on-
derwerp blijven hangen, en daardoor  uit *t oog 
verliezen: vdat verandering vau spijzen eten doet". 

Vind t ge in 't bovenstaande een zijdelingsche 
beschuldiging aan bet adres van u of van de 
heeren n en e n , 't is mij  wel; 
mits gij  hierbij  voor  zelf indachtig wil t zijn 
aan: >>wie men liefheeft, kastijdt men". 

m wil ik, de daad aan het woord parende, 
en levens een belofte vervullende, waarop ge al 
lang genoeg gewacht hebt, — u, behalve een 
enkele aanmerking — ook wat opmerkingen ten 
beste geven, die een poging moeten heeten , om 
in navolging van en in vereeniging m-t den heer 

r een tegenwicht te geven, opdat het 
zwaartepunt van uw blad, dat in den laatsten 
lij d soms scheen alleen oin dienst"  en >ten dien-
ste"  vau heeren s by spoorwegen en 
faecalien te zijn , weer  eens wat vei plaatst worde 
naar de zijde van heeren Architecten, en de belan-
gen, die zij  hebben voor  tc staan, ook bchartige. 
Zulk cen wensch en daaruit voortspruitend ver-
zoek , is zeker  niet ongepast of onredelijk, wan-
neer  men constateert, dat  eigen-
lij k het eenig bouwkundige weekblad in ons land 
is, dat tot dusver  den naam eu de daad beeft, 
zich speciaal en in de eerste plaats voor  zuiver 
bouwkundige (d. i . architectonische) zaken te in-
teresseeren. 

t een bij  het ander  genomen, was mij  dus 
een eerste reden het opstel van deu heer -
laar  met genoegen »tc  lezen". En dat ik 
't ook smet genoegen  gelezen", vindt een 
tweede reden in de wijze , waarop bier  een zaak 
is ter  sprake gebracht, die  moet verklaard 
worden door elk, die daaromtrent maar eeu 
beetje weet of opmerkt. e feilen, door  den 
heer r  besproken, zijn meer  dan waar, 
d. w. z. zijn niet overdreven, maar  zouden door 
tal van voorbeelden nog sprekender  kunnen voor-
gesteld worden. En wat de middelen betreft, 
die hij  in dezen noemt, ou» de zoo noodige ver-
beteringen aan te brengen, geloof ik , dat hij , 
zooal niet op het voornaamste, dan toch op bet 
meest voor de hand liggende heeft gewezen, en 
daarbij  op de medewerking van alle belangstel-
lende vakmannen mag rekenen. n dien zin (ver-
zoek ik hem en allen lezers van dit blad) mijn 
schrijven te beschouwen, waarin ik trachten wil 

 door  zaken en middelen in s opstel 
reeds genoemd, nog wat nader te bespreken, 

 door  op een paar nog ongenoemde 
middelen tot verbeteiing van het bouwkundig 
onderwijs de aandacht te vestigen. 

Vooraf echter  nog een klein protost tegen de 
wyze, waarop de heer . in dezen onze -
schappij  tot bevordering der t laat voor-
komen. k onderstel dat hij  de laatste handelin-
gen dier j  niet met de noodige zorg 
beeft nagegaan; anders kun hij  weten: 

- dat op cen der  laatste algemeene vergade-
ringen dier j  (30 Juni en 1 Juli '75), 
bij  gelegenheid der  wetsherziening, bel bouw-
kundig onderwijs afzonderlijk en met nadruk is 
besproken , en dat in de sedert vastgestelde wet 
deze artikelen voorkomen: 

Ait . 27. e j  neemt kennis van 
de inrichtingen in Nedeiland, dio zich met het 
onderwijs in de bouwkunst bezighouden. — Zij 
maakt zich dienstbaar  uan de bevordering en 
ontwikkelin g van dat onderwas, in den ruiin -
sten zin. 

'Art . 28. t Bestuur  deelt jaarlijk s op de 
Algemeene vergadering mede, wat op dit gebied 
is geschied, en doet voorstellen, hetzij  tot -
cieele ondersteuning van bestaande of stichting 
tan nieuwe inrichtingen" ; 

2°. dat onder de laatst uitgcscltrevene prijs -
vragen dier j  een, t>ij  herhaling ge-
dane, voorkomt, die rechtstreeks op het bouw-
kundig onderwijs betrekking heeft, t. w.: 

>Eene critische beschouwing der  verschillende 
onderwijsmethoden in dc bouwkunst, die thans 

in de meest beschaafde landen van Europa in ge-
brui k zijn" . 

Op grond van sub 1°. mag men er  dus niet 
aan twijfelen, of het Bestuur  der j 
voornoemd zal het oor  leenen aan elk voorstel, 
dat bevordeiing van ons bouwkundig onderwijs 
beoogt; vooral, wanneer  de j  daarbij 
rechtstreeks door  den voorsteller  wordt genoemd. 

Sub 2°. geeft verder  een duidelij k bewijs, dat 
genoemd Bestuur  reeds een belangrijken, voorbe-
reidenden maatregel nam, om tot een betere in-
richtin g en regeling van ons bouwkundig onder-
wijs te geraken, welke poging wij hopen, dat 
deze maal met een gunstigen uitslag mag wor-
den bekroond, en door  meerdere gevolgd. 

Bij dit alles kan er  echter  verschil bestaan 
omtrent het inzicht, waarop de zaak in quaestie 
moet worden aangepakt; verschil ook in de wijze, 
waarop een daarvoor  benoodigde eu te verkrij -
gen (?) som 't eerst en 't best zal besteed wor-
den ; — en het is hier, dat ik den heer -
laar  moet verzoeken, het niet euvel te duiden, 
dat zijn compagnon van straks min of meer in 
een concurrent gaat veranderen. 

«Wi e zich aan een ander  spiegelt, spiegelt zich 
zacht". — Zien we daarom eerst eens rond, wat 
de geschiedenis van andere onderwijstakken hier-
telaude (wier  voorstanders en beoefenaars met de 
hunne verder  gevorderd zijn dan wij  met de onze), 
leert omtrent de beste wijze, waarop cene al-
gemeene en doortastende verbetering het t 
(wat zeg ik?)  tc verkrijgen is in Neder-
land. Van welke tijden dagteekent de nieuwe 
periode bij  ons lager  onderwijs? s sedert 
de wetsherziening van '57. Waaraan hebben wij 
de regeling en verbetering van ons middelbaar 
onderwijs anders te danken dan aan de afzon-
deilijk e wet van '03? Waarvan alleen verwacht 
men de zoo noodige regeling eu verbetering van 
ons hooger  onderwijs? e iu de laatste jaren 
steeds meer  en luider  herhaalde vraag naar  eet» 
wetsherziening geelt daarop duidelij k genoeg het 
antwoord. 

Zij n er  dan eerst geen andere middelen be-
proefd , om iu de aun die wetten voorafgaande 
onvolkomen toestanden tegemoet te komen? Wel-
zeker, — maar zij  bleken allen onmachtig; zij 
ziju daar  als zoovele bewijzen dat alle onderwijs, 
waar  <le massa belang hij  heelt, wil geholpen, ge-
regeld en  zijn t blijkt , 
om nu maar  niet van 't verledene te spreken, in 

 dagen ook alweer  uit de  die de 
beweging ten gunste eener  nieuwe wetsherzie-
ning op het lager  onderwijs neemt. e vele par-
tieele pogingen dienaangaande blijken onvoldoende 
te zijn , — e n . . .. men wendt zich opnieuw tot 
de  concentreert daar  allen drang en 
alle macht, ou» van haar  gedaan te krijgen , wat 
wenschelijk en noodig is. 

k wil door  ' i vorenstaande geenszins geacht 
worden, daarmee onbepaald in te stemmen ; wel 
in de hoofdzaken, en daarom haal ik hier  feiten 
aan, welke den weg wijzen aan hen, die voor-
standers en beoefenaars zijn van vakonderwijs 
in 't algemeen eu vau kunst-industrieel, bouw-
en  ouderwijs (en hoe die onder-
deden verder  mogen heeten) in ' l bijzonder, — 
om te dien opzichte iuts van belang gedaan 
te krijyen , en waarop zij  recht hebben. t 
Bvakonderwijs"  toch, in voornoemden zin opge-
vat, is evenzeer een volkszaak, een onderwijs 
voor de massa, uls het lager-, middelbaar- en 
hooger  onderwijs. Van dit denkbeeld schijnt men 
bier  niet algemeen genoeg üoord iongen, ofschoon 
het in 't buitenland reeds lang tot uitvoering 
kwam, zichtbaar in e >Gewerbescbuien"  , 
Fransche »Ecoles des arts et métiers" , Engelsche 

s of design."  — Waarom hebben ook wij 
geen bij  de wet geregelde en van staatswege 
gesteunde inrichtingen voor  vakonderwijs, waar 
de bouwkunde eu aanverwante vakken een eerste 
plaats li j  bet onderwijs moesten innemen? 

liet particulier  initiatie f en de plaatselijke of 
gewestelijke ondersteuning onzer  teekenacudemien, 
industrie-en ambachtsscholen blijken onvoldoende; 
dc eeiste pogingen, waarop een g zoo 
gaarne wat wacht, voor en aleer  zij  overtuigd is 
van de algemeenheid der  vraag, cn de noodza-
kelijkhei d der  beantwoording in daden harerzijds, — 
die pogingen zijn reeds meermalen gedaan en, 
ouder  gewoonte, zonder  het voldoend gevolg. — 
v\ at zou nu den voorstanders van een geregeld 
en verbeterd vakonderwijs in 't algemeen, en hier 
't bouwkundig onderwijs in 't bijzonder, nog be-

letten, om ook eens e«  bij  de g 
aan te kloppen ter  bevordering van hunne zaak? 
Waarom sluiten de voorstanders der  verschillende 
afdeelingen van bovengenoemd vakonderwijs zich 
niet bij  elkander  aan, om door  gezamenlijk stre-
ven gedaan te krijgen , wat bij  afzonderlijk pogen 
van elk hunner  ongetwijfeld veel langer  op zich 
zal laten wachten? En wie zou 't den beoor-
deelaars van bouwkundig onderwijs ten kwade 
kunnen duiden dat zij , de beoefenaars van een 
vak, 'twelk de moeder der  beeldende kunsten 
en technische wetenschappen laag genoemd wor 
den, in dezen eens het initiatie f namen? 

Zie, deze en dergelijke vragen kwamen bij  rni j 
op, toen ik de voorstellen las, welke de heer 

r  doet in 't belang van ons bouwkundig 
onderwijs. Alweer  een halve maatregel, goed , 
zeer  goed zelfs, afzonderlijk beschouwd; maar 
onvoldoende, om een flink e regeling en verbete-
rin g iu dat onderwijs aan le brengen, zooals ook 
hij die wenseht. Ziedaar  mijn indru k en mijn 
oordeel. 

En nu verder  ? — Op deze vraag, waarde 
Opmerker, het «lot van dit artikel ; maar in een 
volgend nommer, als ge't goedvindt. Tot zoolang 

tt . 
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Niet dan na lang aarzelen ben ik er  toe over-
gegaan mijne denkbeelden, over  eene zaak die 
mij zeer  belangrijk schijnt en dit ook is, door  de 
pers bekend te maken. Niet omdat ik vrees 
koester  over  hetgeen ik geschreven heb of schrij -
ven zal, maar om den tegenstand dien ik zal 
ondervinden, cn misschien ook niet. 

d uitoefenen  ik niet, want ware 
dat het geval, ik zou de zaak in quaestie als in 
een too verslag veranderen. — r helaas, dat 
gebrek hebben meer  met mij , en hoewel wij  iu 
de verlichte 10de eeuw leven, moet men zich 
onderwerpen. En toch wil ik mijne denkbeelden 
bekendmaken, opdat de mannen van onderwijs, 
zoowel theoretici als practici , zoo ik wensch en 
vertrouw, zo ter  harte zullen nemen, teneinde 
daardoor  de zaak uit deu weg te ruimen. 

Op de derde algemeene vergadering van de 

 had ik de 

vraag gesteld, OP

 t

e ben ik tot die vraag gekomen? Zeer  een-
voudig. 

Bij  mijn onderwijs aan de ambachtsschool heeft 
zich voor  mij  cene moeilijkheid opgedaan, die 't 

 nog niet gelukt is te overwinnen, en ul ts 
meu ook naar  zijne overtuiging daarin geslaagd, 
dan ontmoet men dadelijk bij  genoemd onderwijs 
een tegenstander. e tegenstander  treedt ter-
stond te voorschijn, niet zoozeer  uit gewoonte 
die te zyn, dan wel uit een natuurlij k gevolg. 

e tegenstander is, boe ongaarne ik 'took 
zeg, de

En toch moet het theoretisch onderwijs ten 
nauwste verbonden zijn met het practische. 

e te overwinnen moeilijkheid die ik bedoel 
is, dat meu niet alleen iu de practij k geheel 
andere namen geelt aan dezellde zaken, maar 
zelfs geheel  geheel  met 
de  Wat is daarvan bet gevolg bij 
genoemd onderwys? 

t de leerlingen niet weten wat te moeten ge-
looven, dat zij  zich altij d zullen vei-oi^en. Wat, 

 Welnee»), want zij  hooren het zoo iu 
de practische lesseu. e theoretische onderwij-
zers verliezen daardoor  hun vertrouwen e 

 eu daarmede is het uit. e wordt 
gehandhaafd, gene moeten het onderspit delven. 
Ue  de  moet zwijgen. 

n sommige gevallen mag dat goed zijn, maar 
bij het ambachtsonderwijs uiet. e leerlingen 
worden echter op een dwaalspoor  gebracht, de 
theorie  en  hen daarvan afbrengen. 

Van die vele verkeerde benaniingon zal ik er 
slechts enkele noemen. 

u onze theoretische lessen is het wel eens ter 
sprake gekomen over  ova le»,  ens. Wel-
nu , die  enz. zijn de zaak in 
quaestie. e leerlingen verwarren unophoudelijk 
deze lynen met elkander; wat eene  is, 
wordt door hen  genoemd en omgekeerd. 

 spreken zy  van een

 met een ovaafpasser  geconstrueerd , punt1-
 enz. Spreekt meu over de con-

structie van genoemde lijnen, dan krijg t men vooi-
enk>de van die lijnen de volgende antwoorden: 
Eene  ontstaat door de snijding van een 
cilinder  met een plat vlak. Een  door  de 
snijding van een kegel met een plat vlak; boe 
wordt er  niet bijgevoegd. t zijn echter  ant-
woorden die kant noch wal raken. Wat men 
ook daartegen praat, hoe men zich in de weer 
stelt, hoe men ?ich ook inspant, hoe men hun 
het verkeerde van die antwoorden onder  het oog 
brengt, men kan het hun niet doen gelooven. 
En waarom niet? Omdat zij  het in de
anders leeren. Niet, dan met heel veel moeite, 
gelukt het ons somtijds, ben van het tegendeel 
te overtuigen. Als leerling behoeft men niet au 
fait te zijn in de hoogere- en beschrijvende meet-
kunst, om het onderscheid tusschen al die lijnen 
te weten. 

e leerlingen zijn over  het algemeen te jong 
en te weinig ontwikkeld. t zijn geen Johann 
Bernouilli , die reeds op den ouderdom van 18 
jaar  meester in de vrij e kunsten was. Geen 
Obbe Sikkes Bangma, die reeds op lOjarigen 
leeftijd onderwijzer was in de cyfer- wis- en 
zeevaartkunde aan de l voor de Zee-
vaart te Amsterdam. Geen Willem Benjamin 
Croon, om reeds op lOjarigen leeftijd doctor in 
ile rechten te zijn. Geen Pieter  Jacobus Acker-
mans , om op 20jarigen leeftyd tot extra-ordinair 

r  te worden aangesteld. m moeten 
zij  gelooven op  en dat gezag is de

 is vrij ,  niet aan

en de benamingen door  gegeven zijn geldig 
over de geheele wereld. Want in elk land, 
waar de wiskundige wetenschappen beiefend wor-
den , heeft men voor  dezelfde lyn ook dezelfde 
benaming. Wat wij  een  noemen, zal men 
noch in Frankrijk , noch in Engeland, noch in 
Amerika , noch in Austral ië ,  noemen; en 
omgekeerd, de lij n die wij  roet den naam van 

 bestempelen, wordt geen  genoemd. 
Wanneer  men uu velschillende werken hierover 
raadpleegt, zyn die uit den vreemde over  het 
algemeen niet alleen goed, maar de beste. 

n onze e werken daarentegen t 
dit veel te wenschen over. Wij  bed»elen geen 
zuiver  wiskunstige werken, maar  bouwkundige 
woordenboeken, werken over  rechtlijni g teeke-
nen, euz. euz. n is steller  dezes onder 
een ongelukkig gesternte geboren. zoodat hij 
zich juist die werken in vreemde talen geschreven 
aanschaft, die goed zijn , terwij l het omgekeerde 
met de e plaats heeft. 

Gebruik t men de  benamingen, welnu, 
dan moest dit er, volgens mijne bescheiden mee-
ning, bijgevoegd worden, want hij  die alleen in 
de  is, zal door  het lezen van die wer-
ken op een dwaalspoor  gebracht worden; zooveel 
te meer de leerlingen op de ambachtsscholen. 
Wi l men er  over  oordeelen welke de naam is 
van de kromme lijn , hetzij  of  of wat 
ook, dan is het mijns inziens genoeg het verschil 
te weten in dc  Weet de leerling 
eenmaal dat een  bestaat uit de vereeniging 

 en dat men om de  te 

verkrijge n een aantal punten van deze moet 
construeeren, dan weet hij  genoeg. j  behoeft 
volstrekt niet te weten aan welke voorwaarden 
en vergelijkin g eene ellips of een ovaal behoort 
te voldoen. n het zijn , he  ware beter, maar 
dit behoort vooralsnog tot de vrome wenschen. 
Ten 1ste omdat zij  ie jong zijn, ten 2de omdat 
de nut wikkelin g veel te wenschen overlaat, ten 
3de, al sijn sij  voor  hunnen leeftijd goed ont-
wikkeld , dat zij  in dien korten tij d niet zoover 
gebracht kunnen worden, om zich daarvan op 
zuiver  wiskuustige gronden rekenschap te geven. 

e verkeerd om hun  te leeren. 
Wat is een  Zuiver eene

e is het mogelyk om te zeggen dat een
ontstaat door de snijding van oen kegel met een 
plat vlak! Wordt eeu rechte kegel dooreen plat 
vlak gesneden eu heeft die snijding plaats even-
wijdi g uan het grondvlak, dau is de doorsnede 
een t de snijding plaats niet evenwij-
dig aan de openstaande zyde of aan de as des 
kegels, dan  de doorsnede cene  maar 
geen

Waarom leert men niet  inphuts 
van ui'uufpusser  want de lyn die door  middel 
van dit werktuigj e beschreven wordt is eene
Waarom geen  in plaats van

e dubbele wig wordt gebruikt om kopbouten 
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uit tc wiggen, teneinde ze later, als men met 
de klauwen van den boutentrekker  achter den 
kop kan komen, er  verder uit te halen. 

Waarom geen  in plaats vnn snaon-
 want het is eene raag die gespannen wordt. 

Waarom geen  een werktui g waarmede 
men schepen te water  laat, in plaats van

r waartoe meer  voorbeelden aangehaald : de 
practische man , die theoretisch onderwijs heeft 
genoten, ia! dit met meer  voorbeelden kunnen 
aanvallen. h genoeg, men zal mij  begrijpen. 

t nu  dc theoretische onderwijzer  wer-
ken en arbeiden om dat verkeerde te weren, om 
dat voorgoed uit den weg te ruimen ? 

Volstrekt niet; de  is
daartoe geroepen. 

Wel maken zij  tegenwerpingen, b. v. dat wij 
dat niet veranderen kunnen, omdat het

 ziju. e patroons gebruiken ook diezelfde 
benamingen; hen kan men niet  en, zoo ja, 
wie hebben tij d om die andere benamingen te 
leeren ? Al zijn die  zoo oud, 
zy  vervallen en door den naam, dien de 

 gegeven heeft, vervangen worden. e 
patroons dwingen kan men niet; maar  wanneer 
zij  werkelij k leven voji '  hun vak — en die zullen 
er  toch nog wel zijn — , dan hebben zij  zich spoe-
dig die juiste benamingen eigen gemaakt. En 
wat het werkvolk aangaat, ook zij  zullen die na-
men gebruiken, althans de aankomende werkman. 
Worden dc juiste benamingen den leerlingen op 
de ambachtsscholen geleerd, dan zullen ouk zy 
medewerken om de verkeerde benamingen uit te 
roeien bij  hen, die dergelijke scholen niet bezocht 
hebben. 

En hoe Aan het nu veranderen? 
 Wanneer  practische mannen die 

eene theoretische opleiding gehad, en vooral zij 
die de wiskunde beoefend hebben, dergelijke wer-
ken als de opgenoemde schrijven, dan ook de na-
men bezigen die dc  gegeven heeft. 

 Wanneer van de bestaande wer-
ken herdrukken verschijnen, dat dan ook die met 
de zuivere  in 't licht komen. 

t alle practische mannen de 
 benamingen gebruiken. 

Ten t alle theoretische mannen, 
nadat zij  in dc practij k zijn , zich niet door de 
onjuiste benamingen in de practij k laten mede-
sleepen, maar steeds de  ge-
bruiken . 

 Zoodra op de ambachtsscholen de 
oude modellen door  nieuwe moeten vervangen 
worden, dat dan ook de verkeerde benamingen 
verdwijnen en de nieuwe modellen van de juiste 

 zijn voorzien. 
r  genoeg. t Aan en

ik nog niet openbaar  maken, ik zou te ver  gaan. 
r  wanneer  het veranderen? t zal dc 

tyd moeten leeren. 
Gaarne geef ik echter  mijne denkbeelden ten 

beste voor  andere. 

 Febr. 1876. A. C. E . 

G . 

Elke poging, die wij  in het werk zien stellen 
tot bevordering onzer  Bouwkunst, kunnen wij  niet 
anders dan met warmte begroeten. 

e beer W. G. r  is het thans weder, 
die in  van Zondag 12 t j . l . 
eenige wenken ten beste geeft voor ons bouw-
kundig onderwijs, cn geenszins twijfelen wij  aan 
de vervullin g van ziju wensch aan het eind van 
zijn opstel uitgedrukt , dat n.1. zijn denkbeelden 
door de leden der j  tot bevordering 
dei Bouwkunst gedeeld worden. 

Sedert lang hebben wij  van het plan van de 
j  vernomen, om zich meer met het 

hou»kundig onderwijs in te laten; doch, zooals 
dc boei r  le recht aanmerkt, is het voor-
namelijk geld, waardoor de j  dat plan 
het best zul kunnen verwezenlijken. 

s werd vroeger op eene vergadering der 
j  en bij  andere gelegenheden herin-

nerd , dat de toename van het ledental hare 
financiën kan verbeteren, doch er  werd tevens 
in  reeds op gewezen, dut zij  eenige 
bel.iugiijk e uitgaven zou kunnen besparen, door 
dc geldelijke beloouing, voor de bekroning der 
prijsviagen toegezegd, te doen vervallen, althans 
tot een minimum te reduceeren; terwij l juist 
deze belooiiingen, die soms vri j  aanzienlijn zijn , 
eene aanleiding zyn om de prijsvragen door an-
deren te laten beantwoorden, en dus met een 
andermans voeren te pronken. — Bij  de mede-
dinging naar  prijsvragen moet toch de concurrent 
tot hoofddoel stellen: liefde voor de , en 
geen tiuuneieel winstbejag, en van dat hoofddoel 
zal men eerst dan de duidelijkste blijken ontwa-
ren, wanneer de j  zich voor de be-
kiuiiin g barer  prijsviagen bepaalt tot bet natuur-
lyk in de eerste pluals eervol vernielden dei-
bekroonden in de nieuwsbladen, en in de tweede 
plaats het uitreiken van eene pussende tnodaille 
met getuigschrift, onder  by voeging van eene 
geldelijke beloouing, naar de verdiensten der 
beantwoording te bepalen. 

Ook zou de , waar  zulks noodza-
kelij k wordt geacht, de Gemeentebesturen tot 
hei suhsidieeren van het bouwkundig onderwijs 
kunnen uuiispuien, waardoor zy in de meeste 
gevallen ongetwijfeld deu noodigen invloed zat 
kunnen uitoefenen. 

e heer r  wyst er  op, welk een groot 
nadeel ook het s'clioolvei zuim voor  ons bouwkun-
dig onderwijs is, en rekent het den werkbazen, 
ouder  wier  leiding de uanstuande weiklieden 
geplaatst zijn , tut 'tauk , dat schoolverzuim te-
gen le gaan. r  echter  niet alle bazen die 
tauk even goed beseflen, ware het voor de ach-
tcrsialhgen zeker  ruadsaam, zich de belangen 
onzer  hedenduagsche Bouwkunst wat meer eigen 
te maken, teneinde de onder hun toezicht werk-
zame knapen zooveel mogelijk in de gelegenheid 

te stellen, het hun onontbeerlijke bouwkundig 
onderwijs geregeld bij  te wonen. 

Er is ook reeds menig woord over  gewisseld, 
dut de j  tot Bevordering der  Bouwkunst 
niet genoeg met hare eischen op den voorgrond 
treedt, wat ongetwijfeld als een voorname reden 
moet beschouwd worden, waarom zy'  bij  soovelen 
nog zoo weinig in aanzien, j a soms geheel en nl 
onbekend is. Zoo schijnt in het oog der -
geering de Commissie van s meerdere 
bevoegdheid te bezitten voor de behartiging van 
bouwzaken dan de ; althans laatst-
gemelde zagen wy o. a. voor de beoordeeling der 
bouwplannen van het nieuwe m pas-
seeren. En ofschoon het bestuur  der j 
reeds bij  verzoekschrift aan Z. E. den r 
van Binnenlandsche Zaken het noodzakelijke van 
zyn medewerking betoogd heeft, is de samen-
stelling der  jur y van genoemde beoordeeling ons 
tot nogtoe onbekend, niettegenstaande het toch 
duidelij k cn klaar is, dat niet de Commissie van 

, bestaande uit  architecten eu 
 leden die geen architect zijn , daarvoor 

bruikbaar is, maar wel het Bestuur  van de -
schappij, bestaande louter  uit architecten. — h 
aan wie hiervan de schuld? Wij  aarzelen niet 
daarop te antwoorden: voor een groot deel aan 
de j  zelve, en wel, doordien zij  zich 
niet genoeg laat gelden, doordien zij  aan haar 
doel en streven niet genoeg klem bijzet. — Zij 
moge vergaderen zoo dikwijl s zij  maar  verkiest, 
zoolang de voorstellen, die den weg van

 moeten banen, slechts bij  woorden blij -
ven en niet door  daden worden verwezenlijkt, 
baten alle goede bedoelingen niets. Ons dunkt , 
dat het al een aanmerkelijke stap vooruit zou 
zyn, zoo de j  onder het bescherm-
heerschap kwam van Z. . den . t 
vragen heeft men althans omniet, en de blijken 
van Zr . . hooge achting voor de , die 
toch als 't ware met den dag menigvuldiger  wor-
den , geven ons alle reden om te mogen ver-
wachten , dat Z. . niet zou aarzelen om ook 
de eerste en voornaamste der  Schoone n 
onder  zijn bescherming te nemen. Wij  moeten 
bekennen, dat onze schilders zich in dit opzicht 
beter  laten gelden; en hoezeer hun belangen 
geapprecieerd worden, bleek nog onlangs bij  ge-
legenheid van Zr . . bezoek uan de tentoon-
stelling der  voor  Philadelphia bestemde schilde-
rijen , en uit hetgeen Z, . volgens de nieuws-
bladen zou gezegd hebben , toen hem het request 
der  schilders onlangs werd toegezonden. 

Wat de heer r  in zijn artikel beeft 
betoogd, hebben wij  met het bovenstaande ge-
tracht zooveel mogelyk te voltooien, vertrouwende 
dut onze woorden genoegzamen weerklank zullen 
vinden, om de belangen van ons bouwvak meer 
als onze  tc doen gelden. Z, 

S . 
Gaven wy in het voorgaande nommer ons 

voornemen te kennen omtrent dit onderwerp 
niets meer op te nemen dan stukken, die zich 
tot de hoofdzaak en ontdaan van bijbeschouwingen 
bepaalden, zoo zien wij  ons genoodzaakt nu reeds 
daarvan aftewyken. r  volgen een twee-
tal brieven, ons in den loop der  week toegezon-
den; aan den eerste van den heer  Van der s 
wordt gaarne eeue plaats ingeruimd, daar  bij  de 
quaestie behandelt, maar ten aanzien van het 
siuk van den heer c Bruyn s aarzelen wy 
niet de verklarin g afteleggen, dat de zaak daar-
door  verward wordt. t zul onnoodig zijn den 
leser in herinnering te brengen dat de ophual-
kosten der  faecaliên tot heden buiten beschou-
wing bloven, om dc eenvoudige reden dut daarvan 
geen spruke was; de uitgaven, aau de omzetting 
van faecaliên in poudrette verbonden, werden 
berekend en besproken. r  dun waarschijnlij k 
moeten nu nieuwe factoren te berde komen om 
den vluebtigen lezer te doen denken , dat de heer 

n oppervlakkig geoordeeld heeft. t 
de schrijver  lust gevoelen den strij d
voort te zetten, dan richten wij  het beleefdelijk 
verzoek tot hein daartoe andere bladen te kiezen. 

t spijt mij , dat ik door de heeren e Bruyn 
s en n gedrongen word my in hun 

pennestiïjd over de poudrette te mengen, en ik 
doe dat niet weerzin. 

Na lezing der  twee laatste stukken in uw 
weekblad over dat onderwerp, mag ik echter 
niet het stilzwijgen bewaren. 

n spreekt daarin van proefnemingen door  mij 
gedaan, en resultaten door mij  verkregen; een 
der  kampioenen beroept zich zelfs op mijne uit-
spraak, doch ik vei klaar  hier  uitdrukkelijk , dut 
duor  mij  geene proefnemingen met de poudrette-
bereiding ziju gedaan of zouden kunnen gedaan 
zyn, om de eenvoudige reden dat de toestellen, 
tot dat doel hierterslede geplaatst, nog geene 
poudrette hebben geleverd. 

t in November  j. l . door  my in
geplaatste verslag had geen under  doel, dan my 
zelf te ontheffen van den last vun hetzelfde tal-
looze malen mondeling aan belangstellende be-
zoekers te herhalen. Voor  enkelo daarin voor-
komende technische bijzonderheden werden my de 
gegevens door de ontwerpers der  inrichtin g ver-
strekt. Zoo ook voor de zinsnede die aanleiding 
gaf tot zooveel strij d en, ik zou haast zeggen, 
verbittering . e zinsnede luidt aldus: 

N heeft kunnen cons la tee ren, dat alleen 
door  middel van den afgewerkten stoom per  uur 
gemiddeld eene hoeveelheid van 8UU liter s water 
uit de fueculien werd verdampt, zonder  dat daar-
toe meer steenkolen op den vuurhaard van den 
stoomketel zyn geworpen, dun noodig was om 
de luchtpoiupiiuichin e to dryven." 

k heb hier  niets meer by te voegen dan 

alleen, dat, zoodra de proudrettefabriek alhier 
voorgoed in werking is, ik de uitkomsten daar-
van in  zal bekend maken. 

J. A . v. o. . 

t 187C. 

EEN E  OVE E N 
. 

n de repliek van den heer n komt 
ZEd. met eene geheel nieuwe stelling voor den 
dag, luidende:  en tracht 

hij het te doen voorkomen alsof hierover  tus-
schen hem en my strij d bestaat. Aandachtige 
lezers onzer  polemiek zullen met mij  verbaasd 
gestaan hebben over  deze wending, die hij  aan 
de zaak tracht te geven.  kan toch 
nimmer strij d bestaan. e ophaalkoslen der 
faecaliên door  middel van luchtdru k , dc toestel-
len, het arbeidsloon, de brandstoffen, dat alles 
kost geld, en maakt dat het fabrikaat

 ook geld kost. 

r  waarover de heer . het in den aan-
vang  met mij  eens was, en wat ik duidelij k 
met cijfers bewezen en aangetoond heb, is, dat 
het een groot voordeel geeft om de warmtebron 
in deu verloren stoom, die bij
machines ongebruikt in dc lucht vliegt, en bij 

 met het condensatie-water  verloren 
gaat, nutti g voor de verdamping van vloeistoffen 
aan te wenden.  liep de strijd . n zyn 
eerste stuk zegt n duidelijk , dat het voor-
deeliger zou zijn condenseerende stoomwerktuigen 
voor dc beweegkracht te bezigen met afzonder-
lijk e brandstof voor de verdamping, inplaats van 
benuttiging van den afgewerkten stoom van niet-
condenseerende voor dc verdamping in vacuo, 
zooals r  voorstelt. e groot hot voordeel 
dezer  laatste combinatie is, heb ik met onweer-
legbare cijfers aangetoond. 

n de best geconstrueerde stoomwerktuigen 
wordt hoogstens 8% van de brandstof in arbeid 
omgezet en 92% gaat verloren. Van die 92% 
kan men een groot deel dienstbaar  maken tot 
het verdampen van vloeistoffen,

 ou .

 8%

t was het punt in quaestie, en het stilzwij -
gen van den heer . hieromtrent toont, dat 
hy het met mij  eens geworden is. —- Onnoodig 
dus hem uitvoerig te volgen op de vele bijpa-
den , die niets tot deze hoofdzaak afdoen. 

Trouwens is deze door r  voorgestelde 
combinatie niet nieuw. e groote economie er-
van wordt reeds sedert vele jaren in de duizend 
en meer  beetwortelsuikerfabrieken bewezen, die, 
zoo zij  condenseerende stoomwerktuigen moesten 
gebruiken en afzonderlijke brandstof voor de ver-
damping, eenvoudig te gronde zouden gaan. 

Wi l de heer n den strij d op dit uit -
gangspunt terugbrengen, dan is het mij  wel; — 
anders neem ik by dezen afscheid van ZEd. 

 14 t 1876. 
C. . E N . 

Berichten en mededeelingen. 

. 

's-Gravenhage Naar wij  vernemen, heeft de 
r van Binnenlandsche Zaken betreffende 

den aanleg van een zeehoofd voor  wandelaars 
aan het Scheveningsche strand, aan den concessie-
aanvrager te kennen gegeven, dat, ter  will e van 
de veiligheid der  visscbersvloot, de pier  niet 
dichter bij  het dorp dan op een afstand van min-
stens 250U meter ten noorden van het Badhuis 
mag gemaakt worden, onder  nader te bepalen 
voorwaarden. 

— n 14 dezer  heeft de Gemeenteraad gun-
stig beschikt op de aanvrage van de Commissie 

 om eene subsidie van  3000 ten behoeve 
eener  industrieschool voor  meisjes. e heer -
stap was het eenige raadslid dat zijne stem daar-
tegen uitbracht . 

e d hield zich ook nog bezig met de her-
ziening van het tarief cn de voorwaarden van 
levering van duinwuter. Behoudens eenige wijzi -
ging en aanvulling is het concept van B. en W., 
dat weinig afwijk t van het met lo. i expiree-
rende tarief, vastgesteld. e algemeene invoering 
van 't meter-tarief is verworpen, maar het be-
staande tarief, berustende op de huurwaarde der 
perceelen, gehandhaafd. 

Amsterdam. Op g 9 dezer  werd in 
het lokaal sliet Vosje"  de jaarlijksch e algemeene 
vergadering gehouden van aandeelhouders in dc 
Amsterdamse he Omni bus maatschappij. Uithetjaar -
lyksch verslag bleek, dat gedaan zyn 207,855 ritten , 
en vervoerd 2,457,413 passagiers , dus gemiddeld 
per ri t byna 12. n betaalden 460,789 
personen in geld, de anderen in abonnements-
kaartjes. Onder  dit getal zyn begrepen het aantal 
gedane ritte n door  het paardenspoor, bedragende 
24,150 en de daarmede vervoerde passagiers ten 
getale van 349,120. 

t dividend over 1875 uit te keeren is vast-
gesteld op ƒ 66 per  aandeel van ƒ lOOO. . 

Besloten werd tot een aanzienlijke kapitaals-
vergrooting, teneinde aan de steeds toenemen-
de eischen van het verkeer te kunnen voldoen. 

T ie l . e Gemeenteraad heeft in een adres aan 
de Tweede , ter  verbetering der e 
Vaart een geheel nieuw plan aanbevolen , namelijk 
een kanaal te graven van het Zederikkanaaj  by 
Vianen, naar de e by n waard. en ver-
der  gebruik te maken van bet inundutiekanaul dat 
de g van Geldermalsen naar  Tiel wil doen 
aanleggen, en dat voor  scheepvaart kan worden 
ingericht. e Gemeenteraad berekent, dat de kos-
ten van het oerste kanaal slechts 16 ton zullen 
bedragen. 

Aankondijzingen van Aanbestedingen. 

, 20 . 

, te 10 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van bot prov. best. 
bet inrichten tot kunstweg van een gedeelte van den 
noordelijken rijweg langs de Noordervaart in do gcm. 
Nederhemort en . g / 11,200. 

achledam, tc 11 Vi uren, ten kantore van Th. C. 
: het bouwen eener  mouterij  met molcu. 

Vllage, te 1 U T , door  burg. cn weth.: het ver-
nieuwen van kaaimuren cn schoeiingen. 

, te l uur, door  burg. cn weth.: n  leveren 
van Engclsche steenkolen ten behoeve der  gemecute-
gasfabrieken. 

, to 1 unr , door  het gemeentebestuur: lo. 
het driejari g onderhoud der  grintwegen, met cn zón-
der  bijlevorin g der  materialen; 2o. de levering van 
dij k li ou (.materialen i 'io. idom van brik of puin cn ge-
trokken Waalvorinklinkers . 

e wijk . te 1 uur , door  bet gemeentebestuur, bij 
W. : het maken van ccn straatweg, van 
dc Stapel over de Ossensluis naar e cn van 
daar  naar het . g ƒ 46,153. 

, tc 5 uren, door  C. A. Brouwer, bij 
J. Bene : het bouwen van een woonhuis aldaar. Aan-
wijzing te 2' , uren. 

, door de hoofdadministrntic van bot 
kolou. werfdepot, leu bureele van den kapt.-kwnrtior -
mecster  : dc levering van dc ged. '70 bij  hot korps 
benoodigde voorwerpen vnn klceding cn uitrusting . 

, door  voogden van de stadsarmonka-
mcr : do levering van 2000 . ruw katoen, 1000 . 
pilow, 700 . bromerhuisdock, . 

, S . 

Zeete weude, te 10 uren, door  liet gemeentebcst.: 
de levering van 400 1 grint . 

, *s av. 7 uren, door  den adm.-armv. S. : 
het bouweu van eou nieuw armhuis aldaar, lui . bij 
den opzichter  B. Scburcr. Aauw. 21 . 

, bij  deu burgemeester: dc levering 
van 600 stuks wilgen poten. 

Weensdag, S3 . 
Ossenlsse, tc 10 uren, door het bestuur  van bet 

waterschap e Vereenigde Polders, bij  Wed. J. vau 
Sikkelerus, in 2 perc: le perc. lo. het leggen van 
een nieuwen berm; 2o. het makeu van 2128 * steen-
glooiiug van gesorteorden Vilvoordschen steen , dik 25 

. op nieuw puin; 'io. bet maken van 798 -
glooiing van gesorteorden n steen, dik 
25 c.  op nieuw puin; 4o. het leveren, verwerken 
van: 6005 stuks eiken perkoenpnlcn en 1996 stuks 
masten perkoenpnlcn; 5o. 384 scheepstons gewonen 
Vilvoordschen steen uit oud rtjsboslag opnemen ou 
naar aan tc wijzen plaats vervoeren; Oo. bet onder-
houd dezer  werken tot 1  '77; 2e perc: het ma-
ken en zinken van een kraagstuk, groot 400 AP. 

, te 11 uren, door het dijksbestuur  van 
. Z., in het waterschaps-

huis : lo. het maken van bei- cn steonwerkeu aan de 
zeedijken; 2o. het leveren van 90,000 . n 
of Noordschcn steen; 'io. idem van 260,000 . brik ; 
4o. idem van 60  1 grint . 

, tc 11 uren. door  den eerstaanw. inge-
nieur, in het gemeentehuis: het herstellen on verbe-
teren van zeeweringen te Naarden. Bilj . inzenden 20 

, to 11 uren, ten bureele van den iugenieur 
voornoemd. 

, te 11 uren, op deu polder -
: het makon eener  niouwo kade op dien 

polder. 
, te  uren, door het bestuur  der  uitwa-

tering, in e g van Engeland: het aanbrengen 
van 410 . lengte buitenberm met het verbeteren van 
oec gedeelte van den zeedijk;'  het geheel nieuw leggen 
van 2520 1 zomormat; 2040 - glooiing vaa gesor-
teerden Vilvoordsctieu steen, dik 25 . op nieuw 
puin; 2220 glooiing van gesorteorden n 
steen, dik met de puin 45 ; 2020 stuks eiken 
porkocnpulcn nieuw te leveren eu le verwerken; 1040 
dennen perkocnpalcu; 2020 gocroosortcerdc deunen 
per  koen palen. 

, tc 12 uren, door  regenten vnn hot 
. wees- oude-manncn-en-vrouwenhuis : het 

éénjarig onderhoud, met dc voruieuwingeu, aan dit 
gebouw met dc bijgebouwen. 

Wees», te 1 uur, door de notarisson . J. r 
en A. C. Papegaai], iu het gemeentehuis: het makon 
en vernieuwen vau eenige bestratingen en walbc-
schoeiingon iu de gemeente Weesp, in 'i  perc. 

Nes (op Ameland), to 2 uren, in het logement van 
G. Toren: eenige vcrnieuwiugeu cu herstellingen aan 
de kerk cn pastorie der . gemeente aldaar 

t v l iet, tc 5 uren, door  burg. co wetli., bij  J. 
Nooni: bot bouwen cencr  school. 

, 33 . 
, te 11 uren, door het gemeentebcst.: lo. 

het uitgraven cn bestraten met keien, van ongeveer 
1S25 str. , grintweg, liggende tusschon do Oranje-
en , benevens hot aanvoeren van dc sub 
2 vermelde keien eu kantslecncn; 2o. do levering van 
340,000 stuks keien cn 3650 . kantstccuen- Aunw. 
21 t , te 11 uren. 

, tc 12 uren, door het gemeente-
bestuur  : dc herstellingen aan den dorpstoren aldaar. 

, tc 12 uren, door  burg. en weth., bij  G. 
van Ommeren : het afbreken van dc oude- cn het 
bouweu van 2 niouwc schoollokiilou nldaar. lui . bij 
den timmerman O. F). Nibbeliuk , te Ophcusdeu. 

, te 12'/*  urcu, door  burg. cu weth.: 
lo. het bouwen eeuer  ziekenzaal bij  het ziekenhuis op 

; 2o. het bestraten vnu het noordelijk 
gedeelte vau don Achterweg, builen dc ; 
3o. het plaatsen cencr  plankeiting langs de westzijde 
der  Agricolastraat; 4o. het metselen vau eon water-
reservoir  aan de Vischmarkt. Bilj . inz. 22 . 

, te 1 uur, door hot polderbestuur  van 
Walcheren, in dc Abdij : het maken vau buitenge-
wone verdedigingswerken, aan dc Noord-, (Just- cn 
Westwatcringen van dien polder. Aauw. 20, 21 cn 
22 . 

, ten kantore van notaris Posthumus: het 
maken van een vierkanten watermolen, groot 12.70 

. vlucht, in het voorste d onder . 
, door  den burgem. van : 

de levering van 560 stère grint . 
, S . 

, te 11 uren, door het bestuur  der -
schappij  tot bevordering van Welstand, bij : 
het bouwen van oen landbouwerswoaiug met stal, 
schuur, enz. aldaar. 

, te 12 ureu. door het prov. bestuur: 
lo. het stellen van dukdalven, meer- en atrijkpalea, 
teu behoeve van dc voltooiing van het kanaal van 
Groningen naar . g /14,803; 2o. de 
verbetering van het Winaoboterdiep, van het Zuid* 

broeksterverloat tot door dc kom der  gemeente 
Scheemda. g ƒ63,745. 

, door  C. van l C.Jz.: lo. het oprui-
men van eene oude stalling met koetshuis cn daar-
tcrplnntsc bouwen van ecu graanpakhuis; 2o. eenige 
vertimmoriiigcu , verf- on behangwerken iu dc woning 

. O, no. 54, aan het e . 

, 3S . 
ltrecht , te 12 uren, door  dijkgraaf cn hoogheem-

raden vaa don , in het gebouw 
voor . cn W.: do levering van grint en zand. 

, tc 1 uur , door den ontv. der  successie-
rechten cn domeinen, in e Vereeniging: de grond-
werken, fundamenten enz. voor dc koninklijk e stallen, 
koetshuizen, manege euz., in deu Prinsessctuin aldaar. 
Aauw. door deu architect . P. Vogel, 18 , 
te 1 uur. 

Zwol le, te 6 uren, door dc architecten , bij 
Blankhart : bet afbreken van hot. huispcrceol op den 
hoek van do Nieuwomnrkt en de. Oude Vischmarkt, 
cn het aldaar  bouwen van een woonhuis. Aanw. 20 

, tc 10 uren. 
, 33 . 

, te 10 uren, door  den eerstaanwezend 
ingenieur, ton huizo vnu den hoofdopzichter  van for-
' , i , . ' . i i n u : het éénjarig onderhond dor  kasernegehottweo 
enz. te Venlo. Bilj . iuz. 40 ureu vóór dc besteding. 

, bij  don landbouwer . W. : 
het bouwen van cene burgerhuizing ten noorden van 

 aan don slrantwcg nabij  het Tolhek hij  Twijzel. 
. bij . van dor . 

, 38 . 
, te , doorliet ministerie van marine: 

het uitvoeren van werken bij , als: het ma-
ken van eonc fiindecring van ccn ijzeren kustlicht-
toren; het bouwen van 2 woningen voor  den dieust 
der  verlichting, Aanw. 4 dagen vóór de besteding. 

, tc 8 uren, door het gemeentebe-
stuur  : hot houwen vnn ccno school cn onderwijzers-
woning aldaar. 

i U  'savonds 7 uren, door  voogden vau het 
St.-Antlionygasthuis, bij  den gardiaan d ma. hot 
bouwen van crue naaischool met woning. . bij 
deu architect Boumun. 

. in het Timmerhuis: het met zand op-
n van het terrein aan dr  Veemarkt. liostcmd 

voor een tc bouwen abattoir. 

SWensdag, . 
, tc lOurcn , door  den eerstaanw. ingenieur, 

in dc : bet bouwen van eeu afzoudermgs-
stal tc Arnhem. Bilj . inz. 27 , te 1 uur , bij 
ilcit ingenieur  voornoemd. 

, to 11 uren. door het ministerie van bin-
nenl. zaken : lo. het verrichten vnn baggorwerk ia het 
bed der  Oude- cn , in de prov. 
Noord-Brabant cn Zuid-llollnud , gedeeltelijk door 
middel van , met de bediening 
cu bot onderhoud dier  vaartuigen tot 31 t '77. 
Aanw. 22 . g ƒ93,400; 2o. het voort-
zetten van het üjnpad langs den linkeroever  vnn hot 
Zwarte Water, van 3265 . benoden do t er-
brug op het eind van bot bestaande jaagpad over 350 
A  lengte benedenwaarts. Aanw. 22 , te 12 
uren. g /1730. 

Sire» (aan den , tc 11 uren, door  burg. on 
weth.: het bouwen van oene school voor  uitgebreid 
lager  onderwijs. , bij  den gemeentcopziebter J. 

d Jr . Bilj . inz. vóór 10 uren. 
Zljp r  (gcm. Bruinissc), te 12 uren, door  het bestuur 

der  wtttorkcerin g van liet calamitonso waterschap 
Bruinissc, iu de : het maken cu zinken van 
2 zinkstokken, ter  gezamenlijke oppervlakte van 2305 

, mot bestortiug tot verdediging van den oever  van 
dit waterschap. Aanw. 22 cn 27 . 

, 30 . 

Cauda, te !2' . uren, door  dijkgraaf cn heemraden 
van den Zuidplaspoldcr  in Schiclanu, in e Zalm: het 
maken der  gehouwen eu verdere kunst- en aardewer-
ken voor oen onder- ou boven-stoomgemaal. . bij 
dijkgraaf cu heemraden. 

, S . 

, te 10 ureu, door het ministerie van 
binneul. zaken , aau het gebouw vau het prov. best.: het 
aanloggen vun steenglooiiug op het beloop van bastion 
 bei oorden de Wostbuitensluis en van het vernieu-

wen der  stccustrook op den berm van den oosthavcn-
dijk tc Neuzen. Aauw. 25 en 27 . g 
/ 5900. 

's-llage, tc 12 urcu, door  het ministerie van kolo-
niën : het leveren vnn ocnigo telegraaf behoeften tcu 
dieustc der  overzecschc bezittingen. 

, tc 12 urcu, door het ministerie van 
binneul. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
het doen van Benige bestratingen op den s grooten 
weg lc kl . no. 1, 2c zijtak , vnn Groningen naar do 
grensscheiding met e hij  dc Fuut. Aanw. 24 

. g ƒ3150. 
, tc 12 uren, door het prov. bestuur: 

lo. het éénjarig onderhoud dot hnvenwcikeu tc -
kum; 2o. idem der  werken tc Stavoren on langs het 

o , met de vernieuwing van 18.80 . kist-
poalrcgel langs het Schapeuland te Staveren; 3o. idem 
der  werken van deu r Slaperdijk, van de 
bebakciiiug der  geul door hel Slootcrmeer cn van dc 
Nieuwe Vaart nabij  Galamadammcn; to. idem dor 
haven- cu kistwerken tc Tacozijl: öo. idem van den 
Statendijk bij  Slijkeuburg met de dairi n gelogen schut-
sluis dc Oude Scliotcrzijl , met borgloods en bot buiten-
kanaal dc Worslsloot. Aanw. den len dag vóór dc 
besteding. 

, . 
, te l uur, door  burg. cn weth.: het ver-

nieuwen van den bovenbouw mot bijbehooreudo wer-
ken vnu de basculebrug, genaamd dc Slcenenbrug, 
buiten do Waardbarriérc . Aanwijzing 27 , tc 
10';, ureu. 

, tc 2 uren, door de rentmeester  der  do-
meingoederen van Z. . . Prins Fredcrik der  Neder-
landen , op het raadhuis: het doen van vernieuwingen 
cn herstellingen ann onderscheidene gebouwen onder 

, in 3 pcrceoleu. 
ltrecht , te 2 uren, door bet ministerie van bin-

nenl. /.aken, aan liet gebouw vau het prov. bestuur: 
het verlengen vnn deu noordolijkeu veerdum voor dc 
schipbrug over de k te Vreeswijk. Aanw. 29 . 

g / 5950. 

, a . 
, to 11 uren, door  den comm. dor  genie, 

bij  Vollnors, het éénjarig onderhoud: lo. der  werken 
te 's-Bosch, 2o. van de knzernogebouwen enz. te 
's-Bosch, 3o. der  werken te Crèvecoeur, aan de 
Blauwosluis on tc Nieuw-St.-Andries. Bilj . iuz. 1 April , 
te 2 uren, op het bureau van den comm. voornoemd. 

, te 12 uren, door  burg. en weth.: de le-
vering van gegoten-ijzeren gasbuizen, hulpstukken en 
waterbakken, ten behoeve der  gasfabriek. 

, . 

n Niéuw-Gastel, te 11 uren: het in 3 jaren 
leveren van: a. p. m. 1050 . bardstecnen trottoirbanden 
met het leggen; b. p. m. 180,000 vlakke grijze Waal-
straatklinkers; e. het straten dor  trottoir s cn maken 
vau fundamenten, zinkputten en riolen-

. . 

, to  uren, door  dijkgraaf cu hoogheem-
raden van , in het. Gomoeuolaiidshuis: do le-
vering lo. van 600,000 . Brubantschcn of -
nikschcn steen, 2o. van 200 : brik of puiu, 3o. van 
2200 stuks kolders, topeinden cn perkoen|mlcii: to. 
het vervoeren en verplanten van riet , 5o. het. nf-
kruicn cn overwerken van 740 . zeewering. 

, . 

,  10 uron, door het ministerie van 
biuucnl. zaken, aan liet gebouw van het prov. best.: . 
het éénjarig onderhoud der u aan de 
Oude e langs dc noordkust van het cilnnd Schou-
wen. g ƒ5120; 2o. het herstellen van boorden 
langs hel kanaal door  Zuid -Bei-eland. g ƒ 20,000. 
Aanw. van boido 1 en 8 April . 

, tc 11 uren, door hof ministerie vnn 
kolou., aan het koloniaal etablissement.: de levering, iu 
86 perc, vnn: weeg werktuigen i 22,000 . blauwe 
baai; 5000 . oo ĵosgoed ; grij s keper  en donkerblauw 
laken ; 200 paardendekens; 450 . spinaalgaron ; leder, 
vaal cn pomp; divers gereedschap; antibeelden eu 
bankschroeven ; diverse k wasten; sloepriemcn; 2000 

. zwarte verf; koper, koperdraad cn klinknagels; 
2000 . plat lood; 1000 olicflescnjos; 500 . ge-
weven hcnnepslnng; zeil-, karl- , ravens- cn presenning-
dook; 3,600,000 vlnkko Waalklinkcrs ; verpnkkings-
bchoefton. 

, to 12 urcu, door hel. ministerie van 
financiën, aan het lokaal vau hel, prov. bestuur: het 
onderhouden cn het uitvoeren van eenige vernieuwin-
gen a . i dc gronskaiitorcn tc , lleuruc cn 

, van den dag der  goedkeuring vau do be-
steding tot cn met 31 . '78, in 2 perc. 

, te 12 uren, door het. ministerie vnn 
binnenl. , aan hr l gobouw van het prov. bost.: 
het maken van paal beschoeiing enz. longs hot kanaal-
boord vnn deu weg van Groningen uaar . 
Aauw. 31 . g ƒ 45S5. 

Cal», te 1 uur, door  burg. ou weth.: het vergrooten 
van hot schoolgebouw eu dc ondorwijzerswouing in 
die gemeente. . bij  J. . , to Goes. 
Aanw. tc 10 uren. 

. 3S . 
, to 12 uren, door het ministerie van biu-

ncnl. zaken: het maken vnn hot noordelijk landhoofd 
der  brug over dc Waal beneden Nijmegen en vnn 
eenige andere werken op deu rechter  Waaïacvcr, . 
bij den eerstaanwezend ingenieur tc Arnhem en don 
scctioingrnrour te Nijmegen. Annw. 10 en 12 April , 
telkens te 1 uur. 

«»P late e bepalen datum. 
 kom het vertimmeren der  herberg Altcua, bij 

. 
Oudweude. door  korkv. der . gemeentei het 

doen van eenige vertiuunoringen aan uo s 
aldaar, hewooud door  W. . Sikkoma. Bestek ligt 
bij W. van der , uldaar. Aauw. 23 , te 
3 urcu. 

Afloop van Aanbestedingen. 

, 2 l'ebr.: voor dc levering van onderschei-
i le i i e artikelen ten dien-te der  gevangenissen aldaar 
waren minste inschrijvers: voor  lo. e hennep, 
P. , to Amsterdam, a ƒ 0 . 4 2 2; 2o. gezwin-
geld Friescb vlas, 3o. idem blank Zuidh. vlas, 4o. id. 
blauw idem, . T. C. , tc Amsterdam, resp. a 

ƒ 0 . 0 9, ƒ1 .00 en /1.06; 5o. alpengras, P. S. Catz cn 
Co., Amsterdam, a ƒ 0 . 3 0; 6o. gesponnen grij s poardc-
haar, W. Stevens, te , a ƒ 1 . 4 63 ; 7o. en 8o. 
leder, F. . , Amsterdam, resp. a / 1.99:s cn 
ƒ1 .98 "; 9o., lÜo. cn llo . idem, l l . W. , 
Zutfon, rosp. ii ƒ2.13, ƒ3.50 cu ƒ 2 2 3; 12o„  13o., 
llo . en 15o„  idem, Gebr. Storman, Amsterdam, resp. 
ft  ƒ1 .90, ƒ 3 . 3 0, ƒ2 .09 en /2.40; 16o. idem, J. van 

n cu Zu., Amsterdam, a ƒ 2 . 5 2, 17o. zwarte 
bczaanvellen, . blanke idem, J. van , 
resp. ii ƒ 10 en ƒ 10.65. 

Enkhulsen, 2 : dc levering van lo. 140,000 
Waalklinkers; minste inschr. waren Zcilemakcr en 
Tiel, tc , ad ƒ 19.85. 

2o. 461 3 grint cn 125 1 gokloptc puiu; minste 
inschr. was J, vau , tc , voor  ƒ3100. 

3o. 466  grint cn 128 ' geklopte puin; minste 
inschr. was . Eylandcr, te Wijdcnes, voor  ƒ 3 3 8 9. 

'lo. 415  1 grint cn 140 1 geklopte puin; minste 
inschrijver  was J. Bakker, to Aveuhorn, voor  ƒ3130. 

Amht-Almele, 3 : het vergrooten der  school 
aan do Winkelslccg: gegund aan J. . Vos, tc Ambt-
Almelo, voor  ^302S. 

, 4 : tic levering aan de Nederl. 
j  vau 43 spoorwissels ou 44 

puutstukken op hot station Arnhem: iugekomon 7 
biljetten, als: 

. A. Scbretlcn cn Co., tc , f 19,850. 
J. Armstrong; en Co., „ . „  19,000.50 
Nicaise ou , , a , „  18,962. 

. J. Enthoven cn Co., ,. , „  17,829. 
k Ocutsch* 

land, „ . „  15,490. 
Van der  Zijpen en Cbartier , „ , „  14,960. 
E. n en Co., „  Braine-lc-

Comte, „  14,900. 
stadskanaal, 4 : het bouwen van een win-

kelhuis eu logement met bijlevering der  materialen, 
behalve glas- eu verfwerk; ingek. 3 biljetten, als: 
J. Stellinga, te Stadskanaal, /'  5194 

. Tonkens, „  idem „  4300 
J. , „  idem „  4300 
gegund. 

viissingen, 4 : het verbouwen van de oude 
gebouwen der  gasfabriek; minste inschrijver was A. 

, tc Vlissiugen, voor  ƒ 7 1 9. 
Slierden, 6 : het bouwen van een schoolge-

bouw in 3 lokalen, voor te samen 300 kinderen, te 
Enter; ingekomen 8 biljetten, als: 
G. . tc , ƒ14 ,299 
A. J- Nossent en 

A. Bcijers, „ , „  13,879 
J. . Vos, „  Almelo, „  13,849 

. , „  Wicrdcu, „  13,700 
E. , „  Almelo, ., 13,693 
G. . , „  Wierden, „  13,687 

. , „  idom „  13.662 
E. Gierveld, „  idem » 13,148 

, 6 : de herbouw der  schuur  enz. 
aan dr  boerderij  van . J. ; gegund aan G. 
Feanema, tc , voor  ƒ4899. 

, 6 : het bouwen van eene win-
kelbehuizmg aldaar; ingekomen 5 bilj. , als: 

a en 
O. J. Prummol, te Wildervank , ƒ 2696 

C. Brill , „  idem „  2598 
J . P- Bos, „  Veendam, „  2280 
J. G. Prummel, „  idem „  2069 

. Nicbocr  Jz., „  Wildervank , „  1825 
, 6 : lo. de levpring van 600 stère 

grint i minste inschr. waren Gebr. Peters, te Panner-
den, a ƒ4.27. 

2o. idem van 100 stère macadam; minsto inschr. 
was P- Snip, to , ü ƒ6 .94 per  stère. 

, 7 : de levering van verschillende be-
hoeften aan dc artillerie-stapel- en constructiemaga-
zijnen, voor  den dienst in Oost-lndie over '77, als: 

0. Gen ie. 10 haudbrundspuiton mot tocbehooren: 
A. J. Schouten, Allen, ƒ 4 9; 30 brandzeilou met op-
haalt on wen-. J. . van der , , ƒ75 .43; 
30 hoofdtouwen tot brandhaken: W. J. dc Voogd, 

, ƒ 15.21; 5 vciljgheidskappen.- A. J. Segers, 
Breda, ƒ15.90; 50 lantaarnen: F'. Pauwcis, , 
ƒ 1 . 4 5; 100 slannon, lang 15 70 : W. n cn 
Zn., , ƒ15 .49; 50 idem, lang 2 : W. C. 
Pasteur on Co., , '2 50 idem, lang 6 
kt : dezelfden, ƒ 4.60; 100 zuiger  bekleedsels: F. Pau-
wels, ƒ0.56; 100 idem voor  handbrandspuiten: W. C. 
Pasteur cu Co., ƒ0 .38, alles per  stuk; 10 stellen zuig-
buizeu; dezelfden, ƒ 63 por  stel. 

 A r  t i l l c r ie -ci viclo eisch. 500 heele, 400 
halve biiskruitkleeden: Gildcmoester cn Co., Breda, 
resp. ƒ11.08 en /"5.60; 15 stroppen no. 2: J. . v. 
d. , ƒ4.68; 30 id. no. 3:  dc Voogd, ƒ0.69; 
16 trekrepen: .1. . vnn der , ƒ14.56; 25 tuier-
repen: W.  dc Voogd, ƒ15.74; 250 messen: Gebr. 
Van der , , ƒ0 .90; 750 brandommers: . 
S. Stokvis en Zn., , ƒ1 .405 ; 150 braiifizcil -
ophsaltouweni W. J . do Voogd, ƒ4 .36; 30 hoofd-
touwen: dezelfde, ƒ 15.22; 15 ophaal touwen : W. de 
Gruytcr , Uselsicin, ƒ 0 . 5 0; 5 handbraudspuitea: A J. 
Schouten, ƒ49, alles per  stuk. 

ft  A r t i l l e r i e s ons t ruo t iew inkel 5000 G 
ziiikbladcn voor  nokken van projectielen, 100 . 
idem voor  hulzen: W. C. Pasteur cn Co, resp. 
ƒ 0 . 3 7"  cn ƒ0.39 por . 

 Ar t i l l c r ic -pyro technisc l i c werkplaats. 
200 . zijden gaos: Gebr. Van der , ƒ1.20 per 

; 50. . hars: dezelfden,  0.14; 30 . ccn-
droads ffosuonncu katoen: . den , , 
ƒ 2 . 5 0; 15 . tweedraads cn 40 . dricdrasds id.: 
Gebr. Van der , resp.  1.75 en ƒ 1 . 6 5; 4 slan-
gen, lang 15.70 : W. n cn Zn., ƒ 15.49; 4 
slangen, lang 2  W. C. Pasteuren Co, ƒ 2 . 5 0; 
4 slangen, lang 6 : dezelfden, ƒ 4.60 per  stuk; 1 
stel zuighuizcu: T. J. Smits, Nijmegen, ƒ 6 3; 500 

. zinkplaat voor  bussen, 30 . idem voor  iiulzen: 
W. C. Pasteur en Co., resp. ƒ 0.37TS en ƒ0 .39 
per . 

, 7 : het afbreken der  oude gebouwen 
cu liet maken vnu een schoolgebouw voor  lager  onder-
wijs aan do Voldersgracht; ingekomen 9 bilj. , nis: 

, Wicnhovon, 
G. vau der , 
T. Vos, 
A. Vcth BE., 
G. dc e en Zn. 
Gebr. Bruigom, 
W. F. C. Schaap, 
A . , 

. , 
gegund. 

, 7 : hot verbouwen van eenc kerk 
en het bijbouwen van een nieuwen toren; minste in-
schrijver  was C. do Jongh, te , voor  ƒ55,700. 

Nijmegen, S : lo. het maken van ccn put 
tot berging van ammoniakwatcr op het terrein der 
gasfabriek; minste inschr. was J. , tc Nij -
megen, voor  ƒ 1 2 9 4. 

, 8 : lo. het bouwen van een steencn 
schutsluis; minste inschr. was . . , te Nes, 
voor ƒ 15,494. 

2o. het boawen van een sluiswachterswoning; minste 
inschrijver was P. , te , voor  f 4462. 

3o. het bouwen van een vaste houten brug; minste 
inschr. was A. .'. van der  WorlF , te , voor 
ƒ 1187. 

. het graven vaneen verecnigings- cu verbindings-
kauaal; minste icschr. was . . , te 
Follega, voor  ƒ 6 0 0 0; gegund. 

, 9 : het bouwen van cene school en 
onder  wijzers woning te Nieuw-Amsterdam ; iugekomen 
5 biljetten, als: 

te , ƒ 15,995.35 
„ , „  15,760. 

idem „  15,572. 
„  idem „  15,555. 
„  idem „  15,3S5. 

, 9 : bet borstelion van 's s zee-
weringen op het cilnnd Wicringcn; minste inschr. 
was J. Poppeu, tc Wieriugcn, voor  ƒ0583. 

, 0 : het bouwon ccnor  restauratie 
met koetshuis cu stalling nabij  het station Wolfliezcn; 
gegund nan . , tc llennekom, voor  /*7629. 

Nunspeet, '.> : het bouwen cencr  school in 
het dorp Elspcct; minste iuschr. was . J. Buiten-
huis, tc Elspeet, voor  ƒ5470. 

, 9 : lo. het bouwen van eene 
machinisten woning aan het stoomgemaal te Flauwers; 
geguud aau J. van der , tc Zierikzec, voor 
ƒ 5799, 

2o. het omkaden en graven van eon fundoeringsput 
voor het stoomgemaal aldaar; gegund aan dcnzelfde, 
voor  f1777. 

Velp, 10 : het bouwen cencr  vill a op de 
buitenplaats ; ingek. 5 bilj- , als: 

. , te Arnhem, ƒ 22.S57 
W. , ,. Velp, „  19,099 
W. Carmiggclt, „  Brummen, „18,958 
W. , „ , „  16,895 
11. , Volp, ., 14,800 
gegund. 

tniNtcrdiim , 10 : het maken van 2 overdek-
kingskappen met hellingen voor de conservatie van 
stoomkanonncerbootcu ; minste inschr. waren Schepen 
Ambiigtsheer, tc Amsterdam, ƒ 184,800. 

, 10 : het bouweu cencr  ververij , 
drukkerij , stoomschoorstecn. enz.; ingekomen 9 bil -
jetten, als: 

te Enschedé, 
„  idem 
„  idom 
„  idem 
„  idem 
„  idem 
„  idem 
„  idem 
„  idem 

tc Schiedam , 

f 0 „ , „  30,100 
„  idem „  30,080 
„  idem „  30,000 
„  idem „  20,860 
„  idem „  29,100 
„  idem „  28,800 
„  Schiedam, „  28,500 
„  «el f t, „  28,283 

J. n 
A. J. Woltersom, 
B . .

. Wcertman, 
A. , 

11 1 lucht, 
. ff. Buma, 

W. ter  Wocle Abz., 
\1. Qeorliug. 
Q. , 
J. Schreur, 
O. h liman A.Gz., 

. , 
. Tóuis, 

gegund. 

, : lo. n eenige 
rij/ , ii hoofden op de oe.ora wederaiijds dc ha.endij* 
ken van het kanaal van Neuron; minsto inschr was 
P. J. van , te , .oor / 7192.00. 

/ 11,650. 
„  11,563.60 
„  10,181. 
„  9,990. 
„  9,977.59 
„  9,340. 
„  8.9O0. 
„  8,097. 
„  8.077. 

2o. liet vergrooten tier c hurgerschool 
tc ; ingek. 5 bilj. , als ' Bl"" , 
P. J. V. PufTelcn on Zn 
J. . r . d. , 
C. . van Sorgc , 
W. van Uije en Zn., 

.1 iddelburg, 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 13,760 
„  15.487 
„  15,400 
„  14,850 

14,430 
3o. hot driejari g onderhoud van de gebouwen cn 

aanhoorigheden, ten dienste van 's s belastingen 
te t en tc Bath; minste inschr. was W. 
Philipso, tc , voor  ƒ 3 9 2 5. 

. bet vernieuwen van de houten trap iu de bui-
tenhaven tc , tcu dienste van de ambtc-
tenaren der  in- en uitg. rechten; minste inschr. was 

, te Walsoorden, voor ƒ 745. 
, 10 : de levering aan do ge-

meente van lo. 30,000 stuks Waalstraatkliukcrs ; 
minste inschr. waren W. van Uije eu Zonen, voor 
ƒ 14.4S per  1000 stuks. 

3o. 40,000 stuks dubbel bchaktc Fauconvalkeion; 
eenige inschrijvers s cn Van , tc -
terdam, voor ƒ 115.70 per 1000 stuks. 

"  . ; c riooldokstecnen; eenige in-
schrijvers W. van Uije cn Zonen, voor  ƒ 1 0 8. 

, 10 : het maken eener be-
puindc uitvaart vnu dc behuizing van B. . Perdok 
tot den grintweg naar  Westerwijtwcrd , laug 1379 ; 
gegund aan J. Veldkamp, to Bcdum, voor ƒ 2487. 

, 13 : het optrekken van een bestaand 
gebouw aan dc achterzijde van hot prov.gouvernement 
van d (e , du daarmede in ver-
band tc makeu gang cn verdere werkzuumheden tot 
inrichtin g voor  arehiefhergng; minste inschr. was . 
J. van Zanten, tc , voor  ƒ24,095. 

, 18 : het leveren van gereedschappen, 
enz. ten dienste der  nieuwe gnsfahriek; minste inschr. 
waren VV. n en Zn., tc , voor  ƒ5674.60. 

, 13 : lo. bot verlagen van dc 
brug over deu Singel vó'ó'r  dc Palcisslraat; minste 
inschr. wareu Timmer enF'urstncr, lc Amsterdam, 
voor  ƒ 6 7 9 6. 

2a. het inrichten vaa de Wostindischc waterkcering 
tot onderbouw eeuer  basculebrug en bet vastmaken 
der  bruggen over dc , Geldersclickadc's- en 

; minste inschr. was C. , 
te Amsterdam, voor  ƒ 15,076, 

, 13 : lo. hot maken van meube-
len voor het schoolgebouw iu de ; minste 
inschr. was S. dc Wit , te Groningen, voor  ƒ 4 4 7. 

2o. het herstellen der  stukadoorwerken in het raad-
huis; minste inschrijver  wus 11. G. Gccrdcs, te Gro-
ningen, voor  ƒ387. 

, : de levering van: lo. 2000 
J duinzand: minste inschr. waren .1. F. Breys eu 

Co., te , ii  por s . 
2o. 28 stuks grafzerken en 325 stuks tegels: inge-

komen  bilj. , als: 
lc perc. 

.  Justema, te 
, ƒ 1615 

. Babelis, te , 
J. . Steygcr, te , 1575 
Van Noorden cn 

Schwerzcl, tc , 1300 
3o. steenkolen; miuste iuschr. waren A. v. d. w 

cn Zoon en Co., to , voor  ƒ7 .48 por 
1000 . 

, 15 : het bouwen cencr  school 
en wooing anu do Crispijnlaan ; ingekomen 5 bil-
jetten, als: 
W. van , tc , 
G. Zaaijer, „  idem 
A. g . „  idem 
S. . Tasscmoijcr  Jr. , „  idem 
A. van den Spiegel, „  idem 

, 15 : het bouwen van cene zie-
kenzaal met badkamer aan bot Bestcdolingshuis; iu-
gekomon 7 bilj. , als: 

tc , 
idc. 

2e perc. a 

ƒ 1800 f 3399 
1695 
1650 

1410 

ƒ 52,260 
„  51,000 
„  49,657 
„  49,620 

45,890 

A. Barto, 
P. Verhoeven cn Zn. 

 ,  : n i V l i , 
. , 

N. Quant, 
G. vau , 
G. Schouten 

idem 
[den. 
idom 
idem 
idem 

ƒ 8495 
„  8000 
„  7890 
„  6595 
„  6529 
„  6484 
„  6177 

locomotic* rirei'ht . 15 : brt maken van eei 
vcuremise met werkplaats en woning; het afgraven cu 
Ophoogen van spoorwegterreinen en het maken van 
con oprit cn zijweg op het staliou Arnhem; ingek. 

 bilj. , als: 
te , 

Utrecht, 
J. Bektu 

. Vink , 
. . vnn

Van den Tas, 
Ph. Verbruggen, 
W. A. G. Janssen. 

. , 
Taverne, 
A. S. Schaafsma, 
A. VV. k en 

O. . v. d. n 
. Bosbouwers. 

Amsterdam, 
, 

Waddinxvcen, 
, Utrecht, 
, Arnhem, 
, Zwolle, 
, , 

, Arnhem, 
Utrecht. 

ƒ 99,400 
„  98,990 
„  89,440 
„  89,000 
„  88,740 
„  SS.737 
„  SS.600 
„  87,989 
„  86,888 

, 86,700 
, 86̂ 000 

 ló : hel bouweu van oene kerk 
mol toren eu pastorie, volgens dc plans van den 
architect P. . Cuypers, te Amsterdam; iugek. 5 
bilj. , als: 

to Grootcbrock. - 84,300 
„ , „  79,997 
„  Amsterdam. , 76,730 
„ , „  75,200 

J. Boos 
J . N. Vlaming, 
J. J . l'.oekboll/. 
A. . Peters, 

. a on 
Th. G. Bekhuis 72,322 . 

, 15 : het doen van grondboringen cp 
de ; ingek. 3 bilj. , als: 
C. , fee Giosendani, ƒ 11,400 
Bruins, ,, Arnhem, „  8,850 

. , „ , „  7,49Q 
Nijmegen, ]5 : hel afbreken der t 

met het daarvoor  gelegen bolwerk en bet makeu van 
eeu coupure doornen hoofdwal; iugok. S bilj . nis: 
J. Tennissen, tc Nijmegen, ƒ 10,900. 
J. van den Elft , ,, idem „  8,788. 
W.  van , „ , „  8,319. 
J. van Oijon, ., , „  7,887. 

. . , „  Nijmegen, ,, 5,888. 
J. . Wecnink, «Groen lo. „  5,186, 

, „  Nijmegen. „  3,24G. 
A. F. van Seters, „  Vught, „  0.99 

, 16 : het slechten van het bastion 
Pothoofd met een deel van do courtine 1—2 bij  de 
Noordenbergcrpoort; ingek, 7 bilj. , als: 

. dc , 
J. Wittcveen, 
A. Febcrwec, 

. v. d. Woerd, 
W. J. van do , 
J . . Wecnink, 
G. Beltman, 

neg und. 

te , 
idem 
idem 
idem 

, Wilp , 
, Groenlo, 
, , 

f 2995 
„  2947 
„  2543 
„  2496 
„  2470 
„  2340 
„  2200 

, 16 : liet op do hoogte brengen van 
een gedeelte van het stationsplein builende -
poort te m , het muken van den bovenbouw, 
van bergplaatsen enz. aldaar; ingek. 10 bilj. , als; 
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A. , 
. Verkoren . 
. J. , 

Q. , 
F. . Otlagi, 
J. cle , 
A. S. fScliaiifsiuft 
P. A. , 
J. F. Engel eo 

. A. v. e 
G. , 

i.i'oiiiiici-ii . 1? Blaart: liet amoveeren van de Oos-
ter*  en 11 eere poor'en met voorgelogen bruggen, bet 
slechten vnn ae courtines 2—', en 3—4 en hot ma-
ken van aarden dammen mrt bestrating in de hoofd 

te Amsterdam, / 606,000 
„  Voorschoten, „  587,000 

„  554.000 
„ t  p „ J 

., Amsterdam . ., 5311,800 
„ n , „  538.9S.Ï 
„ , „  538,000 
„ . „ ) 

, „ , ,, 584,000 
idem „  530,000 

gracht vóóY die courtines; ingek. 7 bilj . als: 
'1'. o Jong. 

. Vnn Ti  ii , 

. . Uffelaar, 
J. c , 
J. van (Jijen Pz., 
W. B. , 

. Zwolsman, 

te Grouingcu, 
„ , 
„  Farnisum, 
„  Werkrndam. 
„ , 
,, Warfhuizen, 
„  Groningen, 

/ 56,000. 
„  50,fi00. 
„  49,200. 
„  48,000. 
„  45.4S7. 
„  44.27'.). 
„  41,440. 

. 

's-Gravenhage. r  den Gouverneur-Gene-
raal van Nederl. e zijn bij  hel korps van 
den Waterstaat cn 's s burgerlijk e openbare 
werken, bij  de Stautsspoorwegen op Java aange-
steld: tut opzichter  der  lste klasse F. C. Colen-
brander; ontslagen: op verzoek, eervol, dc tee-
kenaar  C. F. Vodegel. 

Amsterdam. n de op Zaterdag 11 dezer  ge-
houden buitengewone algemeene vergadering van 
de Amsterdamsche j  was aan 
de orde het navolgende voorstel: e Verga-
dering besluit de e te nnchtigen tot het 
opnemen van gelden ten laste der
door  uitgift e van schuldbrieven , verzekerd door 
hypotheek op de gronden der , tot 
een bedrag, berekend naar  ƒ 1 5 00 per  hektare, 
of tot een bedrug van hoogstens ƒ 2 , 0 0 0 , 0 0 0, 
door  verpanding dier  schuldbrieven." 

t voorstel werd bij  acclamatie aangenomen 
door  dc veertig aanwezige aandeelhouders, die 
een kapitaal vertegenwoordigden van ƒ 1,249,000. 

Beraadslaagd is er  niet. Er  werd echter  om-
trent  twee punten inlichtin g gevraagd. n wil -
de namelijk weten, of de rente van de nieuwe 
hypothecaire leening ten taste zal komen van de 
tegenwoordige deelhebbers, cn men vroeg tevens», 
welke beteekenis moest worden gehecht aan het-
geen in de afdeelingeu van dc Tweede r ten 
aanzien van de j  is gezegd, nu 
zij de geul niet binnen den termijn , bij  de con-
cessie bepaald , heeft opgeleverd. 

e Voorzitter , de heer  Jitta , antwoordde ten 
aanzien van het eerste punt, dat de rente van 
dc nieuwe leeuing niet uit hei dividend der  tegen-
woordige deelhebbers zal worden gevonden. Ten 
opzichte vuu het tweede punt deelde bij  mede, 
dat ondanks alle inspanning dc geul niet is kun-
nen gereedkomen binnen den termijn , dien de 
concessie v orschryft. Verschillende omstandig-
heden hebben daartoe medegewerkt, onder  an-
dere de vorst cn het stranden van een bagger-
molen. Er  was overmacht. n is waar  het 
behoort kennis gegeven, terwij l laatstelijk bij  de 

e g het verzoek is aanhangig ge-
maakt om die overmacht bij  de wet te doen con-
stateeren, met verlenging van den termij n van 
oplevering van de geul. Spreker  voegt er  bij , 
dal het oponthoud, door  cen cn ander  ontstaan, 
niet van invloed kan zijn op den termij n vun dc 
eiudoplefering van het gunsclie werk. n het be-
lang van de j  vermeent spreker 
verdere discussién over  dit onderwerp te moeten 
ontraden* 

e Vergadering heeft hierin berust en is zonder 
eenig verder debat uiteengegaan. 

. Op Zaterdag den 11 den dezer  had 
de proelmaling plaats met het ten vorigen jur e 
ten behoeve dezer  gemeente opgerichte stoomge-
maal uan ude " 

t stoomgemaal bestaat uit dri e directwer-
kende bevei-centrifigaalpompen en even zoovele 
stoomketels. e en ketels werden geleverd 
dour  den heer  C. Bok te , agent van 
de firm a  Gwynne &  C u . Essexstreet, Strand, 

. e werktuigen zijn berekend op respec-
tievelijk 22,  en 7 paardekracht, in wuter-
opbrengat gemeten. 

e proefmaling werd om verschillende redenen 
herhaaldelijk uitgesteld; niettemin werd het stoom-
gemaal reeds in het begin der  maand r 
van het vorig jaar  in gebruik genomen, en was 
het sedert met uitstekend gevolg bij  tussehen-
poozen in werking. 

e gesteldheid van het terrein , dat door  dit 
stoomgemaal wordt bemalen, maakt het mogelijk 
de hoeveelheid van het opgevoerde water  door 
meting te bepalen. e werd uit eene der 
binnenhavens «ene vooraf, bij  gesloten stuud der 
sluizen, nauwkeurig opgemeten hoeveelheid water 
algelaten in den vliet, die het stadsvvatcr  nnnr 
het stoomgemaal voert, en door  barrages met 
zelfwerkende kleppen van de daarin uitloopende 
slooten is afgescheiden. 

e uitslag der  proefmaling was als volgt: door 
de grootste pomp werd in den tij d van 1 % uur 
eene hoeveelheid van 4004 : i water  tot eene 
gemiddelde hoogte van 2.317 . opgevoerd; de 
beide uuderen , die le geluk weiden in werking 
gebracht, voerden te zamen in 11/ 2 uur  dezelf-
de hoeveelheid water  op tot eene gemiddelde 
hoogte van 2.40

liet kolenverbruik bedioeg per  uur  en per 
walerpaardekiacbt gemiddeld 3,22 . -
len. j  moet iu uuiimerkin g genomen wor-
den 'lat dit bedrag waarschijnlij k nog zul vermin-
deren , als dc stuomleidingen zullen zyn bekleed. 

t aantal slagen liep vun 110 tot 115 per 
minuut . 

c bewerking der  machines laat niets te wen. 
schen over, Ook de gebouwen cn verdere wer-
ken zijn door  de aannemers C. van der  Wiel cn 
Gclirs. Ek met de meeste zorg behandeld en in 
den besten staat opgeleverd. 

Varia . 

Fabriek der  Sociëteit John Cookerill te 
Seraing e de e ijzer- en stanlfa-
brink van den heer p wereldberoemd zijn 
die der  Sociëteit John Cookerill te Serning hij 

k verdient niet minder  onze bewondering. Zij 
staat onder  het beheer  van den r  E. Si 
doine en aan eene statistiek ontleenen wij  de 
volgende bijzonderheden : 

e in 1817 gestichte etablissementen beslaan 
eene oppervlakte van 70 hectaren, en het per-
soneel, beambten en werklieden daaraan verbon-
den, bedraagt ongeveer 10.000 personen. Jaar-
lijk n worden aan traktementen cn urbeidsloonen 
meer  dan 10 miilioen franken c totale 
bewegende kracht is 6  paardekracht, door 
middel van 259 stoommachinen. die dagelijks 
1.000.000 kilogram brandstoffen verslinden. 

e fabrieken tellen 12 afdeelingen. 
t i iii'. '  . in i.il der j  is 15 mil 

n franken en de jaurlijksch c opbrengst be-
loopt 40 milliocncn franken. 

t ons cr  bijvoegen, dat de beroemde werk 
plaatsen van Seraing tot op 't oogenblik 40.000 
maehinen cn verschillende meeanlsehe toestellen 
hebben geleverd. Zij  kunnen jaarlijk s 100 loco-
motieven, 70 stoommachincn, 1.500 verschillende 
werktuigen, 8.000.000 kilogrammen ijzer  voor 
bruggen, draaischijven, enz. en 14 zee-of rivier -
schepen leveren. 

c lste afdeeling (kolenmijnen) telt 2031 be-
ambten in werklieden en 24 moteurs. e jaarlijk -
sche productie bedraagt 350.000.000 kilogram. 

e 2de afdeeling (cokesuv : 21G beambten 
en werklieden, 25 moteurs en 180 cokesovens. 

c jaariyksche productie der  cokes bedraagt 
90.000.000 kilogram. 

c 3de afdeeling (vereenigde mijnen): 000 be-
ambten en werklieden, 17 moteurs. e mijnen 
zijn gelegen in dc Belgische provinciën k en 
Namen , in g en in Spanje. Jaarlijksche 
productie der  Belgische mijnen 150.000.000 kilo-
gram, en van die in het buitenland 70.000.000 
kilogram. 

e 4de afdeeling (hoogovens); 320 beambten cn 
werklieden, 20 moteuis en 5 smeltovens voor  ge-
goten ijzer. e jaarlijksch e productie bedruagt 
55.000.000 kilogram gietijzer. 

e 5de afdeeling (gieterijen) 270 bean.bten en 
werklieden en 5 moteurs. e jaariyksche pro-
ductie bedraagt 0.000.000 kilogram in gevormde 
stukken. 

e Ode afdeeling (ijzerfabriek ) 1.070 beambten 
cn werklieden, 55 moteurs  oSpuddel- en ver-
warmingsovens. e jaarlijksch e productie voor 
spoorstaven en ijzeren binten bedraagt 30.000.000 
kilogram en 10.000.000 kilogram voor  staaf- en 
plaatijzer. 

e 7de afdeeling (staalfabriek 1.240 beambten 
cn werklieden, 42 moteurs, 8 maehinen (conver-
tisseurs) Bessemer, 15 oven», 10 pletniacliinen , 
8 stuinphamers en 2 hoogovens voor  gietstaal. 

e jaarlijksch e productie voor  staal iu staven, 
banden en spoorstaven bedraagt 50.000.000 ki -
logram en 35.000.000 kilogram voor  gegoten 
staal. 

e 8ste afdeeling (smederijen) 220 beambten 
en werklieden, 0 moteurs, 12 ovens, 14 stam-
pers en 80 smidsvuren. e jaarlijksch e produc-
tie bedraagt 1  kilogram voor  de kanon-
nen in staal, wielen voor  locomotieven, mecha-
n i se stukken, enz. 

e Ode ufdeeling (constructie-werkplaatsen) 
1.100 beambten cn werklieden, 25 moteurs, 350 
gereedschap maehinen. e jaarlijksch e productie 
voor  stoommachine», mechunirjii e toestellen , ban-
den of ringen voor  kanonnen van groot kaliber 
van staal, bedraagt 8.000.000 kilogram. 

e 10de aldeeling (ketelmakerijen) 560 beamb-
ten en werklieden, 12 moteurs, 85 gereedschap-
machines , 12 smidsvuren. e jaariyksche pro-
ductie bedraagt 10.000.000 kilogram voor  ketels, 
bruggen cn verschillende constructien. 

e 11de afdeeling (timmerwerven van Ant -
werpen en J l  beambten en wcrklie-
lieden;  moteurs. Speciale werktuigen voor  de 
zeevaart constructien , timmerwerk en stoom-
scliiijnwerkcnj . e jaarlijksch e productie bedraagt 
0 .i 14 zeeschepen cn rivierbooten. 

e 12de aldeeling (verschillende diensten cn 
middelen van vervoer) 200 beambten en werk-
lieden, 24 dienstlocomotieven, 33 kilometer  spoor-
wegen, liet jaarlijksch e mouvement bedraagt 
20.000.000 kilogram voor  de dienst der  fabri c 
ken en  kilogram voor  de transporten 
per

Eindehjk de e der y 156 
speciale urabteuaren. 

e oppervlakte dei fabrieken is als volgt: 
Seraing 70 hektaren; 
Antwerpen cu , 9 hektaren ; 

, 42 hektaren, plus de concessiën. 
n ziel het, dit beroemde etablissement ge-

lijk t eene kleine wereld en is de groote parel van 
de Belgische nijverheid. 

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

van genoemd Weekblad. 

T o t V r U < l a | z > u v o n <l n e g en u r e n 
worden advertentien voor  het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

 rxsotix*ij  ving 

g 28 t 1876, 
in het 

T i m m e r h u i s te , naai 
het met zand ophoogen van het -

N aan de Veemarkt, bestemd 
voor  een te bouwen Aba t to i r . 

e voorwaarden liggen, op de gewone dagen 
en uren, ter  lezing op het bureau voor  de
selijke Werken enz., in het Timmerhuis en zyn, 
voor  den prij s van 10 cents, verkrijgbaar  bij  Wed. 
P. VA N E en ZOON, Boekdrukkers 
in den , n" . 73. 

e aanwijzing iu loco zal plaats hebben op 
Zaterdag den 25"" t 1870 des voormid-
dngs ten 10 ure. 

. 
F N van den -

S  in  zyn voornemens 
op  den 30  1876, des namid-
dags te half een uur, to  in e Z a l m , 
in het openbaar  bij  enkele inschrijvin g aan te 
besteden : 

t maken der gebouwen en verdere 
kunst- en aardewerken voor  een 
onder- en boven-stoomgemaal voor 
dien polder. 

n twee perceelen en ic massa. 
t bestek is van af den 14 t 1876, op 

franco aanvraag, tegen betaling van ƒ 1 . 00 ver-
krijgbaa r  bij  de boekhandelaars J.  BENTU

 ZOON te Gouda. 

Nadere inlichtingen geven f en -
raden voornoemd, benevens de lste Opzigter  des 
polders, . O te , bij  wien 
de teekeningen ter  visie liggen en die aanwijzing 
in loco zal doen ten tyde, als in het bestek 
vermeld. 

f en n voornoemd. 
 Secretaris, 

A. Om. . J, v. . N Az. 

Te Haarlem T E P 2 -
N uit de Fabriek van W , B

, te  bij  de levering aangeduid als 
ieder  kunnende opvoeren minstens 10 kub. me-
ter  water  per  minuut ter  hoogte van 60 centi-
meter, met toebehooren, als: , -
senblokken met metalen stukken, koperen 
Smeerpotten, gegoten ijzeren Pijpen, ijze-
ren s en 2 lederen , alles 
zoo goed als nieuw, voor  ƒ 1285, zijnde 50 % 
vnn den inkoopsprij s 

n te bekomen by"  den heer  J. E. VA N 
N , Opzigter  over  de stedelijke werken 

en gebouwen te Haarlem. 
Aanbiedingen worden vrachtvri j  ingewacht by 

den Burgemeester  van Haarlem. 

. 
S der  ga. 

meente  zijn voornemens op
3 April  e. k., des middags ten 12 ure, in de 
Vergaderkamer der  Gemeentelijke Gasfabriek, 
ten behoeve dier  Fabriek 

e levering van gegoten ijzeren OAS 
, N en WA. 

N 
Bestek en voorwaarden liggen ter  visie aan 

het r  der  Fabriek, alsmede ter  Gemeente-
secretarie , rn J ii op aanvrage bij  den r 
der Fabriek verkrijgbaar . 

n en . 

A. . , 

Steenhouwerij, Fabriek en n van mar-
meren Schoorsteen mantels, Grafmonumenten, -
belbladun enz. Aan . Architecten, Aannemers, 
Bouwers eu allen, die tot het bouwvak in betrek-
king staan, wordt bericht, dat aan bovenstaand 
adres in voorraad zijn eene schoone collectie Es 
caussiner-steen, witmarmeren platen en vloer-
tegels in alle afmetingen, alsmede nette Schoor-
steenmantels voor  den prij s van / 19.50. m 
tot f 000. — en booger. Qrafeerken met t 
van / Ü4.00 en hooger. 

S &  VAN . 
, 

Straatkeijen, Por t land-Cement, 

Sieuwehaven N.zijde 55, B o t t e r d a m. 

F. W. e , 

beveelt zich voortdurend aun tut dekking ran 
, Goten, Plat ten enz., met zink, lood of 

leijen, cn verder  voor  de levering v u allemooe-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken zink of koper, alsmede Ca» en Waterleidingen. 

.  te . 
 en  van n 

voor  wetenschappelijk gebruik. All e soonen
Baro- en Thermometers V e ld , - en 
Theaterki jkers , Br iefbalansen, enz enz 

k „de e " 
.11 St

t e
Vei vaardigen n A S 
volgens eigen systeem. 

Exploitatie de n van VAL E , 
geeft berigt dat dooi haar  tot eenige A C E  T E N voor  den verkoop van T i n brooder, 
zijn aangesteld: 

S Sc C. tc A m s t e r d a m en 

E T 4. Co. tc , 

door  wie ouk tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor  geheel 
\edcrland aangenomen ep gclyke voorwaarden als aan de Fabr iek . g N" . 3, te Amsterdam 

E . 

.  &  ZOON, 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

k van , Specialiteiten iu 
, , -

en . 

N VA N , 

E. . . 

. 
Specialiteit van machine, ter  bewerking van 

metalen. 
Stoomwerktuigen volgens de beste con-

structies. 
 en schetsen op aanvrage. 

T A F Ü E T W T E N  m m ' 
. 

n , Vertioale Stoommachi-
nes ens. van Y &  C" . tc  ter  dade-
lijk e adevcring gereed tot minstens concurreerende 
pr\jzon. 

Adressen. 

Prjj s voor  52 achtereenvolgende plaatsingen, 
één regel nd ƒ 10.— 
twee regels . o 15,— 
dri e regels » . 20.— 

1' le j i . le r  * C o u p , Amaterdam. Alle bouvionii. 
i in . gips, ent. t i / 5 |„. r rat 

reker  * B u 4 d l n B h , Am lam. Waterpas. 
, balansen, bascules. 

Bouwterreinen tc Velp te koop, uller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VA N -

E , te Arnhem. 

Bouwterreinen te koop nawj  dc n 
aan den Singel, te Utrecht, te bevragen bij  den 
architect  aldaar. 

l by U . V». VA.N Ufcll ttlii. *  V U Aiubeui. — All e  advertenü  u w a u .ct.ur  F. W. VA N T J O . .. u Arnhem. — Uitgsv. van  A. 
. 

Elfde , ff 0. 13. Zondag 26 t 1876. 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Verwhyot  Prij s per  3 n f 1.85. u abonneert lich .oor 

een jaargang. Afronderljjk e nominer. bij e  ' eeaU. 

Al l e stukken en n te n aan 

de e te . 

: 

Van 1—&  rekte s ƒ 1.—, verder  vuor  eiken regel plaatsruimte 20 rent» eo 10 cenU 

voor  een nominer  van bet blad. Advertentien voor  bet buitenland 26 cenU per  regel. 

G . 
(Vervolg van N°. 12.; 

e conclusie van liet voorbaande deel van dit 
artike l was deze: Wi l men een flinke regeling 
en verbetering van ons bouwkundig onderwijs, 
men truchte dit te verkrijgen door en bij de wet. 

l pogen zal in dezen niet veel baten; 
doe meer  samenwerking vun alle belangliehbenden 
en belangstellenden , hoe meer  krachtsontwikkelin g 
van dezen ou één punt (het hoofdpunt, zoo pas 
genoemd), — hoe beter. m moeten de be-
vorderaars van «bouwkundig onderwijs"  zich trach-
ten te verstaan met die van ander  "vakonderwijs" . 
Uesturen van vakvereenigingen zijn hier  de aan-
gewezen lichamen, waarvan te dien aanzien de 
eerste en voornaamste stappen mogen en moeten 
uitgaan. m is mijn hoop, met die des 
heeren , gericht op onze j 
tot bevordering der  Bouwkunst; en evenals, j a 
meer  dan hij , koester  ik de verwachting, dat haar 

r  niet doof zal blyveti voor  twee «roepen-
den in de woestijn", al is 't nog onzeker, wie 
't eersi en 't meest zal gehoord worden. 

s zal het, na al 'tgeen nu voorafgegaan 
i s . wel duidelij k ziju , dal ik vun het r 
dier j  in de eerste plaats tets anders 
verlang dan de beer r  heeft voorgesteld. 
Slaagt het echter, bij  eventueel pogen tot samen-
werking met andere vakvereenigingen, met spoedig 
u f voldoende genoeg, laat het zich dan zelfstan-
dig wenden tot de hoogere autoriteiten, van wie 
men meent dat de gewenschte handelingen zullen 
uitgaan. e weg is immers meermalen door 
het Bestuur  onzer j  ingeslagen, waar 

t een kriirlitig e en noodzakelijke poging gold, 
urn op te komen voor  de belangen der  bouwkunst 
en hir e beoefenaars. Bot kan daarbij  wellicht 
met succes wijzen op hetgeen reeds elders, bij 
een soortgelijk streven, werd verkregen of wordt 
beooiid, n.l. voor  hel .landbouw-"  eu «zeevaart-
kundig onderwijs."  Voor  liet eerste werden reeds 
door  de g sommen toegestaan voor  sub-
sidien aan nieuwe inrichtingen, en om het daar-
voor  noodige onderwijzend personeel te vormen; 
vooi het laatstgenoemde trachten sommigen aller-
eerst de examens bij  wet of k besluit 
geregeld te krygeu, als een, voor  hen noodza-
kelij k gebleken hulp, en dwang van Staatswege. 

Ook gaf de g reeds toe aan de roep-
stem der  oprichters van sommige , 
niet name die voor  de vrouwelijk e jeugd, en 
doet, met hetgeen zij  op het gemeenschappelijk 
terrein vun kunst, wetenschap en ngverheid 
voorbereidt, vermoeden, dat zij  ook daar  wel ter 
gelegener  lij d een hulpvaardige hand zal willen 
uitstrekken, om het desbetreffende onderwijs, 
als een maats, happelijk belang, uaar  wensch te 
bevorderen. 

Want dat ook de zaak van het bouwkundig 
onderwijs, als deel van een algemeen vakonder-
wijs, van maatschappelijk belang mag lieeten,— 
wie zal dat nog betwijfelen? s het uiet reeds 
lind l lang geconstateerd door  de stichting onzer 
Polytechnische school.' n .al daarop misschien 
de bedenking willen , dat dit een Staats-
inrichtin g is voor  de hoogere vakstudiën, voor 

de opleiding onzer  ingeuieun — Eilieve, daar-
gelaten, dal deze het grootendeel-s slechts voor 
«ingenieurs"  en niet eens voor  «architecten"  zijn, 
waarom dan ook geen polytechnische ui richtingen 
(bij  voorkeur  iu den vorm vun - eu Am-
oacntsscholen) voor  de lagere vakstudiën, voor 
de vorming van opzichters eu werkbazen en 
werklieden? Wat dezen wellicht als individ u 
lager  doet staan Jau genen, bettekenen zij  ech-
ter  zooveel le meer  door  hun massa. m 
herhaal ik hier, wal ik reeds elders gezegd heb: 

t is opmerkelijk , maar  hedenkelyk teven», 
dal ondanks de vele verlichte denkbeelden en 
werken dezer  eeuw, het onderwijs voor  de hoo-
gere burgerstanden , in vergelijking met dat voor 
handwerkslieden (,')» Z l l l k bevoorrechte plaats 
in elk onderwijsstelsel heelt. e noodlottige ge-
volgen hiervan blijven uiet achterwege, en open-
baren zich o. a. in eene vervreemding tussehen 
de meer  en  ontwikkelde vakbeoefenaars, — 
welke misschien nergens duidelijker  uitkomen dan 
juist iu de vakken der  bouwkunst"  (*) — Eu 
dezen vormen den kern van onxe nijverheid, welke 
laatste, met landbouw, handel en zeevaart, de 
grondslagen van ons maatschappelijk bestaan, de 
eer  van ous laud eu volk uitmaken. 

ft  h«e* liever  bier; hoogere eu lagere vakitudian en 
. 

(*) Zie uiiju wcrkjei l bouwkundig ouderwij." . Aiu-
, . 

Neemt men, met mij , als in 't belang van de 
zaak, die we samen voorstaan, aan. dat er  eerst 
aan boven besproken maatregelen moet gedacht 
worden, alvorens onze krachten over  meer  en 
andere punten te verdeelen, — dun zou het 
voorstel van den heer r  in de tweede 
plaats ter  sprake kunnen komen. Evenwel, op 
't gevaar  af van hier  in schijn van naijver  en 
bedilling te vervallen, moet ik hem ook nog 
deze plaats betwisten. r  hangt echter  't meest 
af van de beantwoording dezer  vraag: Waardoor 
wordt een onderwijs, dat behoefte heeft aan drin -
gende en doortastende hervorming, 'teerst, 'tbest 
en 'tineest gebaat, —- door  het in de eerste 
plaats verstrekken van betere leermiddelen (in 
dien zin als door  den heer . is bedoeld), óf 
door  het bezorgen van betere, voor  die hervor-
ming berekende onderwijskrachten'r s inziens 
kan het antwoord in dezen, na den hoven ge-
schetsten toestand van zaken, niet meer  twijfel -
achtig zijn en moet men aau het laatstgenoemde 
boven het eerste de voorkeur  geven. 

r  — zal meu wellicht mij  tegenwerpen — 
wat doet dat er  nu toe, — de heer . geeft met 
zijn voui-jtel en wat hij  daarmee verder  wil doen 
een bewijs, de zaak, ofschoon op zrjne wijze, 
toch daadwerkelijk te willen bevorderen. en dit 
verdient goedkeuring en medewerking. k stem 
met dit laatste volkomen in , zooals ik dat ook 
reeds in het eerste gedeelte vau dit opstel onver-
bloemd heb doen uitkomen, en dut ik ziju voor-
stel uan zoo'n nauwgezette bespreking onderwei p, 
is, dunkt me, een bewijs mijner  bijzondere be-
langstelling daarvoor; — m a a r . . .. men vergete 
niet, dat hierbij  van de j  ter  bevor> 
dering der  Bouwkunst krachten gevraagd worden, 
die in eeu bepaald tijdsverloop en voor  zeker  doel, 
niet iu ruim e mate op zulk een schaal kunnen wor-
den gebezigd als hier  noodig is. t zijn de tlnan-
cieele, de n der . e 
heer . heeft als ziju voornemen te kennen ge-
geven om, bij  genoegzame ondersteuning van 
ziju plan, bij  amendement eeu aanzienlijken post 
aau te vragen voor  bouwkundig ouderwijs op de 
begrooting onzer . Gesteld dat dit geld 
te vinden is, — al was 't maar  op de wijze als 
de heer . aaugeeft, — dan zal 't bij  de bekend-
schap met het feit, dat de leden der j 
wèl doen, hel Bestuur  met raad en daad te steu-
nen in zijne Unaucieele bemoeiingen, niemand der 
leden teu kwade mogen geduid worden, te wil-
len zorgen, dat het gtdd der  gezamenlijke con-
tribuanten , voorul bij  aanzienlijke uitgaven , 
dun ook op de beste wijze worde besteed , en 
dus eeu poging doet, Jut dit geschiedt of ge-
schieden zat overeenkomstig de wijze, welke hij 
als de beste bescliou wt. n zal ontdekken, 
da  ik hier  spreek als lid dut meergemelde 

j  en namens hen, die 't mogelijk met 
mij eens zijnj . — Nu houd ik mij  voorloopig 
overtuigd, dat het Bestuur  beter  zou doen, met 
de gevraagde som, zoo niel geheel dau toch vuor 
het grootste deel, te besteden aan het bevorderen 
der kvveeking vau leermeesters in het vak der 
bouwkunde, dan aan het bezorgen van leermid-
delen. e beter  men voor  't eerstgenoemde zorgt, 
hoe meer  men 'ilaatste in zijn macht krjjgt , en 
bovendien met .weinig"  wol kan doen; terwij l 
het omgekeerde liog volstrekt niet het geval is: 
integendeel, het buseeren vau onderwys op mo-
dellen eu andere hulpmiddelen, dat meer  en meer 
afgekeurd wordt, iu de baud zou kunnen werken. 

liet is niij d 'i el niet, hier  bij  het laatste punt 
opzettelijk stil le staan, nu ik deu belangstellenden 
lezer  dieiiuaugu.mde verwijzen kan nuui'  mijn 
jongste artikel over l ouderwijs" 
iu  Tgdspieuel t,̂  , ducb ongemerkt mag het 
hier  niel voorbijgaan, wam hei raakt een der 
belangrijkste quaestien op het terrein vuil toeken-
onderwijs, eu *ls zoodanig ook op dat der  bouw-
kunde. 

Nochuiis beliuelt ' i kweekeu van s 
't verschalleu vuu leermiddelen niet geheel buiten 
te sluiten. Op juiste wijze opgevat, kunnen 
met oordeel i eu gemakkelijk verkrijgbaar 
gestelde onderwijsmiddelen zelfs veel bydragen 
tot de vorming van onderwijskrachten. e 
overigens de vorming door  onze j  tot 
bevordering der  Bouwkunst misschien 't best zul 
kuuneii worden in de hand gewerkt, wensch ik 
in een volgend nummer, als slot vuu mijn opstel, 
te bespreken. 

n deu Opmerker en ziju lezers, heil! 
11. . . 

(>> Zi« de *n. vuu r'ebruw i eu t '76. 

ONZE T EN E E 
VA N S VOO E 

GEBOUWEN . 

Toen hei bij  de behandeling van de Slaalshe-
grootlng over  1875 in de Tweede r bleek, 
dat g en Vertegen wonrdiginj f genegen 
waren, het zoo lang vastgehouden stelsel van 
zich de t niet aan te trekken, los te la-
ten en niet alleen in woord, maar  ook met-
terdaad blijken vau meerdere belaugstelliug in 
dien voor  de snmenleving zoo onmisbaren factor 
gegeven werden, lag het voor  de haml dat zoo-
wel beoefenaren als belangstellenden — hier  meer 
bepaald die der  beeldende kunst — in die zwen-
king baar  den goeden weg een verblijdend 
teeken zagen. Vooral werd in dc bouwkun-
dige tteield die gebeurtenis als de dageraad 
van eene betere toekomst begroet; want, hoezeer 
ook de andere takken der  beeldende kunst zich 
niet in groote mate van belangstelling konden 
verheugen, waren zij  toch niet geheel door -
geering en Vertegenwoordiging le ignoreereu, 
dewijl .jaarlijk s gelden moesten worden aange-
vraagd eu toegestaan voor  de instandhouding 
van bestaande a van schilderijen en 
andere kunstwerken. 

t de bouwkunst was dit anders. Niet alleen 
dat geen a voor  dezen tuk der  beeldende 
kunst behoefden onderhouden te worden , dewyl 
niets van dien aard bestond, maar  ook waar  het 
de stichting van voor  den Staat te maken gebou-
wen gold, werd alles op de soberste wijze behan-
deld, alsof de Staat eeu arm man ware. Een 
gevolg hier. au was, dat er  zeer  dikwyl s volkomen 
harma.le bestond tussehen hetgeen door  den 
Slaat gesticht werd en «le daarvoor  aangevraagde 
en toegestane sommen. Wij  brengen dit slechts 
in herinnering en gelooven daarover  niet verder 
te behoeven uit te weiden, dewijl het bovengezegde 
van algemeene bekendheid is. Om niet verkeerd 
begrepen te worden voegen wij  hieraan toe, dat 
wij  rodeiieereu over  den toestand van vóór 1875. 

Een der  verblijdende heldere stippen, uit de 
samenwerking van g cn Vertegenwoordi-
ging voortgesproten, is de instelling eener -
cominifsic van adviseurs voor  historische gebou-
wen. Velen, voornamelijk ouder  de bouwkundigen, 
namen echter  jegens deze commissie eene afwach-
tende houding aan, omdat zij  spoedig niet bleek 
te zijn, wat volgens haar  titel van haar  mocht ver-
wacht worden, daar  de bouwkunst niet voldoende 
in haar  boezem werd vertegenwoordigd, waaruit 
noodwendig UOftft voortvloeien, dat eeue zooveel 
mogelijk neutrale lint ten aanzien der  richtingen 
iu de bouwkunst werd gemist, liet zuiver  archi-
tectonisch element werd vau deu beginne af zoo-
zeer  door  liet speciaal oudheidkundige — zelfs 
up bouwkunstig gebied — overschaduwd , dat als 
het ware voor  het heden en de toekomst geen 
plaats meer  overbleef. 

Onwillekeuri g ziju wij  in eeue karakteriseering 
vau de commissie getreden en dat deze uiet zuo 
geheel uit de lucht is gegrepen en de commissie 
eigenlijk niet is wat haar  naam zou doen geloo-
ven . nuge door  het volgende worden aangetoond. 

Niet alleen werd hetgeen bestond ouder  hare 
hoede gesteld , maar  de commissie gaf ook ad-
viezen over  nieuw te slichten gebouwen, daarbij 
niet slechts in woorden, maar  ook in lijnen hare 
beschouwing, n en deiikbeeideu tegenover  die vuu 
haar  ler  beoordeeling gezonden ontwerpen stel-
lende. Op zieh zelf bestaat hiertegen geen be-
zwaar, maar  er  blijk t ten duidelijkste uit , dat 
de commissie meer  is — dat haar  werkkrin g 
veel uitgebreider  is — dun de naam waaronder 
zij in liet levt'i i is geroepen aanduidt. En dit 
zou óók minder  zrjn ; muar  dewijl hel architec-
tonisch element sci.iaal, zeer  schraal zelfs, in 
de commissie is vertegenwoordigd, moet daar-
uit noodzakelijk een eenzijdige richtin g iu hare 
adviezen, zoowel in letter- als iu hjnschrift , ont-
staan-

Ter juiste beoordeeling van de commissie moet 
nog op eene andere omstandigheid het oog ge-
vestigd worden. Niet lang nadat zij  iu het leven 
was getreden, traden achtervolgens leden daaruit, 
die wel weder  door  andere personen vervangen 
wer.leu, doch van wie ook weder, na weinig 
of in bet geheel geen dienst gedaan te hebben, 
enkelen heengingen. Eeuigen bleven zitten. Nu 
sedert eenigeit tij d hebben de mutatien in de 
commissie opgehouden, en schijnt bet personeel 
meer  blijvend te zullen ziju. 

Voor  zoover  ons bekend is, is nog weinig of 
niets otllcieels vau de werkzaamheden der  Com-
missie op bouwkuusiig gebied bekend gemaakt, 

wat zeker  te betreuren is. n gevolg daarvan 
is, dat niel iedereen weet of liel iu welke rich-
ting de Commissie de Bouwkunst in ons land lei-
den wil . Wij  mogen hier  gerust van leiden spre-
ken . hetgeen het gevnl niet SOU kunnen zijn wan-
neer  het bouwkunstig element in verschillende 
richtin g ruimer  daarin vertegenwoordigd was. 

Voor hen, die eenigszins mei de kaart van het 
land bekend zyn, is het echter  geen geheim in 
welke richtin g de Commissie werkzaam is. s 
de namen der  beide bouwkundige leden, de hee-
ren . J. . Cuypers en . Gosschalk, geven die 
duidelij k aan. e heer  Cuypers blijk t toch in 

n werken een verklaard voorstuider  te zijn v tn 
de middeleeuwsche bouwkunst; de heer  Gosschalk 
heeft in ziju werken meermalen blijken gegeven 
van deu zoogenoemden n stijl der  16e 
eeuw te willen volgen. t deze antecedenten 
voor  oogen, is het niet te verwonderen, w*anneer 
men veel in de burgerlyk e bouwwerken van den 
Staat ziet gebeuren, dat zooal niet direct naar 
de middeleeuwen — dan toch ontegenzeggelijk 
minstens uaar  de 16e eeuw wijst. Twee voor-
beidden van recente dagteekenlng zijn daar, die 
dit bewijzen, namelijk bet ontwerp van eene ka-
zerne te Utrecht, en de opdracht van den -
ter  van e Zaken tot liet maken van 
een ontwei p voor  een stationsgebouw te Amster-
dam in den stijl der  1Üe eeuw. 

Waaraan dit toe te schrijven9 ls die -
landtcbe stijl zóó voortreffelijk , zóó schoon, dat 
wij , zonen van het laatste der  19e eeuw, nolens 
volens op reproductien daarvan, zij  't dan ook 
eenigszins gewijzigd, vergast moeten worden? n 
nroge aan dien -stijl nog zooveel waarde toekennen; 
men moge hem noemen een nu nog voor  ons land 
eigenaardigen of liever  nog, eigendommelijken stijl , 
omdat onze vaderlandsche bouwstof, de gebakken 
steen, daarbij  ouverbasterd kan worden toege-
past, — één ding zal toch wel zeker  wezen: dat 
hoeveel aardigs er  ook in gelegen moge zijn , hij 
niet is het kind onzer  eeuw, eu het hem daarom 
oumogelyk gegeven kan wezen onze denkbeelden 
uit te drukken . aan onze behoeften te voldoen. 

t is reeds elders gezegd, veel zou bij  ons — 
en wij  zelf zouden ook veel moeten veranderen, 
wanneer  wij  ons, naast woonhuis- en andere ge-
veis in den oud-llollandsrhen stijl , op ons gemak 
gevoelden. t is voor  het oogenblik nog niet 
denkbaar, dat men ons bij  dat uiterlijk e ook met 
het daarmede harmonieeiende inwendige zou wil -
len heiriftigen, en toch zon dat het geval moeten 
wezen, wilden de ijveraars voor  het oude conse-
quent zijn; eeu oud h uiterlijk  met eeu 
19e-eeuW8CU innerlijk  geeft immers de waarheid 
uiet, waarop men zoo zeer  gesteld is. En zouden 
er  in dut gefavoriseerde genre, evenals iu dat 
onzer  dagen, ook wel niet constructieve gebreken 
bestaan, die haar  toepassing niet zoo geheel en 
al raadzaam doen zijn' r 

l goeds, karakteristiek s en aardigs er 
nu ook in hetgeen de ltide en 17de eeuwen op 
bouwkunstig gebied iu ons land geleverd hebben, 
gelegen moge zijn , hij  die zijn tyd begrijpt zal 
het uiet uiteen nuttig , maar  ouk noodig vinden, 
dat de aandacht op hetgeen gebeurt gevestigd 
wordl . Waar gaan wij  heen? Vroeger  was het 
«kunst is geen regeeringszaak", een woord waar-
van de bedoeling, toen het gesproken werd en 
nng 'lang daarna, misschien niet goed of geheel 
begrepen is; maar  in elk geval, dat nog beter, 
veel beier  zelfs in den slechtst begrepen zin, dan 
officieele bouwkunst, Ol'  hebben wij  het u:is, wan-
neer  wy van officieele bouwkunst spreken? Er 
moet een belaugryk gebuuw op kosten van 's s 
schatkist worden gesticht, en de , onder 
wiens departement dit werk ressorteert, wijst 
architecten aan tol het maken vau een ontwerp 
in een bepaalden stijl. Als dit niet otlicieele 
bouwkunst beteekent, wat beteekent 't dan wel? 

t wy bevreesd zijn voor  een dryveu uaar  de 
lüd e eeuw — en misschien nog wel naar  vroe-
ger  — op bouwkunstig gebied, heelt niet alleen 
zijn grond in bet boven aangeduide ; eeu ander 
verschijnsel wijst, naar  het ons toeschijnt, daar-
henen. Wy bedoelen de dezer  dagen gedane 
benoeming van eeu bouwkundige by het -
tement van Financiën. 

e heer  C. . Petera toch is eeu oud-leerling 
eu opzichter  van den heer  Cuypers. 

. 

Waarde  merkers! 
Tot myu leedwezen moet ik u mededeeleii dal 

ik de poudretle-discussie met den heer e Bruyu 
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s staak. e reden daarvan is den aan d acht i-
gen opmerker  voorzeker  niet onbekend, en ik acht 
het overbodig daarop nog in het bijzonder  te 
wijzen. 

lk laat geheel aan den lezer  over  om te be* 
slissen of het verwij t van e Br . . gegrond is, 
dat mijne geheel nieuwe ) (sic) stelling;
drette kost geld, niets dan eene manoeuvre de 
coulisse is. Bovendien doet dat verwij t in laat-
ster  instantie ook niets af tot de zaak. 

Nieuw of oud dan, e Br . . erkent in zijn 
brief van 19 j.1. dat poudrette geld kost, of-
schoon hij  de 1.15 k"  kolen verzwijgt, die&uifen 
en behalve deophaalkosten, arbeidsloon en, rente, 
slijtage enz. (waarover  nooit gesproken is) per 
k  poudrette zullen moeten betaald worden. Wi j 
moeten dus aannemen, dat de kosten der  pou-
drette-bereiding bij  het l ongeveer 
1.15 k"  kolen per  k° poudrette zullen bedragen. 
En indien e Br . . rondweg verklaard had: 

vliet is waar,  berekeningen waren 
te optimistisch; ik zie in, dat het gebruiken van 
den afgewerkten stoom geld kost en dat de pou-
drette-bereiding niet als pure winst is te be-
schouwen"; 

en hij  had mij  daarna geroepen om mijne ver-
gelijkin g tusschen s toestellen en conden-
seerende machines te verdedigen, zou ik gaarne 
de discussie hebben voortgezet. 

k besprak die vergelijkin g zoo weinig mogelijk, 
omdat ik bij  mijn partner  reeds te veel neiging 
tot afdwalen opmerkte; en vooral ook omdat voor 
die vergelijking iu de eerste plaats moest wor-
den vastgesteld, hoeveel de poudrette-kosten be-
dragen bij s toestellen. a zou ik 
vanzelf de vergelijking met condenseerende ma-
chines besproken hebben, en onpartijdi g de re-
sultaten van mijn onderzoek hebben medegedeeld. 

k verzoek myn lezers, in geen geval te den-
ken dat ik een tegenstander ) ben van -
nur' s rioleering en poudrette-systeem überhaupt, 
als zoo velen die een stelling coute que coute 
willen bewijzen, wat de nekslag is voor  alle 
wijsgeerig onderzoek. 

k kan echter, zooals ik reeds zeide, met den 
heer e Bruyn s de discussie niet voortzet-
ten, omreden ZEd. eene ontmoedigende wijze van 
polemiseeren exploiteert. 

k verbind mij  echter  niet tot zwijgen. -
schien kom ik later  op het onderwerp terug, naar 
aanleiding van de proeven die de heer  Van der 

s zich voorneemt te publiceeren zoodra do 
poudrette-fabriek te t in werking is, 
welke mededeelingen voorzeker  door  velen met 
belangstelling worden tegemoetgezien. t 
aangenaam was het mij  van den heer  Van der 

s te vernemen, dat niet hij  de kostelooze 
verdamping van 800 liter s water  per  uur  heeft 
geconstateerd, want dat kan niet zijn , wanneer 
de luchtpomp en ketel economisch worden ge-
dreven. 

Bij  dezen breng ik tevens den heer r 
mij n dank voor  de welwillende opname mijner 
stukken. 

t hoogachting enz. 
 21 t 1876. A . . N . 

Aan de  van  Opmerker. 

t de  tot bevordering der Bouw-
kunst in Nederland in den laatsten tij d nog al 
eens over  de tong is gegaan, mag wel een be-
wys zyn voor  haren goeden zin en werkkring . t 
zij  echter  als mikpunt , of liever  als endossement, 
moet dienen voor  velerlei opwellende gedachten 
is minder  gunstig te noemen, vooral als in die 
lumineusileiien het verkrachten van hare wet 
duidelij k ligt opgesloten. t ons zien in welke 
opzichten dit is geschied, en in welke dit goed 
en kwaad kan zijn, of haar  ten gronde zou helpen. 

t kunstonderwys schijnt zeer  velen in den 
lande koortsig te maken en bezig tn houden. t 
eene request volgt het andere. n klaagt, en 
wil verbetering. Zyn die klachten gegrond, dun 
is er  geen reden om ze te smoren. Wat is in deze 
bet doel der  genoemde ? Volgens 
bare wet geen ander, dan om met alle (let wel!) 
gepaste en onder  haar bereik liggende midde-
len (ook geldelyke) alles te ondernemen, wat 
kans van welslagen heeft. t de y 
dat gedaan? Ja, sedert 1842, bet jaar  van hare 
stichting, roet onkreukbare trouw. Waar zijn de 
bewyzen ? 

r  in bare boek- en plaatwerken. e allen 
ademen een geest van leven, van vooruitwillen , 
voornamelijk op het technische, en niet op bet 
practische terrein , want voor  dit laatste zijn hon-
derdduizenden noodig, en die kan de y 
niet offeren. 

t zij  op bet theoretische veel, zeer  veel 
gotd heeft gedaan , is te dikwerf door  mannen 
van leeftijd en bekwaumheid erkend, dan dat de 
jongeren hierin nunleiding zouden kunnen nemen, 
haar  of hen te betichten. 

e y verzocht bij  request aan de 
e Blear ing in r  1800, regeling van 

het Ambachtsonderwys bij  de wet, evenals dat 
van bet hooger  onderwys in de Bouwkunst. Zij 
deed zich in 't openbuar  hooren, toen dc -
lyke Academie van Beeldende  te Am-
sterdam met ophelling werd bedreigd eu veixocht, 
dat aan de nieuwe , de Bouwkunst 
is ul baren omvang met en in verband tot de 
Scbildei- en Beeldhouwkunst mocht optreden en 
worden ouderwezen. 

) ürapiji u i» T de qualiiicatie, dat mijne «telling; 
fQuintteïvst ftU, fonkelnieuw ia, alsof dit niet vin den 
beginne aau de uuaeitie . 

 lk verneem n.l. vau vtrachillendi: zydeu dat ik, naar 
„„leidin g van «'ij "  fSSttaÜf, vuur  ten unguiBiich tegen-
itandtr  vim s riolrtrmg-ayiteem  word aangezien. Jk 
verwijs daartoe naar  mijn SSfSS stuk, waar  ik aau het eind 
vun «Je  alinea i ., .. 

 urn alt* mnientunU t» voorkomen, ttrktoar i*  Uil-
drrnkketuk dat SS dit ttuk allttn tyrake it van
poudrette^reidins et "iet  van  noUtrmytyteem 
self" 

Zij  schreef herhaalde maten letterkundige prijs -
vragen uit op verschillende terreinen, die allen 
met het onderwys in zeer  nauw verband ston-
den, en maakte dien grond zeer  vruchtbaar; tot-
dat het onderwijs zelf, met i Januari 1876, een 
punt  hare bijzondere zorgen werd. 

Nu verlangen enkelen, dat die j  zich 
meer  op den voorgrond stelle en van zich doe 
spreken! Waarom? Omdat zy dingen en zaken, 
die hunner  zorgen toebehooren, gemakshalve der 

y op den rug schuiven. s dit billij k 
tegenover  eene , die particulier  is en 
dat wel zal willen blyven, zonder  zich cijnsbaar 
te maken ? Juist in hare vrijhei d zit hare zede-
lijk e kracht en lust om voor  te bereiden! 

e laatste e denkbeelden mogen 
even zonderling, als van weinig zaakkennis ge-
tuigende genoemd worden. r  behoort de -
schappy hare wet te laten varen, en ƒ 3000 
(NB. een drop in dc xeej  te olferen aan de ver-
betering van gemeenteteekeuscholen. Welk eene 
pretensie zou haar  dan uiet worden toegeschreven ! 
Zi j  zou gemeenten de wet moeten voorschrijven, 
bet onderwys binnen hare grenzen decreteeren, 
medailles laten slaan , voorbeelden laten teekenen, 
graveeren en present sturen, en wat al fraais niet 
meerl En daartegenover  zou ze hare Bouwkundige 
Bydrogen, hare prysvrugen, hare opraetiugen en 
uitgaven van oude gebouwen, maar  moeten laten 
loopen. Welzeker, op den koop toe kon ze waken 
tegen schoolverzuim en zich zelve zoo hoog gaan 
plaatsen, dat ze wel eens bitter  laag zou kunnen 
neerkomen. En voor  dien val moet zy worden 
behoed, want bet is baar  weg niet te treden 
in de vervullin g der  plichten van Gemeentebe-
sturen, die er  teekenscholen opna houden, en 
daarvoor  knappe of onkundige onderwyzers aan-
stellen en bezoldigen, 't s wonder, dat de Civiel-
ingenieur, een Gemeentebouwineester  vun , 
nog niet heeft kunnen goedvinden de j 
te belasten met de betaling van die onderwijzers, 
en wij  geven hem in rypeoverweging, ook daar-
voor  een gelijk bedrag op de begrooting te eischen, 
want dan zyn al de inkomsten door  dat lid op-
geslikt. 

e beer  Boersma is dan ook veel matiger  in 
zijn eischen en herinnert aan verschillende wets-
artikelen, waarin van het onderwys sprake is. e 
financiën der y laten niet toe, dit 
practisch of met groote sommen te schragen of 
te bekostigen. By de aangehaalde artikelen behoo-
ren de artt . 2, 20—37, 38 en 39, 40 46, 
47—-51, 52 en 54, enz., want voor  deze allen 
zijn sommen, groote sommen noodig. Er  is hon-
derd malen gewezen op den spaarpot, die over  34 
jaren tij d zoowat 4 a 5 mill e bedraagt, en het 
is ook honderdmalen gezegd dat die som weer 
dienen moet om de loopende rekeningen te be-
talen, die kort na iedere Algemeene Vergadering 
inkomen. 

e n hebben dus een amendement op den 
post  der  begrooting te wachten. t 
amendement zal komen van het lid r  uit 

, die ƒ 3 0 0 0, (dat is de halve netto ont-
vangst in dit jaar , zooals wij  hebben vernomen) 
aan 't onderwijs wil ten koste gelegd zien. e 
de andere dingen en verplichtingen nu zullen 
loopen, dat schijnt er  bij  de amendementen 
niet op aan te komen. Jammer dat zulke 
vragen toch ernstig moeten gedaan worden, en 
zy die zich met de y zoo plotseling 
gaan of willen bemoeien, niet eerst zich beter 
onderleggen — dat is het leeren onderkennen boe 
ver  zij  hun brein in de kas kunnen laten wande-
len _ of vooraf zich behoorlyk inlichten bij  het 
Bestuur. Waar voorstellen of amendementen niet 
gegrond zyn op inforrnatië n uit goede kanalen, 
daar  komen ze den schrijver  voor  als te zijn: 
onbekookt en overbodig. 

Berichten en mededeelingen. 

. 

— Wy ontleenen aan eene correspondentie iu 
de Nieuwe  Courant de volgende 
bijzonderheden omtrent de opgravingen te Pompeji. 

r  de Phoeniciërs gesticht, werd deze stad 
al dadelijk mede de vaste zetel van een stam der 
Oskiërs, oorspronkelyke bewoners van Campanië. 

e vermenging der  beide rassen had geleidelijk 
plaats, en Pompeji groeide en bloeide van 1480 
tot 802 vóór Christus. n laatstgenoemd jaar  be-
gon de overheersching der  Etrusken; zij  duurde 
tot 423 v. Chr . a bleef de stad een poos 
onafhankelijk. r  werd zij  onderworpen door 
de Samnieten, s bondgenooten; en ten 
slotte, doch eigenlijk niet vóór 't jaar  55 n. Chr. , 
werd zy eene e kolonie. Niet lang zou 
zij  dit blyven, want hare laatste ure naderde snel. 

n 03, terwij l Nero in een amphitheater  te 
Napels den zanger  speelde, verwoestte eene ge-
weldige aardbeving half Campanië. Napels leed 
veel; 't gebouw waar  Nero in gezongen bad, 
stortte achter  hem in , toen hij  juist over  den 
drempel was. r  Pompeji leed veel meer; vol-
gens Seneca werd 't schier  in cen puinhoop ver-
keerd. n herbouwde , schooner  dan vroe-
ger  — maar  om niet. Zestien jaren later, den 
23sten November  van 'tjaa r  79, had de ontset-
tende catastrophe plaats, die verscheiden steden 
en vlekken, Stabiaes, Pompeji, Oplonte, , 

, Tegianum, Taurania, Cosa, Veseiis 
en ganseh 't omliggende land onder  asch en steen-
brokken ellenhoog bedolf. 

Pompeji was verdwenen, met al wat er  in 
was, zoouls 't daar  stond. Wel verrees alweder 
een nieuw Pompeji; wel beproefde men uitgra-
vingen , zoodat onder  keizer  Alexander  Severus 
verscheiden stundbeelden en marmeren zuilen aan 
deu grond werden ontwoekerd; — maar 'tnieuwe 
Pompeji moest dra alweder  't lot van 't oude dee-
len , en volgende geslachten vergaten zelfs de 
plek, waar  eenmaal de stad gestaan had. 

't Was eerst in 1592, dat men die plek terug. 

vond. Een graaf van Sarno, s Tuttavilla , 
bij  't delven van een kanaal door  zyn gronden, 
vond huizen en gansche straten onder  dn wegge-
spitte aardlaag. j  schijnt daar  echter  geen bij -
zondere aandacht aan geschonken te hebben : 
want eerst honderd jaren later  hooren we Giuseppe 

i (in zyn boek  Vesuvio, Na poli 1003) 
van Sar no's ontdekking gewag maken, en tot de 
slotsom geraken, dat hier  inderdaad 't oude Pom-
peji teruggevonden was. r  ook toen nog 
achtte de ellendige Napelsche g de zaak 
hare zorg niet waard. Zelfs in 1748, toen wederom 
toevallige opgravingen prachtige standbeelden had-
den te voorsnhy'n gebracht, vergenoegde men zich 
met 't er  by te laten. 

n — beter  nog deze onverschilligheid, 
dan 't gruwelij k vandalisme dat later  aan de 
beurt kwam. Geheel op 't eind van de vorige 
eeuw scheen men ten langen leste tot 't besef te 
zyn gerankt van den schat die er  verborgen lag; 
en rui ging 't er  dan nok op los. Wie maar  een 
spa bad, toog aan 't spitten; en daar  de onge-
veer  vier  meters dikk e aardlaag boven Pompeji 
schier  enkel bestond uit asch en losse puinstnen-
brokken, zoo viel 't spitten niet zwaar. Jammer-
lij k waren de verwoestingen , door  schatten-zoe-
keilde boeren toen aangericht. Wat er  gebroken 
en vernield werd door  de ruwe hebzucht dezer 
onwetenden, is niet te begrooten; nóg kan men 
overal de sporen aantreffen van dit vandalen-
werk. , er  zou geen steen van 't oude 
Pompeji op den anderen gebleven zijn , indien de 
Napolitaansche ? niet eindelyk tusschen 
beiden ware getreden. 

' t Zal in 1799 geweest zijn, dat de geregelde 
uitgravingen onder  toezicht der g een 
aanvang namen. Nog vorderde men wel niet 
véél, daar  't Gouvernement slechts 25,000 fran-
ken jaarlijk s voor  dit groote werk beschikbaar 
stelde. r  toch  men kwam verder, en 
tegen vandalisme werd voor  't minst gewaakt. 

n den jongsten tijd , sedert ë zich zelf weer 
werd. is men beter  gaan doortasten. n heeft 
de hooge belangrijkheid van 't blootleggen dezer 
levend bedolven e stad ten volle 
begrepen; geen kosten, die zoo ryk e rente zullen 
afwerpen , heeft men gespaard — en weldra zal 
geheel Pompeji als uit zyn graf herrezen zyn. 

t schoone resultaat zal men grootendeels te 
dunken hebben aan de volharding en bekwaam-
heid van den commandeur  Fiorelli , die niet, als 
zyn voorgangers bij  dit werk, de weggespitte 
aarde slechts ter  zijde heeft laten werpen (zoo-
dat de laag op de onaangeroerde [dekken hoe 
langs hoe dikker  werd), doch haar  buiten den 
ringmuur beeft laten vervoeren. Slechts , 
vóór zyn val, bad hetzelfde beproefd. 

k zal van de oude stad bier  niet in eene be-
schrijvin g treden. Wie in dit onderwerp belang-
stelt, kan er  uitvoerig genoeg over  lezen. Ge-
noeg, wanneer  ik u enkele van de kortelings ge-
vonden voorwerpen opsom. 

n een buis nabij  't zoogenaamde «huis van de 
Fauna"  is eene muurschildering blootgeraakt, 
Orpheus voorstellende te midden van een aantal 
dieren, die hy met zyn betooverend lierspel tot 
zich lokte. e figuur  van Orpheus is kolossaal, 
't hoofd zeer  schoon, doch 't overige minder  ge-
lukki g van uitvoering. Opmerkelij k is de schit-
terende helderheid der  kleuren. n beeft van 
dit stuk eene kopie gemaakt voor  't Pompejisch 
museum. 

Een andere zeer  belangwekkende vond is die 
van eene kleine linnenfabriek, wier  weeftoestel-
len volmaakt overeenkomen met die welke men 
nog bedentendage in kleine inrichtingen van dien 
aard ziet gebruiken. 

Voorts vond men groote zilveren schalen, in den 
vorm van schelpen, bestemd tot 't opdienen van 
banketbakkerswaar; zilveren koppen of nappen 
met deksel; kleine zilveren lepels; een inet kun-
stig drijfwer k omkransten zilveren spiegel, met 
sporen van verguldsel; een allerliefste gouden 
flacon, met fijn e kettinkjes; ringen, ooi bellen, 
geweven gouddraad en allerlei ander  goudsmids-
gerei. 

Eene hoogst gewichtige ontdekking, eindelyk, 
is die van een driehonderdtal houten tahletten 
of schrijfplankjes. Sommigen daarvan zyn met 
ink t beschreven. e overigen (tabellae ceratae) 
hebben de waslaag verloren, die ze bedekt moet 
hebben; maar  toch kan men in 't hout hier  en 
daar  de lichte krasjes onderscheiden, die de stift 
er  in achterliet. s heeft men uit die kras-
jes bekende namen en bekentenissen voor  geno-
ten betaling kunnen lezen. Gelukt 't , deze spo-
ren van schrift verder  te ontcyferen, dan zul ons 
misschien een helderder  licht opgaan over  menige 
bijzonderheid van de e samenleving. 
Niet alleen schrift met inkt , maar  ook twee inkt -
kokers en eene pen zijn voor  den dag gebaald. 

e pen is van metaal, in vorm niet ongelijk aan 
onze ganzenpennen. 

. 

's-Gravenhage. Z. . heeft, met ingang van 
1 Apri l 1876, benoemd: tot hoofdingenieur  voor 
bet stoomwezen, de ingenieur  1*"  klasse voor  het 
stoomwezen A. A. C. de Vries ; tot inge-
nieur  1"*  klasse voor  het stoomwezen, de ingenieurs 

 klssse voor  het stoomwezen S. . n en 
. J. P. van ; tot ingenieur  klasse voor 

het stoomwezen, de adspirant-ingenieur  voor  het 
stoomwezen N. van . 

. t Friesch Genootschap voor 
Geschied-, Oudheid- en Taalkunde hield g 
16 dezer  zijne gewone vergadering. n werd 
besloten, op advies der  daartoe benoemde Com-
missie, in het jaar  1877 te houden eene ten-
toonstelling van oudheden en merkwaardigheden 
(mits niet van moderne kunst), in Friesland 
voorbanden ol betrekkelijk deze provincie elders 
bewaard. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

, 1} . 

Vcnle, te 10 ureu, door  den eerstaanwezend 
ingenieur, ten huize van den hoofdopzichter  van for-
tificatiën i het éénjarig onderhoud der  kazernegebouwen 
enz. te Venlo. Bilj . inz. 40 uren vóór do besteding. 

Ntjaerii , te 12 uren, door  den dijkstoel vnn den 
polder  Arkemheen, in e : de levering van 
ongev. 80 last puin. 

oidri i-«Ai , te 2 ureu, voor  G. Bolk, bij . -
der: het bouwen van een woonhuis. Aanw. te 12 uren 

, door  P. s en Co.: bet ver-
lengen der  bestaande distilleerderij . 

, bij  den . W. : 
het bouwen van eene burgerhuizing ten noorden van 
en aan den straatweg nabij  liet Tolhek bij  Twijzel 

11 intuint:, 3* . 

, tc , doorliet ministerie van marine: 
bet uitvoeren van werken bij , als: bet ma-
ken van cene fundeering van een ijzeren kustlicht-
loren; het bouwen van 2 woningen voor  den dienst 
der verlichting, Aanw. 4 dagcu vóór dc besteding. 

, te 11 ureu, door  bur-, en weth.: het 
amoveeren der  oude beschoeiing en het maken van 
eeu nieuwen kaaimuur, lang 127  , langs de West-
laan aldaar. 

, te 12 uren, door  burg. ea weth.: de tim-
mer- ou metselwerken aan ondcischeidene gebouwen 
cn eigendommen der  gemeente, met het onderhoud 
daarvan  van den dag der  toewijzing tot 31 . '77. 
Aauw. 27 , te 9 uren. 

\ \ mi.irjie i \ een , te 3 uren, door  het gemeentebe-
stuur  : het bouwen van eene school en onderwijzers-
wouing aldaar. 

, te 1 uren, door  hot burgerlij k armbestuur: 
de levering vau  ijzeren eeuslaaps kribben voer  het 
oudemanhuis. 

, 'savonds 7 uren, door  voogden van het 
St.-Authoiiygasthuis, bij  den gardiaan : het 
bouwen vau eene naaischool met woning. 

, 'savonds S uren, door  het burgerlij k 
armbestuur: het maken van een armhuis. 

, in het Timmerhuis: het met zand op-
hoogen vau het terrein aau do Veemarkt, bestemd 
voor  een te bouwen abattoir. 

Weeswiat. > . 

, te 10 uren, door  den eerstaanw. ingenieur, 
in dc : bet bouwen van een afzonderings-
stal te Arnhem. Bilj . inz. 21 , te 1 uur , bij 
den ingenieur  voornoemd. 

, te 10 uren, door  den architect . J. 
van den Brink (van , in het perreel no. 94, 
Singel: de verbouwing van dit woonhuis, behoorende 
aau J. J. Boldoot. 

, te 11 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken : lo. het verrichten van baggerwerk in het 
bed dor  Onde- cn , in de prov. 
Noord-Brabaut eu , gedeeltelijk door 
middel van , met de bediening 
en bet onderhoud dier  vaartuigen tot 31 t '77. 

g / 93,400; 2o. het voortzetten van het lijnpad 
lang* den linkeroever  vnn het Zwarte Water, van 
320') . beueden do g op het eind van 
het bestaande jaagpad over  350 . lengte beneden-
waarts. g ƒ 1730. 

n (aan den , tc 11 uren. door  burg. en 
weth.: het bouwen vau eene school voor  uitgebreid 
lager  onderwijs. . bij  den gemeen teopzicht er  J. 

d Jr . Bilj . inz. vóór 10 uren. 

zijpe (gem. Bruinisse), te 12 uren, door  het bestuur 
der waterkeering vaa het calamiteuse waterschap 
Bruinisse, in de : liet maken en ziuken van 
2 zinkstukken, ter  gezamenlijke oppervlakte vau 2305 

, met bestorting tot verdediging van den oever  van 
dit waterschap. Aauw. 27 . 

'«.Uiige, te ] uur, door  burg. en weth.: het bou-
wen van eeue loods voor  privaattonncu te Scheve-
ningen. 

, te 1 uur, door  burg. en weth.: eenige 
herstellingen aan- en het dagelijksch onderhoud van 
de gemeentegebouwen, werken en inrichtingen, ged. 
3 jaren. Aanw. te , uren, te beginnen aan de brug 
over  de 1-eidschevaart, nabij  de Zandvoorderlaan. 

. SS . 

, te 10 uren, door  het gemeentebestuur: 
het uitbaggeren en vorvtettcn van 500 J en het uit-
schuieren en opbergen van UO ' modder  of grond 
uit de haven; de levering cn het verwerken van 15 

3 fijne grint ; het leggen van 400 * wintermat en 
250 * zomermat mot grondnanvulling; het herstellen 
van 00 * glooiing van Vilvoordschen steen; liet le-
veren eu verwerken van 1.697 3 roud eikenhout en 
7 . gesmeed ijzer; het teren van al het bestaande 
en te leveren houtwerk aan cn iu dc haven; benevens 
eenige andere werken van minder  aaubelang. 

- % matei, tc 11 uren, door  burg. on weth.: 
het verleggen van circa 2000 . keistraat aan deu 
Amsteldijk cn het n burgerpad, met de levering 
van sand en arbeidsloon. Aanw. 29 , te 1 uur. 

, te 12'/, uren. door  dijkgraaf en heemraden 
van den Zuidplaspolder  in Schieland , in e Zalm: het 
maken der  gebouwen en verdere kunst- en aardewer-
ken voor  een onder- en boven-stoouigemaal. . bij 
dijkgraa f cn heemraden. 

e , door  dijkgraaf eu heemraden van het wa-
terschap e , bij  den secretaris 
J. W. Bek: het maken eener  nieuwe houteu pont, 
voor  het veer  over  het Noord hol landscb l te 
Spijkerboor. 

: eene belangrijke vertimmering der  hor-
berg t)ud-en-Nieuw-Wirdum, in du Buurt , aldaar. 
Aauw. 28 . 

, S . 

, te 10 uren. door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van bet prov. best.: het 
aanleggen van steeuglooiing op bet beloop van bastion 
 bei oorden de Wostbuiteusluis en van het vernieu-

wen der  steenstrook op den berm van den oosthaven-
dij k te Neuzen. Aanw. 27 . g ƒ 5900. 

, te 11 uren, door  bet ministerie van 
marine, op 's s werf: de levering van : 40,000 . 
afgeslagen iulandschen schilheanep, 40,000 id. Noord-
scnen id., 11,000 id. n id. voor ; 
22,000 . afgeslagen inlandschen scbilbennep, 16,000 
id. Noordschen id. voor . 

, te 12 uren, door  het ministerie van kolo-
niën : het leveren van eeuige telegraafbehoeften ten 
dienste der  overzeeschc bezittingen. 

Crealngea, te 12 uren, door  liet ministerie van 
binnenl. zaken, aan bet gebouw van het prov. best.: 
het doen van eenige bestratingen op den s grooten 
weg le kl. no. 1, 2e zijtak , van Groningen naar  de 
grensscheiding met e bij  de Punt. g 

ƒ 3150. 

, te 12 uien, door  het prov. ; 

lo. het éénjarig onderhoud det havenwerken te -
kum; 2a. idem der  werken te Staveren en langs bet 

e , met dc veruieuwing van 18.80 . kist-
paalrcgcl langs het Schapenland te Staveren; 3o. idem 
der werken van den r  Slaperdijk, van de 
bebakening der  geul door  het Slootermeer  on van de 
Nieuwe Vaart nabij  ütlamadammen; 4o. idom der 
haven- en kistwerken te '1'acozijl; 5o. idem van den 
Statendijk bij  Slijkenburg met de da iri u gelegen schut-
sluis de Oude Schoterzij , met borgloods en het buiten-
kanaal de Worstsloot. Aanw. deu 4en dag vóór de 
besteding. 

n (Pruisen): de verplaatsing van 150,000 3 

grond, ten behoeve vsn bet Eems-Vecbtkanaal. . 
bij  den ingenieur , te Frenswegen, bij  Nordborn. 

i " . 

, te 1 uur, door  burg. en weth.: het ver-
nieuwen van den bovenbouw met bijbehoorende wer-
ken van de basculebrug, genaamd de Steenenbrug, 
buiten de Waard barrière. Aanwijzing 27 , te 
Wit uren. 

underi , te 2 uren , door  de rentmeester  der  do-
meingoederen van '/,. . . Prins Frederik der  Neder-
landen , op bet raadhuis: het doen van vernieuwingen 
en herstellingen aan ouderscheidoue gebouwen onder 

, in 3 porceeleu. 
, te 2 uren, door  dc firma r  en Co., 

in het café Pasbuiten: het bouwen vau eene metaal-
fabriek met den aankleve van dien. 

, te 2 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. taken, aan bet gebouw van het prov. bestuur: 
bet verlengen van den noordelijken veerdam voor  de 
schipbrug over  de k te Vreeswijk. Aanw. 29 t 

g /5950. 
, bij  Wed.  F. Wielsma: het bouwen 

eener  burgerhuizing. Bestek ligt iu e , al-
daar. . bij  P. Zijlstra , aldaar. 

, S . 

l (Noord-Brabant), tc 9 uren, bij  / . B. 
Verhcijen: bet bouwen vau eeue stoomdrukkerij  mot 
bijbehooren, op bet erf achter  de woning van Jac. 
van Poll-Suykerbuyk. Aanw. 1 April , to 10 uron. 

l (Noord-Brabant), te 10 uren, door  het 
gemeentebestuur: het maken van lo. a. een trottoi r 
aau de zuidzijde der , ter  lengte van 618 

 , 6. een trottoi r  vóór het post- on telegraaf kau toor, 
ter  lengte van 24 ; 2o. ecu bazaltmuur  met daarop 
to plaatsen ijzeren hek, aau den Paardenloop, ter 
lengte vau 61-20  ; 3o. a. eeu gedeelte keiweg aan 
de , ter  lengte vnn 100 , 5. een gedeelte 
keiweg ten noorden van Nispen, over  eene lengte van 
z25 . Aanw. 27 . 

, te 11 uren, door  den comm. der  genie, 
bij  Volloers, het éénjarig onderhoud: lo. der  werken 
te 's-Boscb, 2o. vau do kazernegebouwen enz. te 
VBosch, 3o. der  werken te Crèvecoeur, aan de 
Blauwesluis en te Nieuw-St.-Andries. Bilj . iuz. 1 April , 
te 2 uren, op het bureau van den comm. vooruoeuid. 

, te 12 uren, door  burg. cn weth.: de le-
vering van gegoten-ijzeren gasbuizen, hulpstukken en 
waterbakkeu, ton behoeve der  gasfabriek. 

, le 1 uur, door  den architect A. van der 
Steur  Jr., in liet lokaal Weten on Werken: lo. het 
bouwen van ecu blok van 4 woonhuizen op bet -
zepatorsvcld; 2o. idem van eeu kaaspakbuis, met be-
noodigde kaasstel 1 ingen , iu do ; 3o. namens 

. . Enschedé: het bouweu vaneen koetshuis met 
paardenstal en koetsierswoning, uau de Binnenvest. 
Aanw. van no. 1 van 9—10 uren, van no. 3 van 
10—11 uren, van no. 2 van 11—12 uren. 

, te 1 uur, door  burg. eu weth.: het leg-
gen eener  rioolleiding van de f te Schevenin-
gen langs den voet van bet duin, tot 800 . voorbij 
de Vuurbaak. 

, . 

OP mi o nd, te 9 uren, door  deu eerstauuw. inge-
nienr  (te , ten huize van den opzichter  van 
fortilicutiën : het éénjarig onderhoud der  kazeruege-
bouwcu enz. te . Bilj . iuz. 40 uren vóór 
de besteding. 

'a-llage, le 11 uren, door  het iniuisterie van ma-
rine: het bouwen van eene woning voor  den dienst 
vsn liet loodswezen, bij  dc mouduig van het Noord-
zeekanaal iu . Aanw. 4 dagen vóór de 
besteding. 

n , te 11 uren: het in 3 jaren 
levereu van: a. p.  1030 . hardstceueu trottoirhaudo u 
met het leggen; b. p. m. 180,000 vlakke grijze Waal-
atraatklinkers ; a bet straten der  trottoir s en makeu 
van fundamenten, zinkputten cn riolen. 

Nchledam, te 11', uren, door  F. E. Numan, in 
het Stationskofftehuis: het bouwen van 18 woningen. 

, tc 12 uren, door  de Neder). -
delmaatschappij, te haren kantore: de levering van 
200,000 stuks koffiezakken. 

, tc 1 uur, door  den burgemeester: lo. 
bet verrichten vau eenige vernieuwingen en herstel-
lingen aan deu grooten toren; 2o. het opbouwen, af-
breken en onderlioudoi ged. '70 en het wederopbou-
wen in '77 van het rivierbad ; 3o. het bestraten van 
den Westervoortschedijk. 

, te  uur , door  het kerk-
bestuur  der  Nederl. Uerv. gemeente, in het badhuis: 
bet bouwen oeuer  pastorie. 

Eist, te 4 uren. door  Gebr. ('ostermans, bij  A. 
Tbijssen, aau de : het bouwen van eene 
schuur  in het dorp Oosterbout, gemeente Valburg. 
Aanw. te 2 uren. 

Waenadag, S . 

, te 12 uren, duor  het gemeentebest.: 
de stichting vau oene kolenloods bij  de gasfabriek. 
Bilj . inz. 4 April , voor  'sav. 8 uren, ter secretarie. 

, te 12 uren, door  burg. eu weth.: het bou-
wen van eene school te Noordbarge, nabij  het Oranje-
kanaal. Begrooting cn teekening liggen ton gemeente-
huize. 

, e . 

, te 11 uren, door  dijkgraaf en hoogheem-
raden van , iu het Gomeenelundshuis: de le-
vering lo. vau 000,000 . Bnibaiitschen of -
uiksclicn steen, 2o. van 200 : brik of puin, 3o. van 
2200 stuks kolders, topeindon en perkoenpalen.'  4o. 
het vervoeren eu verplanten vau riet , 5o. het af-
kruien on overwerken van 740 . zeewering. 

. ? . 

, te 10 uren, door  het ministerie van 
binnen), zaken, aau bet gebouw van het prov. best.: lo. 
het éénjarig onderhond der n aan de 
Oude e langs de noordkust van het eiland Schou-
wen, haming ƒ 5 1 2 0; 2o. het herstellen van boorden 
langs het kanaal door  Zuid-Beveland. g ƒ 20,000. 
Aanw. van beide 1 en 3 April . 

, te 10 uren. door  den eerstaanw. ingenieur, 
in i i het éénjarig onderhond lo. der  werken 
te Woerden en te Wierickerschuns, 2o. kazernegebou-
wen enz. aldaar, 3o. kasernegebouwen enz, te Gouda, 
4o. kazernegebouwen enz, te Schoonhoven. Bilj . inz. 
5 Apri l 'savonds 0 uren, op 't bureau vau den inge-
uieur  voornoemd en bij  de opzichters te Woerden en 
Schoonhoven. 

, te  uren, door'het ministerie van 
kolou,, aan bet koloniaal etablissement; de levering, in 

35 perc., ven i wcegwerktuigen; 22,000 . blauwe 
baai; 5000 . oogjesgoed; grij s keper  donkerblauw 
laken; 200 paardendekens; 450 . spinaalgaren; leder, 
vaal  pomp; divers gereedschap; aanbeelden
bankschroeven; diverse kwasten; slnepricmcn; 2000 

. zwarte verf; koper, koperdraad en klinknagels; 
2000 . plat lood; 1000 olienescnje*; 500 . ge-
weven bennepslang; suil-, karl- , ravens-  presenning-
dook; 3,600,000 vlakke Waalklinkers; verpakkings-
behoefton. 

, tc 1.; nar, door  de directie der  Ned. 
Gentraalspoorwegmaatschappij: het leveren van 775 
tons ijzeren of sta'en spoorstaven met eindverbin-
dingen. 

, te 12 uren, door  het ministerie van 
financiën, aan bet lokaal van het prov. bestuur: het 
onderhouden en bet uitvoeren van eenige vernieuwin-
gen  de grens kantoren te , e en 

, van deu dag der  goedkeuring vau de be-
steding tot en met 31 . '78, in 2 perc. 

fcirenlngen, te 12 ureu, door  hot ministerie van 
binnenl. znken, nnn lu-t gebouw van het prov. best.: 
het maken van paal beschoeiing enz. langs liet kanaal-
boord van den weg van Groniugen naar . 
Aanw. 31 . g /45S5. 

, le 12 uren, door  het prov. bestuur: 
het onderhonden'vuu het gouvernementsgebouw nldaar 
met meubelen, van 1  '76—30 April'77 . 

fata, te 1  door  burg.  weth.: het vergrooten 
van het schoolgebouw en de onderwijzerswoning iu 
die gemeente, lu] , bij  J. . , te Goes. 
Aauw. te 10 ureu. 

, » . 
, te 10 uron, door  hot ministerie van 

binnenl. zakeu, aan het gebouw Vnn het prov. best.: 
het maken vau 2 veerdammen aan het r  over 
de s te . Aanw. 4  5 April . g 
/ 5820. 

Weeap, t ureu, door  den eerstaanw. ingen., 
(en getnrentehaisc: het éénjarig onderbond lo. der 
werken te n eu te Weesp, 2o. der  werken vnn 
do forten en redoutes; 3o. het, vernieuwen van de 
sltuswachterswoning bij  de Wees)>erpoort tc . 
Bilj . inz. S April , ten bureele van don ingenieur 
voornoemd. 

tVaenadag, . 

, te 11 uren, door  den comm. der  genie, in 
hot lokual Tivoli : bet éénjarig onderhoud lo. van dc 
werken te r  eu op Texel, 2o. van de kazeruo-
gobouwen enz. tc . Bilj . inz. 10 April , te 11 
uren, bij  den comm. voornoemd. 

, tc 2 uren, door  het ministerie van Gnan-
cicn: de levering, in 3 partijen (2 van 50,000 en 1 
parti j  van 60,000 stuks), van lederen riempjes met 
daaraan bevestigde blikken busjes, voor  het verzege-
len van spoorwagens. 

, 13 . 

, te 10 uren, door  den eerstaanwezend in-
genieur, in het gebouw voor . en W.T het éénjarig 
onderhoud lo. der  kazernegebouwen enz. tc Utrecht, 
2o. werken te Utrecht, 3o. werken te k en 
Vreeswijk, 4o. werken van den verruimden n 

. Bilj . iuz. 11 April , te Ourcn, bij  den ingenieur 
voornoemd. 

, te 2'. uren, door  het mkisterie van 
binnenl. zaken. aan het gebouw van het prov. best.: 
eenige buitengewone werken aan den grooten -
weg le kl .  1. Aanw. 8 April . g /*9580. 

, S . 

, te 10 uren, door  het gemeentebestuur 
van : het bouwen van  schoollokaal 
met toebehooren te Poppingsw<er. . j  den archi-
tect J. . Nijdam, te . Aanw. 10 April , te 
10 ureu. 

, S l 

, tc 10 ureu , door  deu eerslaanw. ingenieur, 
iu het gebouw voor . en W.: lo. hot maken van 
eene zaudbedding voor  eeu bomvrij  gebouw in, het 
uitdiepen van een gedeelte kanaal langs ca het ega-
liseeren, verbroeden en ophoogen  ecu gedeelte 
borstwering vau het verdedigingswerk bij  den -
Uitweg in de stelling van ; 2o. het doen 
van herstellingen aan kazeruegebouwen to Utrecht; 
3o. eene verving van kazeruegeliouwen, enz. le Utrecht. 
Aanw. van  1, 11 April , te 11 uren. Bilj . ins. 
13 April , 's avonds 6 uren, bij  den iugcuieur  voorn. 

, te 11 uren, door  den waarnemend eerst-
aanwezend ingenieur, in t Wapen van Amsterdam: 
hel ééujurig onderhoud lo. der  werken, 2o. vau de 
kazernegebouwen aldaar. Bilj . iuz. 13 April , 'savonds 
7 uron, bij  deu hoofdopzichter  vau fortificatieualdaar . 

, t . 

, , door  de Nederl.
spoorwegmaatschappij  het vergrooten en vernieuwen 
van du stationsgebouwen te Putten, Nunspcet en 

. Anuw. te Nuuspeot, 0 April , te 10'/, uren. 
, 10 . 

. te 12 uren, door  bet ministerie van bin-
nenl. zakeu i het maken van het noordelijk landhoofd 
der_ brug over  de Waal beneden Nijmegen
eenige andere worken op den rechter  Wanloevcr. . 
bij  den eerstaanwezend ingenieur  te Arnhem  den 
sectieingenieur  te Nijmegen.  10 eji 12 April , 
telkens te 1 uur. 

, S . 

, te 10 uren, door  het miuisterie van 
binneiil . zaken, aau het gebouw vau het prov. best.: 
hot aanleggen vau werkou op hot strand  de Oude 

, noordwrstzijde  Schouwen. Aanw. 15 en 
18 April . g ƒ 29,600. 

«tp late  le bepalen datum. 

, bij  den kastelein : het 
bouweu vau cen nieuwen watermolen van 7.75 . 
vlucht, op stecueu voeling, te Nijchuske. Aauw. 1 
April , te 10 ureu. 

Alloo|> van Aanbestedingen. 

aneeh. 9 : het bouwen  eone kosterswo-
ning  vergrooting dor  consistoriekamer vonr  de 
Ned. . gemeente; minste inschr. was C. . Visser, 
te Sneek, voor  /29tlO. 

V i u . 10 : het maken van eeu cellenge-
bouw in het krankzinnigengesticht te 's-Bosch; inge-
komen 4 biljetteu, nis: 
J. B. van Wolfsbergen, te 's-Bosch , / 0865 

. A. , „  idem „  6630 
. . „  idem ,, 6496 

J. C. Sehellekeus, „  idem „  5777 
, 11 : het afbreken en wedrropbou-

wcu der  huiziug  E. J. van der ; minste 
itisobr.  J. Wibbeliuk , te , voor/3061. 

, 13 : de vertimmering  de boe-
renhuizing vau B. J. Visser; gegund aan  Vonk, te 
Ureterp, voor  ƒ1394. 

, 18 : hot bouwen van een 30 

lokaal aan de school der . gemeente: gegund aan 
G. Jansen, te Pietersburen, voor  /3165.40. 

, 14 : de levering aan de artillerie -
stapel- eu constructiemagazijnen van lo. 40,000 . 
nieuw gegoten roodkoper  blokken; ingekomen G 
bilj. , als: 
Gebr. Abrahams. te , ƒ 106. 
S. A. Vies  „ , „  104.99 

. 8. Stokvis  Zn., „  idem ., 104.82 
G. J . , „ , „  103.11 

. de s en Zn., „ , „  102.50 
. J. n  Co., „ , „  101.72 
2o. 5000 . Banka-tin in blokken; ingekomen 9 

bilj. , als: 
J. . W. v. d. Polder, te ,  106. 
. J. Entboven  Co., „ . „  104.44 

Eitj e  Co, „  Amsterdam, „  103.84 
Gebr. Abrahams, „ , ,. 103. 
Surie , „  Amsterdam , „  102.24 
S. A. Vies  „ , „  101.80 
Wed. G. s en  „  idem „  100.99s 

G. J. liceuwenberir, „ , „  100.39 
, S. Stokvis en Zu., „ , „  99.12 

alles por  100 . 
. 15 t : het afbrekeu en wederopbou-

wen der  synagoge; miuste inschr. wns . te , 
te Borculo, voor  /3821. 

. 15 : hot bouwen van een pand, 
bestaande in pak-  winkelhuis  bovenwoningen, 
aan de Waschbleeklaan; iugekomen  biljetten, als: 
W. vnn , tc , f 19,200 
C. . e en 

C. Wagcuaar,  idem „  17,821 
P. G. Winters, „ , „  16,494 
P. , „ , „  15,909 

. Verbiest, „  idem „  15,689 
A. de k Jr., „  idem „  15,400 

. W. Visser, „  idem „  14,955 
G. vau  en, „  idem „  14

, 15 : het onderhoud der  grint -
wegen in den polder  Zijpe; minste inschr. was P. 
Wilms, te Anna-Paulowna, voor  ƒ5489. 

, 15 : lo. het zesjarig onder-
houd van 15 molens enz.: minste insehr. was W. C. 

, tc , voor  ƒ 17,478. 
2o. het maken, leveren cn onderhoudon van de 

zeil-  touwworkou van lö watermolens, voor  dou 
tij d van 0 jaren; minste iuschr. was J. r  Jz., 
te Gouda, voor  ƒ6149. 

, 15 : voor  de levering van inagazijns-
goederen aan de Nederl. j 
werd o. a. ingeschreven voor: 

beuken-, esscben-, wilgen-  iepcubout: . Crom-
wijk Cz., tc , ƒ 2 8 2 1;  Goederen en
tc , ƒ 1 9 9 6; . n en  te -
dam, ƒ 1 5 2 4; 

eikenhout, wagenschot enz.: 1'. . en J. Jongeneel, 
te Utrecht, ƒ 12,668; 

greuon-, vuren- en deunenhout: P. . eu J.Jouge-
neel. te Utrecht, / 8077.27*; 

mahoniehout: . u  ƒ101 .50; 
diverse vitten i f en Stegcmann, te Bo-

chum, ƒ 1618.06; 
staaf-, band-, plaat-  hoekijzor  : Gebr. Van der 

Vliet , te Arasterdam, merk  17,263, merk
f21,090.25; 

spijkers, houtschroeven, draaduagcls: Wed. . J. 
J. Bollen, le Zwolle, ƒ3633 .035 ; . S Stokvis  Zn., 
te , f 3325.84; 

diverse ijzer- en koporwaien : Wed. A. J. J. Bol ten, 
te Zwolle, ƒ3546.72; 

zeildoek, linuen, katoen enza  Grij s en Vso 
, te Utrecht, /~3235; . , te Utrecht, 

ƒ3073.75; y en Van Seldam, te Amsterdam, 
/ 2859.50; 

diverse metalen: A. . , te Utrecht, 
ƒ6212.50; S. A. Vies  ƒ6030; . S. Stokvis 

 Zn., /G023  B. J. Nijkerk , te Amsterdam, 
ƒ 5797.30; 

spruvzveereu: . S. Stokvis  /*  1 ; Wed. 
. J. J. Bolten, te Zwolle, ƒ 9 7 9; F. Brand, tc Am-

sterdam. ^ 696.25. 
fSaca, 15 : dc onderhouds- en vernieuwings-

werkon  den polder  dc Breede Watering bewesten 
Yersekr  over  1S76  minste inschr. was . , 
te , voor  ƒ 36,843. 

, 15 * lo. het gedeeltelijk verdiepen 
van dc Versche gracht en het daarmee in verband 
staand dempen vau ren put; minste iuschr. was C. 
G. Cannoo, te Zierikzee, voor  ƒ 1 2 7 8. 

2o. de levering van 10,000 stuks keien: T. J.Smits 
Jz.. te . Athsche keien n ƒ61.94, e 
a / 60.06 por  1000. 

, 17 : het bouwen van  vaste 
ijzeren brug over  dr s waterleiding ten oosten van 
het kanaal van Neuzen; miuste iuschr. was J. Ver-
kuyl Quakkelaar, te Vlissingen, voor  ƒ 1 3

, 17 : het bouwen eeuor  landbouw-
»chuur met woonhuis voor . Sijpkens; ingekomen
bilj. , als: 
Teningn, te Grootegast, ƒ 1 5 , 5 90 
Timmer, „  Vierhuizen, „  15,510 
Pijnappel, „  idem „  15,075 

, „ , „  13,33'J 
Brandes, ,, idem „  13,075 
Jeltes, .. idem „  12,990 
Smit. „  Ulrum , „  12.400 
gegund. 

Wehe, 17 : het bouwcu eener  nieuwe bóeren-
behuizing voor . : ingekomen  bilj. , als: 
Teninga. te Grootegast. ƒ 20.S76 

, „ , „  19,580 
P. van , „ u , „  18,870 
gegund ann geen der  inschrijvers, maar  aan A. van 

, te Wehe, door  wiou Ue begrooting was opge-
maakt voor  ƒ 17,655. 

, 18 : do verbetering van den wegen 
de wnterkecring langs dc zuidzijde vun dc t 
en van het Abeoudenncer; minste inschr. was A. 
Weggen, te Waddinxveen, voor/21,

Zwol le, S : het bouweu van con oudo-
manneu-eu-vrouwonhiiis in de ; minste 
inschr. was (i. J. Avordijk , tc Wijlie , voor/86,975, 

, 20 : lo. de levering vau steenkolen 
aan de gemeentegasfabriek:  nsle inschr. waren B. 

n eu Zn., te Amsterdam, vour  vij f verschil-
lende soorten, ad ƒ0.80 ' , ,, ƒ0 .79»!, /0 .7 t lV„  / O S l, 

2o. het maken van kaaimuren cu beschoeiingen; 
minste inschr. was J. . dc Swart, te , voor 

/ 15,859. 
Nchledam, 20 : hot bouweu oener  mouterij 

met molen voor  rekening van Th. 0, , inge-
komen 4 bilj. , als: 

. s en 
C. Wendt, te Schiedam, ƒ 51,924 

. Snijder  de Vogel , „  idem „  44,444 
. Wienhoven, .. idem ., 41,900 

A. , „  idem „  40,400 
gegund. 

, 20 : het inrichten tot kunstweg 
van een gcdoolte van den noordelijken rijweg langs de 
Noordervaart ouder  Nederbemert eu ; minste 
inschr. was P. 11. Vogels, te Wessetn, voor  /9S95. 

e « u k . 20 : het maken van eeu straat-
weg van de Stapel over  de Ossensluis naar e 
en van daar  naar  hot ; ingekomen 10 bil-
jetten , als: 

. van Tongcien, te , ƒ 52,800 
,1. Zwolstnan Jz., „ , „  51,900 

. Veldkamp, „  Bedum, „  49,740 
J. de , „  Werkendum, „  48,000 
W. B. . „  Warfhuizen, „  46,690 
W. , „ e Wijk , „  46,400 
F. Terwindt . . , „  46,170 
J. . Uffelaar, „  Farnsum, „  46.000 
J. Otteu, „ , „  45,600 
J. Schreuders. „  Winkel , „  43,797 

, 22 : het éénjarig onderhoud 
enz. van het . oude-mannen-eu-vrouwenhuis; 
hoogste inschr. was J. C, Baum, voor  ƒ 6 2 7 5, minste 
inschr. was J. , voor  ƒ3771. 

, 22 : het bouweu van een pak-
huis op het d voor  .1. Srhoalberg; minste 
inschr. was C. Albors, voor  / 11,865. 

 22 : lo. het aanleggen van oen 
grintweg van Warns naar ; gedund aan 
J. A. Tuinier , te Oudcinirdum, voor  ƒ16,187. 

2o. het bouwen cennr  draaibrug over  de Warnser-
vaart eu eener  vaste brug over  do vaart in -
runi ; gegund aan . . Faber, te , voor 

ƒ 8985. 
, 22 : bet herstellen en verbeteren 

van zecweringcu aldaar: ingekomen - biljetten, als: 
. van straateo, te Utrecht, ƒ 21.860 

W. Westerhof, ,, Weesp, „  20,484 
J. . n Sr.. „  Naarden, „  20,100 
.1. n Jr., „  idem „  20,000 
' i , „  Amsterdam. „  19,600 
A. E.  „  Naarden. „  19,575 

. van , ., idom „  19,375 
A. F. van Seters, „  Vught, „  19,300 

keileren, 23 : het afbreken vau de oude-cn 
het bouwen van 2 nieuwe schoollokalen; iugekomoii 
12 bilj. . als : 
A. G. BtoJrenberg, te Cesteren, ƒ 5000 
E. lleyting, „  Ophensden, ,, 4550 

. G. Waandeis, „  Tiel, „  4400 
J, A. van Wij k PUtOOf , „  idem „  8080 
W. v. d. Bosch. „  Opheusden, „  3870 
A, Geunisscn . „  Tiel , ., 3670 
W. 1). van m ik, „  Uriimpt , „  364 J 
B. J. van . „  Och ten . „  3600 
W. v. d. Bosch, ,. . „  3529 
O. E. Nibbelink, „  Ophensden, „  3521 

. v. d. Bosch, „  idem „  3510 
T. Nibbelink. „  idem ,. 3490 

Vervol»; der  Berichten en . 
. 

's-Gravenhage. t ingang van 1 Apri l a. s. 
worden verplaatst de opzichter  2de klasse voor 
bet stoomwezen J, G. de Vries' é van -
trich t naar  Ede, de oplichter  2de klasse . de 

r  van Ede naar  's-llertogenbosch. 

Amsterdam. e r  der  Publieke Wer-
ken heeft een algemeen plan tot uitbreidin g der 
stad opgemaakt roet toelichtende memorie. Bur -
gemeester  en Wethouders hebben dat den Gemeen-
teraad aangeboden, met verzoek tot goedkeuring 
daarvan in algemeenen zin, zoodat het hun tot 
leiddraad kan strekken bij  het doen van voorstellen 
omtrent bouwplannen en het bestemmen vnn ter-
reinen tot oprichtin g van fabrieken en dergelijke 
bijzondere doeleinden. t ontwerp bevat 12 blok-
ken , meerendecls gescheiden door  bestaande wa-
terwegen. u dri e daarvan zijn plantsoenen en 
verschillende andere ruim e pleinen ontworpen 
voor  markten als anderszins. Voor  den handel 
is eene kade ontworpen, die zich in westelijke 
richtin g langs het Noordzee-kanaal uitstrekt . 

t plein iu blok 4 biedt ruimt e aan vooreen 
nieuw gasthuis; dit in blok 3, tusschen de -
tensloot en de Verlengde Bloemgracht, is de ter-
minus vnn een grooten ceintuurwug van 20 meters 
breedte, gelegen deels in het hart en deels langs 
de grens der  ontworpen uitbreiding , en strekkende 
over  den Amstel tot aan deu Oetewalerweg. Een 
dergelyke weg wordt gevonden in  Stadhou-
derskade en de doortrekkin g daarvan langs de te 
nonnaliseereu . 

Een derde groote weg moet worden de Schans, 
beginnende bij  de t en eindigende iu 
de Sarphatistraat. 

e meest belangrijke nieuwe waterwegen zijn 
de r  trekvaart , welke in rechtstreeksche 
gemeenschap moet komen te liggen met de Sin-
gelgracht , eu door  eene verbindingsvaart eventueel 
kan worden vereenigd met de n Vaart ; 
voorts de reeds genoemde gracht in het verlengde 
der Bloemgracht, terwij l mede is aangewezen hoe 
de Brouwers- en n het best in 
verbinding met dc te uormaliseeren Buitensingel-
gracht moeten gebracht worden. 

Nieuwe verbindingen tusschen de oude en de 
nieuwe stad zijn ontworpen in het verlengde der 
te dempen Pusseerdergracht, toegang gevende 
tot eene breede straat by de te dempen -
gracht en de Egelantiersgracht, en bij  de Wil -
lemstraat. 

. r  de lirm a Van Zeylen en 
r  is een circulair e gericht tot de ingezete-

nen van Zeeland, waarin zy dezen kennis geeft 
van baar  voornemen om le trachten een stoom-
schip van 2 ii 3000 ton in de vaart te brengen 
tusschen g eu Java vice-ver-a, geschikt 
om bij  pl. tn. 1000 lasten lading, 50 passagiers 
1ste klasse behalve troepen over  te voeren. t 
kapitaal, voor  deze onderneming benoodigd, wordt 
geiaamd op ƒ 4 0 0 , 0 0 0, te verdeelcn in twintigste, 
veertigste en tachtigste aandeelen. e heeten Van 
Zeylen en , die zelf voor  eeu aanzienlyk 
bedrag aandeel in de zaak nemen en de d 
aaiivaa*'den, doen thans eeu beroep op de Zeeu-
wen tot plaatsing van het verdere kapitaal. Als 
commissarissen treden op de heeren J. A. A. 
Fransen van de Putte, te Goes en G. J. Sprenger, 
te . 

— Omtrent de gerucht makende verondieping 
van den nieuwen d ontvnngt de

 van bevoegde zijde bet volgende bericht: 
Nadat door  het ongunstige weder sedert eenige 

weken niet had kunnen worden gepeild, heeft 
zulks . Zondag  plaats gehad en vond men, 
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verder  binnewaarts dan waar  vroeger het on-
diepste gedeelte werd aangetroffen, plaatsen, waar 
met gewoon laag water  slechts 34 decimeters 
stond, dat is 6 decimeters minder dan vóór de 
laatste stormen. e verondieping is ontstaan 
doordien de droogte langs den zuidelijken dam 
naar de voorgeul is overgewerkt tengevolge van 
de aanhoudende sterke zuidwestenwinden. t 
Overwerken beeft altij d bestaan en de verdieping 
van de voorgeul tegengewerkt, hoewel steeds in 
veel minder  mate dun nu, omdat de zuidwesten-
winden zelden zoo lang en zoo sterk woedden als 
nu 't geval is geweest. 

Teneinde die nudeelige werking tegen te gaan, 
wordt dan ook nu de zuidelijke dam verlengd. s 
die eenmaal op de volle lengte gebracht, dan is 
die droogte volkomen gedekt en zullen dergelijke 
verschijnselen zich niet kunnen herhalen. Aun het 
welslagen van den waterweg behoeft dan ook vol-
strekt niet getwijfeld te worden. e tegenwoor-
dige verondieping is een geheel tijdelij k verschijn-
sel, dut ongetwijfeld weder  spoedig zul verdwijnen. 

Gisteren is door het loodswezen gepeild van 
zwarte ton 2 op witte ton 3 minstens 4 decime-
ters water  minder. 

Venlo. n 4 vormden zich te Crefeld en 
te Yenlo Comité's tot onderzoek naar de uitvoer-
baarheid van den aanleg vau een kanaal vau den 

n naar de , ten einde, zoo de uitvoerbaar-
heid gebleken W  , een ontwerp vun bet kanaal 
te doen opmaken. Ben en ander is geschied. Tot 
zoovei'  ging alleen bet mandaat vun het e 
Comité en dit Comité deed rekening en verant-
woording iu eene vergadering, te Crefeld gehouden 
op den *24'lr"  Jauuuri j.1. Up deze vergudering 
werd een nieuw Comité benoemd, dat tot doel 
heefi de uitvoering van het l tot stand te 
brengen. t Comité en dal van Yenlo hielden 
op 12 t j . . eene gecombineerde vergadering, 
waarin het belang van he l ernstig bespro-
ken en eene gemengde permanente Commissie uit 
de leden der  gecombineerde vergadering gekozen 
werd om uitvoering te geven aan de besluiten, 
welke iu de gecombineerde vergaderingen zullen 
genomen wordeu en ulle zulke stappen te doen, 
die in het belang van het l noo-
dig zijn. e heer , hoogleeraar uau de 
Polytechnische school, is als technisch adviseur 
voor de beide Cuinilé' s eu voor de permanente 
Commissie gekozen. 

J TOT G
. 

A

 17  1876. 

e heer J. . , van Amsterdam, hield 
eene voordracht ter  beantwoording der  vraag: 

 of  in de Bouwkunst?" 

Om een behoorlijk verslag over  deze boeiende 
en zeer  uitvoerig uitgewerkte voordracht te le-
veren , zouden we over  cene grootere ruimt e in 
dit Weekblad moeten beschikken, dan voor een 
verslag kan worden toegestaan. Wij  hopen, dat 
de heer n zijn verhandeling, die tal van 
nuttige wenken bevat, in haar  geheel door den 
druk zul gelieven te verspreiden, en beperken ons 
dus door  mede te deelen, dut hij  gelegenheid vond 
om te spreken over: de Bouwkunst cn het Schooue, 
over de bouwmeesters, over de beteekenis van 

 en , over de vorming van 
bouwkundigen, over  crilick , over het verband 
tusschen wetenschap en kunst, om met de mo-
raaul te besluiten: 

u zyn er  verschillende soorten van archi-
tecten en ook kunstpartijen of scholen, die over 
elkander  staan. e laatsten zyn der  kunst een 
weldaad en altij d hoogst nutti g geweest. r 
bouwkundige beeft ty'ne kunstneiging, iedere nei-
ging hare liefhebbers. c een volgt dc traditie n 
eu vormen van vóór vele eeuwen; een ander  komt 
wat dichter  bij  onzen tyd. een derde eigent zich 
alles toe wat hij  maar  ziet, en vindt en discht dit 
op als de type der  Bouwkunst dezer  eeuw; een 
vierde doet niets; de vyfde vindt alles leelijk be-
halve wut hij  zelf doet, en — om het halfdozijn 
vol te'maken, bederft een zesde meer in één week, 
dun 25 anderen in SS jaren weer in orde kunnen 
brengen. 

e soort, het eerste genoemd, is die der  tra-
ditie; zij  hechten aan de grijze oudheid. Wij 
noemen het  van de strengste rich-
ting. vYat is hunne kunstneiging, hun kracht , 
hun leven? e ordekaart en de Grieken en 

n stipt te volgen. Wut buiten dat boekje 
gaat, deugt niet; zij  loopen hoog weg met de ko-
lommen, portieken, cbumbrunles, consoles enz., 
en dat waarom? Omdat zij  weinig degclyke op-
leiding in de kunst gehad hebben. Wie heeft 
hen ooit gesproken van verschillende stylen, vol-
gende uit de velschillende manieren om een ge-
bouw samen te stellen.'  Pilastersmetaaplteelen 
zien zij  zeer  guurne ; muur  zijn niet vele dezer 
scheppingen, zooals nog zoovele uit de 17d'eeuw 
in Amsterdum gevonden worden, in even onzin-
nige en wanstaltige vormen als in détails gewrocht, 
en zelfs met oiikiesche eu smakelooze versieringen 

of allegorieën opgeluisterd 7 n ieder  geval bewijzen 
die ons op welke hoogte die Nederlandsche (?) kunst, 
uit den vreemde overgewaaid, toen stond , eu op 
welke hoogte zy staan, die dit alles onverdeeld 
goedkeuren en navolgen. 

»Een tweede soort architecten is die, welke 
een bepaald tijdvak vcreeren en daarmede dwepen. 
Er zyn er  die met de stylen uit den tyd van -
dewijk V en XV opstaan en naar bed gaan, 
maai ze ook even gruwelij k mishandelen, uls uil 
de lydeu vau k X l l l , Frans 1 of Napoleon 
deu laatste. Er  zijn anderen die met de middel 
eeuwen zoo sterk zyn ingenomen, dal zy allerlei 
legciialiydigheden doen. Weder  anderen nemen 
de vormen van Nikoluus de r over, met ul 
hunne kl uilen, aanhangsels ent., daurby steeds 
denkende dat die school eeue ooi spronkelyke wus; 

terwyl een vierde categorie bestaat uit hen, die 
al de vormen uit die kunstperioden verkneden en 
daaruit nieuwe baksels trachten te funneeren. 
Wy noemen al die heeren te gelijk
eu  bouwkutistbeoefenareii. / i j  hebben een 
bepaalde voorliefde voor het een eu het ander 
tijdperk , en of zij  een kerk of woonhuis, eene 
school of boudoir, een kantoor of een ziekenhuis 
maken, ze kiezen één bouwvorm, één type van 
versiering en verwerken die duizendmaal. 

n derde soort architecten noemt spreker  hen 
die alle vormen , van wanneer of waar  ook, kiezen 
en weten geschikt te maken vour  het gebouw, dat 
zij  moeten ontwerpen. Zij  denken zich nieuwe 
elementen, laten hun geest door de gebeele oud-
heid leiden en hechten aan eeuw, stijl noch 
bouwtrunl . Zij  weten te geven en te nemen en 
gaan met bun tij d mede. Wy zouden dezen als 
verstandige en  kunnen aan-

duiden. 

n vierde soort vormen de hernieuwers van 
het oude voor de meest moderne gehouwen, /i j 
zyn eigenlijk niets; doch wij  noemen hen

 die met alle winden draaien. 
Zij  maken in onze dagen mauufucluur- en undere 
winkels in gothische, monumenten in Griek-
sehe- en uiiddeleeuwsche, huizen in nieuwbak-
ken e en oudbakken Germuutischc 
(alias oud-Nedorlundsehej  vormen; kerken en an-
dere gebouwen enz. naar de plaatjes uit den Üic-
tionnair e ruisoiiné vuu Viollet le e of die elders 
gevonden worden, flour  de luim van het oogenbhk 
of die vau den bouwheer. Boeken eu luliographieen 

bezitten zij  in menigte, om steeds gereed te kun-
nen zijn. 

 Een vyfde soort wordt vertegenwoordigd d.ior 
hen die Volstrekt geen vaste kunstprincipes heb-
ben, en nunr  hunne luim dat uit boeken we-
ten te lichten, wat hun te stade komt. n 
zekeren zin zijn ze  eu tevens 

t nieuwtjes hebben ze niet 
op, in één foliant vinden zij  alles wat voor hen 
noodig is. Bevalt iets hun niet, zooals hel daar 
staat, dan keeren zy het maar  om, ol leggen het 
up zyu kant, zonder er  aun te denken hoe an-
deren dat zullen opnemen. Ook deze lieden dien 
de kunst kwaad. Niet voor ben die  be-
bezitteu zijn ze gevaarlijk, wel voor het groote 
publiek. En toch bedriegen zij  zich zelveu niet 
zelden het eerst en het meest, omdat zy een be-
roep gekozen hebben, dat het hunne niet bad 
moeten zijn. 

 1  de zesde soort bouwmeesters maakt de 
droevigste figuur vun allen. Zij  hebben geen grein 
kunstgevoel. Goed iu maat teekeneii cn redege-
vend construeeren is by hen overbodige weelde. 

e meest ingewikkelde vraagstukken lossen zij  op 
hun manier  met een paar  lijnen op; de rest moet 
een ander  maar  doen; want met bagatellen be-
moeien zij  zich niet. , cement- en terra-cotta-
fabrieken zijn hun  Vinden zij  niet iu 
één stuk wat zy zoeken, dun maar uit verschil-
lende hoekeu bijeengei aapt; het scheppingsver-
mogen ontbreekt. 

t zulke utïoefeiiaar*  der  Bouwkunst haar  noch 
tot eer, noch tol voordeel strekken, is overbekend. 
Zij  zelf weten het niet, studie eu kunstprincipes 
ontbreken hun. 

En nu het antwoord op de vraug:  of 
 ot'  in de Bouwkunst? 

t aau te raden t meu de eerste rich-
ting, dun doet men de laatste onrecht en omge-
keerd , want beide hebben hare voortreffelijk e 
zijde als zij  niet tut uitersten overslaan; daarom 
zegt spreker: wees beiden, maar  bier  met ver-
stand, en overleg uwe oogenblikken voor de een 
als Voor de andere. Voor de bejuarden is het 
vrijzinnig e of, laai ons zeggen , nieuwerwetsche in 
de kunst niet zelden een wanklank; voor  de jon-
geren zy'l) vele der  behoudende systemen van de 
oudere al te dikwerf eeu schrikbeeld, dat zij 
kortweg met den naam vun onzin bestempelen. 

r  men zal vragen : waarom prijs t gij  ons niet 
óf het een óf het ander  aau.' k veroorloof my' 
een wedervraag: e hebben wy ons in het vak 
gevormd? n hangt alles ut. Zeker  naar 
omstandigheden En wie hebben ons geleid eu 
geleerd? Wel, onze meesters, patronen en voorul 
de onderviuding.  N- ziet er  onze collectie stu-
dieteek en ingen uit? Zoo goed als kwaad, ant-
woordt wellicht iemand. Waar zyu onze procf-
werkstukkeii eu ontwerpen, die ons invloed en 
achting bij  onze vakgenooten en het korps urchi-
tecten kunnen verschaffen7 Wel, die zijn netjes 
in eeu kast geborgen en wij  bezien ze nog slechts 
by uitzondering, omdat ze ons niet meer be-
vallen. En juist in dit antwoord ligt onze le-
vensloop, onze kunstrichting , ons behoudend of 
verwerpend systeem opgesloten, en treden wy op 
al nuur  gelang boveustuande vragen in ontken-
tienden of bevestigenden zin kunnen beuntwoord 
worden, als  of  voorstanders 
der Bouwkunst" . 

Spieker  besloot zijne rede aldus: oGeett bouw-
meester  kan zeggen; ik ben in myne kunst uit-
sluitend  hy is in bundeling en vorm 
en constructie en oordeel te gelijk liberaal, en 
dat hy zich veel minder  enkel liberaal mag noe-
men, omdat alle liberalitei t bij  het bouwwezen 
iu et > anders is, dan eene wijziging van het con-

 of daarop gegrond. Overdreven stel-
selzucht kan, evenals partyschap, de dood van 
onze kunst zyn. 

Eeu bouwmeester  die geen kunstprincipes, geen 
neiging liet/y voor  moderne of antieke richtin g 
heeft en duurbi j  ooispronkclykheid mist, heeft 
niet behoorlijk gestudeerd, eu behoort evenmin iu 
dezen tyd, uls in het korps kunstenaars te huis. 
J.uu bij  , zonder  genie of vermogen om te schep-

pen beslaat geen kunst; zonder  kunst geen kun-
r  , en zonder  kunstenaars kan geen maat-

schappij  bestaan, veelmiuder  gelukkig zyn." 

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

e c l A c t i o 

van genoemd Weekblad. 

T o t V r g | c l n f j r < - u v o i t « . l m*sjrei i u r e n 

worden advertentiën voor het eerstvolgend nom-

mer aangenomen. 

Advertentiën. 

. 
Op  4 , des namiddags-

te 1'/a uur , zal te  in het Stations-
koffiehuis aldaar, door den heer F. E. N 
worden aanbesteed, bet bouwen van 

Bestek en teekening voor  bovengenoemde aan-
besteding zijn te tarnen voor ƒ 1.25 verkrijgbaa r 
en zullen ip franco aanvrage en overmaking per 
postwissel van dit bedrag, franco door  den Boek-
handelaar C . . JUNG, te  wordeu 
toegezonden. „ 

N ES 
S vun 6 tol lb'  Paarden-

kracht 

8 S om door  sluom le 
worden gedreven. 

N . 
1 S T O O T tan '24 paarden-

kracht iiü i ketel vim .'to paardenkracht. 

1 T van 3 paardenkracht, ge-
bruik t vuur , nuk vour  sleepboot. 

e aannemer, gereedschappen. 
e Stoombooten staan ter  betere opname >i 

di* lullin g nu zijn benevens de s enz. 
allen goed in orde en dagelijks e bezichtigen. 

Adres tiEUFi . G op de werf in 
de e Wittenburgerstraat te

E . 
F U N van den -
 in  zijn voornemens 

op  3U  1876, des namid-

dags te half een uur, té  in e Z a l m , 
in het openbaar bij  enkele inschrijvin g aan te 
besteden : 

t maken der  gebouwen en verdere 
kunst- en aardewerken voor een 
onder- en boven stoomgemaal voor 
dien polder. 

n twee perceelen en in massa. 
t bestek is van af den 14 t 1876, op 

franco aiinvrnng, tegen betaling van ƒ 1 . 00 ver-
krijgbaa r bij  de boekhandelaars J.  BENTU

 ZOON te Gouda. 
Nadere inlichtingen geven f en -

raden voornoemd, benevens de 1ste Opzigter des 
polders, . O te , bij  wien 
de teekeningen ter  visie liggen en die aanwijzing 
in loco zal doen teu tijd e , als in het bestek 
vernield. 

f en n voornoemd. 

A. C . . J. v. 0, B  EG GEN Az. 

. 
e  der  gemeente

/nl  Apri l 187U, 's namiddags 1 ure, 
in liet openhaar ten tieineentehuize aan besteden : 

i». t verrigten van eenige -
N en N aan 

den N . 
'2'. t OPBOUWEN. N en 

N gedurende 1 8 76 
en het weder  opbouwen in 1 8 77 van 
het . 

3" . t N van den WES-
N . 

Uestekken , waarin de dag cu hel uur  der  a.u-
wijzin g vermeld is, tegen betaling ter  Secretarie 
verkiggbaar. 

.  &> ZOON, 
S te , 

hebben nienwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

k van . Specialiteiten iu 
i . , -

en . 

N VA N , 

Neuchate l Asphal t e Compan y L ,d. London . 

Exploitatie de n van VA L l>E , 
geeft berigt dat dooi buur tot eeuige  voor deu verkoop van T in brooden 
zijn aangesteld : 

S & O. te A m s t e r d am en 

E T & . 0°. tc , 
door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor  geheel 

 aangenomen up gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Beltweg N u . 3, te

E . 

 cn N vuu Waterpas en 
t instrumenten. alle soorten van 

Equerres. Bakens, geijkte , 
Teekengereedschap, enz. enz, 

S & VAN . 
s van Zuilen- en i 

in , 
s in n en Belgischen Steen, 

Straatkoijen, Portland-Cement, 

. 

N E \ S 
o  dam. 
. Verticale Stoommachi-

nes enz. van Y &  0°. te  ter  dade-
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t is eeu algemeen bekend feit. dat het bouw-
kundig onderwijs, 'twelk buiten dat onzer  eenige 
Polytechnische school staat hlertelnnde, op de 
meest tiiteenloopende wij/en. aan /eer  verschil-
lende inrichtingen en door  allerlei personen w.rdt 
gegeven. Aan .sommige toeken.icadeiniëji (niet 
eens alle) wordt de Bouwkunst onderwezen als 

Beeldende : aan een enkele daarvan ook als 
technische wetenschap, voor  aanstaande architecten 
en opzichters, in dug- en avond-, heel- of hall' 
j:i;irlijkscli e cursussen. 

Aan de meeste inrichtingen, met name de oudere 
industrie- en teekenscbolen en de jongere burger-
scholen, is zij  echter  niet anders dan een voort-
gezet teekenen, meestal in toegevoegde avond-
cursussen, ten dienste van toekomstige werkbasen 
en werklieden. Aan de Ambachtsscholen wordt 
er  meer  werk van gemaakt, hi theorie en praetijk , 

offcChuOn tot dusver  alleen met ' l oog op de vorming 
vnn werklieden. e meeste dezer  inrichtingen 
zijn particulier , gewoonlijk met gemeentelijke 
suhsidien (enkele ook nog met eene toelage 
van de provincie;, en verder  bijdragen van ver-
eeiiigiiigeii cn particulieren,— een en ander  niet 
lelden nog onvoldoende, om op een slechts ma-
tige wijze in bet jaarlijksc h onderhoud te voor-
zien. — , wut het zoogenoemd ' 
betreft. 

t Olderw.js wordt verder  gegeven door leera-
ren en onderwyieis van zeer uiteenloopenden werk -
krin g eu bevoegdheid. r  zijn liet architecten, 
bouwkundige opzichters ol' , niet een 
diploma of net bewijs van gemankte studiën ;tau 
een Teek e ii.i cndeui ie ; daar  onderwijzers en leeraren 
met eeu akte voor - of r  teeken-
onderwijs, onder  welke laatsten tegenwoordig veel 

jonge bouwkundigen eu leekenaars. 
n hebben we nog bet zoogenaamd uprivaat-

ondervvijs"  in de bouwkunde, en het bouwkundig 
teekenen. t strekt zich uit ven de bureau's der 
tneesl bekwame architecten tot de werkplaatsen 
vau de minst bevoegde bazen eu knechten. t 
gewicht vau ' l ouderwijs der  eerstgenoemden be-
staat hoofdzakelijk iu de dagelijüscho aanraking 
met in ontwerp of in uitvoering synde bouwwerken: 

iets, wal voor den leerling, die reeds op zekere 
hoogte is, vuu 't grootste belang is te achten, 
nuur  voor hen, die oog op odie zekere hoogte' 
moeten gebracht worden, geen sonderwya**heeten 
kun. Nog veel minder is d i i ' i geval met de 
laatstgenoemden, wier  geschiktheid veetal Word t 

afgemeten naar de meerdere of mindere bekwaam 
beid in het teekeneti eii uitvoert.i vnu pruc.is.ch 

. werkstukken, on wier bevoegdheid 
tol bel geven vuu bouwkundig niideiwij s soms 
alleen gestaald kan worden doo r . . .. eeu patent

Ziedaar in enkele trekken deu toestand van ons 
hedendaagse!) bouw! undig ouderwijs. Wut dunkt 
u , lezer, was hel up grond vuu zulke feiten te 
veel gezegd, toen ik op een der  laatste vergade-
ringen van de j tot bevordering der 
Bouwkunst dal ondei WÜS 1 verklaarde, 
met bel verzoek uan haar  Bestuur, zijne krachten 
le verdubbelen um mee te werken tot regeling 
en verbetering van dien toestand/ Want dal, des 
ondanks, <u Nederland nug bekwame bouwkundigen 
eu onderwijzers gekweekt eu gevonden worden, 

|deil alleen voor bet aanwezig zijn van talenten, 
du:, bij  betere gelegenheid lol ontwikkelin g , zeker 
zouden toenemen eu vermenigvuldigen, et: aan 
dit laatste is behoefte. 

Op de v r a a g: hou dan, naar  uiiji i wrnscli eu 
inzicht, onze j  en haar  Bestuur  verder 
tewerk kunnen g a a n, om hel bouwkundig ouder-
wijs i u de eerste plaats vau betere eu meerdere 
onderwijskrachten, en i n de tweede plaats van 
betere en meerdere onderwijsmiddelen te voor-
zien, geel ik nog bel volgende ter  overweging. 

Zooals bekend is, beslaan er  in de voornaamste 
plaateen vau ons land afdeelingen der  meerge-
melde . Ook deze uldeelingen houden 
hare geregelde vergaderingen) doch voor mij  is 
het nog twijfelachti g ol*  deze wel steeds en ge-

noegzaam auu haar  doel beantwoorden, getuige 
de gerings opkomst der  leden, waarover  meer 
dan enkele malen geklaagd is. , ul zij n zij 
nog zoo goed, dc ouderen in kunst worden dik-
wyi s genoeg afgehouden vun een geregeld bezoek, 
om redenen, die lang niet ullij d en zóóveel de 
juiigeieu kuiineii verontschuldigen, liilegendeel 
tuoesteu de luutslgenouiudeii iu die vergaderingen 
een zeer te waaniooreu gelegenheid zien, om er 
voorlichtin g en leiding iu bun vak op te doen. 

r  zijn deze er  voor  hen wel le vinden, althans 
op zoo'n wijze en iu die mate. uls noodig i - om 
hen schadeloos te stellen voor het gemis , dat vele 

aankomende bouwkundigen meer gevoelen dan 
wel kenbaar  maken, 'tzi j  omdat eeu verkeerd 
geplaatste t of valsche schaamte hen daar-
van terughoudt, 'izi j  omdat zij  zich nau undere, 
vaak onvoldoende en verkeerde, leiding overgeven. 

Welnu, met de nog levendige herinneringen aan 
mijne eigene allergebrekkigste opleiding in het 
bouwvak, met de bekendscbap, dat velen met my 
zoo'n opleiding reeds deelden eu nog zullen deelen, 
waag ik bet, hier  een lans te breken, in 't be-
lang dier  jmige aankomende beoefenaars van het 
bouwvak, met wie ik mij  door  mijn teyeiivvoordigen 
werkkring , meer  dan in elk anderen* ten nauwste 
verbonden moet gevoelen. Vau plaatsen, waar 
bekwame architecten zetelen, die tevens als school-
meester in hun vak willen fiiiigeeren ('), spreek 
ik UU niet; deze zijn uitzonderingen . welke slechts 

den tegenovergeetelden regel bevestigen, want ver-
reweg de ineesteii zijn van zulk bouwkundig on-
derwij s verstoken. 

Jammer, maar  ook, opmerkelijk genoeg, zal men 
nu juist cn voornamelijk in die plantten afdee-
lingen tier j  tot bevordering der  Bouw-
kunst vinden, waar  het bouwkundig onderwijs tot 
die uitzonderingen mag gerang.schikl word an. Be 
reden biervan ligt voor de hand: ' t is , omdat 
daar de beste krachten geconcentreerd zijn eu 
soms vereenigd samenwerken. r uu beweer 
ik , dat, evenals het 1 der  algemeene -
schappij  vermag pressie uit te oefenen op de al-

daelingétt', deze dat weer  zouden kunnen daan in 
legeren maar  wyderen kring . u hierop grondt 
zich bet volgende voorstel: 

t Bestuur  onzer  algemeene j  ont-
wei pe een plan (of late dat doen) tot eerste re-
geling ven ons bouwkundig onderwys, voorzoover 
dit voor en door tie j en hare afdee-
lingen in de tegenwoordige omstandigheden uit-
voerbaar kan worden geacht. 

t versekere zidi daarbij  van de noodige me-
dewerking der  afdeelingen en leden, en ouder 
laatstgenoemden met name de mannen, die op 
het gebied vau bet bouwkundig ouderwijs goeden 
naam hebben. 

t stelle zich niet tevreden met de te ver-
wachten medewei'king iu plaatsen, waar  reeds 
atdeeliugen van leden gevestigd zijn; maar stelle 
daarbij  idles iu l werk, om de noodige onder-
wijskrachten ook te vinden iu andere voorname 
plaatsen vau ons land, de-noods bij  niet-leden 
onzer , waar en mj wie met reden 
eeu poging vuu dezen aard te wagen is. 

«liet waarborge, undo.*  beding vun nel recht 
eeuer  niet le ver  gedrevene controle, door het 
Bestuur of een daarvoor  afzonderlijk te benoemen 
Commissie uit te oefenen, — uioi'eeleii en ma-

n steun aau elk aldus te creéeren bouw-
kundig onderwijs. Of — wanneer t voorstel 
n<>g le ver  mocht gaan. liet bedinge, onder  toe-
zegging zynerijverige medewerking, op de hoogte 

van dat onderwijs gehouden le WOl'den en daarbij 
een adviseerende stem te hebb.u. 

e sit-un oi medewerking moei zoodanig ge-
geven worden, dat mei het algemeen belang van 
liet ouderwijs, ook het persoonlijk belang van den 
ouderwijzer  wordt gelia.it. t nu kan wellicht 
't best geschieden door; 

1"  het houden, aanmoedigen ol ondersteunen 
van wedstrijden eu tentoonstellingen mol daaraan 
verbonden belo >uingen en aunbovellngen in en 
aan 't publiek; opdat dn notens volens ingelicht 
worde, waar eu .looi wie goed bouwkundig on-
derwij s igoed in bovengenuemden zin) gegeven 
wordt ; 

2"  het geven van diploma's nu aflegging van 
een vrijwilli g examen als bouwkundig otideivvyz.er 
van legeren en boogereo rang, op soortgelijke 
wijze als dii iu Engeland door de

 ol  mei w uctil wordt toe-
gepast voor de bouwkundigen iu 't algemeen; ('̂  

liet daarvoor  doen geven van geregelde cur-
sussen iu de voornaamste vakken van bet bouw-
kundig onderwijs, 'uj j  door  voordrachten, 'ui j 
door  geschriften, of beter  door  beide. u en 
under  voor  leden tier b ippij  legen uauzieu-
llj k u prijs , op soortgelijke wijze als 

s niet de boek- eu plaatwerken geschiedt. 
Zeer  weusclielijk zou t zijn , indien daarbij 
i nug liuuiiciecle ondersteuning kon worden 

(') k lierhuid „icillen  fuugtereu", waul un-i  »nui* 
k geringe Biduri-atai cu ozmi rw ij-konten ii t vuu 

ki l een piu-l , itut zy tciiwiloniterwijs gevtili. 
 Zn.' ij ii. iiiriT î'iii.-i. ! J  over  bouwkundig uudurwij i 

toegevoeud aan ben, die rich met de uitvoering 
dezer  cursussen willen belasten ; daar  bet te voor-
zien is, dat zulke maatregelen noodwendig onkosten 
na zich tullen sleepen, die niet overal t n door 
iedereen even gemakkelijk of bereidwilli g kunnen 
gedragen worden.'' 

Ziedaar, naar  mijn beste weten , watonse -
schappij  tot bevordering der t te A m -
sterdam in de eerste plaats zou kunnen en mogen 
doen, om de gewenschte hervorming in ons bouw-
kundig ouderwijs tot een begin van uitvoering te 
brengen. k heb d larbi j  getracht financieele 
moeilijkheden zooveel mogelijk te ontwijken: ge-
heel daarbuiten te blijven schijnt mij  ondoenlijk ; 
doch veel zal afliungen van de wijze, waarop de 
zaak in quaestie wordt aangeval. t nu de 
meergemelde y gelden voor het bevor* 
deren van bouwkundig ouderwijs beschikbaar en 
mag men onderstellen, dut deze niet rui m kunnen 
zijn , — laten zij  dan iu elk geval besteed worden 
daar, waur dit het noodigst en nuttigst is. 

k zou, met 't oog hierop  ter  will e van de 
gebeele «i i jest ie, nog veel, zeer  veel iu ' l mid len 
kunnen brengen, doch meen vooreerst met't bo-
venstaande te kunnen volstaan. , blijken 
mijne voorstellen van dien aard te zijn , dat zij 
nadere gedachtenwisseling uitlokken, dan komt 
vanzelf de gelegenheid, om ze meer uil te wer-
ken; ohjkeu zij  dal gevolg niet te hebben, dan 
zon ik van den lezer  tevergeefs meer n nette en 
tij d rooien, dun ik wellicht reeds deed. 

En hiermee, waarde
 '2Ü t '7Ü. Vale. 

. . . 

ONZE T . 
Een heugelijk besluit is dezer dagen voor de 

hoofdstad van ons k gevallen. 
t Atheneum is namelijk tot universiteit ver-

heven, eu daardoor de voornaamste krachten der 
wetenschap ook in Amsturdam geconcentreerd; want 
al is dn voir  bet oogenblik nog niet het geval, 
uien mag veilig aannemen, dat Amsterdam meer 
dan eeuige andere plaats de studeerende jonge-
lingschap tot zich zal trekken. 

Zoo zien wij  op het onontbeerlijke gebied der 
wetenschap allerwegen vooruitgang, vooruitgang 
die uitgaat um deu staat, vau de , en 
zoo zal de roem, die onze hoogescholen reeds heinde 
en verre verspreid hebben, met boe langer hoe 
meer  luister  uitkomen, eu zal de beschaafde we-
reld ons 010 onte wetenscliappelijke ontwikkelin g 
te hooger  schatten. 

t de looneelspeelkunst en de muziek is men 
eveneens ijveri g bezig, ze meer en meer te ont-
wikkelen; de schilderkunst vertoont van lieverlede 
meer teekenen van leven, -allen verschijnselen, 
die uUS doeu deuken aan de roemvolle dagen van 
weleer. 

Ook de , die, hetzij  terloops aange-
merkt , eigenlijk bet allereerst ouder de Schooue 
kunsten onderscheiding verdiende, heeft ten laatst; 
voor een gedeelte de belangstelling dor g 
opgewekt, maar wij  moeten het zeer  betreuren, 
d.u tiaar  edel pogen lot nogtoe zulke ongunstige 
resultaten oplevert. 

l is n un 'i.jr , bekend, dut er  by de samen-
stelling van de Commissie van s voor 
historische gebouwen een misverstand is inge-
slopen, doordien bedoelde Commissie niet bevoegd 
\ 3 voor <le laak haar  levens opgedragen; liet bo-
oordeelen van bouwplannen voor  nieuw uil te 
roeren gebouwen. t gebrek mogen wy der -
geering no l direct tot een verwij l makeu, maar 
biijkiiau r  heelt bet zyu oorsprong iu de omstan-
digheid , dat zij , die baar  hier de noodige gege-
Vt-iis moesten uau de hand doen, verre van voor 
hun taak berekend waren. 

Wat bier  ook van tij , de uitwerkselen leeren 
ons, dat hot zeer  oiiraailzauiu is, op den inge-
slagen weg vuurt te gaan. 

i urchitectouiscli element iu meergemelde 
Commissie is veel te zwak ten opzichte van bet ove-
rige gedeelte, en daurluj  komt nog dat bel iu kunst-
richtin g zich veel te eenzijdig doet kennen, ja, wij 
mogen gerust zeggen,  onzer  heden-
daagsche Bouwkunst. 

e architect Cuypers, dien wij  als den eersten en 
vooriiaaiiisten representant daarvan beschouwen, 
bezit op het gebied van kerkehjke bouwkunst nier-
telende een grooten naam, maar zij  die zyn 
werken kennen, weten dut zyu geest steeds naar 

tiet oude streeft,  eenegewo nle, die geeuszin-. 
altij d even gunstig op zijn kunstproducten ge-
werkt heelt. 

En tot op zekere grenzen kunnen wij  zulks voor 
de kerkelijk e bouwkunst toegeven; maar het is 
begrijpelij k en reeds in n". 13 van
breedvoerig betoogd, dat de/e zienswijze voor de 
Bouwkunst  zeer  inconsequent is, 
en dus ten haren nadeele. 

n den u stijl krijgen wij  thans 
reeds: een spoorwegstation (!), een kazerne te 
Utrecht, en bet zou ons niet verwonderd h"bben, 
zou wij  reeds hadden moeten vernemen, dat ook 
het nieuwe  waarvan nota bene de 
jur y van beoordeeling nog niet eens benend , in 
bedoelden stijl zal worden opgetrokken. 

Wi j verheugden ons, toen de Staat zich een ge-
deelte onzer t aantrok, maar  niemand 
kon natuurlij k verwachten, 'lat de richtin g daar-
door uan de t gegeven eeue verkeerde zou 
zijn. Geen r kun natuurlij k direct welen 
wat daar al zoo voor  noodig is, en bet baart 
geen verwondering, dat de wijdklinkend e naam, 
dien de architect Cuypers op bouwkunstig gebied 
bezit, velen een waarborg toeschijnt voor de 
bevoegdheid van boveiigenoeniden werkkring . 

Architecten, die echter  waarachtig den naam van 

groote, uitstekende kunstenaars verdienen, doen 
zich va-i meer dan éenc zijde kennen, zoowel op 
het gebied van praalbouwkunst als ttcrkelijk e 
bouwkunst enz., en passen niet overal een bouw-
trant toe als de lieer  Cuypers, die, uien mag ge-
rust zeggen, zijn levenlang niet anders dan ker-
ken gebouwd heeft. 

Eu dat hij  in het laatstgenoemde genre zelfs wer-
kelij k zooveel roem verdient als hum steeds wordt 
toegezwaaid, kunnen wij  ook uiclloogeveu; waal zijn 
weiken ademen allen een te veel oudheidkundi-
gen geest, een geest die ons meer  aan kopievverk 
dan aan zuiveren kunstzin doet denken, en die, 
't is althans mogelijk , afkomstig kan zijn van'feu 
beroemden oudheidkundige deu lieer J. A. A l -
berdingk Tllijm , zwager vuu den beer  Cuy-
pers, die in ieder  geval, als r van bet 

d  eu vuu de  rVarannV , 
zijn kolommen ter  verheerlijkin g van Cuypers' 

werken openstelde. 

e pers kan ontzaglyk veel doen voor de , 
maar zij  bcgnjpc baai taak goed, en volge vooral 
geen eenzijdige richting ; eu deze is het vooral, 
die den heer  Cuypers zulk een grooten naam be-
zorgde, waardoor bom een werkkrin g als de bo-
vengemelde werd opgedragen, als liet ware buiten 
zijn bereik, eu, gelijk reeds ui i r . 13 van

 werd aangetoond, dus  voor de 
. 

Aan deze eenzijdigheid in kunstrichtin g sluit 
zich nog een verschijn nel, dat u  partijdighei d 
d'et deuken, eu dat. niet tonder  grond, ook reeds 
eenige ontevredenheid heeft veroorzaakt onder de 
Nederlandsche bouwmeesters. t feitul. , dat de 
pas benoemde bouwkundige bij  liet p van Finan-
ciën een oud-leerling en roorinmli g opzichter van 
den heer  Coypei  is, die door  den laatste waarschijn-
lij k als zoodanig werd voorgedragen. u daar nu 
du bestaande gebouwen vau hel t vau 

Financiën geeustins alle in den n 
stij l gebouwd z i j n , en het niet te hopen is, dat 
de nog komende ui genoemden stijl zullen worden 
Opgetrokken, is bet verklaarbaar, dat de heer  Pe-
ters zich iu zij n meunen werkkrin g uueilij k op 
zijn plaats zal vinden. 

Ook verdient bet upiueikiug, dat de rüstuuta-
lie vau «le e k te brouwershaven, 
waarvoor, zooals men weet, Staatssubsidie is toe-
gestaan . werd opgedragen uan den Architect 

, eveneens een voormalig loerling van den 
heer  Cuypers. 

t een eu ander  hoog-1 una .iigeua uu , ja hoogst 
bedenkelijk is voor  de Uautsebapptj  tot bevordering 
der Bouwkunst, ligt in den aard der  tank; want 
ui l liet bovenstaande lil.jk l tocli, dat do staats-
bemoeiingen geenszins in harm mie zijn met de 
bedoelingen tier  eu daarom vei -
trouwen wy , dal de lieer  Cuypers, die tocli eens op 
eeue vergadering der j  zeide: t 
moet vry zyu ' , r  zijn mandaat zal neerleg-
gen, dan der t vau grooten oiidieiist lijn . 

J TOT G U 

. 
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 18  1870. 

(Vervolg
Ter  besprek ing wordt gesteld de v r a a g: v l loe 

cu waar zyu hout eu ijzer  hel beste toe te pus-
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sen, om gevaren lii j  brand zooveel mogelijk te 
voorkomen"? 

e aanwending van ijzer  ter  vervanging van 
gewelfde constructien, die van Engeland over  de 
geheele wereld verbreid werd, wordt thans op 
de plaats van oorsprong niet meer  als goed erkend. 

Op grond van gedane ondervindingen worden 
ijzeren zuilen en balken als brandvri j  materiaal 
verworpen. 

n bedekkingen fij n gebleken, met betrek-
king tot hare brnnd vrijheid , ver  beneden alle 
zoogenaamde harde bedekkings-methoden te staan. 

s  van 

1874 vermeldt daaromtrent cen aantal feiten 
e zekerheid tegen brandgevaar, welke het ijzer 

verleent, verliest het door  zijne eigenschap als 
goede warmtegeleider. k en hout zijn 
daarentegen .slechte warmtegeleiders. t ijzer 

volgt als warmtegeleider  bij  uitnemendheid den 
regel: warmte doet de lichamen uitzetten; koude 
dring t ze te zamen. e onderscheidene uitzetting, 
welke het ijzer  door  verschillende hittegraden 
van het vuur  gegeven wordt , veroorzaakt ver-
schuiving, breuken, scheuren en ineenstorting 
als noodwendige gevolgen. Was hel onderlicht in 
de eenvoudigste principes der  natuurkund e vroe-
ger  niet veronachtzaamd, men zoude over  dit 
onderwerp niet zoo verkeerd geoordeeld hebben. 

n Schaw verklaart in zijn voortreffelij k 
werkj e  dat: whet door  langdurige 
ondervinding zoo hiertelaiide als elders bewezen 
is, dat stijlen, met hoofd- en dwarsbalken van 
eiken- of ander  hard hout, met tussclienvulling 
vnn geschikte, opzettelijk voor  dit doel vervaar-
digde beton, werkelij k beter  tegen vuur  bestand 
sijn dan eenige tot dusverre in practij k ge-
brachte verbinding vau ijzer  met gebakken of an-
dere steenen." 

Elders scli.ijl t hij  iu hetzelfde werk:  Goede 
pleister  beveiligt houten andere ontvlambare stof-
fen schier  volkomen tegen brand, en een stevige 
laag pleister  tussehen de zoldei beschutting eeuer 
kamer en deu daarboven liggeuden vloer  is be-
vonden de vlammen uiet door  te laten." 

Zeer  groote vloeren, of die zware lasten hebben 
te dragen , moeten onveranderlijk in het midden 
of op tusscheiiliggende punten geschoord worden, 
en deze schoren moeten by voorkeur  uit bouw* 
stollen gemaakt worden, die het best de werking 
der hitte kunnen verduren. Voor  dit doel is elke 
soort van hout, maar  in het bijzonder  hard hout, 
verkieslijk boven steen of ijzer. 

t eenige middel om een gebouw te makuii 
dal zooveel mogelijk brandvri j  zal zijn . is het ge-
brui k van ijzer  uls bouwstof, zoowel gegoten als 
gesmeed, te vermijden, behalve voor  deuren, eu 
terug te koeien tot het gebruik van gebakken 
steenen vloeien, gesteund door  kruisbogen op 
gemetselde pijlers. r  dergelijke gebouwen zijn 
ongemeen kostbaar  en iu de hoogste mate onge-
schikt. 

Opmerkelij k is het, dat er  in n een soort 
van plaatselijk voorschrift beslaat, waarbij  den 
spuitgasten aanbevolen wordt, zooveel mogelijk 
het binnengaan van brandvrij e gebouwen te vermij -
den. Voor  hen die iu dit onderwerp belangstellen 
verwijzen we naar  hetgeen kapitein Schaw eu 
Effingham Wilson te dien aanzien hebben geschre-
ven. Van deu eerste verscheen onlangs een 
werkj e getiteld: , waarin ou-
der meer  Ue behartigenswaardige raad voorkomt, 

om do schermen of gordijnen van het toon eu l der 
schouwburgen, alsmede de zijden vun het proce-
nium, van y/-er  te maken. Gewoonlijk ontstaan 
j e branden op het tooneel en verspreiden sich 
naur  voren. r  de genoemde , zou 
meu den brand  en den bezoekers van den 
schouwburg gelegenheid geven een goed heenko-
men te zoeken. 

e navolgende vraag gaf tot eeue kort e ge-
dacbtenwisseiing aanleiding: 

n h't uitwendige van gebouwen wordt voor 
architraven, lijsten C N / - 1 , 1 p ' u »ts vau gehouwen 
steen ol hout, veelvuldig cement toegepast. Welke 
wijze vau bewerking verdient om de deugdelijk-
heid en prys de voorkeur? 

 deze boiiwdeelen leu ruimste uit te metselen 
en later  in cement-specie over  te trekken, 

 ze te vormen in cemenlsteeu cn evenals ge-
houwen te stellen en uan tu metselen." 

Nadat aangetoond was dul een gedeelte dezer 
vraag zeer  uitvoerig in de vergadering van l' J 

. 1873 was besproken, wordt gewezen op de 
moeilijkheid om de ceiijoiitsteeiien voorwerpen met 
het metselwerk le verbinden, alsmede dat de 
cuiueiitsleeii aan beschadiging en breking zelfs 
vóór de plaatsing blootstaat. 

e omvang, dien het gebruik van Portland-die 
cement verkregen heelt, is zeer  groot. Een lid 
verklaarde le l'arij s een huis gezien te hebben,, 
waarvan niel alleen de muien, de vloeren, maar 
zelts het dak uit cement wat samengesteld. 
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gsnvoud iu beheer, is ware -
kumli' j  ouisliichliiOitiit l leidt tut uutttdouzu 
eftgaven, eu wanorde. 

s in Engeland, ë en andere landen 
sedert vele jaren hel vooi nemen bestaan heeft, 
en nog liedeiitendage bestaal, om dc hoofdlij -
nen der  spoorwegen van de verschillende parti -
culiere maatschappijen, tegen billijk e taxatie, „ver 
te némen, en voor  staatsrekening aan te koopen, 
te onderhouden en te bedienen; zoo heeft men 
thans ook in hel groote , en wel 
dadelijk iu Pruisen, begrepen , tot dergelijken 
nuttigen, en ottVOl iinjdeliji . noodigen, maatregel te 
moeten overgaan. 

n België is de , sedert den aanleg 
zijner  spoorwegen, altij d zoo verstandig cn econo-
misch geweest, om én het voortdurend deugde-
lij k onderhoud, én de bediening (in ons land 
exploitatie genoemd)  te houden, en dit 

alles, oo't niet het goederenvervoer  en krygs-
materiecl, aan particulier e , toe 
te vertrouwen, en over  te laten. 

n Nederland zyn ook meest alle groote spoor-
wegtijnen, rivieroverbruggingen, en andere kapi-
tale werken en gebouwen, daarmede in verband 
staande, betaald met 's s fondsen en dour 
Staatsingcnieurs , Staatsbeambten en Staatsarchi-
tecten ontworpen en uitgevoerd. Een aanleg door 
particulieren , hoe men daar  ook mede 
dweepte, bleek onzin tc ziju. 

Er kwamen tallooze, min of meer  onbekookte, 
voorstellen, mooie schetsen en prenten — maar 
't benoodigde kapitaal bleef onzichtbaar. Elkeen 
wilde r  zijn, doch niemand aandeelhouder. 

n een verward administratief brein, wellicht 
geleid door  vreemdsoortige omstandigheden, ont-
stond het zonderlinge denkbeeld, om onze schoone 
Staatsbauen, — die door  's s ambtenaren prach* 
tig . kostbaar, en naar  de strengste uischeii der 
wetenschap en techniek, waren aangelegd en vol-
tooid , zoodat zij  met recht de bewondering vau 
geheel Europa opwekten, — door eene particu-
liere j  te laten onderhouden en c.c-

n de Nederlandsche taal beteekent expluiteo-
ren, in  /.in: uitzuigen, beetnemen, in 
den nek zien ; t , -
ccau, Napoléon, Strousberg, , Weiss. Bar-
num, Belknap enz. waren cxploiteurs. n zachtcn of 

 zin beteekent dat woord: oer  van halen 
wat er  van te halen is: doch op fatsoenlijke ma-
nier; onder  beleefde vormen; zich dekkende niet 
formaliteiten, reglementen, aanschrijvingen, euz." 

h alles, teu koste van  en

Toen rees natuurlij k de vraag: t het Neder-
landsche publiek, dat uit eigen kas en Oost-
indische bijdragen de Staatsspoorwegen betaald 
heeft, evenals het betaalde het postwezen en 
den telegraafdienst; moet dat publiek, en de vreem-
deling , die ons land bezoekt, nemr
door eenige n en eene parti j  aandeel-
houders van- eu in eene particulier e j 
geëxploiteerd worden, in  zin ! 

En toen ontstond — tot nog grootere vereenvou-
diging vau beheer, onderhoud en bediening, — 
een d van Toezicht op dc voormelde Exploi-
tatie-maatschappij, en op de , - en 
Centraal-Spoorwegmaatschappijen. 

e d van Toezicht werd, onlangs nog, 
door  cen d van onze Tweede r betiteld 
als: ode  der  Spoorwegmaatschappijen"  ' 

e man had , zegt men , gelyk. 

n ons land bezit men alzoo in 1876: 
lo. Een r  van Binnenlandsche Zaken , 

die tevens, met al zijne uitgebreide belangrykc 
zaken, op zich neemt, de betrekking van -
ter  voor  dc openbare werken, spoorwegen, kana-
len, havens, publieke gebouwen, uyverheid, kun-
sten eu wetenschappen, landbouw, enz.; 

2o. eene hoofddirectie voor  den  en deu 
bouw der  Staatsspoorwegen, met het noodige per-
soneel, over  heel het land verspreid, van Eerst-
nanwezende-Jugeiiieurs, , Ad-

, Opzichters der  1', 2% 3E en V 
klasse, Architecten, , enz. enz.; 

So. eene j  tot  van dc 
reeds voltooide, cn later  te bouwen spoorwegen, 
met een ontzettend talrij k personeel, over  Neder-
land vcrspieid, van , liigeuieurs, Con-
troleurs , Stationschefs, , legio 
klerken cn anderen, te veel om tu noemen ; 

4o. een zeer  kostbaren d van Toezicht, die 
alles moet uf- en goedkeuren, wat de sub  ver-
melde ambtenaren hebben teweeggebracht; na goed-
bevinding overdragen aan de heeren sub 3 ver-
meld, lun fine van geregeld onderhoud en exploi-
tatie (zegge bediening); un) vervolgens in
met du n der  Centiaat-, - en -
sche Spoorwegmaatschappijen, ullcs te schikken, 
te regelen en te bepalen, wat tot OSBlaV (!) vau 
handel, scheepvaart cn publiek dienen kan. 

n bevroedt, dat ook voor  dien , sub 4 
vermeld, een talrij k technisch, maar  vooral

 peisouaal, onomkoopbaar, vlug eu  be-
noodigd is; un dat genoemd personeel, ook volgens 
't gevoelen des , heel  mout wezen. 

, eu omslachtig, waartoe/ is lastigheid 
ooit aau te bevelen.' 

n ontwijk t liefst lastige menschen, maar  al-
tijd , lastige ambtenaren. 

Waar dit weefsel van gecompliceerde admini-
stratie, omslachtig, tijdrooveud cn wanordelijk , 
toe luidt , is reeds meuigmaleu klaar  en duidelij k 
omschreven en met cijfers aangetoond, o. a. in 
eene energiek gestelde brochure, in 1870 ver-
schenen (') over  de , naar  aan-
leiding vau eeue  ingediende wet tot rege-
ling eu voltooiing vau een veslingstclscl voor 

, zoodut meu hiernaar  gerustelyk ver-
wyzuu kan. 

u schrijver  zeide, alles op oflicieele stukken 
gegrond: 

vin  beschouwt men tegenwoordig 
 Jen aankoop eu de exploitatie van het geheele 

.spoorwegnet  als onvermijdelijk , 
t du ondervinding aldaar  geleerd heeft, dat 

i>dc concessieu aan allerlei particulier e Spoorweg-
i>iuaatschappijeu verleend,

 tot bevordering van uyverheid en han-
»dcl, en in 't geheel geuu waarborg voor
»eu  vervoer  hebben opgeleverd, 

»lu tegendeel heelt zulks geluid tot verliooging 
 van vrachten, wal niet in de oorspronkelijke be-
 doeling lag vau hel Engelsche Parlement. 

e r  voor  de Upenbare Werken ïn
 heeft onlangs (in 1870) eeu wetsontwerp 

.ingediend, waarbij  do bekrachtiging wordt voor-
gesteld der  tussehen dc Belgische g en 
»du y der  lleuegouwscho koleudistric-
utun , en du Algemeene exploitatie aangegane 
uovureuiikumst, tot  van du door  deu 
"Staal , aau die , gecoucessioiieerde 

) hij Bsijsri, Nsens, Passet, 

nspoorwt gen. t 1 Januari 1871 zouden cr 
nalzoo 1151 kilometers spoorweg, bestaande uit 
 tien sect iën, aan den Staat

e Belgische r heelt de onteigening der 
«particulier e spoorwegen ten behoeve van den 
>Staat, den 41  1870, goedgekeurd. 

tWi j  willen vertrouwen, dat de ervaring in 
 Engeland en België verkregen, ook voor  Neder* 
tland niet  een  boek zal blijven , en 
»dat, ten gerieve van het Nederlandsche publiek 
«en in 't belang onzer  krachti g zich ontwikkelen-
ode nijverheid . rn onzen zich steeds uitbreiden-
sden handel, weldra het tijdsti p moge aanbrc-
sken dat ook ONS spoorwegnet

 kome, tol heil en  van «7-

 door  den Staat worde bediend, en door  Staats-
n beheerd 

»Zoo behoort ook het brievenvervoer  »n de 
ltelegraaf niet aan de, steeds eenzijdig werken-

e particulier e industri e te worden overgela-
den. Worden de concession te veel verbrokkeld , 
»daii geeft dat steeds aanleiding tot allerlei gehas-

l ; het  en de  worden ontzet-
tend lastig, eu  eu dit alles 
«strekt  van het  eu vau de 

«Zeer zelden ten bate van aandeelhouders, 
s n cn Commissarissen varen 

 er  wel bij . 
e richtsnoer  en  van elke particu-

l ier e onderneming is  het eigenbelang , met 
g van alle andere belangen, 

t is en blijf t eun eindelooze strij d over  al-
oleilei  , vormen , usantieii, tarieven , 

n , vertrekuren , aansluitingen , ex-
tpres- en sneltreinen, voldoend onderhoud van 

, uitbreidin g van stations, enz. 

vla Nederland is men daarmede tut walgeus toe 
; eu overdreven concurrentie zal dat 

vtiog steeds ondraaglijker  maken. 
e en kostbare proceduren  daar-

 uit ontstaan. e Staat is meestal de lijdende 
»parti j  , en moet betalen." 

/ou schreef die man reeds in 1870. 
n rergete daarbij  niet, en dit punt verdient 

zeer  overweging, dat de verdediging van 
den Nederlandschen bodem in het nauwste ver-
band slaat met den aanleg, het ondei houd en 
vooral de bediening onzer  Staatsspoorwegen , en 
vooral ook van dc , Centraal- eu -
sche spoorwegen, die m zijn, zoo-
dat in tijden van nood en oorlogsgevaar  onze 
geheele defensie cn het vervoer  van troepen kan 
vertraagd, en zelfs  worden, door  coll 
enkel roekeloos bevel van  ons vyandig ge-
zind r  van zulk eene particulier e Spoor-
wegmaatschappij. — t geva.tr  bestaat oiiweder-
legbaar. 

Vorst Bismarck heeft dat te recht begrepen, en 
ofschoon Zijn e d zich iu dun oorlog tegen 
de u om al die s al heel wei-
nig bekommerde| zal uu weldra aau dien abuor-
lualeu toestand iu Pruisen eun einde worden gu-
maakt, en ol de ho fdlijnen door  de g 
worden overgenomen, door  /(i)A-.«beambten wor-
den onderhouden, beheerd uu bediend. 

Vau besluiteloosheid, modderen, schipperen , 
op uccoordjes gooien en transigeeren zal men dien 
doortastenden staatsman, den eiiergiuken stichter 
vau het tegenwoordig krachtvoll e e -
lijk , voorwaar  beschuldigen noch verdenken durven. 

Op den 15 Februari 1870 zyn iu ë de -
iiinklyk c besluiten geteekend, waarbij  de Zui -
derspoorwegen iu (talie vau de diverse p 
pijen door  het k zyn of worden overgenomen. 

g Victor  Emmanuel houdt ook uiet van 
al dat nuttelooss uu  gezanik; hy verkiest 
ook tlinkc , doortastende maatregelen, in 't be-
lang vau Staat cu Volk, eu weet diu uit te voeren. 
Noch Bismarck, noch Victor  laten zich door -

schilden influenceeren-
lu het welbegrepen belang van  vau 

defensie un vau  schatkist, worde derhalve, 
op grond van hutgeeu bij  ouzu naburen, en vooral 
in uavolgiug van hetgeen iu  sedert zoo-
vele jaren geschiedt . S de wensch geuit: 

lo. l hel Zijn e t g Willem 111 
behage: om iu Nederland,  iu Belg ië, eu 
andere  lauden, uen r  te benoe-
men voor  de Openbare Werken, den w 
en de Nijverheidj 

2o. dat du , die voor  's s 
rekening du Staatsspoorwegen bouwden , en nog 
bouwen e ziju , ook voortaan al die werken on 
derhielden cn bedienden, ouder  het bestuur  vau 
duu r  vooi'  de Openbare Werken, Spoor-
wegen, , , , Zeeweringen, 

n enz; 

8o. dat de Exploitutieiuuat«chuppy' , en de d 
van Toezicht op die ExploïUtiemaatschappij, onder 
dankbetuiging voor  hunne velerlei bemoeiingen, 
werden budaukt en tot andere werkzaamheden 
geroepen, indien zulks noodig bleek te zijn , eu 
zulks met ingang vau 10 Juni 1870, uf later; 

lo. dat door  hel k der  Nederlanden worde 
aangekocht iu 1870 de Centraal-, - en -
landsche spoorwegen , met al duu aankluvu vuu 
dien. Ook diu naar  Wezel iu 1877; 

5o. dat ann particulier e n echter 
werd overgeluten het aanleggen vau buurtspoor-
wegen , tramways, luchtbol-expeditien, duiven-
pusten, eu andere middelen van transport ; mits 
steeds, en  mogelijk, onder  toezicht 
van hei e Voor  du Openbare Werken, 
en van de plaatselijke politi e met al hare wellen 
eu veroideiiingeu. 

t onhoudbare toestanden dient gebroken te 
worden: het  en de  mogen niet 
langer  zyn ; de middelen tot 's lauds ver-
dediging  onverdeeld in de krachtige b.ind 
der g vurblyveu,—eu zulks buiten in-
menging vau exploiieurs en dwarskykers. 

t 1870. 
(get.)

, , 
l (Noord-Brabant), te 0 uren, bij  J. B, 

Verheijcn: hut bouwen van eene stoomdrukkerij  met 
bijbeliooren, op liet erf achter  de vrouiug vau Jac 
van Poll-Suykcrbuyk. 

l (Noord-Brabant), t« 10 uren, door  het 
gemeentebestuur: het maken lo. van trottoir s : 2o. een 
basaltmuor  met daarop ie plaatsen ijzercu hek, aau 
deu Psardeoloop, ter  lengte vnn 61.80 BsT.j  So. kei-
wegen. 

, tu 11 uren, door  den comm. der  genie, 
bij  Vollaurs, bet éénjarig onderhoudt lo, der  werken 
tc 's-Bosch, So. van du ksseraege bouwen enz. te 
's-Bosch, Sb. der  werkeu tu Crèvceouur, aan de 
Blauwusluis uu tc Niciiw-St.-Andrios. . inz. 1 April , 
tc 2 ureu, op het bureau vau deu comm. voornoemd. 

, to U uren, door  burg. en wetli.: do le-
vering van gugotcn-jjzcrun gasbuizen, hulpstukken cu 
waterbakken, ten behoeve dur  gasfabriek. 

Le iden, te  urvn , door  burg. en weth.: lo. het 
levercu cn plaatsen vau eutiige stout puien; 2o. hut 
vernieuwen van houten overdekken cu herstellen van 
trottoirvloere n op bruggen, in 2 pure. 

, le  uur, door  den architect A. vau der 
Stuur  Jr., iu hel lokaal Weten cn Werken: lo. liet 
bouwuu vaa ecu blok van 4 woonhuizen op het * 
zupalcrsvuld; 2o. idem van run kiuispaktiuis, met be-

u kaasstellingeii, in du ;  namens 
. . Enschedé: het bouwen vaneen koetshuis met 

puitrdcustal eu koetsierswuuing, auu de Binnenvest. 
Aanw. van no. 1 van —1"  uren, van no. 3 van 
10—11 uron, van no. 2 vau 11—12 uren. 

V l l a g e, lu 1 uur, door  burg. cu weth.: lo. het leg-
gen ccner  rioolleiiliii g van de k werf te Schcvenin-
gun langs den vont vuu het duin, tot . voorhij 
de Vuurbaak; 2n. het makeu vuu kaaimuren en 
scli oei inzeil. ) 

, 4 . 
, te  urun, door  duu eerstaanw. inge-

nieur  (tc , ten huize vuu den opzichter  van 
fortiliculien : het éénjarig onderhoud der  kazemuge-
boewen enz. te . Bilj . inz. 40 uruu vóór 
du besteding. 

, lu 11 uren, door  liet ministerie van nia-
riue: het bouwen vau eene woning voor  dun dienst 
van het loodswezen, bij  dc monding van het Noord-
zeekanaal iu . Aauw. l dagen vóór du 
besteding. 

0)ud-en .tleuw-fianlel. te 11 uren : hut in li jaren 
leveren van:  p. m. 1030 . hardsteenen trottoirbanden 
met hut leggen;  p. m.  vlakke grijze Wual-
StiaatUinkem; c. hel stralen dur  trottoir s en maken 
van fondamenten, zinkputten uu riolen. 

, tu 11 urun, door  deu architect . . . 
van deu Arend, in liet hotel e k het hou-
wen vau ' woonhuizen op cen terrein, gclugun aau 
duu Sitigel tusscbuti de Groote uu e lloittbruggcn 
aldaar. Bilj . inz. vóór 10 uren iu genoemd hotel. 

d , te 11 uren, duor  hut kerkbestuur  der 
kathedrale kurk van den : hut afbreken 
un wederopbouwen van eeue sacristie niet aauhoorig-
bcdeu en hut afbreken cu wederopbouwen vau ecu 
tuinmuur . Aanw. 3 April , te '.'  uruu. Bilj . iuz. vóór 
10 uron. 

, te 11';, uren, op duu polder -
: hut makeu eener  nieuwe knde. 

, ie 11', uren, duor  E. E. Naman, iu 
hut Statiouskoftiohuis: het buuweu vuu S woningen, 

, te 12 uren, door  de Nederl. -
duliunutsuhappij , tu haren kantore: de levering van 
900,000 stuks kolaeeakken. 

. te 1 uur, duur  den burgemeester: lu. 
het verrichteu vau eeuige rernisuwiagen eu herstel-
lingen aau deu grooien toren;  het Opbouwen, af-
breken en onderhoudu i ged. '70 ou het wederopbou-
wen in '77 van het rivierbad ; 3o. het bestraten van 
duu Weslervoortschedijk. 

« i j k «mi Z n - c n - l l u l i i , te  uur, door  het kerk-
bestuur  der  Nederl. llurv . gemeente, iu liet badhuis: 
bul bouwen eeuer  pustorie. 

vi.i.i.iri i  te '.i  ureu, door  den ontv. der  reg. 
cn domuineu : het afbreken vuu cen gedeelte ouden-
en het opmetselen van een nieuwen scheidsmuur, 
tussehen deu tuin achter  de e school en 
het aasgrsnaend erf van bet burgerlij k armbestuur. 

, te f ureu. door  Gebr. Costermans, bij  A. 
Thijsseu, aau de : het bouwen vau eeue 
schuur  iu het durp Oosturhout, gemeente Valburg. 
Aanw. te 2 uren. 

. le ó uren, door  deu architect . vun 
Erkcl : het leveren van O Uuotslell un I voet-
bankjes; het makeu van houten heiningen, privaten 
eu bul vrrriclitoi i vau eenige metsel- eu timmerwerken. 

, * .tprll . 
. tu , duor  den eentaauw. ingenieur, 

in de Nonnuil-sch iul school; hel éénjarig onderhoud 
lo. vau de kazuruegebouwen enz., 2o, van du werken 
le 's . Bilj . iuz. .1 Aprd , 'suv. 7 uruu, op liet 
buiuau vau deu uiguuieur  voornoemd. 

, lu \2 ureu, duur  het guuieuutobest.: 
dc sticliliug vau uenc koleuluuds bij  du gasfabriek. 
Bilj . iuz. 4 April , vóór 's av. S uruu, tur . 

, tu 12 uren, door  burg. en weth.: liet bou-
wen vau eene  te Noordbarge, nabij  het Oranje-
kun nul. Begrooting cu tuekulilli g liggen ten geineeule-
huizu. 

-lu- , door  C. r  Bz.: hel bou-
weu vuu eeue boerenwoning op uea terreiu , genaamd 
du Erve, aldaar. Bil j  iuz. 4 April . 

, door  den architect Ouiirsma: eenig vurf-
wuik aan du psStOtis tu . 

 . bij  J. Buuing : hut afbreken en weder-
opbouwen eener . Aauw. ;( April , te 10 uren. 

, O . 
, tu 11 uren, duor  dijkgraaf uu hoogiieuni-

raduu van , iu het GumucuuUiidshuis: du le-
vering lo. van 000,000 . Brubuutschuu of lïoor-
iiikscheu steen, 2o. vau 2uo  brik of puin, So. van 

 stuks kolders, tupcinduu cu porkoanpaleni CO. 
bet vurvoereu eu verplanten van riet , óu. hut uf-
kruic a uu overwerken van 710 . zeewuring. 

, iu 12';. uren, duor  burg. uu weth.: 
lo. het vuriiieuwen van ueu gedeelte der  stoup- un 
bcklecdiiigswerkeu aan hel raadhuis; 2o. hel vervnu-
geu dur  rollagen langs du trottoirs , zuid-uu oostzijdu 
auu du Gruute , door  hurdstuutieu deklagen; 
'io. hut levercu vuu trut lui ibaiuluu cu gootliudems vau 
l'urtlund-ceuicutstcuii . Bilj . iiu . ó April . 

k , tu ;t uren, vuor  G. A. vuu , bij 
A. Buurman ! liel buuweu vuu eeu stal uu koetshuis. 

. bij  deu architect . Beljers, aldaar. Auuw. tc 
2 ureu. 

, . 
, te 10 uruu, door  bel ministerie vuu 

biuuuul. zaken, uan bet gebouw vun het prov. best.: lo. 
hul éénjarig miderliuud der u auu du 
Oude e luugs du iiuordkust van hut uilaud Schou-
wen. / 6120; 2o. hul bersluiluii vau buurden 
laags hut kanaal door  Zuid-Buviiluud . g ./'
Aunw. vau buide  April . 

f iauda, te 10 urun. door  dun eerstuauw. iugeuieur, 
iu i i bet éénjarig ondorhuud lo. der  wurkcu 
te Woerden en te Wiertokencbaus, *o. kaseroegubou-

. nldaar, 3o. kasernegebouwen enz. te Gouda, 
to. kazuruegcbouwen enz. tu Schoonhoven. Bilj . inz. 
;, Apri l *Savonds ti uren, op 't bureau van den Enge-
pleur  voornoemd un by du upzichturs te Woerden un 
Schoonhoven. 

/uilen, (e 11 uren, door  deu comm. dur  genie, in 
]),. e Tuin : het éénjarig onderhoud der 
knzernrgchouwuu aldaar. Bilj . iuz. "i April , 's av. 7 
ureu, bij  deu comm. voornoemd. 

Lelden, tu  uren, door  tleu eerstaituw. ingenieur 
;, , in het genie-bureau! lo. het éénjarig on-
derhoud van de kuzrruegchouwen enz.; 2o. hut verbc-
1,-ren eu herstellen vau het oudu gebouw der  kazerne 
iu den poelet eene verving van kuzcruegebotiwen 
iu . Bilj . iuz. 5 April , ten bureele van duu 
ingenieur  voornoemd, tu 's-llsge. 

. tc 11 ureu, door  liet ministerie van 
kolom, nuu het ! etablissement: dc levering, in 
36 pure vuu verschillende benoodigd lieden. fZie uo. 13). 

, te 11 uren, door  «leu architect . E. . 
van dun Arend: het bouweu lan een woonhuis up ecu 
terrein aan duu . 

, te 11','; uur, door  de directie der  Ned. 
(AUitrnalspoorwegninulschappij: het leveren van 775 

s ijzeren of stn'cn spoorstaven niet eindverbin-
dingen. 

, to \2 urun, dour  hut ministerie van 
financiën, uau het iukaul vau liet prov. bestuur: het 
onderbonden en hel uitvoeren van eenige vernieuwin-
gen nau du gruiiskanloreu tu , e eu 

, van dun dug der  goedkeuring van de be-
steding tot en met :i l . '7S, in 2 pure. 

, te k' ureu. duor  het ministerie van 
binnenl. zaken, aau bet gebouw vau bel prov. best.: 

t maken vnn pnalbeschoeiing enz. langs hul kanaal-
boon! vau den weg vuu Gruniuguu uaar . 

g / 4686. 
Leen >%» id en, te ]> ureu, duur  het pruv. bestuur: 

het onderhouden van het gouvernementsgebouw aldaar 
niet meubelen, van 1 i "7ü —> Apri l '77. 

, te J uien, door  het prov. bestuur: 
lo. het ééujarig onderhoud der  havenwerken te -
kum; iu. idem der  werken n Staveren uu langs het 

e , mei , | r vernieuwing van 1S.S0 . kist-
psalregel langs het Bohsnenlnnd te Staveren; . idom 
der werken vuu den r Slaperdijk, vau du 
bobskening der  geul duor  het Slootermeer  ea van de 
Nieuwe Vuurt nabij  Gilainuduuuneii; lo. idum der 
haven- cn kistwerken lu Tacozijl; 5o. idem vun den 
Stutundijk bij  Slijkeuburg met de du rin gelegen schut-
sluis de Oude-Schoterzijl, met borgloods un liet buitun-
kunual de Worstsluot. 

c . e 1 uur, duor  burg. en weth.-. lo. het lu-
veren un stellen van schoolineubelen'  io. het verbou-
wen van het commissariaat vau politie op de Nieuwe 

. 
, te  uur, duor  burg. en weth.: do le-

vering van ) '  berg- of riviorgrint . 
Cal», tu 1 uur , dour  burg. eu welh.: het vergrooten 

vuu hul schoolgebouw eu tie oiulerwijzcrswuiiin g in 
die gemeeute. . bij  J. . llaniiink , te Goes. 
Aanw. lu 10 uren. 

, . 
. te 11 uien, door  hetgemeuutebustuur: dc 

levering vun 0 . hardsteenen trottoirbanden, 
0.16 bij  0.90. 

Lei ieinuiden, le  ureu, door  J. E. , in e 
Pauw : het bouwen vun ueu huis. IC 'J uren. 

, tc  J uren, dour  dijkgraaf cu hoog-
heemraden vau Wuturluu d : de levering vau Jin.nii n 

. bete . 
, te 1 uur, door  het bestuur  der  water-

keering van de calamiteuse polders , -
lluiseii  eu Eendracht, iu de dircctiukcct i het herstel, 
tic. vernieuwing eu het ouderhoud tot 30 Apri l '77 van 
de aarde-, kruin- , rijs- eu steenglooiiiigwerken aan du 
waterkeering van bovengenoemde culaniituuse polders. 
Auuw. 4 April . 

, U . 
, te 10 uren, door  hut tninisleric van 

binnenl. zaken, uau het gebouw vuu het iiruv . best.: 
het maken van reerdamniea aan het r  urm-
de s lu . Aauw. 1 un ó April . g 
/ 58̂ 0. 

borliiclirm , tu 10 uren, dour  dun comm. der  genie, 
in den : het éénjarig onderhond lu. vau de 
werken te Gorinchem eu Aspereu, 2o. vau de kazeruu-
guhouweii enz. te Gorinchem. Bilj . iuz. S Apri l , 
'suv. S ureu, op het hureuu van den comm. voornoemd. 

i l lxoingeu, tc 11 ureu, duur  deu eerstaanwezend 
ingenieur, in hel Uoofdwaohtbuis: het éénjarig onder-
houd lo. van de metsel- 60 timmerwerken euz. te 
Vlissingen u i tc , 2o. vau de kuzernege-
houweu enz. le Vlissingen en tu . Bilj . 
iuz. S April , 'sav. 7 uruu, bij  deu ing. voornoemd. 

Wasset, e 11'/| uren, door  deu eurstjuiuw. mgen-, 
ten geuiecutchuizc; hel éénjarig onderhoud lo. der 
werken te n un tc Weesp, ^o. der  werken van 
de forten uu redoutes; So. hut vernieuwen vun de 
sluiswachturswuiiiiig bij  de Wcospurpoort le . 
Bilj . inz. S April , ten bureele vau deu iugeuieur 
voornoemd. 

m , le 1 uur, bij  den kastcleiu Vos: hut bou-
weu van eeu liefdegesticht met annexe schoollokulcu 
op eeu uuu te wijzen ter  rein tegcuovur  de . t'. kurk 
aldaar. 

d , le 3'/i urou, duor  het i;emecnlebest.: 
het gedeeltelijk afbreken van eeue undo- cn bet bouwen 
eener  tuuuvvu onderwijzerswouiug. Auuw '*  Apri l , 
te :J'  urou. 

, te f urun, bij  dei: logcnientliuuder 
l). Weg: het bouweu van eeu woonhuis en schuur  c. a. 
voor  l l . Buikema, landbouwer onder  WartVuui . <>p-
levering 1 Apri l '77. Aanw. tu 10 urun. 

, door  J. . , in hut gemeente-
huis : hut bouwuu eeuer  heeruiibehiiizitig, Aauw. 'A 
April , tc 11 ureu. 

, t | . 
, le 11 ureu, dour  dun eerstaanw. imjeuieiir , 

up diens bureau : het éénjarig onderhoud lo. der  lov 
sernegebonwen, So. vuu de werkeu der . . 
Aeademie, So. eene gedeeltelijke verving der  kazerne-
gebouwen, ullcs le Breda. Bilj . iuz. '.i  April , 'sav. 7 
uren, bij  den ii.gcuicur  voornoemd. 

, te l l uren, duor  den comm. dur  genie tu 
's-Bosch, iu het : bui eenjarig on-
derhond vuu de kuzeriiegobuuweii enz. aldiuor. 

, te J uruu, door  deu comm. der 
genie tu Gorinohem, in het uufé Bulluvuu: hut éuu-
jari g onderhoud lo. van do werkeu tu Woudrichcui, 
tc u eu in Alt una, 2o. vun de kasernegebou-
wen ene. te Woudriebem en te . Bilj . tns. 9 
April , 'sar. "  ureu, bij  deu opzichter  vnn furtificutie u 
te Woudriohem. 

. . 
p / , lu 11 ureu, door  deu eerstuauw. 

r  te Breda, up het bureau der  genie: het één* 
juri g onderhoud vuu du kuzeruegebouwuti enz. uldaur. 

. 'im. l April , 'suv. 7 uruu, bij  deu opzichter  van 
fortilleaiici i te BergcuopZoom. 

, te 11 urun, door  deu comm. dor  genie, iu 
hut lokuul Tivoli : hut éénjarig onderhoud lo. vuu du 
werken tc r  en up Texel, Ju, van du kazuruu-
gubouweu euz. le . Bilj . iuz. 10 April , tu 11 
uren, bij  dou comui. vooruoeind. 

Xwal le, te 11 uren, door  den eerstaanw. ingenieur, 
iu Odéoni lo. het éénjarig onderhoud dor  kazerncge-
bouwen euz. te Zwolle; 2o. eeue vurvimi van kazorne-
gebouwen enz. te Zwolle. Bilj . inz. "  April , 'sav. 7 
uruu , bij  deu r  voornoemd, 

, te 11 uruu. door  deu cerslnuuw. in-
fronteer, n het Oraiijekoflïehius  hel éénjarig ondcr-
hond lo. vuu de werken, 2o. vau du kuzuriieguhouwen 
uldaur. Bilj . iuz. l April , tc 2 uren, bij  duu ing. 
voornoemd. 

, te  uren. door  hut geineeulebustuur: 
onderscheidene verfwerken. 

l ien , te 11 urun. duor  burg, cn weth.: hel 
bouweu vuu eene school e Vroomslioop eu van eene 
school to , binnen die gcmuoule. Teekcningrti 
enz. ten raadhuize. Auuw. 11 April , vun 9 18 uren 
te Vroonishoop, vuu 3—5 uron tu . 

, te 2 urun, door  hut uiiuisturj u van tiiiaii-
cicn: du levering, in  partijen (2 van 50,000 on 1 
parti j  van 60,000 stuks), vun lederen riempjes met 
daaraan bevestigde blikken busjes, voor  het verzege-
len vun . 

, le f uren, bij  .1. . u : het groo-
tendcels vernieuwen vuu het houtwerk euz. iu de kerk 
der . gemeente. Aunw. 10 April , le 9 uruu. 

, voor  Wed. P. B. Bos, j  B. . Gelder: 
hul bouwen vau eeu schuurtje eu verbouwing vun ueu 
koehuis tot 2 arbeiderswoningen. Aunw. ii April , te 
10 urun. 

, 19 . 

, te JO uren, di>or  den comm. der  genie 
tu Gorinchem, iu het : hut éénjarig 
onderhoud lo. vuu de werken, 9o> van du kazernege-
bouwuii enz. le . Bilj . inz. 11 April , 'sav. 
fi ureu, bij  deu hoofdopzichter  van fortificatië n aldaar. 

. te 10 uren, door  den eerstaanwezend iu-
geuieur, iu het gebouw voor . eu W.i liet éénjarig 
onderhoud lo. der  kazernegcbouwen enz. te Utrecht, 
io, werken lu Utrecht, 80. werkuu tu llonswijk cn 
Vreeswijk, to. werken vau deu verruimden n 

- Bilj . inz. 11 April , te 0 uren, bij  den ingenieur 
voornoemd. 

t i eh l. te 10 uren, door  den corstaanw. inge-
nieur, op diens bureau: het éénjarig onderhoud dor 
kasernegebouwen ens, aldaar. Bilj . inz. 40 uren vóór 
de besteding. 

, te 11 nreil . duor  den eerstaanw. inge-
niuur  te Zwolle, in du kazerne hij  dc l l lo. 
het éénjarig onderhoud tier  kazcrucgibouwen ran, 
^o. Bene verving vau kazernegc bouweu enz., buide le 

. Bilj . ins. 11 April , 'sav. 7 uren, up bot 
bureau vun deu ingenieur  voornoemd. 

, tu 2',. uruu, duor  hel miuisterie vun 
binnenl. zaken . uun hut gebouw vun hel pruv. best.! 
ucnigc buitengewone werkuu aau deu grooten -
weg e kl . no. 1. Aanw, S April . g ƒ9660. 

, 14 . 

, te 10 urun, door  hut gemeentebestuur 
van : hot buuweu vuu cen schoollokaal 
met toebahooren te Poppingaw'or. . by den archi 
teut J. . Nijdam, tc . Aanw. 10 April , tu 
10 ureu. 

, S . 

, tu 10 urun, dour  deu eerslaanw. ingenieur, 
iu hut gebouw vour . cn W.: lo. het maken van 
eene landbcdding voor  eeu bomvrij  gebouw iu, hot 
uitdiepen van uuu gedeelte kanaal langs cn hul cga-
liseereu, verbroeden en ophoogen van eun gedeelte 
borstwunng vuu het verdedigingswerk bij  den -
Uitweg in de stolling vuu ; 2o. bet doen 
van herstullingun uan kuzcruugubuuwun le Utrecht; 
3o. cui.u verving van kazernegc bouwen, enz. tu Ut recht. 
Aunw. van no. 1, 11 April , tu 11 uruu. Bilj . iuz. 
13 April , 'suvoiids b urun, bij  den ingenieur  voorn. 

 . to l i uien, door  deu waarnemend eerst-
aanwezend ingenieur, iu t Wapen vau Amsterdam: 
het éénjarig onderhoud lo. der  werkuu, io. van de 
kazerncgubouwcu aldaar. Bilj . iuz. , 'savonds 
7 urun, hij  den hoofdopzichter  van fortilicatiéualdiuir . 

, le 11 uren, duor  duu cuintn. der  genie, iu 
deu : hut éénjarig onderhoud lo. van werkeu, 
2o. vuu dc kazoriicgebouwen; 3o. ccne verving vun 
werkuu, alles le . Bilj . inz. S April , 's av. 7 
urun, op hut bureau van dun comm. voornoemd. 

. a- l l ureu, door  den eomm. der  genie, 
in het gebouw der  urrondissciiientsrechlbauk : het een-
jari g onderhoud lu. der  kasernegebouwen enz. tc 
Amersfoort , So, der  werken Op dc legerplaats bij 

. Bilj . iuz. 13 April , s av. - ureu, op het 
bureau van duu comm. voornoemd. 

kampen, te 12 urun, door  deu eurstuauw. ingenieur 
te Zwolle, iu hul l dus Pays Bas: het éénjarig 
onderhoud der  kasernegebonwen enz. te . 
Bilj . iuz. 13 April , 'sav. S urun, op het bureau vau 
den ingenieur  vooi iioeiinl. 

, dour  burg. eu weth. vau d . but 
wegruimen dur  Truiljuzijlsbru g te r  uu daar-
voor  muken eener  ijzeren ophaalbrug met houten land-
hoofden cn vleugels. 

, 17 . 

, te 10 ureu, door  duu cerslaifiwezend 
ingenieur, in de kazeruu in de Brugstraat: het één-
jari g Onderhoud lo. der  werken te Nijmegeu, 2o. der 

u wen enz. aldaar; 3o. liet innkuu vun 
britsen in hel fort  Op den houfddam bij  Pamicrden. 
Bilj . iuz 15 April , 'suv. ü urun, up hut bureau vuu 
duu ing. voornoemd. 

, » . 

, lu 1 1 u r e n, door  de Nederl. Centraal-
spoorwegmaatschappij: liet vurgroutun eu voriiieuwuu 
vuu do stationsgebouwen ie Puiten, N un- peel cn 
ilattum . Auuw. tu Nuuspeet, 0 April , lu lO '/i 

i * ; a. (Noord-Brul).), lu 2 uren, duor  dun 
burgem.: liet bouwuu van ecu raadhuis tevens veld-
V/acuterswoaiog eu hrandspwthuisje, ' " , : t leveriug der 
bouwstolfcn. . bij  den bouwkundige F. Goijurts , 
te Tilburg . Aauw. te 12 uren. 

, 1* . 

J al n , tu 10 ureu, door  het r  der  wa-
turkcurin g vau hel culuinituiisu waterschap Walsoorden, 
bij  .1. F. Adrittaiiscus; hut uitvoeren vuu verschillende 
werken eu du luvurin g vau diverse buiiuudigdhudcn 
ten dienste vau geuueniden polder. 

'a-llage, tu 11 uruu, duur  hul miuisterie van bin-
puul. zukcu  hul éénjarig onderhoud vau dc worken 
tot verbetering vau duu WSAeraeg van m 
mi.tr  zcu aau duu k vuu . Aauw. 12 April . 

g fflS.000, 
, te 11 meu, duur  bet bestuur  vau het 

waterschap Garsteu, in hut polderhuis: het bouwuu 
van een nieuwen achtkanten vijzeluiolcli , op het ter-
reiu vau «len ufgebrauduu wipmolen. Aauw. 11 April , 
vau 10—1 uur. 

 tc Ü  uren, door  dun directeur 
dur nmriue: lo. het vervangen dour  ueiueutvlouien 
van hunt cn vloeren, hut leggen van etOC geaietsoldu 
bustrutiiig , uu hut remplaatsen dur  omrsstenng aan bet 
buskruitmugaziju up uu Tiuu Gemeten| 2o. uvuuuuns 
op du Tien (Je  iele ii hot maken van eene aanlegplaats 
cu twee meerstoelan, het muken vuu ecu opgehoog-
den weg met bijbehoorende werkeu, eu het daarop 

aanleggeu van eeno spoorbaan met biilovering vuu 
wagentjes. Aunw. 11 April , van 10—12 ureu. 

Zalk , lu 2 uren, dour . : hel afbre-
ken en wederopbouwen eeuer  tand bon wcrsbeliui zing. 
Aauw. e » uruu . 

, 10 , 

, to 12 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken: het maken van hut noordelijk laiidhoofd 
der brug over  dc Waal beneden  en van 
eenige andure worken op den rechter  VVuulocver. . 
bij  den eerstaanwezend ingenieur  tu Arnhem uu duu 
suctioiugeniuiir  tu Nijmegen. Auuw. 10 on 12 April , 
telkens te 1 uur. 

, 21 . 

, tu 10 uren, door  hut ministerie vau 
binnenl. zaken, aau het gebouw van het prov. best.: 
lu. het aanleggen vun wurkcu op het strand aan du Oude 

, noord west zij  du van Schouwen. Aanw. 15 on 
S April . ; 2o. hel maken cn stellen 

van duu ijzeren bovenbouw eener  loskraan te Vlis-
singen uiet eeue draagkracht VSO 50,000 . Aanw. 
15 en S April . g /30,000. 

Zwal le, te J uren, door  hel ministerie 'au bin-
nenl. zakeu, uau hel gebuuw vuu het pruv. bestuur: 
hut doeu van klinkcrbestrtitiugci i up deu grooten weg 
10 kl. no.  , gedeelte vau r  naar  Goor. Aan-
wijzing 13 April . g f6830. 

, Ti, . 
e (Gelderland), tc 11 uren, door  hurg. uu 

weth.! het bouwuu eener  nieuwe school en undurwij -
zerswoniug in de buurtschap Gooi. Teekening cn 
bestek liggen ter  secretarie. Aunw.  uur  vóór du 
besteding, 

g S , 

Annen, lu 12 uren, duur  hei ministerie van bin-
nenl. zukun, aun het gebouw vun hut pruv. best.: 
du levering vau turf , tot hut drijven vnn stoompomp-
werkinigen langs het -WUiemskansal in '70, n 
pure. ad (100,000, «00,000, 0:10,000 en 700,000 stuks. 

, ter  secrutariu vuu Zuven-Griutenijeu-eu-
Siad Slooten: dc levering van hout, in li perc. 

, S7 . 
, tu 11 uren, door  do Zeveii-Grielouijcu-eu-

Stad Slooten, bij  Bouwhuis: het horstellen vuu eeuige 
paal-, aard- un kupwerkcu, kistvulliiigu n euz. 

, > . 

V l l a g e, to 1 uur , duur  hut ministerie van oorlog: 
de levering der  bencodigde biandstoffuu uau du mili -
tairo wachten iu het , van  Juli '7  30 Juni "77. 

Oe late  te bepalen datum. 

, bij  den logementhouder : het afbreken 
der hulmnge no. 122, in du Buren, eu tu dier  plaatse 
bouwuu eeuer  kuopniaiishiiiziug. Aanw, duor  den ar-
chitect W. A. de r  (tu , t April , tu 
11 uren 

iieier.-n door  11. vuu : het afbreken uu 
wederopbouwen vau eun nieuw voorhuis op deu bouw-
hof e Noteboom. lui . bij  den oplichter  S. -

, tu Eist. Aanw. S en 11 April , telkens van 
9—12 uren. 

\ l l ihï| i van tanli i 'Nii ' i l i i i ï t ' i i , 

, li : het bouwen van cou school-
lokaal voor  300 kinderen tu ; gegund uau E. 
Gierveld, te Wiurdou , voor  ƒ . 

, Ut : du vernieuwing der  ouder-
wijzurswo1 ing aldaar; minste iuschr. wus . VV. Vla-
ming, te Westerblokkur, /"5SSS mot-, ƒ6647 zonder 
heiwerk. 

. 15 : het bouwuu vun eene hoe-
rcubeliuiziug voor  E. ; ingekomen 0 bil -
jetten , als: 
J. , te Zuidwolde, ''  14,000 
.1. , ,, Groninguu, „  13,fi65 

. Westurhof, „  Noordwolde. „  13.345 
. W. vun . „  Grootcgast, „  12,730 

A. Pa-tooi-, „  Stedum, „  12,587 
A. Tcuinga, „  Grootogasl, „  19,486 
gegund. 

, ] 5 : het af hik keu cn bepleisteren 
der muren en hut leggen van ecu nieuwen vloer  enz. 
in du kuik te Stedum: gegund uun A. Pastoor, te 
Stedum, voor  /2S3S. 

. E : hut bouwuu uencr  bourunstelp-
huizingu onder  het dorp Jutrüp : gegund aan C. Schieru, 
tu Boorhberguh), voor  /14,750. 

't Zandt, 16 : hel bouwen van eene rente 
nierswoniug; ingekomen 3 bilj . uls: 
11 Bos, tu Uitbuistermccdon. / 7532 
A. lVsluor, „  Sludtim, „  74t4 

 Vultman, „  Zeerijp, ,, 6800 
, |s : hul afbreken gedeeltelijk vau 

' l oude gebouw un maken vuu uuu nieuw pakhuis mut 
bovenwoning; geguud uuu .1. s ua Zu., tu -
drecht, voor  A 8049. 

, S : dc levering vaa 400 stëru 
grint j  gegund aau T. . , te Oudebildtzijl , 
l ƒ3 .72. 

, S : lo. het aanleggen van uen 
grintweg van Warns naar : ingekomen 11 
biljetten, als : 

. . , ie Folluga, / 81,900 
A. J. Schots, „  Oudemirduui, „  20,517 
J. P. Schaafsma, „ , „  19,000 

. 1). Vuiler, „  idem „  19,600 
J. F. Sehuafsmu, „  idem „  19,400 
E. B. , „  Bolsward, „  19.100 
A. S. , „  Staveren, u 1S,700 

. vun Tongeren, „  UeereAveea, „  18,600 
11. . Cusvellur, „  Stavcruu, „  18,498 

. , ,. , ,, 17,988 
J. A. Tuinier , „  Oudeinirdum, „10,187 

2u. het bouwuu uenur  draaibrug over  de
vuurt cn eoue vuslc brug over  de vaart in -
rum; iiigukumut i -t bilj. , als: 
1). . , tu Follega. / 12,200 

. . Cusvellur, „  Slaveren, „  11,400 

. , „ , „  10,50
J. . Sehnafsma, „  llurlingen , „  10,540 

. vau Tongeren, „ , „  10,460 
A. S.  u per us , „  Sluvoreu, „  10,257 
J. F. Scluuifsma , „  Uurliugcu, „  9,350 
11. i>. Fabor, . idem „  8,986 
gegund. 

, S : lo. hul vergroolun van het 
schoolgebouw tu ; iugek. 4 biljetten, nis: 

.  dc , te Sint-Niuolaasga, / 2964 
F. . , „ , „  2939 

. . , „ , „  8849 
J. . , „ , „  2800 
gegund. 

2o. het vergrooten vuu het schoolgebouw to Tjerk -
gaast, enz.; iugukoiticu 3 bilj. , als: 

. . , te , / 1666 
F. J. , „ , „  1515 

. . de , „  Sint-Nieohuisgu, „  1499 
gegund. 

nekblerum , 18 t : de herstellingen aau du upen-
bare school va oudurwijzurswuuin g tc Oostcrbicruni; 
gegund aan '1'. Nsuts, te Oosterbierum, voor  /1240. 

, 20 : hut driejari g onderhoud der 
grintwegen op hut ; minste inschrijver 
was . vuu Werven, le Briinnupc , voor  /13,405. 

Zoele i» und.-, ^ | : de levering vuu4O0stèrc 
n grint : minste inschr. wus J. F. dc , 

tu Oogetgeest, s /2.92 per  sturc. 
, 21 : liet bouwen vun uun armhuis; 

iugek.  biljultoti , als: 
N. Zalmsira, tc Bakhuizen, / 8692 
T. , „ , „  8640 
B. Baukcma, „  Oudcmirdum, „  8573 
J. , „ , „  8559 
J. Schrale, „  Warns, „  8536 
T. v. d. . „ , „  8490 
8. Gulumu, ., , „  8437 
J. <lc Jong, „  idem „  8292 
G. Wuruussc, „  idem „  7992 
S. W. Alkemn, „  idum „  7977 
T. Faber, „  idem „  6750 
gegund. 

, 22 : eeue uitbreidin g der  lu-
kalen tot huisvesting, uun  vau Zr . . 
wachtschip; minste inschr. was W. van , te 

, voor  /0600. 

, 22 : hut maken en vernieuwen vau 
eenige bestratingen cn walhesuliueiingcn, in 3 pure: 

bestrating beschoeiing 
le pure. 2e perc. 3u perc. 
f 3117 

S846 
4244 
3122 

/ 4311 
2 

0170 
1320 

f  826 
1120 
1424 
816 

J. Vree, tu Weesp, 
G. Pruut. idem 
W. Wcslerhof, idum 
J. G. van Gijn , idom 

. vun , to 
Aaarden , 4274 5874 1474 

VV. Goudkoop, tu 
Amsterdam, 3437 55110 

11. G. Bekkur, tu 
Arnhem, 3829 5118 

B. Yennoleu, tu 
Weesp, 987 
H I.  i-2 : hel uitvoeren vuu steciiglooiings-

werken op deu zeedijk; ingek. 12 bilj- , als: 
(i. van de Vreede, 

. Tholens, 
C. Bolter  Cz., 
A. van der  Beek, 
P. J. van , 
W. , 
B. den Exler  van den 

Brink , 
J. vun Eek, 
J. , 
P. J. Visser  Pz., 
A. van Popering, 

. Tholens, 

te Neuzen, 
„ , 
„  Bruinisse, 
„  Zaamslag, 
„  llonleiiissc, 
„  Walsoorden, 

/ ) 
„ ) 
„  20,900 
„  20,000 
„  86,400 
„  20,000 

, „  25,000 
d , „  25,000 
, „  24,900 

, „  24,800 
Bruinisse, ,. 23,947 

 „  83,600 
aangenomen door . Tholens, voor  ƒ22,800. 

, 22 : het bouwuu vuu uen eivor-
mig riool; miiistu inschrijvers waren W. Puuli cu Zn., 
tc n no ud , vour  /"422a. 

, 23 : lo. hul  van een kei-
weg, lang ]). m. 1S25 , inct het vervoer  der  keien 
uu kantsteenen;  iuschr. was . F. Wllluius , 
tu  voor  /"4000. 

2o. het leveren vun 340,000  eu 3650 . 
; ingekomen 8 biljetten,

. vau Coppenolle, te Gent 
A. "  „ , 
1. van , „  Breskens, 
C. v. d. , „  Neuzen, 
V. Noorden en Schwerzel, „ , 
V. de Glcrcq 

. F. Willems, 
E. Burin , 
gegund. 

 23 t 
kcuzaul bij  hel zickunhuis 

„  Sulzuute, 
i dem 

Zulu , 

/ 15,020 
„  14,900 
„  12,9(10 
„  12,740 
„  12,653 
„  12,288 
., 12,279 
„  11,889 

lo. hut bouwuu eener  zie-
minstc inschr. was A. de 

, als 

Vries, tu Groninguu, voor  ƒ2787. 
2o. het bustrutuu vuu bet noordelijk gedceltu van 

duu Achturwug builen du : minste inschr. 
was 11. Schultuns, te Groninguu. voor  ƒ 1S00. 

on. het plaatsen euuur  pluuketliug langs de westzijde 
der AgricoJaatraat; minste inschr. was S. de Wit , te 
Groningen, voor  J 750. 

4o. hut metselen vuu uun waterreservoir  aan de 
Visetiinurkt ; minste iuschr. was G. Bechirer, te Gro* 
uiuguu, voor  / 1863. 

, 23 : du uitvoering dur  buiten-
gewone verdedigingswerken uan de Noord-, Oost- eu 
westwasering vuu deu pohlur  Walcheren: lu peru. 
Noordwateriug , lugukomuu 3 bilj. , nis : 
1. van e , tu Breskens, 
J. V'crkuij  Quukkcluur , „  Vlissingen, 
.1. vau duu , „ , 

2u perc. Noordwatering; ingek. 3 bilj 
J. Verkuij l v ,:ikkelatir , tu Vlissingen, 
J. vau deu , „ , 
1. van e , „ , 

3c pure. Oostwatering; iugek. 2 bilj. , a 
J , lu , 
J. vuu duu , „ , 

4e perc. Westwateringj  iugek. 3 bilj, , 
J. , tc . 
. vun e , „ , 

J. vau duu , „ , 
, 21 : lo. hut vervolg 

hcrlegguu vuu steeoglooiingen ten noordwesten vuu 
; ingek.  bilj. , als: 

G. 0. . , te
J. 11. , „  Fannsiim, 

. . vuu Buuruu, „ , 
J. J. Sydzcs, „  Fanusum, 

2o. het stellen vuu dukdalvun, meer- eu strijk -
palcu, ten liehoi-ic vau de voltooiing vau 't kanaal 

Groninguu naur ; ingek, 10 bilj. ,

f 20, S 
25,s,00 
24,925 

ƒ 11,930 
„  11.5&0 
, 9,818 

ƒ 4S92 
„  4180 

f 9295 
„  8074 
„  8170 

net het 

ƒ 24,219 
„  88,900 
„  22,000 

21,664 

G. P. VViursina, 
J. J. Sydzes, 

. . 
.). , 
P. . , 
J. 11. Ulleluur , 
G. C. . s 

. Zwolsman , 
A. S. Sehuufsinu , 

. n 

tu Groningen , 
„  Furiiisuin , 
„  Besta, 
„  Bedum, 
„  Groningen, 
„  Faiuisiim, 
„ , 
„  Grouiiigeii , 
„ n i 

f 14,935 
„  14,853 
"  14,795 
., 0 
„  13,840 
„  13,8110 
„  13,712 
„  13. ) 
„  18,870 

B Sapiicinucr 

3o. tlü verbetering vau hut Winsclioterdiep, van hut 
Zoidbrocksturvurlau l tul de kom ilergciueeule Scbucin-
da ; iugek. 2 bilj., als: 
T. du Jong, tc Groningen, ƒ 79,800 
A. S. Schaafsma, „  liarlingun , „  76,400 

, 2:> : dc grondwerken, fondamenten 
enz. voor  de koninklijk e stollen, koetshuizen, manege 
enz. iu den Priiiscsscluin ; ingekomen 9 bilj. , ais; 
.1. .1. , to  ƒ 104,440 
G. Zaaijur , „ , „  99,900 
A. C. Vink , „  Utrecht, „  »9,S56 
,1. lan der , „ , „  98,880 
B. Voordeudag Az., „  Slrijoii , „  97.3 0 
11. Wienhoveii, „Sch iedam, „ 0 
J. C. Tom, „ , „  95,870 
J. vun l Jr. , „  Uem „  95.000 
W. . Schram, „  Sliodrecht, „  94,870 
C. . van Viauun, „ , „  94.800 
t' . Bosman, , „  04,7*0 

. .1. vuu Snaken, ,. , S&886 
A. Venuaes Ws., „ t „  93,990 
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E  — Zondag 2 Apri l 1878 

W. A.  Jansen BO 
. , 

Jos. Boshouwers, 
F. . Ozingn, 
A. \V. k en 

G. 11. v. d. * 
Pli. Verbroken . ' 
.1,

te Utrecht, 
,, idem 
., Amsterdam. 

91 "
vv.vjjt ) 

., Arnhem, .. 88,600 
,. Wiiddinxveen, ., 80,959 
„  Voorschoten, „  78,787 

\in-ieifi.ini . 27 Blaart: bet afbreken en wedcrop-
bouwen ran het perceel boek t en Joden-
brcestrnnt, onder  beheer  vnn den architect : 
gegund aan W. J. van Berkum. te Amsterdam, voor 
f 17,327. 

, 28 t : het doen van werken bij -
duin, nis: liet maken van eene fuudocring voor een 
ijzeren kustlichttoreu eu het bouwen van 2 woningen 
voor  den dienst der  verlicht ing: minste iiisrhr . wnren 
(icbr . , te , voor  ƒ81,767. 

, _'S U.uirt : het bouwen van eene 
school en onder«ijzerswoniuir; ingek. 7 bilj . als: 
.1. Fransen, te Zwartsluis. ƒ13,890 

. Bruintjes, „ , „  11,948 
A. Nijk , „  Giethoorn, „  11,436 
.1. Olten, „ , „  11,240 
F. Abcrson, „  8leeow»k, „  11,222 
A. , „ , „  10,700 
.1. , „  idem ,, 10,673 

'a . 99 : lo. hel verriehteu vnn bagger-
werk iu het bed der  Oude- eu ; 
geen bilj . ingekomen. 

2o. het voortzetten van het lijnpad langs ilcu lin-
keroever van het Zwarte Water: minste inschrijver 
was W. Anilz , te n , voor ƒ 2740. 

. 29 : hel bouwen van eeue loods 
voor  privaatlonnen te Bobeveningen j minste inschr. 
was W. P. Teeuwissen, te Vllage, voor  ƒ3100. 

, 29 i ; de verbouwing van liet huis 
hewnnnd door  J. J. Boldoot; ingek. S bilj. . als: 
.1. van der , te Amslerrian, ƒ 18,000 
W. .1. vnn Berkum. „  idem ,. 16,340 
C. Franke, idem ,. 15,«S7 
J. C. v. d. , „  idem ., 15.377 
Bosch cu , ,. idem „  14,993 
A. J. Ohm, „  idem „  14,700 

. Timman, ,. idem „  12,922 

. , „  idem „  11,758 
g » 16,000 

gunning voorbehouden. 
, : hel bouwen van eenc school 

voor  uitgebreid lager  ouderwijs: minste inschr. was 
C. Boers, te , voor . 

Vllage, 30 : dc levering van J . 
gaskolen voor  de gemceiitegasfa''riek: m nste inschr. 
waren W. n en Zn., te Botterdam, tot. 81 V l 0 , 
811 eu S5V'10 cent per , voor 3 verschillende 
soorten. 

Vervolg r Berichten . 

B  N N E N  A N . 
's Gravenhage Z. . beeft, met ingang van 

1 September  e. k., benoemd tot leeraar  in de ge-
niewetenscbappen bij  de e e Aca-
demie, den beer .1. . Cluysenaer, Civiel-inge-
nieur. 

— Z. . , met ingang van 1 Apr i l , be-
noemd tot werktuigkundi g ingenieui bij  de artil -
lerie-stapel- en consti uctiemagazijiien den heer 

. Witte. 
—  ili j  koninklij k besluit van 23 t 1870 is 

aau Bernbard , wonende te Borkum i konink-
rij k Cruisen), ten deze domicilie kienende ten 
liuize van C. . Witt e te Zutfen. concessie, onder 
de benaming »George"  , verleend vooi'  de ontgin-
ning van steenkolen over  eene terreinsuilgestrekt-
heid van ongeveer  vierhonderd acht en vijfti g 
hektaren, gelegen iu de gemeenten , Simpel-
veld, Voerendaal en Bocholts, provincie , 
volgens de bsj bet besluit gevoegde kaart. 

- . heeft met den eenten Apri l aanstaande 
bij de directie der e te Amsterdam benoemd 
tol teekenaar  der 1'  klasse de teekenaars der  2' 
klasse J. s en F. A . J. Oeruer. 

— Bij  beschikking van tien r  van -
n iën, vun dun 24"" ' t 1876, lilt . , n°. 10, 
is de heer  J. , teekenaar  der 3J f klasse bij  de 
directie dei e te Amsterdam, gesteld ter 
b' schikking van den Gouverneur-Generaal van Ne-
derlandsch-l i idiö, om le worden geplaatst als 
scheepsteekenaai'  aan bet marine-etablissement le 

Soerabaia. 
— Bij  iiiiiiislerieel e beschikking is aan de firma 

Thomassen en Coers, gevestigd te Nijmegen, tot 
wederopzegging, vei gunning verleend voor een 
Btoomsleepdieust op de stroomen, rivieren eu ka-
nalen in acht provinciën. 

— e week had de aangekondigde vergade-
rin g der  leden van de Academie van Beeldende 

n albiei plaats. Slechts 24 leden waren 
tegenwoordig, tietgeen bevreemding wekle mot 
't oog op hel hooge gewicht van het aan de orde 
zijnde voorstel tot hei oprichten eener  kunst-in-
dustrieacbool, waaromtrent wij  vroeger  leeds 
eenige bijzonderheden mededeelden. 

e voorsitter, . Beyuen , lichtt e nu het voor-
stel nader toe eu kun reeds uu verklaren, dat 
t plan van den d van Bestuur  bij  de zes voor-

naamste Vereeuigingen der , die zich 
geheel ut'ten deele op kunst- en industrieel gebied 
bewegen, adbaesie had gevonden. 

Twee inlichtingen werden dooi1 de leden ge-
vraagd: Vanwaar zal het geld komen om den 
werkkrin g der  Academie belangrijk uil te brei-
den? en: Wat is de bedoeling met de aansluiting 
der Ambachtsschool aan de Academie? 

e voorslttei en e heer  Vogel gaven daarop 
het antwoord. n zou meer  geld van de ge-
ii eente vragen; dut wus toch reeds nu noodig, 
en bij  't uilbreiden der  Academie, die op deze 
wijze vuu nog meer  algemeen nut zou worden, 
kon zulk een verzoek met meer  grond worden 
gedaan. En wat de tweede vraag betreft, men /.ou 
de leerlingen der  Ambachtsschool uun de Academie 
opnemen en wederkeerig, soodat, terwij l beide 
instellingen op zien zeil'  bleven staan, de leerlin-
gen bel onderwij l in theorie en practij k uun beide 
inrichtingen (of aan één naai'  verkiesing) konden 
ontvangen. 

Na dese inlichtingen werd het voorstel una-
niem aangenomen. 

Ju den a invang der  vergadering werd met groote 

meerderheid van stemmen tot lid n den d van 
Bestuur  benoemd de heer  .1. s , ter  vervan-
ging van wijlen den heer  Sam. Verveer, aan 
wiens nagedachtenis de voorzitter een woord van 
dankbare hulde bracht. 

e beer  Singels nam de benoeming ann. 
Amsterdam. Aau bet lnmncice] ver-dag der 

e r  wegmaat schappij  OVer 
1875 is bet volgende ontleend : 

e lengte der  iu exploitatie zijnde lijnen be-
droeg 238'/3 kilometers. e opbrengst van hel 
rcizigersvervoer  beliep op de lijnen Amsterdam-

m eu t ƒ 88,400 meer  dan 
in 1874; de Oosterspoorweg bracht J 453,000of 
ƒ 7000 ongeveer  per  kilometer  op. e opbrengst 
der bestelgoederen nam op alle lijnen aanzienlijk 
toe, terwij l ook bet veevervoer op de oude n 
een vermeerderde opbrengst van ƒ U aanwijst, 
evenals 't totaal der  diverse halen. s alle 
lyiien bracht de telegraaf ƒ 1 9 70 meer  dan iu 
1874 op. 

t totaal der  opbrengsten bedroeg op den 
spoorweg Amsterdam — m — Uitgeest 
ƒ 2,460,609.02; r  — Zaandam ƒ 412,578.77*, 
Amsterdam— Utrecht - Amersfoort ƒ 065,300.73&: 
te zamen / 3,547,638.53 of ƒ 623,706.65"  meer 
dan in 1874. Per  kilometer is de opbrengst res-
pectievelijk f 24094, ƒ 5 8 11 eo /'10237, of ge-
middeld ƒ 1 4 8 70 tegenover  ƒ 1 3 9 50 in 1874 

e exploitulie-kosteii op de eigen lijnen hebben 
ƒ 1 , 5 8 5 , 1 2 5 . 2 1 - ', dus ƒ 307,001.01  meer  dan in 
1874 bedragen; op den Nonrdliolhiinlscbeii staats-
spoorweg beliepen zij  ƒ 12000 meer  dan ten vorigen 
jure. Bracht deze lij n ƒ 51,045.25% meerop.de 

j  verkreeg daarvan slechts ƒ 7000, 
terwij l de uitkeering aau den Staat tot ƒ 33000 
klom. 

e op 1 Januari 1875 aanwezige 2294sendee-
len zijn alle geplaatst. e Oosterspoorweg komt 
op de balans voor  ud ƒ 12,308,783.30, Aan ont-
eigening is voor  dien weg ƒ 1,745,013,89% en 
aan werken ƒ 9 , 0 0 5 , 7 1 1 . 11 betaald. 

Binnen weinige maanden zal 't gedeelte Amers-
foort-Zutfe n van deze lijn , welke allengs haai' 
voltooiing nadert, in exploitatie komen. 

Aan schaden grootemleels door  de ramp bij 
Warmond op 14 Augustus 1874 — heeft de 

j  ƒ 7 1 , 2 1 8 . 2 8* uitgekeerd. -
tegen is in de reservekas gestort het aandeel ad 
ƒ 7 2 , 4 2 9 . 99 vun de winst over  1874 en j'55,003.13B 

van gemaakte rente over 1875, waardoor het 
maximum van een millioen, in de statuten bepaald , 
bereikt is. 

t batig saldo van de winst- en verliesreke-
ning is vastgesteld op  897,376.6c58, zoodat, na 
aftrek van ƒ 4 4 20 als beluoning aan sommige ge-
ëmployeerden, kan worden uitgekeerd ƒ 59.50 per 
aandeel, waarvan reeds  20 in October  als, voor-
loopig dividend is uitbetaald. 

— Aan tiet  wordt medegedeeld, dat de 
ingenieur  Nierstrasz eerstdaags naar e 
vertrek t om namens den heer  J. C. van llattuui , 
te Sliedrecht, in vereeniging met andere aanne-
mers, opnemingen te doen voor  deu aanleg vau 
de haven van Batavia te . n 
lsten September  wordt de uitvoering van dat 
groote werk aanbesteed. 

. 
Voor het doen der  opnamen en waterpas-

singen voor een paardenspoorweg wordt een 
deskundig persoon gezocht, genegen /icb niet dit 
werk onder  leiding van een r  te belasten. 

n worden uitgenoodigd zich bij 
 brieven onder  letter  A. B. te wenden tot 

het Bureau van

 EN S va»
 zullen op  8  1870, 

des voormiddags ten l i ure, hij  inschrijving , ten 
Qemeentehuise uldaar, 

: 
e leverantie van 3900 meter  har d 

steenen t ro t to i rbande n 0.15 bij  0.12. 
c billetten vau inschrijvin g zullen op gezeg-

den dag vóór 11 uur ten Geineentehuize moeten 
zijn bezorgd. 

t bestek ligt ter  Secretarie te Tilbur g ter 
inzage en is verkrijgbaa r  bij  A. VA N T 

 Zs. aldaar, voor 25 cents per  exemplaar. 
d nadere inlichtin g verlangende, ver voege 

zich bij  den Architect C. . . 
 den 22 t 1876. 

JANSEN,
Q. ,

E. . N N. 

. 

Specialiteit van machines ter  bewerking van 
metalen. 

Stoomwerktuigen volgens de beste con-
structies. 

 aanren

n van Teekenbehoeften 
t , 

. -

 , S N wit en getint, 

in al l , sum ifii . 
. 

i in lullen cn vellen, bluuuw en 
bistl-e. 

Th. J. . 

N . 

U. en J . . Fabrikanten van alle -
ten T . 

,
Willenwkade 12. Bloemgracht 77. 

\ \ \ N E \ \VE\ S 

. Vert ical e S toommach i-
nes enz. van Y &  C°. te  ter  dade-
lijk e atleveiing gereed tot minstens concurreerende 
p ri j  /.en. 

k „de e " 

t e . 
Vervaardigen verbeterde S T E E N - en -

, voor  paarde- en sloom-
krncht . 

E.-n Wijnhandelaar  toekl A G E N T E N voor 
den verkoop vnn zijn' grootendeeh, zelf jre-
let'lilen üijiiwijn , op voordeelige voorwaarden. 

Aanbiedingen onder . ) 654 aan liet Annon-
cen-Bureau van F  le Frankfurt 

. 
Te  op Woensdag 19 Apri l , (e 11 uur, 

doorliet Waterschap  van het bouwen 
van eenen N

, 
g bij  den Algemeenen Opzigter  van

 te

T l . 
4 . 
4 S  0 tol 1G Pannlen-

kracht . 
8 S om dooi- stoom tc 

worden gedreven. 
1 PA . 
1 T vnn 24 paarden-

kracht mei ketel vun U paardenkracht. 
1 T vnn paardenkracht, ge-

bruik t voor , ook voor  sleepboot. 
e aannemers gereedschappen. 
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e verbouwing van den Stadsschouwburg op 
het e plein le Amsterdam, door ll . U

F . en W. . .Welke is de 
rrden , dat de ambachtsstand /oo weinig gene-
genheid voor het kunstonderwijs toont, en welke 
middele i bel ren te worden aangewend, um die 
oi iveischil l i»l a i : le .h>en oph. tiden.'"  door  W. ('. 
VA N . Ue e voor de Brandweer  op 
den hoek vau de Valckenieistraat eu het Wees-
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Architect , het Patentrecht en de Administratio n 
in Belgiö, duor . 
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0 eeltige wijüi^in^ ' gekomen is in de lijst der 
leden te  en wel aldus; 
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. VAN SON,

liet Bestuur, van ter  zijde opmerkzaam ge-
in lakt , dat liet mogelijk is, dat leden, die tie 
ledenlijst van 1"  Juli 4 niet meer  mochten 
bezitten, uu hij  voorkeur  hunne aandacht lullen 
vestigen op de namen der  leden, die op de cir-
culaire xijn vermeld als nieuw bijgekomene, 
beriebt dat leden i die de ledenlijst van 1u Juli 1874 
niet meer  mochten bezitten, op  aanvrage 
terstond een nieuw exemplaar  kunnen bekomen. 

J. ,
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E . 
t bouwkundig onderwijs houdt wederom de 

belangstelling vuu eenige vakmannen gaande. 
e artikelen zijn daarover in de laatste num-

mers van  verschenen, en daar  het 
hier  een zaak geldt van zeer  houg gewicht voor 
onze hedendaagsche , en het een hier 
met het ander  in zoo innig verband staat, hebben 
wij  gemeend, ter  nadere aanvulling en ophelde-
rin g ook onze denkbeelden niet te mogen ont-
houden. 

n hoofdzaak wijzen bedoelde artikelen op den 
zeer  onvoldoenden staat van ons bouwkundig 
ondeiwijs, en wordt de j tot bevor-
dering der  Bouwkunst als het aangewezen element 
voorgedragen, om hier  een eersten stoot te geven, 
teneinde het veld, waarin nog zooveel onkrui d 
welig tiert , in het belang van onzen volksbloei 
en volkswelvaart vruchtbaar te makeu. Voorwaar 
een verheven taak, maar  een taak die zeer  moei-
lij k is. m behooren hier de zaken van 
allerlei zijden met de meeste aandacht te worden 
overwogen, en behooren hier  vooral
middelen te worden opgevolgd, teneinde zeker 
te zijn , dat men  ga; daarom behoort 
men hier  elkaar  tie hand te reiken, 
en niet door  nutteloos geredekavel als anderszins 
de verwezenlijking van goede bedoelingen tegen 
le gaan. 

e t is dc eerste, de oudste en voor-
naamste aller  schoone kunsten. Zonder  baar, kan 
men gerust zeggen, geen redelijk leven bier op 
aarde, zonder  haar  verkeerde het menschdom 
nog iu eene diepe duisternis, en de geschiedenis 
is daar, om te getuigen hoeveel geestdrift en 
volharding noodig waren, alvorens de mensch zich 
een behoorlijke woning verschafte, een woning 
die hem niet alleen tegen weer en wind be-
schutte, maar  hem tevens uit een sanitair  oog-
punt tot een aangenaam tehuis werd. 

n jaren zijn er  verstreken , toen in 
Nederland de Bouwkunst als  bij  vriend eu 
vijand in hoog aanzien stond, en ofschoon ook 
wij  niet tot degenen behooren, tlie alles uit den 
goeden ouden tij d voorlief nemen, moeten wij 
toch bekennen, dat onze voorvaderlijk e roem in 
dit opzicht naar  evenredigheid op eeu oneindig 
hooger  trap stond als beden ten dage, ja dat 
wy, wat bet artistieke van ons bouwvak aanbe-
langt, over  het algemeen bitter  weinig zijn voor-
uitgegaan. 

Wi j  zeggen vooruitgegaan. Want al onderscheidt 
men uu in de t verschillende bouwstij-
len, en waren sommigen in de middeleeuwen 
XOOieef gewild, zoo is dit nog geen motief om 
bet denkbeeld, dat vooral ten onzent de oninge-
wijd eu zoo/.eer  zijn toegedaan, om zich namelijk 
altij d aan een bepaalden bouwstijl te moeten hou-
den, te wettigen. t moge al voor  eenige ge-
bouwen van eene bepaalde bestemming gelden, 
geenszins gaat dit op vour  gebouwen, 
terwij l wij , waar  wij  ook al door  de bestemming 
van eenig nieuw gebouw uau eeu bepaalden bouw-
stij l gebonden worden, ons ook niet uan alle 
oude vormen en modellen strik t mogen houden, 
maai ook  geest moeten werkzaam maken, 
dien met bet werk onzer  vaderen moeten vereen-
zelvigen, en daardoor  producten moeten doen 
ontstaan, die door  onze nakomelingen als
werk moeten beschouwd worden. 

Uit een artistiek oogpunt spreekt het dus van-
zelf, dat, waar men door tie bestemming van 
Senig gebouw met aan een bepaalden bouwstijl 
gebonden is, men zijn geest gerustehjk vri j  spel 
kan luten, en er  maar  naar  behoort te streven, 
iets le leveren dat aau hel oog voldoet, dat deu 
indru k maakt, dien degelijk kunstwerk
te maken. Eene gepaste bijeenvoeging van vor-
men kan onmogelijk schaden, zoo de keuze maar 
niet onhandig, niet stooteml is, zoo zij  maar

 voorbieugt. t zijn de zoogenaamde schep-
pings-ideeen, die ook bij  de andere schoone kun-
sten zulk een groote rol spelen, en die vooral 
onzen hedendaagsohen bouwmeesters in voldoende 
mate behooren eigen te zijn. 

t ziet men, niet hoe ontzaglijk veel moei-
lijkheden men bij  de beoefening der t 
te kampen heeft: deze moeilijkheden doen zich 
echter  natuurlij k iu mindere mate gevoelen, naar-
mate tiet onderwys, de opleiding van den toe-
komstigen bouwmeester  voortreffelijke r is. 

t er  aan die opleiding ten onzent buitenge-
woon veel hapert, ja dut die eigenlijk niet bestaat, 
kan men het best afleiden uit de nieuwe ge-
bouwen, die men bij  voortdurin g ziet verrijzen. 

t die gebouwen zich vooral onderscheiden door 

volslagen gemis van eenig kunstkarakter , spruit 
in hoofdzaak voort uit dc omstandigheid dat zoo-
velen , die slechts een onderdeel van bet bouwvak 
uitoefenen, zich zeiven tot architecten proclamee-
ren, zoo spoedig zich daarvoor  de baan maar  vri j 
toont. e n koopen wat bouwk mistige plaat-
werken , en terwij l zij  de schoone niet van de 
niet-scbuone kunnen onderscheiden, trachten ze 
iu den regel niet alleen te kopieeren, maar  ma-
ken ze daarenboven door  eenige onbeholpen afwij -
kingen nog afzichtelijker  vormen. e zoogenaamde 
versieringen hebben daarin een niet gering aandeel, 
en worden altij d liefst in groote hoeveelheid aange-
bracht, waardoor  men, in plaats van het vermeende 
doel te bereiken, daarvan natuurlij k te verderaf 
blijft . Voegt men hier  nu bij , dat ons publiek nog 
maar  al te zelden de Bouwkunst als schoone kunst 
erkent, cn dat het maar gesteld is op hetgeen 
goedkoop beet, en de evengenoeir.de rubriek van 
bouwmeesters, die helaas tegenwoordig zoo de over-
hand hebben, zich bijna altij d voor  eeu vering 
salaris aanbieden, niettegenstaande tie betrokken 
bouwheeren het volle salaris iu werkelijkheid toch 
altij d betalen, dan zal men begrijpen boe ten 
onzent de betrekking van architect over  het al-
gemeen staat aangeschreven. Zoo vroeg men ons 
nog onlangs bij  gelegenheid van de verbouwing 
van een huis af: smaar, waarvoor is daartoe een 
aannemer noodig, gij  maakt immers bet werk 
geheel en al klaar , zoo is het toch immers altijd : 
architect en aannemer in één persoon vereenigd".' 

Ue Gemeentebesturen zoeken bij  de behoefte 
uau een bouwmeester  doorgaans ook niet lang 
naai een degelijk artistiek ontwikkeld man, maar 
de keuze geschiedt bij  meerderheid van stemmen: 
en vandaar, dat veelal zij  de betrekking krijgen , 
die haar  eigenlijk niet verdienen. Trouwens, 
waarom zou een Gemeenteraadslid ook meerder 
kunstgevoel hebben, dan het gros der  overige 
Nederlandsche leeken.' 

Onze reeds al te diep ingewortelde werkbazen-
architectuur is vun dat alles natuurlij k de ooi-
zaak, cn de omstandigheid dut zoovele onzer 
architecten niet meer  ontwikkeld zijn dan een aan-
nemer of werkbaas , omdat zij  die betrekking veelal 
voorbeen toch ook bekleedden, en zij  /.icb dus met 
hel gros uti/er  architecten gei ustelijk op ééne lij n 
kunnen stellen. 

e t als schoone t te onder-
scheiden en waurdccreu"  , ziedaar  wat de Neder-
landsche natie nog moet leeren, en wat de meea-
ten die iu bet vak werkzaam zijn , heizij  als tim-
merman, aannemer of architect, nog evenmin ken-
nen, omdat èn degelijk onderwijs ontbreekt, èn 
men hiertelande te zelden iets ziet wat  is, 
hel smakelooze, bet niet de kunst Strijdig e verre-
weg de overhand heeft; en men dus al spoedig 
»schoon"  noemt, wat eigenlijk iu het minst niet 
scbouii is. 

t nochtans ons oog evengoed vatbaar is voor 
goede indrukke n als dat vau andere natten, blijk t 
daaruit , dat de Nederlanders, tlie de buitenland-
sche sleden bezoeken, het vele goede dat daar  op 
bouwkunstig gebied le zien is, wel degelijk op-
merken; doch de indrukken , die men daar  ont-
vangt, gaan te snel voorbij , en wel voornamelijk, 
doordien betyeeu hiertelande gewrocht wordt, 
daarmede iu zoo lijnrech t contrast staat. 

o kunstzin, de smaak kan alleen ontwikkeld 
worden door het veelvuldig aanschouwen van 
degelijke kunstproducten  en daarom kun én voor 
de leeken èn voor  de vakmannen het herhaaldelijk 
bezoeken van kunstmusea niet genoeg worden aan-
bevolen. 

e critiek over  pus voltooide gehouwen 
is vervolgens in onze tegenwoordige omstandig-
heden iels dringend noodzakelijks. 

Ue fouten, die begaan worden, worden op dui-
delijk e wijze onder  hei oog gebracht, en de een 
spare tien under  niet, de puien der  bescheiden-
heid natuurlij k niet te buiten gaande. — Zooals 
"Jan Steen''  thans door  onze hoofdstad aan het 
wandelen is, behoorden de grootste steden van 
ons lund eigenlijk haar  wandelaars te hebben, 
dan zou menige onbekookte architect eu menige 
werkbaas niet zoo onbezonnen en vermetel zijn , 
om zyn brevet vnn verregaande smakeloosheid eu 
onwetendheid zoo maar, tot schande vau zijn eigen 
lund, aau deu openbaren weg te planten, maar 
zouden zy wat beter  leeren  en  en 
besluiten, raad en hulp in te roepen, wuar die 
werkelij k te verkrygen is. 

t is niet voldoende slechts  te zijn van 
de j tot bevordering der ; 
men behoort ook degelyk te beseffen, welke dure 
verplichtingen dat lidmaatschap meebrengt. 

Vooral moge geen eigenwaan bij  de vele ach-
terlijk e bouwers op den voorgrond staan, maar 
zy behooren genoeg zelfbeheersching te bezitten, 
om het goede en deugdelijke tc apprecieeteu. 

n is nooit te oud om te leeren, en vooral iu 
het vak van , dat zulk een uitgestrekt 
veld beslaat, ondervindt men dat zoo dikwerf . 

Ook de pers begaat soms vreeselijke misdrij -
ven tegen het bouwvak, en wel doordien zij , bij 
de voltooiing van eenig nieuw gebouw, maar al 
te dikwerf bereid is, daaraan den hoogsten lof 
toe te zwaaien, wanneer die in het geheel niet 
verdiend is, daarbij  tevens den betrokken bouw-
meester  openlijk als een uitstekend kunstenaar 
prijzende. d ware het oneindig beter, 
zoo zij  het publiek den droevigen staat onzer 
hedendaagsche t wat meer  voor  oogen 
hield, liet  b. v., levert 
wel bijna dagelijks kolommen vol over  tooneel- en 
muziekreceiisién, enz. maar  voor de afschuwelijke 
wattgewrochten, die met den dag zoowel in de 
hoofdstad van ons k als elders aan tien open-
baren weg verrijzen, blijf t men stekeblind, beeft 
men geen enkel woord van afkeuring over. 
Nochtans deed het ons genoegen onlangs in bet 
Zondagsblad van  onder 
het motto Bouwkunst een artikel te lezen, dat 
om zijn recht populairen toon werkelij k van veel 
belang was, ofschoon de gansche omvang van den 
werkkrin g der s daarin niet begre-
pen werd. 

Wat nu de j tot bevordering der 
Bouwkunst betreft, zoo moeten wij  beamen dat 
zij  reeds vele nuttige werkzaamheden verricht 
bei ft , doch de qunestie van het bouwvak als 
asnsstvak is haar  voorname struikelblok ; en wij 

, dat de j  daai voor  meer  kan 
doen. 

e nutti g wij  in de allereerste plaats het 
uitschrijven van prijsvragen ook achten, kunnen 
wy ons niet vereenigen met de wijze waarop 
zulks door  de j  geschiedt; want eerstens 
komen de daarin gestelde vragen ons soms wel 
wat machtig voor, namelijk in aanmerking ne-
mende  onzer  architecten, en de um -
itandigheid, dat de weinige degelijke mannen die 
wij  beziiten toch nooit meedoen; en in de tweede 
plaats kan men toch voor de ruim e geldelijke 
belooning de antwoorden buitenslands laten 
maken, waar  men door  relation al lichtelij k deu 
een of anderen eersten teekenaar  van een degelijk 
architect kan overhalen, om bij  gelegenheid deu 
voorraad ontwerpen van zijn patroon eens na te 
inuffelen, en u daarmede te helpen. 

Zoo men de rapporten van de Commissie van 
beoordeeling in zake de prijsvragen naleest, zal 
tie-ii zien, dat deze onze onderstelling geens-
zins van grond ontbluot is, daar de ingezonden 
antwoorden, de bekroonde geenszins uitgezonderd, 
soms aanmerkelijk van  afwijken. 

l men ons misschien tegenwerpen — 
in het buitenland schrijf t uien immers op dezelfde 
wijze prijsvragen uit."  Volkomen juist . r 
daar  heefl uien oneindig meer

 architecten dan ten onzent, omdat daar  alles 
op de goede leest geschoeid is, enz., en daar 
heeft men dergelijke misbruiken dus niet zoo-
zeer te vreesen. Al oordeelt men uu sommige 
uitgeschreven bouwontwerpen niet boven de krach-
ten van hel mededingend personeel, dan kan 
toch tie geldelijke beloouing verminderd worden, 
hetgee.l ontegenzeggelijk meer  zekerheid geeft 

voor het niet-bestaan van evengenoemd misbruik , 
terwij l de mededinger, een vol jaar  tyd hebbende 
o in zijn antwoord gereed le makeu, althans ge-
noeg  beeft om  te scheppen, 
en eeue eervolle vermelding in do nieuwsbladen 
enz. hem eeue genoegzame voldoening moet zijn , 
voor  zyn arbeid, dien hy toch ondersteld wordt, 
uil liefde voor <!c kunst, of zij  het dan ook om 
naam to maken, ondernomen heeft. t een 
andermans werk pronken is soms zoo uiterst ge-
makkelijk , en dat bet vooral hier  soms zeer  na-
deel ig, ja gevaarlijk kan ziju , zoowel voor  hem 
die dat doet, als voor  hen die bent len^uvolge 
daarvan als uitstekend man aanzien eu onder-
scheiden , zal wel niemand ons kunnen betwisten. 

Wi j  dragen onze denkbeelden voor iu het be-
lang der  goede zaak, iu bet belang der  kunst, 
iu het belang van deu  en duuroui 
trachten wij  zooveel mogelyk in alles
nun te bevelen, wunt  alleen kun ons 
voorwaarts helpen. 

e som, die de j  door  dezen maat-
regel zou besparen, is, het werd reeds meer-
meluii iu  geschreven, nog al be-

langrij k , en kan stellig op veel heter  manier 
besteed worden. 

Zou ook <le Franscbe tekst, die de bekroonde 
prijsvragen vergezelt, niet weggelaten kunnen 
worden? wij  voor  ons kunnen althans daarvan de 
noodzakelijkheid niet inzien. 

s bij  meerdere gelegenheden heeft de 
j tot Bevordering der  Bouwkunst ge-

tracht het nuttige vun haar  werkkrin g van -
ringswege te doen ondersteunen, maar belaas 
geenszins met den gewenscbten uitslag. m 
hebben wij  ons meermalen afgevraagd, of het 
reeds bij  herhaling in  gedane 
voorstel, om namelijk voor  baar bet bescherm-
heerschap van Z. . den g aan te vragen, 
niet nutti g zou zijn. Wij  kunnen niet inzien, 
dat tie j  zich daardoor le veel op den 
voorgrond zuu stellen; zij  is toch immers niet 
minder als zoovele andere genootschappen , die 
hetzij  Z. . den g of eenig ander  vorstelijk 
persoon tot beschermheer  hebben. 

Wat de g tot nogtoe voor  onze schoone 
bouwkunst doet getuigt wel vuu iwillen" , maar 
wij  vernemen teveel ongunstige tijdingen, om ons 
niet met alles te kunnen vereenigen. 

Voor de groote, van e uit te voeren 
bouwwerken zagen wij  o, a. liefst niet alleen 
enkele onzer  oudere bouwmeesters uitgenoodigd, 
maar iu bet degelijk belang onzer  hedendaagsche 
bouwkunst souden wij  bet dringend noodzakelijk 
achten, dat niet alleen  Nederlandsche bouw-
meesters, maar  ook buitenlandsche ter  mededin-
ging werden opgeroepen. Wat zou het kunnen 
schaden, zoo men een buiteiilandsch bouwmeester 
al met de uitvoering van eenig bouwwerk moest 
belasten, wanneer men slechts de overtuiging 
had, dat men iets  iets waarlij k
bekwam, terwij l bovendien een goed voorbeeld 
toch goed volgen doet.' 

Bovendien , houden wij  niet van builenlandsclie 
muziek, buitenlandsche tooneelstiikken euz. enz.? 
Trouwens de t heeft immers toch geen vaste 
woonplaats; het is er  maar  om te doen, haar 
gebied uit te breiden. 

r  zich bij  belangrijke bouwwerken ,b. v. 
of 3 ton) enkel tot Nederlanders te bepalen, 

werken tie degelijke bouwmeesters veelal niet mee , 
terwij l liwl concours dan te veel gevaar  loopt vau 
te mislukken.—- Zuo men zich echter  ook tot het 
buitenland wendt, kan van mislukken geen sprake 
zijn , eu bindt men zich niet aau hetgeen de 
oudere onzer  bouwmeesters leveren , wanneer  uien 
n.l. dese alleen uitnoodigt. 

Wel overwogen, komt het ons een zeer  prac-
tische maatregel voor, zoo het Bestuur  der -
schappij, onder  hei genot eener  jaarlijksch e bezol-
diging, door de g werd aangezocht, om 
baar in alles wat de t betreft tei zijde 
te staan. — t Bestuur  hebben wij  steeds voor 
zijn taak zeer  berekend bevonden, oude omstan-
digheid, dat zijn leden om een bepaalden tij  af-
treden, zou tl.iu tevens partijdighei d buitensluiten. 

r  er  ook leden iu op ie nemen, woonachtig 
builen Amsterdam, zuu zijn gehalte bovendien 
wellicht nog volmaakter  kunnen worden. 

Een hoog beschermheerschap blijven wij  noch-
tans in ieder  geval voor de j  aan-
bevelen; daardoor  verkrijg t zij  ongetwijfeld meer 
steun bij  bet publiek, kan zij  op meer  onder-
scheiding en waurilceriti g rekenen, wat vooral te-
genwoordig, nu er  nog al stormen om haar  heen 
slaan, wel noodzakelijk mag genoemd worden. 

Uit de laatste nummers vau
maakten wij  kennis met des heeren s 
denkbeelden over  ons bouwkundig onderwijs. Eeu 
eigenlijke opleiding vau architecten wor.lt echter 
niet bepaald door  hem besproken , en zouden wij 
de geschiktste maatregel achten, daarvoor  jaar-
lijk s een bepaald getal jongelieden naar  bet bui-
tenland te lenden, waar zij  een vijfta l jaren zou-
den kunnen verblijven, natuurlij k onder  behoorlijk 
toezicht. e g zou inderdaad een zeer  goed 
werk doen , daarvoor  een jaarlijksch e som beschik-
baar te stellen, waarvoor  zij  zeker  kan zijn, werke-
lijk e te bekomen, terwij l hel, zoo-
als ook uit de artikelen vau tien heer  BoersU  is 
op te maken, aau het Bestuur  der j 
kou overgelaten worden, om te beslissen welke 
jongelieden daarvoor het eerst iu aanmerking 
kwamen. Al bezul men hiertelande het ver-
eisehte getal professoren voor eene -
mie, zooals die iu het buitenland bestaan, zou 
de door  ons voorgestelde maatregel in de eerste 
plaats toeh goedJtOOpor  zijn , en iu ile tweede 
plaats nog dut voordeel hebben, dit iu het bui-
tenland op practisch gebied veel meer  kan geleerd 
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worden dan hiertelande, vooral wat groote wer-
ken aanbelangt. En ook l>ij  den kundigsten 
bouwmeester  hiertelande zal de opleiding tot 
architect op verre na niet volmaakt genoeg kun-
nen zijn , omdat voornl ook dan de stoffelijke 
leermiddelen ontbreken , die aan bouwacademién 
worden aangetroffen. 

Uit rle wisseling van denkbeelden, die  Op-
merker zoo telkens levert, is wel iets goeds te 
verwachten , zoo men het bruikbar e wat daaruit 
is te halen manr  voorlief neemt, zoo men maar 
den weg bewandelt die leidt tot hooger  doel, tot 
veredeling en volmaking van ons volksbestaan; 
daarbij  echter  vooral de spreuk onzer  vaderen 
niet uit bet oog verliezende: T T 

G S EN E -
J TOT G

. 

Geachte heer Boersma, 

Uwe beschouwingen in  Opmerker n" . 12, 
13 en 14, naar  aanleiding van mijn schrijven 
in n°. 11 van dit weekblad, heb ik met groot 
genoegen gelezen, eerstens om den inhoud (al 
zijn we het op enkele ondergeschikte punten niet 
in alle opzichten eens), ten tweede omdat zij  mij 
ind e gelegenheid stellen, dit punt nader  te be-
spreken, dun reeds in mijn eerste schrijven noo-
dig of wenschelijk was. s ik daartoe den 
vorm van een open brief aan uw adres, dan ge-
schiedt dit als een protest tegen alle anoniem 
geschrijf in deze zaak. n hobbe den rnoed voor 
zijn meaning openlijk uit te komen. Tegenover 
anonieme, onwaardige repliek zal ik een streng 
stilzwijgen inachlncmcn. En nu ter  zake. 

g van liet bouwkundig onderwijs bij  de 
wet, zicdaai'  wat ge in de eerste plaats stelt 
tegenover  mijn voorstel. als meer  afdoend en 
beter. r  eilieve, sluit mijn voorstel dan wet-
telijk e regeling uit? Neen; met u hoop ik dat de 
tijden daarvoor  spoedig mogen aanbreken, cn 
ijver  ik om hunne komst tc verhaasten. r 
als wij  zoo eens de oogen om ons heen slaan, 
en zien hoe lang andere zaken, wier  regeling 
bij  dc wet nog veel dringender  is, daarop hebben 
gewacht en nog wachten, dan behoeft men geen 
pessimist te zijn om te voorspellen, dat er  van 
zoo iets voor  het bouwkundig ouderwijs, in de 
eei'ste vijfjare n b. v., nog niets, niets, komen 
kan. Art . 191 van de Grondwet, waaronder  we 
nu rui m 27 jaar  leven, eisebt regeling van den 
Waterstaat bij  de wet, en met deze zoo noodige 
znak is nog niet eens begonnen. Sinds hoelang 
riep dc geheelc natie om eene wet op 't hooger 
onderwijs, die nu eindelijk niet heel wat moeite 
totstand gekomen is, en niettegenstaande voor-
en tegenstanders van het openbaar  lager  en mid-
delbaar  onderwijs beiden sedert jaren erkennen, 
dat de wettelijke regeling daarvan verre van vol-
maakt is, ja in vele opzichten schadelijk werkt , 
beeft de g nog geene wijzigingen voor-
gesteld. 

Waarde heer  Üocrsinn! al doen onze bouw-
kundigen hun uiterste best, het tegenwoordig 
opkomend geslacht zal de zegeningen eener  wet-
telijk e regeling zonder  eenigen twijfe l missen. 

t ons billij k zijn , cn vragen: zou wettelijke 
regeling op 't oogenblik reedt» wenschelijk zijn.' 

n antwoord daarop is volmondig: neen! 

Tegenover  eeu groot deel bouwkundigen, en 
vakmannen, voor  wie, het zij  tot hunne schande 
gezegd, het bouwkundig ouderwijs een onver-
schillige zaak is, staan enkelen, die, den tijd -
geest begrijpende, volkomen besellen, dat daarvan 
alléén de toekomst van de bouwkunst in ous 
land afhankelijk is. Omtrent de wijje , waarop 
dut onderwijs gegeven moet worden, loopen ech-
ter  zelfs in die kleine groep de richtingen op 
vele punten zeer  uiteen. Bij  dezen stand van 
zaken kan de wetgever  nog onmogelijk optreden. 
Eerst moeten allen aan bet werk, de verschil-
lende richtingen aan de ervaring worden getoetst, 
en eerst als een van hen glansrijk zich boven dc 
anderen verbelt en het meerendeel der  bouwkun-
digen voor  zich gewonnen heeft, eerst .dan, en 
niet eer, mag er  van wettelijke regeling sprake 
zijn , en zal de wet ongetwijfeld goed wezen. e 
spoediger  particulier e krachten, met dc (uls ik 
ze zoo eens noemen mag) voorloopige proefne-
mingen beginnen, eu hoe krachtiger  dit geschiedt, 
des te eerder  begint ook de tuuk van den wet-
gever. Eerst dus particulier  initiatief . 

Een schoon voorbeeld daarvan is b.v. de -
school van Onderwijzeressen te Arnhem. r 
de j  tot Nut van 't Algemeen op 
kleine schaal en met geringe subsidie opgericht, 
heeft die inrichtin g zich k ontwikkeld, werd 
er  gaandeweg veel verbeterd, wat onder wette-
lijk e regeling onmogelijk zou zijn geweest, werd 
zij  daardoor  weer  meer  ondersteund, en als er  nu 
binnenkort hiertelande n van 
onderwijzeressen zullen worden opgericht, dan 
znl men bet der  Arnhemse be school te danken 
hebben, indien zij  onmiddellij k aan baardoel be-
antwoorden. t staat vast, dut de g 
dergelijk particulier  initiatie ! steeds gaarne liuan-
cieel zal steunen, omdat bet, met betoog op de 
later  te maken wetten, voor  haar  vun 't hoogste 
belang is. 

n de tweede plaats, geachte heer, heb ik , 
volgens uw oordeel, het behing, liet hooge be-
lang van goed onderwijspersoneel te veel over 
het hoofd gezien, ' l i s waar, de vorm vnn m i j n 
vorig schrijven, waarin ik uitsluitend over  hulp-
middelen eu schoolverzuim sprak , geeft tot uwe 
onderstelling eenige aanleiding. t u erken ik 
echter  en heb ik steeds eikend, dut de opleiding 
van ouderwijzers in de bouwkunde zeer  gebrek-
ki g is, en geloof ik dut onze j  lot 
bevordering der  Bouwkunst daurin veel ten goede 
kan werken. 

En zoo kom ik er  uls vanzelf toe om die -
schappij  nog eens wut nader  te bespreken. Zij t 

gij , over  wat zij  tot nutoe voor  het bouwkundig 
onderwijs deed, tevreden, ik voor  mij  kan in 
gemoede hoogstens getuigen: dankbaar, doch in 
de verste verte niet voldaan. 

e , met een jaarlijksc h inkomen 
van minstens ƒ 5 0 0 0, een kapitaal van ƒ 4 0 00 
ongeveer, die steeds en hij  elke gelegenheid, 
met veel ophef verkondigt, dat zij de eenige 
is in ons land, die de belangen der  bouwkunst 
behartigt, heeft blijkens bare verslagen, rekening 
cn verantwoording over  de 5 laatste jaren, niet 
meer  voor  het bouwkundig onderwijs overgehad, 
dan een prij s van ƒ 1 50 voor  de bekroning eener 
verhandeling over  dat onderwerp, en de kosten 
van uitgave daarvan, wat alles te zamen naar 
billijk e raming, hoogstens ƒ 7 00 zal bedragen heb-
ben , of ongeveer  van haar gebeele inkomen, 
't Zou belachelijk genoemd kunnen worden , als 
het niet zoo bedroevend was. n de afdee-
lingen geld overgehad voor  de oprichtin g cn 
steun der  ambachtsscholen ; het bestuur  der -
schappij  heeft daarvoor  nog geen cent besteed. 

n wij , dat de nieuwe wet het Bestuur  dwin-
gen zal zijn onverschillig standpunt te verlaten. 

Aanzoek om subsidie voor  een of ander  doel, 
werd veelal afgewezen door  het Bestuur, onder 
opmerking, dat de zaak wel nutti g was, maar 
dc financieelc toestand der j  niet ge-
doogde gelden beschikbaar  te stellen of veel geld 
tc geven. s inziens is zulks cene belijdenis 
dat de j  geen geld genoeg heeft, om 
datgene totstand tc brengen, wat op haren weg 
ligt ; dat zij  daartoe voortdurend geld te kort 
komt. r  dan ook is het do ongerijmdheid 
zelve, op bijna elke jaarlykscli c Algemeene Ver-
gadering te booreu verkondigen, dat onze -
schappij  zich zelve geheel bedruipen kan, want 
dan wordt zich bedruipen cn gebrek lijden aan 
datgene, waaraan groote behoefte bestaat, iden-
tiscli ; neen het is zelfs meer  dan ongerijmd, 
het is onverantwoordelijk, en getuigt van kwa-
lij k gepasten hoogmoed, om bij  erkenning dat 
geldgebrek ons verhindert SÓÓ te werken, als 
liefde voor  de bouwkunst bot van ons eischt, niet 
te durven aankloppen bij  de g voor  zulk 
een schoon doel, waarbij  ook 's lands belang be-
trokken is. t strekt de j  niet tot 
eer, maar  tot oneer, dat zij  nog geene -
subsidie geniet. n wij , Nederlandsche bouw-
kundigen, ons, evenals onze voorouders, niet 
schamen Geuzen (bedelaars) te zijn , waar  we 
opkomen voor  een goede zaak, voor  de bevorde-
rin g der  bouwkunde hiertelande. 

e meer  geld echter  de j  zelve 
voor  het onderwijs beschikbaar  stelt, des te 
grooter  zal natuurlij k ook eene subsidie kunnen 
zijn , of wordt ten minste de kans op een goeden 
linuncieelen steun van e gunstiger. 

e som van ƒ 3 0 0 0, in mijn vorig schrijven ge-
noemd, steunde op de navolgende overwegingen. 

Billijkhei d vordert , dat alle leden tier -
schappij  volkomen gelijke rechten hebben, en 
niet bet eene lid begunstigd wordt ten koste van 
het andere. Nu is iedereen l id , die de jaarlijk -
sche contributi e betaalt van zes gulden; zij  die 
nog f 4 daarenboven betalen krijgen do af-
beeldingen der  oude gebouwen, en du bouwkun-
dige bijdragen, die dc j  uitgeven zal, 
gratis. e leden mogen nu voor 
hunne extra bijdrage zóó veel meer  ontvangen , 
als hun gezamenlijke meerdere bijdrage beloopt, 
maar niets meer. Stel b. v. dat er  thans 000 
leden waren die ƒ 10 contribueerden, dan zou 
er  dit jaar  naar  recht en billijkhei d niet meer 
dan ƒ 2 4 00 voor  oudo gebouwen en bouwkun-
dige bijdragen uitgegeven mogen worden. Opme-
ting van oude gebouwen behoeft daarin niet be-
grepen te zijn , maar  wel tie kosten der  uitgave, 
evenals die der  bouwkundige bijdragen met al 
de onkosten der  honoraria voor  geleverde stuk-
ken, vertalingen, kosten van verzending, bode, 
onkosten der  commissie van redactie, corrector, 
enz. enz. Zij n de onkosten van een en ander 
grooter, dun het gezamenlyk bedrag van het 
meerdere gecontribueerde, dan zou onrechtvaardig 
worden beschikt over  het geld van sommige leden 
ten gerieve van anderen. t iu aanmerking ne-
mende, mogen wc en kunnen we niet anders ver-
wachten , dun dat op dc eerst in te dienen begroo-
ting vau het Bestuur  het totaal bedrag van de 
contributies ad ƒ 0 van alle leden voor  andere 
doeleinden beschikbaar  biijft . t ledental nu 
veiligheidshalve op 000 stellende, zoo maakt dit 
een totaal bedrag van ƒ 54U0, waarvan ƒ 2400 
kan besteed worden aau lokaalhuur , assurantie, 
kosten van vergaderingen, uitgave van het jaar-
verslag, kosten van innen der  contribution j wat 
zeker  niet gering is, om nog volgens myn voor-
ste! ƒ 3 0 00 voor  liet bouwkundig ouderwijs over 
te houden. e prijsvragen sou ik achterwege 
willen laten (de nieuwe wet zegt uitdrukkelij k 
dat het Bestuur  die uitschrijven kan, maar  zulks 
niet verplicht is), tenzij  ze het bouwkundig 
onderwijs ten goede kouden komen; alsdan 
echter  kunnen ze iu de ƒ 3 0 00 bovenvermeld 
begrepen worden, lu zyne toespraak op een der 
laatste Algemeene Vergaderingen wijst de voor-
zitter  zelf op het verschijnsel, dat de lust tot 
beantwoording van prysvrugen zoo merkbaar  ver-
llauwt ; geen wonder  voorwaar, want de prys-
stulleti geraken uitgeput, getuige de allerwon-
derlijkst e prijsvraag vuu eeue badinrichting , die 
laatstelijk uitgeschreven werd. Wie kan er  lust 
gevoelen naar  dergelijke programma's te werken/ 

Nog éóne zaak vau hoog belang ten slotte. 
Binnenkort worden de loden der j 

iu de gelegenheid gesteld dri e candidaten te stel-
len voor  de aanslaande verkiezing van Bestuur-
ders. Voor heit, die iu Amsterdam wonen en daar 
bekend zijn , is de keuze wellicht niet moeilijk : 
voor  de  der  buitenleden echter  wel. Wie 
toch licht beu voor  by die keuze; hoe komen zij 
te welen, welke leden uil Amsterdam met hart en 
ziel het bouwkundig onderwijs zyn toegedaun, en 

daarvoor, in het Bestuur  gekozen, ten krachtig-
ste zouden ijveren? t is toch billij k dat men 
weet wie men kiest. Wellicht hebt gij , geachte 
heer, wel goede bekenden te Amsterdam : verzoek 
hun, ons voor  te lichten. 

t onderwys moet ditmaal beter  in het Bestuur 
vertegenwoordigd worden; de voorstanders van 
dat onderwijs behooren zich in deze zaak nauw 
aan elkander  le sluiten, indachtig aan de spreuk 
dat  eendracht macht maakt."  Getrouwe opkomst 
ter  algemeene vergadering is daartoe zeker  ge-
wenscht. r  hoop ik u, en vele geestverwan-
ten , in gezondheid te ontmoeten. 

t de voorzitter  der y op de al-
gemeene vergadering van den 22 Juni 1870 ver-
klaren: 

 Onze j  zal zijn als een heerlijk 
 beeld met opgeheven hoofd en op ons wyzenden 
 vinger. t beeld zul, als eene zachtzinnige 

«gebiedster, ons indachtig doen blijven aan bet 
 hooge doel en de waarde der  Bouwkunst, lot 
 welker  trouwe beoefening wij  voortdurend aan-
 sporing noodig hebben, voornl als we op leeftijd 

»koinen. Zulk een lieflij k beeld, zulk eene sym-
bolische liguur  is altij d jong, rein en schoon. t 
ngceft ons derhalve een ideaal voor  onze kunst, 

 die zonder  friscblieid , reinheid, eenvoudigheid 
 nooit schoon en doeltreffend te noemen is. Hat 

aideaal staat in onze dagen meer dan vroeger 
»bijnn altijd en overal lijnrecht tegenover de werke-
lijkheid." 

, zeg ik , dit de treurig e ervaring wezen 
die bel Bestuur  bij  monde van zijnen president 
ons toen toeriep, — aan ons thans, leden der -
schappij, om haar  dat ideaal meer  nader  te bren-
gen , baar  op te voeren tot dat standpunt, 'twelk 
de j  innemen moet, door de allesbe-
heerschende macht van het onderwijs. 

k eindig met den wenseh, dat velen ons daar-
in behulpzaam mogen zijn , en tec ken mij  hoog-
achtend 

VV.  , 

Civ.  bouwmeester van 

B  N N E N  A N . 
's-Gravenhage. r  den Gouverneur-Gene-

raal van Nederlands ch ë zijn bij  het 
korps van den waterstaat en 's s burgelijk e 
openbare werken geplaatst: te Padang (Sumatra's 
Westkust), de benoemde ndspirant-ingenieur  B. 

; te Pekaloiigan, tijdelijk , de benoemde 
adspirant-ingenieur  E. A. C. F. vun Essen; te 
Soerabaia, de benoemde opzichter  2<le klasse A. 

; benoemd: tot adspirant'ingcnieur  J. Nu-
hout van der  Veen cn C. van Beinse, daartoe 
gesteld ter  beschikking van den Gouverneur-Gene-
raal , en bevorderd tot sectie-ingenieur  bij  den 
dienst der  Staatsspoorwegen op Java, de adjunct-
ingenieur  J. W. . 

— Z. . beeft den hoofdingenieur  van den Wa-
terstaat in Utrecht . J. du Celliée r  be-
noemd tot ridder  in de orde vnn den Nederland-
schen . 

— e vergadering van aandeelhouders der 
Naamlooze Vennootschap van de llaagscbe Tram-
way, waarop de uitbreidin g der  lijnen en finan-
cieele overeenkomsten zullen worden besproken, 
zal op den 18den dezer  le Brussel plaats vinden. 

— s het bepaalde in art . 4 van het re-
glement voor  den dienst van de , 
goedgekeurd bij  koninklij k besluit van den 12den 

r  1875 (Staatsblad no. 240), zullen de 
f kantoren met doorloopenden dag-

dienst voortaan ook des zomers eerst te 8 uren 
voormiddags openen, behoudens die uitzonderin-
gen, welke door  het belang van den dienst of 
van bet publiek dringend worden geboden. 

Als afwijkin g op den regel zal thans, voor  den 
duur  der  somermaanden, de dienst op de hulpkan-
toren tc Amsterdam (behalve die op de Beursen 
de , op het hoofdkantoor  te Utrecht, 
op de kantoren aan den k van d en te 

s , alsmede op het kantoor  op bet , 
wanneer  dit wegens de aanwezigheid va:i Zijn e 

t den g aldaar  open is, te 7 uren 
voormiddags aanvangen. (St.-Ct.) 

— Op , den J "  Apri l , zal in 
bet lokaal  des voormiddags tc elf en 
een kwart uren, eene vergadering worden gehou-
den van het k t van . 

Op de agenda zijn de volgende stukken geplaatst, 
als: 

a. Brieven van den hoofdingenieur  van den 
Waterstaat in d , ten geleide van 
weerkundige waarnemingen aan n , ge-
durende de maanden Januari en Februari 1870, 
opgemaakt door  het lid W. Ph. de . 

b. Brief van denzclfde ten geleide van een staat 
van de in het jaar  1875 door  de Texolscbe zee-
gaten in de n het Nieuwediep bin-
nengekomen zeeschepen met 00 en meer . diep-
gang , opgemaakt door  bet lid J. . F. Wellau. 

c. Beraadslaging over  bet rapport der  Commis-
sie omtrent het normaal steetilahrika.it. 

d. Brief van het lid A. A. Bekitar, ten geleide 
van eene mededeeling over  trasmalen op het werk 
en eenige opmerkingen over  naald- en metsel* 
proeven. 

e. g van liet lid J. P. r  over 
het tekeergaan van kwellen bij  de rivierdijken . 

ƒ. Nadere mededeeling van het lid A. t aan-
gaande de waterlocomotief. 

g.  van denzelfde over  eon verbeterd 
scheprad of sttiwrad voor  polderbemalingen. 

h. Circulair e van het r  der -
nationale Tuinbouwtentoonstelling in 1877 te Am-
sterdam, betreffende die zaak. 

j . Circulair e van de heeren Borst en -
kamp te , betreffende hunne Portland-
cement. 

Aankondigingen van /lanhestedinjren. 

, . 

, tc 0 uren, op het. bureau der  gemoente-
werkon: het verrichten vau eenige stukadoor- cn wil-
werken aan eenige gebouwen der  gemeente. 

, te 10 uren, door  hel ministerie van 
binnenl. zaken, nau het gebouw vau het nrov. heit.: 
het n van 2 vcerdiinnnen aan het r  over 
de s tc . g ƒ

i hem , lc  uren, door  don comm. der  genie, 
in den i liet éénjarig onderhond lo. vnn de 
werken te Gorinclinm eu As peren, m iug ƒ 4000; 
2o. van de kanenegebonwen . te Qoriachenii -
ming ƒ 2 7 0 0. Bilj , iuz. S Apri l , 'sav.  uren, ophot 
bureau van deu comm. voornoemd. 

, te  ureu, door  den eerstaanwezend 
ingenieur, in het t huis : het éénjarig onder-
hond lo, van dc metsel- cn timmerwerken enz. te 
Vlissingen tu te , Bo. vnn de knzernege-
nouwen enz. te Vlissingen en tc . Bilj . 
inz. 3 April , 'sav. 7 uren, bij  den iug. voornoemd. 

Weeën», le l i 1 / , uren, door  den eorsfnnnw. ingen-, 
ten getneenteimize: het éénjarig onderhoud lo, der 
werken tc n en te Weesp, 2o. der  werken van 
dc forten en redoutes; 3a. liet vernieuwen van de 
sluiswachterswoning bij  do Wctssperpoort te . 
Bilj . inz.  April , ten bureele van den ingenieur 
voornoemd. 

, te  uur, hij  den kastelein Vos: bel bou-
wen vnn ecu liefdegesticht met annexe sclioollnkiilnn 
op een auu te wijzen terrein tegenover  de . ('.kerk 
aldaar. 

 to  uur , door  het gemeentebettnar: bet 
ophoogea vnu een gedeelte der  Westcrbaon straat. 

, tc 3'/, uren, door  het gemeente best.: 
het gedeeltelijk afbreken van eene oude- cn liet bouwen 
eener  nieuwe onderwijzerswoning. 

, tc 1 uren, bij  der. logcnienttioudcr 
. Weg: het bouwen van een woonhuis en schuur  c. a. 

voor . Buikema, landbouwer onder  tVarffuin . Op-
levering 1 Apri l '77. Aauw. to 10 uren. 

, door  den architect ft. Vos, iu e 
e : het bouwen vaalt hotitlnodsen, inde 

nieuwe houthaven aan deu Spaarntlnmmordijk . 

, door  J. . Boon, in het gemeente-
huis: het houwen eener  lieercnbi huizing. 

*ulag, . 

, tc 11 uren, door  deu eerstaanw. ingenieur, 
op diens bureau: liet éénjarig onderhoud lo. tier  ka-
sernegebouwen, 2o. van de werken der . . 
Academie, 3o. eene gedeeltelijke verving tier  kazeruc-
gebouvveu, alles te Breda. Bilj . inz. 9 April , 'sav. 7 
uren. bij  deu ingenieur  voornoemd. 

 te 11 ureu, door  den comm. der  genie tc 
's-Bosch, iu het : het éénjarig on-
derbond vau de kazerncgebnuwen enz. aldaar. 

, te 12 uren, door  deu comm. tier 
genie tc Gorinchein, in het café Bellevue: bet één-
jari g Onderhond lo. van de werken tc Woudriclicm , 
tc hncvratela en inAltena. g ƒ 3S00; 2o. van 
de knzernegrboiiweu enz. te Woudriclicm en tc -
stein. g ƒ1000. Bilj . inz. 9 April , 'snv. 8 
uren, bij  den opzichter  van fortiGeatiéate Woudirchem. 

, tc Q uren, bij  deu architect . vau 
Erkol : bet maken eu leveren vau ecu muziektent. 

,  - April . 

, tc 10 uren, op de : liet 
bouwen van eeu pakhuis voor  T. E  Visser, te -
lingcu. 

, te  uren, door  tien nrrslaanvv. 
ingenieur  te Breda, op bet bureau der  genie : liet één-
jari g onderhoud vnu de kazerncgebouwen enz. aldaar. 
Bilj . inz.  April , 'sav. 7 ureu, hij  den opzichter  vau 
fortificatië n te Berge n-op-Zoom. 

, te 11 uren, door  den comm. der  genie, in 
het lokaal Tivoli : het éénjarig onderhond lo. van dc 
werken te r  cn op Texel, 2o. van de kazerne-
gebouwen enz. te . Bilj . inz. 10 April , te 11 
uren, bij  den comm. voornoemd. 

Zwal le, tc , door  deu eerstaanw. ingenieur, 
iu Oiléoni lo. het ééiyarig ouderhoud der  kazerticgo-
bouwen enz. tc Zwolle; 2o. eene verving vau kazerne* 
gebouwen enz. tc Zwolle. Bilj . inz.  April , 's av. 7 
urun , bij  den ingenieur  voornoemd, 

, te 11 aren. door  deu eerstaanw. in-
gciiiour , in het Orsnjekofnehuis: hel éénjarig onder-
houd lo. van de werken, Bo. van de kaseraegebonwen 
altlaar. Bilj . inz. 1(1 April , lc 2 uren, bij  dtui iug. 
voornoemd. 

s i .  te 11 uren, door  het gemeentebestuur: 
onderscheidene verfwerken. 

 te  uren, door  burg. en weth.: hel 
bouweu van cene school te Vroomshoop en van eeue 
school te , binnen die gemeente. Teekeningen 
enz. ten raadhuize. Aanw. 11 April , van  aren 
tc Vroomshoop, vau 3—5 uron tc , 

, lc 2 uren, door  het minisferio vau finan-
ciën : de levering, in 3 partijen (2 vau 50,000 co 1 
parti j  van ,000 stuks), vau lederen riempjes met 
daaraan bevestigde blikken busjes, voor  het verzege-
len vnn spoorwagens. 

rum , te 1 uren, bij  J. : het groo* 
tend eels vernieuwen van het houtwerk enz. in do kerk 
der . gemeente. Aanw. 10 April , tc 9 ureu. 

, 's avonds 7 uren, door  voogden van het 
, bij  tien gardiaan llidmn : liet 

bouweu eener  naaischool eu woning. . hij  deu 
architect Boinnan. 

, voor  Wed. P. k Bos, bij  B. 1>. Gelder: 
hel houwen van ecu schuurtje cn verbouwing vau ccn 
kot-huis tot 2 arbeiderswoningen. 

, 13 . 

iiurrir. f  . te 10 uren, tlour  den comm. der  genie 
tc (iorinehetii, iu het ; liet éénjarig 
oudcrlioti.1 lo. vau de werken, 2o. vau de kazerncge-
bouwen euz. tc . Bilj . inz. 11 April , 'snv. 
G ureu, bij  den hoofdopzichter  van fortificatië n altlaar. 

, te  uren, door  den eerstaanwezend in-
genieur, in bet gebouw voor . en ff.:  bet éénjarig 
onderhoud lo. der  kazernegebouwen enz. te Utrecht, 
Bo. werken te Utrecht, 3o. werken te k en 
Vreeswijk, lo. werken van den verruimden n 

. Bilj . inz.  April , te 6 uren, bij  den ingenieur 
voornoemd. 

. te 10 uren, tloor  den eerstaanw. inge-
nieur, op diens bureau: hut éénjarig onderhand nor 
kazernegebouwen onz. aldaar. . iuz. 40 uren vóór 
dc besteding. 

, tc 1) uren, door  tien eerstaanw. inge-
nieur  te Zwolle, iu do kazerne bij  dc Bergponrt: lo. 
het éénjarig onderhoud der  kazerncgebouwen enz., 
2o. eene verving vnu kazerncgebouwen enz., beide tc 

. Bilj . inz. 11 April , 'sav. 7 uren, op bot 
bureau vso deu ingenieur  voornoemd. 

Amsterdam, to  uren, door  den cerstaauw, inge-

nieur, in dc cavaleriekazerne: lo. het éénjarig onder-
houd van dc kazernegebouwen te Amsterdam: 2o. eene 
verving van kazerncgebouwen nldaar;  hot éénjarig 
onderhoud der  aardewerken eu zeeweringen in de 
stelling van Amsterdam: to. idem der  metsel- eu tim-
merwerken in de idem: 5o. liet éénjarig onderhoud 
tier  kazerncgebouwen tc : Go. cene verving 
van idem tc idem; 7o. hot éénjarig onderhoud der 
kazernegebouwen tc . Bilj . inz. 11 April , 'sav. 
7 uren, bij  den ingenieur  voornoemd. 

, tc 12 urou, tloor  burg.
[iel bouwen eener  school en onderwijzerswoning

 Aanw op den bcstrdingsdag. 

, to 2',', unui, door  hol ministerie van 
binnenl. zaken. aau liet. gebouw van het prov. best.: 
eenige buitengewone werken uan den grooten -
weg lc kl . no. . g fÜSSO. 

, 14 . 

,  10 ureu, door  den eerstaanw. ingenieur, 
in e : lo. het éénjarig onderhoud van de 
kazerncgebouwen enz. tc Armiem, 2o. vau idem enz. 
e , 3o. van de werken aldaar. Bilj . inz. 12 

April , tc 1 uur, bij  deu ingenieur  voornoemt). 

, te 10 uren, door  liet gemeentebestuur 
van : het bouwen vau ecu schoolloka:il 
met toe behooren tc Poppingaw-or. - by den archi-
tect .1. . Nijdam, te . Aanw. 10 April , tc 
10 uren. 

 te 19 uren, door  bet prov. bestuur: 
lo. het maken eener  schutsluis in de vestinggracht 
tc Grouiugeu,  verbinding van het groot, schecp-
vaartkanaal met het ; 2o. het maken vnn 
verschillende woningen bij  de sluizen vnn Groningen 
naar , in 5 perc. en in massa. 

, 1 3 . 

, te 10 uren, door  den eerstaanw. ingenieur, 
in de teekenkamer der  genie: het éénjarig onderhoud 
lo. der  werken tc Nijmegen, 2o. der  kazernegebod wen 
enz. aldaar; 3o. bet maken van britsen iu bet fort op 
den hoolddam bij  Pannerdcn. Bi[j . lat.  April , te 
 uren, op het bureau vau den iug. voornoemd. 

, tc 10 uren, door  deu eerstaanw. ingenieur, 
in het gebouw . cn W.j  lo. liet maken van 
eene zandbedding voor  ecu bomvrij  gebouw in, hot 
uitdiepen  een gedeelte kanaal langs cn het cga-

, verbreeden en  van een gedeelte 
borstwering van  verdedigingswerk bij  den 1 

Uitweg in dc stelling van ; 2o. liet doeu 
 herstellingen aan ka/.eriiogehouvvon te Utrecht; 

Un. eene verving van kuzernogehouweu, eni. tc Utrecht. 
Aanw. van no. ,  April , te  uren. Bilj . inz, 
18  's avonds G uren, bij  den ingenieur  voorn. 

iirii-fien . tc  uren, door  deu waarnemend eerst* 
d ingenieur, iu t Wapen van Amsterdam: 

liet éénjarig ouderhoud lo. der  werken, 2o. vau dc 
kazernegebouwen aldaar. Bilj . in/,. 13 April , 's avonds 
7 uren, bij  deu hoofdopzichter  vau fortificatië n aldaar. 

, te 11 uren, door  den comm. der  gonic, in 
tien : liet éénjarig onderhoud lo. van werken, 

. van dc kazenicgcbouwcu; So. cene verving van 
werken, alles tc . Bilj . inz.  April , 'sav. 7 
ureu, op het bureau van deu  voornoemd. 

voi. rsi.oiri , te 11 uien, door  den  der  genie, 
iu liet gebouw der  arrondissementsrechtbank : het één-
jari g onderhoud lo. der  kazernegebouwen enz. tc 
Amersfoort, 2o. der  werken op dc legerplaats bij 

. Bilj . iuz. 13 April , s av. S uron, op liet 
 van deu comm. voornoemd. 

, lc 11 uren, in bet rechthuis: bet bou-
wen  een be waarschoollokaal. 

m pon , tc 12 uron, door  tien eerstannw. ingenieur 
e Zwolle, in het. l tics Pays-Bas: liet éénjarig 

 in U  der  kaseraegebonwen enz. te . 
i . inz. 13 April , 'sav. S uren, op het bureau van 

tien r  voornoemd. 

, te 12 uren, door  dijkgraaf cn heem-
raden van het Bijlmermeer, bij  deu kastelein B. Ver-
vetjes: lo. liet 3jarig onderhoud en vernieuwingen 

 2 vijzel- en 3 sclicprnd watermolens en bijbehoo-
rende pofderwerken: 2o. het -(jari g onderbond en ver-
nieuwingen vau zcilumkorswerk iu geimdden polder: 
8o> bot uitdiepen van molentochten eu weteringen iu 
mccrgein. polder. 

, te 4 uren, door  liet gemeentebestuur: de 
levering van 500 stère verbrijzelde keien, op den 
kunstweg over  tic , Stnds-Xiciiwcpolder  en den 
Oiulcdijk . 

, te (i uren, bij  den koopman Th. Steen-
sma : het bouwen vau een dubbel graanpakliuis. 

l : lo. hel begnippen van dc stadsaan-
wassen aau den ! , iu 5 perc; 2o. hel. herstellen 
eu onderhouden van afwegen, lanen  overreden op 
de stadsbezittitigcii te Groningen, in 2 perc. Bilj . 
iuz. bij  tien  der  Btndabea. to Groningen; 
hij .  te Uw.  B. Boelofe, op-
zichter  der  Stads Polder  en n te -
iterwold. 

Jan . tloor  deu burgem. vau d : tie leve-
ring vau 2-r,0 stèie grint en 80 stère mae-adain. 

, door  liet gemeentebestuur  van , 
bij  deu burgem.: de levering van 75 s onderhouds-
grint ; Bo. door  bet gemeentebestuur  van Nissc, bij 
deu burgem.: de levering van 100 1 idem. 

, door  burg. en weth. van d : het 
wegruimen tier  Truitjezijlsbru g tc r  en daar-
voor  maken eener  ijzeren ophaalbrug met houten lantl-
liooftlen cn vleugels. 

, 1«) . 

, te 11 uren, donr  den eerstannw. inge-
nieur, n de : het éénjarig onderhout! der 
kazernegebouwen enz. nldaar. Bilj . inz. 16 April , bij 
tien ingenieur  voornoemd. 

 te  Vj  uren, tloor  de Nederl. Centraal* 
spoorwegmaatschappij: het. vergroolon cn vernieuwen 
vnn do stal ionsge bon wen te Putten, Nun-pcet cn 
llnttcm . 

.tivri i i , tc 12 uren, lor  secretarie: het leggen 
 Portlautl-cenient-riolen, gebakkon-iiardeu ritvolbni -

zcu en draiertrhuizen in het. terrein van liet in aan-
bouw zijnde ziekenhuis, en dnor  den weg achter 
's  werf, en het maken der  bij  die rioleering 
behoorendc werken. 

l r . ». (Noord-Bnih.), te 2 ureu, door  den 
burgem.: liet bouwen van een raadhuis tevens vcltl-
wacliturswoning eu braiidspuithuisjc , met levering der 
bouwstoffen. . bij  den  F. Goijart s 

 Tilburg . Aauw. te 12 uren. 

, l » . 

Tue l lo, te 10 uren, tloor  het gemeentebestuur: de 
levering vnu p. BO.  grint . 

, te 10 uren, floor  het bestuur  der  wa-
terkcering van hel. calamitcuso waterschap Walsoorden, 
bij  .1. F. Adrinansrii s  liet uitvoeren van verschillend» 
werken e levering van diverse benoodigdhoden 
ten dienste vnu genoemden polder. 

'n- l la ie, to  ureu, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken: liet. éénjarig onderhoud van de werken 
tot verbetering van tien waterweg van m 
naar  zee aan den k van . Annw. 12 April . 

g /"08,000. 

Nlgteveebt, te 11 uren, door  het bestuur  van het 
waterschap Garsten, in het polderhuis: het bouwen 
van oen nieuwen achtkanten vijzelmolen, op het ter-
rein vnn den afgebrnnden wipmolen. Aanw. 11 April , 
van 10—1 uur. 

, tc  uren, door  tien directeur 
der  marine: lo. liet Vervangen door  ccmcntvloeren 
vnn houten vloeren, het leggen van eene
bestraling,  het verplaatsen dor  omrastering aan het 
buskriiittnagazij n np tie Tien Gemeten; 2o. eveneens 
op dc Tien Gemeten hot maken V U eene
cn twee mecrstoelcii, het maken van een opgehoog-
den weg met bijbclionrcnd c werken, en het daarop 
aanleggen vnn eene spoorbaan met bijlcverin g van 
wagotitjcs. Aanw.  April , van 10—12 uren. 

, le 12 ureu, donr  burg. en wetli., in c 
: het gedeeltelijk vernieuwen van de brug over 

dc Vcclit aldaar. Aauw. \2 NprÜ, van 11—2 uur. 

 tc 12';, uren, door  bot gemeentebestuur: 
het dempen en rioleercn vaa de gracht tusschen de 

- cn . 
Z a l k, tc 8 uren, door . : het afbro-

kea cn wederopbouwen eener  landbonwersbchuizing. 
Aauw. te 10 uren. 

, door  liet waterschap -
phaert-ena.il. Z.: herbesteding dor  werken, die op 22 

t zijn ingehouden. 

, ao . 

Vllage, te 12 uren, door  het ministerie van biu-
nenl. zaken: het maken van  noordelijk landhoofd 
der  brug over  de Waal beneden Nijmegen cn van 
eenige andoro  op tien rechter  VVaalocvcr. . 
bij  den eerstaanwezend ingenieur  te Arnhem en don 
sccticingeuiour  te Nijmegen. Aanw. 10 en 12 April , 
telkens te 1 uur. g ƒ221,000. 

l «f ineren, to 1 uur ,  het hoofdbestuur  van 
het waterschap , op bet  ver-
diepen cu gedeeltelijk verbreeden van het afwaterings-
kanaal in dat waterschap, tor  gezamenlijke lengte van 
ongeveer  14,025 . Aanw. 13 April . 

, te 2',, uren, door  het prov. bestuur; het 
bouwen van eeue school cn onderwijzerswoning tc 
.lisp. Aanw. 15 April . 

, S , 

, tc 10 uren, door  liet ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw vau liet prov. best.: 
lo. het aanleggen van werken op het strand  de Oude 

, noordwestzijde vaa Schouwen. Aanw. 15 en 
is April . g ƒ .600; 2o. liet maken en stollen 
van den ijzcreu bovenbouw eener  loskraan tc Vlis-
singen met eeue draagkracht van 50,000 . Aanw. 
15 cu 18 April . g ƒ 30,000. 

, le 12 uren, door  het prov. bestuur.: 
bet tweejarig onderhoud lo. van het kanaal van -
k  in naar  Stroobos met tic bruggen, tolhuizen, trek-
wegen enz., 2o. van de  er- cn -
bruggen , 3o. vau de Nesscrzijl ou de draaibrug over 
tic Boorne, 4o.  dc l eu bij  belmoren. 5o. 
het driejari g onderhoud der  werken behoorendc tot 
het knnual van do Nieuwczijlen over m cu 

n tot in de haven vnn , in 2 
perc, Go. idem aau tie verspreide bruggen, in 2 perc. 
Aanw. den Oen dag vóór do besteding. 

Zwal le, te 12 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, anu liet gebouw vau het prov. bestuur: 
bet doen  klinkcrbestratiiige n op den grooten wog 
le kl. no,  , gedeelte van r  naar  Goor. Aan-
wijzing 13 April . g f*5880. 

, . 

l l i s , tc 10 uren, door  deu eerstaanw. 
ingenieur, in kamer A1G vun kazerne no. 1: het één-
jari g ouderhoud lo. vau de werken, Ba vau do ka-
zernegebouwen enz., 3o. cene verving van werken. 
Bilj . inz. 20 April , 'snv. G uren, op het bureau der 
genie. 

l lengela (Gelderland), tc 11 uren, tloor  burg. en 
weth.: het bouwen eener  nieuwe school en onderwij-
zerswoning in de buurtschap Gooi. Teekening cn 
bestek liggen ter  secretarie. Aanw.  uur  vóór de 
besteding. 

g S . 

, te 11 uren, door  het bestuur  van den 
Palensteinschen polder, in liet raadhuis; bet vijfjari g 
onderhoud van de 8 sclieprad-watennnlens en verdere 
werken des polders, Aauw. 10 April , te 10 uren. 

, tc 12 uren, door  het ministerie van bin-
nen!, zaken, aan liet gebouw van het prov, best.: 
de levering van turf ,  het drijven vaa stoom pomp-
werk tuigen s liet Noord-Wjlleinsknntiu l iu'70, in 
perc. ad GOO.OÖO, 000,000, 030,01)0 ou 700,000 stuks. 

, ter  secretarie vau Zcvcn-Grictcnijen-cu-
Stad Slooten : tie levering van hout, in 6 perc. 

, . 

/ i j i , to 11 uren, tloor  do Zevcn-Orictotiijen-en-
Stad Blootcn, bij  Bouwhuis: liet herstellen van eenige 
pnal-, aard- eu kapwerkcu, kislviiühigcn enz. 

, 1 X e l . 

Vllage, tc 1 uur , door  bot ministerie van oorlog 
dc levering der  benoodi<\de brandstoffen aan dc mili -
taire wachten in het , van 1 Juli '70—30Juni*77. 

, tc  uren, tloor  het ministerie van biu-
ncnl. zaken, aan liet gebouw van liet prov. bestuur: 
lo. bet verdiepen van eenige gedeelten vnn het Noord* 
hol!. , tn 2 perc cn in massa. : perc. 
 ƒ33,900, perc. 2. ƒ15 ,100; 2o. het voorzien der 

hoorden vnu het. Noord holl. , iu 4 perc -
ming: pere.1 /"77SO; perc. 2 ƒ 14,200; pcre. 3/97GO; 
porc. . Aauw. 22 April . 

Op luie  le bepalen datum. 

, door . va:i : het afbreken en 
Wederopbouwen van een nieuw voorhuis op tien houw-
liof .  deu opzichter  S.
man, to Eist. Annw. S en 11 Apri l , lelkens van 
9—18 uren. 

 van . 
, 20 : do levering vnn voorwer-

pen vau g eu uitrusting , in 10 porc: 
Perc. 1. J. A. de BOOJ , te 's-Bosch, /1» ,134; 

Arntzenius Jnnnink cn Co., te Goor, /16,G2Ö ; Anker-
amit en Co., to , ƒ 15,620. 

Perc 2, . 11. dc Jongh, tc , ƒ 1212.50: 
Jannink en ('o., te Enschedé, /1900: J. A. de Booy 
Jr. , ƒ1105. 

Pcre. 3, Ton Broek, f5480] Arntzonius Jnmiink cn 
Co., f6089; Jannink on Co.,/4700; . . de Jongh, 
ƒ4739.50; Bontjes en Vau Stoeden, tc Amsterdam, 

; J. A. de y Jr., ƒ4503. 
Perc. 4, Booties en Van Steetlcii. ƒ1070.50: J. A. 

de Bot» Jr . , / l830j  Van n en Co., tc Boxtel, 
ƒ 1601. 

Perc 5, J. A. dc Booy Jr., /2U54; . c Jongh. 
/2Sf8; Boutjes cu Van Sleeden, f8706. 

Perc. 0, A. Bryce, te Amsterdam, ƒ 501; Bontjes 
cn Van Steeden, ƒ291.20; J. A. de Buoy Jr. . ƒ280. 

Perc 7, J. A. dc Booy Jr. , ƒ 6 7 2; A.Brycc, ƒG4S. 
Porc S, J. F. Sogers en Zn., te Breda, ƒ 998; J. 

A . de Booy Jr., ƒ 9 2 0. 

Perc. 9, . Nijman, to 's-Bosch, ƒ 5 3 8; . vnn de 
Winkel , tc 's-Bosch, ƒ 5 2 4. 

Perc. 10, Van der , ; . van de Win-
kel, ƒ115 .50; B. Scltullor  cn Zn„  te , ƒ 1 1 2; 
J. A . dn Booy Jr. . ƒ 105. 

Perc 11 , W. n en Zn., c / 1454; B. 
Schullor  en Zn., ƒ 1358; Ten Broek, f1353: F. Pau-
wels, to / 1335; J. A. de Booy , ƒ1250. 

Porc 12, W. n en Zn., ƒ j  W. van Graf-
horst, tc , / 7G8 ; F. Pauwels, ƒ 737.50. 

Porc. 13, F. Pauwels, ƒ 1221; W. n en Zoon, 
ƒ 1 1 98 80: J. A. do Booy  f1176: J. F. Scgcrscn 
Zn., ƒ1134. * 

Perc 14, W. J. van , tc , / 750; 
P. t en Zn., tc , f713; F. Pauwels. 

ƒ731 .50; ff.  lc l'treeht, ƒ 0 7 9 . 2 5; J. A. de 
Booy  / G7G. 

Perc. 15, F. Pauwels, ƒ 5112;  F. Sogers en Zn., 
ƒ 4 3 0 0; J. A. de Boov Jr., ƒ3001: B. Schullcr  en Zu., 
ƒ 3 8 9 5; T. . van  te 's-Bosch, ƒ3800. 

Perc. 1G, Jnnnink en Co., ƒ3203; . do Jongh, 
ƒ 3 1 3 8; Bontjes eu Vnn Slcedmi, ƒ 3035  J. A. de Boov 
Jr. , f3030. 

Perc 17, W. J. A. Uelmnn. te Breda, ƒ1978.50; 
W. J. van , ƒ1889 .00; J . A. de Booy , 
ƒ1814.50. J 

Perc. 18, W. J. van , / 200.50; J. A. 
tie Booy Jr. . ƒ243.75. 

Perc 19, kt . do Jong, ƒ432; J. A.dcBooyJr., 
ƒ 4 1 7; Bontjes cn Van Sleeden, ƒ 417. 

ciekerk. 23 : hot maken van ccn vierkanten 
windwatermolen van 12.70 . vlucht; ingekomen 6 
bilj. , als : 
11. W. de Boer, te Warga. j 1926. 
W. Epema, „ , „  1785. 

. . Zijlstra , „  Baard, „  1772. 
G. A. v. tl. Wal. „  Veen wonden, „  1088, 

. J . v. d. , „  Oeukcrk, „  1695. 
S. , „  Gickerk, „  1453.20 
gegund. 

, 24 : liet opruimen van eene oude 
stalling eu kootshuis en het daar  ter  plaatse bouwen 
vaa een graanpakliuis; het doen van eeuige vertim-
meringen, verf- cu behangwcrkeii in dc woning van 
C. van l CJz.; ingekomen 4 biljetten, als: 
Zuitkoff , to Groningen, ƒ 29,000 
1). Offringn , „  idem „  21,705 
J. , „  idem „  17,479 
 F. Frijborg , „  idem ,. 16,028 

Zwal le, 25 : liet afbreken van een perceel 
op dea k van do Nicuwmarkt on het Gasthuis-
plein, en het daar  ter  plaatse bouwen van een woon-
huis- ingekomen  bilj. , als: 
B.  Trooster, tc Zwolle, / 12,450 

. Bruins en A. Blocks, „  idem „  11,300 
J. . van Osoh, „  idem „  10,549 
11. Grove, „  idem ,, 10,500 
A. Bomhoir, „  idem „  10,135 
G. Schutte, „  idem „  9,999 
A. v. d. Belt, „  idem „  9,993 
G. . vau Veen. „  idem „  9,700 

. . , „  idem „  9,420 
. J. van , „  idem „  9,330 

J. , „  idem „  9,099 
gegund. 

, 27 : het verlengen vau dc dis-
tilleerderi j  van s cu Co.; ingekomen 3 bil-
jetten, als: 
C. Atidersson, tc , ƒ 2492 
1). Wijsbroek, „  idom „  2489 
J. Ouweiitlijk , „  idom „  2440 

, 28 : hot docn van werken bij -
duin, als: liet maken van cene fuudcering voor  een 
ijzeren kustliclittore n eu liet bouwen van 2 woningen 
voor  den dienst der  verlichting; ingekomen 7 bil-
jetten , als: 
1). Tool, te Wognum, ƒ 39,490 
P. Verben, „ , „  37.700 

. v. d. Tas. „  VGravcsande cn 
A. ff, de Visser, „  Goriuchem. „  36,300 

T. do Vries, „ , „  35,S20 
A. S. Schanfsma, „ , „  32,300 
J. Spruiit , „  Nieuwediep, „  31,847 

o Gebr. Sloorman, „ i „  31,707 

rijoioke r  28 : bet amoveeren van den ouden 
en bet bouwen vau ecu nieuwen kaaimuur  langs de 
Westlaan aldaar; iugek. 5 biljetten, als: 
A. . tc Vrijenban , ƒ 2G12 
('. van Tilburg . „  Nootdorp. „  2380 

. . Vroomans, „  Stomp wijk , „  2200 
G. tic c en Zn., „ , „  2084 

. J. Vroomaus, „  Pijnackor, „  2049 

l  d. 2S ; liet bouwen eener  naaischool 
mot woning 'bi j  het St. Authonygasthuis; ingekomen 
9 biljetten , als

. Spoor, tc , ƒ 10,100 
S. dc Vries, „  Parrega, „  10,330 
T. J. Westendorp, „  Bols ward , „  9.998 
ff. Boorman, „  Slichtum, „  9,917 
li . . Fccnstra, „  Bolsward, „  8,640 

, „  Ytons, „  9,575 
F. , „  Bolsward, „  9,549 
G. Visser, „  Ylst, „  9,414 
J. Oostcrbnan, „  Bolsward, „  8,000 
niet gegund. 

, 29 : het leveren , aanvoeren 
en verwerken van 100 ! grint en 10 3 geklopte 
puin, ten behoeve vaa don rijweg op de Overleeker-
gouw; minste iuschr. was . , te Purmerende, 
voor  f681. 

. 29 : het maken van een puin-
baan, lang 927 ; ingekomen 7 bilj. , als: 

. Zwolsnmn. te Groningen, ƒ 2324 
.1. Veendijk, „  Obcrgum, „  1970 
.1. Stoenhoff, „  Appingedam, „  1895 
P. , „ , „  1847 

. lliiizinga , „  Oldeliove, „  1840 
, „  Groningen, „  1803 

P. 11. , „  idem „ 0 

ZUl»e, 29 : liet maken en zinkeu vnn 2 zink-
stukkon niet bestorting tut verdediging van tien oever 
van het waterschap Bruinisse; ingekomen 18 biljet -
ten, als: 
J. . , t« Goes, ƒ 15,300 
ff.  A. Visser. „  Sliedrecht, „  11,500 

. Orons, „  Colijnaplaat, „  14,000 
 Vijverberg , „  Sirjnnsland, „  13,999 

J. koole, „ s weert, „  13,500 
J. v. d. , „  Zierikzee. „  13,310 

 v. d. ff  Gocdorecde, „  13,200 
B. tien Exter  vau deu 

Brink , „ , „  12,990 
P. .1. Visser, „ , „  12,878 

. , „  Goctlereedo, „  12,850 
. Bolier  Cz., „  Bruinisso, „  12,840 

G. , ., Sliedrecht, „  12,G93 
C. dc Jong, „  idem ., 12,000 
Gebr. Bolier, „  Scherpenisse, „  12,350 
G. Bolier , „  idem „  12,328 
P. J. van , „ , „  12.29S 
A. van Popering, „  Bruinisse, „  12,140 
C. , „  Sliedrecht, „  10,970 

I , 30 t ; het makeu der  gebouwen en 
verdere kunst- en nardewerkeu voor  1 onder*  en 1 
bo ven-stoomgemaal vonr  tier. Ziiidplaspoltlcr , in 2 
perc en in massa: perc  (ontlergemaal): C. v. d. 

 te , ƒ40,400: P. Vorbmggmi, te 
Waddinxveen, ƒ46,800. 

perc. 2 (bovengenuuü): P. Verbruggeu, tc Wad-
49

massa: ingek. 5 bilj. , als: 
P. Vlastnan, to Bodegraven, ƒ 98,700 

. Blokland, „ , „  92,500 
A. . „  Waddinxveen, „  S8.8S8 

 J. C. , „  idem „  28,300 
P. Verbruggcn, „  idem „  87,400 

, 31 : het leveren van eenige tcle-
granfhehoeften feu dienste der  overzecschc bezittingen, 
in 4 pcre: ie perc. ijzeren telegraafpalen: j 
de Prius van Oranje, tc , a ƒ15.87 per  stuk; 
2e perc ijzeren champignonbeugels: J. G.Giithsclimidt , 
tc , ii ƒ0 .18 per  stuk; 3c porc salmoniuk : 
F. van Falkonbnrg, te , a ƒ0.74. per  kilo: 4e 
porc. bruiusteen: J. n en Zn., te , ü 
ƒ0 .50 per  kilo. 

, 31 : liet doeu van eeuige bestra-
tingen op tien s grooten weg lc kl . no. , 2e zijtak, 
van (ironingeti naar  de, grensscheiding met e 
hij  tie Punt; iugek. 0 biljetten, ala: 
T . dc Jong, te Groningen, ƒ 3 2 25 

. J. , „  idem „  3200 
E. , „  Sappemeer, „  3123 

. Zwolsnmn, „  Groningen, „  3100 
J. v. d. Vecu, „  Zoutkamp, „  2990 
P. . „  Groningen, „  2931 

. 31 : het aanleggen van slccn-
glooiing op tint beloop van bastion 1, beroordeu ilc 
Westbuitensluiscn van het vernieuwen der  stcenstrook 
op den berm van den oosthavendijk te Neuzen; minsto 
inschr. was P. J. van , te , voor 
ƒ 5390. 

, l April : lo. het vernieuwen van den bo-
venbouw enz. van dc Stecncnbriig, huiten dc Waard-
barrière ; minste inschr. was J. . Cornolissen, te 
Amsterdam, voor^90O. 

2o. het verlengen van den noordelijken veerdam 
voor  tic schipbrug over  de k te Vreeswijk; minste 
inschr. was J. Barntiveld. tc Vreeswijk, voor  ƒ 10,500. 

, 3 April : lo. het leggen van rioolleitlingen 
tc Sclievcningnii, van tien duinvoot bij  het einde der 

t tot SOO . voorbij  de Vuurbaak: minste 
inschr. was (J. , te , voor  f 36,500, 

2o. het onderhouden der  walmurea en beschoeiingen 
te ; minste inschrijvers waren . d« Swurl 
en Zn., lc , voor  ƒ13,988. 

So. liet mnken vnu eon bijgebouwtje aan het gebouw 
der  duinwaterleiding; minste inschr. was A. , te 
Scheveningen, voor  ƒ 30GU, 

Leiden, 3 April : lo. liet leveren, cn plaatsen van 
eenige stootpalen; minste iuschr. was P. van der , 
tc , vc-or  J 1320. 

2o. het vernieuwen van houten overdekken en hor-
stellen van trottoirvloerc n op bruggen, iu 2 perc.; 
minste inschr. wuren : pcre.  , P. . van Erkel , te 

, voor  ƒ1320; perc 2, .1. N. van der , 
voor  ƒ0119. 

, 3 April : lo. het maken van ccn trot -
toir  in tic : geguud aau , te -
sendaal . voor  ƒ G200. 

2o. het maken van een bazaltmtiur  cn liet plaatsen 
daarop van een ijzeren hek langs den Paardonloop; 
gegund aan A. , tc , voor  ƒ4100. 

So. verschillende kei bestratingen; gegund aan -
iers, te Ginnckcu, voor  ƒ5339. 

, 4 April : het bouwen van eene woning 
voor  tien dienst van bet loodswezen, bij  dc monding 
van het Noordeeekanaal; minste inschr. was B. van 
der  Weerden, te Utrecht, voor  ƒ 8 9 4 9. 

, 4 April : lo. liet doen van herstellingen en 
vernieuwingen aau den grooten toren; gegund aan . 

h ou . G. s C.Oz., te Arnhem, voor 
2 pet. boven tarief. 

2o. het onderhoud e z. van bet rivierbad,  3o. liet 
bcstratcu van ecu gedeelte van den Westervoortsclic-
dijk : lo. 2o. 
Th. Eibers, te Arnhem, ƒ 37J5 

. van tie Sand, idem, 3587 ƒ 17S5 
. W. , idem, 27G7 

A . Vale, idem, 3i48 
B. teu Bosch, idem, 2S75 

. . Bonder/, idem, 2020 
. , idem. 3482 10

hel werk sub lo. cu So. geguud; dat vau sub 2o. 
aangebonden. 

, 5 Apri l : het makeu vau ooue steen* 
koleubergplaats op het terrein 'en zuiden van tie ipis-
fabriek; gogund aan T . G. Bekhuis, tc , 
voor  ƒ21,877. 

, 7 April : het onderhouden en het uitvoe-
ren van eenige vernieuwingen aan de grens kan toren 
tc , c eu , vau tien dag 
der  goedkeuring tot 31 . '78, in 2 perc: minste 
inschr. waren: pcre , .1. . Smoltzer, te Groenlo, 
voor  ƒ 1 1 4 2; nero. 2, . G. van , te Groenlo, 
voor  ƒ790. 

V m o f e der  liericlite n en . 

. 

Amsterdam. Op grond der  bepalingen van 
de nieuwe wet der j  tot bevordering 
der  Bouwkunst is tien leden door  het Bestuur  bij 
circulair e : 

1°. kennis gegeven in de algemeene vergadering 
van 1870 volgens den bes taanden rooster  twee 
leden van bet bestuur  aftreden en dri e leden ge-
kozen worden: 

2". opgave gedaan van tie namen tier  aanblij-
 leden vnn het bestuur: 

3°. idem van de namen der  aftredende lettenen 
4". een stembiljet ti»ege.zonden. 
Wij  achten het niet ondienstig den belangstel-

lenden in herinnering te brengen, dat deze bil -
jetten uiterlij k op 23 Apri l e. k. vrachtvri j  moe-
ten bezorgd zyu aan het adres van het Bestuur 
der . 

r  de keuze voor  de nieuwe bestuurders moet 
geschieden uit» tie leden, te Amsterdam woonach-
tig , heeft het Bestuur  tie mutation, die na 1 
Juli 1874 in de lyst der  leden hebben plaatsge-
had, in de genoemds circulair e mocilcgcdceld en 
deze opgave later  aangevuld tloor  eene aankondi-
ging voorkomende iu n°. 14 vau dit weekblad. 

. u 9J7**" t j.1. bad deprjkt -
tiitdeeling plaats aan de leerlingen van de Am-
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bachtsschool, in de groote zaal vun de Sociëteit 
, wier  wanden van onder tot boven 

waren bedekt met de teekeningen van de leer-
lingen — op zich /elven beschouwd een reuzen-
werk, dat pleitt l voor de arbeidzaamheid en de 
vorderingen der  knapen. 

Nadat door de c Symphonie- en 
, geheel uit dilettanten be-

staande, een ouverture van Verhulst was ten ge-
hoore gebracht, nam de beer . Pincoffs, Voor-
zitter  van het , het woord, om te consta-
teeren dat de Vereeniging zich in toenemenden 
bloei mag verheugen. t aantal leerlingen neemt 
toe en zy, die dc school, na de studiën volbracht 
te hebben , verlieten, zyn meest allen goed terechl-
ge komen en houden de belofte, die zij  hebben 
afgelegd , om door hun gedrag het feitclyk bewijs 
te leveren van de goede vruchten die de Am-
bachtsschool afwerpt. r  cn doorliet goede 
loon dat aan deze jongelieden wordt toegekend, 
ontvangen de ouders de belooning voor de opof-
fering, die zij  zich getroostten, toen zij  hun zoons 
naai de Ambachtsschool zonden, in plaats van le 
trachten dadelijk eenig geldelijk voordeel van hun 
arbeid tc trokken. t getal leerlingen is van 
lieverlede zóó groot geworden, dat uitbreidin g 
van de school noodzakelijk was. Tot die uitbrei -
ding is het r in staat gesteld, doordien 
de daiuens Criellaert den haar in eigendom toe-
beboorenden grond achter de Ambachtsschool 
aan de Vereeniging kosteloos in gebruik afston-
den, terwyl het noodige kapitaal (ƒ 15,000) 
vrijwilli g door  belangstellenden ter  beschikking 
van bet r  werd gesteld. Aan allen betuig-
de spreker  groote erkentelijkheid. e uitbreidin g 
zal ook in dien zin hare goede zijde hebben, dat 
de leerlingen er  eene ongezochte gelegenheid door 
zullen verwerven, om zich meer en meer  prac-
tisch te bekwamen. e nieuwe gebouwen toch, 
waarin de jongens later tot ontwikkelin g zullen 
worden gebracht, zullen door de jongens zelven, 
onder  leiding van onderwijzers, worden opgetrok-
ken. Spreker  deelde ook nog mede, dut de open-
bare lessen aan de Ambachtsschool op den 20' , f n 

en 30'"' " t plaats hebben, sporende hij  ieder 
aan de inrichtin g alsdan te bezoeken, waardoor 
men, beter  dan door eene prijsuitdeeling, de wer-
king der  school zou kunnen nagaan. 

e heer  Francois bracht daarop een kort rap-
port uit omtrent den toestand der  school, die ook 
hierui t bleek in bloei toe te nemen, liet aantal 
leerlingen, waarmede de nieuwe cursus, is aange-
vangen, bedraagt 220. 

e heer  Pincotls had een woord van aanmoe-
diging aau de leerlingen die geen prijzen verwier-
ven, een woord van lof aan de bekroonden cn een 
hartelij k woord van afscheid aan de leerlingen 
die de school verlaten. 

e heer  Joost van Vollenhoven bracht hulde 
aan het Bestuur en deed dit namens de ouders, 
die roet erkentelijkheid vervuld zyn over al het 
goede dat hunnen kinderen wordt geleerd en voor-
gehouden. j  verheugde zich er  over, dat het 
nut van ambachtsscholen meer en meer  wordt er-
kend, en begroette in de e Ambachts-
school met groote voorliefde de uitgebreidste in-
richtin g van dien naid in den lande. 

Na de uitvoering van de jubelouvertur e van 
Weber, nam de beer  Pincoffs nogmaals het woord 
om , onder  toejuiching der  aanwezigen , in eene 
uitvoerige rede, met veel welsprekendheid erken-
telijkhei d te betuigen aau den Burgemeester, den 
beer  Undo, bet h Bestuur (in het bij -
zonder aan den heer  Eickuia, als Voorzitter  van 
de Communie van Onderwijs), de aanwezige com-
mission en genoodigden, het onderwijzend perso-
neel cn verder  aan allen, die rechtstreeks ol'  in-
direct tot deu bloei der  inrichtin g en deu luister 
van deze feestviering medewerkten. j  sprak 
daarbij  het vertrouwen uit , dat de Gemeenteraad 
en bet publiek steeds bereid zullen worden be-
vonden eene inrichtin g te steunen die, niet om-
dat zij  wegsterft maai'  omdat zij  zich met kracht 
ontwikkelt , behoefte heeft aan verbooging vau ge-
wone inkomsten. 

Advertentien. 

r ie n
l i , die de twee laatste jaren 
| ' j  in d werkzaam was, zoekt, gesteund 

door beste getuigschriften, als zoodanig werkzaam-
heden. Adres letter O , aan den -
handel F. VA N ,  bij 
de  le

Tord t gevraagd, om dadelijk in dienst te tre-
den, aan het bureau van een r 

- . der  Staatsspoorwegen, een
 Salaris /

's muands. Offerten worden  ingewacht bij 
den heer . VA N GAA  te

T E O OP. 

 nu ü tul l ü Paarden-

kracht . 

 om door  stoom tc 
worden gedreven. 

 van  paanicn-

kracli l met kalei van  paardenkracht. 

 van ."< paardenkracht, ge-

hruik t voor  ihrectiehout, ook voor  sleepboot. 

n
Ue Stoumhooten staan ter  betera opname oji 

de helling en zijn henevens de s enz. 
allen goed in orde cn dagelijks le bezichtigen. 

Adres . G op de welf in 
dc e Wittenburgei straat te

W ordt gevraagd, om dadelijk in dienst te tre-
den , cen

 , op eene belooning van ƒ  per 
maand, om het loezigl le houden bij  de vergroo-
tin g van een Stationsgebouw.  offerten 
worden ingewacht aan het bureau van den Sectie-

r  der  Staatsspoorwegen te

. 
S

 zullen op  den 24 

 's voormiddags halftwaall, ten -
huize, in het openbnar, bij  enkele inschrijvin g 
aanbesteden: 

e voorwaarden en teekening liggen alle werk-
dagen van 10—] uur  ter  inzage op de plaatse-
lijk e Secretarie alwaar op  aanvraag een 
afdruk van het bestek voor 50 cents verkrijg -
baar is. 

n zijn te bekomen bij  den Gemeen-
te-architect, door  wien aanwijzing op het bouw-
terrein in de t wordt gedaan den 20 
Apri l 1870, des namiddags halftwee. 

 Amersfoort, 
W. . . 

E 

. 
S

 zijn voornemens, op  den 19 
 1876, des namiddags ten 1 ure, ten -

huize aldaar aun te besteden: 

Alles nader  omschreven in het bestek en de voor-
waarden die. op de gewone dagen en uren, ter 
lezing liegen op de  en het 

 te  en ook voor 

den prij s van 50 Cents verkrijgbaar  zyn bij  Wed. 
P. VA N E en ZOON, Boekdrukkers 
in den  n". 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan ge-
meld Timmerhuis. e aanwijzing iu loco zal 
plaats hebben op  den 15  1870, 
des namiddags van 2 tot 3 ure. 

T BESTUU  is voornemens op  15 
 1870, des namiddags ten één uur , aan te 

besteden: 

Aanwijzin g in loco g 13 Apri l ten 
10 ure. 

Bestek en voorwaarden tegen betaling van 25 
Cts. te bekomen op 8 Apri l bij  de portier s der 

; de teekening aan het bureau der 
e ter  inzage. 

E 

. 
Op g den 13en Apri l 1870, des mid-

dags te  uren, zullen Burgemeester en 
Wethouders der  gemeente  op het -
huis aldaar, in het openbaar

e voorwaarden liggen ter  inzage alle werk-
dagen op de Stads-Ti iu mer  werf, 's morgens van 
10 tot des namiddags i uren, en zijn aldaar te-
gen betaling van 10 Cents verkrijgbaar . e in-
schrijvin g geschiedt op gezegeld papier, onder-
teekend door den gegadigde eu zijne bergen,
bezorgen aan de Secretarie der  geu.eente (iinan-
tieele afdeeling) voor of op deu dag der  verpach-
ting, vun 's morgens 10 tot 12 uren. 

Verdere inlichtingen kunnen bij  den gemeente-
architect verkregen worden. 

AAN . 
Op G N 25  1870 des 

avonds ten 7'/ 3 ure sal, in het s van de 
E S in de  te

iu het openbaar  worden 

: 

t bestek en de teekeningen liggen ter  visie 
in het Stations-kofliehuis van den heer  SNEP-

S le , terwyl bet bestek tegen 
betaling vnn 50 cent te bekomen is by den heer 
A. S op den  cn inlichtin -
gen gegeven worden door den architect P. VA N 

E E Jz., aldaar. 

Naar  aanleiding van Art . 52 heeft het Bestuur 
dc eer, n leden tc herinneren aan de

 tc houden bij  ge-
legenheid der  Algemeene Vergadering en -
komst op 17 en 18  in het

 te Amsterdam; hierbij  nader  wyzende op de 
bepalingen (vermeld bij  convocntiebiljet N" . 32), 
die het Bestuur  wenseht, dat in acht genomen 
zullen worden. 

J. . ,

. W. , 1*

 1 Apri l 187G. 

E. . 

Specialiteit van  ter  bewerking van 

 eu

, 

 55, . 

E \ S 
. 

 van Y &  (."' . te  ter  dade-
lijk e aflevering gereed tot minstens concurreerende 
prijzen. 

S EN C°. 
 79,

 met  en 
 cu alle soorten van

in gegoten, gedreven of bladzink. 

k „de e " 
E JONCffl C o, l ï v . . 

t e
Bevelen zich aau tot het inrigten van
 en het geven van  voor  inrig -

tingen tot uitvoeiing van Publieke Werken enz. 

. 
Op  21  1870 zal, ten s 

van de Gemeente  in 't openbaar, 
bij  enkele inschrijving , tot  worden 

: 

de  staande 
in de dusgenaamde  aldaar 
met , zwaar, op het midden gemeten 
35 bij  40 . en lang ongeveer 20 , waarvan 
een van geslagen ijzer  (in 1873 vervaardigd) en 
één van Gieencnhout, — , lang 7 . 
en . lang 4.70 , beiden van gegoten 
ijzer ,  van Greenenhout, zwaar 37 bij  37 

, lang ongeveer 10 . en  van 
geslagen yzer, in middellij n groot 5.00 . 

e verkoopsvoorwaarden liggen ter  inzage in de 
Secretarie der  Gemeente en aan 't Bureau van di 
Gemeentewerken, terwij l de , mits met 
consent-bitlet, daartoe ter  voormelde Secretarie 
aan te vragen, dagelijks te bezigtigen is en boven-
dien aanwijzing in  zal geschieden op

 15  's voorniiddags ten

i in te leveren ter  Secre 
tari e meergemeld, op den dag van den verkoop, 

Alagazijn van Teekenhehoeften 
VUO , 

 wit en getint 

in alle soorten. 

 < l t t ) . 1.1; '111,1,1 

, iu rollen en vellen, blaauw n 
bistl.' . 

Th. J. . 

U i t g a v e -va.r\ 

- . 

e uitgave geschiedt geregeld
Annonces en wijzigingen «orden uiterlij k tot -

 !*  uur  aangenomen. e exem-
plaren worden  verspreid, o. a. bij  alle 
Gemeentebesturen, die zulks verlangen, cn verder 
iu alle , , Sociëteiten en Stati-
ons van eenig behing iu Nederland, 

Gemeentebesturen, die nog niet in 't bezit zijn 
van ons Blad en zulks  franco p, p. wen-
schen te ontvangen, worden beleefdelijk verzocht 
daarvan aan het Bureel kennis tc geven. 

E N 
V A N 

V A , 

geeft berigt dat door  baar tot eenige A G E N T E N voor den verkoop van
zijn aangesteld: 

door wie ook tot het  inlichtingen worden verstrekt cn  voor  geheel 
 aangenomen op gelyke voorwaarden als aan de , g N" . 3, te

k van , Specialiteiten in 
, , -

en . 

. E
N VA N , 

.  &. ZOON , 
STOO S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

 en N van  en 
. alle loorten van 

 gcijki c
 enz. enz. 

Verwarming eu Ventilering 
V A N G E B O U W E N . 

e Ondergeteekenden bevelen zich aan voor 
het leveren van -

N door  middel van

 54, 

. 

Adressen. 
Prys voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

een regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
dri e regels  20.— 

l"leysier  st Coinp,  Alle houaorna 
mriifei i in centen!, jjips, enz. t a ƒ7.25 per  vat 

erker  Buddlnfrn, Arnhem,

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

E , te

Bouwterreinen te koop nabij  de n 
anu den Singel, te  te bevragen bij  den 
architect  aldaar. 

uedruki by G. W. VAN  &, C* te Arnhem* — All e stukken en advertentien te adresseeren aan den r F. VV. VA N T JGsn, te Arnbem. — Uitgave van . A. . 
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VOOB 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Vcwliijii t Zondig*. Pry. per 3 munden  1.05. n abonneert zich .oor 

een jurguut . e nomtueri bij  vwntilbeitellin x  cenU. 

Al l e (tokken en n te n aan 

. . de e te . 

: 

Vau 1—5 regels ƒ l.—, verier  voor  elkeu regel plaatsruimte 20 reut» eu 10 cent» 
Vour een nommer van hetltlatl . Ad vertentiaa voorkei buitenlaud 23 nniU per  regel. 

G . 

e opmerking van den beer  Boersma, dat velen 
uwer lezers met blijdschap bet stuk , ingezonden 
door den beer , zullen gelezen hebben, 
al was het alleen, omdat het verandering gaf, 
zal zeker wel waar  zijn. j  althans ging het 

 doch niet alleeu om der  verandering wille, 
maar  vooral om de daarin behandelde zaken. 

t zoeken naar  verbetering in het vakonder-
wijs in het algemeen,  het bouwkundig onder-
wijs in bet bijzonder, is bij  ons nan de orde. 

t opstel van mijnen geaebten collega uit 
n , uls antwoord op dat  den beer 

, voorkomende in het laatste nommer 
van  heb ik mede met genoegen 
gelezen. 

Evenals de heer  Boersma, ben ik het niet ge-
heel met  ' l ' t i liter r  eens en misschien 
met geen der  beide heeren. 't t echter  niet 
ter  zake; allen trachten wij  verbetering te ver-
krijge n in het teekenonderwijs, vooral ook voor 
den leerling-ambachtsman. n hoofdzaken denken 
wij  gelijk , in bijzaken, die echter  hoofdzaken kun-
nen worden, zullen wij , hoop ik , elkander wel 
naderen. 

, mijnheer de , heb ik, na dc 
lezing vnn de n van de heeren r 
en Boersma, gezegd: «Goed zoo, uiijiibeeren! 
als het ijzer  beet is, moet het gesmeed worden" , 
eu heet is bet thans, laat ons  zorgen, dat 
bet hatueren op de juiste wyze geschiedt. 

Wy , voorstanders van verbeterd teeken* en vak-
ondarwya, beleven gelukkig een tyd, waarin alles 
ons schijnt te willen helpen tot eene goede ver-
betering te geraken; het schijnt niet alleen zoo, 
naar het wordt bier-en*daar  door  daden getoond. 

r het oprichten vnn ainbachtsscliolen is er 
reeds in enkele plaatsen eeu flinke greep gedaan: 
't zal echter  nog lang duren, eer  dezen in vol-
doend getal aanwezig zijn, om daarvan veel heil 
te verwachten. En toch, het is van helgrootste 
behing, dat er  schielijk verbetering komt, al is 
bet dan ook alleen in het teekenonderwijs; maar 
dat dan ook die verbetering zoo goed mogelijk

l ik den beer r  gaarne dankzeg 
voor het door hem geleverde artikel , en over-
tuigd ben, dat het Bestuur der j tot 
bevordering der  Bouwkunst de gegeven wenken 
gaarne nader  tal overwegen, en misschien daar-
door des te eerder tot goede besluiten zal komen, 
betwijfel ik , of dat Bestuur wel verstandig zou 
bandelen, door np den door r  voorgesla-
gen weg te trachten aau zijne roeping te voldoen. 

't Vindt bij  mij  volstrekt geen bezwaar, dat 
dat Bestuur, zooals door r  wordt voorge-
steld, gelden beschikb tar  ziet te krijgen , om deze 
op eeu bepaald nuttige wijze, voor verbetering 
van het teekenonderwijs, te besteden. 

'k Geloof inet den beer , dat de 
overige daarbij  besproken bouwkundige belangen 
daaronder  niet bijzonder  zouden lijden. r  over 
de verbetering zelve, denk ik niet eenstemmig 
met den heer . r  straks. 

'k n het met den heer  eens, dat 
de maatregelen, vooral als die door de -
schappij  worden genomen, geene halve maatre-
gelen moeten zijn , teuzy de , aau 
geheele verbetering werkzaam zijnde, tot dadelijke 
voorziening, ook tot tijdelijk e verbetering har<* 
toevlucht neemt. 

Een gebeele verbetering moet op den voorgrond 
staan, cene radicale verandering in de gelegen-
beden ook tot opleiding van onzen ambachtsman is 
noodzakelijk. Ue opleiding aan de teekeuscholeii 
is op verre  uiet voldoende, nl ontbreekt bet 
daar ouk niet aan de noodige hulpmiddelen  al 
ware zelfs du methode van onderwijs onberispelijk. 

r  het oprichten  ambachtsscholen is up 
enkele plaatsen cene groote verbetering uange-
bracht en voorzeker, hiermede zul meu voorden 
ambachtsman het doel kunnen bereiken. Ook 
voor de opleiding van bouwkundigen zal dat eene 
giootc verbetering zijn. n de leerlingen 
voor  hunne komst aan die inrichtingen voldoend 
lager  onderwys ontvangen, dan kunnen zy in dri e 
Jaren — den tyd die daarvoor tot dusver is aan-
genomen — iaat gued die theoretische ontwikke-
ling bekomen , welke vuor een werkman,  in 
v l̂e opzichten ook voor  baas of opzichter, 
noodig is,  bovendien  niet tc versmaden, 

h vry gevorderde practische bekwaamheid 
veikrygen. 

UnUervinding is op dit gebied nog slechts 
Geinig opgtdaau, maar  toch geloof ik , met het 
oog up j e verkregen lesultuten by de bestaande 

inrichtingen en die van bet tweejarig bestaan 
van onze ambachtsschool, te mogen aannemen, 
dnt, zullen de verschillende theoretische vakken 
met het practisch vak van den leerling gelijken 
trei l houden, bij  het bouwkundig teekenen niet 
meer  dun  constructiën kunnen behandeld worden. 

e constructie nam. in den volstcn zin vnn het 
WOOrd. Eene behandeling, zoodanig, dat de teer-
lin g niet alleen alle construction heeft geteekend, 
maar ook beeft begrepen; de verschillende on-
derdeelen van een gebouw kent, en danrvnn in 
alle standen door  teekening een voldoende voor-
stelling weel te geven, en voor de practische 
bewerking weet af te schrijven. Een en ander 
opgehelderd door een duidelij k begrip van de leer 
der projection. 

Bovendien zal men hem de noodige kennis 
kunnen geven van de materialen, en hem een en 
ander  over  bouwkunde en bouwen, henevens over 
dc schoone bouwkunst, kunnen mededeelen. 

Neemt meu nu aan — en dut is niet te veel 
gevraagd — dat dit onderwijs noodig is voor 
den leerling-ambachtsman, dan is het duidelijk , 
dat onze gewone teekeninrichtingen , waar  alleen 
gedurende de wintermaanden onderwijs wordt ge-
geven, zelfs voor  den ambachtsman onvoldoende zijn. 

m bon ik het geheel  den heer  Boersma 
eens, wanneer hij  op gemeenschappelijk samen-
werken aandringt, om tot doortastende verbete-
ringen te komen. 

t het Bestuur van de j tot be-
vordering der  B juwkunst zich aan het hoofd 
van die beweging stelt, sou zeker een beluug-

e zaak wezen. e zal het ook volgaarne 
genegen zijn. t ons dat Bestuur in dier  voege 
tot handelen aandrijven, en ons getrouw aan zijne 
zijde scharen. Ook dit is, dunkt mij , in hoofdzaak 
de bedoeling van den heer . 

t de heer , zooals de heer  Boersma 
voorstelt, dc handelingen van meergenoemde -
schappij  niet voldoende zal hebben gevolgd, ligt 
volgens mijn oordeel niet voor de band. e be-
langstelling van r op bouwkundig gebied 
is te goed bekend en bewezen, dun dat hij  die, 
in de voor  dezen tij d belangrijke besluiten, niet 
aandachtig sal hebben nagegaan. j  dunkt , 
juist niet het oog op die besluiten van de -
schappij, " i n bij  hei bouwkundig ouderwijs meer 
handelend op te treden, zijn den heer r 
de bekende voorstellen uit de pen gevloeid. 

Wel te recht zegt lloersma, dat de hulp van 
particulieren , met of zonder  ondersteuning van 
plaatselijke besturen, niet voldoende blijk t te zijn. 

Algemeen wordt nog het oordeel uitgesproken, 
dat het vakonderwijs aan particulier e corporation 
moet worden overgelaten. t blijk t echter  reeds 
voldoende, dat de noodige verbetering van bet 
vakonderwijs op deze wyze niet verkregen zal 
worden. Op vele — en wel groote — plaatsen 
van ons land wordt door  partlculisrfct i gewerkt 
aau het Oprichten van ambachtsscbolen, zonder 
dat zij  hunne plannen kunnen uitvoeren. e be-
zwaren, welke door  velen worden geopperd tegen 
vakonderwijs van , zijn veeltijds 
zeer  overdreven en ongegrond, ' l t mij  voor, 
dat dit zeer  uitvoerbaar is en dut bet ouk den 
weg zal moeten worden, langs welken wij  tot 
algemeen goed vakonderwijs komen. 

e heer r  stelt aan de j 
tot bevordering der  Bouwkunst voor, om de tee-
keiiiiirichtinge n te steunen en te verbeteren, door 
bet beschikbaar  stellen van teeken.oorbeelden. 

n of dit de juiste weg is vour de 
, om het door  haar  guwe'ischte doel 

te bereiken, vraag ik : /al die hulp, in ufwach-
ting van eene meer  afdoende oplossing, t yd e lij k 
nutti g werken.' s dat de goede weg ter  ver-
betering van het teekenonderwys op uuze teekeu-
seliolcu? lk geloof, neen. 

Wi l men de bestaande toekeninrichtingen over 
bet algemeen beter aau het doel doen beantwoor-
den; wil men, met zoo weinig mogelijke veran-
dering in de gegeven toestanden, bet onderwys 
verbeteren, ik juich dat reeds van harte toe, 
maar  laut meu die dan uiet zoeken in meerdere 
of betere voorbeelden. 

s veel te veel eu veel te lang hebben wy 
van het na-teekenen iets goeds verwacht. 

y het teekenonderwys wordt in den regel te 
veel gekopieerd; de leerling teekeut naar  voor-
beelden of modellen eu trekt de lyuljes na, zon-
der de zaak te begrypeu. Zyn voorstellingsver-
mogen, dut iu dun regel zeer  bekrompen is, 
wordt niet opgewekt en zyn kennis werkelyk 
zeer  weinig vermeerderd. . . , 

t uiu zorgeu, deu jongeling wat meer  voor-

stellingsvermogen te bezorgen, door  van bet te-
kenwerk studiewerk te maken. n we hem 
door de onderwijsmethode dwingen, zijn hoofd 
te gebruiken; laten we hem wat minder  onna-
denkend lijntje s leeren trekken, en het onderwijs 
zal voorloopig al zeer  gebaat zijn. e is 
geen vermeerdering van voorbeelden noodig, maar 
wel vermeerdering van ondcrwijskracliten . 

r al te veel ziet men , dat de leeraar  voor 
bct teekenen aan een groot getal leerlingen te 
gelijk onderwys moet geven. t bet teekenen, 
zegt men, kan 't wat lijden. r men vergeet 
te bedenken, dat daardoor de onderwijzer, in plaats 
van als onderwijzer, meer als bewaarder  van orde 
werkzaam is. t mag met de methode van na-
teekenen eenigszins vcreenigbanr  zijn , met de 
door mij  op 't oog hebbende niet. 

t men zorgen in dc eerste plaats: voor 
degelijke onderwijzers; voor  mannen, die, met 
de noodige kennis toegerust, geschiktheid en lust 
voor  onderwijs bezitten; en voor  zooverre het't 
bouwkundig onderwijs betreft, mannen die theo-
retisch eu practisch voldoende op de hoogte zijn. 

t die ouderwijzers werken met cen klein getal 
leerlingen, daar, waar  alleen winteravond-onder-
wijs in de behoefte moet voorzien, bijvoorbeeld 
met 15. t de leerlingen dairbi j  geen voor-
beelden doen nateekenen, maar de constructiën 
op degelijke wijze op bet bord verklaren en 't 
daarna op eene flinke grootte laten teekenen, 
zonder  voorbeelden, van verschillende zijden ge-
zien en iu lerscliillende standen geplaatst. t 
inen er  by' de verklarin g vooral op letten, den 
leerling de wyze van afschrijven en bewerking 
by de practische uitvoering mede te deelen, hem 
de gronden der  projectieleer  helder en duidelij k 
le doen inzien, en wij  zullen voorloopig al zeer 
gebaat zijn. e leerling zal in denzelfden tij d 
een kleiner  aantal, en misschien ook minder 
nette, teekeningen leveren, maar hij  zal veel 
meer  kennis opdoen ; het teekenonderwijs zal 
hem beter  gescaikt maken voor de practijk . 

En hiermede, mijnheer, wenseht ik te eindi-
gen. Gy' ziet, dat ik mijn collega's, den hoeren 

r en Boersma, gaarne te hulp wil komen 
en dat ook bun beider  doel, verbetering van vak-
en teekenonderwijs, hut myne is. 

, 
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Op de laatste Vergadering werd door de hee-
ren Singels eu Van der  Tas rapport uitgebracht 
over do 3e der  door de j gestelde 
vragen, luidende: u welke gevallen en op 
uwelke gronden is eeu betuiifiindeering onder 
ubruggen, sluizen en andere bouwwerken aan le 
«bevelen boven eene gewone houten fundeering? 
»En boe moet deze geconstrueerd worden ?" 

Ue conclusie van het rapport was, dat beton-
fundesringen zijn aan te bevelen: 1e omdat men 
door  uitbaggering tusschen deu houten belunwaud 
of ombeide schermen uneindig dieper in dun vas-
ten bodem kan indringen; 2e omdat behalve de 
gumakkelyke verkrijgin g van eeu grooter  droog-
uf grondvlak, aan de dikwyl s nadeelige opwelling 
van water en loopzand meer  weerstand kan ga-
holen worden, en ontgronding eu verschuivingen, 
die dikwyl s een uadeeligen invloed op de in de 
>tngeviug liggende bouwwerken eu dijken teweeg-
brengen, kunnen voorkomen worden; en 3eom-
dat meu bij  de toepassing van betunfundeering 
voor  gewuue fundeering op zandgrond op zeer ge-
makkelijke , doch niet minder  kostbare wyze een 
grooter en meer  gelykmatig draagvlak kan ver-
krygen. 

Wat de constructie der  betunfundeering betreft, 
wordt door de commissie verwezen naar de aan-
wijzingen, die daaromtrent in verschillende bouw-
kundige werkeu voorkomen. 

e heer r  sprak over de vraag: n 
welken styl zullen wy' bouwen? 

Na een inleidend woord wees spreker er  op , 
hoezeer meu in de eerste helft de/.er  eeuw meen-
de, dat de Griekschu en e bouwstijlen 
voor ons de alleen passende waren, maar  thans 
dc overtuiging hoe langer zoo meer  veld wint , 
dut, hoe schoon de Grieksche bouwkunst in haar 
vormen ook wezen n<oge, zy'  uiet passend is voor 
ons klimaat , voor  onze bouwstoffen eu evenmin 
om te beantwoorden aun de beboette van onzen 
tijd . Ue kennis echter  der  couatruclièn van de 

Grieksche bouwkunst, het begrip van de waar-
heid en duidelijkheid , waarmede deze worden 
voorgesteld, en niet minder van het eenvoudig 
schoone van de vormen — daardoor  geleid, zal 
men de vraag kunnen beantwoorden, die door 
spr. werd gesteld. 

Spr. deelde hierop eenige algemeene voorwaar-
den mede , waaraan  bouwwerk moet beant-
woorden , en trachtte duidelij k tc maken wat 
men door  stijl in de kunst, en in het bijzonder 
in de bouwkunst, verstaat, onder  belofte van later 
mededeelingen te zullen doen over  Grieksche, 

e en e bouwkunst, en 
te trachten de middelen aan te wijzen, waardoor 
wij  den stempel van onzen lij d op onze bouwwer-
ken kunnen drukken. 

e heer r  liet verder  goten zien van 
portland-cement, die volgens zijn meening voor 
de toepassing aanbevolen kunnen worden. 

e goten, vervaardigd in de fabriek van den 
heer  Juc. Pleysier te Scheveningen, kosten, met 
inbegrip der  neuten die onder de  bindingen 
worden aangebracht, / 1.75 per  meter. 

Naar  aanleiding van deze mededeelingen ont-
stond een wisseling van denkbeelden over de 
logische toepassing van het materiaal in «le 
bouwkunst. 

Uit '  d iscussién, waaraan verschillende leden 
deelnamen , bleek , dat uien algemeen van oordeel 
was, dat Bwaarheid"  in d» toepassing van het 
materiaal niet absoluut was vol te houten, nnar 
in aesthetiscbeit zin moest worden opgevat, daar 
bij  een bouwwerk niet alleen harmonie iu vor-
men en proportion , maar ook harmonie in kleu-
ren wordt vereischt. 

Ten slotte werd door de heeren e en Vogel 
rapport uitgebracht over de 12e der  door de 

j  gestelde vragen, luidende: «Aan 
e voorwaarden moet oen bouwplan voldoen 

sten overstaan van de regels, die de kunst, de 
«samenstell ing en het optisch aanzien in het alge-
o meen eu altij d vorderen?" 

n dit rapport wurdt als voorwaarde, waaraan 
een bouwplan moet vuldoen, genoemd, lo. de be-
stemming, waarvan afhangt de samenstelling, 
d. i . de distributi e of verdeeling vau het gebouw 
in zoodanige deelen als de eigenaardige dienst daar-
van dit vordert , terwij l . o. de constructie al die 
eischen iu werkelijkheid mo.il brengen ; tot dit 
laatste behoort de kennis der  bouwsl illou  haar 
verbinding met al de daartoe benoodigde hulp-
middelen. 

Wat het aesthetisch gedeelte der  bouwkunst 
aangaat, daarbij  komt het eerst m aanmerking 
de waarheid of bet karakter  van het gebouw, 
waardoor men te kennen geeft, wat  in-
wendig zal kunnen aantreffen ; voorts eenbeid in 
de onderscheiden onderdeelen, orde en regelmaat, 

Betielleiule het optisch schoon, dat vooral in 
bet oog moet gehouden worden, zoo kau de wer-
kin g van licht en schaduw drievoudig zijn , als; 
lo. die van de verdeeldd schaduw; So. de scha-
duwpartijen ; 3o. de achterstands-schaduwen. e 
afwisseling van licht eu schaduw wordt eeu van 
de krachtigste middelen genoemd om eeu sterke 
eu schoone uitwerkin g te verkrijgen . 

Ten slotte werd gewezen op hel optisch bedrog, 
eu de middelon oui dal by eeu gebouw te voor-
komen. 

l uitvoerig rapport der  commissie wordt af-
gestaan voor het jaarlykseh verslag. 

u . 

 3  1870. 

Aan de urde is het benoemen vau twee bestuurs-
leden voor de heeren W. Braadsma Jobs., naar 
elders vertrokk m eu J. W. r>  i overleden. 
Uit de drietallen, dour het Bestuur aan de leden 
voorgelegd, zyn gekozen du heeren J. G. J. vau 

n en . . 
a heeft de stemming plaats over  dri e 

nieuwe leden, de heeren J. , E. J. van 
den Berg eu . Grove, die allen U 
worden. 

r bet overlyden van den beer J. W. Bos-
boom is er  eene vacature ontstaan tn de Com-
missie tot bel opmeten van oude merkwaardige 
gebouwen alhier. 

e heer J. . E. P. ,  den Voor-
zitter  daartoe uitgenoodigd, aanvaardt het lid* 
maatschap der  genoemde Commissie. 

r  den heer J. G. J. van  wordt 
uan de Vergadering de verblydende mededeeling 
gedaan, dat hy'  voornemens is op , 
den 20 Apri l aanstaande , de vervolglezuig te hou-
deu over  bouwkunstige aestbetiek. 

http://IIOLM.OI.ll
http://mo.il


E  EB — Zondag 16 Apri l 1876. 

Na afloop hiervan wordt door  den Secretaris 
het verslag voorgelezen over  het afgeloopen jaar, 
welk vendag van den volgenden inhoud U: 

 liet jnar  1875 is voor  de afdeeling Zwolle der 
 atschnppij  tot Bevordering der  Bouwkunst een 

tijdper k geweest, afwisselende met dan een*  treu-
rige en dan weder  verblijdende gebeurtenissen. 

r  de benoeming van den heer  11 s 
tot t der  gemeentewerken te 
's-Grnvrnhope, moesten wij  onzen wakkeren Voor-
zitter  afstaan; die, mede-oprichter  onzer  af-
deeling, steeds met ijver  en lust aan haren bloei 
heeft medegewerkt. Uit erkentelijkheid voor 
zijne vele bemoeiingen in het belang onzer  af-
deeling is hem het Eerelidmaatschap dier  afdee-
lin g opgedragen. n de platte van den heer 

s is tot Voorzitter  benoemd de heer  B. . 
Trooster, wiens erkende belangstelling in onze af-
deeling voldoende waarborgen geeft, dat daar-
mede eene goede keuze gedaan is. Negen ver-
gaderingen hebben er  in dit jaar  plaats gehad, 
waarvan vier  met de leden , de overigen door 
het Bestuur. 

l in geen dier  vergaderingen bepaalde 
lezingen zyn gehouden, zoo hebben ze toch ge-
leid tot besprekingen van hoogst belangrijke saken 
betreffende liet vak der  Bouwkunst, terwij l ver-
schillende mededeelingen uit de practische onder-
vinding der  leden, de belangrijkheid dier  byeen-
korasten zeer  verhoogden. Over  het algemeen 
waren die bijeenkomsten vri j  goed bezocht en 
ziiu de discussion, die somtijds met warmte ge-
voerd werden, door  den Voorzitter  met tact geleid. 

 Was het gemis van den heer  B. s voor 
ons ledental een verlies , door  de toetreding van 
dri e nieuwe leden zyn wij  in getalsterkte toegeno-
men en mogen wij  ons thans verheugen in 23 leden. 

 Verder mogen wij  onder  de verblijdende ge-
beurtenissen, die in het afgeloopen jaar  hebben 
plaats gehad; met succes wijzen op de Algemeene 
Vergadering van 1 September. 

e Vergadering heeft met hare gewone be-
langrijkhei d plaats gehad, en het besprokene aldaar 
mocht inderdaad practisch nutti g genoemd wor-
den , zoodat zij  hij  velen in aangename herinne-
rin g zal blijven. e tentoonstelling, diedooronze 
afdeeling nan die Vergadering was toegevoegd, 
mocht wel niet op de belangstelling bogen, die 
men er  billijkerwijz e vau verwachten kon: toch 
zyn een viertal bezoekers tot het lidmaatschap 
der j  toegetreden. 

t was kloek gezien van onzen Voorzitter.dat 
hy, om meerdere bekendheid te doen ontstaan met 
de werken onzer , ook by niet vakge-
nooten, al de boek-en plaatwerken, door  haar  uit-
gegeven, op die tentoonstelling heeft geëxposeerd. 

e ardeeling ia in dit jaar  lid geworden van 
de  waardoor  de leden in de gele-
genheid zijn gesteld bekend te worden met alles, 
wat door  haar  wordt uitgegeven. Üexe boek-en 
plaatwerken, benevens dri e exemplaren van het 
weekblad e Opmerker, en het geïllustreerde 
werk A'uni t en  worden aan de leden 
ter  lezing rondgezonden. 

*Ü e kas onzer  afdeeling is in vry goeden staat 
en sluit, hoewel met een klein, toch met batig saldo. 

t Bestuur  bestond ultim o r  uit de hee-
ren : B. . Trooster,  J. . C. P. Breu-
kei  J. Brandsma Johz., J. VV. Bos-
boom en  J. ,

Berichten eo mededeelingen. 
. 

e jur y voor  de beoordeeling 

de tweede prij s 
architect, mede 

architect te 

der  prijsvragen, uilgeschreven door  de Adimni 
slratie der  Godshuizen alhier, bestond uit vij f per-
sonen en heeft dezer  dagen rapport uitgebracht 

Zeventien ontwerpen wuren ingekomen voor  hel 
eerste, zeven voor  de tweede en twinti g voor  de 
derde p: ysvraag: dus samen 44. 

Vuor het jougenswieshuis is de eerste pnjs 
a fr . 20 JO toegewezen aan de heeren Blomme 

, architecten te Antwerpen 
a fr . 1000 aan de heer , 
te Antwerpen. 

Vuor het meisjesweeshuis, de eerste prys a 
fr . 2000 aan den heer , en de tweede a 
fr . 1000 uan de heeren Blomine (frères), beiden 
reeds genoemd. 

Vour bet uude-mannengeslicht, de eerste prys 
ii fr . 1000 aan deu heer , de tweede a 
fr . 500 aan den heer  Emile Cbielim 
Antwerpen. 

Volgens het uitgebracht rapport zyn deze be-
kroningen met algen» ene Stemmen toegekend. 

e ingezonden ontwerpen zullen voor  het publiek 
in het gasthuis Bogaerts Tort s tentoongesteld zijn 
van den 8 lot en met den 10 April , van de» mor-
gens elf tot namiddags vier  uur, 

e ontwerpers van de niet-bel 
den kunnen hunne stukken van den 20 dr.
maand uf terug bekomen. 

. 
 Z. . de g 

heeft de heren Jhr. W. J. de Pesters cn Jhr. 
. J. P. Suick van , dykgraven van 

den , benoemd tut ofllcier  van de Eiken-
kroon, wegens hun uitstekende zorg en leiding 
bij  gelegenheid van den jongsten watersnood. 

— r den Gouverneur  Generaal van Neder 
landssh Uost-lndie is ontslagen, eervol, uit den 
dienst der  Staatsspoorwegen op Java, da opzich-
ter  le klasse J. Brockimuin . 

üeplautst. Bij  den spoorwegaanleg Soerabaia-
, de benoemde hoofdop-

zichters der  1ste klasse J. s en A -
seliuk, en benoemd tot opzichter  2de klasse , 
Bréuor ; tot opzichter  3de klasse 1'. Buis, thans 
betaalmeester, J. n en C. . vun Schier-
sluedt, tut teekenaar  W. A. Eckstein; tot betaal-
meesier  F. W. Gabriel, thans klerk , J. C. Court 
en J. . 

rerkluard; dat wordt opgeheven de U**  *»n 

van de niet-hekroonde antwour-

Noord-

den ingenieur  J. . Cluijsenaer, belast met een 
onderzoek naar  de beste gelegenheid om op Su-
matra spoorwegen aan te leggen enz.; de taak 
van . de Vidal de St. Germain, . A . J. Snelb-
lags, . . C. . Sarolea, J. B. t en J. 
P. J. . Alsdorf , de eerste als opzichter  en daarna 
aU ingenieur, de tweede mede als ingenieur  en 
de overigen als opzichters toegevoegd aan voor-
noemden ingenieur  J. . Cluijsenaer. 

Ontheven: eervol, nis opzichters, toegevoegd 
aan den ingenieur  J. . Cluysenaer, de gepas-
porteerde onderofficieren J. F. Streinaycr, C. W. 
Axel en J. G. de Groot, de heer  J. B. . J. 
Whitto n en de ambtenaar  op non activiteit A. 

. 
Voorts zyn benoemd by den Waterstaat cn 's 

s burgerlijk e openbare werken: totnp/ichter 
1ste klasse, de opzichter  2de klasse V.  de 

, en de opzichters 3de klasse B. vin de 
Beek, A. A. Pasman, J. Wilhelmus en i. . Pas-
teur; tot opzichter  2de klasse, de opzichters 3de 
klasse G. . van der  Swaagh, V, . Oosten broek 
en C. J. Bol lée; tot opzichters 3de klasse J. . 
van der  Sten*, P. , VV. . Scheffer, 
O. A. van de Poll, J. . van Poelvoorde, G. . F. 
Gerritsen en A . ; tot opzichter  2de 
klasse, de opzichter  3de klasse G. ; tot 
opzichter  3de klasse J. C. W. . 

— Bij  beschikking van 10 Apri l 1870 is a.in 
A. Volker , te Sliedrecht, tot wederopzeg-
ging, vergunning verleend vuor  een stoomsleep-
dienst op de stroomen , rivieren en kanalen in 
acht provinciën. 

Bij  ministerieelc beschikking zyn vervallen 
verklaard de beschikkingen, waarbij  aan de schroef-
stoomboot recdery «Tielsche , geves-
tigd te Tiel , vergunning verleend is voor  een 
stoombootüenst tot vervoer  van personen, goe-
deren en vee tusschen Amsterdam, Tiel en de 
Zaanstreek, alsmede voor  een stoombootdienst 
de provinciën Gelderland, d 

d en Utrecht. 

's-Gravenhage. Vrydag 7 Apri l had in de 
Ambachtsschool alhier  de jaarlijksch e uitreikin g 
der  prijzen en de aanwyziug der  in hoogere klasse 
overgaande leerlingen plaats. e heer  A. P Go-
dun, die het voorzitterschap bekleedde, wees op 
den toenemenden bloei der  Ambachtsschool, die 
zij  aan de vele ondersteuning te danken had; 
bracht een woord van dank aan directeur, leer-
aren en onder  wy zei-u voor  de zoo juiste vervul-
ling hunner  taak, en wees op den eigenaardig 
moeilijken werkkring , dien het onderwys aan een 
inrichtin g als de Ambachtsschool aanbiedt, waar-
by vooral de zedelijke en verstandelijke opleiding 
een zoo groote rol speelt. e Voorzitter  verze-
kerde de leeraren van don voortdurenden steun 
van het Bestuur, dat reeds de opname van het 
boetseeren onder  de leervakken bepaalde en op 
dien weg hoopt voort te gaan, als de tinanciëele 
toesUnd dit gedoogt. n krachtige, doch welge-
meende bewoordingen wendde hij  xich vervolgens 
tot de ouders en leerlingen en maande ben aan, 
de ouders, om door  nog eenige opoffer  ing de kin -
deren, waaraan zij  reeds zooveel gedaan hebben, 
in hun korten leertij d te schragen, opdat zij 
daardoor  de kroon souden zetten op het werk 
hunner  ouderlijk e liefde en de toekomst hunner 
zonen verzekeren; de kinderen, om door  voortdu-
rende vlyt , inspanning eu goed gedrag te toonen, 
dat zy dankbaar  waren voor  de opofferingen hun-
ner  brave ouders. 

e hartelijk e woorden van den heer  Godon 
werden toegejuicht, waarna de heer  Blom het 
woord nam en in een korte, doch zeer  gebaste 
en flinke, voor  de jeugd recht bevattelijke rede 
de knapen tot voortdurende vlyt aanspoorde eu 
den wensch uitsprak, dat zy zich meer  en meer 
er  op zouden toeleggen, elkaar  by den vreedza-
men en geoorloofden wedstrijd naar  den palm 
der  overwinning de loef af te steken. 

Na het voorlezen vun de namen der  leerlingen , 
die in hoogere klassen zyn overgegaan en het 
uitdeelen der  prijzen, werd den jongelieden mede-
gedeeld dat zy door  het Bestuur  werden uitge-
noodigd om met hun leeraren en onlerwyzers 
aan een diner  deel te nemen, dat in de Volks-
gaarkeuken aan den Zwarieweg gegeven werd. 

e zaal had eeu recht feestelijk aanzien, en 
toen allen gezeten waren, sprak de r  der 
school de jongens aan en drukt e den wensch uit, 
dat uan tafel gepaste vroolykaeid zou heoischen. 
Ook de heer  Uodon sprak nog een hartelij k woord 
tot de jongen», die blykbuur  getroffen waren. 

t een gepasten zang werd de muultyd geopend, 
die niets te wenschen overliet. Een woorJ van 
lof aan de directie van de Gaai keuken mug hier 
dun ook niet ontbreken. Aan tafel heerschte gulle 
vroolykheid. Tuasien weiden er  uitgebracht op 
Z. . deu , het bestuur, directeur, leer-
aren en onderwijzers, dat h l eeu lust was, eu 
de jongens waren zoo gezellig byeen, dat velen 
bet betreurden, dat de tyd zoo spoedig von-by' 
was geguun. 

h uok na den maaltij d wachtte hun nog iets. 
r  tusscheukunist vau deu heer  P. F. W. -

ton, secretaris der  Ambachtschool, verschafte 
de lieer  J. van Gorkum hun nog eeu seer

 uurtj e door  een interessante voorstelling 
van sdissolving view*" , welke hem ten slotte 
een welverdiende dankbetuiging ten deel deed 
vallen. Wél vuldaan keerden dun ook uilen huis 

— e heer  Boersm i , directeur  der  Ambachts-
school , die ten vorigen jare door  de j 
tot bevordering der  Bouwkunst te Amsterdam be-
kroond werd vuor  de beantwoording eener  prys-
vraag, ontving dezer  dagen eeue nieuwe onder-
scheiding vun bovengenoemde y voor 
de beantwoording vun eeu prysvraag: sliet Hauw-
kundig Onderwys in de meest beschaafde landen 
van Eiropa" , waurvoor  hen eene lolfelyke ver 
melding en een premie van ƒ 100 werd toegekend, 

 Wy ontleenen ouderstaande aan 

de V van 12 dezer, waarmede wy ons gaarne 
ver  enigen. 

n ons nommer van 11 Februari jl . namen wy 
een beschouwing op over  de beoordeeling der 
dri e ingezonden ontwerpen voor  het m 
te Amsterdam. Van dezelfde zijde schryft men 
ons thans: 

Totnogtoe zijn  niet veel wijzer  gewerden ; 
nog altij d ligt er  over  dat onderwerp «en dichte 
sluier  eu nog altij d vraagt de j  tot 
bevordering der  Bouwkunst bescheiden en recht-
matig een adviseerende stem, omdat de Commis-
sie van s voor  dat mandaat slechts 
één architect, den heer  Gusschatk, uit haar  mid-
den kan aanwijzen; doch steeds blijf t het publiek 
wachten op antwoord en verlangen naar  een ex-
positie. 

Of moeten ook deze plannen weer  aan het licht 
onttrokken en weggeborgen worden in die groote 
portefeuille van onverrichte , naast 
die van hel paleis der  Staten-Generaal, en waar-
schijulyk ook naast die der e Academie ? 

e vraag kun zeker  niet ongepast geacht wor-
den na lezing van de debatten in de Tweede -
mer der  Staien-Oenenwl over  de e Academie. 

Wat toch blijk t daaruit? t er  na zooveel 
jaren wikken en wegen stryd is tusschen twee 
plannen, namelyk dat van den heer r 
en dat van de Commissie van , een 
strij d waarmede nu de r  van Binnenland-
sche Zaken» blykbuar  verlegen

r is dan die Commissie geroepen, om tevens 
als concurrent op te tredeu tegenover  elk archi-
tect, die ollicieel belast wordt een regeei ïngsge-
bouw te ontwerpen] Zoo ja , wie treedt er  dan 
weer  als rechter  op lusscheu deze en de Com-
missie ! 

Vele leden der  Tweede r given den -
ter  in overweging, eeu eiiue ie maken aan het ge-
haspel ove."  hel nieuwe Acad uniegebouw door 
een internationaal concours; zy achtten dit het 
eenig redmiddel om uit den ueteligen toestand 
verlost te worden. h hebbm zij  toen 
ook gedacht aau de samenstelling eener  jur y vour 
de beoordeeling der  ontwerpen, die SOUdon inko-
men ? Of meende men wellicht de beoordeeling 
te kunnen opdragen aan de e vuu 
Adviseurs, ouk al trad deze zeil als concurrent 
op? Wie zou dan willen mededingen? 

n denkt wellicht, in eeu klein land als 
Nederland is het zoo moeilyk een onpai tijdig e 
jur y te vinden, omdat uien elkander  zoo VAU nabij 
kent en er  zooveel jalousie de métier hesta.it. 
Toegestemd ; maar  zijn dan de heeren Cuypers en 
Gosschalk, ouid.it ze leden van de Commissie van 
Adviseurs zijn , vry van pnrtydigheiJ en jaloezie? 

Neen, zonder  eenigen bluuin te willen werpen 
(het zij  verrel) op  eerlykneid vuu genoemde 
personen, kau strikt e onpaitydighcid alleen dan 
worden ondersteld als de betrekking van lid eener 
voste Commissie van Adviseurs niet gratis, maar 
tegen een flink  honorarium wordt vervuld, en de 
leden der  Commissie zelf aau geen enkel concours 
mogen deelnemen. 

e giatis-betrekkingen behooren tegenwoordig 
meer  dan ooit tot de philantbropische lielhebbe-
ryen, die hoe langer  hoe meer  haar  krediet ver-
hezen. 

Naar onze bescheiden meening zouden er  voor 
 ltegeeriug  volgende wegen openstaan: 
Zy benoeiue voor  het beoordeeleu van nieuwe 

bouwplannen een flinke Commissie (ineerendeels 
bestaande uit architecten), helzy als uitvoerende 
of adviseereude macht, doch iu ieder  geval met 
een flink  honorarium; of wel: Zy ki«ze vooi elke 
belangrijk e uitvoering eeu man van gevestigden 
naam iu Nederland eu wissels dien telkens af, 
om ie voorkomen dat de kunst worde geleid op 
een oflicieelen wjg. ln dat geval echter  geen 
Commissie van Adviseurs of jury . n vergeuue-
ge zich eenvoudig met de krachten die beschik-
baar  ziju. Elke tydgeesl spiegelt zich uf in de 
werken der  beeldende kunst, soms beschamend, 
tioius verheffend. Aun het publiek het tijdelij k oor-
deel ; aan hel nageslacht de historische analyse. 

Voor  het geval echter, dal men ZJ U overgaan 
tot een internationaal cuncuui s, benoeme men 
evenzeer  een int-rnational e jur y op advies vau 
de j  tot bevordering der  Bouwkunst, 
die buiten Nederland een reeks van gruote man-
nen ouder  bare eereleden telt, eu als groot lichaam 
uiuuogelyk door  partyzucht gedreven kan worden. 

e resultaten vun een internationaal concours 
met Nederlandsche udviseerende commissien en 
jury  zyn ons toch meer  dun genoeg hekend, 
getuige het concours voor  hel m Willem 1, 
iu 1803 uitgeschreven, en vervolgens dut vour 
liet paleis der  Staten-Generaai. G^en vun beide 
gebouwen kwam tut stuud, hoe rij k ook de oogst 
van ontwerpen wus; by den u wedstrijd 
had zelfs niet eens eene bekroning plaats. 

Waaraan dit  toe te schrijven weten we niet, 
doch dit weien we wel, dat beide concoursen 
niet aansporen um, met hoop op goed succes, voor 
een derde maal dienzelfden weg in te slaan. 

t nu de g toch voortgaan op den 
thans ingeslagen weg — door  óf een Neder-
landsche jur y te beuoeiuen, óf, wat byua het-
zelfde is, aan de Commissie vau s 

 macht te bly ven toekennen die zy tut nuloe 
bezat — dan zouden we wel in ernstige overwe-
ging willen geven, dut vóór de uitschrijvin g van 
het concours publiek bekend te muken, opdat 
ieder  mededinger  vooraf weiu welke toekomst de 
vruchten van zyn langdurigen arbeid legemoetguan. 

Utrecht , Gp  prysvraag, uitgeschreven 
door  Afdeeling der y tot bevordering 
der  Bouwkunst voor  een ontwerp van een kast 
voor  boeken en plaatwerken voor  een zaal in een 
heeienhuis, in renaissance-styl, zyn vier  antwoor-
den iugekomen, waarvan dat van den heer  V\, 
J. k de s  bekroning is waardig ge-
keurd. Aau het ontwerp, gemerkt
eervolle venueldiug toegekend, (U.

\ankonili<rjngen van Aanbestedingen. 
. . . 19 . 

p H—m, te 10 uren, iu liet Café*William , 
voor  Wed. 0. n i het houwen eener  heeren-
liuizinge, op  terrein gelegen iu dc Stalionstuat. 

, te 10 uren, door  do comm. vnn toe. 
licht over  het gesticht , in bet  li e 

; dc  van . Schotsen , 
335 . gewoon wollen idem, J stuks , 
13 stuks karpetten, 26 stuks bedkleedjes, 245 , 
geel damast, . blauw gestreept, katoen, 87011 
wit en ougeblockt katoen, 150 .  it\ 
yards coeosmat, 36 . watertwist. 

, tc 11 ureu, door  bet gemeentebestuur, . 
het : het uitbaggeren dor  ürocncudijkscli t 
haven. 

, te 11 uren, door  den eerstaanw. inn 
nieur, iu de : het ééujnrig onderhoud de: 
kazeruegebouwen enz. aldaar. 

 te 11'/i urcu , door  do Nederl. Centra*], 
spoorwegmaatschappij: het vergrooten cn voniieiiwtn 

vau de  ie Putten,  et 
. 

, te 12 uren, lor  secretarie; ln. het leghes 
 Porllaud-ccment-rioleii, gelmkkeu-iiardrr . rioolbui-

 draiccerbuizen in liet terrein vau het in aai;, 
houw zijude ziekenhuis, cn door  den weg aehlej 
's s werf,  liet maken der  bij  die riulccr i 
behooreude werken; 2o. het makon eu sielleu vai 
zinken dakramen, teu behoeve der s aaa 

 Bomkade. 
l c. m. (Noord-Brab.), tc 2 uren, door  Au 

burgein.: het bouwen van ecu raadhuis tevens vel l-
wachierswoiiing ou hrandspiiilhuisje, met levering .1.
bouwstofféu. Aauw. le 12 uren. 

Warn il l it  , 19 Sprit. 
Twel le, le 10 ureu, door  liet : dt 

leveriug van p. m. 1000 3 grint . 
Wtltiooriliii , te 10 uren, door  boituit r  der  wt, 

terkeering van  calami to use waterschap Wal>oordrn 
bij  J. F.  bet uitvoeren  verschillend, 
werken en de levering vau diverse benoodigd he la 
ten dienste vau genoemden polder. 

, te  ureu, door  het ministerie van bis 
neul. zaken : lo. het éénjarig onderhoud vau dc wei li-
tot verbetering van den water*  van h 
naar  zee nau den k vau . g fi'd.Wr 
2o. liet verrichten vau buggervverk in het bed asj 
Oude- en c t en Zn 

, ged. djor  middel van j ka-stoom ba'.'gi 
vaartuigen. g ƒ03,400. ; 3o. li 
voortzetten van het lijupad langs deu linkeroever  m 
het Zwartewal er, beginueude 32l»5 . beneden dl 

g op bet eind van liet bestaande
over  350 . lengte  f 1790. 

) 
. \ lgtevechl, tc 11 uren, door  het hrstuii r  van it 

waterschap Garslen, iu liel polderhuis; het bou*B 
vau een  achtkanten vijzelmolen, op bet ter 
rein van dun nfgebraudeu wipmolen. 

, te i uren, door  den direct 
der  marine: lo. het vervangen door  cenienlvloe 
van houten vloeren, het leggen van eene getnetssU 
bestrating, an liet ver|lualsen der  omrastering uan i 
buskruit magazijn op de Tien Gemeieu; 2o. evenst 
op de Tien Gemeten hot mukcu  aaolegpha 
cn twee meentoeleu, bet maken van ecu o 
den weg met bij  be lion rende werkeu, ru hel daan 
aanleggen van eeue spoorbaan met bijloveriu g
wagentjes. 

n , te 11 uren, door  den rcp*ta:i!)wczrs. 
ingenieur  te Groningen, in dc o >fdwacbt: be 
jari g onderhoud der  kazernen te . Üi 
inz. S April , 's morgeus 11 uren, bij  deu opzicliir 

 fortificatién . 
, te 12  door  burg. en weth., iu

: liet gedeeltelijk vernieuwen van de brug
de Vecht aldaar. 

ftcbagen,  li'  t uren, door  hot gumceutebestu 
bet dempen en rioloeren vau de g.'ucht tusschen 

- CU . 
, tc 1 uur, door  liet gemeentchrstuu: 

het maken van eeu gebouw en eenig ander  werk
Vcrgrootiog der  school aau het Vasteland. 

.ee, le 1', ureu, door  hel gemeentebestuur 
lo. bet afbreken van de steenen beer; 2o- idem
het houten gedeelte der  West brug cu liet inakeii
een aarden landhoofd met i vlcugelmureu, enz. 

Zulk . e 2 men. door i bet ai-
ken eu wedcropbouwen  laudbouwcrsbchui 

 te 10 urcu. 
l - i r r i , 'sav. S aren, dour  dell apotbeker  G. Ë 

Starke : het herbouwen van  woonhuis  de Niew 
. Bestek eu tcekeuing in 't llutcl-l) c Jou) 

Aanw. 17 April . 
e en, door  liet waterschap ' 

phiert-eu-a.il. Z.: her  besteding dur  werken, die op
t  ingehouden. 

3f , door  het gemeentebestuur  : bet bouwen f' 
ouderwijzerswoniiig lc Norgorvaart. Aauw. S A 

, SO . 
Neuxen , te 10 uren, door  deu eerstaanw. Ulgenil 

op het bureau vau den gariiizocus-eommauduiit: 
éénjarig onderhoud van lo. de kiizeruegcb^uweii
te Neuzen, 2u. de werken te Neuzen cu
woutsdijk, 3o. de zeoweringen ka Neuzen. Bilj . 
S April , tc 12 uren. 

Warme , te 11 uren , duor  dijkgraaf  liccmruJ* 
vau Wonner, Jisp en Nek, in ue herberg t o 
aaishootd: dc veraiidoriug of uitvoering van fl 
kapitaal werk iu of uau twee, lewclcu: de
en Nekkeiinolcns, benevens het zesjarig onderl 
der  vier  watermolens van liet heemraadschap, 
inz. daags vóór de besteding teu kauloro vaa : 

secietaris, tc Jisp. 
, le 11 uren, door  bet dijksbestuur» 

, in het Coutribu' ' 
huis:  de zeeweringen  dit waterschap 1 

 voeren ouderhoudswerkcii in '76. 
e ,  12 uren, dour  bet ministerie van

neul.  liet  van het noordelijk landli» 
der  brug over  de Waal beneden Nijmegen eir  ' 
eenige andere werken op deu rechter  Waalocvcr-
bij  den eerstaanwezend ingenieur  te Aruhein eu
sectioiugenieiir  te Nijmegen. g ƒ 221,000. 

, te l uur , door  het nÓOfdbestuut1 

het waterschap , op bet Uooghulsi bsti 
diepen eu gedeeltelijk verbreedoa van het afwateri' 
kanaal iu dat waterschap, torgezaineulijkc lettjjtS 1 

ongeveer  14,025 . 
, te 2'/» uren, door  liet prov. bestuur:  1 

bouweu van eene Bchool cn on der  wijzers won iu.-
Jisp. 

a , tc 4 uren, door  dijkgraaf en 
raden vau de Schermer, auu helNooruiioldcrhui* : 1 

docu vau bet jaarlijksch e sluolwe-k. 
, ie 4 uron, door . van Beek, * | 

Jacobs: hel afhreken en wederopbouwcii van een n| ( 

voorhuis. . bij  den opzichter  G. J. van Buit-
V n | d , l l . 

, te 10 ureu, door  bet ministerie' 
binneul. zaken,  het gebouw van het prov. '* 
lo. liet aanleggen  werkeu op het strand aau ,ie ( ' 

 van Sehuuwen.

E  — Zondag 16 Apri l 1876. 

So. het maken en stellen van den ijzeren bovenbouw 
eener  loskraan te VlUsinirei i met eene draagkracht 
van 50,000 . g /30,000. Aauw. vau beide 
18 April . 

, te 11 uren, doorliet gemeentebestuur: 
de levering ran 230,000 Waalvorm straatklinker s en 
25.000 ]J,elklinkcr s machinaal. 

, te 11 uren, door  liet bestuur  der  watcr-
keoriug van liet ealumiieuse waterschap Waarde: het 
herstel, de vernieuwing cu het onderhond tot. 30 
Apri l '77 vnn dc aarde-, kram-, rijs- cn steouglooüng-
werken van dit waterschap. 

, te , doo  den eerstaanw. 
ingenieur, iu liet t e m mers: het éénjarig on-
derhoud lo. van de werken. 2o. van de kazeruege-
bouweu aldaar. Bilj . inz. l Apri l , 's av. 7 uren, 
bij  den ingenieur  voornoemd. 

, te 12 uren, door  den directeur  de  artillerie -
stapel- en coiislruclir-magaz.: de levering van steen-
kolen cn coke, ten behoove van n maga-
zijnen. 

, te 12 uren, door  het prov. bestuur.: 
lint tweejarig onderhoud lo. van bet kanaal vau -
kum naar  Stroubos met dc bruggcu, tolhuizen, trek-
wegeu fnt., 2o. van do Burgwerdcr- eu Uiiigjurner -
bruggen , 3o. van dn Nesserzijl en de draaibrug over 
de Boonie, 4o. van de l en b.jhchooren, 5o. 
het driejari g ouderhoud der  werken behooreude tot 
liet kauaal vau de Nieuwezijleu over m C

u tot iu de haven vau , iu 2 
porc. Co. idem aan de verspreide bruggen, in 2 perc. 

, te 12 uren, door  het miuislerie van bin-
nenl. zaken, aan liet gebouw vau het prov. bestuur: 
bet doen van klinkerbesfratingen op deu grooten wog 
le kl . no. 1, gedeelte van r  naar  Goor. -
ming /'5330. 

s- l la ;e, te 1 uur , door  bet gemeentebestuur: het 
leggen cn verhiuden vuu do hoofd- en diensthuizen, 
mei hijbuhoorcudc leveringen en werkzaamheden, teu 
be mevr  der  exploitatie vau do duinwaterleiding. 

li e ventri , te (i uren, door  be.-.iuurdera vau het 
Grooto of Voorsicr  Gaalhuis, nau bet gesticht: bet 
bouwen van ecu schuur  en k'truhuis , op het erve 
Groot ; bet albrekon eu opbouweu van eeu 
moslloods op bet erve Overweg, beide onder  Averlo; 
hei bouwc'i van ecu scliuur  op het erve Assink ouder 

. Aanw. op Assink, 10 April , te 3 ureu. 
, SS . 

, te 10 uren, door  den eerstaanw. 
ingenieur, ia kumer O van kazerne no. 1: het ééu-
jari g onderhoud lo. van de werken, 2o. vau de ka 
Eomcgcbouweii enz., 3o. eeue verving van werkeu. 
Bilj . iuz. 20 April , 'sav. G uren, op bet bureau der 
genie. 

d , te 10 uren, door  het dijkabestuur  van 
de watering Baarland c ».. iu het gemeentehuis: het 
verbeteren eu onderhouden der  gewone rijs-, aarde-
en kramwerken enz. nau den zeedijk van do watering 
Baarland, over  lS7'i,'77. Aauw. 20 eu '21 April . 

» (Gehlurluud), tc 11 ureu, door  burg. en 
weth.: hel bouwen eeuer  nieuwe school en onderwij-

g in de hinirlschap Gooi. Teekening en 
bestek liggen ter  secretarie. Aauw. 1 uur  vóór de 
besteding. 

, te 11 uren, door  den comm. der  genie, in 
het bureau voor  du schutterij  hij  den : het lier 
sleüou vun eune lieschoeiing, een kaaimuur  eu vau 
vloeren bij - eu iu artilleriegehouwea aldaar. Bilj . inz. 
20 April , 'aav. 7 ureu, bij  deu comm. voornoemd. 

l n e i i i i , te 1 uur, door  burg. en weth.: lo. het 
doen van vernieuwingen rn herstellingen aan eenige 
stedelijke gebouwen; 2o. het maken van 3 werflrap 
peu. Aauw. S April , te lO'/ i uren. 

, S4 . 
, tc 'i 1 , ureu, aan het bureau der  ge-

moentewerken: het bouwen vaa een muur  aan de 
t aldaar. Aanw. 2i April , te 2 uren. 

\nier-luor l , le , uren, door  liet geinec ntehcst.: 
bot lion won vau eeu tweede openbare aroietischool. 
Aanw. 20 April , te l ' / t un n 

Breda, te 12 uren, duor  het gemeentebestuur: liet 
bouwen van cene brug over  de Siugelgracht, in den 
nieuwen weg naar  Giiiuekeii, eu het afbreken van dun 
steeueu koker  op de Gampelsluis. 

i le 12 uren, ten gcmoeiiteliuize : liet af-
breken der  bestaande- ou het opbouwen eeuer  nieuwe 
school voor  U. . O. le Warns, eu het doen van 
eenige u aau de ouderwijzerswouiug aldaar. 
Aanw. 20 April , le 10 men. 

, te 1 uur, door  burg. en weth.: bet 
bouwen vau ccuo school eu woning aan den Boezem-
singel. Aanw. 20 April , van 10'/,—11',', ureu. 

, tc 0 urell , 1)., d'i i n t: ouder  rv! ing: 
lo. door  de firma S. J. Saujaard : bel bouweu vau 15 
aaneeugcbouwde arbeiderswoningen met toebchooren , 
op ecu lerreiu ui de nabijheid vau het stationsgebouw 
adaur; 2o. door  J. Spanjaard: bet bouweu van 2 
aaueengetiouwdc woningen met tocbehoorcu, op een 
tern-iu aan den statiouswvg aldaar. 

g S , 
, to 11 urcu, door  hel bestuur  van den 

Paleiisteiuscbeu polder, iu liet raadhuis: hol vijfjari g 
ouderhoud van dc 3 sclieprad-walrrmolens eu verdere 
werkeu des pojdeis. Aanw. d April , te 10 uren. 

Ai »en, te 12 ureu, door  het ministerie van bin-
neul. zaken, auu het gebouw vau het prov. best.: 
do levering van turf , lot het drijveu vau sloompomp-
werkiuigcn laugs het Noord-Wil.cmskauaal i t i ' ï f i , in 
perc. ad 000,000, 000,000, 0:10,000 eu 700,000 stuks. 

, te 1 uur, door  den burgemeester: het 
inrichten van cene bergplaats tot kantoor  voor  's s 
visiteurs. Annw. S April , le 10 ureu. 

, te 1 nnr, dour  de maatschappij  tot expl. 
van Stautsspoorwegru, aan het eeatrauioureau: de 
levering vau vei n nik-art lkelen. 

, te 1 uur, door  het dage), bes)uur  vau 
den ('a-i ui' ui rj "  '1 iei , iu u e Jager: het 
reruns! riiceruu vau urn wind scheprad molen iu eeu 
wiiidvijzehnoien. Aauw. S April , te 0 uren, bij  den 

, onder  Uilgeest. 
, te T' , men, in het koffiehuis van Wed. 

Si-gcis: bet bouwen van ecu woonhuis voor -
. 

, r  secretarie van Zevcn-Grictenijeu-en-
Slad SloOteai de leveriug van hout, iu 0 perc. 

, SO . 
n , tc 11 uren, duor  bet gemeeutebettuur 

vnu : liet gereedmaken en daarna 
met mopkiiukers bestraten van den weg van Sprundol 
naar , laug 2450 . met het maken van de 
vereisehte kunstwerken eu bet éénjarig onderhoud van 
den uieuweu weg. 

's-llage, le 1 uur, door  het ministerie van justitie: 
liet makeu van eenc waterlcidiug in dc cellulaire ge-
vangenis te . . bij  deu ingen.-architect 
voor  de gev. cu rcelitsgeb. J. F. , le . 
Aauw. 11) cu 22 April , te 12 uren. 

, 'sav, 8 uron, door  de diaken ie der 
Y.y. l.uili - gemeente: bel aanbouwen van eeu gesticht 
voor  bcsiedolingeu eu invaliedeu, benevens het doeu 
vuu eeuige veruieuwiugeu in het siekeuhuis. Aauw. 
l'J April , te 10 ureu. Bilj . ins. aan het weesbuis 1 
uur uw; do besteding. 

T ie i j v i k , bij  deu ailin. kerkvoogd  de Jong: 
bet afbreken en wederopbouwea van cea buis te Tie-

tjerk . Aanw. 24 April , te 10 . Briefjes merken 
. . 1 

, SS . 
Taraxiji . te 11 uren, door  de Zeveu-Grictenijen-en-

Stad Sloof en, bij  Bouwhuis: het herstellen van eenige 
paal-, .d- eo kapwerkeu, kistvullingen euz. 

Slerihiee, te l uur, door  het dagelijksch bestuur 
vaa het waterschap Schouwen, in het direetielokaal: 
het maken vau de houten fuurfeerngswerken voor  liet 
te stichten stoomgemaal voor  het waterschap Schouwen. 
Aanw. ged. 8 dagen voor  de besteding. 

, te 2'/» uren, door  het mir.isterie van 
binnenl. zaken, aau liet gebouw van het. prov. best.: 
lo. het verdiepen vau eeniyegedeelten van liet Noordh. 

, in 2 perc. en in massa. : perc.
/32 ,Ü00, porc. 2/15,100; 2o. het voorzien der  boor-
den van liet Noordh. , in 4 perc. : 
perc. 1 ƒ 776X1, perc. 2 /14,200, perc. 3 /Ö7 f i0, pere. 
4/«J'J00. Aanw. 22 April . 

, SS . 
Leldeai, te 10 urin , door  dijkgraaf en hoogheem-

raden van , in bet Genuenelandshms: het 
afbreken vau 2 bruggen en liet bouwen vau eene 
nieuwe hrug over  hel kanaiil bij k in den Noord-
wijkerweg. Bilj . inz. 27 April , 

, te 12 uren, door  liet prov. bestuur: 
het verbeteren der  buitenliavcngeiilen le . . 
bij  den prov. ingenieur. Anuw. 21 April , te 12 uren. 

v bij  deii kasielciu . O. Struikmaus; het 
bouweu vau een nieuw logement aldaar. lal. bij  P. 
dj  Jong, aldaar  Aauw. 2G April , le 10 urun. 

, bij  B. S. Botenga, hoekh. der  Alg. Arm-
voogd ij : bet afbreken en wederopbouwen vau eene 
wooing, e 3 kamers. . bij  den architect 
J. S. Nydam. aldaar. Aanw. 24 April , e 10 uren. 

g , 20 . 
, tc  nreu, door  burg. eu weth.: het 

bouwen van  school met. ondorwijzerswouitig Op 
deu hoek der - en Oosthuizorwegcn. Aauw. 21 
april , te 11 men. 

Utrrclit , te 11'/, uren, door  de Nederl. Centranl-
: hot vergrouien der  hallegcbou* 

wen e Bil t en . A m * , tc e Bil t 22 
April , te 8'/, uron. 

Venlo, te 1 uur, door  E. Wiselius, hij  T. Wittc -
liugs: hul. bouwen vau een dubbel heereuiiuis, opeen 
terrein aau den weg van Venlo naar . 
Aanw. 28 April , te 1 unr , bijeen te komen bij  N. 
Pollen, buiten de . 

, S . 
i i okk i im . bij  deu secretaris van het dijksbestuur 

van Westdöageradeal: de levering van 520 str. . 
Ooslz -sch grenen rib 100 * 125 , 2S2G str. . 
idem planken 3S a 350 , 225 vuren planken 32 
iï 300 , lung 5.55 . 

ninsdac, 1 . 
, te 12 ureu, door  burg. en weth.; het 

bouwen van eenc nieuwe onderwijzeiSwoning aldaar. 
Aauw. 25 April . Bilj . iuz. 1 i ter  secretarie. 

'a-llage, te 1 uur , door  het ministerie van oorlog: 
de leveriug der  bcnoodivle brandstoffen aan de nu li-
lair e wachten in het , van 1 Juli '7ü—30 Juni *. 7. 

Waenadag, S . 
'a-llage, te 11 uren, door  het ministerie van bin-

Beul. zaken, aan den meestbiedende: het afbreken 
van bet gebouw genaamd , op den hoek 
van de e Pooten eu het Plein, cu ecu godeclto 
van liet gebouw, in gebruik voor  de spcre<»rie van 
het departement van Justitie, enz. . bij  den hoofd-
ingenieur l en den ing.-architect Singels, beiden 
aldaar. 

ttneeh, bij  den secretaris der  contributi e van Wijm -
britseradeels c. a. Contributi e Zeedijken: de levering 
vau paleu, gordings , planken, wrak, grint , lur f eu 
rijshout . 

, 4 «e l. 
, bij  den dijksopziener : bet ma-

ken eu herstellen van onderscheidene perc. bei-, steen-
en aardewerk enz. aau dc zeeweringen van Wijmbrit -
seradeels c.  Cuiitnburi e Zeedijken, met bet gewoon 
onderhoud der  gebouwen. 

V  jdag. S . 
, tc 12 uruu, door  liet ministerie van 

biuncnl. zaken, nan liet gebouw van het prov. best.: 
lo. het onderhouden van de rijzen beslag- en steen-
oeverwerkeu op Ameland. 0 ; 2o. idem 
van deu stroom leidenden dam cn aanhooren door  de 
geul de Balg, op Ameland. g /p2000 ; 3o. liet 
stellen vau rijzcu scliuttiugcn eu het doen vin stron-
beplantingen op Ameland. g ƒ 1500. Aanw. 29 
Apri l cn 1 . 

, te 2 uren, door  bet reenscbap 
Banjer-Westerveen, bij  Akkerman: liet maken van 
100 . halve- en 100 . volle houfdwijk . 

, H . 
t te U' , ureu, door  het ministerie van 

binnenl. zaken, aau het gebouw vau het prov. best.: 
hot driejari g ouderhoud der  werken van het kanaal 
vau k uaar t (Nederl. grondgebied), van 
1 'Apri l '70—31 t '7y. Aanw. 1 . g 
/11,800 por  jaar. 

, . 
, tc 2 ureu, door  de maatschappij  lot expl. 

van Siaalsspoorwegen, aau hot Centraal bureau: liet 
makeu vau cene bergplaats voor  goederen iu dc rij -

s eu van eenige bijkomende werkeu op liet 
station , teu hohoevu van den spoorweg 

. Aanw. 20 Apri l 
, 2& . 

\ d ii , door  hel gemeentebestuur: de levering 
van 150 stère berggriut eu 20 stère macadam. 

\tlooj i vau Aiinlirsii'iliiiiit'ii . 

, 27 . het éénjarig onderhoud
kazernen; minste inschr. was J. Vcrboeket, -
mond, voor  ƒ2300. 

, 20 : het driejari g onderhoud der 
gemeentewerken- gegund aan J. , le -
stede, voor  ƒ2250. 

Uerdrecht, 1 April : het bouwen van een metaal-
fabriek; ingek. 12 biljetten, als: 
A. Veth As., 
J. , 
Gebr. Ek , 
Johs. , 
Barto en Aljcs, 
J. P. F. , 
J. Albelink , 
J. Verhoeven en Zn., 
J. J . van m Jr., 
A. du Vijn , 

s Visser  Gz., 
. s eu 
C. Bothof, 

gegund. 
, 1 April : de herstellingen aan de dorna-

niale gebouwen; minate inschr. warm : perc. 1 en 3, 
A. . , te Zevenborgen, reap, voor  f 1757 en 
/2207; porc. 2, W. . Scgboer, te Fijuaart , voor 
ƒ 1090. 

, 3 April : het bouwen van eene stoom-
drukkeri j  voor  J. van Poll Suykerbuyck; gegund aan 
8- , te , vour  ƒ 23«J0. 

te , ƒ 24,200 
idem „  22,740 

_ idem a 22,(114 
idem „  22,000 
idem „  22,200 
idem „  21,1118 

„ idem „  21,025 
idem „  20,'J'JO 

„ idem „  20,039 
„ idem 20,700 

Papeudrecht, „  20,535 

n 
, „  1S/JS9 

'e , 3 April : lo. bet onderhoud der  werken; 
minste inschr. was J. van Eerd, te 's-Bosch, voor 
/ 2248. 

2o. idem der  kazernen; minste inschr. was J. van 
n , te -Bosch, voor  / 7930. 

3o. idom der  werken te Crèvecoeur, aan dr  Blauwe 
sluis en te Niruw-St.-Andries; miuste inschr. was A. 
Jansen, te 's-Boacli, voor  ƒ 1555. 

, 3 April : lo. het leggen eener  rioolleiding 
van do f te Scheveningen tot 800 . voorbij 
de vuurbaak; iugekomen 8 bilj. , als: 

. v. d.  te 'sGravcaaude ea 
A.  de Visser, „  Gorinchem, / 45,300 

„  Scheveningen, ,, 45 000 
„ , „  44,400 
„  Scheveningen, „  42.200 
„  Papeodrecht, „  39.700 
„  Sliedrecht, „  37,880 

Jae. Pleysïer 
C. Bosman, 
A. , 

. de Borst, 
1'. , 
A. W. k en . 

O.
G. . 

3f>,200 
35.500 

ƒ 15,536 
„  14,900 
„  14,611 
„  14.100 

13.0SS 

„  Arnhem, 

2o.  maken vau kaaimuren  beschoeiingen; 
ingekomen 5 bilj. , als, 
W. P. Teeuwiase, , 
C. Bosman, _ , 
J. C. Tom, m , 
<> , „ m 
J. .  Zwart ea Zn., „ , 

3o. het bijbouwen van een lokaal bij  het gebouw 
aan  Sprank, ten behoeve der  duinwaterleiding; 
ingekomen 5 biljetten, als: 
C. Spruit , , ƒ 4 6 21 

. v. Be-gen , „  s e , „  4399 
W. P. Teeuwiase, „  idem a 3S50 

. W. Bouthoven, „  idem , 3773 
A. , „  Scheveningen. „  3660 

 3 April : lo. bet bouwen van een blok 
vau 4 woonliiiizeu op het llazepniersveld, 2o. idem 
van  koetshuis en stal voor . . Enschedé, 
3o. idem van  kaaspakhuis voor . W. : 

lo. 2o. 3o. 
A . Paans, te Am-

sterdam , 
A . Adders, idem. 
J. J. Boekholu, idem, 
C. J. , idem, 
J . A. ,

, 
C. Frar  P. 

, te Am 
sterdam, 

G. 11. van , te 
Voorschoten, 

A. C. Vink ,
Utrecht, 

. de Groot, te 
, 

. van telen, te 
Amsterdam, 

W. v. d. Berg,
, 

J. F. Folie, idem, 
No. 1 en 2 wel, no. 3 niet gegund 

 4 April : bet bouwen van  woonhuis 
buiten het Pothoofd; ingek. 13 bilj. , als 
W. J . , , 

 B. , „  idem 
, „  idem 

 W. , „  idem 

ƒ 44,0f>0 ƒ 13,700 
44,000 10,800 ƒ 9,790 

12.900 
13.500 

41,570 
40,900 

39,900 12,900 

39,600 

3S.170 

34,920 

12,894 

10.570 

11,825 

12,500 

12,4S4 

12,234 

12,476 

8,870 

11,000 

8,867 
9,740 

ƒ 4S00 
„  4391 
„  4357 
„  4289 
., 4250 
,, 4107 
„  4100 
„  4039 
„  4025 
„  39S9 
„  3982 
n tWO 
„  3894 

S. g eu Zu., „  idem 
Teger, „  idem 
J. Pot Jz., „  idem 

. van u sen, „  idem 
. J. , „  idem 

A. Feborwee, „  idem 
. , „  idem 

B. v. d. Worp, „  idem 
J. Wittevecn, „  idem 
gegund. 

Venlo, 4 April : het éénjarig onderhoud der  kazer-
nen; minste inschr. was . van Gaaselt, te Venlo, 
voor  ƒ5490. 

em men, 5 April : het bouwen eener  school te 
Noord barge; iugek. 4 bij. , als: 
Jt. . Bruins, te , / 7379 
A. , „  idem „  7271» 
J. Schollen, „  Noordbarge, „  7101 
A. Warser, „  idem ,, 0975 
gegund. 

, 5 April : lo. het verbouwen van het com-
missariaat van politie op de Nieuwe ; ingek. 
7 biljetten, als: 

. VV. m hoven, te , 
. v. Bergen , „  idem 

W. P.  wisse, „  idem 
. de Zwart en Zo.. „  idem 

X W. Tirie , „  idem 
ü. 1.1. de , „  idem 
P. . Borgbans, „  idem 

2o. het leveren en plaatsen van school me ubeleu 
'iigeknnieii 2 bilj. , als : 
0. Alkemade Jr. , te Noord wijk , ƒ 5094 
P. van Vliet , „  Woubruggc, „  4835 

Sranlngen, 6 April : lo. het vernieuwen van een 
gedeelte der  stoep on bekleedingswerken aan het raad-
huis ; minste iuachr. was F. , te Groningen, 
voor  ƒ0133, 

2o. het vervangen der  rollagen laugs de trottoir s 
der  groote t door  hardsteeuen deklagen; minste 
inschr. was . , te Groningeu, voor  ƒ2491. 

3o. het leveren van troltoirhanden cn gootbodoms 
van Portland-cenieuistern; minste insein ijver  was de 
Ned. Cement fabriek , te Vrijenban , voor  / 3507. 

Puiti'rsiiark , 6 April : liet bouwen van een koets-
huis en paardenstal : ingek. 9 bilj. , als : 
J. Boertje, te k 

. , „  idem 
A. van don , „  idem 
A. van de Gr i -ud Js., „  idem 

ƒ 6540 
„  6120 
„  5796 
„  5050 
„  5435 
„  5249 

4S50 

/ 3455 
„  3201 
„  3200 
. 3199 
„  3188 
„  3166 
„  3150 
„  3100 
,, 3066 

A .  Stigt, „  idem 
T. van lb iel, „  idem 

. . „  idem 
J. Naaktgeboren, „  idem 
J. Buurman, ,, idem 
gegund. 

Lelden, 7 April : lo. liet éénjarig onderhoud der 
kazernen; minste iuschr. was S. van , te 

, voor  ƒ6349. 
2o. de herstellingen aan het kazernegebouw den 

; minste inschr. was P. van der , te -
den, voor  ƒ6750. 

3o, eene verviug vau kazernegebouwen; minste in-
schrijver  was J. Sterk, te Bodegraveu, voor  ƒ1276. 

, 7 April : bet makeu van paal hese liuei-
ing enz. aau den s grooten weg le kl. no. 1, 2e 
zijtak , van Groningeu naar ; ingekomen 7 bil-
jetten, all : 

. de Jong, te Groningeu, ƒ 5100 
. , „  Sappemeer, „  5050 
 Weslerhuff, „  N'oordwolde, „  4940 

J. Veltkamn. „  Bedum, „  4900 
 B. , „  Warfhuizr n , „  4775 

, „  Grouingen, „  4768 
J . van der  Veen, „  Zoutkamp, „  4440 

, 7 April ! lo. het herstellen vaa b>ot-

den langs het kanaal door  Zui 1-Bevcland; mtn<te 
iuschr. was . Bolier, teScher|»enis5C. voor  ƒ14,537. 

2o het éénjarig onderhoud drr n 
aan de Oude ; minste inschr. was . Zomer, 
te Bergh, voor  ƒ4900. 

, 7 April : ln. het onderhoud der  ha-
venwerken te ; minste inschr. was . . 

, te Zurich , voor  ƒ40*. 
2o. 

haven- en kistwerken te r  eu Tacozijl; 
 vernieuwingen en herstellingen dc 

inschrijver  was A. A. de , te , voor 
ƒ 2090. 

3o. het onderhoud van den Statendijk bij  S  ijken-
burg enz,; minsto iuschr. wasdezellde, voor  ƒ1650. 
_ 4o eeuige vemieuwi gen eti herstellingen  den 

r  Slaperdijk enz.; minsle inschr. was J. U. 
van der , te , voor  ƒ1598. 

5o. eeuige vernieuwingen en herstellingen aan de 
werken to Slavereu en laugs het e f enz.; 
minste iu-chr. was A. S. , tc Slaveren, 
voor  ƒ2027. 

6o. het onderhoud van het gouvernenientsgeliouw 
te ; minste inschr. was J. , te 

, voor  ƒ1589. 
/aamslag, S Apri l : de herstellingen en vernieu-

wingen euz. aau de waterkrerin g van de calamilcuse 
polders , s en Eendracht; 
minste iuschr. was J. P. van , tc , 
voor  ƒ 15,190. 

, 10 April : het bouwen van 14 hout-
loodseu iu dc nieuwe houthaven aan den Spaarudam-
rnerdyk  miuste iuschr. was . , le Schoor), 
voor  ƒ28,700. 

, 10 April : lo. het stichten van een ge-
bouwtje voor eeue stoomhraudspuil, aau hel marine-
etablissement le Willemsoord, 2o. eeuige werkzaam-
heden iu de woonhuizen bij  de dimetie der  marine 
aldaar; miuste iuschr. was A. Vos  le , 
resp. voor  ƒ 15 72 cn ƒ974. 

, 10 April : tut bouwen eener  boerderij  voor 
Wed. . Siagger, aau den straatweg uaar  de Wijk ; 
ingekomen 7 bilj. , als: 
(i. Broeuink, te , ƒ 8374 
J. Bruintjes, ,, , „  8199 
J. Otleii , „  idem „  8039 
A. , „  idem „  7990 
J. VV'ithaar , „  idem „  7957 

. Timmer, „  idem „  7425 
. Bruintjes, „  idem „  049S 

gegund. 
Vllsshigi-n, 10 April : het éénjarig onderhoud lo. 

van dc metsel- eu timmerwerken eng.  de ves-
tingwerken te Vlissiugen cn te , 2o. van 
de kazeruegebouwen euz. tc Vlissiugen en te -
delburg; minste inschr. was P. , te -
burg, reep. voor  ƒ1957 en ^!>34. 

, 12 April : lo. het éénjarig onderhoud der 
kascruege.bonnen; ingekomen S biljetten, ala 
A. E . Nijker k , 
E . J. Jurriens, 
J.  llufen Sr., 

. vnu Asperen, 
 B. Streefkerk, 

J. 1>. u Jr- , 
B. van , 

g 

tc n 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 3300 
„  3200 
„  3200 
„  3100 
„  30'J0 
„  3010 
„  kttyg 
„  3000 

2o. het éénjarig onderhoud der  werken; iugek. 0 
bilj. , als: 

te Naarden, 
„  idem 
„  idem 

idem 
„  idem 
„  idem 

J. n Sr., 
A. E . Nijkerk , 
11. van Asperen, 
1). B. Streefkerk, 
J. . n Jr., 
B. vao , 

g 
lUari.-m , 13 April : esnige buitengewone 

f 4400 
„  4400 
., 4300 
„  4290 
„  4210 
„  4199 

4209 

den grooten k sweg le kl. no. 1 in Noord-
; miuste inschr. wns . G. van der , 

te Oud-Beierland, voor  /SOOO. 
, 13 April : het bouweu van eene sluis 

 den Akerpolder; minste inschr. was P. vau Essen, 
te , voor  ƒ15,987. 

Advertentien. 

Gevangenissen. 

. 
Op G 2G Apri l 1870, des namid-

dags ten één ure, zal aan het e van Jus-
titi e te  Grrnw>nA(if/e , bij enkele inschrijving 
worden aanbesteed \ 

 maken

t bestek ligt ter  lezing: te 's Gravenhage 
in het lokaal vnn het e van Justitie; te 

 in de cellulaire gevangenis, alwaar 
ook de teekening kan worden geraadpleegd. 

t is vuorts op franco aanvrage te bekomen 
uan het e van Justitie, en bij  den -
opzigter  G. J. VA N  GOES te

n worden gegeven door  den -
nieur-Architec t voor  dc gevangenissen en regts-
gebouwen J. F.  te 's Gravenhage, 
en door  den r  voornoemd. 

Aanwijzin g zal wurdei gedaan op Woensdag 19 
en Zaturdag 22 Apri l , des middags ten 12 ure. 

's Gravenhage, den 12 Apri l 1876. 
Voor den , 

e Secretaris-Generaal, 
. 

. 
e  der  gemeente Arnhem 

zal g 2'i Apri l 1876, 's namiddags 1 ure, 
in het openhaar  ten Gemeentehuize aanbestellen: 

s
Atinwyzin g 18 April , voormidd igs 10 ure. Be-

stekken tegen betaling ter  Secretarie verkrjgbaar . 

T :
 van de constructie 

, met
 brieven met opgaaf van prys worden 

zoo g mogelijk ingewacht bij  de C»urnii -
tieis J. J. N &  ZOON, t te 
t-Bosch, onder  letters S. . 

http://hesta.it
http://ouid.it
file:///lgtevechl
http://ZliMik7.ee
http://-eu-a.il
file:///nier-luorl
file:///tlooji


E  — Zondag 16 l 1870 

e r vnn Binnenlandsche Zaken brengt 
ter  kennis van belanghebbenden, dut de in* 
schiijvingsbiljelten ,  bet maken en stel-

ten van den  eener 
 te Vlissingen, omschreven in bestek 

N" . 7 8, 20 Apri l 1876 vóór 12 uur  des middags 
aan

 vrachtvri j  moeten worden 
bezorgd. 

's Gravenhage, 12 Apri l 1876. 

A A N B E S TT . 
 des 

middags te 12 uur , zal door den S 
S S in de provincie Groningen, of, 

bij  zijn afwezen, door een der n van de Ge-
deputeerde Staten, in een der  vertrekken van 
het Provinciehuis te Groningen, in het bijzij n 
van den Provincialen r van den Water-
staat, under  nadere approbatie, in het openbaar 
worden aanbesteed: 

n nanbestcding zal geschieden bij  enkele in-
schrijving . 

e gadingmakenden kunnen van de begrooting 
van kosten vun voorschreven werk ter  Provinciale 
Griffi e kennis nemen. 

t bestek, wuarnaar de bovengemelde aanbe-
steding zal plaats hebben, ligt behnlve in bet 
Provinsiebuis te Groningen, ter  lezing in de Ge-
meentehuizen  Groningen, Appingedam, Win* 
schoten, Oude  Sappemeer, Win-

»,  Uilhuizen, Uithuizermeedcn, Bedum, 
Zuidhom en Bccrta, terwij l het tegen betaling 
van 50 cent per  exemplaar ter  Provinciale Griffi e 
veikrijjibaa r is gesteld, ingevolge resolutie van 
Gedeputeerde Staten van den 17 t 18.VJ, n" . 71. 

Nadere information kunnen worden aangevraagd 
bij  den Provincialen r te Groningen, zul-
lende de aanwijzing in loco phiats hebben op den 
21 Apri l e. k., 's voormiddags te 12 uur. 

NB. e aannemers worden bij  deze herinnerd 
aan de bepalingen, vervat in Jj  434 der  Algemeene 
Voorschriften voor de uitvoering en het onder-
houd van werken onder  beheer van het -
tement van Binnenlandsche Zaken, voor  zooveel 
de inrigtiu g en bezorging vun de inschrijwngs-
billetten betreft. Tevens wordt hunne aandacht 
gevestigd op de besteksbepaling, belreflende de 
onderteekening der  bestedingstukken. 

G , 8 Apii l 1870. 

 Commissaris des  voornoemd: 
VA N . 

E 

. 
S vnn BOT-

 zijn voornemens, op  den 24 
April  1870, des namiddags ten 1 ure, ten -
huize aldaar aan te besteden: 

Alles nader  omschreven in het bestek cn de voor-
waarden die, op de gewone dagen en uren, ter 
lezing liggen op de  Secretarieën bet 
Stads Timmerhuis te Botterdam, cn ook voor 
den prij s van 50 Cents verkrijgbaa r  zijn bij  Wed. 
P. VA N E en ZOON, Boekdrukkers 
in dv»n Houttuin, n w . 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan ge-
meld Timmerhuis. e aanwijzing in loco zal 
plaats hebben op  den 20 April 1870, 
des voorniiddags van 10'/2 tot 11 % ure. 

. 

Op  den Oden  1876, des namid-
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der -
schappij  tot Exploitati e van Staatsspoorwegen bij 
de e  te Utrecht, van: 

Bestek no. 154. 

l o o ds

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art . 23 van het Bestek. 

t Bestek ligt van duu iOden Apri l 1870 ter 
lezing uun het Centi aalbureau by de e 

, eu aau bet bureau vau 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 zat geschieden 
den 20sten Apri l 1870. 

Utrecht, deu 10den Apri l 1876. 

Op  !)  1S7Ü, des voorniiddags ten 
11 ure nul in hel l J , Groote , voor 
rekening van den r J. .  wor-
den aan d : 

Eestek en leekennigen liggen van af 25 Apri l 
in bovengenoemd l ler  image, terwij l Ue-
htekken a / U . Ï 5 te verkrijgen zijn 6jj  den boek-
handelaar J. J. VA N T aldaar. Nadere 
ii.lielilin g geelt de Arcbilect J . W. S 
te Arnhem. 

. 

E . 
F N -

 sullen op Vrijda g den 28st**n Apri l 1876, 
des voormiddags ten 10 uur , in het Gemeenlands-
huis tc  bij  enkele inschrijvin g besteden, 
overeenkomstig het opgemaakt bestek en de al-
gemeene voorwaarden , in een perceel: 

t bestek zal van nf den 18den Apri l voer 
25 cents, de algemeen» voorwaarden voor 25 
cents en de gezegelde blanco insehrijviiigsbillet -
ten voor 21 cents verkrijgbaa r  zijn ter  Secretaiie 
van d te

e inschrijvingsbilletten zullen des daags vóór 
de besteding in de bus op het Gemeenlandshuis 
gestoken moeten zijn. 

n zyn te verkrijgen op bet bureau 
van den r te  en bij  den Opzich-
ter  te  alwaar de teekening ter  inzuge 
ligt cn de aanwijzing op het terrein zal worden 
gedaan. 

Op  des voormiddags 
ten  ure, zal, onder  goedkeuring van den -
nister  van Binnenlandsche Zaken, aan het Gebouw 
van het e van Binnenlandsche Zaken te 
's-Gravenhage, worden : 

e besteding geschiedt hij  enkele inschrijving , 
volgens § 434 der  Algemeene Voorschriften. 

t Bestek ligt ter  lezing in het Gebouw van 
het e van Binnenlandsche Zaken, aan 
het Bureau vau de n te 's-Gravcn-
.bage cn van hit Provinciaal Bestuur van Zuid-
bolland, en is voorts op franco aanvrage, tegen 
betaling der  kusten, te bekomen by den Boek-
handelaar . NU i . , No. 40, te 
's Gravenhage, en 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 25 Apri l e.
's-Gravenhage, 12 AprU 1876. 

V E11  0 0

. 
Op Vrijdag 21 AprU 1870 zal, ten e 

van dc Gemeente  in 't openbaar, 
bij  enkele inschrijving , tot  worden 

: 

de  staande 
in tie dusgenaamde » Watermolen weide" aldaar, 
met , zwaar, op bet midden gemeten, 
35 by 40 . en lang ongeveer 26 , waarvan 
écu van geslagen ij/er  (in 1873 vervaardigd) en 
één van Greenenhout, — , lang 7 . 
cn . lang 4.70 , beiden van gegoten 
ijzer ,  van Greenenhout, zwaar 37 by 37 

, lang ongeveer 10 . en  van 
geslagen ijzer, in middellij n groot 5.00 . 

e vei k oops voorwaard en liggen ter  inzage in de 
Secretarie der  Gemeente en aun 't Bureau van de 
Gemeentewerken, terwij l de , mits met 
consent-billet , danrtoe ter  voormelde Secretarie 
aan te vingen, dagelyks te bezigtigen is en boven-
dien aanwijzing in loco zal geschieden op Zatur-
dag 15 April te voren, 's voorniiddags ten elf uur. 

ïnschryvingsbil letien in te leveren ter  Secre 
tari e meergemeld, op den dag van deu verkoop, 
vóór één uur des namiddags. 

k „de e " 

Vervaardigen s tevens vooi 

stoomkraclit ingerigt, Palentrekkers, Zaagtoe-

 voor  liet onder  water  afzagen van palen,

~T . . 

Specialiteit var.  ter  bewerking

 en schetsen op aanvrage, 

S &  VAN . 

Situwehaven N.xgde

.  &, ZOON, 

hebben nienwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

Elfde . JT°. 17. 

T 1 1 3 - 1 1 5 , 

. 

k van , Specialiteiten in 
. , -

en . 

N VA N , 

EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A  X > J E Ï , 

geeft berigt dat door  haar tot eenige A G E N T E N voor den 

verkoop van  zijn aangesteld. 

S &, C°. tc A m s t e r d am en 

E T &  C°. te , 

tot het  inlichtingenjvordc n verstrekt en  voor  geheel 

Nederland  gelijke  de g N u . 3, te Amsterdan 

E . 

. 
S

 zullen op  den 24 
ApriliSlG,  voormiddag» halftvvaall, ten -
huize, in het openbaar, bij  enkele inschrijvin g 
aanbesteden: 

e voorwaarden en teekening liggen alle werk-
dagen van 10—| uur  ter  inzage op de plaatse-
lijk e Secretarie alwaar op franco aanvraag een 
afdruk van het bestek voor 50 cents verkrijg -
baar is. 

n zijn te bekomen bij  den Gemeen-
te-architect, door  wien aanwijzing op bet bouw-
terrein in de t wordt gedaan deu '20 
Apri l 1870, des mimiddags balflwee, 

 Secretaris van Amersfoort, 
VV. . . 

l y T E ] 

lalirii 'k van /.ink- en . 

S EN C'. 
Goudsche Singel 71),

 met  en 
 eu alle soorten van

in gegoten, gedreven of bladzink. 
u i t g a v e v a n 

- EN . 

e uitgave geschiedt geregeld
Annonces en wijzigingen worden uiterlij k tot
derdagmorgen 0 uur  aangenomen, e exem-
plaren worden  verspreid , u. n. bjj  alle 
Gemeentebesturen, die zulks verlangen, en vei dei-
in alle , , Sociëteiten en Stati-
ons van eenig belang in Nederland, 

Gemeentebesturen, die nog niet in 't bezit zijn 
van ons Blud en zulks kosteloos franco p. p. wen-
schen te ontvangen, worden beleefdelijk verzocht 
daarvan aun het bureel kennis te geven. 

gevraagd, um dndeh|k in dienst te t re-
ien B T N Q E W O O -

, op eene belooning van ƒ 80 per 
maand, om het toeslgt tabonden bij  de vergroo-
ting van een Stationsgebouw.  ohVrten 
worden ingewacht aau het bureau van ilen Sectie-

r  der  Staatsspoorwegen te Venlo. 

T E  of T E P cene solide -
E niet of zonder  stelling. Te be-

vragen met franco brieven by . A.  EN-
, Aannemer te Haarlem. 

1. W. T te , 

beveelt zich voortdurend aan lot  van 
 enz., met /ink , lood of 

leijen, en verder  voor de levering van alle moge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken tink of keper. aUmede Ga* an Waterleidingen. 

n van Teekenbelioeften 
VOOl l , 

_ -

 gelim. 
 alle soorten 

. 1 l 
,  rollen en vellen, blaauvv en 

Th. J. . 

Adressen. 

 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
 10.— 

 regels  * 15.— 
 .  21).— 

 ét  Amsterdam. -
nieinwi iu cemeul, gips, cm, l'enlzuil-Cniirii i  ./ i.->5 ptr  val 

 * , Amltm.

n te p ie koop, alle.-
gunstigst gelegen. Adres den r  VA N -

E , le Arnhem. 

n te koop nabij  ,1e Jluliebnon 
 den Singel, te Utrecht, te bevragen bii deu 

architect  aldaar. 

Zondag 23 l 1876. 

VOOB 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Venchgnt Zondag,, frrj i per  tl rn:i:m.l . ti f 1.85. u abonneert zicb voor 

een jurgang. Afzonderlijk e nommers bij  vuoruitbcstelliug  cents. 

n en n te n u n 

de e te . 

: 

Van 1—5 regelt ft.—, verder  voor  eiken regel plnatanüiiit e 20 rents en 10 cent* 

vooreen nummer  vim het blad. Advertentien vuur  hrt l

 —  —

E  VA N S VOO
E GEBOUWEN, EN ONZE -

E . 
Van meer dan ééne zijde is de Commissie vnn 

s voor  historische gebouwen in den 
laatsten tyd ter  sprake gebracht. En geen wonder. 
Zij  is het toch, aan wie de g de beslis-
sing heeft opgedragen over  hare nieuw te stichten 
gebouwen, hetgeen juist omdat daarmede een 
soort van staatsgezag over  onze Bouwkunst in 
verband staat, voor de laatste van zeergroot be-
lang is te achten. 

e vele argumenten, die nochtans daartegen 
worden ingebracht, hebben tot allerlei gedachten-
wisselingen aanleiding gegeven, en een betere 
blik in de gansche zaak deed ons besluiten een 
en nnder in het midden te brengen, dat wij  bo-
nen in het belang onser  hedendaagsche Bouwkunst 

te zullen hebben neergeschreven. 
l was hij  de eerste bekendmaking van den 

vermeenden uitslag van het concours voor het 
nieuwe , dat de schaduwzijde van 
bovengenoemde Commissie voor  onze hedendaug-
scbe Bouwkunst onze aandacht trok , eu wij  moe-
ten bekennen, dat het ons teu zeerste bevreemdde, 
het architectonisch gehalte van 's s voornaam-
ste nieuwe bouwwerken toevertrouwd te zien aan 
een Vergadering die, althans wat de beoordeeling 
van nieuwe bouwplannen betreft, eigenlijk gezegd 
door  ééne hand bestuurd wordt. 

e omstandigheid, dat zulk een groote meer-
derheid van niet-vakmannen bier  in functie zyn, 
moge al uit een oeconomisch oogpunt haar  gun-
stige zyde hebben, daar de bedoelde Commissie 
tevens over  de restauratiewerkc:. van monumentale 
gebouwen surveillance houdt, — de verhouding 
waarin zij  tot onze hedendaagsche Bouwkunst staat, 
zal stellig door  geen vakman, die het met de t 
wel meent, in het belang der  laatste kunnen ge-
acht worden. 

e tien leden, die deel uilmuken der  Commissie 
en met twee bouwmeesters een oordeel moeten 
vellen over  nieuw uitt e voeren bouwplannen, niet-
tegenstaande het vak van bouwmeester  nooit hun 
roeping was, zullen, wij  vertrouwen het, de vele 
raoei lij k heden en bezwaren, die aan dat vak eigen 
lijn , wel willen erkennen, zoodat zy, wanneer 
ii) in Commissie met bovengenoemde twee bouw-
meesters voor de beoordeeling van nieuwe bouw-
plannen geroepen worden, immers vanzelf het 
oordeel dezer  twee bouwmeesters tot hun richt -
snoer  moeten maken, eu er  dus vaneen volledige 
uitspraak van werkelyke beoordeelaars geen sprake 
kan zyn. 

e bepaalde richting , die de architecten P. J. 11. 
Cuypers en 1. Gosschalk iu hun vak voorstaan, 
wordt bovendien door de meesten, en zulks niet 
ten onrechte, nudeelig voor den bloei onzer he-
dendaagsche Bouwkunst gerekend. 

Op de geestverwantschap van den heer  Gos-
schalk met den heer  Cuypers werd reeds meer-
malen gewezen; de laatste heeft echter, zooals 
bekend is, oneindig meer  gelegenheid gehad zich 
op practisch terrein te bewegen, waardoor  ziju 
eigenaardige bouwtruut te duidelijker  spreekt, en 
die, juist omdat de architect Cuypers als de ziel 
van het bouwkunstig gedeelte vau meergemelde 
Commissie beschouwd wordt , wel verdient eens 
meer van nabij  besproken te worden. 

Tot recht begrip van hetgeen ons in dien bouw-
trant onaannemelijk voorkomt, hebben wy gemeend 
den lezer op het uitstekende Fransche boekwerk 
van c te moeten wijzen, eeu werk dat 
om zijn degelijkheid, zijn zakelykeii inhoud van 
den beginne at tot op heden zulk eeu gretigeu af-
trek heeft gehad. e t vau baar  eer-
ste geboorte af met haar  opvolgende ontwikkelin g 
wordt daarin op duidelijk e en veelomvattende 
wijze uiteengezet, een en ander  door  zeer  ver-
staanbare tigureu toegelicht. r  wanneer wy 
een blik laten gaan over het geheel vuu het be-
gin tot het einde, dan gevoelt men eerbied 
voor de waarheid, waarmede tusschen alles ver-
band is gelegd, waarvan het kunstige weefsel 
overal de sprekendste kenmerken toont, en waar-
duor dit werk zoo uitnemend geschikt is om als 
voetstuk te dienen voor hem, die de  zal 
expluiteeren, haar het recht zal laten wedervaren, 
waarop zij  in zoo hooge mate aanspraak heeft. 

Waarlij k kau meu door  zeer  ernstige studie, 
door  studie die ontzaglijk veel omzichtigheid ver-
eischt, uit dit werk veel leeren. 

Velen zyn er  echter  die desen arbeid, helaas, van 
«ene maar al te luchtige zyde opvatten, en uit 
overdreven zucht naar het ouderwetscbe de be-
doelingen des schryvers iu een verkeerd daglicht 

stellen, en ze vertolken op een manier, die waar-
lij k niet tot eer  strekt van hen die de t be-
hoorden te dienen, die de t op haar  verheven 
standpunt behoorden te eerbiedigen. 

n wij  eens een exemplaar van de door 
den architect Cuypers uitgevoerde bouwwerken 
naast s arbeid, dan zal ieder, die 
de bedoelingen des laatsten goed begrijpt , daaruit 
zien, dat de heer  Cuypers ze niet altij d zoo nauw-
gezet heeft opgenomen, maar dat het hem vooral 
te doen geweest is om strenge historische trouw, 
waardoor  jui?t zijn kunstenaars tulen t te veel in 
de schaduw wordt gesteld. 

Aanschouwen wij  in de eerste plaats eens de 
huizen door  Cuypers in de Vondelstraat gebouwd, 
dan vraagt men zich onwillekeurig uf, wut toch 
eigenlijk hedendaagsche bouwkunst is, en of die 
huizen, welke zulke sprekende middeleeuwsche mo-
dellen zijn , nu juist een groot denkbeeld geven 
vau het talent des makers. 

Wat merken wij  toch aan die ouderwetscbe 
vormen op.'  Een verstoord evenwicht iu de pro-
portien, een zwaarte die zich in de hoogte ont-
wikkelt , en die op ons hedendaagsch kunstgevoel 
een on aan ge na men indru k maakt. Over het kost-
bare van zulk een bouwtrant (wil men althans 
bet vereischte materieel ook zooveel mogelijk 
getrouw blijven) weiden wij  hier  nu niet uit , maar 
men zal toch geen lO^'-eeuwsch aardbewoner 
kunnen dwingen, de huiselyke gebruiken te aan-
vaarden, die het inwendige van zulke huizen in-
gevolge de wetten der  logica noodzakelijk mee-
brengt, en welke wetten hier  wel over  het hoofd 
zullen gezien zijn 

n moet het talent en de volharding onzer 
voorouders bewonderen, dat zij, die toch de aller-
eerste gronden moesten leggen voor  dc Buuwkunst, 
dergelyke producten bouwden; maar wat moet 
men zeggen, wanneer men in onze 19l l c eeuw, 
met exemplaren voor  oogen die alleen om hun 
antiquiteit de aandacht trekken, maar  onmogelijk 
aan de wetten der  «schoonheidsleer"  voldoen, 
nochtans zulke exemplaren weer iu het leven 
roept.' En wat moet den nakomeling wederva-
ren : moet hij  niet in de meening verkeeren, dat 
men hier  iets ouds gerestaureerd heeft, in plaats 
van wat nieuws gebouwd, daar  toch verreweg het 
grootste gedeelte van het hedendaagsche nieuws 
daarvan zoo hemelsbreed verschilt.' n het bui-
tenland hebben wij  dan ouk de modellen, die de 
architect Cuypers in de Vondelstruut heeft gezet, 
tevergeefs onder den hedeiidaagsclien huizenbouw 
gezocht. 

t  ondankbaar  zijn, den arbeid onzer  voor-
ouderen te verwerpen; neen, zeer  veel hebben wij 
daarvan nog noodig, d. w. z. voor  Studie, vuor 
onderlinge vergelykiug, om oiizeu geest tu oefe-
nen, onzen kunstzin te veredelen ; maar  moet men 
zo» gestreng in navolging zijn met bet^verleden 
als met bovengenoemde huizen is geschied.' 

Wie degelijke hedendaagsche architectuur  ziet 
(en daarvoor  doet men best eens in het buitenland 
te gaan kijken) , ontwaart, dat toch de Bouwkunst 
is vooruitgegaan, en dal modellen als de architect 
Cuypers levert toch waarlij k geen vereischte zyn 
voor  hedendaagsche , welke modellen 
trouwens alleeu eeue oudheidkundige aantrekke-
lijkhei d hebben. 

Stappen wy iu de richtin g vau deu architect 
Cuypers vau de burgehjke bouwkunst over  tol de 
kerkelyke , dan bemerkt men evenzeer  een buiten-
sporige overdrijvin g in historische trouw, die om 
de tji-ootscher  vormen, welke aan die kunst eigen 
ziju , te sterker  geprononceerd is. 

Nemen wij  eens de U. . kerk met baar  pas-
tori e in de . r  ontmoet men na-
melijk eeu overgangsperiode van het h 
tot het Gothiek, doch at wordt uu zulk een over-
gangsperiode in de bouwkunstige boeken om-
schreven uls eeu tijdperk , toen meu het grootscber 
en practischer  vau den Guthischen bouwtrant boven 
den n begon te waardeeren, is dut 
dan een reden om zulk eeu tijdper k te i mi toeren ? 

Vervolgeus treft men in deze kerk banken aan; 
muar  behooren die daarin te buis, wanneer  men 
uun historische trouw denkt/ s kende men 
iu die dagen nog geen vaste zitplaatsen in de 
kerken, en lieten alleen de aanzienlyken zich hun 
zitplaatsen door  hun bediende achterna dragen. 

e pastorie dezer  kerk kenmerkt zich uitwendig 
al vun een zeer  ongunstige zyde i het recht ouder-
wetsche heeft hier  namelyk zoozeer de overhand, 
dat &umfkarakte r  bier  tevergeefs gezocht wordt. 
Van het inwendige vernamen wy geen opwek-
kende medudeeliiigen, duar dat nog al vry hin-
de) lij k moet ziju voor het gebruik, wellicht

al een gevolg van te strenge navolging van bet 
ouderwetscbe. 

Ook het Gothisehe element lijd t in de kerken 
van Cuypers te veel door te strenge historische 
navolging, die, zooals van zelf spreekt, ook het 
kunstkarakter  dier  gebouwen voel verminderd 
beeft. 

Wel leert ons de geschiedenis, dat ook de Go-
thiek sich van lieverlede meer  volmaakt heeft, en 
bekleeden de 13dt-eeuwsche en 15de-eeuwsche 
gothisehe bouwkunst daarin eeu voorname plaats; 
maar  waarom onderscheidt men in de heden-
daagsche practij k toch niet ééne soort van Go-
thiek, namelijk: t Gothiek" , en waarom heeft 
men altyd gesproken vau 13Je-eeuwsche en 15J' -
eeuwsche Gothiek, en ook de modellen uit die 
tijdperke n geïmi teerd, zoodat zij  den nakomeling 
in de war  moeten brengen? 

t men op het gebied der t niet alles 
van het verleden doen dienen voor hedendaagsche 
crcatiên.' Welk nut kan er  gelegen ziju in het 
imiteeren van eeu 13d'-eeu\vsche ofeen 15J*-eeuw-
sche Gothisehe kerk? Voor de oudheidminnaars 
heeft sulks ontegenzeggelijk mysterieuse waaide, 
maar'kenmerkt sich daardoor het talent van een 
hudendangsch kunstenaar? Wie kerkelijk e bouw-
kunst beoefent maakt wel kennis met de geschie-
denis dier  kunst, zoomede de symbolenleer, maar 
teekenen moet men, en nog eenmaal teekenen 
in de eerste en voornaamste plaats, teneinde zelf 
wat te leeren scheppen, en geen slaaf te worden 
van bet verledene. 

»V nochtans voor  restauratiewerken  his-
torische gebouwen strenge historische trouw drin -
gend vereischte is, is begrijpelijk , terwij l men 
zich natuurlij k ook dan voor  overdrijvin g belmore 
te wachten. 

Ofschoon nu die te overdreven historische na-
volging in de meeste van Cuypers' werken de 
nadeelige overhand heeft, moeten wij  ook erken-
nen, dat o. a. in zijn kerk te Eindhoven veel goeds 
wordt gevonden, al kunnen wij  de archeologische 
herkomst der  twee differente torens niet dadelyk 
aangeien. Ook staat de k te Alk -
maar ons wel aan, en wy zouden natuurlij k on-
billij k zijn , zoo wy het goede dat nog in enkele 
meerderen valt op te merken, niet apprecieerden. 

e nieuwe iu aanbouw zijnde . . kerk te 
's-Gravenhage schijnt echter  tot de minder ge-
lukkig e scheppingen te zullen behooren; althans 
volgens de teekening, die wy' daarvan dezer  dagen 
onder de oogen kregen, heeft de voorliefde voor 
het Ouderwetscbe bier  weer  in ergo mate de over-
hand, en zal die kerk, zoo zij  uldus wordt uitge-
voerd, geenszins een «sieraad"  voor  de hofstad zyn. 

Voor den eigenlijken kerkenbouw is door den 
architect Cuypers hiertelande eer. soort van 
grondslag gelegd, eu dat wel met een kracht van 
grooten omvang. t bet dagblad  Tijd de 
allereerste en voornaamste verkondiger is geweest 
van het wonderdadige, dat Cuypers' werken heette 
te bezielen, ziju ook wy van meening; want als 
men in aanmerking neemt, dat voor een twin-
tigtal jaren hiertelande de kerkenbouw waarlij k 
niet veel te belcekenen had, eu den uitgest/ckteu 
leeskring waarin  Tijd zich beweegt, dan baart 
bet geen verwondering, dat men in een land als 
het ouze, waar men van niets anders hoorde, 
en nog hoort, op bet gebied van kerkenbouw, 
weikelyk meent met de waarheid te doen te heb-
ben, welke naurheid (7) helaas, over een groot 
gedeelte van het Nederlandsche publiek een soort 
wijdheid heeft uitgestort, die inderdaad uunstu-
kehjk is. 

e symbolenleer  werd daarbij  niet zelden door 
 Tyd te baat genomen . en deze moge uu al 

zoo schoon en aantrekkelyk zijn als zij  maar  wil , 
de oudheidminnaars mogen met nog zoo veel wel-
gevallen op die inysierieuse ligureu van voorheen 
blijven staren, niets moge in hun oog zoo voor-
trelloly k zyn, - - wij  vragen nogmaals : is het kunst 
die liguren in de 18*  eeuw te imiteeren t lu ker-
kenbouw is de bouwmeester wel gehouden met 
de symbolenleer te rokeueu, namelijk zooverre 
bet de rangschikking der  deelen van het gebouw 
betreft; maar het imiteeren van vormen, mudel-
len , proportieu is geen kunstwerk, mist oorspron-
kelijkheid , die toch ook eigen moet zyn aan het-
geen in de "  eeuw gewrocht wordt. 

Beschouwen wy eens, hoe men thuns iu het 
buitenland kerken bouwt, dan valt daariu het 
verschil met Cuypers' richtin g wel op te merken, 
die, het werd reeds meermalen gezegd, te veel 
vau de t vervreemd is, waarvan de relatie 
vau deu heer  Cuypers met den heer  J. A. Alber-
dingk ïbi ju i ook door ons als een voorname oor-

zaak moet aangemerkt worden. En eenmaal die 
richtin g ingeslagen, en er  vooral door een lang-
durige practij k als de architect Cuypers zooda-
nig mede vereenzelvigd, komt zij  telkens weer 
boven, is het niet mogelijk er  zich van te ont-
doen, al zou men ook trachten zich met geweld 
in andere sferen te bewegen. 

Ofschoon nu dc n zich in 
deze tut nogtoe bepalen tot van e uit 
te voeren bouwwerken, zoo is het toch gewoonte, 
dat waar de Staat voorbaat, de natie moet vol-
gen. En zal het dan, met een blik op al het 

, voor de g wel raai/aam 
kunnen geoordeeld worden, om de richtin g van 
den architect Cuypers als wegwijzer  te doen die-
nen op het pad onzer  hedendaagsche Bouwkunst? 
Zal die Bouwkunst ten slachtoffer  worden van 
kwalij k begrepen eerbied voor  baar  verleden? Wij 
protcstcereu. Want dau is geen harmonie denk-
baar  tusschen dc g en dc j 
tot bevordering der  Bouwkunst; dan zal onze he-
dendaairscbe bouwkunst achterwaarts gaan in de 
plants van voorwaarts, en dan zullen die enkele 
Nederlanders, die de roeping vau architect goed 
begrijpen, ook stellig beter  doen hun zonen niet 
ter  opleiding naar  buitenlandsche bottwaca-
detnie te zenden, aangezien de daar  opgedane vruch-
ten hier  dau toch niet gewild zullen ziju , want 
aan geen enkele buitenlandsche bouwacademie is 
meu de zienswijze van onzen architect Cuypers 
toegedaan. 

. 

Aan de  van  Opmerker. 

t ingezonden stuk in  Opmerker van 12 
t 1.1., getiteld i Waterstaat" , is in sommige 

opzichten niet zeer  juist of wel verkeerd voor-
gesteld : in enkele opzichten ben ik liet echter 
geheel met den schrijver  van dien epistel eens, 
zooals hier  verder zal blijken . 

t verwondert my, dat tot nutoe op dit schrij-
ven nog niet door een der  opzichters van deu 
Waterstaat is geantwoord, terwij l ik tot heden 
door  bijzondere omstandigheden werd verhinderd 
aan mijn verlangen tot beantwoording en aan-
vullin g vau dal stuk te voldoen. 

, en om onnoodige herhaling te 
vermijden, wil ik den schrijver  van genoemden epis-
tel maar V noemen. 

En thans ter  zake: 
ln den aanhef van z(jn stuk betoogt Y het 

wenschelijke van eene deugdelijke eu standhoudende 
reorganisatie van het korps ingenieurs en opzich-
ters van deu Waterstaat, en dat dit laatste in 
getal te klein blijk t to ziju tot het houden van 
toezicht op de Waterstaatswerken. k beu dit 
volkomen met hem eens, althans wat het korps 
opzichters betreft; de reorganisatie van dit korps 
is eene behoefte, welke in steeds klimmende mate 
gevoeld wordt. 

r  vervolgens trekt Y uitsluitend te velde 
voor de buitengewone opzichters, somtijds ten 
koste vuu de vaste, wanneer luj  ze metelkunder 
vergelijkt . Zoo vervolgt hij  b. v.: 

e bezoldiging dier  ambtenaren", (buitenge-
wone opzichters) ^niettegenstaande zij  evenveel 
wei kzaauilieden als de vaste opzichters moeten 
verrichten, is iu verhouding tot dezen gering." 

t kiouk mij  vreemd; ik had juist het tegen-
overgestelde verwacht. 

s het Y dan onbekend, dat eeu opzichter  der 
4**  klasse, iu de eerste vijl '  jaren ua zijne ln dienst* 
stelling, maandelijks slechts een zuiver  bedrag 
vau f 07.85 als belooning uiitvaugt: dat is nog 
geen / 700 per  jaar ; ziju traktement is eigenlijk 
/ 1)00. 

Er wordt hem derhalve jaarlijk s rui m f l!0U 
gekort als bydrage voor het pensioen- en wedu-
weufonds. 

u is, op enkele uitzonderingen na, 
en voor  zoover ik dit heb kunnen nasporen, bet 
m in imu m van bezoldiging van een buitengewoou 
opzichter  f 00 per  tiiauud, als gemiddeld cijfer  kau 
aangenomen worden / 70. k weet zelfs eenigen 
die / UO eu meer als maaiidelyhsche belooning 
ontvangen. 

Nu  het waur, dat sommige der  vaste opzich-
tera boven hun truktement nog eeu toelage out-
vangen vuu /'.". O a ( l ö O jaarlijk s vanwege het 
toezicht op het onderhoud vuu lolegraallyueu, doch 
daarvoor  moeten zij  maandelijks eeue inspectiereis 
langs die lynen doen, eu de reiskosten uit ge-
noemde loeluge bekostigen, liovondieu  dit eeu 
geheel bijiuuder e zaak, uu zy die bet niet bebbeu 
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moeten toch uitsluitend van hun garing trakte-
ment leven. 

Y zou inijnt i wellicht kunnen tegenwerpen, dat 
ik nu eene vergelijking geef tusschen de bezoldi-
ging van een buitengewoon opzichter  en die van 
een opzichter  dei'  41' 0 klasse, en niet van een hoogere, 
die dus meer  tractement geniet en de pensioen-
kortin g doorloopen heeft; dan wensch ik hein 
 l.i ii  le antwooidcn, dat natuurlij k de vaste op-

zichters als hooger  in rang dienen beschouwd te 
worden dan de buitengewone, terwij l eene ver-
gelijkin g tusschen dc opzichters der  klasseen 
de buitengewone nog zeer  veel in het voordeel 
der  laatsten is. 

t is dus onjuist te zeggen, dat de bezoldiging 
der  buitengewone opzichters in verhouding tut 
die der  vaste gering is; ze is houger  meer 
met de behoeften van den tij d medegegaan, juist 
omdat die betrekking van buitengewoon opzichter 
meestal tijdelij k is. 

Vervolgens de uitdrukking , dat de buitengewone 
opzichters niet «schadeloos gesteld worden voor 
de noodwendig door  beu te maken reizen in bel 
belang van den dienst.'" t iszoo, erzijneenige 
buitengewone opzichters, die in het geval verkeeren 

 dienstreizen te moeten doen. /.ij  ziju alsdan 
genoodzaakt die uit hun eigen middelen te be-
kostigen. t is niet zeer  billijk , tenzij  het sa-
lari s met bet oog op die noodwendige reiskosten 
zooveel honger  gesteld ware. h laat die bui-
tengewone opzichter'  zich van die vergoeding niot 
te veel voorstellen, want waarlijk , hetgeen de 
vaste opzichters daarvoor  genieten is al zeer  ge-
ring . k geloof niet dal ik te ver  ga, wanneer 
ik beweer, dat die som bij  velen hunner  juist 
toereikende is om hunne versleten schoenen van 
tij d tot tij d wat te laten oplappen en een enkelen 
keer, wanneer  bet noodig is. een paar  nieuwe 
te koopen. 

e vergoeding van reiskosten bedraagt gemid-
deld 2.J cent per  kilometer  afstand; naar  ik ver-
neem is zij  ook wel eens geklommen tot 3 cent: 
welnu, dat  een buitenkansje! toen was het 
dus een halve cent  dan gewoonlijk. 

e ondervinding heeft den minvermogenden 
reiziger  en in dit geval ook den opzichter  geleerd, 
dat uit het oogpunt van slijtage en vaak wel te 
billijke n gemakzucht, het gebruikmaken van 3d ' 
of laagste klasse spoor  te verkiezen is boven een 
voettocht van de eene plaats naar  de andere. 

t het dus in des opzichters route, dau neemt 
hij  vaak plaats in een coupé  klasse; door  toeval 
komt hij  dan wel eens te zitten tusschen deze en 
gene van het werkvolk, dut onder  hem werkt. 

t tarief der  3J '  klasse, waarnaar  de opzichter 
betaald heeft, komt juist overeen met dat hetwelk 
hij  vergoed krijgt ,  dan ook is zijn geld uit-
gegeven; cn waarmede moet hij  dan de onver-
mijdelijk e uitgaven bestrijden, die hij  te doen 
beeft, wanneer  hij  den geheelen dag daar  buiten 
rondzwerft / Of zal hij  ziju brood in den zak
nemen en, als hij  vermoeid, hongerig of dorstig 
is, zich hier  of daarop den grond of op den berm 
van den weg uitstrekken  wat uit tc rusten 
en zijn lichaam eenig voedsel te geven/ r 
neen, ik heb nog geen opzichter  aangetroffen die 
zulks deed, en ik wil ook niet gelooven dat
zoo zijn, het ware ook te veel. n zij  zich 
dun liever  behelpen met het allernuodweudigste, 
en betalen de vertering in de eene of andere 
herberg gemaakt uit hun eigen kas. 

Ziel u thans, mijnheer  dat is de vergoeding 
van reiskosten die de vaste opzichters ontvangen. 
Zij n enkele buitengewone opzichters daar  ook op 
gecharmeerd, welnu het zij  bun van harte gegund. 

 het bedrag der  vergoeding  nachtver-
blij f buiten zijne standplaats, aan den vasten opzich-
ter  toegekend, wil ik niet eens melding maken; 
het  hem vernederen in de oogen van het pu-
bliek. Waar luj  dat geld eeu onderdak zal 
moeten vinden, is mij  een raadsel, ol'  bet zou 
moeten zijn bij  den eeu of anderen slaapsteéhou-
der, of iu een boerenschuur  met vergunning van 
den eigenaar, eu dat komt toch niet met zyne 
betrekking overeen. 

Er zijn echter  opzichters, die veeltijds ge-
noodzaakt ziju nachten buiten hunne standplaats 
door  te brengen: welnu  zijn wel le beklagen ; 
de te ontvangen vergoeding kon wel eens aanlei-
ding geven tot liet in toepassing brengen van het 
spreekwoord : swat niet buigt, dat breekt" . 

h ik koester  de overtuiging, dat alle opzich-
ters  hun geweten handelen, hoewel eene 
onbillijke  vergoeding vaak lot verkeerde redmid-
delen zou kunnen dwingen. 

En thans stap ik  van die vergoeding voor 
reis-en ver  blij  fkoslen; ik heb er, dunkt mij , reeds 
genoeg over  gesproken, meer  dan mij  liet'  was ; 
sommige opzichters zullen 't mij  misschien euvel 
duiden dat ik den geheelen toestand thans zoo 
blootleg, omdat ze er  zich over  zullen schamen. 
Welnu ik heb het gevoel van valsche schaamte 
voor  ditmaal op zijde gezet; ik wil hopen dat 
ik daardoor  een weinig moge bijdragen tot ver-
betering  bunnen toestand. 

k volg  verdei als bij  zegt: »en evenmin 
wordt hun (den buitengewonen opzichters) gele-
genheid gegeven  pensioen en weduwen-
fonds le zorgen.'* 

t wel: "t e zorgen", leder  jong ambtenaar 
met gering traktement weet, wut dat zorgen in de 
eerste jaren beteekent. t kost hem veel
later, wanneer  hij  op zekeren leeftijd is en zijn 
eervol ontslag heeft  kregen, aanspraak tu mogen 
hebben op bet pensioen sten laste van den Slaat", 
alsof bet den veroordeelden misdadiger  eene gra-
tie gold. 

t de heffing van het pensioenfonds cen greep 
 in het duister, willekeuri g  zonder 

eenige statistiek of wiskunstige berekening, daar-
over  is in den hulsten tij d al veel geschreven, en 
't i s mijne bedoeling niet dat  te vullen; hel 
is  algemeene zaak en betreft alle -
tenaren. 

n er  echter  voldoende waarborg bestond, 
zouden de buitengewone opzichters veel voordee-
liger  zeil hun pensioenfonds kunnen tabee ren; 
doeh zooals de toestand nu is, kan dit niet ge-
schieden, ook al wilde de Slant het Op zich nemen, 
omdat het personeel te veel aan afwisseling cn 
verandering onderhevig is. t weduwcnlbnds 
der  opzichters is een bijzondere zaak; de bijdrage 
daartoe bedraagt, zoo ik mij  niet vergis, BV. 
procent vau het traktement. Naar  de onlangs 
door  heeren Commissarissen van dat fonds ver-
spreide circulaires te oordeelen, is de toestand 
ervan thans zeer  gunstig. s dc weduwe 
van den opzichter  geniet het halve traktement van 
den overledene. t is een zeer  goede g 
voor  dc gehuwde opzichters, want nu kunnen zij 
de toekomst met meer  vertrouwen tegemoetzien. 

r  waarom staat het thans met dat fonds 
zoo gunstig, ondanks de betrekkelij k geringe bij -
drage? Grootendeels ook daarom, nnar  hel mij 
voorkomt, wij l er  zooveel opzichters ongehuwd 
zijn cn toch tot het fonds bijdragen. t aantal 
weduwen is daardoor  minder  en dc uitkeering 
kan dus over  dat kleiner  aantal ruimer  zijn. 

e ongehuwde opzichters zijn meest allen van 
den nieu weren tijd . 

e reden, waarom /ij  niet gehuwd zijn , is, 
dunkt mij , na hst boven besprokene, niet ver  te 
zoeken. Stel u voor  den toestand van een van 
die opzichters, wanneer  hij  gehuwd is met eeu in-
komen van ƒ 57.85 p<.*r  maand, enge zult besef-
fen wat voor  hem het huwelijksgeluk eu de hu-
welijkszegen iu den legen woordigen lij d zeggen wil ! 

s hij  zelf eenigszins bemiddeld, ol'  wel brengt 
zijne vrouw een huwelijksgift mede, dan verandert 
de zaak; is dit niet het geval, d. i. als hij  alteen 
van zijn traktement moet leven, dan zou hel im-
mers dwaas en onbedacht zijn een huwelijk aan 
te gaan, want nauvvlijk s kan hij  iu zijn eigen 
behoeften voorzien. 

Wat Y' verder  in zijn artikel zegt is giooten-
deels waar, ook de middelen die hij  aan de hand 
geeft, om den tegenwoordigen toestand te verbe-
teren, hebben veel goeds in zich. Vooral wanneer 
hij  aau het slot zegt: n vermeerde re het korps 
vaste opzichters, zooveel als noodig blijk t te zyn , 
heffe, nu uitbreidin g van het vaste- het korps 
buitengewone opzichters op. en benoeme de daar-
bij  in dienst zynden, na voldoend gebleken be-
kwaamheid , tot vaste opzichters." 

l vooral zou een groote stap vooruit zijn tot 
verbetering. k wil het toelichten waarom. 

Zooals bekend is, hebben de meeste buitenge-
wone opzichters het toezicht op de uitvoering 
van dc soogenaamde buitengewone werken, d. w. z. 
op de nieuw aan te leggen, waarvan het, door 
den bijzonder  grooten omvang, bezwaarlijk zou ziju 
het toezicht op te dragen aan deu vasten opzich-
ter, onder  wiens ressort die nieuwe werken behoo-
ren. Wanneer  nu zoodaning belangrijk werk, bijv . 
de aanleg van een nieuwe zeesluis, haven enz., 
in uitvoering komen, dan worden, op voorstel 
van den , voor  de uitvoering van 
die werken een of meer  buitengewone opzichters 
aangesteld. e vaste opzichter  blijf t er  gewoon-
lij k geheel buiten, hij  moet rich alleen bepalen 
tot het onderhoudswerk, jaar  in jaar  uit, eu zoo-
dra de nieuwe werken gereed ziju wordt ook het 
onderhoud daarvan aan hein opgedragen. , 
behoudens de kleine nieuwe werkjes die hij  uit-
voert, houdt de vaste opzichter  zich alleeu bezig 
met het zoogenaamde lapwerk. n dil juist is 
oen doo. n in het oog voor  velen der  jongere op-
zichters , eene omstandigheid waarover  zij  zich 
wel le beklagen hebben. r  loch wordt 
hun de gelegenheid ontnomen om die kennis cn 
ondervinding op te doen, welke de uitvoering van 
belangrijk e werken ten allen tijd e oplevert. 

k wil niet ontkennen, dat het in sommige 
gevallen lastig zal zijn den vasten opzichter  het 
toezicht over  de nieuw uit te voeren werken op 
te dragen. Vooral voor  den oudereu opzichter 
kan het vaak bezwaarlijk zijn , de standplaats te 
moeten verlaten, om met zijn geheide huishouding 
te vertrekken naar  het uit te voeren werk. 

n die gevallen zou dau de uitvoering of het 
dagelijksch toezicht aan buitengewone opzichters 
opgedragen k unnen wordeu, aangesteld onder 
cen anderen titel . e titel kon bijv . zijn adsi-
stent- of adspirant-opzichter, terwij l de aanstelling 
diende plaats te hebben na voldoend afgelegd 
examen. e opzichters konden gezamenlijk als 
een voorloopig korps beschouwd worden , bestemd 
om, waar  het uoodig bleek, de buitengewone 
werken uil te voeren. t zou in de plaats kun-
nen treden voor  de tegenwoordige 4de klasse dei-
vaste opzichters, die dan opgeheven werd, ter-
wij l voorts de gelegenheid opengesteld zou kun-
nen worden om, na eenige jaren iu dienst te ziju 
geweest, onder  zekere voorwaarden tot het vaste 
korps over  te gaan. 

e tegenwoordige buitengewone opzichters op 
de bureau's der  hoofdingenieurs eu ingenieurs 
werkzaam, konden dau als voste ambtenaren aan-
gesteld worden, doch geheel afgescheiden vnn 
het korps opzichters. n titel kon bijv . ziju die 
van sommies of schrijver , in klassen verdeeld, 
evenals op andere giiflic u plaats heeft. 

k wil thans resuuieeren de hervormingen en 
verbeteringen welke wenschelijk zijn: 

le. Verhooghtg van het traktement der  op-
zichters naar  billijke n maatstaf. 

e laugste klas.se dm- opzichters van den -
vineialen Waterstaat in , Groningen 
eu Friesland genieten of zullen genieten een trak -
tement van ƒ 1800 per  jaar ; bovendien hebben 
zij  geen pensioeiikorting.) 

2e. Verhooging der  vergoeding voor  reis- en 
verblijfkosten. 

n de llijkswatcistaats-upzichiers niet ge-
lijkgesteld worden met de Proviuciale en Telc-
gruafupzichters ol'  met andere n van 
hunnen rang, zooals bijv . de ambtenuren van het 
kadaster, der  tclegrnphie, en die vergoeding ont-

vangen volgens het tarief der  4e klasse van het 
k besluit van 15 r  1849, Staats-

blad no. 62.) 
En zoo dit al bezwaar  ondervindt, dau is het 

niet meer  dau billijk , wanneer  die vergoeding der 
reis- en verblijfkosten op zijn minst verdubbeld 
worde. 

3e. Een evenredige vergoeding aan lederen 
opzichter  voor  zijne schrijf - en teekeiibehnef'ten , 
volgens goedvindiug en vooistel van den hoofd-
ingenieur. 

s is het niet billijk , dat zij  die behoeften, 
benoodigd voor  hun archief, tot het inzenden van 
bestekken en teekeningen, uit bun eigen midde-
len bekostigen. 

(Als een mij  bekend voorbeeld wil ik aanhalen, 
dat ook de opzichters van de Genie daarvoor eene 
vergoeding ontvangen vau ƒ 5 0 a / 1 0 U .) 

4c. Opliefling der  ie klasse en uitbreidin g van 
het vaste korps door  het daarvoor  iu de plaats 
stellen van een zoogenaamd avant-corps, gevormd 
uit de tegenwoordige buitengewone opzichters, 
die voldoende bekwaamheid daartoe bezitten. -
door  zou hun toestand beter  en zekerder  worden 
dan thans het geval is, en ik twijfe l niet, of dit 
zou zeker  in het belang van den dienst zijn. 

En thans, mijnheer  de ,  ik hier-
mede mijne denkbeelden omtrent eene reorgani-
satie van hot korps opzichters van den Water-
slaat te hebben uiteengezet , eu eindig met den 
wensch, dat dit moge bijdragen tut verbetering 
van hun zeer  noodzakelijk te verbeteren toestand. 

U bij  voorbaat dankzeggende voor  de plaat-
sing vau bel bovenstaande iu uw geacht blad. 

Uw Uw.
Z . 

 U  T E N  A N Ü. 

n het Februari-iiommer van het bouwkundig 
tijdschrift : The Building Sews wordt medege-
deeld, dat het ventilalie-systeein met verticale 
pijpen, waarvan . Tobin te s zegt de uit-
vinder  te zijn , door . Schorland. van -
ter  , met succes is toegepast bij  de k van En-
geland. Genoemde heeren betwisten elkander  nu 
de eer  der  uitvinding . e heer  Edw. . d 
zegt, dat beide heeren waarschijnlij k niet bekend 
zijn of waren met den tekst en teekeningen van 
een werk, dat reeds in 1794 door  W, t .werd 
uitgegeven 

e heer  J. Ü. Gorardot de Sermoise, hoofdin-
genieur  l e klasse en gepensioneerd r 
van den Waterstaat, heeft iu vereeniging met den 
ingenieur . O. Gerardot de Sermoise, het ont-
werp voltooid eener  brug, met eene enkele ope-
ning van 860 meters, te bouwen over  de Schelde 
bij  Antwerpen. 

e brug, van 21 meters breedte, heeft twee 
wegen voor  het spoorwegverkeer, twee wegen 
voor  rijtuige n en twee paden voor  voetgangers. 

Zi j  zal op twee gemetselde pijler s rusten; met 
uitzondering van den houten vloer, wordt zij  van 
geslagen- en gegoten-ijzer  en staal samengesteld, 
wegende gezamenlijk 52,3011,000 kilogrammen. 

Ü  N N E N  A N . 

s Gravenhage. Z. . heeft aan . van der 

n Jr. , op zijn verzoek, eervol ontslag ver-

leend als lid van hel college van s 

voor  de monumenten van geschiedenis eu kunst. 

— Z. . heeft benoemd tot opzichter  der  2de 
klasse voor  het stoomwezen V. A. W, Steiiniieijer, 
te 's Gravenhage. 

— e civiele ingenieur  J. P. d is ge-
steld ter  beschikking van deu Geuverneur-Gcne-
j .i.il van , om te worden be-
noemd tot adspirant-ingenieur  bij  den Water-slaat 
aldaar. 

— n de gisterenavond gehouden vergadering 
van de Vereeniging voor  het oprichten van een 

l voor  meisjes, onder  voorzitterschap 
van den heer . J. . Geertsema, zijn de ont-
werp-statuten goedgekeurd en is aau liet bestuur 
machtiging verleend om rechtspersoonlijkheid aan 
te vragen. e Vereeniging: l voor 
meisjes heeft zich dus geconstitueerd. 

— n de Stoampoet van voorleden Zondag zal 
men een stuk vinden over  de staalfabriek te Uo-
ehum. Voor  diegenen, die bedoeld blad /eren, 
kan het dienstig zijn te weten dat de daarin meer-
malen voorkomende "schenen"  hetzelfde zijn als 
onze e  spoorstaven'*, terwij l het sschrijf-
rad"  door s moet gelezen worden «schijf-
wiel" . 

Voor  het overige schijnt het stuk cene verta-
ling te zijn van een wellicht verdienstelijk dagblad 
bericht. 

— e  van  Zaken heeft 
den loden t jl , aau de Commissarissen des 

s een circulair e doen' toekomen, waarin 
wordt aangedrongen , dat de gemeentebesturen vau 
gevreesde of aanstaande slooping van oude ge-
bouwen en gedenkteekenen, van ontdekkingen 
vau voorwerpen uit vroeger  tijden en dergelijke, 
tijdi g kennis doen toekomen aan hei College van 

, o. a. belast met het opsporen en 
onderzoeken van gehouwen en van voorwerpen , 
gewichtig voor  de vaderlandsche geschiedenis en 
kunst, eu met het beramen van de tot het be-
houd daarvan noodige maatregelen. 

r  wordt de aandacht gevestigd op voor-
genomen Slooping uf verbouwing van oude gehou-
wen , zooals raadhuizen, wallen , poorten, torens, 
weeshuizen, kerken, kapellen, enz., alsmede op 
herstellingswerken, aan zulke gebouwen uit- of 
inwendig te ondernemen, waardoor  vaak het ka-
rakter  zoo gewijzigd wordt, dat eeu tijdi g onder-
zoek naar  de oorspronkelijke vormen der  gebou-
wen vóór de verbouwing wenschelijk is. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

, 14 . 
, te  uren, aan het bureau der  g*. 

meeiitewerkcii : het bouwen vun een muur  aan de. 
. ulditar . 
, tc 11 ureu, door  den cers taan wezen j 

ingenieur, iu het : lo. het verbeteren 
van de kazerne in dc e NoordstrnAt tc , 
burg; 2o, liet herstellen vuu metsel- en timmerwerken 
te . 

, te 1 uur, door  burg. eu weth.: het maken 
eu leveren van wagens teu dienste der  openbure rei-
niging tc Sclievcniugcti. 

kampen, te 1 uur, op het raadhuis: liet herstellen 
vau stormschade aun zee- en rivierdijken , iu 15 perc. 

asaersnwrl, tc 1/, ureu, door  het gemeentebest.: 
hel bouwen van cen tweede openbare armenschool. 

, tc 12 uren, door  het gemeentebestuur: het 
boawen vau cene brug over  dc Singclgracbt, in den 
nieuwen weg naar  Ginneken, eu het afbreken van dun 
steeueu koker  op de Gumpelsluis. 

kruithui. , ic 12 uren, ten gemcentehuize: het af-
breken der  bestaande- cn liet opbouwen eener  nieuwe 
school voor  ü. . O. te Warns, cu het doeu vuu 
eenige herstellingen aan dc onderwijzerswouing nldaar. 

rev werd. le 19 uren, hij  den logementhouder -
zingu: bot houwen van eeu woonhuis met schuur  vour 

, 1>. Uurtmans , aldaar. 
, tc 12'j, uren, door  burg. cn wetli.: 

hel maken en leveren van zoujulousiccn cu vcntilntin -
kokers voor  cn in het schoolgebouw in dc Oudc-lïo-
teringestraat 

. te 1 uur, door  burg. ou weth.: liet 
bouwen van cene school en woning sen den lloczcni-
lüigel. 

nonn-. te fi  uren, bij r 
lo. door  de firma  S. J. Suujaard : liet bouwen vau 15 
aaneen ge bouwde arbeiderswoningen met toebehooren, 
op cen terrein in de nabijheid van het stationsgebouw 
aldaar; -Jo. door . J. Spanjaard: hel houwen van | 
aaucengc bouwde wouingcu met toebehooren , op een 
terrein aau den statiousweg aldaar. 

g SS , 
, te 11 uren, door  het bestuur  vnu den 

1'uleiistcinscbcn polder, in het raadhuis: l vijfjurii : 
onderhoud van dc .'! scheprad-watermolens tui verden 
werken des polders. 

. tc 12 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, aan het gebouw vun het prov, best: 
de levering van turf , tot het drijven vuu stoompomp-
werktuigen laags het Noord-Willcinsknnaul iu '70. in 
perc. ad 000,000, 600,000, 680,000 cn 700,000 stuk-. 

. tc 1 uur, door  den burgemeester: hel 
inrichten van eeue bergplaats tot kantoor  voor  's lï 
visiteurs. 

, tc 1 uur, door  dc maalsel is pi lij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan . het centraal bureau: de 
levering van vcrbmiksurtikclcu . 

Cii i , te 1 uur, door  het nagel, bestuur  van 
den Castricunimcrpolder, in e e Juger: het 

n vau cen windschepradmolcn in een 
windvijzelmolen. 

, te 7'/j  uren, iu het koffiehuis vau Wed. 
Segers: liet bouwen vau cen woonhuis voor  A. -

. (Besteding uitgesteld tot g 2 ) 
, ter  secretarie van Zevcn-Grietcuijeii-en-

Stad Slooten: de levering van hout, in fi perc. 
, door  burg. en weth. van : 

de levering van 200 stère riviergrin t en 60 stère 
macadam. 

>oordi.ri>i- k , door  hot gemeentebestuur: dc leverin; 
vau 160 stère, berggrmt eu 20 stère macadam. 

Nrnildwalde, door  eigenaren van de Schipsluot: 
het houwen vau ecu nieuw verlaat iu voornoemd ka-
naal aun het Schildmecr. Aauw. te 10 uron. 

, 2S . 
n , tc 11 uren, door  het gemeentcbestuur 

vun : bet gereedmaken cu daarnn 
inet mopkliukor s bestraten van den weg vun Sprnndel 
nar , lang - l i " . met het maken vau dr 
vereischte kunstwerken en bet éénjarig Onderhoud vun 
den nieuwen weg. 

, te \2 uren, door  het gemeonlobcstifnr. 
het verbreeden der  kunstbaan van den weg vun Bol-
sward naar  iliclituni . Aauw. 21 April , te 11 uren. 

Venlo. tc 12 uren, door  het , kerkbestuur, 
bij  Th. : de herstellingswerken auu kerk en woon-
huis aldaar. 

Vl lage, te 1 uur, door  het iniuisterie van justitie! 
het maken van eene waterleiding iu de cellulaire ge-
vangenis te . . bh deu ingen.-architeci 
voor  de gcv. en rcrlitsgcb. J. F. , tc . 

im-ii-riiaii i . 'sav. 8 ureu, door  de diakeuie der 
. gemeente: hel aanbouwen van een gesticht 

voor  beslcdi ; eu i!. a : i . 1  . henevens het doen 
van eenige vcruicuwiugeu in het ziekenhuis. 

Tie(|.-:k, bij  den adin. kerkvoogd W. P. dc Jong: 
het afbreken en wedcropbouweu van eon huis te Tic-
tjerk . Anuw.  April , te 10 uren. Brirfje s merken 

. . 
, iZ . 

faaostjl, te 11 ureu, door  de Zevcu-Gricteuijen-eii-
Stud Slooten, bij  Bouwhuis: het herstellen van eenige 
paal-, nn.d- en , kistvulliugeu

, te  uren, door  burg. en weth. van 
l ; het slatten vau: a, oen gedeelte der 

Beeronwegstervaart, lang p. n. 9840 , 6. een 
decile der  Blüervaart , lang p. m. 1600 . 

Zierlfcaee, tc 1 uur, door  lu-l dagelijkse!) bcsluiir 
vau het waterschap Schouwen, iu het dirccticlokunl : 
het mukcu van dc houten fuudceriiigswerkcii voor  het 
te stichten stoomgemaal voor  het waterschap Schouwen. 
Aauw. ged. 8 dagen vóór de besteding. 

, te 2 ureu, door  burg. uu weth.: het 
verrichten vau ecuigc werken in de volgende scholen 
en e woningen: hoogere burgerschool met 
vijfjarige n cursus, school litt . t' , schoor  lilt . , be-
waarschool iu dc Jansstraat. 

, to 3'/i ureu, door  hel ministerie van 
biuiieiil . zaken . uan het gebouw van het prov. best.: 
lo. het verdiepen vau eenige gedeelten vau het Noordli. 

, ia 2 perc. ou iu massa. : perc. 1 
ƒ32 ,900, |»orc. 1/16,100; 9a het voorzien der  boor-
dun vau het Noordh. , in  perc. : 
nero. 1 /7760, perc. 2 ƒ14,200, pere. :j  ƒ 9 7 6 0, perc 
4 ƒ "900; So. tt. de diiinbeplanting en het stellen van 
r.ctsrhuttiugeu op Texel en deu vasteu wal van Noord' 

, iu 3 perc, b. het leveren vun stortstcen cn 
het bestortou der  ilulderschc zeewering, in 2 perc: 
4o. het doen van eenige werken aan helslot te n 
cu het ouderhoud vau dat gebouw ged. 1870. -
miug ƒ3900. 

, tc ureu, door  burg. eu weth.: het bou-
wen vuu een nieuw raadhuis. . bij  den architect 

. , tc . Aunw. te 2 uren. 
, bij  W. vau Bloemen: het afvervcn 

van 10 arbeiderawoniugcu op het Noordvlict. 

, 1 . 
Lelden, te 10 0X08, door  dijkgraaf cn hoogheem-

raden vnu d . iu het Gcmienelnudsbuis: hel 
afbreken vau 2 bruggen eu het bouweu vau cent' 
nieuwe brug over  het kanaal bij k inden Noord-
wijkerweg. Bilj . inz. 27 April , 

, te 12 uren, door  liet prov. bestuur: 
het verbeteren der  huitenhnvengeulen te . . 
bij  deu prov. ingenieur. 

n muilen, to 12 uren, door  het prov. bestuur: 
liet éénjarig onderhoud der  werken behoorende tot 
het . Aanw.  April . 

, tc 12 uren, door  den directeur  der  artillerie -
stapel- en constructie-magazijnen: de levering van 
/nik in blokken eu zinkplaat, eu baud-, draad-, plant-
en staufijzcr, tcu behoeve dier  magazijn en. 

V , te 3 uren, door  hel bestuur  vau deu ca-
lamiteusoii polder  Nienwe-Ncuzen, iu hut Nederlnudseh 

: het herstel, de vernieuwing en het onder-
houd tot 80 Apri l '77 van de aarde-, kram, rijs - cn 
slcunglooiiiigwcrkcu, en vuu hel muken vuu werkeu 
tot dijksvcrbcteriug. aan de waterkocring vau gemel-
den polder. 

llonimerl* . hij  deu kastelein  C. Slruikmaus: het 
bouwen van ecu nieuw logement aldaar. . bij  1*. 
dc Jong, aldaar. Aauw. 20 April , te "  uron. 

, bij  B. S. Botcnga, boekh. der  Alg. Arm-
voogd ij  : het afbreken ca wederopbouwen van eene 
woning, bevattende 3 kamers. . hij  den architect 
 S. Nydam, aldaar. Aauw. 24 April , tc 10 uren. 

. 2» . 

, tc 11 ureu. door  burg. en weth.: bet 
houwen vnn eene school met onderwijzerswoning op 
den hoek der - en Oosthuizcrwcgcn. 

1'irei-in , to l l ' / j  uren, door  de Nederl. Ccutrual-
spoorwegniantschappii.- het vergrooten der  ludtegebou-
wen e Bil t cu . 

. \ ienwksap, te 12 ureu, door  dijkgraaf eu herin-
raden van den Polder  Nieuwkoop, hij  T. ileeman : 
het éénjarig onderhoud van- cn de vereischt. wordende 
rcparnt'cn , vernieuwingen cn leveringen aau de wind-
en , bruggen, dammen. beschoeiingen, 
hekken, scheringen, duikers, stortchedden, de sluis 
tc g en verdere getimmerten des polders, 
vau den dag der  goedkeuring tol 80 Apri l 'tl,  iu 6 
perceelen. 

, te 12 uren. door  directeuren der  Naam). 
Vennootschap c Courant t Vaderland, iu
gentin: hel maken van een geheel nieuw gebouw, op 
het open terrein iu de Parkstraat. Aanw. 26 April , 
te 2 ureu. 

Veals, tc 1 uur. door  E. Wiselius, bij  T. Witte* 
lings: hut houwen van eeu dubbel heereuhuis, opeen 
terrci u auu den weg vau Venlo naar . 
Aanw. 2> April , le 1 uur , bijeen te komen bij  N. 
Pollen, buiteu de . 

/aamalas, tc 2 ureu, in do dircclickcct van deu 
: lo. het makeu en zinken vau 7780 

1 zinkstok van 2 rijslageu ; 2o. het makeu van l 

* rijsheslag met staakrijen: 3o. het leveren eu ver-
werken van 6806 sobsepstoni gewonen n ik sohen 
steen cn 2910 idem afval van n ol -
siuecschen steen, ten dienste van de culamiteiisc pol-
ders , s eu Eendracht. Aauw. 
25 April . 

, 'sav. 7 uren, in do Nieuwe Stadsher-
berg: het bouweu van  woningen buiten de voorma-
lige Blauwpoort aldaar. 

, . 
, te  uren, in e Prins: het makeu vau 

eenige hei-, kist- eu handwerken aan die coiitribulie , 
in deu zomer vau '76. 

, te 12 uren. door  burg. eu weth.: bet 
houwen van dc openbare armen- ou tusschcnschooi, 
met gymnastieklokaal euz., op de Schans bij  de -
poort. . bij  den stadsarchitect B. do üreef Jz. 

, tc 1 uur, op het raadhuis: bet doen van 
eenige werkzaamheden BSW den ijzeren bovenbouw der 

. Aunw. 25 April , te  uur. 
iii.kftom . bij  deu secretaris van het dijksltestuur 

vuu VVestdongeradeel: de levering vuu 52'i str. . 
QostseCSCh grenen rib  it 125 , » str. . 
idem [dunken 3S a 350 , 225 vuren planken 32 
a 800 , laug 5.55 . 

, S . 
'N , te 11 uren, doorliet ministerie van marine : 

dc lovering vuu: wagenschot, roosterlatten enz.; vach-
ten en vuren masten cu spiereu; dennen masten ; 
Xuordsehe houtwaren; e dakdelen; grenen 
balk-, Nonrdsche en 1'ruisische delen euz.; grenen 
ribben; schronten en latten; vuren delen; dennen de-
len; iepen- eu esselienhout ; pokhout; grenen du gen 
en bodemstiikken; gemaakt ijzerwerk; versmelten vau 
koper; koperdnuid; koperen pijpen; tin : blik ; ver-
smelten vu» lood; zink  bladen en zinkspijker»; ijze-
ren spijkers: kramerijeu; gaseofcosj  Engelsche smce-
kolen; houtskolen; Engelsche cokes; pek; verfwaren ; 
loodwit; patrijspoorten, üelitglazen enz.; halfwit glsg 

 steeu: wit en geteerd touwwerk; h 
toer; Stokholmcr  idem: rlaggedock; garens; zwem-
gordels; duigeu cu bodemstiikken; houten hoepels: 
scheepssmederijen; riemen; kommuliegoed  ijzerwerk); 
idem (koper- en hllkwerk) ; stearinekaursen: huiden of 

, roet; groene zeep; afval vau knloeueu garens. 
n 49 perc 

ïlijitrei-  . te 12 uren, door  burg. en weth.: het 
bouweu van  nieuwe onderwijzerswoning aldaar. 
Anuw. 25 April . Bilj . inz.  tor  secretarie. 

, te 1 uur , door  hut iniuisterie van oorlog: 
de levering der  benoodigde biandstolTeu uau dc mili -
taire wachten iu het , vau 1 Juli '70  Juni''7 , 

l l e l l l e , te 3 uren, door  hel gemeentebestuur, hij 
E. i bet bouwen van eene onderwijzerswouing. 

, 3

t ee t i lu l i, te  uren, door  deu eerstaanw, 
ingenieur, iu kamer  A l li vuu kazerne no. 1: het ééu-
juri g onderhoud lo. van de werkeu, 2o. vau de ka-
zcruegebouwen enz,; 3o. het uitbaggeren vaa de Zuid-
vest, alle tc Brielle. Bilj , inz 1 , 'sitv. 0 ureu, 
bij  deu ingenieur  voornoemd. 

, te 11 uren. door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, uan den meestbiedende: het afbrekeu 
vau hel gebouw genaamd n , op den hoek 
vau de e 1'ootcn en het Pleiu, en een gedeelte 
van hel gebouw, in gebruik voor  de secretarie van 
het departement vau Justitie, enz. 

, bij  den secretaris der  contributi e van Wijin -
britseradecls c. u. Contributi e Zeedijken: de levering 
vau palen, gordings, planken, wrak, grint , tur f en 
rijshout . 

, 4 . 
. tc  uur, door  den burgem.: het af-

breken van eene woning en het stichten eener  onder-
wijzerswoning te . Aanw. 2 , tc  uron. 

. hij  A. de 11 .aan: lo. het bouwen vun ecu 
achtkanten windwaiermoleu vun S . vlucht, inden 
Zuidhoek ouder ; 2o. idem van 
eeu huigje cu eene schutsluis aldaar. Aauw. 1 , 
te 2 ureu. 

, bij  den dijksopziciior : het ma-
ken en herstellmi vnu onderscheidene  hei-, steen-
en aardewerk enz. aau dc zeeweringen van Wijmbrit -
serudecls e. a. Contributi e Zeedijken, met het gewoon 
onderhoud dur  gebouwen. 

, S . 
, te 11 uren, door  hel gemeentebest.: 

hot maken van riolen euz. iu grachteu die gedempt 
zullen worden , enz. 

, tc 12 uren, door  het iniuisterie vau 
biuuenl. zaken, uau het gebouw vun hel pruv. : 
lo. bet onderbonden van de rijzen beslag- cu steen-

oererwerken op Ameland. g ƒ16,000J 2o. idem 
van den stroomleidendeii dam  aanhooren door  dc 
geut de Balg, op Ameland. Burning ƒ8000j  SÓ. het 
stellen vuu rijzen schuttingen en het. dooit vin stroo-
beplantingen op Ameland. g ƒ ; lo. het. 
éénjarig onderhoud vau de -  zee werken 
tn , in 2 perc : perc. 1 / 89,800, 
pere. 2 / 7loo Aauw. 29 Apri l en . 

, tc 2 uren, door  het vcenschap 
Barger»Wester  reen, bij  Akkerman: het maken vau 
100 . halve- en 100 ft. volle hoofdwijk. 

nol i .iTti , door  dc i i erdsnaobs -
eeniging: dc lovering van circa 880,000 . getrok-
ken-ijzeren balken vau één model. 

. H . 
, le 12 ureu, door  burg. t-n weth-, in liet 

Veerhuis: het bouwen van een gemeentehuis met on-
derwijzerswoning. . bij  G. g te Arnhem. 
Aanw. 2 ureu vóór de besteding. 

, te 12 ureu, door  den burg. van Bur-
radeel: het grootendeels vernieuwen van de e 
eu van do Blijosetille eu het maken van een nieuw 
overdek op Clopponhiirgirs-brug . alle ouder  Wijnal -
duiu. Aanw. 2 , tc 3 ureu, beginnende bij  de 
Blijnsetille. 

, * . 
, to 12V, uren, door  het ministerie van 

biuuenl. zaken, aau het gebouw van hel prov. best., 
bet driejari g onderhoud der  werken van hel kanaal 
vau k naar t (Nederl. grondgebied), vun 
1 Apri l 76—31 t '79. Annw. . Burning 

ƒ 11.S0O per  jaar. 
, 1» . 

, tc 11 uren. in het l .lucobi. voor  .1, 
. Oorsprong: het bouwen van S winkelhuizen mei 

bovenhuizen eu stal iu de t aldaar. 
. bjj  den architect J. W. Boerbooms. 
ttreclit , te 2 uren, door  de maatschappij  lot expl. 

van Staatsspoorwegen, aan het Cent raai bureau: het 
makeu van cene bergplaats voor  goederen in do rij -
luigeiiloods eu van eenige bijkomende werken op he' 
station , ten behoeve van den spoorweg 

s trieht—Venlo. g ƒ 9 5 0. 
, tc 2 uren, door  dijk-walergraaf en 

hoogheenraden van liet waterschap Bijlevcld-cn-dcn 
. bij  i\ van e ren: bel vernieuwen van 

2 bruggen, hel bauwerk vau 10 vlieten. Aanw.
, vau 9'/i—12 uren. 

, O . 
v i l a x e. te  uren, door  het ministerie van bin-

nenl. zaken: de uilvoering  ceuige rijswerken, ter 
verbetering van de k onder  de gemeenten Wülige-

, Nieuwpoort en Groot-Ammers , tusschen dc 
kilomcterriiaie u 103 en 105. Aanw. 3 . g 
f . * 

, . 
. tc  uren. door  den comm. der  genie, iu 

Tivoli : het verbeteren van het fort . Bilj . 
iuz. 8 , tc 11 uren. g ƒ018,000. 

, S . 
A r n h e m , te 12  door  het ministerie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw vuu het prov. best.: 
het bouwen vau eene wuchterswoning hij  de -
socrcuschc brug op het Apoldoornsche kunuul. Aunw. 
4 eu fi . g / 2050. 

, XO i 
n (op de Vcluwe). te  door . Baron 

van Tuyl l van Serooskerketi, rentmeester  van het 
, hij  den logementhouder  Vun 1

het nfbreken eener  bestaande bouwhoeve met bakhuis 
 wagenschuur, en het bouweu eener  nieuwe bouw-

hoeve op eene andere plaats, op bet boerenerf Groot-
Veenhuizen onder  de gemeente Putten, iu pacht bij 
W. vau . Aanw. door  den architect 
Jurling , to N'jkerk . 

, 25 . 
, door  bet gemeentebestuur: dc levering 

van 150 stère berggrint en 20 stère macadam. 
 late  lo bepalen datum iu . 

n (waarschijnlij k iu deu nanstaandcu zomer uit te 
roeren) indijkin g van circa 171 h.A. seborgrouden enz,, 
gelegen in liet , gein. Zaamslag en Bosch-

. 
i het bouwen vuu eeu windwatermolen, 

groot 12 . vlucht, voor  Wed. U. . . . 
bij  Sj. .1. vun der  Schuit, sldasr. 

\ l l »0 |)

i. n 0 April : de verümnicrin g van con 
woonhuis voor  T. . Sluiter: gegund aau G. , 
tc Groningen, voor  ƒ3332. 

/ m i e n 7 April : liet éénjarig onderhoud der  ka-
zernen: minste insehr. was . , te Zutfen, 
voor  ƒ4197. 

, 7 April : de levering aau de Nederl. Cen-
traalspoorwegniuuUchnppij  van 775 ijzeren of stalen 
spoorstaven met ijzeren eindverbindingen: ijzeren, 
ingekomen 8 bilj. , als : 
Pnoeuix Aetien-Gesells. 

fur  Bergbnu und 
llutteiibetrieb , te  /'  77,487.06 

G  t e -1 lo tl'n u ngs h  tte 
Actiën-Vorem, „  Oberhausen, „  73,540. 

Union Acticn-Gcscll-
sehaft, „ , „  69,480, 
xlateit, ingekomen S biljetten, als: 

Bosbomer verein für 
Berg ban und GUBStahl-
fabrication, te Bochum, /'  84,994. 

Phoenix Aetien-Gesells. „  liiiur , „  81,510.59 
Aetieii-Gesellsehaft Eiscn-

und Stablwerk, „  Osnaoruok, „  81,375. 
(iiite-llollniingsbiilte , „  Oberhausen, „  81,370. 

. de kossius Pastor 
eu Co., „  Angleur, „  80,446. 

Fr . , „  Esscu, „  79,011.25 
Bheinische , ., , „  77,014. 
 uioti Aelien-Gesellschaft, „ , „  77,030. 
( u i - , 7 April : het vergrooten vau het schoolge-

bouw eu de onderwrzcrswuiiiug; gegund uau . Schip-
pers , te Oilijusplaat , voor  /"405Ü. 

, S April , de levering vau 3900 , trot-
toirbanden: ingek. S büj. . als: 
V. Noorden ea Schwerzel, te , ƒ 17,200. 
J. v. d. , „  Giuueken, „  14,806. 

. Janssen Stoffels, „ , „  14,238. 
Vau deu Stcenhoveu 

en Gips, „ , „  14,121. 
J, . Wessels, „  Tholen, „  12,330. 
J. A. van Glsbbeek, „  Tilburg , „  12,145. 

. Goflin OU Co., „ , „  12.12ll.fiO 

. Telit , „  Tilburg , „  11,925. 
geguud. 

Uomnicl* . S April : de levering  600 stère grint ; 
gegund S  B. G. Steenstra, te Veeiiwinidcii,
ƒ 2 7 1 2. 

'a-llage, l i '  April : het ophoogeu vau  gedeelte 
der  W est erbae  straat; miuste inschr. was G. , le 

, voor  ƒ3350. 
i . 10 April : lo. het éénjarig onderhoud 

der  werken tc Gorinchem cu te Asperen; minste in-
schrijver  wus  Schouwenburg, le Gorinchem,
/ 3589. 

So, idem der  kazernegebouwen; miuste insehr. was 
. Snoek van , te Gorinchem, voor  ƒ9818. 

, O April ; het bouwen vnn een woon-
huis met schuur  voor . Buikema; ingekomen 5 
hilj. , nis: 
A. Pastoor, te Bodmn, / 15,250 

. Offringl . n Sappemeer, „  14,953 
 Offringa, „  idem „  14,940 
. . , „  Budo, „  14,750 

A. 11. Ten inga, „  Grootegast. „  12,920 
g „  14,0110 

, 10 April : het afbreken van eene oude-
en het maken eoner  nieuwe behuizing voor  J. . A. 
Braai, in an . e ; illgek.  hilj. , nis: 
J. a Tz., tc Nieuweschans, ƒ 14,854. 
J. , „  Uoogezatid, „  14,497. 
S.  „  Sappemeer, „  13,972. 
.1. . Wolrich , „ , „  13.920. 
1). Utl'ringa , „  Sappemeer, „  13,853. 
li.  Alous, „ , „  13,700. 

. de Groot, „  Winschoten, „  13,680.70 
. Vos, „  Sappemeer. » 13,497. 

.1. , „  idem „  12,757. 
. Wolrich , „ , „  12,300. 
. , „  Groningen, „  12,315. 

, 10 April : het houwen eener  heeren-
huizing voor  J. . Boon; ingekomen X bilj. , uls: 
.1. . Wolrich , tc ,  1,100. 
J. '1  „  Sappemeer, „  11,946. 

. n Tz., „  Nieuweschans,,, 11,034. 
. Wolrich , „ , , 10,900. 
 Bolting, „ , „  10,891. 
. Vos, „  Sappemeer, „  10,890. 

 Alous, „ , „  9,900. 
. de Groot, „Winschoten, „  0,800.53 

gegund aan . Alous. 

, 11 April : lo. liet éénjarig onderhoud van 
de kazernegebouwen: minste insclir. was C. J. -
ueii, tc Breda, voor f67419, 

2o. idem van dc werken der . . Academic; 
minste inschrijver  was A. van Glabbeck, tc; Breda. 
roor  /"B7G

3o. cene gedeeltelijke verving der  kazernegebouwen: 
minste inschrijver  was P. . Bogaortl, te Breda, 
voor  ƒ1373. 

.  April : het bouwcu vnu eene muziek-
tent ; ingek. 8 hilj. , als: 
J. . Bomans, te Schiedam, "  f 1521 
A. , „  idem „  1431 
Stolk en Snijder  de Vogel, „  idom „  1430 

,  April : het éénjarig ouderhoud 
der  kazernen tr  Wouilrichem, n en Altetiu : 
minste inschrijver  was C. , te Woudrichem, 
voor  ƒ3700. 

, 12 April : hel onderhoud vau den weg over 
de k vnu Buren tot aan de Neust enz.; gegund 
uan ('. . Oinzecle, to Buren, voor  ƒ 1024 per  jaar. 

, 12 April : lo. het éénjarig onderhoud der 
werken lc r  en op Texel, 2o. idem der  kn/.cme-
gchouwen enz. le r  : 

. 2o. 
11. J. Jansen, te , ƒ 51S2 
P. Vcrhey, idem, ƒ 4700 
1). de Vries, idem, 5000 4012 
W. , idem, 49SO 4660 
A. , idem, 4630 
P. , idem, 4899 5140 
A. Vos , idem, 1090 4540 
Gebr. , idem, 4500 4580 

. 12 April : het vernieuwen vau het hout-
werk iu de . kerk aldaar; gegund aau B. -
stra, tc , voor  ƒ1378. 

n , 12 April : liet bouwen van 1 wee scholen. 
10. tc Vroomshoop, 2o. tc : 

lo. 2o. 
, tc Wierden, ƒ 10,973 ƒ 3943 

 Scliuurmnii , te n . 10,913 8998 
J. . Vos, te Almelo. 10,818 3867 
J. J  Teerlink, te llcllendooru, 3095 

, 13 April : lo. het éénjarig onderhoud 
van dc rnegebouwen aldaar: minste inschr. wus 
J. C. van llijck , te Amsterdam, voor  ƒ8540. 

2(i. eeuu verving vun kazernegebod wen aldaar; 
minste iuschr. wus . vun den Berg. te Amsterdam , 
voor  ƒ1579. 

3n. lint éénjarig onderhoud der  aardewerken en zec-
weriugeu iu dc stelling Amsterdam; minste inschrij -
ver  was J., l. Visser, te Nieuwer-Amstel, voor  ƒ 1920. 

4o. idem der  metsel- en timmerwerken iu genoemde 
stelling: minste iuschr. was J. C. vau , te Am-
sterdam, voor  ƒ 3330. 

5o. idem vnn de kazernegehouwen te ; 
minsle inschrijver  was J. Grollcnbcrg, te , 
voor  ƒ9198. 

Oo. cene verving vnu idem tc idem; minste iuschr. 
was Van Nicl, te , voor  / 3229. 

7o. het éénjarig onderhoud der  kazeruegebouwen 
to ; minste iuschr. was C. Bakker, tc , 
voor  ƒ2509. 

rireeht , 13 April : bet éénjarig onderhoud der  ka-
zernegebouwen enz. te Utrecht; minste iuschr. wns 
11. , te  voor  ƒ9100. 

2o. idem der  werken te t recht; minste inschr. wns 
\X. van dc , te Blauwkapel, voor  ƒ 5 1 9 0. 

 idem der  werken le k cn tc Vreeswijk: 
minste inschrijver  wns .1. Barnoveld, tc Vreeswijk, 
voor  / 1400. 

4o. idem der  verken vuu den verruimden n 
; minste inschr. wus 11. vnu Oost ruin , tc , 

voor  f 991.50. 
, 13 April : . het éénjarig onderhoud der 

kazernegebouwen: minste iuschr. wus A.Ecberwec, lc 
, voor  ƒ 0279 (raming ƒ 0.VJO). 

So. eene verving vau kazernegehouwen: minste 
inschr. was fi . , te Zwolle, voor  /3084 
(raming ƒ 1000). 

i-roninseii, 1( April : . het makeu eener  schut-
sluis in de vestinggracht te Groningen, ter  verbinding 
vuu het groote schrcpvuurtkauuul met het -
diep; ingekomen 10 biljetten, als: 

. , te , / 75,000 

. van Tongeren, ,. , ,. 74,150 

. Zwolsmuii, „  Groningen, „  72,800 
W. B. . „  Warfhuizen, ., 70,800 
J. . Ulfelnur , ., Farmsum, „  07,197 
A. J. Blink , „  Groningen. 04,500 
S. Zaugsma, „ , ., 68,600 
,1. . Sehuafsma, „  idem „  69,940 
A. S. , ,. Orouingen. „

. Wassing, „  idem ,, 57,884 
'o. hot mnkeii vun verschillende woningen bij  de 

sluizen vnn Groningen-- , in 5 perc. eu in 
massa; ingeschreven op perc. 1—4 door . S. Wichers, 
tc Euvclguiiuc, voor  ƒ19 ,044; voor  de massa ingek. 
2 bilj. , uls: , 
P. . Westorhof, te Ohlehove, / 29,990 
J. P. Schiiafsma, „ , „  27,*70 

So. hot bouwen van eeue ijzeren draaibrug te Ap-
pingedam, ter  vervanging der e klaphmg; 
ingek. 2 hilj. , als : 
E. , te Sappemeer, ƒ 11,032 

. , „  Eexta, „  10,895 
. 15 April : hot omleggen vnn ecu ge-

deelte vau den ; ingekomen 14 bil-
jetten, als: 

S. . Tnssomcijer  .1/.., tc , ƒ 18,897 
G. A. vun Spanje, ., Sliedrecht, „  17,972 
X. de Breij , „ , ., 17,614 
A. Weggen, „  Waddinxveen, „  16,969 

. stelwagen, ., Botterdam, „  10,500 
.1. dc Geus Nz., , „  15,700 

. V. Slraelmans, ., Botterdam, „  14,800 
. Blokland, „  idem „  13,000 

0. Bosman, „  idem ,, 13,373 
W. , „ , ,. 12,798 

. vnn der  Vlies, „  Sliedrecht, „  12,700 

. Verheul, „  Charlois, „  12,605 
G. , „ , ,. 12,000 

. vuu , „  Sliodrccht, „  13,560 
, 15 April : lo het makeu vnn eeue znnd-

bedding voor  cen bomvrij  gebouw iu-, bet uitdiepen 
van eeu gedeelte kanaal langs- eu bet egalisccrcu enz. 
van eeu gedecllc borstwering van het verdedigings-
werk bij  den g in de stelling van -
wijk ; minste insehr. was W. . Schram, te Sliedrecht. 
voor  ƒ37,900. 

2o. liet doen vau herstellingen aan kazernegebouwen 
te Utrecht; minste iuschr. was P. van Zutphcn, te 
Utreoht, voor  ƒ12,310. 

 nier  i , 15 April : lo. het éénjarig onderhoud 
der  kazernegebouwen aldaar; minste inschr. was G. 
Prins, te Amersfoort, voor/'0584. 

8o. idem der  werkeu op de legerplaats bij ; 
minste insehr. was .1. Buitenhuis, te Elspeet, voor 
ƒ 2774. 

i i e i n , » April : lo. het éénjarig onderhond van 
werken, 2o. idem van dc kazernegebouwen; minsle 
iuschr. waren G. dc e en Zn., te , no. 1 
voor  /'9303.03, no. 2 voor  ƒ 5723 (rnming resp. ƒ9000 
cu ƒ 5800). 

3o. eene verving van werken; minste insehr. waren 
.1. r  cu Zn., tc , voor  ƒ 3660 (raming 
f 4000). 

,  s April : het éénjarig onderlioud der 
kuzcrnegebouweu: ingek. 3 bilj. , als: 
.1. Poelman. te Groningen, ƒ 3200 
J. Werkman, „  idem „  3230 
J. F. , „  idem „  3200 

g „  3000 
'a-llage. 19 April : 1 o. het éénjarig ouderhoud van de 

werken tot verbetering van den waterweg van Bot-
terdam naar  zee aan den k van : minste 
inschr. was A. Volker, te Sliedrecht, voor  f 63,000. 

2o. het verrichten vau baggerwerk iu het heil der 
Oude- en ; minste inschr. was de-
zelfde, voor  ƒ 113,400. 

3o. het voortzelteu vau het lijnpad langs deu lin-
keroever  vun het Zwartewuler; ceuige inschr. was W. 
Arntz , te , voor  ƒ2791. 

, 19 April : verschillende werkzaam-
heden op de ipturantuiucpluat s e Tien-Gemeten enz.; 
minste inschrijver  wns A/de Neef, le Brielle, voor 
/"  30,790. 

Sin-g. 19 April : het bouwen ecuer  onderwijzers-
woning tc Norgervaart; ingek. 3 biljetten, als: 

. , te Norg, f 3100 
11. de Vries, „  Assen, „  2978 

. Wi le is. „  idem „  2969 
. 19 April : bet dempen en rioleercu vau dc 

grneht n de - en ; ingekomen 
13 bilj. , als: 
B. , te Xibbixwoudc, ƒ 28,274 

. \ ester, .. Alkmaar , „  27,930 
.1. r  en Co., „  Sijbccarspcl, „  25,718 
C. N. Vlaming, „  Sclingen, „  86,493 
B. Beukenkamp, ,. Wieringeu, „  25,440 
A. , „  Schagcn, „  25,290 
C. (irootegocd, ,. Alkmaar , ,, 25,225 
.1. Schreuder. „  Winkel , „  21,999 
W. 11. , ,. Alkmaar , „  94,970 
J, J. Tcsselanr, „  idem „  24,842 

. Schuit, „  idem „  84,460 

. Blom, „  Schogen, ,. 21,347 
T. , „  Zijpe, „  23,923 
gegund. 

. |9 April : het maken vuu ecu gebouw 
eu eenig under  werk tol vergrooting der  school nau 
hel Vasteland; ingekomen 7 biljetten, als: 
G. Zauijcr , to , ƒ 19,020 
J. van , ,, idem „  18,990 
A. g Tz., „  idem „  17,980 
A. vm; den Spiegel, „  idem „  17,890 
W. vnn , „  idem ., 17,5111 

. Tnssenieijcr, „  idem „  10,391 
P. G. Winters, „ , „  15,870 

'a-llage. 20 April : hel maken vuu het noordelijk 
landhootd der  brug over  dc Waal benéden Nijmcgeu 
eu van ceuige andere werken op deu rechter  Waal-
oever: ingek. 10 büj. , als: 
A. , tc Zevenbergen, f 898,000 

. s , „  Sliedrecht, „  832,600 
G. , „ g cn 

.1. van Oijen, „ , „  228,900 
W. A. ii. Jansen eu 

. , „  Utrecht, „  228,000 
J. C. Tom, „ , „  227,921 
J. J. Bckker, . „  896,400 

. Bolier, „  Scherpenissc, ., 288,000 
A W. k en 

G. . v d. , „  Arnhem, ,. 219,100 
.1. Bosbouwers, „  Utrecht, „  813,000 
W. P. de Vries ou 

. de Vries, ., , „  208,795 

B 1 N N' E X  A X . 
Amsterdam. Bij  de fabriek e Alias alhier 

zal voor  rekening vnu bet t vnn -
rin e een gepantserd stoomri vier  vaartuig worden 
gebouwd. Naar  wij  vernemen , is ook bij  de -
ninklijk e k van Stoom- en andere werktui -
gen eene bestelling voor  een dergelijk vaartuig 
ontvangen. 

. e firm a . s cn Zonen en 
2b andere li rum' s alhier  hebben zich bij  adres lot 
den r  van BinnenUndsche Zaken gewend, 
niet het verzoek eenige baggermolens aan het werk 
te stellen, om zoodoende de ondiepte iu den uit -
wen Waterweg te doen verdwijnen. in verband 
met hetgeen men verwacht dal de natuur  zal doen. 

e SS liriua' s bieden hel Bijl ; een bedrag van 
/' O aau ten behoeve vau deze proefneming. 

Buitenpost. u 16 Apri l werden hier  door 
30 heeren uit Friesland en Groningen, als op-
richter s der  naumlooze vennootschap e Noord-
nederlandsche Stoomvaartmaatschappij", dc con-
cept-statuten definitief gearresteerd. r  bestaat 
gegronde hoop, dal het maatschappelijk kapitaal, 
zijnde l ï i ton, weldra volleekend zal ziju. e 
Jij n zal het eerst iu exploita-
tie worden gebracht. 

. Tot r  van 
het waterschap »de "  is benoemd de 
heet . , architect alhier. 

hv. 
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 — Zondag 23 Apri l 1870 

Zevenbergen. Pen 19 Apri l lieclt op de 
nieuwe lij n Zevenbergen -Zwaluwe een proefri t 
plaats gehad. Naai*  men meent, zal met 1 i 
e. k. de zoolang gewenschte opening der  nieuwe 
verbinding plaats hebben. 

Correspondentie. 
t Verslag van de vergadering van het -

tuut van s zal in eeit volgend nommer 
Worden opgenomen. 

. 
O p , den 28 A p r i l 1876, des 

middags te 12 uur , zal door  den S 
S S in de provincie Groningen, of, 

bij  zijn afwezen, door  een der n van de Ge-
deputeerde Staten, in een der  vertrekken van 
het Provinciehuis te Groningen, in het bijzij n 
van den Provincialen r  van den Water-
staat, ouder  nadere approbatie, in het openbaar 
worden aanbesteed: 

t verbeteren der  buitenhavengeulen 
te . 

e aanbesteding zal geschieden by enkele in-
schrijving. 

e gadingmakenden kunnen van de begrooting 
van kosten van voorschreven werk ter  Provinciale 
Griffi e kennis nemen. 

t bestek, waarnaar de bovengemelde aanbe-
steding zal plaats hebben, ligt behnlve in het 
Provinciehuis te Groningen, ter  lezing iu de Ge-
meentehuizen te Groningen, Appingedam, Win-
schotcn , Glide  Sappemcer, Win-
sum,  Uithuizen, Uithuizermeeden, lledvm, 
Zuidhom en lieertu, terwij l het tegen betaling 
van 50 cent per  exemplaar  ter  Provinciale Griffi e 
verkrijgbaa r is gesteld, ingevolge resolutie van 
Gedeputeerde Staten van den 17 t 1859, n" . 71. 

Nadere informatien kunnen worden aangevraagd 
bij  den Provincialen r  te Groningen, zul-
lende de aanwijzing in loco plaats hebben op den 
21 Apri l e. k., *s voormiddags te 12 uur. 

NB. e aannemers worden bij  deze herinnerd 
aan de bepalingen, vervat in Ji i l U der  Algei ne 
Voorschriften voor de uitvoering en het onder-
houd van werken onder  beheer  van het -
tement van Binnenlnndsche Zaken, voor  zooveel 
de inrigtin g en bezorging vau de inschrijvings-
billetten betreft. Tevens wordt hunne aandacht 
gevestigd op de besteksbepaling, betreffende de 
onderteekening der  bestedingstukken. 

, 8 Apri l 187b". 
 Commissaris des  voornoemd: 

VA N . 

. 

E . 
F EN N VAN -

 zullen op Vrijda g den 28sten Apri l 1870, 
des voormiddags ten 10 uur , in het Gemeen lands-
huis te  bij  enkele inschrijvin g besteden, 
overeenkomstig het Opgemaakt bestek en de al-
gemeene voorwaarden, in een perceel; 

t afbreken v an twee Bruggen en 
het bouwen van een nieuwe Bru g 
over het l bij k i n den 
N oord wijke r  weg. 

t bestek zal van af den 18den Apri l voor 
SS cents, de algemeene voorwaarden voor 25 
cents en de gezegelde blanco inschryvingsbillet-
ten voor 21 cents verkrijgbaa r  zijn ter  Secretarie 
van d te

e inschiijvingsbilletten zullen des daags vóór 
de besteding in de bus op het Gemcenluudshuis 
gestoken moeten zijn. 

n zijn le verkrijgen op het bureau 
van den r te  eu by den Opzich-
ter te  alwaar de teekening ter  inzage 
ligt en dc aanwijzing op het terrein zal worden 
gedaan. E 

 5 

Voor de levering van ca. 
330000 kilogram getrokken 
ijzeren N van één 
model. 

G

T 
voor  Slukudoors en ScbUdon lol  billeken 
prijs , verkrijgbaar  bij  d. s 

'  VA N YPEN &  C1'., 

k „de e " 

t e
V«, Wardigen teer pnictiscli ingerigle -

N volgens eigene con-

structie. 

. 
Op  den 94» \|,., ] , des namid-

dags ten twee ure, aau het Centraalbureau der 
j tot Exploitati e vun Staatsspoorwegen 

bij de e n tc Utrecht, van: 

t verwen van den metalen boven-
bouw der  overbrugging van het l 
landsch . 

c besteding geschiedt bij  enkele inschrijvin g 
volgens art. 15 van het bestek. 

t bestek ligt van den 1-"  Apri l 1870 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij  de e 

n te Utrecht en aan het u van den Sec-
r te Breda, en is op franco aan-

vraag aldaar te bekomen. 

n worden gegeven dour  den Sectie-
r te Breda. 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden 
op Zaturdag den 29, , e n Apri l 1870. 

Utrecht, den 19*"  Apri l 1870. 

n der  Naamlooze Vennootschap 
e C o u r a n t t V a d e r l a n d "  zijn 

voornemens aan t6 besteden: op Zaterdag 20 
April , des voormiddags te 12 uur, in het l 

"  le '» Gravenhage: 

t maken van een geheel n ieuw ge-
bouw, dienende tot drukkeri j , zetterij , 
administrat ie- , redactie- en directie-
lokalen en port ierswoning, op het 
open terrei n i n de Parkstraat , met 
al de daartoe vereischte leverancien, 
mater ialen en arbeidsloonen. 

Van af  20 April  liggen de teeke-
ningen ter  bezichtiging iu het lokaal , 
alwaar de bestekken tegen ƒ 1 verkrijgbaa r  zyn. 

Aanwijzin g geschiedt op Woensdug 20 ./pril, 
des namiddags te 2 uur, op het terrein. 

 en S der  ge-
meente  zullen op g den 
1 i 1876, ten 12 ure des middags, op het 

, in het openbaar  en hij  enkele inschrij -
ving doen aanbesteden: 

t bouwen v an de E -
- en  met 

 enz., op de 
Schans bij  de . 

e voorwaarden dezer  aanbesteding zyn uit-
sluitend te verkrijgen ter j  der  gemeente, 
tegen betaling van f3 (met daarbij  behoorende 
teekeningen), en liggen voorts ter  inzage in een 
der lokalen van de Secretarie (ufdeeling
Werken), tijdelij k kantoor  houdende in de loka-

len van het voormalig Oudemanhuis. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen wor-
den uan genoemde aldeeling en aan het bureau 
van den r  Stads Architect 11. E F Jz., 
aan den Stads Tinjincrtuin , des voormiddags van 
10—12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

Amsterdam, *  TEX . 

18 Apri l 1870. e Secretaris, 

E . 

E ONTVANGE E EN -
N TE  zal op Woensdag 17

1870, des voormiddags ten 10 ure, precies, in 
het l , achter  het Stadhuis te
bij  inschrijvin g verpachten: 

a het regt om kleispecie tot fabricati e 
v an steenen af te graven van de ten 
Zu iden der op het terrei n uitgeba-
kende normaaloever l ij  n gelegen gron-
den langs den noordel i jken oever  van 
den N ieuwen d aan den 

k van , en wel tussehen 
den Zanddi j k en de grensscheiding 
tussehen de gemeenten 's Qravesande 
en Naaldwi jk ; 

b. ongeveer zes hectaren land gelegen 
langs den gemelden N ieuwen -
mond onder de gemeente 's Grave-
sande, ten einde daarop steenovens 
en werkplaatsen te plaatsen, mate-
r ia le n op te slaan en baksteenen te 
vervaardigen. 

e verpachting geschiedt voor  Hen jaren, in 
dri e perceelen. 

c perceelen zijn . 
Aanwijzin g op het terrein den 10 i 1870, 

des voormiddags 11 ure, le beginnen aanpacht-
perceel . 

Verpachtingboekjes, de perceelsbeschry ving cn 
de voorwaarden behelzende, zijn tegen betaling 
van ƒ 0 , 10 veikrijgbui r  bij  den genoemden Ont-
vanger. 

e gegudigden kunnen van de kaart der  per-
ceelen en van de voorwaarden bovendien inzage 
bekomen, alsmede nadere inlichtingen  krijgen 
ten e van genoemden Ontvanger. 

S &  VAN ^ 

s in  en
St raa tke ien, Por t lan d Cement, 

.\ieuwehaven S.zijde 5 5, l lo t t , * rdai , i . 

EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A E , 
geeft lierigl «lat iloor  haar tot eenige A G E N T E N voor  den 

' "  verkoop van T i n brooden zijn aangesteld : 

S &  C°. te Amsterdam en 
E T cV C°. te , 

dooi- wie ook tot liet leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en order , voor  geheel 
Nederland aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de F a b r i e k , Beltweg N°. 3, te Amsterdam. 

E . 

k van , Specialiteiten in 
, , -

en . 

N VA N , 

.  &, ZOON , 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

A T 1 1 3 — 1 1 » , 

. 
 A S i n verschi l lende grootte; P A T E N T Y ; -

: S voor g voor  Stoom- of t -
N enz. 

 F O . 

. 

Op  den lOden i 1876, des namid-
dags ten 2 ure, aau het Centraalbureau der -
schappij  tot Exploitati e van Staatsspoorwegen bij 
de e n te Utrecht, vun: 

llestek no. 155. 
t met keijen bestraten van den toe-
gangsweg van de bru g over  de Wi l -
lemsvaart tot de veelading op het 
station Zwo l le, en eenige daarmede 
i n verband staande werken ten be-
hoeve van den spoorweg van A r n -
hem naar . 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art . 17 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den lOden Apri l 187Ü ter 
lezing aan liet Centrnalbureau bij  de e 

, en aau het bureau van den r 
te  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 lsteu  1870'. 

Utrecht, deu lOden Apri l 1876. 

E. . . 

T

. 

Specialiteit van mach ine, ter  bewerking vnn 

metalen. 
Stoomwerktuigen volgens de beste con-

structies. 
l*rijzen ea sclietsen op aanvrage. 

Verwarming eu Ventilering 
VAN OEUOUWEN. 

e Oudergeleekeuden bevelen zich aan vooi 
bet leveren van S -

N door  middel van warme lucht, warm 
water of stoom. 

Boompjes, nieuw nommer 54, 

 O T 'l ' BB . 

.  te . 
 en  van n 

voor  wetenschappelijk gehruik. All e soorten van 
Baro- en Thermometers. Veld-, - en 
Theaterk i jkers , Br iefbalansen, enz. enz. 

U l t g n v o v a n 

ST00Ï- EN . 
 van

Bureel e Nieuwstraat 6. 

' S

e uitgave geschiedt geregeld
Annonces en wijzigingen worden uiterlij k tot
derdagmorgen il uur  aangenomen. e exem-
plaren worden kosteloos verspreid, o.a. bij  alle 
Gemeentebesturen . die zulks verlangen, en verder 
in alle , , Sociëteiten en Stati-
ons van eenig belang in Nederland. 

Gemeentebesturen, die nog niet in 't bezit zijn 
van ons lilad en zulks kosteloos franco p.p. wen-
schen te ontvangen, worden beleefdelijk verzocht 
daarvan aau het Bureel kennis te geven. 

Fabriek van Zink- en . 

S EN C\ 
Goudsche Singel u".  79,

Z i n k e n , met Garant ie, en 
, en alle soorten van Ornementen 

in gegoten, gedreven of bladzink. 

. 
Prij s voor  5*2 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad  10.— 
twee regels » » 15,— 
dri e regels > » 20.— 

P l e y e i er 6 1'oinp. Amsterdam. Alk biiiiwortia -
meniën iu cement, gips, enz. 1'orlUiid-Omeii t a ƒ7.25 uer  vat 

vekvr «k B u d d l i i g h . Aml.»m. Waterpas-
, balansen, bascules 

B o u w t e r r e i n . . . te V e l p te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VA N -

, te Arnliem. 

B o u w t e r r e i n en te koop naby de n 
aan den Singel, te Utrecht, te bevragen hij  den 
architect  aldaar. 

Uedrukt  O. W. VAN U  ft C ' te Arnhem. — All e stukken <n advertentien t . uJre.secr.n aan den r  F. W. VA N T JOia. t . Arnhem. — Uitgave van U A. . 

Elfde . Zondag 30 l 1876. 

V O O

: F. W. VA N T JGz. te Arnliem. 

: 

Verachynt Zondag.. , p«r 3 uiuadcn f 1.65. u abonneert  j oor 

een ja.rg.og. Afionderlijk e . b;j  vooruitbestclling 15 centa. 

All e stukken en advertentien te adresseeren aan 

de e to Arnhem. 

: 

 1—5 regeli ƒ , verder  voor  eiken regel plaatsruimte 20 rent» en 10 cent* 

voor  een noinmer  vun het blad, Advertentien roor  het buitenland 25 cents per rc^el . 

T VA N . 

Amice! 

e dag van t l Apri l was voor de talrij k 
opgekomen belangstellende leden cen dag van ver-
rassingen en indrukke n van verschillenden aard. 

d de d van Bestuur  wijselijk besloten de 
smalspour-quaestie nu eens niet aan de orde te 
stellen , verwachtte men cen grondig debat over 
het rapport der  Commissie voor  het normaal steen-
formaat, sic non fata voluerunt, met andere 
woorden , het was misgeschoten

Schoon ook al, ten gerieve van de buiten 's-Gra-
venbage wonende leden , de aanvang ophalfiwaalf 
uren is gesteld, dit verhindert niet, dat de buiten-
af wonenden dit toch nog te vroeg vinden, zoodat 
dan ook, toen de gewone nommers, die in elke 
vergadering voorafgaan, waren ann de orde ge-
steld , gelijk mede eene opgave van zeeschepen 
met meer  dan 00 . diepgang, die in 1875 in 
de Texelsche zeegaten waren binnengekomen, cn 
daarop de zaak van het stcenforiuaat ter  sprake 
kwam, er  geen discussie ontstond, fauledecom-
baltunts. Oeen vau dc leden der  Commissie was 
aanwezig. Nu wilde de President althans de con-
clusie van het rapport in stemming brengen, 
maar een van de leden zeide, dat hij , cn velen 
met hem, het rapport nog niet gelezen had. dat 
toch reeds dagen geleden aau de leden was toe-
gezonden in de gedrukte notulen der  vergadering 
van 8 Februari j.1. e behandeling der  zaak werd 
daarop tot de volgende vergadering verdaagd, en 
zie! kort daarop kwamen verschillende leden der 
Commissie ter  vergadering. 

t lid A. A. r  had eene korte mededee-
ling ingezonden over  trusmolens op het werk, en 
eenige opmerkingen over  naald- en metselproeven, 
waaraan, ingevolge besluit van deu , eene 
plaals in de Werken zal worden verleend. 

t lid J. . r  leverde eene belangwek-
kende bijdrage over het tekeergaan van kwellen 
bij  rivierdijken , eene zaak van actueel belang met 
het oog op den onlangs plaats gehad hebbenden 
watersnood. e mededeeling gaf aan dc leden 
J. F. W. Conrad, \V. J. S. .1. Blom en A. t 
aanleiding tot het maken van opmerkingen. t 
lid Blom kaam op tegen een hoofdartikel in de 
zoo uitstekend geredigeerde, hoogst fatsoenlijke 
en bij  uitstek onpai tijdig e Sicuwe
Courant, het model voor  alle binnen- eu buiten-
laudsche dagbladen, maar  die dan toch ditmaal 
eenvoudig eene onjuistheid had verkondigd, dooi-
den volke diets te maken, dat de tijdig e komst 
der mineurs te Vreeswijk bij  gelegenheid van deu 
watersnood aan een toeval te wijten zou zijn ge-
weest. k toonde e heer m aan , dat 
iu deze zaak met groote omzichtigheid was ge-
handeld, en dat de goede nffloop op dat zeer  be-
dieigde punt tc danken was geweest aan behoor-
lyk overleg van alle betrokken autoriteiten. t 
is te hopen , dat de reductie van het vooi trelïe-
lijk e blad van deze rectilicati e nota zal gelieven 
te nemen. 

Na de pauze bekwam bel raadslid Pieper» de 
leiding der  vergadering, want President en Vice-
pi'esid» nt waren verdwenen. t lid A. t 
verkreeg het wourd, en las met opmerkelijke snel-
heid vau long en lippen eene nadere mededeeling 
over de u bekende wateilocomolief, door  eeue 
afbeelding toegelicht. t lid A. Ph. n 
verlangde eenige nadere ophelderingen, maar de 
spreker was niet te bewegen die nu te geven, 
wèl als het stuk gedrukt zou ziju. a le-
verde de heer t nog eenige beschouwingen 
over  een verbeterd scheprad of stuwrad voorpol-
derbemalingcn. 

e heer  W. . ter n had cen schrijven 
ingezonden ten geleide van het verslag over de 
wacht en visschery op de e over  1875. -
mede en met een paar  circulaires was het pro-
gramma afgehandeld, eu de Secretaris was reeds 
zeer  tevreden er  ditmaal zoo genadig uf te komen, 
toen hel lid N. . llcuket het woord vroeg en 
ook verkreeg. 

c heer  llcnket hield daarop een phüippica 
tegen Jan en Alleman, die niel van smal spoor 
over  Java gediend beliefden te zijn, en werd daarin 
door het lid  Orol l terzyde gestaan. e maat-
regel van den d vun liestuur, die den leden 
deze vermakelijkheid althans dilmaal gaarne had 
bespaard, had dus uiet geholpen. e beide spre-
kers waren overigens, dit spreekt vanzelf, vol-
komen in hun recht, wanneer zy reeds thans op 
de gemaakte bedenkingen wilden antwoorden , 
maar of de vorm, waarin die tegenspraak zich 
voordeed , wel onvei deelden byval vond , valt zeer 
te betwijfelen, ook wegens de omstandigheid, 

dat niet ouduidelyk werd te kennen gegeven, 
dat sluiting der  discussie, althans voor  eeuigen 
lijd , eene zeer  gewensrhc zaak zou zijn. Een 
voorstel van den d in dien geest kon echter, 
wilde men dc vrij e discussie niet smoren, moei-
lij k worden nangenomen, zoodat dan ook ten 
slotte de waarnemende President het liet blijven 
bij den bescheiden wensch, dat vooreerst de 
.'poorwegzaak niet meer r  sprake mocht komen. 

t raadslid J. 1'. de Bordes, die, zooals u be-
kend is, de <)unestie het eerst heeft aanhangig 
gemaakt, verklaarde reeds nu zijnerzijd s de dis-
cussie niet verder te zullen rekken, daar  alle 
deskundigen door al het medegedeelde pro cn 
contra voldoende zijn ingelicht, terwyl hij  ge-
meend heeft eeu plicht te volbrengen, door te 
spreken zooals bij  gedaan heeft. 

Nadat nog het lid Ph. J. Walle eene inlichtin g 
had gevraagd betrclfende eene voor  jaren inge-
stelde Commissie voor  technische benamingen, 
waarop de Secretaris een voorloopig antwoord 
gaf, werden tal van nieuwe leden aangenomen 
en anderen als zoodanig voorgesteld, waarna de 
vergadering werd gesloten. 

20 April  1870. Q. N. 

E G T E . 

t er  uiet weinig energie, echt Ainerikaunsche 
energie , toe behoord heeft de tentoonstelling te or-
gauiseeren, blijk t uit het feit, dat het pas twee 
jaren geleden bi, dat het eerste plan aangenomen 
werd, en thans zyn aide reusachtige werken, die 
tut verwezenlijking van het plan noodig waren, 
geheel uitgevoerd. t denkbeeld dan ook, het 
eeuwfeest der  Onafhankelijkheid met eene ten-
toonstelling te vieren, verwekte een ware geest-
drif t in gansch Amerika. Al de onkosten, die 
tot iiutoe ongeveer / 10,000,000 bedroegen, zyn 
voldaan of althans reeds gedekt door  voorschot-
ten van bankiers. Verder rekent men dat het 
onderhoud, de verlichting, 't verse hallen van wa-
ter, van beweegkracht voor de machines, kosten 
voor de politi e enz., eene som van 22'/s miilioen 
gulden zullen eischen. Geene enkele tentoonstel-
ling heeft op zulke vourdeelige voorwaarden voor 
de inzenders plaats gehad. Slechts dc kosten 
van transport , ontpakking en plaatsing komen 
ten laste der  inzenders en de tarieven zijn daar-
voor  belangrijk verminderd' , volgens de
dence (waaraan wij  deze bijzonderheden ontleenen) 
vooral door  deu invloed van den Eugelschen com-
missaris . Cunlill' e Owen. 

e quaestie der  bekroningen heeft het onder-
werp uilgemaakl van eeue ernstige studio, en na-
dat men alle stelsels, die tot dusverre iu zwang 
waren, had nagegaan, heeft men besloten cen 
geheel nieuwe methode te volgen. Te Philadel-
phia zullen de beoordeetingen gegrond zijn op 
rapporten, onderteekend door  hem die ze heeft 
opgemaakt. e beoordeelaars, met het opmaken 
der rapporten belast, zyu uOO iu getal. '  Zij n alle 
lieden van cen uitstekend karakter  en die als ex-
perts voor de verschillende secties, waarvoor zy 

ziju aan geweien, met buitengewone bekwaamheden 
begaafd zijn. d bunner  zijn Amerikanen 
eu de overigen vreemdelingen; sik ontvangt 1000 
dollars voor  ziju personeels uitgaven. e rappor-
ten en bekroningen zullen gegrond zijn op dc 
verdiensten van de tentoongestelde voorwerpen; 
er /al daarom gelet worden op alle denkbare 
eigenschappen, die de verdienstelijkheid bepalen. 
Elk rapport zal, zoodra 't gereed is, aan de com-
missie voor het eeuwfeest worden overgegeven, 
om daaruit de beslissing openbaar te maken. e 
bekroningen zullen beslaan in: eeu diploma waar-
bij eeu bronzen medaille van één enkel model 
gevoegd zal worden, en een speciaal rapport van 
de arbiter s over het bekroonde voorwerp. Elk 
inzender  mag het rapport dat hem betreft open-
haar  maken, doch de Commissie houdt het recht 
auu zich ulle rapporten publiek te maken en er 
over te beschikken, zooals haar 't best in het al-
gemeen belang zal voorkomen. 

c enlréeprys zal vau 't begin van de tentoon-
stelling af ultyd dezelfde zijn, nl. ƒ 1 . 86 per  per-
soon. t biljet geeft toegang tot alles wal op 
de tentoonstelling te zien is; abonnementen zul-
len er  niet beslaan. u heelt gerekend, dat 
minstens 10,000,000 personen de tentoonstelling 
zullen bezoeken ; gemiddeld rekent men op 50,000 
personen per  dag. e tentoonstelling staat in 
het dichtst bevolkte gedeelte van de Vereenigde-
Stateii; zy is iu de nabyheid van cen stad van 
800,000 inwoners, iu een rayon van 20 mijlen 
er  omheen wonen nog eens 800,000 menschen . 
op een afstand van 100 mijlen van de tentoon-

stelling wonen 5 miilioen, van 200 mijlen 10 
miilioen Amerikanen. e Amerikanen zijn cen 
zeer  beweeglijk volk. Een reisje van 2 a 300 
mijlen per  spoor is hun een uitstapje en zij  zien 
weinig op 't geld. n houdt het voorzeker, dat 
een 10de deel van de bevolking de tentoonstel-
ling zal bezoeken en dat duizenden bij  duizen-
den er  bij  herhaling zullen komen. Van hen die 
in den omtrek van de tentoonstelling wonen, kun 
men zeker  zijn dat alleen zuigelingen en bedlc-
gerigen de tentoonstelling niet zullen bezoeken. 

Ook voor  vervoermiddelen en voor  herberging 
van 't onnoemelijk aantal gasten, waarop meu re-
kent, heeft de practische geest der  Amerikanen 
vernuftige maat regelen bedacht. l er  in 
Philadelphia evenveel rijtuige n zyn als elders, iel 
daarvan wel 't minst gebruik gemaakt worden. 

r de stnd is doorsneden met tramways, die 
alle wijken van de stad doorkruisen en in eenige 
weinige minuten de bezoekers tot voor  de poorten 
van de tentoonstelling zullen brengen. r 
ziju vyf nieuwe lijnen uaiigelegd. n heeft 
de stad vier  Spoorwegen , die dezelfde diensten 
zullen bewijzen. e maatschappijen zullen bijzon-
dere treinen laten loopen. Zij  die buiten Phila-
delphia wonen zullen allerlei faciliteiten genieten; 
zij  kunnen biljetten verkrygen tot verlaagde prij -
zen, met inbegrip van entree, zelfs desverkiezen-
de mot logement en voeding; er  is nl. een lo-
gement gebouwd voor  'J500 personen op de aan-
hoorigbedeu van de tentoonstelling. 

Voor  alle plaatsen, die op 100 of 200 mijlen 
afstand*  liggen, zullen expres-treinen loopen , 
zoodi t de atVuud tussehen Ni-w-V.o' en Phila-
delphia binnen de twee en een half uur  zal worden 
afgelegd. Om op het terrein 't verkeer te ver-
gemakkelijken, is er  eeu ceintuurbaan aangelegd 
met iluhbel spoor, met halten bij  elk gebouw, 
waarop elke minuut een trein zal loopen : die lij n 
is vier  mijlen groot; de plaatsbiljetten zullen 
uiterst goedkoop zyu 

Ook de quaestie der  hotels is van alle zijden 
bekeken. Zij  is van niet weinig belang voor  hen, 
die bittere herinneringen hebben van vroegere 
wereldtentoonstellingen en wier  hart nog krimp t 
op de gedachte aau 't weinige gemak, dat men 
genoot voor  handenvol geld. n vreesde dat 
de Amcrikaansclie hotelhouders schitterende re-
presailles zouden nemen. 11 Schijnt echter dat 
die vrees ongegrond geweest is ; de hotelhouders 
hebben algemeen een tarief aangenomen dat, alles 
in g genomen , redelyk schijnt, fn de 
voornaamste hotels zal het dagelijksch verldijf , 
alles inbegrepen , van ƒ 7 tot ƒ 15 varieeren. 
Bovendien /.uilen er  veel kamers bij  particulieren 
tc verkrijgen zijn voor  minder  prijs . n ' l geheel 
zal Philadelphia alleen meer  dan 200,000 vreem-
delingen kunnen herbergen. 

n één woord, de Amerikanen hebben niets 
nugelaieu om bet bezoek van de tentoonstelling 
zoo gemakkelijk en smakelijk mogelijk te makeu. 
Zij  wilden dnt het eeuwfeest hunner  onafhanke-
lijkhei d gevierd zou worden door  cen schouwspel, 
groottober  dan nog ooit der  wereld aangeboden 
was. Eu men weet, wanneer zij  iets grootsch 
willen, kunnen zij  slagen. t denkbeeld is 
waarlij k ook gelukkig geweest om de vestiging 
vau de Unie te vieren door eene internationale 
tentoonstelling, die de uitdrukkin g zal zyu van 
dc verbroedering der  volken. 

T OF  VOO N OF 
. 

lu het verslag vau de vergadering van de -
schappij  ter  bevordering der , afdeeling 

, — zie Opmerker N u . 14 van 2 Apri l 
j.1. — komen eeuige beschouwingen voor, over 
het gebiuik vuu ijzer en hout bij  brandvrij e ge-
bouwen. e door  kapitein Scbaw genomen proef, 
mede vermeld in  Zeitschrift für Bnu-
wesen, vinde hier  mede eeu plaats. 

Uit een door  brand vernield pakhuis heeft ge-
noemde heer  een stevigen stijl met daaraan be-
vestigden dwarsbalk voor  zijne proefneming geko-
zen. e styl was gedurende deu geheelen duur 
van den brand aau het vuur  blootgesteld geweest, 
namelijk 4'/l  u u r -

r de hoeveelheid water tot blusschen be-
lungrij k was geweest, eu er  wuarschynlykheid be-
stond dat hel hout vochtig geworden was, werd 
de styl door  cen stuk vuur  zorgvuldig gedroogd, 
tot geen spoor  van vocht te bespeuren was. 

a werd de stijl op eeue open plaats 
recht overeind gesteld, evenals hy iu bet pukbuis 
gestaan li.nl , met de neut er  ouder, eu den dwars-
balk er  boven. Vervolgens werd hei geheel met 

krullen , licht en zwaar  hout omringd , en nadat een 
en ander  met petroleum gedrenkt was, in brand 
gestoken. 

Na twee en een half uur  werd de stijl met 
dwarsbalk enz. aan het vuur  onttrokken, en na 
weinige minuten hielden ze op te branden. 

t gedeelte van den stijl . dat het meest van 
de vl.un geleden had, werd haaks afgezaagd, en 
niet cen stalen beitel in de lengte gekloofd, ten-
einde den toestand van het hout te onderzoeken. 

e stijl bestond uit het brandbaarste hout, dat 
hem bekend is, namelijk uit pekdennenhout, en 
nadat het 7 ureu aan het vuur  was blootgesteld, 
wat nauwlijk s heviger in cen smeltoven kan zijn, 
was de stijl in ziju hart geheel en al onbescha-
digd en oogen schijn lij k als versch hout, hetwelk 
vermoedelijk in staat zou zijn geweest den ge-
heelen last tc dragen, dien de oorspronkelijke 
stij l droeg. 

e heer  Scbaw zegt, dat hieruit volgt: t 
een massieve stijl , van het brandbaarste bout, vol-
strekt tegen iedere hitte bestand is; er  is een 
onophoudelijke voorraad van zeer  brandbare stollen 
noodig, om hem in brandenden toestand tc hou-
den, eu indien hij  eindelijk 7 ureu aan de he-
vigste vlammen is blootgesteld geworden, is bij 
slechts ter  diepte van 2 Engelsche duimen be-
schadigd eu vertoont inwendig de oorspronkelijke 
reine en versche kern." 

T E N  A X . 

A e jur y van beoordeeling der  iugekomen 
ontwerpen op de uitgeschreven prijsvraag voor 
de uijverheidshank te Frankfor t  a/ . was samen-
gesteld uit de heeren: u te Wiesbaden, 
Von i to Stuttgart , Wagner te , 
Broff t «;ii Walluf , te Frankfor t . 

e uitgeloofde prij s werd toegewezen aan de 
architecten Christinas eu Christopf Welb, te Frank-
fort en het ontwerp van den architect Sauer-
wein, mede te Frankfor t , werd tol aankoop 
aanbevolen. 

— A o financieele resultaten der  wereldten-
toonstelling te Weenen zijn , zooals hekend, zeer 
slecht uitgevallen, doch het was nog niet bekend 
dat de met deze tentoonstelling verworven roem 
aan Oostenrijk minstens l-i'/ ^  miilioen llnijne n 
zal kosten. e uitkomsten ziju dus nog buiten-
gewoon ongunstig in vergelijk met de tentoonstel-
ling te Parij s iu 1807 , eu hel laat zich aanzien 
dal d vooreerst genoeg heelt van wereld-
tentoonstellingen. Frankrij k is echter  uiet afge-
schrikt , doch bereidt zich weder  voor  eene nieuwe 
wereldtentoonstelling iu 1870. 

r  het onderhoud uer  gebouwen te Weenen 
die nog staan, op 53000 tlil . per  jaar  wordt 
geschat en men daaraan geene bestemming weet 
te geven om die kosten op te brengen, is tot af-
braak besloten: alleen de rotonde met deu zich 

daarom bevindenden vierhoek, bet machinege-
bouw, dat aan de gemeente als entrepot is over-
gegeven eu de beide uitgebouwde pavilions zul-
len voorloopig blijven. Voor  het vrijkomende ter-
rein , ad 50,1)00 centiaren grootte, is een bod van 
150,(i0(t thl . aangenomen, terwij l de kooper  ten 
zijnen koste de oost- eu westzijde van liet blij -
vende middelgedeelte vuu portalen moet voorzien. 

— A e jur y van beoordeeling der  ingekomen 
ontwerpen op de prijsvraag voor  eeu gedenktee-
ken te Sicgburg, ter  herinnering aau de geval-
len strijder s in den joiigsten oorlog tegen Frank-
rijk , heeft haar  rapport openbaar  gemaakt. 

e eerste prij s is toegekend aau den architect 
Otto , te llreslau, terwij l de tweede prij s 
werd toegewezen uau den architect Geick, te , 

- A e Amenkaaiischc Vereeniging vau civiel-
ingenieurs te New-York stelt al het mogelijke iu 
het werk om de inzendingen uit Amerik a goed te 

doeu gelukken, teneinde den buitenlnndscne vakge-
liooten het besludeereii der  tentoongestelde voor-
werpen gemakkelijk te maken. 

Er is eeu comité tot dit doel benoemd, eu ge-
durende de tentoonstelling /.al cr  voortdurend een 
beuinble der  Vereeniging tegenwoordig zijn om 
alle verlangde inlichtingen te geven. l comité 
heelt voorts voor  alle takken van het ingenieurs-
wezen sub-comités benoemd , waarvan de voorzit-
ters met den voorzitter  der  Vereeniging ccne bij -
zondere commissie vormen. e sub-comités zijn 111 
iu getal eu deze hebben hunne werkzaamheden 
aangevangen met het verzenden \au circulaires. 

— A e vereeniging van architecten te St.-
Petersburg geelt sedert eenige jaren een blad uit 
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in e afleveringen, onder  den titel 
vnn »de Bouwmeester". t blad mag met eere 
worden genoemd, doch, hoewel het eenige vak-
blad in de e taal, kan het zich niet in een 
groot aantal lezers verheugen, zoodat er  reeds 
meermalen sprake van was om het op te heffen. 
Bene tweede onderneming dezer  Vereeniging, na-
melijk eene soort handwerksschool, dreigde ook te 
vervallen bij  gebrek aan genoegzame geldmiddelen. 

h, deze omstandigheden heeft de Vereeniging 
zich gewend tot haren beschermheer, grootvorst 
Wludimir , en door  diens invloed heeft deCzaar, 
op voordracht van den r  van Financiën, 
voor  den tij d vnn 5 jaren eene jaarlijksch e sub-
sidie van 4000 roebels geschonken. 

r  deze ondersteuning zijn beide nuttige on-
dernemingen der  Vereeniging verzekerd. 

— A Op de uitgeschreven prijsvraa g voor  eene 
schetsteekening van een sociéteits- en concertge-
bouw te Crefeld zijn 57 antwoorden ingekomen, 
die in de vorige maand daar  ter  plaatse publiek 
zijn tentoongesteld. 

c jur y van beoordeeling heeft eerst de 10 
beste schetsen genomen cn daaruit weder eene 
keuze van 3 gedaan. Uit d it drietal werd met 
algemeene stemmen dat van de heeren r 
&  Woldcnstein, te Berlijn , voor  den prij s aange-
wezen. 

Bovendien werd op voorstel der  jur y de schets-
teekening van de heeren Fring l Sc Speek, te Cre-
feld, aangekocht. 

— A e feestelijke opening van de nieuwe 
zalen der  Academie van Beeldende  te 
Weenen, die eerst op 15 October  van dit jaar 
was bepaald, is tot 15 t 1877 verschoven. 
n deze nieuwe zalen zal alsdan gedurende twee 

maanden een geschiedkundige tentoonstelling op 
het gebied van kunst gehouden worden. 

— A Be Gemeen terend van Antwerpen heeft 
een prij s van 3000 franken uitgeloofd voor  een ge-
schiedenis van het leven en de werken van . 

e inzending der  antwoorden op deze prijsvraag 
moet vóór 15  1877 plaats vinden, terwij l het 
jubileum op den '2'J Juni 1877 invalt . 

— A e Gemeenteraad van g heeft eene 
prysvraag uitgeschreven voor  een ontwerp van een 
raadhuis, waarop de antwoordenden 30 Septem-
ber  a. s. moeten zijn ingeleverd. e jur y van 
beoordeeling bestaat uit 0 personen, namelijk 4 
leden van den Gemeenteraad en verder  professor 

, Von Egle (Stuttgart), Vun Ferstel (Weenen), 
e ) en Struck (Berlijn) . 
e teekeningen zijn voorgeschreven op Vj 0o 

ware grootte, en behalve dri e gevels worden de 
noodige dooi sneden verlangd, om het geheel goed 
te kunnen beoordeelen.

Er zijn 8 gelijke prijzen uitgeloofd, elk van 
5000 marken, terwij l het best gekeurde ontwerp 
daarenboven cen premie van een gelijk bedrag zal 
ontvangen, die echter  vervalt zoo den ontwerper 
de uitvoering van den bouw wordt toevertrouwd. 

l de prijzen oogensc hijn lij k hoog zijn , is 
de verhouding tot de bouwsom, die op ongeveer 
0 miilioen marken wordt geschat, gering, daar  het 
totaal aan uitgeloofde premien slechts 3 / 4 percent 
van de bouwsom bedraagt. 

— + n een der  zalen van het ministerie van 
Justitie te Berlij n bevinden zich sedert eenige 
dagen verschillende voorwerpen, bestemd voor  de 
tentoonstelling vun hyg iëne, die le Brussel dit 
jaar  moei plaats hebben. 

n merkt er  belangrijke voorwerpen op, on-
der  andere de plans en modellen, uitmuntend 
uitgevoerd, van verschillende e gevange-
nissen, voorzien van alle middelen, welke kunnen 
dienen om eeu goeden gezondheidstoestand ouder 
de gevangenen te onderhouden. 

— f e Fransche k heeft het voorne-
men 1'urij s te verfraaien. 

t voornemen maakt opgang, en volgens het-
geen men verhaalt zou de prefect der  Seine aan 
den Gemeenteraad een krediet gevraagd hebben 
van 120 miilioen franken, teneinde de hoofdstad 
in feestdos le hullen voor  het groote feest in 1878. 

l betreft hier  niets minder  dan om de Avenue 
de fOpé*r a tot aan het Fransche theater  te ver-
lengen; twee of dri e nieuwe boulevards te schep-
pen aan deu linkeroever  der  Seine , het u 
op te bouwen; de Place du l te ver-
grooten; de Tulierien weg tc breken cn er  een 
tuin van te maken, en eene brug over  de Seine 
te bouwen die deu naam zal dragen van «Pont 
Tolbinc." 

— f c Fransche schilder r  heeft 
eeue schilderij  voltooid, voorstellende een cava-
leiieaauval in tegenwoordigheid van Napoleon i 
tijdens den veldslag bij  Friedlai d, 1807, en welke 
vooi- de tentoonstelling te Philadelphia bestemd 
is. t is wel de grootste schilderij  van dezen 
kunstenaar, die gewoonlijk zeer  kleine schilder-
stukken schept; de teekening wordt als uitstekend 
geslaagd geroemd, tot zelfs het beeld van Na-
poleon, die niet imposant genoeg opgevat is. 

s nnier  wil deze schilderij  voor  den prij s 
van -100,000 franken verknopen. 

A N . 

'S-Gravenhage. r  den Gouverneur  Generaal 
van Nederlandsen e is benoemd tot op-
zichter  1ste klasse by den Waterstaat eu 's s 
burgerlijk e openbare weiken l l . Brauns, thuis op-
zichter  3de klasse. 

— By ministerieele beschikking is aan P. Smit 
Jr . te Slikkerveer, gemeente , lot 
wederopzegging, vergunning verleend voor  een 
stoonuleepdiensl op de groote rivieren en stroo-
men in de provinciën Noord-Brabant, Gelderland, 
Zuid-Uol l ind en Zeeland. 

— Bij  beschikking van 20 Apri l ls7(i is aan 
J. C. van , te Sliedrecht, tot wederop-
zegging, vergunning verleend voor  een
sleepdienst op de strooiueii, rivieren en kanalen 
in acht provinciën. 

 — e Staats-Courant bevat de voorwaarden 
waarop voor  den dienst vnn den waterstaat en 
de burgely"k e openbare werken in Ned. e ies-
entwintig practisch ervaren opzichters der  3de 
klasse kunnen benoemd worden. 

— J beschikking van den r  van Bin-
nenlandsche Zaken van 24 Apri l is bet dagelijksch 
toezicht op het gedeelte Amersfoort—Zutfen van 
den Oos ter  spoorweg opgedragen aan den spoor-
wegopziener  lste klasse A. J. , terstond-
plaats Amersfoort, met bepaling dat die opdracht 
ingaat met den dag, waarop die spoorweg voor 
het verkeer  wordt geopend. 

— e heer  E. . von Baumhauer, doctorandus 
in de rechten aan de e , zoon 
van den president der  Nederlandsche -
missie voor  de Wereldtentoonstelling te Philadel-
phia, is door  den r  van Binnenlaudsche 
Zaken tot adjunct-secretaris dier  Commissie be-
noemd. (Vtid. ) 

— e commissie voor  de plaatsing van ecu ge-
denkteeken op het graf van Samuel Verveer  be-
staat uit de heeren . J. E. Banck, C. van dei-

, J. Stroebei, J. . Otterbeek, . s en 
F. P. ter , beide n als voorzitter 
en secretaris van het Genootschap oPulchri Stu-
dio" . Wij  vertrouwen dat de talryk e vereerders 
en vrienden van den overledene de commissie 
weldra in staat zullen stellen hun plan te ver-
wezenlijken. 

— Zooals te verwachten was, is  ontwerp 
tot het stellen van een nieuwen termij n voor  de 
oplevering van werken der  Amsterdamsche -
maatschappij  niet gunstig in de afdeclingen der 
Tweede r ontvangen, ofschoon ten slotte 
uit het Voorloopig Verslag blijkt , dat de meer-
derheid niet ongeneigd is, behoudens zekere voor-
waarden, de nieuwe concessie aan de -
maatschappij  te doen. 

n klaagde er  over, dat de ontwerpen, de 
j  betreffende, altyd de r 

bereiken op een oogenblik, dat zij  na langdurige 
en vermoeiende byeenkomst op het punt staat op 
reces uiteen te gaan. Ook nu weder. t afdee-
lings-onderzoek heeft dientengevolge met over-
haasting plaats gehad. Sommigen vermoedden, 
dat op die ontydigc indiening door  de bureau's 
van het departement van Binnenlandsche Zaken 
of het bestuur  der j  invloed 
werd uitgeoefend. 

e quaestie, of overmacht bestaat, werd uitvoerig 
besproken, en de oppervlakkigheid gegispt, waar-
mede de ambtenaren van den Waterstuat in deze 
aangelegenheid zyn te werk gegaan. Op grond 
van dc misrekeningen van die ambtenaren , wer-
den verzachtende omstandigheden voor  de -
schappij  gepleit. 

Verscheiden leden kwamen tot dc slotsom , dat, 
als in dc voorgestelde verlenging van terinyuen 
woidt bewilligd, het de laatste gunst van dien 
aard moet zijn , die aan de j 
wordt toegestaan, zoodat, indien de werken na 
den afloop dier  termijnen niet behoorlyk worden 
opgeleverd, het vervallen vun geheel het werk 
aun den Staat onherroepelijk vaststaat. 

e leden wilden daarom by de voorgedragen 
wet een nieuw artikel hebben gevoegd, waarbij 
bet laatste gedeelte van artikel 35 der  concessie 
buiten werking weid gesteld, en dus aangenomen, 
dat, wanneer  de nieuwe termynen niet worden 
nagekomen, de concessie niet slechts vervallen 
wordt verklaard, maar  de Staat zich, in over-
eenstemming met de dan alleen van kracht bly-
vende twee eerste alinea's van art . 35, de ge-
heele onderneming met al hare baten en lasten 
van rechtswege kan toeeigenen, teneinde die, 
zoo bij  het noodig acht, in het publiek belang 
voort te zetten. 

Er waren echter  ook leden, die niet met dit 
denkbeeld waren ingenomen en den tüd nog niet 
gekomen achtten, om het werk door  den Staat te 
laten overnemen. 

Voorts werd geklaagd over  deu hoogen water-
stand in het kanaal, waardoor  de  dei-
duur  betaalde drooggelegde gronden zeer  benadeeld 
werden. t zou van uadeeligen invloed ziju op 
de nog te verkoopeu gronden der . 
Eindelij k kwamen ter  sprake de moeilijkheden , 
die iu het vaarwater  tussehen Amsterdam en Zaan-
dam werden ondervonden eu werd aangedrongen 
op een tweede sleepboot. 

's-Gravenhage. g . had da uitdee-
ling plants der  prijzen, toegekend aan de leerlin-
gen der  Academie. Aan en lungs de muren van 
het ruim e lokaal prykleu de proevun van hun 
bekwaamheden zoo iu pleisterwerk als door tee-
keningen in de verschillende genres. Een groot 
aantal leden en geiiitroceerden waren gekomen 
om het tentoongestelde te bezichtigen, eu waar-
lij k er  was dubbel reden tot tevredenheid en de 
uitspraak der  jur y over  sommige teekeningen, 
dut het onmogelijk was beter  naar  het pleister 
te werken, was volkomen waar. 

e voorzitter  van het Bestuur, de heer . . 
. Beynen, opende met een schoone, krachtige 

feestrede de vergadering. Nu een heldere be-
schouwing over  het begrip van het woord kunst 
in den algemeenen zin en de beteekenis, daaraan 
van oudsher  gegeven, wees hy' op het nut van 
de technische beoefening der  kunst ook door  hen , 
die blykbaar  het talent missen den boogsten trap 
daarvan te bereiken. r  afgescheiden van dc 
omstandigheid in hoever  het gevoel voor  de scboone 
kunst, de artistieke aanleg aanwezig is, leker  is 
het, dat iedereen het kan brengen tot een graad 
van bekwaamheid, die acbiiug vordert , en even 
zeker, dat het kunstenaarsgevoel zonder  dege-
lyke technische studie niet in staat is zich be-
hoorlyk ie ontwikkelen. -—Nu de lede van den 
voorzitter , die terecht luide werd toegejuicht, 
ging men over  tot de uitreikin g der  pryien. Toen 
deze plechtigheid was afgeloopen, legde de voor-

zitter  vier  eenvoudige lauwerkransen voor  zich 
neder. t was, zeide hij , voor  de eerste maal, 
dat het Bestuur  tot bet beloonen met een derge-
lij k eeretceken overging, hoewel in België, Frank-
rij k en elders in den vreemde dit gebruik vri j 
algemeen was; het Bestuur  had zich echter  ge-
drongen gevoeld ook ditmaal een viertal leerlin-
gen met lauweren te beloonen om de wijze, waar-
op zij  zich, trots den grooten ijver  hunner  mede-
leerlingen, door  voorbeeldelooze vlij t hadden on-
derscheiden. t een treffende toespraak werden 
de lauwerkransen tnr  hand gesteld aan de leer-
lingen mej. S , F.Jansen en B. G. Ger-
retsen , terwij l de vierde krans werd toegekend 
aan den leerling . Boos, die zich gedurende 
de vier  jaren, die hij  aan de Academie werkzaam 
was, voortdurend en iu het bijzonder  onderscheidde. 

t een gevoelvolle rede, waarin hij  dank 
bracht aan de onderwijzers voor  de moeite en 
zorgen, aan het onderricht besteed . sloot de voor-
zitter  de vergadering, ondereen luid hoera! door 
de leerlingen ter  eere hunner meesters aange-
heven en waarmede het publiek zich gaarne ver-
eenigde. 

Een woord van buide aan den bekwamen voor-
zitter  voor  de uitstekende wijze , waarop hij  de ver-
gadering leidde, en een hartelijk e wensch voor 
den bloei der  zoo heilzame inrichting , aan wier 
hoofd hij  zich bevindt, zal voorzeker  bij  iedereen 
weerklank vinden. (Vad.) 

Amsterdam. e oproeping der  Commissie 
voor  de historische tentoonstelling van Amster-
dam heeft een goeden uitslag gehad. Bijna zon-
der  uitzondering hebben dc oude familién en de 
jonge verzamelaars hunne schatten van gedenk-
stukken ter  beschikking van de Commissie gesteld. 
Openbare instellingen zijn niet achtergebleven. 

e verschillende administration op het gebied van 
Staat, k en gezellig leven helpen de wanden 
en vitrine s in de negen zalen van het voormalig 
Oudemanhuis stoffecren. e catalogus, waarvan 
de bewerking aan zeer  bevoegde handen is toe-
vertrouwd , zal een schoon systematisch geheel 
van Amsterdam's historisch verleden aanbieden. 

e zalen getuigen nu reeds, in de geschilderde ta-
fereelen en portretten, in de opschriften en uit-
bangteekens, in de zich breed ontplooiende prent-
kunst, in de kostbare beeldwerken, gouden en 
zilveren feest- en h uiige raad, krijgswapens en 
wapenborden, — alles harmonisch en schilder-
achtig geschikt, — van het machtig verleden 
der  «keyzerinne van Europe" , — getuigen van 
de verplichtingen waaronder  het jonge geslacht 
tegenover  zulk een verleden gelegd wordt. 

Verrassend zal ook zijn de aanblik der  kamers 
en keukens van den voortij d op de ware hoogte, 
en de complete, met groote juistheid in den stijl 
der e eeuw gestoffeerde huizen, die de 
nieuwsgierigheid van het algemeen cn de leer-
gierigheid der  beoefenaars van zeden en gebrui-
ken levendig zullen prikkelen. (.V. B. C.) 

— e aanvraag van de Amsterdamsche Omni-
busmaatschappij  tot het leggen en in exploitatie 
brengen, nog in dit jaar , van tramways, omvat 
de volgende lynen \ io. , , -
pakkerij , ; 2o. , 
met een zijtak naar  de -
straat, door  de Spuistraat en ; 3o. 

, Frederiksplein, Sarphatistraat; 4o. , 
Buitenkant, . n iedere richtin g zul-
len tramwagens ongeveer  elke 7 minuten loopen. 

— e Nederlandsche e voor  de 
Philadelphia-tentoonstelling bericht, dat, bij  besluit 
van den secretaris van Financiën te Washington, 
de gedrukte circulaires en gelithographieerde tee-
keningen, die uitsluitend bestemd zijn om den 
bezoekers op de tentoonstelling kasteloos tc worden 
aangeboden, vri j  van inkomende rechten zullen 
worden toegelaten; indien echter  dc iuzenders zulke 
gedrukte stukken of teekeningen wenschen te ver-
koopen, zullen zij  daarvan vóór de opening der 
tentoonstelling moeten kennis geven, als wanneer 
zy aan een onderzoek der  douanen onderworpen 
en de verschuldigde inkomende rechten betaald 
zullen moeten worden. 

Eeu bericht van 7 Apri l uit Philadelphia meldt, 
dat in de Nederlandsche afdeeling van het hoofd-
gebouw vele der  étui .ges zijn opgesteld, en dat 
de fraaiheid dier  étalages s nu de algemeene 
aandacht trekt . e l en dc Art -
Gallery zyn nog verre van voltooid, zoodat met 
het opstellen der  tentoongestelde voorwerpen al-
daar  nog geen begin kan gemaakt worden. 

Aan de Nederlandsche afdeeling zijn drie jury -
leden toegestaan; een voor  de afdeeling , een 
voor  de afdeeling n en 
een voor  du afdeeling Voedingstoffen. e Nedcr-
landsrhe e heeft, onder  goedkeuring 
van den r  van Binnenlandsche Zaken , tot 
jury-leden benoemd de heeren: Jhr. J. E. van 

k van Beest (kunst), J. O. W. Fijnj e 
(ingenieurswetenschappen), en E . von Baum-
hauer  (voedingstoffen). 

Bergen-op-Zoom- e heer . J. Oosthoek, 
die sedert 18Ü8 hier  ten stede de betrekking van 
gemeente-architect bekleedt, heeft zich tot den 

d gewend met verzoek hem tegen 1 October 
e. k. te ontslaan. t ontslag is door  den Ge-
meenteraad op de meest eervolle wijze verleend. 

r  het eervol ontslag, aan den heer 
A. de k op zyn verzoek verleend, vaceert de 
betrekking vun gemeente-architect, op eene jaar-
wedde vun  1400, benevens vrye woning, en 
zonder  deze  1700. 

Sollicitanten, welke voor  die betrekking ver-
langen in aanmerking te komen, worden verzocht 
zich liefst in persoon, onder  oveilegging van be-
wyien van goed gedrag en bekwaamheid, vóór 
of op den i a. s. aan te melden by den 
Burgemeester. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

, . 
 tc 11 uren, in e Prins: het maken vau 

eenige hei-, kist- cn handwerken aan die contributie, 
in deu zomer van '76. 

imaierdam, te 12 uren. door  burg. cn wetli.: het 
houwen vnn dc openbare armen- en tiisschenschool 

 gymnastieklokaal euz, 
b . te 12 uren, door  deu architect C. Pan-

nevis: ceniire metsel-eu timmerwerken, met ophooging 
vau een terrein, liggende langs de haven dier  ge-
meente. 

, (e 1 uur , op het raadhuis: het doen van 
eenige werkzaamheden aan dca ijzeren bovenbouw der 

. 
n (onder  Vcrwoldc), te 2 uren, door . . 

Baton vau der  Borcli van Verwoldo, bij . J. Eg-
gitik : liet bouwen van eeu nieuw woonhuis en aan ; 
huizen belangrijke herstellingen. 

, bij  den secretaris vau liet dijksbestuur 
van Westdmigeradrol: dc levering vau 520 str.
Oostzccsch grenen rib 100 a 125 , 2S2G str. . 
idem planken 38 ii 350 , 225 vuren plaukcn 32 
a 300 , lang 5.55 . 

i , door  liet gemeentebestuur  : dc le-
vering van gccrcosotccrdc dennen delen en dito 
tengels. 

, door  liet gemcontcbcstuur: dc leve-
rin g van SO 3 straatkeien, 10 bij  35 . 

, 3 . 
, te , door  lint ministerie van marine: 

de levering van verschillende materialen. (Zie no. 17). 
. tc 12 uren, door  dc commissie belast 

met het beheer  vau den weg van do lloflaan nabij 
m naar  Gouda: bet onderhouden van de met 

kliukerslecn bestrate cu bcgriute gedeelten, benevens 
dc hegbeplantingen, scheringen enz. van den weg van 

m naar  Gouda tussehen dc u bij -
terdam cn dn s bij  Gouda, van l i 
1876 tot 80 Apri l 1879. 

, te 12 uren, door  burg. cn weth.: het 
bouwen vau eene nieuwe onderwijzerswoning aldaar. 

Vllage, to l uur, door  het ministerie van oorlog: 
dc levering der  benoodigde brandstoffen aan dc mili -
taire wachten in het , vaa 1 Juli '76—30 Juni' ï 7. 

, tc 1 uur , door  het bestuur  der  Sociëteit 
Vereeniging:  maken vau een nieuw tuinorkest. 

, te 1 uur , door  dijkgraaf cn heemraden 
van den , ter  secretarie des 

rolders: lo. liet onderhoud der  ringvaartboordc  over 
870 cu een deel van '77; 2o. idem der  grintwegen 

over  idem: 3o idem der  ponten en roeibooten over 
lS7G/*77; lo. het vervaardigen van 2 bruggen met 
gemetselde landhoofden cn ijzeren brugliggers in dt 
lioofdwegcr. over  den Spaarnwoudcrdwarstocht. 

, tc  uur , door  dn Nederl. -
maatschappij.- het verbreeden cu afsluiten vau het 
stoep hordes, hot maken van een kaart jesbureau en 
het doeu van andere werken aan liet stat iousgc bouw 
tc Ainsteidiun. Bilj . inz. i aau de directie. 

 te 1 uur, iu het gemeentehuis: eeuige be-
langrijk e vernieuwingen en herstellingen aau den 
scheprad watermolen van den polder  Buitenweg, nabij 
Zuyleu. 

, te 3 ureu, door  het gemeentebestuur, bij 
E. : het bouweu van eene ondcrwijzcrswouii:g. 

, 9 . 
, te 10 uren, nan de kalkbranderij-Va n 

dor Wallen cn Co.: het makeu en verbouwen van -i 
schelpkalkovous al laar. Aanw. 1 , tc 10 uren. 

, te 11 uren, door  den eerstaanw. 
ingenieur, iu kumer O van kazerne no. 1 : liet één-
jari g onderhoud lo. van de werken, 2o. van de ka-
zeruegebouwen enz.; 3o. liet uitbaggeren van do Zuid-
vost, alle tc Brielle. . inz 1 , 'sav. 0 ureu. 
bij  deu ingenieur  voornoemd. 

, te 11 uren, door  het ministerie van biu-
.onl. zaken, aan den moest biedende: hel afbreken 

vau bet gebouw genaamd , op den hoek 
van de e Poolen eu liet Plein, cn cen gedeelte 
vau liet gebouw, in gebruik voor  de secretarie vau 
liet departement vau Justitie, euz. 

, te 12 uren, door  kerkv. der . gein., bij 
J . Boeve: liet afbreken der  oude-cn liet bouwcucencr 
nieuwe schuur  bij  dc pastorir. 

, bij  deu secretaris der  contributi e vaa Wijm -
britseradecls c. a. Contributi e Zeedijken: de levering 
van paleu, gordings, plaukcn, wrak, grint , tur f eu 
rijshout . 

, door  dijkgraaf en hecinradou der  Vier 
Noorderkoggoii : dc levering van 500,000 . Eng. 
steenkolen. 

, 4 . 
, to 12 uren, ten gemcentchuizo: t 

doen van eenige vertimnieringen in net gemeentehuis. 
, te 1 uur, door  den burgem.: het af-

breken van eene woning cu het stichten ccner  ouder-
wijzers won ing te . Aanw. 2 , tc 11 uren. 

m te 1 uur, door  deu burg. van -
duniadecl: hot makeu van 2 afschuttingen iu do open-
bare school te  en 1 dito ui dc school te 

. 
, door  den architect F. Sanders (van 

Amsterdam), bij  Wed. Van : hot bouweu 
eener  vill a iu het Oranjepark , mei biilereriu g der 
tinterialon , behalve de nietselstcencn. Aanw. S , 
tc 0 ureu. 

, hij  A. do : lo. liet bouwen van een 
achtkanten windwatermolen van S . vlucht, iu deu 
Zuidhoek ouder c parochie; 2o. idem van 
cen brugjo cu eene schutsluis aldaar. Aanw. 1 , 
te 2 uren. 

, bij  den dijksopzïenor : liet ma-
keu cu horstellen vau ouderscheideue perc. hei-, stcou-
sn aardewerk enz. aau de seoweringen van Wijmbril -

s e. a. Contributi e -dyken. met het
onderhoud der  gebouwen. 

, S . 
'a , te 10 uren, door  burg. en weth.: hel 

bouweu vau eene verdieping op den slal voor  de 
paarden en het doen van vcraudoringcu aan liet ge-
bouw, dienende tot kazeruecring der  maréchaussce 
aldaar, lui . bij  deu gcmeentenrchitect. Aauw. 1 . 
tc 9 ureu. 

, te U ureu, door  het gemeentebcst.: 
bot makeu van riolen euz. in grachten die gedempt 
zallou wordou, euz. 

, te 11 uren , door  deu eerstaanw. iugeuieur, 
in liet gemeeuteliuis; het horstellen van brnggeu te 
Naarden, onder  hot beheer  der  genie aldaar. Bilj . 
inz. 3 , te 11 ureu, bij  den ingenieur  voornoemd. 

n . tc 12 ureu, door  den directeur  der  artillerie -
stapel- en eonstructicmagazijnen: de levering vaa 
9280 . nieuw gegoten roodkoper, ia blokken, cn 
1121 . Banka-tiu, in blokken, tot den aanmaak 
van geschut, len dienste der  overzeeacho bezittingen, 
over  '76 suppletoir. Te leveren vrachtvri j  iu 's s 
gieterij  van bronzen 'geschut, tc 's-Uage. 

, te 12 uren. door  burg. en weth. vau 
Odoorn: hot bouwen eoncr  school eu ondcrwijzers-
wouing te Eexloo. Aanw. op den bestedingsdag. 

, te 12 ureu, door  het ministerie vau 
binnenl. zakeu, aan liet gebouw van het prov. best.: 
lo. bet onderhouden van de rijzen beslag- en steen-

E  —  Apri l 1876. 

oeverwerken op Ameland. g ƒ15,000 ; 2o. idem 
van den stroom leidende n dam en aanhooren door  de 
geul dc Balg, op Ameland. g ƒ2000; 3o. het 
stellen van rijzen schuttingen nn het doen vin atroo-
beplantingcn op Ameland. g ƒ 1500; . hot 
éénjarig onderhoud vau dc - en zeewerkon 
lo , in 2 perc. : perc.  ƒ 2 2 , 8 0 0, 
perc. 2 ƒ 7100 Aanw. 211 Apri l cn 1 . 

, to 12 uron, door  het gemeentebestuur: 
lo. het vergootcu van de school voor  meer  uitgebreid 
lager  onderwijs, aan dellecretigraclit; 2o. het bouwou 
ran een overdekte mestvaalt, 2 arbeiderswoningen cn 
bergschuur, bcnovens bet makon vau eeue beschoeiing 
en liet maken vau ccno wijk . 

n vi - m , te 2 uren, door  het vccnscliap 
Barger-Westcrvcen, bij  A. Akkerman: het maken van 
4 brugw&chtcrswoningen aan de monden der  hoofd-
wijken in het 9o, 10e, 11c cn 12e blok vau genoemd 
veenschap. 

w U k, tc 5 ureu, bij  J. , ann de 
e brug: het doen van vernieuwingen en 

liet onderhoud der  eigendommen vau den polder 
, voor  1876/'77. 

, te 5 uren, door  den architect . W. 
Veth: het afbreken van con woonhuis en toebchooreii, 
aan dc Voorstraat. Aanw. 1 , tc 10 uren. 

, door  dc c -
eniging : dc lovering van circa 330,000 . getrok-
kcn-ijzeron balken vnn één model. 

, . 
Weldum, te 11 uren, teu gemcciitohuize : lo. het 

verven van do school cn onderwijzorswoning tc 11 ij  — 
laard; 2o, do levering vau 575 stère gewasschen 
riviergrint . 

. tc 12 uren, door s on
manii, in t Vosje: het verbouwon van 2 porccclcu 
tot winkelhuis op deu Nicuwcndijk . Aanw. .'. , 
tc 11 uren. 

 tc 12 ureu, door  burg ou weth., in het 
Veerhuis: het bouwen van ecu gemeontchuis met ou-
der  wijzers won ing. . bij  G. g to Arnhem. 
Aanw. 2 uren vóór do besteding. 

, te 12 ureu, door  den burg. van lïir -
radccl: hol. grootcndocls vernieuwen van de e 
cu van do Blijusctill o on het makeu van cen nieuw 
overdek op Clopponhurgh's-brug. allo onder  Wijnnl -
duiii . Aauw. 2 , te 3 uren. beginnende bij  do 

. 
a , te 1/) uren, door  dijkgraaf on 

heemraden van den Anna-Paulownapoldnr, in het pol-
derhuis aan de Van-Ewijckssluis : lo. het vervoer  met 
vletten cn karren van dc voor  dit jaar  benoodigde 
grint ; 2o. verschillende timmerwerken ten behoeve 
van den polder. 

Leen*, door  J. Plekker: het afbreken eener  oude-
en liet bouwen ccner  nieuwe voor  behuizing. 

, . 
, tc 12 uren, iu het raadhuis: hot uit-

trekken van ceniire oude palen, het leveren en in-
beien van niouwc palen eu het doen vau eeuige her-
stellingen en vernieuwingen aan walbeschociiiucn cn 
aanlegplaatsen iu dc havens en langs de rivier  der 
gcineenio. Aauw. 0 , te 2 uren. 

, to 12'/i uren, door  liet ministerie van 
binnenl. zaken, aau het gebouw vau het prov. best.: 
liel driejari g ouderhoud der  werken van het kauaal 
vau k naar t (Nederl. grondgebied), van 
1 Apri l '70—31 t '70. Aanw. 1 . g 
fl  1,800 per  jaar. 

age , te 3 uren, door  dijkgraaf ea heem-
raden van do Zijpe ou , iu t Wapen 
van dc Zijne: het éénjarig ouderhoud van allo gebou-
wen, hruyyeu. sluis nn nl hetgeen vorder  uau den 
polder  behoort, met de duariu voorkomende vernieu-
wingen. 

, 9 . 
, te 11 ureu, in het l Jacobï, voor  J. 

. Oorsprong: het bouwen van ~ winkelhuizen met. 
bovenhuizen eu stal in de llooilcuburgstraat uldaar. 

. hy deu architect J. W. Boerbooms. 
, to 12 uren, door  den ontvanger  der 

registratie en domeinen, iu het lokaal c Bouwkun-
dige Vereeniging: hot slechten van last ion uo. 4, 
liet aanliggend deel vau dc courtiue 4—5 tot aan de 
voormalige Brinkpoor t cn vau het ravelijn no. 4, be-
nevens hel afbreken vau de bru^ ' met landhoofden on 
der  j  rj1".c-1  ;:vu vau dit ravelijn , mot bet leggen van 
een keJbeetrsting buiten de voormalige Urinkpoor t te 

. Aanw. 6 , tc 10 uren. 
 . te 12 ureu, door  burg. en weth.: het 

bouwen ceucr  school tc Zuid veen, met ameuble-
meut enz. 

, tc 2 uren, door  de maatschappij  lot expl. 
van Staatsspoorwegen, aau het ('ontraalbureau: het 
maken vau ccne bergplaats voor  goederen iu do rij -
Uügenlooda eu van eenige bijkomende werken op het 
stal ion , ten  van den spoorweg 

- Venlo. g ƒ 050; 2o. het verven 
van den metalen bovenbouw der  overbrugging van het 

h . 
, te 2 uren. door  dijk-watergraaf en 

lioogheenirndcn vau het wuterschap B ijl e veld-en-den 
, bij  F. van : het vernieuwen van 

2 bruggen, hut bauwerk vnn 10 vlïutcn. Aanw. 1 
, van 'J'/i 12 uren. 

Weenadag, O . 
t al i i l a , te 11 uren, door  den rentmeester  van 

do cigonaren der  Arembcrgor  schutsluis: het oprui-
men van de bestaande- cu liet stellou van couc nieuwe 
ophaalbrug over  dc Arcmhergergracht bij  de c 
onder  Wanucpcrveoi'. 

'» « , tc 11 urou, door  hut mini-dcri c van bin-
nenl. zaken: do uitvoering vau eenige rijswerken, ter 
verbetering van de k ouder  dc gemceuteu Willigc -

, Nieuwpoort en Groot-Ammcrs , tussehen de 
kilometer  raaien 1Ó3 eu 105. Aanw. 3 . g 
f 27,500. 

, door  den architect F. J. Paunekoek, iu 
het : hel bouweu van hot buitenverhlij f 
Stad-en-Boschzich

, . 
, tc 11 uron, door  den comm. der  gouie, in 

Tiioli : het verbotercii van hot furt . Bilj . 
inz. 8 , te 11 uren. g . 

, te 12 uren, aoor  het dijksbestuur 
vau dou polder  Zuid-i 'nuiert . bij  A. , aau 
liet Voor: het vernieuwen en onderhouden der  gewone 
aarde-, kram-, rijs - eu steenglooiingwerken aau den 

k van genoemden polder, gedurende het dienstjaar 
. 

, . 
, tc 1 / , uur , door  dc directie der  Ned. 

Centraalspoorwegmaatschaiipij: liet leveren van 4500 
stuks eikenhouten dwarsliggers. 

, to 12 uren, door  liet ministerie van 
binnenl. zakeu, aau het gebouw van hel pruv. best.: 
bet bouwou van ucae wuchterswoning bij  do -
soereuschc brui ; op het Apeldoorn sche kauaal. Aanw. 
1 en 0 . g / 2050. 

, in het : het nfbreken en weder-
opbouwen eeuer  burgerhuizing en winkel, aan de 

, aldaar. Aanw. 9 , te 10 uren. 
, SS . 

, tc 1 . uren, door  de Nederl. Ccutraal-
spoorwegmaatschappij: het wegbreken eu wederopbou-

wen van een kap en bijkomende werken aan de 
rijtuigretnis c en ateliers tc Utrecht, benevens het 
bouwen van een portiershnisje. Aanw. S , tc 
10'/i uron. 

, tou raadhuize: lo. te 12 uren, door  burg. 
en weth. van n : het makeu der  aardebaan cu 
kunstwerken cn het mot klinker s bestraten vau eeu 
weg, strekkende van don s grooten weg vau 
's-Bosch naar  Tilburg , onder  do gemeente , 
bij  de n Berkclmaus, tot nabij  het raadhuis 
te , met oru zijtak vau dc kerk tc n tot 
de , tarnen lang 5000 . 2o. te i 1 _ 
uren, door  burg. on weth. van : het makeu 
dor aardebaan cn het met klinker s bestraten van de 
Achterstraat, onder  do gemeente , van de 
bestaande klinkerbcstratin g nabij  dc openhurc school 
tol- cn aansluitende aan deu s grooten weg vau 
's-Bosch naar  Tilburg , lang 070 . Aanw. 0 cn 11 

, telkens tc 11 uren, aanvangende tc . 
, to 5 uren, door  het waterschap Groot

, in Buitenlust: het bouwen van eene 
nieuwe stocnou suaticsluis in dou zeel'jk van deu 

, gcm. Breskens. Aanw. 9 cu , 
telkens van 8—5 ureu. 

, bij  den adm. kerkv. Van der : het 
verven der  kerk van de . gemeoutc. 

, S . 
, tc 10 uren, door  het ministerie vau 

binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. bost.: 
het maken vau eeu gedeelte dor  werken voor  den aan-
leg ccner  nieuwe havenkom aan de Zuid-Willemsvaart 
te . Aauw. S en 10 . g /48,300. 

Nieuwe al u i», te 11 uren, door  B. J. Stans, bij 
Wod. dc Graaf: het bouwen van oen schuur  met 
annex wagi-nliiii s eu graanzolder  cn eeu woouhuis. 

f . tc 12 ureu, door  den burgemeester  van 
Franekeradcel: de levering van 400 stère riviergrint . 

Z o d i j i , te 12 uren, door  provisoren van het -
hof: ti.i wegbreken van ccnigc gebouwen teu zuiden 
vau liet gesticht tegen de Bornliovenslraat, on het 
ter  plaatse stichten van een gebouw met woon- cn 
slaapkamers voor  proveniers, overeenkomstig hot al-
gemeen plan voor  verbouwing. Aanw. 8 en 10 , 
telkens to 10 urou. 

, 10 . 
. tc 2 uren, door  dc maatschappij  tot expl. 

vau Staatsspoorwegen, aan het ccntraalnureau: hot 
met keien bestraten van dca toegangsweg van dc brug 
over  de Willemsvaart tot dc veelading op het station 
Zwolle, eu eonige daarmee iu verband staande werkon, 
teu behoeve van deu spoorweg vau Aruhem uaar 

. Aanw. 1 . g ƒ 1850. 
Weenadag, 13 . 

'a-llage, to 11 ureu, door  het ministerie van bin-
nenl. zakeu: het horstellen van den zuider  lcidam in 
het Zwolschc n over  3300 . van 2650 . tot 
5050 . uit het sluisje der  Greonte. Aanw. 11 en 13 

, te 11 uren. g ƒ90,700. 
, te 12 uren, in het logement t Gooi-

land : het bouwen van 2 woouhuizcu ouder  één dak. 
Aanw. door  den bouwkundige J. , aldaar, 
15 , tc 12 uren. 

, 19) . 
, tc l " 1 . uron, door  het miuisterie van 

binnenl.zakeu, aau het gebouw vau het prov. best.: lo. 
dc verbetering door  begrintin^  en bestrating van don 
linker  mi. r  herin der  Zuid-Willemsvaart in Noord-
Brabant, van sluis no. 7 tot beneden dc Aarlerixlcl -
schc brug ouder . Aanw. 13 cn 15 . 

g ƒ 7150; 2o. hot bouwen van hazaltiniircn 
langs den schutkolk van sluis no. 9 der  Zuid-Wil -

t in Noord-Brabant. g ƒ 10,000. 
, SO . 

Ede, te t uren, door  burg. en weth.: het ver-
grooten van de school te Edervccn, nabij  het station 
Vcoiiendaal. Aanw. 12 , te 10 uren. Bilj . inz. 
19 , ter  secretarie. 

l , to 1 uur, iu het kantoor  der  gomeente-
gasfabriek : de levering van 50,000 . Eng. gaskolen. 

n (up do Vcluwe), te  uren, door  Tl . Baron 
van Tuyl l van Scrooskerkon, rentmeester  van het 

, bij  deu logementhouder  Van : 
hel afbreken ceucr  bestaande bouwhoeve met hakhuis 
cn wagenschuur, en het bouwen ceucr  nieuwe bouw-
hocvo op ccne andere plaats, op het boerenerf Groot-
Veenhuizcu 

, 23 . 
k , door  het gemeentebestuur  : dc lovering 

van 150 stère berggriut eu 20 stère macadam. 
0)p late  te bepalen datum n . 

e (waarschijnlij k in don aanstaanden zomer uit te 
voeren; indijkin g vau circa 171 h.A. schorgrondenenz., 

Ê
elegcn in hot , gem. Zaamslag en Bosch-

. 
- , door  het veeuschap Barger-

Wcstcrvcou: het maken van 100 . halve- cn 100 
. volle hoofdwijk. 

: het stichten eeuer  schuur, be-
stemd tut steenfabriek, voor  W. cu . Bicrma, aldaar. 

Allooi» van Aanbestedingen. 
, 4 April : dc levering aan hol ministerie 

vau koloniën vau verschillende materialen, o. a-: 
Perc. 1, wecgwerktuigeu : Boeker  cn Bttddingb, tc 

Arnhem, ; C. , tc Amsterdam, 
ƒ 970. 

Perc. 2, blauwe baai: Van n , /8820; 
Gebr. Pesscrs, ƒ 8 7 3 0; J. A. Blomjous, ƒ 8002.50; 
G. Bogaers en Zn., ƒ 8 0 4 0; . V. r  cn Zn., 
ƒ 8 4 0 0: E. liombarts cn Zn., ƒ 8415 ; P. on 11. Vroede 
en Co., /"8235. 

Perc. 3, idem: J. A. Blomjous, r*8955; Van n 
on , ƒ 8 8 2 0; G. Bogaers ou Zu., /S040; E. 
[joinbart s en Zn., f8460; . V. r  en Zn., 
f8416: . , ƒ 8896; P. cn . Vreede on 
Co., ƒ 8190. 

Perc. 4, : Van n cu . /"9225; Gebr. 
, ƒ9225; G. Bogaers cn Zn., ƒ8040; J. A. 

Blomjous, /*859S; . V. r  cn Zu., ƒ8460; E. 
s cu Zn., ƒ 8 4 1 5: P. ea . Vreode eu Co., 

ƒ 8 2 8 0; 11, , /"S280. 
Perc. 5, idem : Van n en , ƒ 9 0 0 0;  A. 

Blomjous, ƒ 8 7 3 0: Gebr. , ƒ SÖ40; G. Bogaers 
cn Zu., ƒ 8 5 5 0: E. s en Zu.. /'S4G0; . V. 

r  en Zn., / 8415; P. eu . Vreede en Co., 
/8370; . , ƒ8190. 

Perc. 6, kiestl J. A. Blomjous, ƒ8980; Gebr. 
, /"7800; G. Bogaers cn Zn. ƒ 7 6 0 0; P. cn . 

Vreede en Co., ƒ 7 5 0 0; . V. r  en Zn., / 7480; 
s eu Zn., ƒ7480: . , / 7200. 

Perc. 7, oogjesgoed: J. Elias, ƒ2737.50; A. J. ten 
e cu Zn., /2475; Ter  Wecrac cu Zn., ƒ2432.50; 

J. van n on Co., ƒ2345. 
Perc. 8, grij s kopcrlakon: z en Zn., 

/8190; Gobr. , ƒ 8 0 6 0;  d. Bergh , 
ƒ 7 5 0 0; Vau n en , ƒ7530; G. Bogaers en 
Zn., /7350. 

Perc. 9, donkerblauw laken: J. J. z en Zn., 
ƒ 4 2 4 0; . V. r  en Zn., ƒ3980; P. en . 
Vreede en Co.. /*3710; Q, Bogaers on Zn., ƒ 3040; 
Gebr. , ƒ 3CO0; Vau n eu , /"3580. 

Perc. 10, naardendekeus: t ea Wcusteuraadt, 
ƒ 1 7 5 0;  i. z en Zn., ƒ 1 7 3 6;  C. Zaalberg 

en Zn., ƒ1700; J. Scheltema Jr., /"1650; Gobr. Van 
Wii k en Co., ƒ1500. 

Perc. 11, spinaalgaren: J. B. Cats cn Zn., ƒ1300; 
G. Prince en Zn., '1916j  Goudschc . garonspin-
norij , / UW; W. Tom, ƒ855. 

Perc. 14. divers goroodschap: W. n cn Zn., 
ƒ1576.40; G. . J. v. d. , ƒ1488; P. . 
ƒ1408.34;  van Zanten cn Co., / 1387.50; . S. 
Stokvis cn Zn., ƒ 1335.09; . 8. . , ƒ1307.20: 

s en , ƒ 1229.36. 
Perc. 15, slocpsricmen: P. dc r  cn Zn., ƒ 2035 : 

G. A. Schilte, ƒ2453; Wed. . C. Feijnt en Zn., 
/ 2370. 

Perc. 17, roodkoper: . S. Stokvis cn Zn., ƒ 15,280; 
Surie en , ƒ14,970.72; Vau den t en 
Punt, ƒ 14,910; Gobr. Abrahams, ƒ 14,910.72; W. van 

n ou Zn., ƒ14,584.68: . dc s en Zu., 
 14,388; . J. Enthoven cn Co., ƒ14,298.24. 

Perc. 18, idom: . S. Stokvis cn Zn., ƒ22.240; 
Surie rn , ƒ21,784.32; V. d. t cn Punt, 
ƒ21 ,696; Gebr. Abrahams, ƒ21,688.32; W. v. n 
en Zn., ƒ21,21408;  do s cn Zn., ƒ 20,928; 

. J. Enthoven en Co., f90,797.44. 
Porc. 20, koper  in platen: . S. Stokvis en Zn., 

ƒ800.20; Gebr. Abrahams, ƒ781); W. v. n cn Zn., 
ƒ773.03; . dc s cn Zn., ƒ 7 7 1; . J. Enthoven 
cu Co., ; V. d. t en Punt, f 747.50. 

Perc. 21, lood: , f cn Battels, ƒ 0 0 0: A. 
. m borger, 1*660; .  Enthoven cn Co., ƒ542. 
Perc. 22, geweven liennupslang: A. van , 

ƒ 4 4 0; A. Bikkers un Zu., / 420; . T. C. , 
ƒ395.05; W. C. Pasteur  cu Co., r*870; Peck cu Co., 
ƒ 3 0 0; . S. Stokvis on Zn., /"355; W. n en 
Zu., ƒ840. 

Perc. 23, nambeclden en bankschroeven : P. -
pen, ƒ1479; G. . J. v. d. , ƒ 1272; . F. 
Piepenbroek, ƒ1254; Wed. J. C. c cn Zn., 

ƒ 1 2 2 1; J. C.  ƒ1190; N.C. ,/1188.88; 
W. n en Zu-, ƒ 1 1 8 2; C. Willemsz, ƒ 1153.90; 

n cn , ƒ1140; V. d. t en 
Punt, ƒ 1094.46; 1). S. . , f 1091.20; s 
on , J 1077.90; . S. Stokvis cu Zu., ƒ 1074.40; 
J. vau Zanten cn Co., ƒ 1074.04. 

Perc. 25, zeildoek: S. Plantcydt, ƒ5430; P. . 
s Sypcslcyn , ƒ 5 4 0 0; A. van , ƒ 5240; 

J . Schaap, ƒ5240. 
Perc. 26, idom: S. Plantcydt, ƒ5480; P. . s 

 ƒ6400; . v d.  cn Zn., 1*6280; 
s Sypcstcyn Jr., ƒ5200; A.'van , ƒ 5160. 

Perc. 27, idom: S. Plauteydt, ƒ2500: P. . s 
Sypesteyn, ƒ 2 4 0 0; . v. d\ n cn Zn., ƒ2400; 

s Sypesteyu Jr.. ƒ2380; A. vau , ƒ 22SO. 
Pcre. 28, karldock: P. . s Sypesteyn, ƒ 4000; 

S. Plantcydt, ƒ 4 5 2 0; J. Schaap, ƒ4480; s Sype-
stevn Jr., ƒ 4 4 0 0; A. van , ƒ 4400. 

. 29, ravnusdoek : J. Elias, ƒ1780; Vissers on 
, ƒ1530; ,1. van n en Co., ƒ1358. 

Perc. 30, presenninjsdoek: . Schaap, ƒ 4600 ; s 
Sypesteyn Jr. , ƒ3750; V. d. leijden cn , 
ƒ 3 7 0 0; S. Plantcydt, ƒ 3525; A. van , ƒ 3475; 
P. s Svpestcyn, ƒ3425. 

Perc. 31 , vlakke Waalklinkers: g Arntz , 
ƒ28,870; Van Noorden cn Schwerzel, ƒ 27,030. 

Pers. 32. idem: T. J. Smits Jz„  ƒ 15,352; Van 
Noorden cn Schwerzel, ƒ 14,016; g Arntz . 
ƒ 14,600. 

Perc. 33, idem: T. J. Smits Jz., ƒ 12,004; g 
Arntz , ƒ 11.802; Van Noorden cu Schwerzel ƒ11,674. 

Perc. 34, idem: g Arntz , ƒ12,837; Van 
Noorden cn Schworzol, ƒ 11.947. 

, 10 April : hot maken van 2 veerdam-
men aau het r  over  dc s tc ; in-
gekomen 3 bilj' , als: 
P. A. Gruhbcu. tc Blerick, ƒ 5810 
J. P. , „  Beek, „  5797 
11, van , „ , „  5G56 

, 12 April : hot éénjarig onderhoud 
der  minste inschrijver  was . vau 

, te Bergeu-op-Zoom , voor  ƒ0290. 
Wll lemalad, 12 April : ln. het éénjarig onderhoud 

dor werken; m nste iusehrijver  was . , tc 
Willemstad, voor  ƒ9564. 

2o. idem dor  kazernegebouwen; minste inschrijver 
was . dc , lo Willemstad, voor  ƒ2389. 

 12 April : hot bouwen vau cen hofje voor 
de Vereen, van den . Vincentius: minste inschr. was 
G. van der  Wielen, tc Utrecht, voor  ƒ46,979. 

 12 April : lo. hot éénjarig onderhoud der 
kazernen: minste inschrijver  was . van den Berg, 
te Zwolle, voor  ƒ 1 8 1 8. 

2o. ccne verving van kazerncgebouwcu; minste in-
schrijver  was G. E. Veenhuizen, te Zwolle, voor 
ƒ 577. 

, 13 April ; lo. het éénjarig onderhoud 
dor werken; minste inschr. was A. du Vijn , to -
drecht, voor  ƒ3280. 

2o. idem der  kazerucgebouwen; minste inschr. was 
J. J. , tc , voor  ƒ1774. 

, 13 April : het éénjarig onderhoud der 
kazeniegebouwcn; minste inschr. was J. . Grollen-
berg, te , voor  ƒ9193. 

, 14 April : lo. bet éénjarig onderhoud der 
kazernegebouwen aldaar: minste inschr. was ü. van 
Berkum, to Arnhem, voor  ƒ4858. 

2o. idem dor  idem to . 3o. idem der  wer-
ken aldaar; minste inschr. was G, . vau , tc 

, resp. voor  ƒ1100 cn ƒ1650. 
, 15 April : lo. het éénjarig onderhoud 

dor werken; 2o. idem van dc kuzernogebouwen al-
daar; miuste iuschr. was . . Verhocckx, tc , 
resp. voor  ƒ1598 cn ƒ765. 

 15 April : . het. éénjarig onderhoud der 
werkeu: minste inschr. was A. Bcuming, tc Nijmegen, 
voor  ƒ2340. 

2o. idem der  kazernc^obouwen; iniusto inscbr. was 
J,  te Nijmegen, voor  ƒ3590. 

3o. het makeu vnn loodsen in het fort op den -
dam bij  Pnuiierrieii ; minste inschr. was A. Beuming. 
e Nijmegen, voor  ƒ2205. 

, 15 April : lo. hot éénjarig onderhoud der 
kazeniegebouwcn; minste inschr. was J. G. Fahron-
horst, te , voor  ƒ1345. 

1.. (infugf  . 15 April : hot makeu eoner  winkelpui 
euz. enz. voor . du Vries, aldaar; gegund aan
van der  Nap, tc Grouingen, voor  ƒ3947. 

, 15 April : het bouweu van orn dubbel 
pakhuis; ingekomen 12 biljetten, als: 
\V. Annema, tc Franeker, ƒ 19,444 
W. Th. de Groot, B Tiara , „18 ,389 
J. Posthumus, ,, , „  18,243 
J . van der  Veer, „ , „  17,947 

. Boonstra, „ , „  17,668 
T. , „ , „  17.2SO 

. v. d. Zaag, „  idem „ ,175 
. A. J. Taverne. „  idri n „  17,090 
. , „  Franeker, .. 16,739 

P. S. , „ , .. 16,438 
G.  Brouwer, „  Franeker  „  15,923 
S. A Bcrgsma, „  idem „  15,537 
gegund. 

, 15 April : het bouwen van oen school-
gebouw te Poppingawicr; geguud aau J. F. van der 

, te Terzooi, voor  ƒ4600. 
Beerta, 15 April : de levering van 500 stère ver-

brijzelde keien; minslc inschr. was J. N. , 
te Blijham , voor  ƒ5548. 

, ls April : het bouwen van een 
huis en pakhuis in de Stationsstraat; gegund aan J. 

, tc Bergen-op-Zoom, voor  ƒ 11,250. 
, 18 Apri h het bouwen vau een raadhuis, 

vcldwachtcrswoiiiiicr  cn brandspuit huisje; gegund aan 
A. Brckelmaus, te Borkcl. voor  ƒ 0055. 

 18 April : hot vergrooten en vernieuwen 
van de stationsgebouwen te Puttcu, Nunspect en 

: ingek. 0 bilj. . als: 
A. W. de visser  Jr., te Gorinchem ou 

. van der  Tas, „  's-Gravoza'ido, ƒ 17,550 
W. Tielens. „  Utrecht. „  10,150 

. J. Buitenhuis, „  Elspeet, „  13,970 
. . „  Zwolle, „  13,883 
. Schut, „ , „  13,884 

W. ten o Jr. , „ , „  10,900 
, 18 April : hot verbouwen der  fabriek vau 

Gebr. Van der ; ingekomen 6 bilj. , als: 
Vau Nispo, te , ƒ 2275 
Gch. V. d. Werf, „  idem „  2200 
ti. van , „  idem „  2054 
B. v. d. Weerd. „  idem „  1947 
B. J. Bouhuijs, „  idem „  1670 
A. . Gilles, „  idem „  1029 

Nlgtevecht, 19 April : hot bouwen van een acht-
kanten vijzelwatermolen; ingek. 22 bilj. , als: 

. , te Aarlanderveen, ƒ 28,000 
N. Gorreweg, „  Brcukolou, „  20,500 
J. van Wallervcon, „  Ticiihoveu, „  20,100 
T. llakkoiing , „  Noorden, „  26,000 
Niekerk eu , „  Amsterdam,  25,600 
W. van Vcoren, „  Watergraafsmeer, „  25,540 
W. van , „  Wilnis , „  25,300 
F. l'eppiuk, „  Amsterdam, „  25,000 
Verdonk. „  Overmecr, „  25,000 
A. Tolk . „ , „  25,000 
Peters, „  Amsterdam, „  25,000 

. , „ , „  25,000 
.1. , „ , „  24,900 

. a v. d. Wilt , „  Breukelen, „  24,850 
P. Fluit , „ , „  24,600 
A. k . „  idem „  24,l>8) 

, „  Niglcvocht, „  24,500 
C. , „  Amsterdam, „  24,500 
Van Voeren, „  Weesp, „  24,000 

. Griffioen, „  Breukelen, „  22,900 
J. J. van , „  Bodegraven, „  22,000 

. Vlasman, „  idem „  21,700 
afgemijnd door  P. Vlasman mot het opbod van 
ƒ 20,600. 

, 19 April ; het éénjarig onderhoud der 
kazernegebouweii; minste inschrijver  was S- Bron, te 

, voor  ƒ3193. 
Savooi. 10 April : het verbouwen van het woonhuis 

van G. . Starko; geguud aau li . Winters, te Assen, 
voor  ƒ 9625. 

BJnlfkw , l' J Apri l : dc herstelling van dc brug over 
de Vecht: gegund aan . , tc Zwolle, voor 
ƒ 5700. 

, 19 April : de onderhoudswerken aau 
dc zeewerken vau dit waterschap; ingukomcu 6 bil-
jotteu , als: 
('. , le Bruinisse, ƒ 32,900 
A. van Popcring, „  idem „  32,715 
P. .1. van l , „ , „  32,700 
W. , „  idem „  32,580 

. Tholens, „ , „  32,570 
C. v .d. , „ N e u z e n, „  32,555 

, 20 April : bet bouweu van ecnu school cn 
oiidcrwijzerswoniii g te Jisp; minste inschrijver  was . 
de Groot, tc , voor  ƒ15,035. 

, 20 April : het verdiepen van het afwa-
teringskanaal, vau hol Schaapshok tot het Schildmeer, 
daarachter  tot het Uilhuistermeer  cn van daar  tot 
Farrnsuui; de hoogste der  0 inschrijvingen bedroeg 
ƒ 195,000; gegund aau G. van Tieuhovcu , te Werken-
dam, voor  f 128,000. 

, 21 April : hel loggen ou verbiudou van 
hoofd- ou diensthuizen teu behoeve van de exploitatie 
der  duinwaterleiding; minste inschr. was F. Colson, 
tc , ü. 20 pet. beneden tarief. 

Xwel le, 21 April : het doen van klinkerbcstratingen 
op den weg tussehen r  en Goor: inin-te in-
schrijver  was W. Arntz , te , voor  ƒ5990. 

, 21 Apri l : lo. het maken cn stollen 
van deu ijzeren bovenbouw ccner  loskraan tc Vlis-
singeu met ccne draagkracht van 50,0)0 ; minste 
iuschr. was Firma CaU, o en Co., te Brussel, 
voor  ƒ28,500. 

2o. het aanleggen van werken op liet stram! aau dc 
Oude e (noord westzij  do vnn Schouwen); miuste 
inschrijver  was J. van der , te Zierikzee, voor 
ƒ 30,526. 

, 21 April : lo. het driejari g onderhoud 
der  verspreide bruggen in do provincie, iu 2 perc; 
miuste "inschr. waren: pcre. 1, J. P. Schaafsma, te 

, voor  ƒ 1 9 7 0, porc. 2, A.J.vnu der  Wcrff , 
te , voorƒ3998. 

So. idem der  werken, behoorende tot het, kanaal 
van Nicuwczijlcn ovur m eu , tot 
in dc haven van , in 9 perc; minste iuschr. 
waren: pere. , G. J. . van der  Werff , tc , 
voor  ƒ4299, pcre. 2, , van der  Zaag, te -
den, voor  ƒ10,791. 

3o. het éénjarig onderhoud van het kannal vau 
m naar  Strnobos enz.; minste inschr. was A. J. 

van der  WorfT , te , voor  ƒ5892. 
lo. idem van de ; minste iuschr. was . 

van der  Zaag, te , voor
5o. idum van do Nesserzijl on der  draaibrug over 

de Boornc: miuste iuschr. wus J. P. Boonstra, te 
Akkrum , voor  ƒ 6 0 0. 

Oo. idem van do Bnrgweffder- en Pingjiimcrbriig ; 
minste inschr. was J. P. Schaafsma, e , 
voor  ƒ775. 

, 22 April , het bouwen eeuer  school cn 
Quderwijzerswouing in de buurtschap Gooi; miuste 
inschrijver  was Bel, te Zelhem, voor  ƒ 9725. 

, 22 April : het doeu van voorzieningen 
aau dc kazcrucgchouwcn ou stallen , mot het leveren 
vun kazerncmeubflen, te ; minste inschr. was 
J . Tibbo, tc , voor  ƒ8906. 

, 22 April : het herstellen vau ccne beschoei-
ing, een kaaimuur  cn van vloeren bij - cn in do arlil -
leriegebouweu aldaar; minste inschrijver 1 was C. J. 
Ypelaar  , te , voor  ƒ3875. 

, 22 April : lo. eenige vernieuwingen cn her-
stellingen aan stedclijko gehouwen ; minste iuschr. was 

. Vermeer, te Utrecht, voor  ƒ0400. 
2o. het maken van 8 werftrappon; minste inscbr. 

was . . van , to Utrecht, voor 
, 24 April : het maken cn leveren vau 

zonjalousieén cn vcntilatickokers; slechls 1 bilj . iugek. 
van . . , to Grouingen, voor  ƒ 725. 

, 24 April : het bouwen vau ccuo school 
cn woning aau den ; ingekomen 10 
biljetten, als: 
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T. G. Winters en 
. te , ƒ 62,000 

G. Zaaijer, „ , „  60,799 
11. Verbiest, „  idom „  GO.G14 
W. van k Wz, „  idem „  58,200 
Th. , „  idem „  67,980 
A. , „  idem a 57,560 
J. van , „  idem „  57,130 
S. . Tassemeijer , „  idem „  56,423 
A. g Fa» „  idem „  50,065 
A. van den Spiegel, „  idem „  21,940 

 34 April : dc herstellingen aan dc openbare 
scholen, in 3 perc; minste inschr. waren: perc.  en 
3, W. , te , resp. voor  ƒ1200 en ƒ 350, 
perc. 2, J. van , te  voor ƒ 690. 

 24 April : het bouwen van een tweede 
openbare armenschool; ingek. 5 bilj. , als: 

J. F. B. , te Amersfoort, ƒ 1 5 , 9 50 
W. A. G. Jansen en 

. , „  Utrecht, „  15,740 
J. C. van Eybergen, „  Amersfoort, „  15,500 
G. Prins, „  idem „  15,390 
J. 11. Boks, „  idem „  14,628 
gegund. 

, 24 April : lo. bet verbeteren van de 
kazerne in de e Noordstrait te ; 
miuste inschr. was P. , te , voor 

ƒ 2690. 
2o, het herstellen vanjnetscl- cn timmerwerken te 

: minste inschr. was C. , te Vlis-
, voor ƒ 109, 

 25 April : het inrichten van cene berg-
plaats tot kantoor  voor 's s visiteurs; ingek. 0 
bilj. , als: 

. Janssen, tc Arnhem. f 500 
W. van , „  idem „  498 

. , „  idem „  487 
F. , „  idem „  434 
J. Tennissen, „  idem n 432 

 vun de Sand, „  idem „  370 
C , 20 April- , het maken van eene waterleiding 

in dc cellulaire gevangenis te ; minste 
inschr. waren Valkenier  en e , tc , 
voor  ƒ1600. 

, 20 April : het aanbouwen vaneen 
gesticht voor  bestcdcliugen cn invalieden, en eenige 
vernieuwingen aan het ziekenhuis, ccn eu ander be-
hoorendc tot het weeshuis der . gemeente; 
minste inschr. waren e r en , te Am-
sterdam , voor f 24,698, 

 27 April : lu. het verdiepen vnu eeuige 
gedeelten van het : minste inschr. voor 
de massu was W. Goedkoop, tc Amsterdam, voor 

ƒ 47,000. 
2o. het voorzien der  boorden van het Noordli. 

, in 4 perc; minste inschr. waren: pcre. 1 en 
3, , resp. voor  ƒ 0 0 74 en ƒ 8 3 7 3, perc 2, 

, voor  ƒ12 ,987; perc 4, Beukenkamp, voor 
/ 9138. 

3o. de diiinbepSaiiting en het stellen van rictschut-
tingen op Texel enden vasten wal van , 
in 3 perc, minste inschr. was: perc. 1, Vos, voor 
ƒ 4 0 0 8, perc. 2 en 3, J. Oldenburg, te Bergen, resp. 
voor  ƒ9250 cu ƒ7400. 

4o. het leveren van stortstcen enz., in 2 pcre.: 
minste inschr. was W. Goedkoop, tc Amsterdam , resp. 
voor  ƒ2587 cn ƒ6980. 

5o. liet éénjarig onderhoud vnn den zeedijk Naarden-
, van de strandpalcn tc g cn 

van den zeedijk beoosten Naardcn; minsto inschr. 
was Wild , voor / 997. 

Oo. eeuige werken aan het stol te , niet het 
onderhoud ged. '77 j minste iuschr. was . Oziuga, 
tc Amsterdam, voor  /4920. 

. 

— Onlangs verscheen eeu werkje getiteld : a 
e Piltoresojue, les Fiont ières inenacées", 

van de bekende hand van y llnvard . 
e belangrijk dit werk ook moge zijn , wij 

zouden er  in  Opmerker over  zwijgen, ware 
liet niet dut op peg. 52 eene beoordeeling van 
een onzer  nieuwere architectonische werken voor-
komt, die, als van bevoegde en onpartijdig e band, 
niet onopgemerkt mug blijven. Wij  ontmoeten 
zoo vaak scheeve voorstellingen van e 
toestanden en beooi deelingeii, die een totaal ge-
mis van zaakkennis verraden, zoowel vnn vreem-
den, als, helaas, van landgenooten, dat het onder-
staande door ons met zeer  veel genoegen werd 
gelezen. 

ul)e gevangenissen in , zegt y 
, nzijn twee in getal; de eeue is in liet 

kostelijke paleis, ouder den naam van de -
lari j  bekend . de andere is een groote en schoone 
gevangenis, die omtrent gereed is. t uiterlij k 
is evenzeer  sierlij k als forscli en druk t een zekere 
majesteit uit . t schijnt zelfs dat de architect, 
door  zijn werk met zooveel coquetterie le behan-
delen, zicb beijveid luelt om het vriendelij k aan-
zien der  stad door ccn gebouw met zoo sombere 
bestemming niet te verminderen, maar zelfs te 
verhoogen en men kan zeggen, dat de gevangenis 
te , uit een aesthetisch oogpunt, een 
model is in zijn soort." 

Wi j  wenschen den lieer  J. F. r  geluk 
met de vleiende en toch welverdiende beoordee-
ling vau ziji i werk door een onpartijdi g en zaak-
kundig vreemdeling. 

J TOT G U 
. 

A i i . 

Op 10 Apri l , hield de afdeeling baar  laatste 
vergadering in dit afdeelingsjaur;
huishoudelijke aangelegen heden werden behandeld. 

n was een brief der  commissie be-
noemd ter  beantwoording der  eerst vraag luiden-
de: Schoorsteenmantels, plafond-ornament, n , be-
hangselpapier  en vele under  bouwartikcleu wor-
den kant-en-klaar  ingevoerd en hij  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.'* e commissie verzoekt met die 
beantwoording nog eenigen tyd diligent gehouden 
te worden. 

Tot leden van bel bestuur  worden met over-
groote meerderheid herkozen J. Singels . J. J. C. 
de Wij s en . z Pimentel. 

Tot afgevaardigden ter  algemeene vergadering 
worden benoemd de heeren W. N. e en E. 
Baraber, cn tot plaatsvervangers de heeren . P. 
Vogel en J. van h Jr . 

Volgens de nieuwe wet der y behoort 
een commissie benoemd te worden tot het verza-
melen van stukken, geschikt ter  opneming in het 
tijdschrift . 

t Bestuur  heeft daartoe benoemd de heeren 
Sarabcr, . Pimentel en . 

e heer  Bauer  brengt verslag uit namens de 
commissie tot beantwoording der  4e vraag, lui -
dende : s het mogelijk binnenmuren terstond 
met kleuren te voorzien, die stand houden en 
niet verweren ? Welke grondstoffen moet men 
daartoe aanwenden en welke mengsels?" 

n dit verslag wordt melding gemaakt van den 
vinding van Szcrelmcy, waaromtrent ook bij  het 
bestuur een brief was ingekomen van de heeren 
Crans &  Co., onder  aanbieding van een uitvoerige 
Engelsche beschrijving cn uittreksels van oflicieele 
rapporten betreffende dat fabricaat. Tot verder 
onderzoek dezer  zaak wordt eene commissie be-
noemd, bestaande uit de heeren Bauer, l.ooisen 
Sr., Westra en . 

e heer  van h doet mededeelingen over  holle 
steenen. 

e steenen worden vervaardigd in de fabriek 
van de heeren Cremer cn Co. te Bolsward, en zijn 
volgens sprekers meening nog te weinig toegepast. 
Zi j  zijn zeer  aan te bevelen voor  scheidingsmu-
ren in woonhuizen en ook voor  muren van broei-
kasten. By den bouw vun de nieuwe gasfabriek 
alhier  zijn de holle steenen in aanzienlijke hoe-
veelheid toegepast voor  aanrascering der  gewelven 
van de retorten, terwij l men die in Friesland be-
zigt voor  beklcedingen van melkkelders in boer-
derijen. 

Spreker  laat monsters van deze steenen zien 
cn deelt voorts bijzonderheden mede betreffende 
de afmetingen en de prijzen. Over dit onder-
werp werden ten slotte door  verschillende leden 
discussion gevoerd , waaruit bleek , dat betref-
fende de toepassing van de bolle steenen verschil 
van gevoelen bestond. 

Advertentiën. 

E ONTVANGE B E EN -
N TB  zal op Woensdag 17

1870, des voormiddags ten 10 ure, precies, in 
het l »SciUAl'" , achter  bet Stadhuis te
bij  inschrijvin g verpachten: 

a,

b.

e verpachting geschiedt voor 'ien jaren, in 
dri e perceclen. 

e perceclen zijn uitgebakend. 
Aanwijzin g op het terrein den 16  1870, 

des voormiddags 11 ure, te beginnen aan pacht-
perceel . 

Verpachtingboekjes, de perceelsbeschrijving cn 
de voorwaarden behelzende, zijn tegen betaling 
van ƒ 0,10 veiktijgbaar bij  den genoemden Ont-
vanger. 

e gegadigden kunnen van de kaait der  per-
ceelen en van de voorwaarden bovendien inzage 
bekomen, alsmede nadere inlichtingen verkrijgen 
ten e van genoemden Ontvanger. 

r  en S der 
gemeente l.hl zal worden

Bestekken zijn op franco aanvrage verkrijgbaar 
op de Gemeente-Secretarie tegen betaling van 50 
Cent. 

Aanwijzin g op het terrein zal geschieden den 
12 i e. k., des voormiddags ten 10 ure. 

e inscbrijvitigsbillette n behooren vóór of op 
den 19 i 1876 op de Gemeente-Secretarie te 

 te worden ingezonden. 
e opening daarvan zal plaats hebben op den 

volgenden dag, des voormiddags ten 40'/a ure. 
Eon, den 22 Apri l 1876. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

VA N , Burgemeester. 

TE N CA T E , Secretaris. 

J TOT  l ö . 
n leden

, dat
 op

 voor Volksvlijt le Am. 
sterdam, des uvonds  liall '  zeven uren en de 

 o|.
 in hetzelfde luknal, des voormiddags te 

tien uren. 

Namens liet Bestuur, 

1. . , Voorzitter. 

. W. ,  Secretaris. 

. 

Op  den '23sten i 1870, des namid-
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der -
schappij  tot Exploitati e van Staatsspoorwegen bij 
de e n te Utrecht, van: 

Bestek no. 156. 

e besteding geschiedt by enkele inschrijving , 
volgens art . 22 van liet Bestek. 

t Bestek ligt van den 28sten Apri l 1870 ter 
lezing nan 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 bet terrein zal geschieden 
den Oden i 1876. 

Utrecht, den 28stcn Apri l 1876. 

T 
voor  Stukadoors eu Schilders tot zeer  billijke n 
prijs , verkrijgbaa r bij  de s 

VA N YPEN &  C°., 

E. . . 

TE 

Specialiteit var.  ter  bewerking van 

 en schetsen op aanvrage. 

ï. W. T te , 

beveelt zich voortdurend aan tot  v, 
 enz., met zink, lood ol 

leijen, en verder  voor de levering van alle mof/e-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok 

ken zink of koper, alsmede das- en Waterleidingen 

Ontmanteling van . 

E ONTVANGE E EN -
N te  zal op g den 9 

 1870, des middags ten 12 ure. in het lokaal 
ode Bouwkundige Vereeniging" aldaar, in het 
openbaar 

: 

e te verwerken hoeveelheden bedragen 
o. a. 32384 3 aardewerk en 060 1

ting met nieuwe keijen. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 
Bestekken liggen na 27 Apri l 1876 ter  inzage 

aan de kantoren der e cn n te 
Arnhem, Zutfen, Zwolle en  en zijn aan 
laatstgenoemd kantoor  tegen betaling van vijftig 
cent te bekomen. 

e aanwijzing in loco zal gegeven worden op 
Zaterdag den 0 i 1870, des voormiddags ten 
10 ure, beginnende aan de Brinkpoort . 

k „de e " 

, N en X 

van verschillende bouwwerken, Stoomgemalen 

Fabrieken , liruggen, n , enz. 

,
 en N van

, alle
 geijkte
, enz. enz. 

U( )TT EU  A A1SC  Ë 
u 

Voor de levering van
330000kilogram getrokken 
ijzeren N van één 
model. 

G

.  &> ZOON, 
S te T E J , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

k van . Specialiteiten in 
. , -

en . 

 6 6.) 

N VA N , 

EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A  XDJH , 
geeft berigt dat door  tot eeuige A (i E N T E N voor  den 

verkoop van  zijn aangesteld: 

door wie ook tot het  inlicht ingen wordeu verstrekt en  voor  geheel 
Nederland aangenomen op gelijke voorwaarden als aan di  N" . 3, te Amsterda» 

S & VAN . 
in , 

Nieuwehaven X.zijde . 

Fabriek vau Zink- en . 

S EN C°. 
Goudsche Singel n». 70,

 met  en 
 en alle soorten van

in gegoten, gedreven of bladzink. 

Adressen. 

Prh> voor  achtereenvolgende plaatsingen : 
één regel ad ƒ 1(1.— 
twee regels * i 15.— 
dri e regels i » 20.— 

r  «k C'oinp , Amsterdam. Alle
meuleu in mnrnl , gips, cm. l a / l.iit  ver ul 

ecker  Buddinarb, Arnhem.

Bouwterreinen te Velp te loop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VAN -

E , te Arnhem. 

Bouwterreinen te koop nabij  de n 
uan den Singel, te Utrecht, te bevingen by den 
architect , aldaar. 

uedruki bu U. W. VAN  &  C*  Arnhem. — All e .tukken  advertentiën  adresseeren aan den r F. W. VA N T JG»«.  Arnhem. — Uitgave van  A. T . 

Elfde . ÏT°. 19. Zondag 7 i 1876. 

VOOB 

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

Vertchgnt Zondags. Prij s per  natoden f n iboBUt f l zich vuor 

ccn jaargnitz. Afzonderlijk e nommer. bij  rooraitbertcllia  15 rent* . 

Al l e stukken en n te n aas 

de e to . 

: 

Vau 1—5 regel*  ƒ 1 . —, verder  voor  eiken regel plaatsruimte 20 cents en 10 cent. 

vooreen rmmrm T vnu lictblml . Advertentiuu voor  het uniteulauil 25 cents per regel. 

E ü EN -
i T E . 

n de hoop dat, evenals in 1874 een uittrek -
sel uit dc toenmaals door den r van de 
P. W. gedane voorstellen betrekkelij k de water-
verversching en hodem/iiivering, u het wel zult 
willen opnemen, Volgt hieronder eeue vei kortin g 
van het rapport dd. 19 Apri l j l . van ae/.pgden 

r  over de op zijne vroegere V001*1 tellen 
van versel.illcnde zijde gemaakte op- en aanmerkin-
gen en bedenkingen. 

Ufllcieel gevraagd door  Burgemeester n Wet-
houders i« eene licoordceling in eene memorie dd. 
5 Apri l 187.% van de Commissie van deskundigen, 
benoemd in de raadsvergadering van l i Septem-
ber 1870; evenzoo, doch tol ttogtoe niet bekend, 
het oordeel vnu de Gezondheidscommissie. 

Niet-oflieieele adviezen zijn gegeven donr Ch. 
r  in zijn adres dd. 24  1871 aan den 

Gemeenteraad, en duur een ongenoemde in de 
nummers -7 eu '28 van hel weekblad llggieia. 

e r  betreurt, dat tot dusverre niet is 
verschenen het oordeel van de Gezondheidscom-
missie, omdat hij  meent te weten dat door een 
deel dier  Commissie liet Engelsche rioolspoelstel-
scl wordt voorgestaan; hij  bad liever nu d;in la-
ter  de d.turvoor  aangevoerde argumenten bestre-
den, en neemt dan ook daartoe aanleiding in eeue 
mededeeling vau den vroegeren Wethouder  belast 
met de . W., Jhr . G. A. ï i t idu l , gedaan in de 

raadsvergadering  0 Februari jl. , volgens welke 
mededeeling van diens zijde, als li J van de Ge-
zondheidscommissie, aanbeveling van het spoelstel-
sel in mm Gemeunterand is te wachten. 

Voor de bestrijding maakt de r in de 
eerste plr.ats gebruik van zijne brieven dd. 4 Juli 
eu '2*> Augustus 1874 unn Jhr. Tindal . destijds 
Wethouder  heiast met de P. W. , verrijk t met 
eeoigfl latere argumenten. 

e bestrijding komt in bet kort hierop neder: 
e bedenking, door  anderen ingebracht, legen 

de mogelijkheid om te Amslerdani riolen te bou-
wen, nader  onderheide fundeeringen, wordt niet 

geheel gedeeld,  niet voor  zooverre die 
riolen komen te rusten up en in den met zand 
opgehoogdeii bodem; mede wordt de bedenking, 
uls zouden de deelen van Amsterdam. waar  diep-
liggende riolen worden gebouwd, gedurende dien 
tij d onbewoonbaar  zijn , overdreven geacht, doch 
gewezen op de hygiënisch'! bezwaren die de er-
varing leert: dat  graven van diepe sleuven 
iu den poldergrond van amaterdam ernstige ziek-
ten kan doen onUtaan. 

e bestrijding geldt echter  minder tie technische 
uitvoerbaarheid van den aanleg  dan de hygiëni-
sche bei waren van bestaande spoelrioleu, vooral 
voor wat de verwijderin g der  gassen betreft, 
waarop hei vooral in Amsterdam aankomt, omdat 
de overige bedenking over  bodetnbederf, door  lekke 
riolen veroorzaakt, hier  minder  zwaar  kan wegen 
dan elders, wij l lüei geen bodemwater  wordt ge-

dronkea. 
Bij  de eerste g van i ioolspoelstelsels is, 

foJgèai de latere reriüajio g van de voorstelleis 
en ontwerpen, er  niet aan gedacht dut de gassen, 
instede van verwijderd , in beperkte miniton wor* 
den geconcentreerd en van daar  oneindig scha-
delijk uitwerken. e uitwerkin g heelt zich hel 
sterkst doen gevoelen te Croydon, waar  vooi 
loohtvorverschiiig iu de riolen weinig gedaan, de 
gevolgen verdei lelij k waren. 

Uit het daarover  uan bet Parlement
rapport van Thomas Page C. J. wordt daaromtrent 
het volgende geciteerd: 

 schadelijke gassoorten zich iu ver-
 schil n de pijpen ontwikkelen, bewegen zij  zich 

 al de vertakkingen «u buisgoten eu zoeken 
«bij  de eerste opening te ontsnappen. n kun 
nop geene sluiling vertrouwen om huizen of ka-
 niers voor  gassen te vrijwaren , die uit zich ont-
ohindende stollen ontslaan en iu zulke massa's 
 eu ouder zoo hooge drukkin g zich ontwikkelen. 

d dat er  in eene hoofdpijp of in eene 
 eeue verstopping plaats vinde en de 

t naar de monding gestremd zij , dan 
«zullen de zich ontwikkelende gassen spoedig eeue 

g uitoefenen, die voldoende is, om de 
sdrukkiii g van het  in de hevelsluiting te 

 en door de privaten of goolsteenen 
, alwaar zij  den minsten weerstand 

. 

s wanneer hel wuter  aan grootcre druk -
 king wordt blootgesteld, telkens wanneer  in een 

r  naburige huizen eeu groote massa water  op-
neens iu de [  ijj  wordt gestort, zal het vergif 
«ontsnappen. Wi l men eeuige bestaande verstop-

pingen met geweld van water  wegspoelen , dan 
«moeten de nadeelige gassen in overvloed bin-
»nen de huizen worden gedreven.'" 

Niet alleen te Croydon, te n en elders, 
waar  faecalien in de riolen worden gebracht, is 
bet bezwaar der  gassen ondervonden, de po-
gingen tot bestrijding van dat beswaar  zijn vruch-
teloos; herhaaldelijk zijn in Engeland c.ominissicn 
uit het Parlement met het onderzoek belast; pij -
pen , leboorsteeoen, mechanische ventilatie, kool-
afsluiting, alles wat men meende dat zou helpen, 
is tevergeefs beproefd, en de e rioolinge-
nieurs, , d en anderen, raden dus 
eenvoudig aan  verderfelijk e en stinkende 
gassen in de straten te laten ontsnappen. Alleen 
van de werking van meer  water  in de riolen 
wordt hulp verwacht; de r meent, op de 
nader te ontwikkelen gronden, dat zulks voor  Am-
slerdani niets zal baten. 

e ontwerper van het spoelstelsel voor  Am-
sterdam is  11 van den verderfeiijken invloed 
der lioolgnasen overtuigd; in de bijlage lot het 
plan . 70) beveelt hij  tot bestrijding daar-
van aau de toepassing van het chemisch desin-
fectiemiddel van Suvern op het rioolwater  toe te 
passen, doch bij  onthoudt zich voor het oogen-
hlik de aanwending van dat ol eenig ander  che-
misch middel in het eigenlijke plan voor le stellen, 
op grond dat het geld kost, volgens de bereke-
ning van deu r zeer  kostbaar is, als ko-
mende minstens op f 1.56 per  hoofd, of voor de 
300,000 inwoners van Amsterdam op f 468.000 
per jaar. 

e r is voorts van meaning dut door 
bet aangebrachte desinfectiemiddel de mest waarde 
van het rioolwater  wordt weggenomen, en ant-
woordt neen op tie vraag, of door het middel het 
kwaad wordt verholpen, zelfs al neemt hij  op 
gezag van Prof. Gunning de gunstige werking 
van bet ilesinfectiemiddel aan. Volgens zijn ge-
voelen kunnen wel de hoofditoleu, maar  niet dc 
zijriolen , — naar  zijn eigenaardige uitdrukking , de 

boofdgraati niet de zijgraten. gedesinfecteerd wor-
den, zoodat steeds schadelijke gassen zullen ont-
wikkeld en iu de hoofd- en zijrioleu worden ge-
concentreerd. 

n is bij  bet rioolplan door  Jhr, Tindal 
bedoeld geen desinfectiemiddel voorgedragen, maar 
getracht aan hel bezwaar der  rioolgassen tege-
moet te komen, door het aanbrengen van eene 
laag kolen op de roosters voor den afvoer van 
lucht bestemd, en door deu afvoer der  stollen te 
bespoedigen door  ruimen waterafvoer. 

n brengt de r iu , dat aange-
nomen de zuiverende werking der  kool, zulks in 
het onderhavige geval niets zal geven, omdat de 
gassen niet spoedig genoeg kunnen ontwijken 
door de iu den openbaren weg gelegen aange-
stampte koelkasten; ea tegen bet tweeds middel 
valt op te merken , dat men wel den stroom inde 
hoofdriolen kan versnellen, maar  daardoor  geen 
invloed uitoefenen op de zijrioleu uit de huizen, 
waarin de beweging ulhaiikelij k is van bet wa-
terverbrui k in de perceclen.; eu dit beswaar geldt 
voornamelijk voor de huurt waar  Jhr . Tindul het 
rioolstelsel wil invoeren , namelijk in de Jordaan. 
waar in vele hui/en geen waterleiding wordt aan-
getroffen, loodat elke  water  eerst moet 
worden gekocht en betaald, om daarna eenige 
trappen op le worden gesleept. Gelden die be-
zwaren tegen s iu liet algemeen, te 
meer voor  Amsterdam door de ulduar  onvermij-
delijk e syphons, waarvan dc .Studs-ingciiiour  in 
zijn plan vuu een rioolstelsel zegl: 

al)c syphons in een rioolstelsel /ij n in vele op-
n gelijk te stellen met bruggen in een weg; 

 bet zijn steeds eenigszins gevaarlijke en altij d 
e inrichtingen, die meu wel zal doeu

.zooveel mogelijk te vermijden,  zulks voorat 
uin het belang van de goede werking der aan 
»te leggen riolen." 

Uit is volkomen juist; er is alle reden tot ver-
stopping eu het is hoogst moeilijk die weg te ne-
men; het middel in het plun duarvoor  voorge-
steld, namelijk bet door  loldcuren ophouden van 
water, is technisch het eenig practische; hygiënisch 
is het een misdaad, want zooals door  Thomas 
Page reeds werd aangegeven eu uit den uurd dei-
zaak duidelij k is, moeien daarbij  uit het aan de 
bovenzijde der  syphon gelegeu deel van het riool 
alle gassen plotseling verwijderd worden, en het 
is illusoir  zich voor te stellen, dat de huizen daar-
van niet ruim hun deel zouden krijgen . 

' ei is meer. n de voordracht wordt te 
recht ondersteld dut de riolen lek worden, eu dan 
uls draineerbuizeii werkende, geen bodembe-

Smetting is te verwachten. t zou waar  zijn als 
de waterstand in het riool constant bleef, maar 
die waterstand is niet altij d gelijk , het allerminst 
bij  verstoppingen waarbij , eer de voorgestelde 

n kunnen werken, de waterstand kan 
rijzen tot 30 . — AP. bij  welke gelegenheden 
eene drukkin g van .t.'iO u 3.70 . boven den 

l bodem zal staan; dun zullen niet alleen do 
lassen, maar  ook bet water  zich door  scheuren enz. 
een weg banen en bijgevolg bodemvergiftiging 
op ruime schaal veroorzaken; en let men nu op, 
fat er  van die gevaarlijke syphons buiten de, iu 
de voordracht genoemde (drie)  het geduelte 
tusschen de Brouwersgracht en de , 
acht moeten gemaakt worden , is dit m. i. een 
onoverkomelijk beswaar, 

 de vau de rioleeiing van Amsterdam be-
loofde loyrdeelen betreft, kan niet anders zijn dan 
het onnoodig maken eener  afzonderlijke water-
ververscbing. Was dit werkelij k zoo, dan zou dat 
voordeel b dangrij k zijn, doch de 30000 stère water 
die in de grachten door de riolen worden afge-
voerd beteekent niets of met veel, als gevende 
slechts . verlaging o  den toekomstigeu stads-
boezem. 

i blijk t verder, dat de Sta ls-ingenie.ui'  later 
overtuigd is geworden van de noodzakelijkheid 
om de faecalien van hei overige vuil le scheiden, 
want in r  1870 steil hij  voor om daar-
voor een ufzonderlijk e ijzeren huis iu het spoel* 
riool te leggen. 

e reiniging van Amsterdam is door  geen 
l te verkrijgen , want afgescheiden vuu 

alle andere bezwaren zijn daarbij  de waterclosets 
onmisbaar. Burkl i te Zuric h beeft daarom, nevens 
het rioolstelsel, liet tonnenstelsel ingevoerd; de 
Stadfl-ingenieut Van Nift i ik wil dan ook zijn riool-
stelsel alleen doen dienen voor de perceelen loo-
Zende op de grachten, eu eerst dan het voor de 
overige itadsdeelen doen dienen als daar het 
watercloset algemeen is ingevoerd, terwij l iu 
Berlrj n de voorstanders van het spoelstelsel de 
verplichte invoering van hel watercloset onver-
mijdelij k achten. 

lu ernst kan niet worden verwacht, dat iu tie 
Joi daan cu dergelijke buurten men zich de enorme 
koeten voor het watercloset zal getroosten, en wat 
haat dan het daarop gebaseerde spoelriool? 

Na eenige mededeelingen omtrent de voor  Berlij n 
vastgestelde verordening op de aansluitingen van 
de spoelriulen, komt de r  tot de conclusie, 
dat hel spoelrioolstelsel. niet zooals de voor-
standers beweren, kun dienen voor  den afvoer  van 
alle vuil , maar slechts voor  water  eu eeu weinig 
doch genoeg excrementen, om al dat water  vri j 
vuil te maken; want met uitzondering van -
pool en enkele kleine plaatsen iu Engeland waar 
liet rioolstelsel sederi jaren inheemsen is, zijn er 
slechts 'i  pCl., soms 10 pCt , soms geen 5 pCt. der 
inwoners die waterclosets hebben, eu dus vau den 
afvoer op de riolen gebruik maken. 

Voorts mag slechts gezuiverd eu afgekoeld fa-
briek* - en condensatie water  op do riolen worden 
gebracht; zulks kan zonder  gevaar  evenzeer op 
de grachten der  stad plaats hebben, waarlangs 
iu Amsterdum liet meerendeel der  fabrieken zijn 

gevestigd. 
e strij d beperkt zich dus tot de vraag, of

den afvoer  huis-eu regenwater  zullen worden 
gebruikt aarden buizen, uitloopeiide op de grachten, 
eu tot afvoer der  faecalien ijzeren huizen of fosses 
mobiles, dan wel ol uien ~— om niet hel huis-of 
regenwater  eeu klein deel der  faecalien kwij t te 
raken — groote gemetselde riolen zul maken eu 
door tu spoelen met belangrijke hoeveelheden op 
le pompen water. t laatste stelsel, waaromtrent 
thans in Engeland toch ondervinding bestaat, 
wordt daar nu afgekeurd; lot bewijs daarvan 
wordt gewezen op iwee onbevooroordeelde schrij-
ven*., waarvan de eerste Andrew Fergus, . |). 
le Glasgow, de riolen noemt chemische labora-
tori a vuu rioolgassen, wier  verderlelijken invloed 
hy door  taliyk e ziektegevallen constateert, en 
voldoende afsluiting dier  gassen uit de huizen 

ondoenlijk acht, zoodra door regen of andere oor-
:aken hoogere spanning in de riolen dan in de 
buizen ontstaat; de tweede , ingenieur 
te Schoniiigeii, die op last van deu Pruisischen 

r  van landbouw onderzoek naar de En-
gelsche ah  stelsels deed, t tot tie slotsom, 

t slechts weinigen  Engeland aan de ondoor-
dringbaarheid der  riolen gelooven; dal  die 
Briolen de bezwaren blijven kleven vau onvoldoende 
«ventilati e eu daardoor  ontstane upeeubuoping 
wan rioolgassen; dat de verzumelbassins steeds 
-moeien eu zullen -tinken, teuzy daaraan dour 

 of anderszins wordt legemoet ge-
ekomen." 

Al s men nu in Engeland, waar  millioenen aan 
rioolstelsels zijn besteed, aldus de bezwaren er-
kent en de wetenschap zich onmachtig verklaart 
ze le verhelpen , dan mag in Amsterdam die af-
gekeurde wijze van bandelen ni-ït worden ge-
volgd onder  meer  bezwarende omstandigheden dan 
elders wegens de. syphons. 

Zoo schreef de r  in 1874; hij  geen 
reden daarvan iets terug te nemen en laat daar 
nu op volgen : Willen de voorstanders van het 
rioolspoelstelsel de riolen alleen  voor 
huis eu hemelwater, dan acht bij  het onnoodig, 
dewijl bet toch noodzakelijk is de grachten te 
vervetschen, die stollen op de grachten kunnen 
worden gevoerd; <*n wil men er  dc feacalien mede 
op afvoeren, dan staat men voor de noodzakelijk-
heid vau liicbtververscbing in de riolen, welk 
vraagstuk nog onopgelost is. 

e inspecteur van de e rioolcommis-
sie Willia m d erkent in zijn rapport  d.d. 
14 Januari j.1.. evenals reeds vroeger, de uit-

g van stinkende en voor de gezondheid 
schadelijke gassen, en wijst opliet feit (blad. 14); 
doch ofschoon vroegere gezondheidscommissie!! 
van de spoel riolen vermindering van sommige 
ziekten verwachtten, zeggen tegenwoordig man-
nen van beteekenis geen vermindering «lier  ziekten 
t<: zien, terwij l anderen zelts aannemen, dat de 
ziekten vermeerderen; ofliceel is volgens d 
geconstateerd dat, ofschoon iu Engeland in 30 jaren 
000 millioen gulden zijn besteed aan riool wer-
ken en veel meer nog aan andere werken ier 
vermindering of voorkoming van ziekten, het 
algemeene sterftecijfer  van Engeland niet is ver-
beterd. / Wordt vervolgd./ 

. 

Werpen wij  nogmaals een blik over  hetgeen iu 
den laatsten tij d in lie Opmerker aangaande het 
i.ouvvkundig onderwijs geschreven werd, dan spreekt 
daaruit de linaticieele ondersteuning uls een voor-
name factor. 

e al of niet wettelijke regeling van dat on-
derwij s laten wy uu voorliet oogenblik muur  ter-
zijde, doch hei slaat vast, dat door de -
pij  tol bevordering der  Bouwkunst, bijgestaan 

e ondersteuning, de eerste stap kan 
worden gedaan voor eene afdoende verbetering 
van onze Bouwkunst iu de naaste toekomst. 

t spreekt vanzelf, dat wij  ons aan de zijde 
scharen  die inden laatsten tij d over het 
bouwkundig ouderwijs het woord gevoerd
d. vv. z. ook wij  dringen ernstig op volmaking 
van dat ouderwijs uau: doch men meene nu niet, 
dut men den oigameenen toestand ul verbetert 
door  uitsluitend voor dat onderwijs te zorgen j — 
tegelijkertij d behooren er  tevens maatregelen te 
Worden genomen om een nieuw geslacht van ar-
chitecten te

e reden waarom het Nederlandsche publiek zich 
toch zoo weinig door  onze Bouwkunst voelt uange-
trokken, zich in het minst niet om baur  belangen 
bekommert, zetelt iu de omstattdigheid, dat ten 
onzent eeu ieder  doorgaans maar  zóó bouwt als 
hel hem iu bet hoofd komt, en de hojge wijsheid 
van bet meerendeel verre verheven is boven de 
zeer  zeldzame goede voorbeelden, die men soms 
ziet totstandkomen. r  is het bouwvak als 
kunstvak in discrediet geraakt bij  het publiek, van 
daar  lauwheid eu onverschilligheid van de zyde 
van dut publiek, die : iel dan hoogst nudeelig 
op het vak zelf werken, en o. a. ontevredenhe-
den, als waarvan nog onlangs «le vergadering in 
Prascati te Amsterdam getuigde, nu zich sloepen. 

n moet trachten bel publiek voor bel bouw-
vak te winnen door  het schoone daarvan zooveel 
mogelyk te doeu uitkomen, zoodat het een bouw-
heer  niet alleen moet te doen zijn zich maar een 
woning van voldoende ruimt e en comfort te ver-
schaffen | muur hij  levens geen geld behoore te 
oiilzieti , om zich een werkelyk "  huis te 
doen bouwen, waartoe hy echter  e,:rst dan zal 
besluiten, wanneer hy'  meer  eerbied zal verkre-
gen hebben voor  bouwvak als , wan-
neer  hetgeen .um onze straten, gruchteti enz. ge-
bouwd wordt , den stempel zal dragen van waar-
achtig

t sprekendste voorbeeld ziet meu hiervan in 
het buitenland, waar de bouwmeesters zooveel 
meer  kunstelaarstaleul bezitten, waar de Bouw-
kunst zooveel beter  tol het publiek spreekt, waar 
dat publiek er  oneindig meer  geld voor  over-
heen , en o. u. ontevredenheden als waarvan 
boven sprake was, ook niet voorkomen, 
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 al te veel zijn er  onder  onze hedendaag-
iche vakmannen die over  de opleiding van ar-
chitect maar  luchtig heenstappen, de betrekking 
van architect louter  als eene luxe beschouwen, en 
in de meening verkeeien , dut wanneer  men eenige 
jaren op eene stadstcekenschool heeft doorgebracht 
en vervolgens eenige bouwwerken heeft gesur-
veilleerd , men het brevet van architect reeds 
waardig is. 

Neen , alleen op het gebied der  theorie komt 
er  reeds oneindig veel meer  kijken dan hierte-
lande met mogelijkheid is te leeren, cn om zich 
daarvan eenig denkbeeld te vormen, informeere 
men maar eens, hoe men aan de buitenlandsche 
bouwacademién architecten opleidt. Uitgebreid 
eu degelijk onderwijs niet tallooze hulpmiddelen, 
waartoe niet het minst de dagclijksche omgeving 
hijdiaugt , zijn daar, otn den kunstzin te ontwik-
kelen , het oog te beschaven, en in elk opzicht 
mee te werken om den leerling tot kunstenaar 
te vormen ; en dat alles vooi betrekkelij k wei-
nig geld. 

Zoo er  door  de g iets voor  onze he-
dendaagsche Bouwkunst zal gedaan worden, zoo 
zij  geld wil geven, achten wij  het derhalve drin -
gend wenschelijk. dat er  jaarlijk s minstens vij f 
jongelieden naar  buitenlandsche bouwacademién 
worden gezonden, teneinde er  bekwame bouw-
meesters van te vormen. 

t spreekt vanzelf, dat de meest bekwame 
jongelieden der  stadsteekenscholen daarvoor  het 
eerst in aanmerking zouden moeten komen, en 
daartoe eeu examen zouden moeten passecren , 
af te nemen door  bet Bestuur  van de -
pij  tot bevordering der  Bouwkunst, teiwij l zij  in 
het buitenland ouder  behoorlijk toezicht behoor-
den te staan, en jaarlijk s de bewijzen hunner 
vorderingen zouden moeten prodiiceeren, die dan 
vanwege gemeld Bestuur  dienden geëxposeerd te 
worden, welk Bestuur  voor  een cn ander eene 
billijk e vergoeding behoorde te genieten. Voorts 
zou men dezen jongelieden, na bun bekwaming tot 
architect, hiertelande eene behoorlijke positie 
dienen te verzekeren, hetzij  als rijks-architect , 
of stads-architect, hetzij  laugs anderen weg, ter-
wij l zij  tevens voor  het onderwijs aan de teeken-
scholen enz. dienden gebezigd te*  worden, hetgeen 
ontegenzeggelijk tut verbetering voor  dat ouder-
wijs zou leiden. 

Op die wijze zou men iu Nederland de vruch-
ten plukken van het geld, door  Nederland be-
steed. e tegenwoordige ouderwijzers zullen in-
middels wèl doen, zich zooveel mogelijk van de 
voortreffelijkhei d eeniger  buitenlandsche leerme-
thoden te vergewissen en die op hun eigen ge-
bied toe te passen, hetgeen bij  voldoenden finan-
cieelen steun gemakkelijk uitvoerbaar  is. Ter-
telfder tijd dus wenschen wij  verbetering van 
het vroeger  gemeld, zoogenaamd lager  bouw-
kundig onderwijs, en afdoende verbetering van 
het aj-t'/iifcc/en-gehnlte, in de naaste toekomst. 

t zou toch immers ongerijmd zijn , alleen 
voor  evengenoeiud onderwijs te willen zorgen , en 
de vorming van degelijke architecten maar  te la-
ten rusten. e laatsten ziju toch de spil waar-
om alles moet draaien, het hoofd der  uitvoeren-
de macht, en door  daaraan niet het noodige ge-
wicht toe te kennen, of te nieenen, dat volgens 
oude bestaande gewoonte, hiertelande evengoed 
architecten kunnen gevormd worden , zuu men 
den algemeenen toestand maar  hoe langer  hoe 
meer  laten verergeren. 

Wi j  bezitten voor  het oogenblik wel bekwame 
architecten, doch hun aantal is uiterst gering, 
en wordt, tot groot gevaar  voor  het bouwvak, 
veel te veel overschaduwd door  het legio van t>a-
tentvoerende architecten, enz. enz., iu wier  han-
den de Bouwkunst, doordien men haar  gaande-
weg vergelen heelt en zoo schandelijk verwaar-
loosd , van lieverlede is overgegaan. 

Wi j  willen voorliet oogenblik niet iu de liuanci-
eele aangelegenheden van de j  tot be-
vordering der  Bouwkunst treden, doch het komt 
ons voor, dat het beschikbaar  stellen van de kas 
der j  ten behoeve van het bouwkun-
dig onderwijs niet bijzonder  geiijmd is; veeleer 
meenen wij  , dat de directe fiuancieele steun iu 
deze moet uitgaan vau andere bronnen , en dat 
de j  door  adviezen als anderszins hulp 
kun verleenen. e  leden, die de -
schappij  telt, kun meu toch moeilijk verplichten 
de philanthropen der  natie te worden, die door 
haar  lauwheid als anderszins tot nogtoc den noo-
digen flnancieelen steun aan het toch voor  baar 
zoo onontbeerlijke bouwkundig onderwys onthield. 

Neen, zoo de j  geld in kas heeft, 
laut zij  dan in de eerste plaats haar  bibliotheek 
uitbreiden, waardoor  de leden iu de gelegenheid 
gesteld worden, in een daartoe bestemd lokaal, 
degelijke grooie bouwkunstige werken te zien, 
wier  kosten niet onder  ieders bereik vallen, daar-
van nnar  verkiezing te kopieereu. of teneinde 
die, na kennismaking, zoo mogelyk, zelf aan te 
schaffen, leder  Ud der j  behoorde als-
dan in het bezit te worden gesteld van een cata-
logus der  voorbanden werken, welke laatste de 
eigendom der j  moeten verblijven, 

welke eigendom met den tij d hoe langer  boegroo 
ter  wordt, en dus in hooge mate bijdraagt voor 
het belang der  goede zaak, namelijk; lierorde' 
ring der  Bouvvkun.-t. n het buitenland werkt 
deze maatregel met uitstekend gevolg. 

Voorts is het begrijpelijk , dal het Bestuur  dei-
j  door  haar  naar  verdiensten moet be-

loond worden, welke verdiensten voornamelijk van 
de keuze der  leden van dat Bestuur  afhangen, 
eene keuze die ongetwijfeld volmuakter  zal kun-
nen zijn , wanneer  die zich ook over  vakmunneu, 
buiten Amsterdam woonachtig, zal kunnen uit-
strekken, waarin wij  althans niet het minste be-
zwaar  zien, daar  men toch ten eerste de reden 
waarom eun goed candidaat aanbeveling zou ver-
dienen, eenigen tij d te voren in  Opmerker 
zou kunnen ontvouwen, cn tcu tweede de enkele 
reiskosten niet tegen het groote gewicht van een 

goed bestuurslid opwegen. Van zoo vele andere 
genootschappen bovendien zijn de bestuursleden 
immers ook niet allen ter  plaatse woonachtig, 
waar  die genootschappen gevestigd zijn. 

t nu de Tweede r der  Staten-Generaal, 
tot wie de j  het verzoek om eene 
jaarlijksch e subsidie tot verheffing der  Bouwkunst 
zou moeten richten, dat verzoek niet zou inwil -
ligen, kunnen wij  niet inzien. Want eerstens is 
het benoodigde kapitaal te gering, daarbij  name-
lij k in aanmerking nemende, dat tevens de be-
trokken Gemeentebesturen, op aandrang en voor-
gaan der . wat meer  financieel belang 
voor  het onder  hen ressortecrend bouwkundig 
onderwijs moeten toonen: eu in de tweede plaats 
is de zaak van te groot nationaal belang. Bo-
vendien is immers nog vóór eenige jaren in 
onze Volksvertegenwoordiging openlijk geklaagd 
over  het gemis aan kunstzin, dat o. a. onze in-
genieurs bij  de uitvoering van bouwwerken door-
gaans aan den dag leggen, welk gemis natuur-
lij k niet aan de ingenieurs, maar  aan het gemis 
van behoorlijk onderwijs moet geweten worden. 
Ook mag het eeu gunstig teeken genoemd wor-
den, dat, naar  men vermeent, voor  het ontwer-
pen der  nieuwe e Academie, zij  het dau 
ook door  bijzondere omstandigheden, een inter-
nationaal concours zal geopend worden, hetgeen 
ons in het belang der kunst oneindig verkieslij-
ker  toeschijnt, dan wanneer  meu zich alleen tot 
Nederlandsche architecten had bepaald, daar  thans 
de keuze van ontwerpen veel rijke r  zal zijn, ter-
wij l het te hopen is, dat de samenstelling der 
jury , die gemakkelijk uit internationale leden is 
totstand te brengen, deu gunstigen keer  dezer 
zaak niet weder  verijdelen moge. 

e g is niet onwilli g mee te werken, 
wanneer  liet eeue goede zaak geldt, zoo zij  maar 
behoorlijk is voorgelicht, zoo de overtuiging maar 
bestaat, dat het geld, dat gegeven wordt, dege-
lijk e rente, degelijke vruchten afwerpt.  de 
schoonste voorbeelden hiervan ziet zij  in de linan-
cieele ondersteuning vau andere maatschappelijke 
belangen, en vau de Bouwkunst vooral, door 
buitenlandsche mogend heden. Behalve het be-
noodigde voor  het vroeger  gemeld, soogenaamd 
lager  bouwkundig onderwijs enz., zouden wij  voor 
ieder  jongeling ter  opleiding tot architect duizend 
gulden 's jaars noodig achten, op een cursus van 
minstens vij f jaren. 

En zoogoed als onze Nederlandsche jongeling-
schap talenten op ander  gebied voortbrengt, is 
hel ook zeker, dal menigeen, die het thans uit 
gebrek aan middelen niet verder  brengt dan tot 
dc schaafbank of lot halfbakken architect, bij 
voldoenden steun als bekwaam werkman en als 
bouwkunstenaar voor  zijn vaderland vau oneindig 
hooger  nut kan zijn. 

e achterlijk e staat onzer  hedendaagsche Bouw-
kunst is waai lij k eene te groote tegenstelling met 
alles, wat wij  tegenwoordig schier  op elk ander 
gebied zien vooruitgaat,. 

Wi j  graven eeu kanaal naar  de Noordzee; wij 
zullen een onmeteJijken waterplas di oogmaten en 
in vruchtbaar  bouwland herscheppen: handel en 
nijverheid bloeijen otn het zeerst: onze vlag wap-
pert met eere in Uost en West; de wetenschap 
wedijvert met de eerste Staten van Europa ; schil-
derkunst, tooneelspeelkunst, muziek, alles gaat 
vooruit , voor  alles is men in de weer, maar  de 
Bouwkunst, die eigenlijk aan de spits der  schoone 
kunsten behoorde te gaan, /ij  gaat kreupel inde 
achterhoede, eu is zóó zeer  verwaarloosd, datsjj 
voor  ecu, helaas, al te groot gedeelte iu handen 

is van al te onbevoegde exploiteurs, van zoo velen 
die den n moed hebben, haar  door  aller-
lei vergrijpen te belagen. 

t zulk een toestand verbeterd kan worden 
en noodzakelijk verbeteren moet, meenen wij  zoo-
veel mogelijk te hebben aangetoond. e woeste 
grond, waarin nog maar enkele goede planten 
groeien en kunnen groeien, dreigt meer  en meer 
onvruchtbaar  te zullen wordeu. En daarom 
gij  allen, die de kunst nog lief hebt, die het 
symbool begrijpt , waaronder  gij  als lid van de 

j  tot bevordering der  Bouwkunst ge-
schaard zijt , beschermt de rechten dier  kunst, 
die ook uwe rechten zijn en van geheel het Ne-
derlandsche volk. Handelt zooveel mogelijk door 
woord en daad terwij l bel nog tij d is, want al-
leen door  eendrachtige samenwerking kau bier 
een deugdelijk fondament worden gelegd te mid-
den der  zoo zeer  verdeelde eu ontaarde krachten. 

En wat wij  eindelijk N 8  met klem 
aanbevelen is : het bescherinheerschappij  over  de 

j  tot bevordering der  Bouwkunst aan 
le vragen aan Z. . den , van wiens hel-
de voor  de schoone kunsten wij  o. a. dezer  da-
gen nog zulk een heerlijk bewijs zagen door  de 
jaarlijksch e gift van vij f duizend gulden aau de 
Tooucelschuol, en die zich voor  de belangen onzer 
schoone Bouwkunst OOk stellig uiet onbetuigd zal 
laten. Of wil uien zich niet lot Z. . deu g 
wenden, dat meu zich dan ouder  de hoede stelle 
van Z. . . Prins k , een vorst die zich 

"i n sijn bereidwilligheid eu hulpvaardigheid zulk 
een voorname plaats iu de Nederlandsche harten 
verzekerd heeft. r  zal de j 
iu ieder  geval ongetwijfeld meer  in aanzien ge-
raken, en niet langer  aan zooveel miskening bloot-

 , als tot uogtoe soms haat deel was. 

Zoo kan onze Bouwkunst weer  uil haar  diep 
vervul worden opgebeurd, zonder  dat de Staat 
zich aau Btaatsona^runj'a behoeft te binden, en 
zoo kan de j  tot bevordering der  Bouw-
kunst meer  dour dc daad doen bliji.et ) van baai 
edel doel, van haar  verheven roeping. 

berichten en mededeelingen. 

B  N N E N N . 

's Gravenhage ïvjj  beschikking van 27 Apri l 

is auu . Brouwer, le , lol wederopzeg-

ging, vergunning verleend voor  een stoomboot-

dienst tot vervoer  van personen, goederen en vee 
tusschen Amsterdam en . 

— Bij  beschikking van den r  van Bin-
uenlandscbe Zaken is aan den ingenieur  1  klasse 
A. van f en aan den ingenieur  8w klasse .1. 

r  onbepaald verlof verleend uil den dienst 
van 's Uijk s Waterstaat, en zijn genoemde inge-
nieurs tijdelij k in dienst gesteld als sectie-inge-
nieurs hij  deu aanleg van Staatsspoorwegen. Te-
vens is tot adjunct-ingenieur  bij  den aanleg van 
Staatsspoorwegen benoemd .1. . 

— r  den Gouverneur-! 'encraal van Neder-
landsch * ziju de navolgende beschikkin-
gen genomen bij  het korps van den Waterstaat 
en 's s burgerlijk e openbare werken : 

fieplautst: te Batavia, de benoemde adspirant-
ingenieurs ,1. Niihout van der  Veen en C. van 

; te , dc opzichter  1ste klasse C. 
de Vink . 

Overgeplaatst: van Ternalo naar  Bengkalis, de 
opzichter  1ste klasse C. Elenbaas; van UodjokertO 
naar , de opzichter  1ste klasse A. J. -
stra; van Bandjermasin naar  Amoenthai, de op-
zichter  '2de klasse  Vermaes; van Amoenthai 
naar  Bandjermasin, de opzichter  2de klasse J. J. 
bTaocou; van Bandong naar  Tjlsokan, de opzich-
ter  3de klasse ; van Batavia naar 
UodjokertO, de opzichter  2de klasse ,1. Geïnd; 
vau Samarang naai'  Baiijoemaas , de opzichter  2de 
klasse A. . vau der  Wal; van Soerabaia naar 
Bondovvoso, de opzichter  2de klasse A. : 
van Soerabaia naar  Padang, de opzichter  3de 
klasse li. B Berkhout; van l'ekalongan naar -
poeng, de opzichter  3de klasse . . 

Amsterdam. n liet Handelsblad van 30 Apri l 
lazen wij , dat de Commissie voor  de tentoonstel-
ling van oudheden bij  het bezoek van Z. . den 

g nog eene verrassing heeft bereid, en wel, 
door  het kolossale beeld van luitenant-admiraal 

e , dat vroeger  in een der  zalen van het 
Oudemanbuis stond, maar sedert iu stukken ge-
zaagd, en in eeu bok geborgen was, door  de 
goede zorgen vau den heer  Cuypers in het mid-

 van den tuin te doen prijke n met een zinrij k 
puntdi i ht vau deu heer  Alberdingk Thiji n op het 
voetstuk. 

Nu is de vraag: bezit het beeld kunstwaarde? 
zoo ja, dau protesteereu wij  tegen het wunda-
lisnic om het iu stukken te zagen en in een hok 
te bergen. Of wel, achtte men hel niet langer 
eeue plaats waardig, iu een der  zrden van het 
Oudemanhuis? dan is de tentoonstelling er  van 
in bovengenoemden tuin blootelijk vau historisch 
belang en kunnen wij  zijn lof na die tentoonstel-
ling «el voorspellen. 

— n de, onder  presidium van deu heer  J. G. 
Jager  gehouden, algemeene vergadering van de 

j  »Bergwerk vereeniging van Neder-
land" , waarop bijna het geheele maatschappelijke 
kapitaal was vertegenwoordigd , is uiet algemeene 
stemmen besloten, iu le trekken het besluit vau 
2*3 Juni 18Ü8, en een nieuw bestuur  van vijf 
leden te benoemen, waaronder twee Belgische 
specialiteiten, die zich deze keus hebben laten 
welgevallen. Wij  vernemen, dat iu verband hier-
mede eene krachtige hervatting van de exploita-
tie der  verschillende sleenkoleiivelden in , 
waarvoor  aan de j  concession verleend 
zijn of waarop zij  aanspraak kan maken, nu ver-
zekerd is en ten spoedigste uitvoering zal er-
langen. 

— e besturen van eenige polders in het droog-
gemaakte gedeelte van het 1.1 zullen bij  adres aau 
de Tweede r zeer  ernstige bedenkingen ken-
baar  maken tegen eene verbüOgïng van bet ka-
naalpell, gelijk door  de j  is 
aangevraagd. 

Zevenbergen. n  dezer  is de lij n Ze-
venbergen—Zwaluwe voor  het verkeer  geopend. 

e eersle trein, die in den morgen van dien das; 
aankwam, werd door eene talrijk e menigte afge-
wacht, terwij l de mu/iekvereeitiging  zich 
aan hel station had opgesteld. Op bet station 
waren de Nederlandsche en Belgische vlaggen ge-
hesehen, terwij l ook vele ingezetenen door  hel 
uitsteken vau vlaggen vuu hu'ine belangstelling 
in deze nieuwe verbinding blij k gaven. 

Gouda. Burgemeester  en Wethouders hebben 
aau den 1 'emeenteiaad voorgesteld, afwijzend te 
beschikken op de concessie-aanvraag der  heeren 

, te Woerden, en e Vries , te 
Gouda, tot het aanleggen eener  waterleiding in 
Gouda, daar  de Gezondheidscommissie van oordeel 
is. dat hei Uselwater, uok na zuivering, niet 
geschikt is om tot drinkwater  le dienen. 

Utrecht . e vierde algemeene vergadering 
van de Nederlandsche j  vour  Tuin-
bouw eu Plantkunde zal gehouden wordeu op Za-
terdag 27 i iïS7t», te j  uren, iu het ge-
bouw voor  eu Wetenschappen, alhier. 

B U  T E N  A N . 

— A n heeft te Birmingham het voorstel 
gedaan , om in het midden der  stad al de voch-
tige, slecht geventileerde en ongezonde woningen, 
tot een getal van 10009, af te breken en eene 
nieuwe en meer  directe verbinding te makeu
het midden naar  het oostelijk gedeelte der  stad, 
door  het aanleggen van een broeden weg dooi-
de ongezonde wijk . e kosten zijn geschat op 2 
millioen £ ( ƒ 2 4 , 0 0 0 , 0 0 0 ). 

Toen in 18ö8 de ongezondheid der  bedoelde 
woningen ter  sprake kwam en op de wensche-

J e id van ontruimin g werd gewezen , vond zulks 
bij  vele leden van deu Gemeenteraad ernstig te-
genspraak, en werd opgegeven dat het sterfte-
cijfer  gedurende dri e jaren was geweest 24 a 28 
per  1UÜÜ. Thans is echter  een rapport versche-
nen van . Alfre d , en daarin wordt gecon-
stateerd dat dit cijfer ; vuor t 55, 

r  Prior y  en iu Bailey-street 97 per 
1UOO. 

, s l 
lm«lerdani . te  ureu, door  deu cerstnunw. in-

genieur, ie, de cavaleriekazerne: bel éénjarig onder-
houd lo. der  aardewerken en zeewcri-geu, 2o. der 
metsel- eu timmerwerken, in de stelling vuu Amster-
dam. ) 

i , tc 12 ureu, in het raadhuis: liet uil -
n vun eenige oude puien, het leveren cn in-

heien van nieuwe palen en hel doen vnu eenige her-
stellingen eu vernieuwingen aau vvnllicschoeiin„-en en 
aanlegplaatsen in dc havens eu langs do rivier  der 
gemeente. 

l.ei.ieo. te 12 ureu, door  burj. . en weth.: het op-
ruimen van de g builen de t en 
het vernieuwen vau deze door eene enkele ophaalbrug. 

, te 12". uren, door  hei ministerie vun 
binnenl. zaken, auu het gebouw van het prov. best.: 
hot driejari g onderhoud der  werkeu vau hel kanaal 
vau k naar t (Nederl. grondgebied), van 
1 Apri l "»0 -31 . B am ing f 11,800 per  jaar. 

, ie 1 uur, op liet raadhuis: de levering 
van grint . 

, te 2 uren, door  best tuinieren vau het 
Groote eu Voorster  Gnslhuis: het bouwen vnn een 
schuur  en kmuhuis op het erve Groot k en het 
Sfbrekau en wederopbouwen van ecu mcstloods op hel 

""iepen -erve Overweg, beide ouder  Averlo, gemeente l)i 
veen: hel bouwen vnu eeu schuur  op het erve Assiuk 
onder . gemeente . 

ftea.ageranig,  li uren, door  dijkgraaf en heem-
raden van dn Zijp e en , in t Wapen 
van dc Zijpe: het tienjari g onderhoud van ulle gebou-
wen, bruggen, sluis eu al hetgeen verder  uau deu 
polder  behoort,, met de daarin voorkomende vernieu-
wingen. 

. ie t uren, door  hel gemeeiitehesluur: 
het bouwen eener  steenen brug mot ijzeren liggers 
over  de Swulni, in het gehucht Wijlcr . 

UliiNdaff ,  11 i i . 

, te 10 uren, voor  het gesticht -
herg, in e : de lovering van 15,000 . 
Eng. gusstecnkolcn en 1000 . r  kolen. 

tnitiem . tc 11 uren, in het l Jacobi, voor  .1. 
. Oorsprong: het bouwen van a winkelhuizen mei. 

bovenhuizen eu stal in de n burgstraat aldaar. 
, te 12 uren, door  den ontvanger  der 

registratie en domeinen, in het lokaal e Bouwkun-
dige Vereeniging: het slechten van bastion no.
het aanliggend deel vui de coiirtiu e 4—."» tot uan de 
voormalige Brinkpoor t cu vau het ravelijn no. 4, be-
nevens het afbreken van de brug met landlioofdcn eu 
der  proiielmuren vnu dil ravelijn , mot hel leggen van 
een keihestrating buiten de voormalige Brinkpoor t te 

. 
, te 12 ureu, door  burg. eu weth.: het 

bouwcu eoner  school te Zuidveen, met ninouble-
ment euz. 

-Bststmel, te 12 uren, door  de commissie tol. 
don grintweg vau Zalt-Boniuiel naar  Nederhemerl. bij 
J. A. van Oosloroni: het baggeren, uanvoeron eu op 
rijden vnn den benoodigden geziften biggel, tot he-
grmtin g vnn dien weg eu van liet embruciiemeiit tus-
selien k en Ammerzoden. 

o limiet, te  uur, door  den dijkstoel vau het 
polderdistrict , iu 
iul Studskoflicliuis: lo. het herstellen vun den nf»!ag 
aan dun k en der  steeiihozetling op dijkvak . 
'.(2, onder  Zuiliehem; 2o. idem der  bazult bedding van 
den overlaat te Aalst; 3o. idem vau don afslag uan de 
boezemdijken bij  het. stoomgemaal der , 
te Aalst; lo. hel maken van een zundborm met klei-
bokleeding langs de afschuiving mm de t en 
het herstellen vun gen. afschuiving: idem langs dc af-
schuiving lc Ammerzoden. met het herstellen vangen. 
afschuiving, 

Utreen*, te 2 uren, door  dc maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het, Centraalbureau: het 
maken van eene bergplaats voor  goederen iu do rij-
tuigenloods en vau eenige bijkomende werken op het 
slation , ten behoeve van den spoorweg 

t Venlo. g ƒ 950; 2o. het verven 
vnu deu metalen bovenbouw der  overbrugging van hot 

n . 
, le 2 ureu, door  dijk-vvatergran f en 

hoogheemraden vu» het waterschap Bijleveld-en-den 
, bij  van : het vernieuwen van 

2 bruggen, hel buuwerk vau 10 vlioten. 
, door  het bestuur  van don Grooten 

Veenpolder  iu West stellingwerf: het maken cn leveren 
van twee paar  nieuwe deuren en verdere renarnticn 
iu- cn aan de sluis -u den vecnpoidet te Oldelamer. 
Bilj . inz. bij  den voorzitter  A. Timmerman. 

Weenitdag, lu . 
, tc  ureu, door  deu rentmeester  van 

de eigenaren der  Aremhergor  schutsluis: hel oprui-
men vuu de bestaande- en het stellen van eeue nieuwe 
ophaalbrug over  de Arembergergraoht bij  de e 
ouder  Waiincpervcee. 

, te  ureu, door  het iniuisterie van bin-
nenl. zukcii : de uitvoering vau ceuige rijswerken, ter 
verbetering van de k onder  de gemeenten Willigc -

 Nicuwpoort eu Groot-Aminers , tusschen de 
kilometerraaien 103 eu 105. g f 27,500. 

Volh-nliove.  12 uren. door  het bestuur  vun het. 
le dijkdistric l in Ovcrijsel, op hel sludhuis: het. ver-
hoogen en verzwaren vun ecu gedeelte vuu deu Bent-
dijk en van deu r  zeedijk, iu 2 perc. 

, te 1', uien, door  hel gemeentebestuur: 
eemge vernieuwingen ann de gebouwen en andere 
werken dezer  gemeente, met liet gewoon onderhoud. 

, door  den architect F. .1. Paunckoek, in 
hel : het bouwen van het buitenverblij f 
Stad-eu-Buschzielil. 

Uandrrdafr .  Vlei. 
, ie  uren, door  het bestuur  van het heem-

raadschap vau do , in het f van 
; lo. hei uitvoeren van eenige vernieuwingen 

en herstellingen nau dc herdichtingswerken vnn -
n tel: 2o. de vernieuwingen en herstellingen uan 

de gebouwen van het hceinmadschnp; 3o. de vernieu-
wingen eu herstellingen met bet onderhoud vau hel 
jaagpad, langs de rivier  dn ; 4o. hel 
Uitbaggeren van eenige verzandingen en ondiepten in 
do rivier ; 5o. het schoonmaken der  rivier  over  hare 
geheele lengte, iu 3 perc. 

, tc 11 uren, door  deu comm. der  genie, iu 
Tivoli : het verbeteren van het tori . Bilj . 
mz. S , te  uren. g ƒ 01 s,ui . 

Zuld-l'rauleit , le 12 uren, door  het dijkshestuur 
van deu pulder  Zuid-t'rauiert , bij  A. , aun 
het Veer: hel veruieuweii cu onderhouden der  gewone 
aarde-, kram-, rijs - en stccnglooiiiigwerken uun don 
dijk van genoemden polder, gedurende het diensljaur 

. 
Ziarlkxee, door  het waterschap Schouwen, aan 

's s : te 12'j  uren: de gewone narde-, 
kruin- , rijs- en steeoglooiingvverken van tiet waterschap, 
in 0 pere.; te 1 uur: het verhoogen cu vi rzwareu der 
boezemkade, loopende langs den inlungdij k der  eerste 
inlaag vuu , in 2 pere. 

, bij  A. de n : het slatten eener -
naér, p. ui. laug 6646 , iu deu Zuidhoek ouder 

*  V rouw en parochie. 

E  — Zondag 7 i 1876. 

, 12 . 
. te 10 uren, door  den burgem. van 

(jfciiwardcrudcc l : de levering vnu 1150 stère grove 
gewsssehen riviergrin t 

lireelii , te ll '/ j  uur , door  de directie der  Ncrl. 
i;ciitrnulspoorwegmaatschappij: het leveren van 4500 
«niks eikenhouten dwarsliggers. 

, te 12 urea, door  het ministerie van marine: 
,jc levering van Amcrikauiischc inuslen; e nias-
(on; idem dekdelen ; grenen balk-, Noordschc en l'rui -
nsohc delen; grenen ribben, schrooton en latten: 
jennen delen; Vttrea delen*  gemaakt ijzerwerk; gogo-
l,.,i ijzerwerk; koper  in bladen, enz., koperen pijpen ; 
roodkoper  in staven; tin ; loud; zink in bladen en in 
blokken; ijzeren spijkers; kommaliegoed (koper- cn 
idikwerkj ; kommaliegoed (ijzerwerk): krutuerijnn ; vijlen; 
ifra l vau katoenen gareus; gasCokcs; sineckolcu; turf ; 
verfwaren; loodwit; dakleicu; kalk, zand cn schelpen j 
rrauwdock; karl - cu zeildoek: licht zuildoek; vlagge-
]oek; lakens: garens: duigen en bodemstukken ; sten-
;iue-kaarsen: huiden ot leder: reuzel: roet; groene 
leep; halfwit glas enz. 

n warden, le 12 ureu, door  het prov. bestuur: 
net éénjarig onderhoud der  werken behoorende tol 
net . ) 

irnliem , to 12 urea, door  bet iniuisterie van 
binnenl zakeu, aan het geOOUW van het prov. best.: 
liet bouwen vuu eeue wachlerswouing bij  dc -
-oerensehe brug op het Apoldoornscho kanaal. g 
f8050. 

Zwolle, 'sav. 3 uren, door  de Overijselschc Ver-
eeniging tot ontvv. van prOV. Welvaart, bij  Blankliur l : 
in'l verbouwen en veranderen vun een gedeelte vuu 
iet r  aan dc Nieuwe t aldaar  tot ecu 
lokaal voor  hel museum vau iiaturalicu . Aauw. 

, to 10 uren. 
Jeure, in het : het afbreken eu weder-

opbouwen oenor  burgerhuizing cu winkel, aau de 
liidstraat , aldaar. Aauw. 9 , te 10 uren. 

Zaterdag, 13 . 
, le 11'/., ure», door  de Nederl. Centraal-

ipoorwegmaatsobappij: het wegbreken en wederopbou-
wen van eeu kap cn bijkomende werken aan dc 
rij'uigremis e en atoliers te Utrecht, bcuoveiis het 
bouwen van oen porliershuisjo. Aauw. S , te 
|Ü' r ' i uren. 

l borgen e 11 uren, door  bet polderbestuur, 
nan het Veerhuis: het herstellen vuu den afslag en 
lu"  weer  ondcr-proliel-brengen van den i 
Sclisnrdam. 

> l i jn-nl»al , tc  ureu: lo. door  het gemeente-
hrsluur : de levering vun O'.lll 1 onderhoudsgrint; 
:V door  het polderbestuur  vau Nieuvv-Noordbeveland : 
iiV* levering vnu 50 scheepstous gesoileerden Vilvoord-
sclieu steen, 120 idem afvul van l̂ essiiieesebcn of 

n steen, 2U00 sluks nieuwe eiken perkoen-
palen en S0 bossen droogrict; So. door  bet polderbe-

 vuuOud-Noorilheveland : de gewone onderhouds-
rn vcrinouvuiigsvve.rkeu aau deu zeedijk van genoeni-
ïen polder. 

, te 12 ureu, door  burg. en weth. van 
n : lo. het leveren vau 25 stuks schoolbanken 

voor  de school voor . U. . O. te Velp; 2o. het 
bouwen van eeue school voor . .  O, te ; 
;io. het maken vnn een steenen duiker  enz. hij  de 
openbare school te Ellekom. Aanw. vau uo. 2, 2 
dagen vóór de besteding, te 1) uren. 

, ten raadhuize: lo. te 12 uren, door  burg. 
en weth. van : het maken der  aardebaan en 
kunst werken -en het mot klinker s bestraten van een 
weg, strekkende vun don s grooten weg vau 
s-ifoseli naar  Tilburg , onder  de gemeente , 
hij  de n Berkehnuus, tot nabij  het raadhuis 
it* , met. een zijtak van dc kerk te n tot 
de , samen lang 5090 : io. te 12'j 
uren, door  burg. en weth. vnn : hel ninkeu 
der  aardebaan en het met klinker s bestraten van de 
Aclilerstrnai , onder  do gemeente , vun dc 
bestaande klinkerbestratin g nabij  de openbare school 
lol- en nniisliiittii.d e aun den s grooten weg van 
's-llosch nunr  Tilburg , lung '.'70 . Aunw. \i en 11 

, telkens te 11 ureu, aanvangende te , 
Be-erta. le 4 uren, door  hel gemeentebestuur: de 

levering vuu 500 stère verbrijzelde keien. 
, le 5 uren, door  het watersehnp Groot-cn-

i in-Baarzunde, in Biiiteulust: het bouwen vun eene 
nieuwe steenen suuticsluis iu duu zced'jk van deu 
Elizabetpolder, gein. Breskens Annw. '.) cn , 
telkens van S—5 ureu. 

, bij  den adm. kerkv. Vnn der : het 
rerven der  kerk van de . gemeente. 

, S . 
, le 10 uren, door  den eerstaanw. inge-

nieur, in liet calé c Behe Vuu : het vernieuwen van 
runieu en vloeren iu knzernegebouwen eu het makeu 
van oen regenbak le . Bilj . iuz. 13 , 
b:j  den ingenieur  voornoemd. 

, te lo ureu, door  het ministerie vau 
binnen), laken, uau het gebouw van hel prov. bost.: 
int makeu van een gedcelie der  werken voor  den aan-
leg ceuer  nieuwe huvenkom aan de Zuid-Willemsvaart 
te . Anuw. 8 en 10 . . 

, tc  uren, door  B. J. Stans, hij 
Wed. de Graaf: liet bouwen van een schuur  met 
annex wagenhuis eu graanzolder  eu een woonhuis, 

tr a nek er  te 12 ureu, door  deu burgemeester  vnu 
l'riiuekcradeel : de leveling vnn 400 slère riviergrint . 

Zntlen, le 12 uren, door  provisoren vun bet Born-
bof: het wegbreken vnn eenige gebouwen teu zuiden 
van het gesticht tegen de Bornhovenstraut, en het 
ter  plaatse slichten vuu een gebouw met woon- en 
slaapkamers voor  proveniers, overeenkomstig het ul-
rsaean plan voor  verbouwing. Anuw. 10  lo 10 
aren. 

Vriiliem , tc 1 uur , ten kantore van E. van : 
het oprichten vuu een gebouw bestemd voor  ecu niu-
i'hiiial e lijstenmakerij  inde Boekhorsten tranl . Aauw. 
18 , te 10 uren. Bilj . inz. te 10 uren. 

, door . Escnhuclie Jr.: de fundeering 
r  5 panden hoek g en Aert-vuii-Nesslrnnt, 

bestaande in het inslaan der  puien met bijlevering vnn 
kespen en platen. 

i , door  liet bestuur  der  schutterij: het ver-
houwen vau het gildoliuis. 

üin-dae, a . 
Purmerende, te i uren, voor  N. Brautjes, ten 

kantore vun don architect 11. 1'. van den Aardweg: 
bet bouwen van eeue Noordliollandsehe boerderij, op 
kavel uo. v'i iu den polder  aan deu zeedijk bij  Nauoma. 

lirerht , te 2 ureu, door  de inautsehuppij  tot expl. 
Van Staatsspoorwegen, anu het centraalourcuu: hel 
met keien bestraten vuu den toegangsweg vnn dc brug 
"ver  de Willemsvaart lot do veelading op hot slutiou 
Zwolle, en eenige daarmee iu verband staande werkeu, 
'en behoeve vnn den spoorweg vau Arnhem uanr 
-ceuwarden. g f

tneek , te 3 ureu, bii Agema : het bouwen van cene 
burgerhuizing e. n. te . Annw. 15 , te 
10 uren. 

. ' 3 - *»
, ln 11 ureu, door  het ministerie van bin-

nenl. zaken: lo. het herstellen van den zuider  leidani in 
net Zvvolsehe p over  3300 „  van 8660 - tol 

0 ,  het sluisje der  Greente. Aunw.  cu 13 
, te  ureu. g ƒ 96,700; 2o. de werken 

'ot voortzetting der  verbetering vnn dc s 
onder , tusschen do kilomclorraaien 
125 cn 127. Aanw. 10 . g /

, te 12 uren, in het logement t Gooi-
land: het houwen van 2 woonhuizen onder  één dnk. 
Aunw. door  den bouwkundige .1. , aldaar, 
15 , te 12 uren. 

g (op Texel), te 12 uren, door  de 29 gemeen-
schappelijke polders op Texel, op het raadhuis: het 
graven vun scheiding- cn uitwateriugslooteu, lang 
3.5,592 , hot mukcu vnn kaden, lang 7972 . het 
aanleggen vnn wegen, lang S122 . benevens 5 op-
en ufrillcn , alles iu den bedijkten polder  hel Noorden, 
gelegen iu de gemeente Texel. Annw. 15 en 10 . 

g , |N . 
i idioom, te l l ' j  uren, in het rechthuis: eenige 

hesehocijngswerken. . bjj  den opzichter  vnn der 
Breggen, aldaar. 

, te  uren, door  het iniuisterie van bin-
nenl. zakeu, aan hel. gebouw van het prov. bestuur: 
lo. het aanleggen van 2 mot steenen bezette rijshool-
den op het. Noordcrslraud van Vlieland. g 

 2o. bel voortzetten der  voorziening van den 
onderzreschen oever  langs bet. Zuideistraud vau Vlie-
land. g / 31.O00. Aanw. van beide 13 . 

Vrijdag , . 
ViiaNrli , tc lO'/ j  uron, door  het ministerie van 

biuuenl, zaken, aau liet. gebouw van het prov. best.: lo. 
de verbetering door  begriutiii g en bestraling vuu den 
linker  'iiidorber m der  Zuid-Willemsvaart iu Noord-
Brubuut . van sluis no. 7 tot beneden de Aarlcrixlcl -
sche brug ouder  Aarle-ltixtel . Aanw. 13 en 15 . 

g ƒ 7 1 5 0; 2o. het bouwen van bnzallinuren 
langs deu schutkolk van sluis no. 9 der  Zuid-Wil -
lemsvaart iu Noord-Brabant. g / 10,000. 

Wij k (Noord-Brabant), te 11 uren, door  burg. cn 
weth,: het bouwen vau eene sclioul eu onderwijzers-
woning. . bij  den opzichter  .1. vnn Tuyl Gz., te 
llcusdeu. Aauw. 15 , te 10 oren. 

litnnterdam , te 11 uren, door  het ministerie vau 
koloniën, nau het koloniaal etablissement: dc levering, 
in 35 perceelen, vun: 12,000 Eng. tons Newcastle 
steenkolen; l«S,»«>9 . divers ijzer: 3050 . staal; 
1090 . zink in bluden; 200,000 . gietijzer; 
15,000 . blauwe haai; 5000 . idem, iu 2 bestek-
ken; 5000 wollen dekens. 800 idem in 2 bestekken; 
0000 spreien; 5000 . wit kiissensloopenkatoeu; 3000 
nrleans halsdoeken; 3000 hoofddoeken: 1500 messeu 
met schrede, riem en gesp; schoen-cn kleedermakcrs-
gercedschnppen; 50 stellen teekenniodellen (vau ijzer-
draad en latten); 50 idem idem (van karton): 3005 
rjem divers papier  en 500 pakken bordpapier. 

lleiiikcii*/.i,nd . le 12 uren, door  burg eu weth., 
bij  11. : het afbreken der  gemeenteschool met 
onderwijzerswouing eu het stichten ceuer  nieuwe idem 
met idem. Aanw. 12 , te 10 ureu. 

, te 3 uren, door  het bestuur  van den ca-
lami teusen polder  Nieiiwc-Neuzen, in het Nederlandsch 

: het maken vau werken tot neve.rvcrdcdi-
ging. Aauw. 12 on 10 . 

, ter  secretarie vau den Zuiderpolder  onder 
c cu Spaaniwonde : liet non ven vau 

ecu achtkanten wmdvrjselmolen. 
Zaterdag, . 

Bde, te lO'/ i uren, door  burg. en weth.: het ver-
grooten vuu de school te Ederveen, nabij  het station 
Veenendual. Aanw. 12 , te 10 ureu. Bilj . inz. 
19 , ter  secretarie. 

, tc 11'/a uren, door  burg. eu welh.: dc 
vergrootiug der  school en liet doen vnu eenige repu-
rutieu uan deze cn de onderwijzerswoning. Aanw. 11 

, to 12 uren. 
Putten (op de Vcluwc), tc 11 uren, door . Barou 

van Tuyl l van Serooskcrkcn, rentmeester  van het 
, hij  den logementhouder  Vnn : 

hei afbrekeu ceuer  bcstaaude bouvvhoevo met bakhuis 
eu wagenschuur, cn het bouwen eeucr  nieuwe bouw-
hoeve op eene andere plaats, op liet boerenerf Groot-
Veen huizen 

 , to 1 uur, in het kantoor  der  gemecute-
gasfubrick : de levering van 50,000 . Eng. gnskolcu. 

tttarinkanaal,  le 2 uren, bij  W. 11. Slim: het af-
breken vuu een paar  bestaande huizen en het daar 
ter  plaatse bouwen van ceuo boerenhuizing met koets-
huis c. u. te Studskuunul, gem. Wildervank. Aunw. 
15 , te 2 uren. 

Yvarkum . bij  C. Tjebbcs: cene vergrooting en ver-
timmcrin g uan de boerenhuizing, bewoond door . 
Valleiiga, in het lle.idcuschap ouder  Workum. Aauw. 
17 , van 10—12 uron. 

. 21 . 
, door  kerkv. der . gemeente, bij  den 

architect . G. de Jong: de herstelling vnu het dnk 
en de goten nau de k , nldaar, in 2 perc. 

, n . 
Etikliui/a-ii . te  uren, door  dijkgraaf en heem-

raden van , in hef e 
; het verbeteren van steenglooiing ou verder  aun 

de ii i landschot- Wesl-l'rieseheu omringdij k in 
den jur e 1876 te maken eu te onderhouden weiken. 

Saterantart, te  ureu, door  burg. eu weth.: de 
levering vau houtwaren, benoodigd ann den mond 
der  Eem, enz. 

imalerdain, te  ureu, door  de . n 
spoorweginaalschappij, iu het stationsgebouw : lo. liet 
verruimen van bermsloolen in den polder -
waard; 2o. t uitbreiden vuu de sporen enz. op de 
stations te d eu te ('astricum; 3o. het 
uitbreiden der  spoorinirebtiug met bijkomende werken 
op hel station le Nourd-Seluirwoude. 

, SS . 
l'lrrrhl , tc 2 ureu, door  de maatschappij  lot expl. 

van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: hot 
liggen van sporen en wissels, hel afbreken en weder-
opbouwen vuu eeu steenen vvuchtcrsliuisjc, hol ver-
plaatsen vun een houten idem onz. op het station 

) 'cu bidioevc van den spoorweg -
mond. Annw. 9 . g . 

, a.» . 
toiiidi. i och . door  hel gemeentebestuur  : de levering 

van 150 slère herggruit eu 20 stère mueudum. 
Vrjjdaic , S . 

'- , te 10-..J uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, uan het gebouw van hel prov, best.: 
hot op diepte brengen eu onderhouden der  haven lc 

. g /53SO. 
, SO . 

l'trerlit , te 2 uren, door  de maatschappij  lot. expl. 
van Staatsspoorwegen, uan hel eenlruulbureau: het 
afdammen der  middelopening van de spoorwegbrug 
over  de k tc Breda, en het maken en leggen van 
eeno noodbrug. Aunw. 15 . 

lieldrep, 20 April : het bouwen vnn een post- eu 
telegraafkantoor  met ; ingekomen 4 
bilj. , als: 
V. van den Berg, tc , / 5780 
G. , .. Stratum, „  5700 
.1. vun Gaal, ., , „  5499 
A. vau Gaal, .. Geldrop, „  5440 

, 20 April : het doen vau werken auu dou 
Zuidooster- eu den Nekkermoleu. met het zesjurig on-

derhoud van dn 4 watermolons van het hcemraudschnp 
Wormor , Jisp cn Nek; gegund aan Vredendnin en 
Co., te Zanudijk . voor  ƒ  'sjanrs. 

, 20 April : het bouwen van cn 
woonhuis mol schuur; minste inschr. was 11. Bos, te 
Uithnisermesden, voor  / 0889. 

Neuten , 20 April : lo. hel éénjarig onderhoud vuu 
dr kazernegehouwen; minste inschrijver  was . P. .1. 
van , te Neuzen, vonr . 

2o. idem van de werkeu tc Neuzen en te Ellowonts-
dijk ; minste inschr. wus dezelfde, voor  ƒ3250. 

8o, idem van de zeeweringen: minste inschr. was 
. , te , voor  / 4150. 

Waarde, 21 April : het herstel, de vernieuwing en 
het onderhoud tot 30 Apri l '77 van do aarde-, kram-, 
rijs*  en stcouglooüugwcrkcii auu dc waterkeering van 
het waterschap Waarde: ingek. 0 bilj . als: 
A. vnu l'opcriiig . le Bruinisse, / 18,065. 
Van den Brink . „ , „  18,000. 
1'. J. Visser, „ , „ ,925. 
(;. dc Wilde, „ . „  17,900. 
J. van , „  Breskens, * ,, 17,748. 
C. Bolier  Cz., „  Bruinisse, „  17,725.50 

Veendam, 21 April ; het maken vau 2 wulbeschoei-
iugeii nevens het logement Java en het boiiedenver-

t te Venndniu; gegund aun J. (i. Prummel, te 
Veendam, voor  ƒ1992. 

, 22 April : lo. het éénjarig onder-
lioud der  werken; minsle insehr. was VV. van , 
te , vonr  ƒ4599. 

2o. idem der  kazeruegchouwoti; minste inschr. was 
dezelfde, voor  ƒ1989. 

fluwerkerk , 22 April : het afbreken eu wederop-
bouwen van eoue landbonwsehuur: gemijnd door
r' . Wisse, te Zierikzee, vonr  ƒ42119. 

, 22 April : de vernieuwing cu bet onder-
houd der  gewone narde-, krum- en rijswerken vau 
Baarland: iugek. 0 bilj. , als: 
.1. s , te , f 12,500 
C Zei-vaart, „  Baarland, „  10,873 
.1. , „ , „  10,000 
J. , „  Buurland , „  10,480 

. , „ , „  10,300 
1'. J. Visser, „ , „  10,190 
gegund. 

. 24 April : het houwen eeucr  brug over  dc 
.Singelgrncht ju den Nieuwen weg naar  Ginneken; 
ingek. 2 bilj. , uls: 
A. , te Zevenbergen, ƒ 10,298 
B. Verlegh, „  Giunekrn, „  8,984 

llarne, 24 April : het bouweu van 15 arbeiderswo-
ningen; ingek. 7 bilj. . als; 
.1. Witwind . te Almelo, ƒ 17,373 
C. Eckhardt, „  idem „  16,685 
B. . Trooster, ,. Zwolle, „  10,590 
Tijlstra . „  Enschedé, „  15,900 

, „  Almelo, „  15,025 
B. Eshuis, „  idem „  14,977 
F. , „  Borne, ,, 13,991 

leswaard , 25 April : het vijfjari g onderhoud van 
de 3 s ens. van den 1'alcnstijnscheu 
polder; minste inschr. was . , te Zeg-
waard, voor  ƒ5222. 

Groningen, 25 April : hel bouweu van 5 verschil-
lende woningen hij  de sluizen van Groningen nnar 

; ingek. fi  bilj. . als: 
le n G. . Spoelstra, 

. f Wieders, „  Envclguniie, 
. Vos, „  Sappemeer, 

.1. P. Schaufsmu, „ , 
A. f en 

J. v. d. Bos, „  (Jroningcn, 
P. We-dcrbunn . „  Oldehove, 

. 28 Apri l - het verbouwen van cen huis tot 
winkel en bovonhuis 
A. v. d. Akker . 
G. , 
1*. < tomen 

f 29,000 
,, 2S.990 
.. o 
„  27,286 

„  27,249 
„  26,1175 

-kun,en 3 biljetten , als
te Breda, ƒ 3560 
„  idem „  3520 
„  Teteringeu, „  2841 

 26 April : het bouwen van eoue kosterswouing 
bij  de , . kerk; gegund uan W. k , te Ooy, 
voor  ƒ 1 7 98 

vni.n r.i..in , H) April : hel aanbouwen van ecu 
gestichl voor  bestedeliugeu en iuvalieden, en oonige 
vernieuwingen uau het ziekenhuis, eeu ea ander  be-
hoorondc tot, het ' weeshuis der . gemeente; 
iugek. S bilj . als: 

. v. d. , 
VV. J. vnn Berkn.n. 
A. Cruijf f cn 

11. Schouten, 
A. Aaldcrs, 
\ . . . 
W . . t , 
11. J. . 
('. .1. s Jsn., 
.1. .1. Boekliolts, 

. . vau Voorthuij ï 
J. v. d. , 
Staal en llualmcijc r  , 
A. Palas, 
.1. van , 

. Oerlij n en 
A. J. dc , 

J. B. E. llauet, 
Bosch en , 
G. W. do r  eu 

11. , 
, 2? Apri l : het doen van eenige verande-

ringen cu vernieuwingen uun dc hoogere burgerschool, 
school C en  eu dc bewaarschool in dc Jausslraat; 
minsle iuschr. wns .1. S. van Veltbuizon, te , 
voor  ƒ 1315.50. 

/.ierii./ee, 27 April : he' maken der  houten fun-
deering voor  het te stichten sloomgomiial vuu het 
wnterschap Schouwen; minste iuschr. was . . vnn 
Besoijen , te Schcrpenisse, voor  ƒ 12.0S9. 

, 2S April : de levering aan dc urtilloric-stapel -
ou coiisiructieniugnzijneii van: . bandijzer, 
2100 . druadijzer , 6600 . plaatijzer  eu 55,000 

. siuafijzer; ingek. 5 , uls: 
band- draad- plaat- staaf- totaal, 
ijzer. ijzer. ijser. ijzer. 

Gobr. v. d. 
Vliet , 
. S. Stok-
vis en Zu., ƒ14.52 /32.80 / 17.3S ƒ12.00 8847.78 

13.60 20.95 15.14 " 
4',l00 kg. 0000 kg. 

13.20 . 0 14/J5 
i 1500kg. 500kg. 
, 20.40 19.95 

W. Bernet 
on Co., 

te Amsterdam, / :|J,S()ti 
.. idem „  31/j-n 
„  idem „  :i
„  idem ,. 30.1
„  idem „  311.050 
„  idem „  30,0i0 
„  idem „  2'J,S80 
u idem ., 20,333 
„  idem . 20.430 
„  idem „  20,000 
„  idem „  27,003 
„  idem „  27,072 
„  idem „  27,000 
„ m . „  26,600 

„  Amsterdam . „  20,430 
„  idom „  86.000 
„  idem ., 36,686 

„  idem „  21,608 

, en Co.. 

s en 

!l7f,.0.-| 

11.611 S71J.26 

13.20 22.70 16.25 20.02 
 15.000 . rink  in blokken on 1000 . link 

plaat j ingekomen 5 bilj- , als : 
zink in bl. zinkplaat totaal 

Gebr. Abraham, f  / 35.24 ƒ 14,131
1.. .1. Entboven 

27.1S 37  12,605. 
20. S 
25.70 41.00 12,015.50, 

 S7
f.r.iilng.11, 2S April : bet verbeteren der  buiten-

havoiigculeu le ; ingek. 3 bilj. . als: 
J. J. Sijdzc», te Varinsum, ƒ 11)9,236 

en Co. 
S. A. Vlos én Zn., 
G. J. leeuwenberg, 

. S. Stokvis en Zn. 

J. Schreuders, te Winkel, ƒ 133,333 
. Bos , „  Sliedrecht, „  133.0U0 

, 2S April : het éénjarig onderhoud der 
werken behoorende tot het ; minste in-
schrijver  wns . . Palstru, tc Franeker, voor  ƒ2570. 

\euzcn. 28 April : de jaarlijksch e onderhoudswer-
ken aan deu polder  Nieuwe-Neiizen; minste inschr. 
wns ('. m Jz., tc Sliedrecht, voor  ƒ27,000. 

, 29 April : het mukon vau een geheel nieuw 
gebouw, dienende tot drukkerij , zetterij, administra-
lie- en diructielokaleu eu portierswoning voorde cou-
rant ' ywlerland in de Parkstraat: ingekomeu 6 
biljetten, als: 

. do , te , ƒ 32,200 
A. Vermaes Wzn., „ , „  30,000 
V. d. Tas, „  's-Gravesande en 

e Visser, „  Gorinchem, „  29,000 
k on Vau dor 

, „  Arnhem, „  28,100 
Jansen eu , „  Utrecht, „  28,000 
J. C. Tom, „ , „  27,938 
gegund. 

Xwanialac, 29 April : dc zinkwerken on steenbe-
stortingen uun dc wuterkeeringen der  polders -
retn. Eendracht en ; minste iuschr. was 
C. m Jz., te Sliedrecht, voor  ƒ43,300. 

trnliein , 2'J April : het maken van eene riugkade 
op den linkeroever  van den n even boven Arnhem; 
iugek. 4 büj. , als. 
J. van Straten, te Utrecht, ƒ 9500 
A. Vale;, „  Arnhem, „  0800 

. W. Jansou, „ , „  6700 
W. . Nijenes, „  Arnhem, „  0500 
gegund. 

m phen. :t0 April : hel aanleggen van een klin -
kerweg van die gemeente naar  Spruudcl; vuu de 13 
inschrijvers was de hoogste J. Bennebrock , tc Oud-
Gastel, voor  /'17,630; de minste J. . Wessels, te 
Tholen, voor  ƒ15,187. 

Amsterdam, 1 : hel bouwen van de openbare 
school, met gymnastieklokaal, op de Schans: minste 
inschr. wns . Ozinga, te Amsterdam, voor  ƒ79,800. 

laaesi, 1 : hot verbouwen van hei huis van 
Starke; ingekomen 3 biljetten, als: 
(i. vnn de Grampel, te Assen, ƒ 9 6 10 

. Wessels, „  idem „  9596 
o Winters, „  idem „  9347 

gegund. 
, 2 : de levering van brandstoffen aan 

de militair e wachten iu het ; minste inschr. voor 
steenkolen wns J. C. Stoop, te Breda, voor  ƒ1.68 per 
100 . 

m , 2 : het makeu vau cen nieuw tuin-
orkost in de Sociëteit Vereeniging; slechts 1 biljet 
ingekomen van J. Visser, te , voor  ƒ2860. 

ttrerlit , 2 : hot verbreeden cn afsluiten vau 
het sloepbordes, hot maken vuu een kiiartjesbureau 
onz. aan het sOtliou vau deu g tc Amster-
dam : ingekomen 3 biljetten , als : 
W. A. G. Jansen, tc Utrecht, ƒ4730 + ƒ 1 16 voor 

behangen wacht kamer, 
 J- s Jz., te Amsterdam, ƒ4600 ƒ 100 voor 
idem, 

C. Franken en P. S. , 
te Amsterdam, ƒ 4 2 03 f 49 voor 
idem. 

, 3 - het afbreken van het gebouw ge-
naamd ; dc hoogste inschrijving , vau 
A. B. Baars, te Amsterdam, a ƒ4317;, kon, wegens 
een gebrek iu den vorm, niet in aanmerking komen; 
gegund uun J. Eckhardt, te , voor  ƒ3350. 

Anmterdain, 3 : hot bouwen van een vleugel 
uau het ziekenhuis van de . diaconie; ge-
guud aan Bosch en , le Amsterdam, voor 
f 36,686. 

, 3 : het bouwen van eene onderwij-
zerswouing; ingek. 6 bilj- , als: 
S. van Soest. te . ƒ 7832 
J. , „  Wilms, „  7289 
C. Verwey, „ , „  0983 
A. , „  idem „  6900 
G. , „  Wilnis , „  0889 
P. F. , „  idem „  6789 
gegund. 

Vervolg der Berichten eu . 

l ï  N N E N A N"  1). 

Amsterdam. e buitengewone vergadering 
van aandeelhouders der j  tot exploi-
tatie van Staatsspoorwegen werd den 1 i ge-
houden en door  velen bijgewoond. n e 
namelijk liet hooge belang eener  spoedig te nemen 
beslissing over  een voorstel van het , ter 
bekrachtiging van een tusschen den -
generaal en den Belgischen Staat gesloten overeen-
komst tot afstand aan laatstgemeld» van de lij n 

. n wist dat, als het bij  de sta-
tuten vereischte aantal aandeelen in deze verga-
dering niet vertegenwoordigd mocht blijken , d*; 
beslissing tot een volgende zou moeten worden 
uitgesteld. e vuorzitter , Jhr. . C. J. A. den 
Tex, kon deu aanwezigen mededeelen , dat meer 
dan 20  aandeelen vertegenwoordigd waren, 
terwij l rui m  het als minimum vereischte 
aantal uitmaakten. — Aanvankelijk scheen het of 
niemand over  het voorstel wilde discussieeren. 
Eindelij k trad dc heer  J. P. dc Bordes op, om 
eenige inlichtingen te vragen over  de redactie 
van een paar  artikelen, over  de vraag of de 
volgens art 2 ten laste der j  ge-
brachte, te t aan te leggen werken kostbaar 
zouden ziju , en ovei de  franken, die de 

j  zou te betalen hebben. Ten slotte 
gaf spreker  te kennen, dat hij  de overeenkomst niet 
aannemelijk oordeelde , omdat de j 
zou afstaan het meest voonleelige deel van de 
lij n Eindhoven- , namelijk de zuiderlij n 
tusschen t en , en zou behouden het 
minst voorueelige, namelijk de imoederlijn tus-
schen Eindhoven en . 

Spreker  had uitgerekend, dat de bruto-opbrengst 
der  lij n t bedroeg ƒ S830 per  kilo-
meter; de y moet betalen ƒ 3 8 0 0, 
blijf t dus over  ƒ '>000. e bruto-opbrengst der 
lij n t bedraagt /'3040 per  ki -
lometer; de j  moet betalen ƒ . 3 0 2 0, 
blijf t dus over  ƒ 2 0 voor  de geheele exploitatie. 

j  komt nu nog dat, gelijk in een in het 
Handelsblad van  Apri l  vooi komend artikel 
nader  is uitgewerkt, een lij n voor  den Neder-
tandschen handel, waardoor  het verkeer  met -
zas d wordt bespoedigd, 
zal verloren gaan. e Belgische g zal 
toch, bij  aanneming van het voorstel, den sleu-

http://nniisliiittii.de
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tel in handen  vnn dat verkeer. t nu 
arht spreker  voor  Nederland oiiwensrhelijk. en 
hij  vraagt daarom; zul het overgeven van  lij n 
nadeelig zijn voor  den handel, en zou de
rin g in dat geval den  willen ver-
goeden het verlies, dat zij  /ouden lij  len door 
het behouden der  lijn. ' 

e heer  F. s'Jacob,  der 
, begon met zijn genoegei. te kennen 

te geven, dat de hei r e s hem ongezocht 
gelegenheid verschafte om de door  hem met de 
Belgische g gesloten overeenkomst te 
verdedigen. a gaf hij  eenige inlichtingen 
op de gedane vragen. t bleek o. a., dat 
te t een nieuwe loods voor  den locomotief-
dienst zal moeten worden gemaakt en ten noor-
den van het station aldaar  een hoekje grond ten 
name v&n den Belgischen Staat zal moeten wur-
den onteigend, om er  een eindstation in te 
richten. g geraamd , zouden de kosten van 
het laatste ƒ 5 0 , 0 00 bedragen. t het oog 
op de niet duidelij k geoordeelde redactie gaf 
spreker  mededeeling van een schrijven van den Bel-
gischen , waarmede hij  had onderhandeld, 
inhoudende dat deze daaromtrent dezelfde opvat-
ting had als spieker. e 100,000 franken dienden 
tot afkoop van een jegens de u e 

 in 1805, ten opzichte der  aanslui-
ting aan het station te Flemalle, aangegane ver-
plichtin g , welke de j per  jaar op 
12,000 franken kwam. Wat de bedenkingen van 
den heer e Bordes aanging, merkte spieker  op, 
dat die heer  vergeten bad in rekening te bren-
gen een zeer  belangrijken factor, namelijk de 
exploitatiekosten. e nu bedroegen voor  een 
berglij n al- die tusschen t en k hel 
dubbele van die voor  eeu vlaktelyn, gelijk tus-
schen Eindhoven en . n kun ze gerust 
op 100 procent rekenen. e behouden Noorder-
lyn zou nog wel verlies opleveren, iraar de 
Zuiderlij n leverde bovendien f 25,000 verlies, die 
eene j  niet ten behoeve van den 
handel op zich zou kunnen nemen, gesteld al 
dat de handel daarbij  zulk eeu groot belang had, 
hetgeen spreker  ontkende, met een beroep o. a. 
op bet feit, dat de Amsterdamsche handel voor 
niet meer  dan f 1 per  dag en per  kilometer  aan 
het goederenvervoer  deelnam. t geheele ver-
keer  bedroeg /'  10 daags per  kilometer  en per 
dag, waarvan / 5 voor  het personenvervoer. 

j  komt nu nog, dat men toch afhankelijk 
is van de Belgische g wat betreft de 
aansluiting aan België, en dat de Nederlandsche 

g aan de j  altij d heeft ver-
weten het schadelijke vande exploitatie der  thans 
afgestane lijn . Ann de krachtdadige hulp dei 
Nederlandsche g is het dun ook te dan-
ken, dat dezelfde Belgische r  thans deze 
overeenkomst heelt gesloten , die vour 0 maan-
den de verklarin g had afgelegd, dut België zich 
niet met de exploitatie van deze lij n zou be-
lasten. 

e heer e B. antwoordde, dot hij  wel in 
aanmerking heeft genomen de exploitatiekosten , 
en daarvoor  genomen die van 1871 , zijnde voor 
deze lij n 05 pet. der  bruto opbrengst; doch dat 
het tot niets zou leiden verder  met cijfers te 
discussieren \ maar  hij  constateert: dat de -
recteur-generaal heeft verklaard . dat de handel 
geen nadeel zul lijden door  bet overgeven r 
lij n nau de Belgischen Staat, en dat onze -
rin g aan de aandeelhouders het verlies niet zou 
willen vergoeden, dat zij  zouden lijden door  de 
lij n met het oog op het handelsbelang te houden. 

e  antwoordde, dat het 
nadeel voor  den handel niet noemenswaardig zou 
zijn , en dut de g de bedoelde vergoe-
ding stellig niet zou geven. 

. n é vroeg eenige inlichtingen 
over  den invloed, dien deze overeenkomst zou 
hebben op processen met de e 

j en kreeg daarop een zeer  gerust-
stellend antwoord — Bij  de stemming verklaarden 
zich slechts 2 aandeelhouders tegen de overeen-
kon st', uitbrengende 9 stemmen; zij  werd dus 
goedgekeurd. e l gaf eindelijk 
nog te kennen, dat er  een gegrond vooruitzicht 
'bestond dut in de eerstvolgende ulgemeene ver-
gadering de overeenkomst met de Nederlandsche 

g uun de goedkeuring vau aandeelhouders 
zou worden onderworpen. 

Advertentien. 

Te p voor  /*15. 
 door  N. . , li l lederen liand. 

s /
Adres bij  den boekhandelaar  J. C. C. UUCP, 

te

i TE , 
gelegen bij  bewoonde Villu s te Hilversum en 
uitsluitend voor  den buuw van Villu' s beschikbaar. 

e der  koopsom kun duurop als k 
gevestigd blijven.  brieven, onder  het 
motto , bij  den BoeJihandelaar  J. 

, St g te Amsterdam. 

E. . 

T

Specialiteit  ter  bewerking van 

t'njzcn  schetsen op uancraye. 

Aanbes ted ing. 

Teekeningen liggen ter  inzage bij  J. . E 
N ann de  van af  8

Aanwijzin g op bet terrein 13  e. k. des 
voormiddags 10 uur. 

n in te zenden 15  e. k.. 
des voormiddags 10 uur : opening daarvan des 
namiddags 1 uur , op het r  van deu r 
E. VA N , Bovenbergstraat. 

n geeft de Architect VV. A. , 
bij  wien bestekken  50 ('t. verkrijgbaa r  zijn. 

Aanbesteding. 
Op Woensdag den 17 t 1870, des middags 

tei 12 ure, zal onder  nadere goedkeuring van 
, door  bet E VA -

 BESTUU  VAN T P 
 29 E S op 

Texel, op het s aan den Burg op
worden aanbesteed: 

e uanbesteding zal geschieden bij  enkele 
inschrijvin g volgens § 4*14 der  Algemeene Voor-
schriften. e insclirijvingsbiljette u moeten  uur 
vóór de aanbesteding franco wurden ingeleverd 
bij  deu f vun voornoemd Waterschap nau 
den Burg op Texel. 

e noodige aanwijzing zal worden gedaan dour 
den s S. . T te Oudeschüd, op den 
15 en 10 i bevorens. 

t bestek is op franco aanvrage en tegen toe-
zending van een postwissel ad ƒ 1.— te bekomen 
bij  den Secretaris van genoemd Waterschap uun 
<len Burg op Texel. 

, 28 Apri l 1870 

Het Collegia van  Bestuur voorn., 

S. , Voorzitter. 

Sn.  Pz., Secretins. 

Aanbesteding. 
r  en 8 der 

gemeente  zal worden

Bestekken zijn op franco aanvrage verkrijgbaar 
op de Gemeente-Secretarie tegen betaling vnn 50 
Cent. 

Aanwijzin g op het terrein zal geschieden den 
12  e. k., des voormiddags ten 10 ure. 

e inschrijvingsbilletten behooren vóór uf up 
den 19  1870 up de Gemeente-Secreiarie te 

 te worden ingezonden. 
e opening daarvan zal plaats hebben op den 

volgenden dag, des voormiddags ten 1 . ure. 
, den 22 Apri l 1870. 

Burgemeester eu Weihouders voornoemt!. 

VA N , Burgemeester. 

TE N C A T E , Secretarie. 

P van gebruikte
 en

 en  afkomstig 
van de lijnen der  Staatsspoorwegen en liggende 
op de stations  Zutphen,
Zwolle, , Venlo, Horst-
Sevenum, Tilburg en Bergen-op-Zoom. 

e voorwaarden van verkoop liggen von af den 
2den i 1870 ter  lezing aan het Centraalbu-
reau der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bij  de e n te Utrecht, uau 
de bureaus der s te  Zut-
phen, Breda, Venlo, 's  en Bergen-vn-Zoom 
en aun de bureau's vun de s le 
Zwolle en te Tilburg, en zijn aldaar  op franco 
aanvrage te bekomen. 

n rijn  op bovengemelde plaatsen te 
verkrngen. 

, volgens bet bij  de voor-
waarden van verkoop vastgesteld model, wurden 
ingewacht uiterlij k den 23sten i 1876, des 
namiddags ten 2 ure, uau geuuemd Centiaulbu-
reuu te Utrecht. 

Utrecht, deu 2deu i 1870. 

k „de e Ussel." 
 A

l iu  eu
 enz. 

.  te . 
 eu N vnn

vuor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten vun 
 en  en 

 enz. enz. 

n Almelo—Salzbergen. 

P van gebruikte Spoorstaven, Punt 
stukken eu eene Tongbeweging, afkomstig 
vnn de lij n A  m e  o- -Sa lsbergen en liggende 
op de stations Ahnelo, Borne, Otaentoal, Bent-
heim, Schuttorf en Salzbergen. 

e voorwaarden van verkoop liggen vnn af den 
2den i 187G ter  lezing aim het -
reuu der j  tot Exploitati e van Staats-
spoorwegen bij  de e n te Utrecht en 
aan het bureau van den r  te Zut-
phen, en zijn aldaur  op franco aanvrage te be-
komen. 

n worden gegeven duor  den Sectie-
r  te Zutphen. 

, volgens het by de voor-
waarden van verkoop vastgesteld model, worden 
ingewacht uiterly k den 23sten i 1870, des na-
middags ten 2 ure, aan genoemd Centraalbureau 
te Utrecht. 

Utrecht, den 2den i 1870. 

. 

Op  den SOsten i 1876, des namid-
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der -
schappij  tol Exploitati e van Staatsspoorwegen hij 
de e n te Utrecht, van: 

Bestek no. 157. 
t a fdammen der g van 
de spoorwegburg over  de r iv ie r  de 

k te B r e d a, en het maken en 
leggen van eene Noodbrug, ten be-
hoeve van den spoorweg van -
t r ich t naar  Breda. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art. 20 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 2den i 1870 ter 
lezing aan bet Centraalbureau hij de e 

, eu ann het bureau van den r 
te Breda en is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen te bekomen 

n worden gegeven door  den Sectie-
r te Breda. 

e aanwijzing op bet terrein zal geschieden 
deu 15de»  1870. 

Utrecht, den 2den i 1870. 

Ontmanteling van

E ONTVANGE E EN
N te  zal g dei 

i 1876, des middags ten 12 ure, iu het
ld « Bouwkundige Vereeniging" aldaar  , in

: 

 4,
 4—5 

 4.

 dit 

e te verwerken hoeveelheden bedrage 
u. a. 32:184 > aardewerk en 960 1 bestn 
ting met nieuwe keijen. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrij v 
Bestekken liggen na 27 Apri l 1870 ter  in; 

ann de kantoren der e cn n fa 
Amhem, Zutfen, Zwolle en  cn zijn uan 
lautslgenoemd kuuioor  tegen betaling van vijfu 
cent te bekomen. 

e aanwijzing iu loco zal gegeven worden i 
Zaterdag den li i 1870, des voormiddags tel 
lu ure, beginnende aan de Brinkpoort . 

Verwarmin g en Wiiti lerin g 
VAN GEBOUWEN. 

e Ondergeleekeiideii bevelen zich aau 
het leveren van G 

N door  middel van warme lucht, i 
water ol stoom. 

 nieuw nummer 54, 

l i 0 T T E ! 1) A . 

t

S EN C°. 
Goudeehe Singel n°. 70,

 mei  en 
 en alle soorten van

in gegoten, gedreven of bladzink. 

-»nievra 
in , 

s in n en Belgischen

Straatkeijen, Por t land-Cement, 

 X.zijtle 55, B o t t e r d a m. 

E . 
n S 

di t o . N 
. ,

N enz. 
( i . A- .1. , , 

 A  H, 
Wil lemskade 12. Bloemgracht 77 

EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A , 
^ _ geeft berlgl <1at door  haar  tut tanig. A G E N T E N vour  u 

' <  van  zijn aangesteld: 

S S> C " . tc A m s t e r d a m

E T a C ° . , 

duor  wie ook tot liet  inlichtingen worden verstrekt en  voor  gshe. 
Nederland aangenomen o  gelijke voorwaarden als aan de g N" . 3, te AnnHerilm 

k van . Specialiteiten iii 
. , -

en . 

 6 6.) 
N VA N N 

. -

N . 

 Bk.  &  ZOON , 
S T O O  1 C B S te , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorbanden . 

n van Teckeiibelioeften 
VOO , 

 wit «n getint, 
in alle soorten. 

 u i w i i i i . i .
, in rollen en vellen, blaauvv en 

bistro. 

Th. J. DOBBE. 

Ongeveer
 Te bevragen en te beziictigen bij  den 

lieer  C. J. , Gemeente-Architect  GO-

Adressen . 

Prij s voor  52 achtereenvolgende plaatsln 
een regel ad ƒ lu.-— 
twee regels w > 15.— 
dri e rebels »  20.— 

ri«> > nier d t 'o inp , Amsterdam. \\w » 
inenten m cement, gips, mi. Porttzml-Cenieiil a / 7.25 T >» 

 %X  ArnJutm,

Bouwterreinen te 1'elp te ko<.p.
gltlistigi t gclecen. Adres den r  VA N l 

 P . te Arnhem. 

Bouwterreinen te koop nahij  de
aun den Singel, te Utrecht, te bevragen by dn1 

l uldaar. 

Gedrukt l.ij  (i. Vv. VAN  Wlh l * C  Arnhem. — All e stukken <n advertentien te udreuaeren aan den r t. W. VA N T JG.«. t. Arnhem.  Uituuve vun 1). A. 

Elfde . N>. 20. Zondag 14 i 1876. 

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

: 

Verwhijii t Zond»*». Prij s per  3 niunden f 1.6S. Hm .feonacert nek nat 
a jurgug. nfio».nüjk > a m wn bij f t l erna*. 

AU e stokken en n te n 

de e Ui

: 

Vnn 1—6 regela —, verder  voor  eiken regel phwuriiimt e 20 cents en 10 centi 
voor  een nonuner  van het blad. Advertentien voorhrt buitenland 25 cents perrtgel. 

E » EN -
G T E . 

(Vervolg van N"  19.) 
Na nog gewezen te hebben op eene verklarin g 

door . y . , . . enz. te 
Edinburgh , aan d toegezonden, waarin 
wordt geconstateerd »dut in het gedeelte van 

, meerendeels doordemingegoede volks-
e bewoond en waar geen rioolspoel stel «el be-

«staat, typhus en diptheritï s als bet ware onbekend 
«zijn , terwij l in het nieuwe van waterclosets voor-
izien staddeel, die ziekten altijd, dikwgls plaat-

 heerschende zgn en dat het is opgevallen 
t in de beste huizen de grootste verwoestingen 
r  haar  zijn aangericht", sluit de r 

zijne bestrijding van het rioolspoelstelsel, om over 
te gaan tot de aanbeveling van het door  hem 
voorgestane 

(ra chtspovlstelsel. 
Alleen met betrekking tot de wijze van aanwen-

den, niet over  de noodzakelijkheid datrvan be-
staat tusschen hem en de commissie van deskun-
digen verschil, en zelfs de heer  Ch. r  acht 
gracbtspoeling noodzakelijk, onverschillig oftege-
hjk daarmede feacalien al of niet worden afge-
voerd; maar  toch bestrijdt r  dat stelsel, 
omdat de r  zelf zou hebben bericht, dat 
het aan de eischen der  hygiëne geenszins voldoet, 
en omdut het afvoeren der  faecaliên op deze wijze 
verre van zoo kosteloos geschiedt, als men opper-
vlakkig zou denken. 

r  heeft verkeerd gelezen: instede van 
geenszins heeft de r  gezegd, dat een gracht-
spoelstclsel niet aan alle eischen der  hygiëne vol-
doet, en voegt er  hij  dat, ofschoon het ongetwij-
feld noudig is die eischen te kennen, het evenzeer 
zaak is, niet -dia onvoorwaardelijk aan te nemen 
wal sommigen harer  beoefenaars pereiuptorisch 
als uitgemaakt verklaren ; otnaan te wijzen hoezeer 
uiteenloopend de meeningen over  dat onderwerp 
zijn , worden citaten geleverd uit het rapport van 
1874, van de door  de Fransche g benoemde 
commissie vun , leden van gezondheids-
commissiën en geneeskundigen , chargée de propo-
ser  les  a prendre pour  remédier a ('in-
fection de la Seine aux bords de Paris. 

e commissie verklaart (zie de Annates d'hy-
giéne publique et de e légale, blad 245) 
onder  het hoofd: aAssainiment de la Seine"  onder 
andere het volgende: 

dat het rioolwater  van het groote, bij  Clichy 
uitmondende verzamel riool een walgelijken aan-
blik aanbiedt en gewoonlijk is bedekt met eene 
laag vetachtige stof; 

dat grijze slib, vermengd met organische be-
standdeelen, in eene gisting verkeert, die zich 
openbaart door  tallooze gasbellen , welke aan de 
oppervlakte komen en bersten . 

dat die bellen gedurende een groot deel van 
het juar , bijzonder  bij  groote hitte, belangrijke 
afmetingen bereiken (een ad anderhalve meter 
in middellijn) ; 

dat die bellen slib naar  boven voeren, en aan de 
oppervlakte zwarte en stinkende stollen brengen; 

dat die bellen, iu hoofdzaak, koolwaterstof 
(moerasgas) bevatten, voorts koolzuur, kooluxyde 
en zwavelwaterstof; 

dat die gassen inet een blauwe vlam brunden 
en een klein dier, onder  een met die gassen ge-
vulden kolk gebracht, onmiddelijk sterft. 

Na discussie (bladz. '254 en 255) komt de Com-
missie , in aanmerking genomen: 

dat belangrijke verdunning plaatsheeft; 
dat geen teit eenig groot gevaar  had aange-

toond ; 
dat de beambten bij  den dienst der  riolen en 

privaatruimin g niet lijden aan ernstige ziekten, als 
bijzoiider  gevolg van de door  hen dagelijks inge-
ademde miasma; 

dat over  de atmosfeer  niet geklaagd wordt 
langs de met buitenplaatsen bezette oevers, die 
bekend staan om de zuivere lucht der  omgeving — 

tot het besluit, dat in den tegenwoordigen 
stand van zaken geen enkele reden bestaat om te 
gelooven, dat ontwikkelde gassen eenigen onmid' 
dclijl.cn en rechtstreekschen invloed uitoefenen 
op dc openbare gezondheid. 

En tot die conclusie komt de Commissie niet 
omdat zij  geen middel weet om die gistingsver-
schijnselen te doen ophouden, en er  dus wel in 
berusten moet, —integendeel, zij  laat er  onmid-
dellij k op volgen, dat die gisting en die gassen 
sullen verdwijnen door  de hulpmiddelen, welke 
zij  zal voorstellen. 

Ofschoon de r  die conclusie der  Com-
missie niet tot de zijne maakt, acht bij  bet toch 

geruststellend, dat de stinkende gasbellen in de 
vuilste gracht van Amsterdam, niet meer  dan 3 
hoogstens 5 centimers middellij n en dun nog maar 
/méé **  Viiooo v a n t ' e n * n n o u d van elk dier tal-
looze gasbellen in de Seine hebben, waarvan geen 
verderfelijk e invloed op de gezondheid is kunnen 
geconstateerd worden. 

Tot bestriding van s bezwaar tegen het 
gracbtspoelstelsel, dat op de grachten faecaliên 
worden geloosd, en zijn beweren dat, indien 
die op andere wijze werden verzameld, de gracht* 
verversching tot de helft is terug te brengen, 
wordt van de cijfers van de Parijsche Commissie 
als volgt gebruik gemaakt; 

Te Clichy geeft het verzamelriool daags 200,000 
stère water, bevattende per  stère aan stikstof 
0.04 kilogram, totaal 8000 kilogram stikstof 
(Annates pag. 256), op dat verzamelriool kunnen 
de faecaliên van hoogstens 1/20 = 90,000 in-
woners van Parij s die (volgens s -
sel bladz. 16) ann stikstof kunnen leveren, 

per hoofd en per  jaar 4.06 ktlo 
dus > > t > dag 0.0111 t 

» i 90.000 zielen per  dag 999.—
zoodat te Clichy van andere oorsaken dan fae-

caliên overblijft : 
8000 — 999 — 7001 kil o stikstof, 

en het gaat dus niet aan, om zonder  schijn van 
bewys op te geven, dat, kwamen de faecaliên niet 
op de grachten, het water  slechts om de 6 a8, 
in plaats van ora de 3 a 4 dagen, geheel behoeft 
te worden ververscht. 

En wat te zeggen van s beweren dat 
daardoor  / 1 00 daags zou worden bespaard, als 
de uitgaaf volgens de grofste berekening slechts 
/ 50 aan brandstof kost? 

Eene laatste bedenking van r tegen het 
droogvallen van de riolen wordt kortelij k weder-
legd; en daarna overgegaan tot de behandeling 
van de warme bestrijding van het gracbtspoel-
stelsel'door  den ongenoemden schrijver in de 
Heygieia n".  27 en 28 d.d. 30 Augustus en 6 
September  1874, ter  voorlichtin g van den (Je-
meenteraud! 

t deel van het rapport heeft voor  het groote 
publiek geringe waarde; het is genoeg daaruit het 
volgende aan te stippen: 

e bewering dal Prof. . n te Praag 
in eenig door  hem geschreven werk zou hebben 
aangetoond, dat van het gezamenlijk stadsvuil de 
menschelijke excreta 93 a 95 pCt. der  stollen 
bevatten, die binnen zekeren tij d tot gisting en 
rottin g overgaan, en al het andere stadsvuil slechts 
5 a 7 pCt. bevat, wordt aangetoond als bezijden 
de waarhuid. Wel heeft r  een ongeteekend 
en dus waardeloos staatje geleverd, waaruit zulks 
zou moeten blijkeu , maar  Prof. n is in-
tusschen overleden en het is dus niet meer te 
bewijzen, dut de bewering van hem al of niet 
afkomstig is. 

, volgens de opgaaf in dat staatje 
zou, indien al het vuil van de inwoners van Am-
sterdam , aungenomen op 300,000 zielen , op de 
grachten werd afgevoerd, daarop per  dag worden 
gebracht 2450 kil o stikstof; die hoeveelheid wordt 
volgens de voorstellen van den r  opgelost 
in 1,260,000,000 kil o water, zoodut 100,000 ge-
wichtüdeeleu waterzuilen bevatten0.194gewichts-
deel stikstof. 

En nu heeft de  Commission, appointed to in-
quir e iu to the best moans of preventing the 
pollution of rivers" , na langdurig onderzoek tot 
eisch gesteld, dat om rioclwater  op een rivier  toe 
te laten, dit op 100,000 gewichtsdeelen water  niet 
meer  dut 0.3 gewichtsdeel organische stikstof mag 
bevatten (zie  report pag. 130); zoodat, in-
dien die in Engeland draconisch, ja onmogelijk 
geachte wet hier  geldig ware, het water  dat te 
Zeeburg wordt geloosd volkomen geschikt is om 
op een rivier te worden ontvangen; maar  toch 
mag volgens den schrijver  in de Heygieia dat 
water  zelfs niet naar  zee, dewijl die stuffen daar 
allerlei onheil zouden aanrichten; hij  wil alleen 
het grachtspoelstelsel als overgangsmaatregel tot 
zoolang eenig stelxel tut afvoer  van faecaliên ge-
reed is, en zulks vooral met het oog op het 
voornemen tot droogmaking van de Zuiderzee. 

e r  meent echter  , dat men zich ook 
dan nog niet ongerust heeft te maken, want ge-
steld dat deze lot stand komt, in welk geval 
natuurlij k vun e moet worden gezorgd 
dat de uitloozing van Amsterdam behouden blgve. 
Vergeefs noemt de scbryver  nu het kanaal tot 
afvoer  van water  van Amsterdam teen faecaltén-
afvoerkanualhi j  zeil heeft aangetoond dat het 
water  betrekkelij k schuldeloos is. 

a zijne meening dat dus bij  afzonderlijke fae 
caliêa-afvoer geen grachtspoeling noodig is, staat 
de schi ijver  in de Hygieia alleen. r  zelf 
meent dat, ingeval de faecaliè'n volgens zijn stel 
sel worden opgehaald, verversching slechts voor 
de helft der  door  den r  berekende hoe 
veelheid zou noodig zijn , maar stelt toch voor 
(zie bladz 58 van zijn adres) om de stoomtuigen 
te Zeeburg op te voeren tot het volle aangeno-
men vermogen, teneinde dienst te doen tot den 
tijd , dat het pneumatische stelsel over  de geheele 
stad sou in werking zijn. 

t voorstel verdient aanbeveling. 
Zoolang er  in Amsterdam flink e grachtspoe-

ling plaats had of heeft, was en is de toestand 
vri j  goed; vooral in de grachten in de richtin g 
der strooming. r  die den tegenwoordigen 
toestand vergelijkt met den vroegeren erkent, dat 
met de meer  regelmatige verversching belang-
rijk e verbetering is verkregen; de ververschinr 

met Zuiderzeewater  loozende op het  (Noord 
zeekanaal) was in het voiige jaar  als volgt: 

Aamal rv.il.' t 
waarop Zui-

r 
i . 1  1.1.1. 

Verboojrlng 

n 

i" i i.- .

".-,rvlli.. l valer. 

. Stère. 
0 

11 
10.8 
11.9 

2.425,000 
3,575,000 

25 11.2 7,225,000 
27 
30 

1-2.8 
120 

8,625,000 
9,000,000 

27 
-

13.2 9,025.000 
10,475,000 30 14.0' 

9,025.000 
10,475,000 

33 14.2 8,150,000 
18 13.4  6,050,000 
17 15.5 6,575,000 
7 13.7 2,400,000 

15 14.6 5,475,000 
2411 "9,000,000 

Januari  . 
Februari 

t 
April . .

 . . . 
Juni . 
Juli . '. . 
Augustus . 
September
October. . 
November , 

r . 
Totaal. 

Terwij l bij  hoogen waterstand van het Noord-
zeekanaal gedurende362 uren, ofte zamen 15 et-
malen, is gespuid naar  de Zuiderzee; er  zijn 
dus gemiddeld per  dag 216,400 stère water  in-
gelaten, terwij l volgens de voorstellen vun den 

r  regelmatig 1,260,000 stère daags tot 
verversching worden gebruikt , en bovendien de 
richtin g van den stroom zoo verbeterd, dat de in 
hoogst ongunstigen toestand verkeerende Jordaan 
het meest zal worden gebaat 

Bij  eene goede grachtspoeling, voorgestaan door 
de Commissie van , door r  al-
thans voorloopig en door  den , beweert 
deze, is het onnoodig en onpractisch al de fae-
caliên der  stad langs anderen weg op te halen , 
evenzeer  als het practisch doenlijk is de uit een 
hygiënisch oogpunt hinderlijk e vette stolTen met 
het keukenwater  afzonderlijk te verzamelen. 

Toch blijf t daarbuiten veel te doen over, bijv . 
om concentratie van vuil te voorkomen, dewijl 
thmis van sommige oude stadsdeelen de faecaliên 
op enkele punten in de grachten worden gewor-
pen en daarin ophoopiugeu veroorzaken, terwij l 
voor  de nieuwe wijken dadelijk en afdoende moet 
gesorgd worden. 

t kan geschieden door  het pneumatische stel-
sel en het tonnenstelsel; laat, zegt de , 
ons nagaan wat daaromtrent de ondervinding thans 
geleerd heeft. 

Het
lu het rapport bij  mijn n" . 32 A dd. 5/26 i 

1874, heb ik het pneumatische stelsel genoemd 
h en hygiënisch goed", niet >volkomen" 

zooals de heer r  mij  ergens in den mond 
geeft, daar  ik op blad/. 530 van Het Gemeente-
blad verklaarde, dat -stellig de ervaring nog me-
nige verbetering aan de hand zou doen." 

k moet bekennen, dat wij  sinds dat tijdsti p niet 
veel zijn vuoruitgeguan en sommige be/waieneer 
zijn vermeerderd dan opgelost. 

Zoo wel in de Sarphatistraat als in de Pieter-
, blykt dat gelijktijdig e le-

diging van privaten in sousterrains niet geregeld 
gaat, zoodut aan afzonderlijke lediging vun ver-
schillende perceeleu veel tyd en arbeidskosten ver-
loren gaan. 

Een ander  bezwaar, namelijk het voortdurend 
luchtdicht houden der  verschillende kranen voor 
de bediening en het in goeden slaat houden der 
luchtpompen, komt steedsduidelyker  aan hellicht. 

Van de in i 1874 reeds bekende bezwaren, 
meende de heer , en ook ik , dat dage-
lyksche lediging een goed deel zou wegnemen. 

e dagelijksche lediging, sells voor  de Sarphati-
straat enz. des Zondags, is sedert verkregen door 

het indienst stellen eener  stoomboot in Juni 1874. 
het gebruiken der  stationaire machine in de -
pelstraat r  1874) en het stellen eener 
dito machine op de e (Februari 1875;) 
doch de verwachting van den beer r en 
van den r  is volstrekt niet verwezenlijkt 
ten opzichte van het voorkomen vnu verstoppingen. 

e doen zich herhaaldelijk voor; niet alleen 
door  het vastraken der  ballen op de klepkasten 
in de Focke-Simonszstraat en  de , het-
welk in het vorig jaar 70S maal voorkwam, maar 
het min of meer  ernstig verstopt raken der  lei-
dingen, hetwelk in dat jaar 240 maal plaats had: 
dc belangrijkste daarvan waren 2 maal in de 
beerbuls van het tweede reservoir  in de Pieter-

, eenmaal in de centraal-
buis in de : wijders hadden breuken 
plaats in de leiding van de . 

f is een hooger  opvoeren van het vacuum 
voldoende tot opruiming, maar  niet zelden wordt 
tot Opruimin g vereischt: ontgraven en openmaken 
der leidingen, waardoor soms 2 ü 3 dagen laug 
de exploitatie gestremd is, terwyl er  leidingen 
zijn , waar  die stremming geen dag kan plaats 
hebben, zonder  dal de bewoners overlast lijden 
duur  het overloopen der  benedenprivaten in de 
sousterrains. 

Nog minder  gunstig heeft dagelyksche lediging 
gewerkt op mindere verdunning der  faecaliên. 

n t 1874 werd verkregen eene productie 
van 1.3 liter  per  hoofd en per  dag; sinds de da-
gelijksche lediging is die verdunning toegenomen, 
zoodanig, dat zij  in het vorig jaar  geklommen is 

 gemiddeld 1.9  opbrengst per  hoofd en 
per dag. 

t is dus niet waar, wat door r  wordt 
beweerd, dat de gewoonte der  verdunning, aan-
genomen tijdens het niet dagelijksch ledigen, thans 
nog voortleeft; integendeel blijkt . dat toen er 
slechts met tusschenpoozen geledigd werd, men 
huiveriger  was om water  in de privaten te werpen 
dan thans, nu op tijdig e lediging gerekend wordt. 

n blijk t uil dat cijfer  1.0 liter  per 
houfd en per  dag, dat wel is waar  niet wordt 
voldaan aan het voorschrift geen water  in dc pri -
vaten , maar  dat de voorstelling alsof al het huis-
water  daarin wordt geworpen bezijden de waarheid 
is. r is het cijfer  1.9  0.8 = 1.1 r 
per hoofd veel te weinig, f ) Verder  kan gezegd 
worden, dat al het wascliwuter  uit de slaapkamers 
en uu eu dan de inhoud van een bad in de pri -
vaten terugkomt. 

e voorstelling, als zou dc schuld vau het wer-
pen van water  in de privaten liggen uan bet

bestuur, omdat  voorschriften voor
afvoer  van buiswater  zijn gegeven, is bezijden de 
waarheid: overal waai het pneumatische stelsel 
is aangebracht, is buitenshuis eene afzonderlijke 
leiding voor  buiswater  gelegd en binnenshuis zoo-
veel doenlijk acht gegeven, dat daar  gemaakt is 
wat r  voorschrijf t aan de huizenbouwers. 

r  wil het kwaad verhelpen door  op elke 
verdieping eene gemakkelijker  gelegenheid tot 
waterafvoer  te maken; de r  meent dat dit 
middel erger  zal zij n dan de kwaal, waul er 
is geeu twijfe l of dan zal niet alleen het verbruik -
eu waschwater, maar  tegelyk de urin e uit de 
slaapkamers daarin terechtkomen. r  ge-
voelt dit zelf en zegt, dut nu en dan de urin e van 
een kamerpot huur weg iu het waterriool zal 
vinden; doch die wil hij  liever  missen, dun in den 
regel dien inhoud met zooveel meer  water  in zijne 
leidingen te moeten ontvangen. 

r  die inhoud der  kamerpotten, welke volgens 
de stelling van den r  bij  uitsluitin g door 
den gemukkclyken waterafvoer  z.tl verwijderd wor-
den, bevat eeu groot aandeel der  Eeecalestollen; 

J algemeen wordt aangenomen dat iu de kamer-
potten -/j  dei1 geheele hoeveelheid urin e terecht-

; gesield echter  de productie van den nacht 
ware slechls - / 7 , dan zal, wij l de urine % van 
de geheele hoeveelheid stikstof, dat is het meest 

hadelijk bestanddeel der  faeces bevat */ , X 7 / , — 
de helft van de schadelijke bcstuiiddceleu, builen 
het laecaheuriool blijven en afvoer  vinden ineen 
riool van aarden buizen, volstrekt niet bestemd 
voor  dut doel, waardoor  nau de pretensie vun het 

, um in de eerste plaats te voldoen 
uun de eischen der  hygiëne duor  te beletten dat 
water  en bodem duur f.eces worden verontreinigd, 
zeer  zou worden te kort gedaun. 

t is hier  de pluats om een woord te spreken 
over  de waterclosets. 

(*} t waterverbruik iu goede wüiiiugt: u met waterleiding 
wordt op 3ü a  Uier  per d pet tUg- getcoat. 
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e r  acht die, evenals , seen 
vereisehte bij  het stelsel; echtpr is in Engeland 
en ook hier  duor r de voorstelling gegeven, 
dat de toepassing zeer  wel doenlijk is, zonder  het 
product voor  den landbouw onbruikbaar  tc maken. 

t is daarom noodig aan te toonen, dat die snmen-
koppeling niet te maken is dan met opollering 
van het denkbeeld van eenige opbrengst van het 
pneumatische stelsel te verkrijgen , duor het pro* 
duet ter  beschikking van den landbouw te stellen. 

l beste zelfwerkend watercloset, dat door 
r  aangegeven, waarin de minimum hoeveel-

heid water  wordt vereischt, vordert voor  elk ye-
brui k 1 liter  water; en daar nu elk persoon ge-
middeld 4 maal per  dug van het closet gebruik 
maakt, ontstaat 4 of 5 voudige verdunning, be-
halve de bestaande 2 of 3 voudige, welke reeds 
eenc belemmering is om het product te plaatsen. 

Zelfs bij  verdunning achlte ik in i
de vrees voor  stoornis in de lediging der  buis-
leidingen , tengevolge van vont, ongegrond, ook 
al waren in de privaten der  fouwkss, buitenshuis 
gelegen, eenige moeilijkheden ondervonden. e 
jongste winters hebben die onderstelling beves-
tigd , doch tevens doen uitkomen hoe noodzake-
lij k stationaire machines zijn vuor de lediging, 
en hoe bezwaarlijk het vervoer  der  faecaliên wordt 
bij  besloten water. 

Tevens heb ik bezwaar  gemaakt tegen de groote 
kosten van poudrette-bereiding, en iu twijfe l ge-
trokken of die kosten zouden worden teruggewon-
nen in de transportkosten, en wees er  op dut 

r  zelf aanvankelijk de stoffen wilde slijten 
t versch en onvervalscht en in den vorm, 

waarmede de landbouwer bekend is." 

r  tracht die bezwaren weg te nemen door 
te zeggen dat onttrekken van water  geen ver-
valschen is, doch daarom toch kan poudrette geen 
oversche faecaliên in den vorm waarmede de land-
bouwer bekend is'' genoemd worden. 

h het groote bezwaar geldt de kosten. k 
stelde die van verdampen op minstens ƒ 2 per 
1000 kil o water. k weet, dat met 1 kil o goede 
steenkolen 7 kil o water is te verdampen, zoodat 
met inbegrip der  kosten van die toestellen , de 
prij s niet veel minder  dun ƒ 2 kan zyn. 

t uuntal calorién, hetwelk een pond steen-
kolen geven kun, en dat welk voor  verdamping 
van een pond water  noodig is, is bekend eu a ui 
die wet der  warmteleer kan r niets ver-
anderen. Wel kan hij , omdat hij  veel verloren 
stoom noodig beeft, eene stoommachine ontwer-
pen die veel verloren stoom geeft. Uil vraag-
stuk , het omgekeerde vau dat, waarnaar  alle 
werktuigkundigen streven, heeft bij  opgelost. 

Terwij l voor het werk, dat hij  als noodig stelt, 
gevorderd wordt eene condensalie-inacbine, die 
slechts 05 kil o kolen per  uur  verbrandt, maakt bij 
eene hooge-drukmachiue zonder  condensatie, die, 
zouals hijzelf opgeeft, 170 kil o per  uur  verslindt; 
en zoodoende komt r  tut de conclusie, dat, 
wat niemand kan, door hem verricht is, om

 voort te brengen. 
Terwij l dan ook in 1872 door r  werden 

opgegeven 720 kil o kolen daags noodig te zijn 
voor het ledigen der  buisleidingen van 40,000 ia* 
WOOerS, of  kil o voor  50,000 inwoners, en -
nur die opgaaf in zijn adres ook nog juist ver-
klaart voordicht bevolkte gemeenten, wordt in dat-
zelfde adies vour de dicht bevolkte gedeelten vau 
Amsterdam opgegeven voor  50,000 inwoners 1870 
kil o of meer  dun het dubbele noodig te ziju, na-
tuurlij k opdat er  hruudstof vuor de verdamping 
zou overschieten. (Wordt vervolgd.) 

E E VA N . 
Van meer dan eeue zijde is in deu lantsten tij d 

in dit blad, en naar wij  meeiien te recht, de 
aandicht onzer  bouwkundigen gevestigd op de 

e van adviseurs enz., voor  zouver 
die zich op bouwkundig terrein beweegt. -
zakelijk blijk t uil die artikelen, dat de stellers er 
van niet ingenomen zijn met de werking en deu 
werkkrin g der  Commissie, niet zooals die zich 
misschien reeds op het oudheidkundig gebied open-
baart, maar wel met de wijze, waarop zij  in oase 
hedendaagsche bouwkunst grijp t of geroepen is 
te grijpen. 

t zijn de bouwkundige leden der  Commissie 
wien dat geschrijf gegolden heeft; het kon trou-
wens ook wel niet anders; maar  door het zoo 
menigwerf voorkomen hunner  namen, zou het 
wel den schijn kunnen verkrijgen , dat slechts van 
persoonlijkheden sprake is. lu hoofdzaak was het 
toch de heer , die, iu verband met zijn 
werken, de spil is geweest waarom het geschre-
vene draaide. t komt ons iu ieder  opzicht min-
der geweusebt vooi'. 

e groule gi ief tegen de Commissie is de een-
zijdigheid waarmede rij  werkt , wanneer het onze 
tegenwoordige bouwkunst betreft. Nu is de vraag: 
sul het voor hen die verandering voorstaan iets 
balen, wanneer slechts op dezelfde wijze Wordt 
voortgegaan?  thema:  bouwkundige
der Commissie oefenen een een/ijdigeu invloed uu" 
moge ter  afwisseling uu eens met dit , dan we* 
der  in cl een ander  decoratief omhangen worden, 
niet de geringste verandering zal daardoor  ont-
staan. 

Voor wij  met het eigenlijke doel van dit schrij-
voor den dag komen, wenschen wij  de zaak iu 
quaestie, afgescheiden van de personen, te behuu-
lenen eenige regels te wijden aan de stelling : ode 
Werkkrin g vau de Commissie is te uitgebreid; zij 
moet van te zeer uit elkander  loopende onder-
werpen kennis nement waarom het a prior i dui-
delijk is. dat bet niet goed kan zijn wanneer  de 
behandeling van die zoozeer van elkander ver-
bChilluid e onderwerpen, met de voor  ieder  hunner 
gevorderde onpartijdigheid , aan een en denzelfden 
persoon is opgedragen." 

Wat toch is het geval. c Commissie, inge-
steld voor de bewaring, enz. van onze oude his-
torische monumenten, kan, wil zy aan die roeping 

beantwoorden, op geen ander dan op het oud* 
heidkundig gebied der  bouwkunst werkzaam zijn. 

Niet ieder  bouwkundige, wy weten hett is 
daartoe geschikt Wel moeten wij  allen bij  de 
ouden ter  schole gaan, maar  niet allen zullen zoo 
diep in dat oude, in den geest die er  in ligt en 
uit spreekt, doordringen , dat met gerustheid , aan 
wien het ook zij , de projecteering en uitvoering 
van werken in den stijl van dien tij d , of welken 
dien tij d ons herinnert, kan worden opgedragen. 
Zeer exacte bestudeering van de monumenten dier 
tijden , zij  mogen dun drie- of vijf-o f twinti g 
eeuwen over hun hoofd hebben zien henensnel-
len, wordt gevorderd, om iu deuzelfdeai geest te 
kunnen werken; maar ook om het schoone er  in 
gelegen te leeren kennen, en om het werkelijk 
schoone van hetgeen dien naam niet verdient te 
kunnen onderscheiden. t is dus zeker dat 
slechts zij , die veel op dien weg onderzocht heb-
ben , bij  machte gijn om aan hetgeen vun de Com* 
missie verlangd wordl te voldoen, en met het 
nog daarop moet de keuze der  personen geschieden. 

Zoo lang  Commissie iu de haar  aangewezen 
oudheidkundige richtin g werkzaam is, zullen wij  , 
en zeker de groote meerderheid met ons, haar 
niet lastig vallen. r nu wordt zij  ook op 
het terrein onzer  hedendaagsche bouwkunst te 
werk gesteld, eu nu vragen wij , of het denk-
baar is dat een Commissie, die eeu speciaal oud-
heidkundig mandaat heeft, wier  leden met bet 
oog op dut mandaat gekozen moeten worden, en 
die daarop dus al bun zinnen moeten zetten, oo'; 
de noodige geschiktheid bezit om met onbevangen 
blik het heden le doorschouwen; het heden, dat, 
wij  zouden bijna zeggen op ieder  gebied, zooal 
niet met het oude heeft gebroken, toch een geest 
ademt, lijnrech t daarmede in strijd . n wij 
met vertrouwen de oplossing onzer  hedendaagsche 
bouwprohleuien aan de handen van zulk eene Com-
missie zien toevertrouwde s het denkbaar dat 
zij , die met den geest der  oudheid zijn doortrok -
ken , die in hare werken niets dan dien geest doen 
uitkomen, dat zij  een ten volle geopend oog zul-
len hebben voor de behouden eu de belangen der 
bouwkunst onzer  dagen, welker  producten toch, 
evenals al het overige, afspiegelingen mueten 
zijn van den geest des tijds, waarin zy zijn ge-
wrocht! '  Noen, misschien ziju er  enkele uitzon-
deringen, wij  weten het niet; dat oude heeft beu , 
hoe en waarom dan ook, zoodanig geïnspireerd, 
dat zij  iu alles blijken geven het oude 't beste en 
eenig rationeels  achten; al wat daarbuiten staat 
deugt niet hy hen. u nu nog eens : hoe kan 
de oude geest, niet de geest der  ouden, de be-
hoeften vun onzen tij d begrijpen en in den geest 
daarvan als hooger, omvangryker en edeler  dan 
die der  10 en 12' eeuwen bundelen.* 

t is zoo heel lang nog niet geleden, dat wij 
hetgeen wij  hier  stellen iu andere richtin g hebben 
zien gebeuren. n wij  ons slechts de bejaar-
de bouwkundigen hiertelande toeu wij  kwecke-
lingen wuren. t wus Viguola met wien zij 
dweepten. Niets was goed dan alleen dat, waarop 
de stempel der  urderkaar t met al ziju ap- en de-
pendenten was gediukt. Al zouden zij  ze ook als 
met de haren er  by gesleopd hebben, kolommen en 
pilasters moesten eu /.ouden er  zijn. Zou het in 
onzen tij d anders wezen bij  beu, voor  wien de 
middeleeuwsche bouwkunst ziel en zaligheid is.' 

Wy weten het wel, die bewonderaars der  or-
derkaart waagden zich wel ecus aan de gothiek, 
waarvan wij  nog enkele staaltjes in hun uitge-
geven werken aantreffen, maar  zeer  lang behoe-
ven wy met in dien stijl der  middeleeuwen te heb-
ben gewroet om te welen, dat zy den bal geheel 
missloegen, eu het is nu nog zoo. fJeajf hem , die 
b. v. de renaissance tot iu merg en been kent, 
die daarin hut hoolddoel zijner  studie gevonden 
heeft, iets ter  vervaardiging op in den een of ande-
ren middeleeuwscheii stijl : hij  zal, omdat by niet 
geheel en al de bestudeeiiiig daarvan beeft kunnen 
verzuimen, wel iets leveren wat daarnaar in de 
hoofdvormen zweemt, maar het rechte is 't niet. 

t kan ook niet anders, want hij  heeft te veel 
en te laug in deu slijt , die het hoolddoel zijner 
studie geweest is, moeten werkeu, om bet ook 
in du undere, daarvan zoozeer  afwijkende stijlen 
even ver  te hebben kunnen brengen. Verklaarde 
genieën er  buiten gelaten, maur  het zal in het al-
gemeen hier  wel evenzoo zyn als overal elders. 
n één opzicht kunnen wij  uitblinken . niet in al-
les; daartoe is des menschen geest nog niet sterk 
genoeg. 

n één woord dus, hoe voortreffelij k de bouw-
meester  in de oude stijlen ook is ingewijd, wij 
achten hem .üet geschikt, met onbevangen blik 
te kunnen schatten en aangeven wat onze tij d 
vordert , wat voor  onzen tyd goed en nutti g is; 
en het is daarom dut het ons voorkomt dal zij , 
die goed en nutti g voor hel oudheidkundige der 
bouwkunst werkzaam zyn, dat niet in dezelfde 
mate voor de bouwkunst onzer  dagen zullen we-
zen. En is dit zoo, dan volgt daaruit , dat aan de 
Commissie een tweeledige taak is opgedragen , te 
zwaar  vooi één schouder. 

O  zes inziens is het tyd om pogingen aan te 
wenden tot verbetering in dese. Up twee zaken 
dient aangedrongen le worden. Vooreerst, dat 
uan de Commissie uls zoodanig elke invloed op 
onze hedendaagsche bouwkunst — en indien zy' 
die beeft, op de ben enting van personen die 
in en voor  onzen tyd moeten projecteeren en 
uitvoeren, worde ontnomen, en ten tweede, dat 
de verslagen of rapporten, die de Commissie toch 
wel periodiek zal moeten leveren, openbaar  wor-
den gemaakt. 

Verdere motieven voor het nuttige en noudza-
kelyke van het eerste punt zullen, .ia het ge-
zegde, wel niet meer vin ons gevorderd worden; 
alleen nog een enkel woord over het tweede. 

Afgezien dat de billn>heid medebrengt dat zij  . 
die jaurJyk s hun peunikske moeten brengen 
om in de kosten van deu algemeenen dienst van 
den Staat te voorzien, in kennis gesteld worden 

met hetgeen voor  dat penninkske verkregen wordt, 
n dit concreet geval, waartoe de geldelyke op-
offeringen in zake historische gebouwen geleid 
hebben, en welke vruchlen zij  afwerpen, zouden 
die verslagen van de verrichtingen der  Cnnmissie 
van uitgebreid algemeen belang zyn, ten minste 
wanneer  gezegd kan worden , dat de bouwkunst 
een zaak van algemeen belang is. r  zeer 
zeker  zouden wij  met veel in kennis gebracht 
worden, waarvan het bestaan aan weinigen be-
kend is en door  zeer  velen niet wordt vermoed. 
Wi j  zouden daardoor  een tneer  algemeenen en die-
peren blik in het leven en werken onzer  voor-
ouders kunnen werpen, een blik die de overtui-
ging bij  velen zou doen geboren worden of ver* 
sterken, «hit zij  veel goeds en schoons in de bouw-
kunst en aanverwante kunsten hebben gewrocht. 
n één WOÓrd, zij  zouden krachti g sprekende, nog 
veelal onbekende getuigen zijn voor den roem 
onzer  vaderen in de kunst, en dat /.ou uan den 
roem van land en volk geen schade toebrengen. 
Wellicht werd menigeen daardoor er  toe gebracht 
iets meer  voor de kunst, ook de hedendaagsche, 
te zijn , dun nu het geval is. en ontegenzeggelijk 
zou bet de Commissie aangenaam ziju , wanneer 
zij  zulke uitkomsten van haar  arbeid mocht aan-
schouwen. 

r  al ware het dat die verslagen niet door 
duizenden en duizenden met we'gevallen en be-
langstelling werden begroet en bestudeerd, al 
wns er  <>ok maar een enkel duizendtal dat er 
rechtstreeks belang in stelde — en die ziju er  toch 
zeker  wel — dan reeds zou de openbaarmaking haar 
groot nut hebben, want er  zou uit bly'keu, dat 
werkelij k de kunsten in het algemeen, cn de bouw* 
kuust in het bijzonder, een zaak van algemeen 
belang is of was geworden, ook daar  waar zij 
zich uitsluitend op historisch, oudheidkundig ge-
bied beweegt; en dit kan mede geen onverschil-
lige zaak voor de Commissie zijn; hare werkzaam-
heden zouden le meer op waarde worden gesteld 

Wat en hoe te doen, om daartoe te geraken? 
e eerste vraag is spoedig te beantwoorden. 

e Commissi beeft baar  mandaat van de -
rin g ontvangen ; het is dus de g tot wie 
wij  ons le wenden hebben. En hoe dat te doen.' 
Ook dit is, dunkt ons, niet twijfelachtig . e 
bouwkundigen en de bouwkunst hiertelande be-
zitten toch eeu orgaan iu do y tot 
bevordering der , dat daar, waar het 
pas geeft, voor hen moet ijveren; dat is, volgens 
art . 2, sub 1- barer wet, een der  middelen waar-
door zij  haar  doel zoekt te bereiken. 

t Üestuur der y riebte alzoo een 
goed gemotiveerd, ernstig en krachti g verzoek-
schrift tot de , namelijk indien het 
zich met onze beschouwingen eu bedoelingen, 
die wy meen en dat in het belang der  bouwkunst 
en hure be .denaren zyn, kan vereenigen. 

En niemand kan dat beter en met meer  recht 
doen dan deze . Evenzeer uls wy 
voor ons van harte gaarne zien, dut iedere rich-
ting op bouwkundig gebied tot haar  recht koiue, 
mil s ééne er  vau ons maar  niet als het ware de 
wet wil voorschrijven en dwingen met haar  mede-, 
dat is, achteruit te gaan, heeft de y 
van hare geboorte af voor 34 jaren geijverd voor 
het heden en de geleidelijke ontwikkelin g daar-
van, zonder het vroegere totaal uit te sluiten, 
onzes inziens juist zuoals het behoort, en daarom 
kun zij  met te meer  kracht en zonder de minste 
inconsequentie strijden tegen exclusivisme in welke 
richtin g ook. 

r  hoewel de Voorzitter  en Secretaris zeer 
goed alleen de y kunnen vertegen-
woordigen , zouden wij  toch iu bedenking geven, 
in dit geval een undeien weg in te slaan. t 
Bestuur  noodige niet alleen de acht afdeelingen 
uit zich bij  hem aau te sluiten, maar het doe dit 
ook ieder die dezelfde leer is toegedaan, de leer 
van vliet oude behoort aan het oude; het nieuwe 
behoort aan ons en is voor ons." t kan het 
bestuur der y toch niet onverschillig 
zijn , wanneer hel door eeu beiiekkelijk groot aan-
tal hand tee ken ingen de ervatiii g opdoet, dat het 
door  dezen stip te doen in den geest van velen 
handelt. 

t is bekend dat de j  zien by 
monde van bet Bestuur  reeds meermalen tot de 

g heeft gewend , muar of dat veel succes 
heeft opgeleverd mag betwijfeld worden. Waar-
aan dit , volgens ons inzien, te wyten is, laten wy 
bier  rusten. r van één ding gelooven wy de 
verzekering te kunnen geven: dat, als het Uesiuur 
hier  met kracht handelt, niet gezegd zal kunnen 
wurden dut de j het doet om van zich 
te doen spreken. 

e bescheidenheid kan te vergedreven worden. 
Wanneer deze een ieder  wederhield ziju over-
tuiging uit te spreken. daar  waar het een alge-
meen belaag geldt: hoe weinig van het goede, 
waarin wy ons uu mogen verheugen, zou totstund 
gekomen zyn. 

Veelmalen is, ook in dit blad, aan de -
schappij  eeu en ander  onder het oog gebracht, 
de eene of andere weg gewezen dien men meende 
dut moest ingeslagen worden. Zooals wij  de 

j  kennen, hebben wy veel goeds iu die 
wenken gevonden, maar ook veel dat wy moesten 
gelooven of niet tot het doel le kunnen leiden, i>f 
boven de kruuhtcn der , zooals zij 
is, te gaan. Wat zul van dit geschrift het ge-
volg wezen ? wij  weten het niet. Wy hopen 
alleen dat door  spoedig en krachti g handelen het 
Bestuur  tount, reeds vóór ons uan het hier  be-
handelde onderwerp te hebben gedacht, en het 
een besluit neme omtrent de wijze om tot de be 
vordering van de belangen der  Bouwkunst werk-
zaam te zyn. t zal dan wel blyken dat dese 
epistel is d nu den maaltij d ' , maar  mis-
schien zyn dan velen beter  voorbereid geworden 
om zich aan te sluiten, daar  waar  hun aansluiting 
geweuscut wordt. 

 van Aanhestediniren. 

, S . 
, te 10 uren, door  den eerstaanw. inge-

nieur, in het café a Belle Vun: liet vernieuwen
rumen cn vloeren in n cn het maken 
vnn een regenbak tc . 

, te 10 uren, door  liet ministerie van 
binnenl. zaken, aau het gebouw vnn bet prov. bost,: 
liet maken van ccn gedeelte der  werken voor  deu aan-
leg eener  nieuwe hnvenkom snode Zuid-Willemsvaart 
te t g ƒ48,300. 

l imiet-dam, te 11 uren, door  den ecrstaanwczcnrl 
ingenieur, in du cavaleriekazcrnc: het doen vnn voor. 

n in de kazerne Oranje-Nassau cn  de 
daarachter  gelegene hskkcrij . 

, tc 11 uren, door B. J. Slans, bij 
Wud. de Graaf: het bouwen vau een schuur met 
annex wagenhuis eu graanzolder en ccn woonhuis. 

l'lrccht , tc 19 uren, in het hotel 1'Europe: het 
bouwen eener  vill a op liet torren , buiten 
de , te Amersfoort. 

iv.meke  18 urcu, door  den burgemeester van 
: dn levering vin  stère riviergrint , 

/.mien, tc 18 uren, door  provisoren vnn het -
hof: liet wegbreken van eenige gebouwen teu zuiden 
vau het gusticht tegen de Bom bovenstraat, en het 
ter  plaatse stichten vnn een gebouw  woon- en 
slaapkamers voor  proveniers, 

trnhem, te 1 unr , ten kantore van E. van : 
liet oprichten vau een gebouw bestemd voor eeu Sta* 
chinufc lijstenmakerij  in de Borkhorstcn-.traat. Bilj . 
inz. te 10 ureu. 

, te 7 uren, door  liet gemeentebestuur: 
het leggen eener  draaibrug over het p te 
Borgercompagnic. 

, door  Eseabacho Jr.: de fuudecring 
voor  panden hoek g en Aert-van-Nessl raat, 
bestaande in liet inslaan der  palen met bijlereriii g van 
kespen cn platen. 

Um kom door het bestuur  dor  schutterij: het ver-
bouwen vau het gildeliuis. 

, l u . 
, te 11 uren. door  dijkgraaf en hoog-

keemtaden vau den s cn den 
Useldaui, in het : lo. hol .herstellen der 
schade aan den m en den -
destS; 2o. de levering van

, te i ureu, voor  N Brautjcs, ten 
kantore van don architect 11.  van deu Aardweg: 
liet boawe  van eenc Noordliullandsebe boerderij, op 
kavel no. 86 in dim polder  nau deu zeedijk bij  Na»ei nu. 

. te 9 uren, door de maatschappij  tot ixpl . 
van Staatsspoorwegen, nan het  bureau: het 
met keien bestraten vnn den toegangsweg v  de brug 
over de Willemsvaart tot do veciadiug op liet 'OO 
Zwolle, cn eenige daarmee iu verblind staande wer! on, 
tcu behoeve van den spoorweg vnn Aruhr m uaar 

. g ƒ1850. 
ineek .  3 urcu , bii Agema : liet bouwen vnu  one 

burgerhuizing c. a, te lloinmcrts. Aanw. 15 v i , te 
10 uron. 

, te 5 uren, bij  A. Ucertman: liel 
sclioonmakeu van waterleidingen. 

Weswaslag, 17 . 
, te 11 uren, door  liet ministerie van bin-

nenl. zaken: lo. liet herstellen vau den zuidcr  leidam in 
hel Zwolsehe p over  3300 „  vau 2050  lot 

0 . uii het sluisje der  Greeule. g ƒ90,700; 
i'o. dc werken lot voortzetting der  verbetering van 
dc s onder , tu*sclicu de 
kilometerraaieii 125 en 127. g /10,000. 

li i , tc 12 uren, door het poldcrbost., 
bij  J . . . Vcrslngon: de lavering  200
zuiver  gewassclion grint . 

, te 12 uren, in het logement l Gooi-
land : liet bouwen van 2 woonhuizen onder een dak. 
Aan», door  deu bouwkundige J. t iet bergen, aldaar, 
15 , te 12 ureu. 

g (op Texel), tc 12 uren, door dc 20 gemeen-
schappelijke polders op Texel, op liet raadhuis: liet 
graven van scheiding- en uilwateringslooteii, lang 
35,51(2 , het makeu vuu kaden, g 71172 , het 
aanleggen vau wegen, lang S122 , benevens 5 op-
en alnllun, alles in den bedijkten polder  liet Noorden, 
gelegen in de gemeente Texel. Aauw 15 en Ui . 

, te 5 uren, door . . Schepimm: liet 
bouwen van een woonhuis. 

lUinlcrdag , S . 
, te 10 uren, door l  gcmceiitebestuur: 

de Vernieuwing»-  herstellingswerken nau liet ge-
meentehuis. Aanw. 15 , le 8 ureu. 

 te 10 ureu, door  J. O. den Treffer , bij 
W. : het bouwen vau sen bouwsdiuur, inng 
25, breed 15.50 . . bij  deu architoct A. . A. 
Gulden, tc Zalt-Bommcl. Aanw. te 9 uren. 

, tc  uren, door  dou eemtsÉnW. 
ingenieur, in kamer  van kazerne no. : het ver* 
uieuweu van eeue beschoeiing te Brielle. Bilj . inz. 
lü , 'sav. li ii reu, hij  den ingenieur  vnoruo .::d. 

d t« 10 ureu, door  burg. cn wetli. vau 
Ferwerderadeel: het makeu cencr  nieuwe bru:» iver 
de Blijervaar t bij  den . Aanw. 17 , 
le 9 uren. 

, te 11 men, door  liet bestuur  dor  water-
keering van hel ealamiieuae waterschap Ellewontsdijk, 
in het gemeentehuis: hel borstel, de vernieuwing en 
bet onderhoud tot 30 Apri l 77 van dc aarde-, kram-, 
rijs - eu sleenglooiiugwerken van dit waterschap. 

, te 11 uren, door het bestuur  over  ilcn dorps-
polder, bij  W. Scheerder: het leveren en aanvoeren 
van ruim 800 stère gewassclion of gehorde grint , eu 
vau ruim 7*  stère ongehorde of z. g. zandgrint, iu 
perceelen. 

Uitheem, te 11'/. uren, in het rechthuis: eenige 
bescboeiingswerken. . by den opzichter  J . van der 
Bruggen, aldaar. 

, te 12 uren, door  dijkgraaf en hoogheem-
raden vau tiet ambacht van Woslfricslanrl , geu. de 
Sehnger-cu-N"iedorp« , bij  A. : liet 
Vierjari g onderhoud van het rijpad op de krui n cn de 
kluiten van den Westfrtesohen dijk , voorzoover  bij  dit 
ambacht m beheer, benevens werkzaamliodea nnn* eu 
langs dien dijk . 

i lent, le  uren, tioor het ministerie vnn bin-
neul. saken, aan liet gebouw vnu het prov. bestuur: 
lo. het aanleggen van 2 met steenen bezette r.jshoof-
den op het Noorderstrand van Vlieland. g 
ƒ31 ,000; SO. het voortzetten der  voorzicuing vau den 
ouderzeeschen oever  langs het Zuiderstrnud vau Vlie-
land. g ƒ34,000. 

. te 8 uren, door het  C. kerk-
bestuur, bij  A. Fortuin : het bouwen vau eeue school-

, 1S> Nel. 
, te 10 uren, door het gemeentebest. 

van : de levering vau 1075 kt? grove 
riviergrin t en 25  1 harde siraatpuiu. 

, te 10 urea, door . . Viruly , in het 
: het herstellen en gedeeltelijk onder-proflel-

brengeu van den dijk in de gemceotcu Vuren cn 
, eu het gedeelte loopende achterlangs de gas-

fabriek eu den k , met tegen laatstgenoemden 
te leggeu stee nglooiiug, voorzoover dit tot do ver-
plichting van genoemde behoort. Aanw. 17 , te 
10 uruu. 

, te lO'/ t uren, door het ministerie van 
binnenl.saken, aan het gebouw van het prov. best.: lo. 
do verbotcring door  begrintim; en bestrating van don 
linker  onderberm der  Zuid-VVillemsv&ar t m Noord-
Brabant, van sluis no. 7 tot beneden de Aarlerixlel -
jchc brug onder . Aanwijziug 15 . 

g ƒ 7 1 5 0; 2o. het bouwen van baxaltmiiren 
langs den schutkolk van sluis uo. 9 der  Zuid-Wil -
lemsvaart in Noord-Brabant. g ƒ lfi,000. 

wij k (Noord-Brabant), te 11 uren, door  burg. cn 
wetli.: het bouwen van cene school en onderwijzers-
wouing. lal . bij  den opzichter  J. van Tnyl Gz., te 

. Aanw. 15 , tc 10 nr. u 
tiniirrdaiii , le 11 uren, door het ministerie van 

koloniën, aan hei koloniaal etablissement: delevering 
van verschillende licuoodigdheden, in 35 perceolcu. 
(Zie no. 19.) 

, te 11 uren, door  kerkv. der . 
gemeente: het verbouwen der  pastorie aan dc , 
aldaar. 

, tc 11 uren, door het bestuur der  wa-
terkocriug van den calamitcuseu polder  Willem-Anna, 
jn de : het herstel, de vernieuwing cn 
het onderhoud tut 30 Apri l '77 van de aarde-, kram-, 
rijs - en stecnglooiingwcrkcn aan dien polder. 

, te 12 uren, door  burg eu woth., 
bij : het afbreken der  gemeenteschool met 
onderwijzerswouiug on het stichten eeuer  nieuwe idem 
niet idem. 

m , le 2 uren, door  commissarissen van het 
Notarishuis: het bouweu va,u ecu pakhuis met nieuwe 
verkoopzaal en aanhooren, on het terrein gelegen 
achter het Notarishuis aan de Geldersche kade aldaar, 
zoomede eeuige werkzaamheden aan het bestaande 
pand aldaar. Aanw. 17 , te 2 ureu. 

, te 3 uren, door het bestuur  van den ca-
lamiteusen polder  Nieuwe-Neuzen, in hel Nederlindsch 

: het makeu van werkeu tot oeververdedi-
ging. Aanw. 16 . 

, ter  secretarie rau deu Zuiderpolder  onder 
e en Spaaruwoude: liet bouwen van 

een achtkanten windvijzelmolon. 

, SO . 
. te 10 uren, door het polderbestuur 

van Walcheren, in de Abdij ; de gewone onderhouds-
cii vernicuwingsworkeu aan de 4 wateringen des 
polde.s. 

, te lO ' /i uren, door  burg. cn wetli.: bet ver-
grooten van de school tc Edervcen, nabij  het station 
Veouendaal. Bilj . inz. 11) . lor  secretarie. 

. te 11 ureu, door het polderbestuur  Van 
der Eigen, op het gemeentehuis - de vernieuwingen 
cu herstellingen aan de groote Balkbrug nabij  dc 
E-npelsche . Aanw. lf i , van 10—11 uren. 

Pulten (op do Vuluwe), te  ureu, door . Bnron 
van Tuyl l van Serooskcrken, rentmeester vau het 

, bij  den logementhouder  Van : 
hel afbreken eeuer  beslaande bouwhoeve mot bakhuis 
cn wagenschuur, en het bouwen eeuer  nieuwe houw-
liocvo }i eenc andere plaats, op het boerenerf Groot-
Vcenhiiizcn 

, te 11 ureu, door  het bestuur  vau 
den calamiteuscn polder  Oost-Bevelaiid, in het ge-
meentehuis: hel herstel, de vernieuwing en hot on-
derhoud tot 30 Apri l '77 van de aarde-, rijs- eu steeu-
glooiingwcrken aan de waterkeering van dien polder. 
Aanw. 15 nu 1* . 

nii n hi , ie  uren, door  burg. en weth.: de 
vergrooting der  school en het doen van eenige repa-
ratien aan deze en de onder  wijzers won ing. 

kampen, tc 12 ureu, door  den eerstaanw. inge-
nieur te Zwolle, in het l des Pavs-Bas: het ver-
beteren der  kazerne te . Aanw. 16 , te 
12 ureu. l'-ilj . inz. 18 , 'sav. 8 ureu, op het 
bureau van den ingenieur  voornoemd. 

i . te 1 uur, in liet kantoor  der  gemeente-
gasfabriek : de levering van 50,000 . Eng. gaskolen. 

-.i..(i«kini;i» i te 2 uren, bij  W. . Slim: het af-
breken van eeu paar  beslaande huizen en hel daar 
ter  plaa'sc bouwen van ecuc hoeren huizing met koets-
huis c. n. te Stadskanaal, gcm. Wildervank. Aanw. 
15 , te 2 uren. 

, bij . . Albania: het opmaken der 
nardebann eu het daarna bevloeren, bepuincn en be-
grintcn daarvan, loopende van den kunstweg Stiens-

 lol aan de plaalsen bewoond door a en 
, onder  Sticns. Aanw. 18 , to 11 uren. 

VYerkum , bij  C. Tjebbes: ecuc vergrooting eu ver-
linimcrin g nau de boerenhuiziug, bewoond door . 
Valleuga, in het p onder  Workuin . Aauw. 
17 , vau 10—12 uren. 

Zondag. S . 
, door  kerkv. der . gemeente, bij  don 

archilect . G. de Jong: dc herstelling van het dak 
en de goten aan dc k , aldaar, in 2 perc. 

Wanndag, S . 

Bnkhulien, te 11 uren, door  dijkgraaf cn heem* 
raden van , in het e 

: het verbeteren van steeuglooüng eu verder aan 
den u Wcstfrieschcn omringdij k ia 
rlen jare 1871 tc maken en te onderhouden werken. 

v imT.ioori , te 11 uren, door  burg. eu weth.: de 
levering van houtwaren, benoodigd «an deu mond 
der Eem, enz. 

Vii . ' ig  , tc 12 uren, door  het ministerie van finan-
ciën: hot herstellen en verbeteren vau de -
craaflijucn langs deu n spoorweg tusschen 

m eu uitgeest en langs deu Staatsspoorweg 
lusscheu Zaaudam en . 

tmnierdatii , te 11., uren, door dc . -
spoorwegmaatschappij, in het stationsgebouw : lo. liet 
verruimen van bermslooten in den polder -
waard; -o. het uitbreiden vau dc sporen euz. op do 
stations tc d eu te Castricum; 3o. het 
uitbreiden der  spoonnirchting met bijkomende werken 
op het stalion te Noord-Scharwoudc. 

, tc 0 uren, door het depart. Groniugen 
dor s t. N. van 't Alg-, bij  Wed. Eekhoff: oene 
aanzienlijke verbouwing aan eene behuizing aun hot. 

, C , 17Ó. Aanw. 15 , te 10 uren. 
Aaaeii, tc 7 uren, door  kerkv. der . gemeente: 

het doen van verfwerken: lo. aan kerkgebouw, con-
sistoriekamer eu kosterswoning, 2n. aau beide pasto-
rieën. Bilj . iuz. vóór 12 urcu. 

" in-dug, S» . 
, to 10 uron, in liet l Bontekoe: bet 

docu van eenige veranderingen en vernieuwingen in 
ecu hecronliuis, staande tegenover de Groote kerk. 
Aauw. 16 , van 0—11 uren. 

. tc 11 uren, door het calamiteuse wa-
terschap Nicuw-Bommouede, bij  O. J. van Splundcr; 
liet hcrstei, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 
Apri l '77, van do aarde, kram-, rijs-,  stcenglooüng-
cn andere werken aau dc waterkeering van het ge-
noemde waterschap. 

Sente, te 11 uren, door het gemeentebest.: het 
aanleggen eener  aardebaan, benevens het bekiezelen 
van ccn gedeelte weg. in de richtin g naar  St.-Urbauus, 
te Veuln. Aanw. 20 , te 10 uren. 

'irdrniiiiih . tc 12 uren, door  dijkgraaf en heem-
iaden der  Vier , iu het : 
de beraamde werken aan der. -
Zeedijk en het onderhoud van het zijpad, benevens de 
levering van 550 3 riviergrint . 

 te 8 uren, door de maatschappij  tot expl. 

van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: bet 
leggen van sporen en wissels, het afbreken enweder-
opbouwen van een steenen wachtershuisje, liet ver-

Ftaatsen van een houten idom enz. op het station 
lorst, ten behoeve van den spoorweg -

mond. g ƒ 5300. 
SJees, tc 71/. uren, door  bestuurders der  sociëteit 

„Va n Ougcnuchlcn vrij" : het afbreken der  bestaande-
en het bouwen eener  nieuwe sociëteit. . bij  den 
bouwm J. . , aldaar. Aanw. 15  , te 
11 uren. 

WeenaCaf, SS . 
, tc 11 uren, door  den eerstaanw iugenier, 

op het bureau der  genie: lo. hot verbeteren van dc 
privaten bij  de . . Academie; 2o. het vernieu-
wen van beschoeiingen en nfsluitiugen bij  dc kazernen 
en stallen op dn Gust huisvol don; 'lu. het herstellen 
van daken vau de bijgebouwen en het gedeeltelijk 
vernieuwen van de brug der . . Acid. Bilj . 
inz. 22 , 's av. 7 ureu, op het bureau der  genie. 

, tc 11 uren, door  dijkgraaf en hoogheem-
raden in hel groot-wnterschap van Woerden, in het 
gomcenclanilshiiis, iu 4 perc: lo. liel doen van her-
stellingen nan dc sluis te Bodegraven; So. idom aan 
do sluis tc Oudewatcr; 3o. idem aan dc brug over  dc 
dubbele Wiericke te Nieuwerbrug; 4o. idem aau dc 
brug te . 

«merareert. te 12 uren, door  watergaaf en heem-
raden van het hoc m raad schap e Eem , Beken en aan-
kleve vau dien, iu Amicitia : hel uildiepcu en onder-
protlclbrcngeu van eeu gedeelte der  Barueveldsehe-
of Flier- eo , gez lang 1505 , benevens 
het op de diepte brengen van eeuige gedeelten der 

, e eu , ia 4 
perc- Aanw. 23 , te 10 uren. 

, te 1 uur, door  dijkgraaf en heemradeu 
van deu polder , in 

e Ooievaar: het verdiepen van eenige vaarten eu 
wateringen in dien polder. 

. S3 . 
, te 11 uron, door  burg. cn weth. van 

Ferwerderadeel: de levering van 850 stère riviergrin t 
en 170 stère harde puin. 

, door  het gemeentebestuur: delevering 
van 150 stère berggrint en 20 stère macadam. 

, SA . 
, le lO'/ i uren, door het ministerie vau 

binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
hot op diepte brengen en onderhouden der  haven tc 

. g /5380. 
, :i« . 

. u i , te 2 uren, door de maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: liet 
afdammen ner  middelopcuing van de spoorwegbrug 
over dc k le Breda, cn het maken en legtren van 
eene noodbrug. Aauw. 15 . g ƒ8280. 

,  J u n i. 
, to 12 uren, door het ministerie van bin-

neul. zaken: de aan- cn verbouw van een gedeelte 
der polytechnische school te . Aanw. 25 en 
26 . 

, S Jun i. 
Zwol le, te 12 uren, door het ministerie van biu-

ncnl. zaken, aan het gebouw van bet prov. bestuur: 
het vervangen door ccn steenen dam van een ge-
deelte paalwerk eu het herzetten van slecnglooüng op 
Schokland. Aanw. 26 . g ƒ4335. 

. S Jun i. 
. le 11 uren, door  burg. eo weth.: het 

bouwen van eenc school en onder  wijzers woning op 
den Zuidoosthoek der - cn Oosthuiterwegen. 
Aanw. 26 , te 11 uren. ) 

g O Jun i. 
i iru-ii i te 2  r  . door de maatschappij  lot expl. 

van Staatsspoorwegen, aan het Centraalbureau : lo. liet 
mi voeren van aardewerken, het leggen van sporen en 
wissels, het makon van kei best rat ingen en eenige 
verdere werken op het station Bergen-op-Zoom, ten 
behoeve van den spoorweg . 
Annw. 22 ; 2o. het leggen van sporen, het makeu 
van gebouwen, euz. op het station Nieuwcscliaus. 
Aanw. 89 . 

Afloop van Aanbesteiliiigen. 
, 20 April : het verbreedcu en verdiepen 

enz. van 't afwateringskanaal vau het waterschap 
, laug 14,625 ; ingek. 6 bilj. , als: 

J. Schreuders, le Winkel , ƒ 105,750 
W. B. Uarkenia, „  Warfhuizen. „ 0 
W. Bos, „  Zuidbrock , „  15'J,7O0 
J. Sijdzcs, „  Farmsum, „  142,000 
J. . Uffelaar, , „  130,000 
J. A. van Tienhoven , „  Werkendam, „  128,000 
gegund. 

, 27 April : liet bouwen van een nieuw raad-
huis; ingek. U bilj. , als: 

. Paaps, te Veghel, ƒ 7993 
P. de , „ , „  6500 
Wed. Slcegers, „ , „  5865 
J. vnn Gaal, , , „  571*0 
V. d. Pulten, ,', idem „  5734 
G. . i ' i i , „  Stratum, „  5620 

. v. d. .  Veghel, „  5598 

. Nooten, „ , „  5430 
P. , „ , „  5195 
gegund. 

, 29 April : het bouwen eener  school en 
onder  wijzers won iug in de Noord-Beemster; ingekomen 
3 biljetten, als: 
J. Nat Cz., te Becmster, ƒ 14,900 

. v. d. , „  idem „  14,500 
l i v. d. , „  idem „  13,960 
niet geguud. 

, 29 April : het vergrooten der  halten e 
t en ; ingek. 5 bilj. , als: 

J. van Santen Jz., te Bildt . ƒ 5348 
C. Pothoven, „  idem „  5248 
W. vun , „  Jutphnas, „  4420 

. Schut, „ , „  4344 

. van Es, „ , „  4250 
, 29 April : de vernieuwing enz. van do 

Truiljezijlsbrug ; gegund aan . . vau Noord, te 
, voor / 6124. 

, 1 : het bouwen van de openbare 
school, met gymnastieklokaal, op de Schans; ingek. 
17 bilj. , als : 
Timmer en Furstner, te Amsterdam, ƒ 98,300 
C. , „  idem „  97,850 

o Zwaan Jr . en 
, „  idem „  89,747 

B. v. d. Woerden, „  Utrecht, „  87,890 
A. Aalders, „  Amsterdam, „  87.6S0 
P. Sc hm it , , idem „  86,800 
C. J. , „  idem , 80,200 
J. 11. E. , „  idem . 86,000 
A. Fsans, „  idem „  85,000 
J. J. k holts. | idem „  84,950 

. , „  idem . 84,700 

. de r cn 
W. Vosku.jl. „  idem „  83,720 

. . v. Voorlhuijsen, „  idem „  83,355 

. Cruijf i en
Schuil ten. ,. idem „  82,623 

, ,, idem

. Oerlij n ea A. J . 
de , „  Amsterdam, ƒ 80,450 

F. . Ozinga, r idem „  79,800 
, 1 : het doen van werkzaamheden aan 

het opgaand gedeelte der ; eenige inscbr. 
was . , te , voorƒ4978. 

, 2 : de levering, ton behoeve der  di-
rectie der  marine te Amsterdam, van: 

Perc. 1, wagenschot; Wed. J. , /1651.50; B. 
s eu Zn., ƒ 1321.25; Eindhoven en Zn. ƒ1275; F. 

W. ,

Perc. 2, vuehten en vuren masten en spieren: . 
E. van Gelder en Co., ƒ5950; O cn A. , ƒ5840; 
Ambagtshocr en V. d. , ƒ6504. 

Perc. 3, dennen maslcn : O. J. F. Thijssen, ƒ 10,950; 
. E. van Gelder  en Co., ƒ10,950; Ambaglshcer  en V. d. 

, f 10,160; J. J. Claasseu Jr . en Co., ƒ 9185. 
Perc. 4, Noordsche houtwaren: . J. Planton Co.. 

ƒ7240; . E. van Gelder en Co., ƒ5432.50; C. enA. 
, /"5070; s en Zn., ƒ4522.50. 

Perc. 5, e dekdelen: B. s en Zn., ƒ 12,250-, 
. J . Plant eu Co., ƒ9480. 
Perc. 6, grenen balk-, Noordsche cn Pruisische delen 

enz.: B. s en Zn., ƒ65 ,590; J. r  en Zn., 
/ 29.872 50; . J. Plant en Co., ƒ18,548. 

Perc. 7, grenen ribben, schrootcn en latten: B. 
s eu Zu., ƒ8914. 

Perc. 8, vureu delen; B. s en Zn., ƒ 7 9 4 5; . 
J. Plant cn Co., ƒ 6343. 

Perc. 9, dennen deleu: J. r  en Zn., ƒ 6 2 5 1; 
s cn Zn., ƒ 5 3 0 0; C. J . F. Thijssen, ƒ4474 50. 

Perc. 10, iepen- en esschenhout: . n cn Zn., 
ƒ 3829. 

Perc. 11, pokhout: g cn s r*1215; 
W. Pleijsicr  Az, ƒ1120: A. J. Schihe, ƒ 1080; . 

, ƒ 1 0 5 0; G. X Scbilte, ƒ 1040. 
Perc. 12, grenen duigeu eu bodemstukken: J. W. 

. Wijntjes, /*3550; Pitlo en , ƒ 3 3 5 0; A. 
de , / 3118.40. 

Perc. 13, gemaakt ijzerwerk: s cn , 
ƒ1328.84; W. n on Zn., ƒ ; C. Wülemsz, 
ƒ 932. 

Perc 14. versmelten van koper; . S. Stokvis en 
Zn., ƒ2292.17; . J. Enthoven en Co., /  S92.66; . de 

s cn Zn., ƒ 1869.40». 
Perc 15, koperdraad: . J. Enthoven en Co., ƒ 875; 

s eu . /S12; 1). S. . , ƒ 793.80; 
Suric en , / 766.22; . de s en Zn., 
^764.86; Eitj e en Co., ƒ 7 4 2; . S. Stokvis en Zn., 
ƒ 740.60. 

Perc. 16, koperen pijpen: W. n en Zn., ƒ 5826: 
. S. Stokvis eu Zn., ƒ4818.42; . de s cn Zn., 

ƒ4303.62; . J. Enthoven en Co., f* 4063.74. 
Perc. 17, tin : . S. Stokvis en Zu.. ƒ2044; Eitj e 

cn Co., ƒ2020. 
Perc. 18, blik : B. S. Stokvis en Zn., /1500; Surie 

ou , ƒ 1498.50; Eitj e en Co. ƒ1357.50. 
Perc. 19, versmolten van lood : Wed. J. v. Putten 

en Zu., ƒ570.08; . J. Enthoven eu Co.. ƒ274.40; 
A. . , ƒ240.80. 

Perc. 20, zmk in bladen cn zinkspijkers: . S. 
Stokvis en Zn., ƒ1659.10; Eitj e en Co., ƒ 1602; A. . 

, ƒ 1571.25. 
Perc. 21, ijzeren spijkers: J. van Zanten eu Co., 

/9Ö76; P. , ƒ9570.50; . S. Stokvis en Zn., 
/9512; . S. . . ƒ 9494.50; . J. Enthoven 
en Zn., /573S; s en , ƒ4907. 

Perc. 22, kraaierijen: 1). S. . , ƒ30.250.99; 
J. van Zanten en Co., ƒ 30.1S5.92; A. van , 

ƒ24,010.30; T. C. Govers, /23.S5+.77. 
Perc. 23, gas-coke: B. u ea Zu., /G00. 
Perc. 24, Engclsche smeekolen: S. Bingham, 

ƒ11,120; C. G. Vocko, / 14,384; B. u en Za., 
ƒ10,500. 

Perc. 25, houtskolen: J. . Scholten en Zn., ƒ 1194; 
S. Schelliuger, ƒ1176; E. A. Struvé, ƒ870. 

Perc. 26, Eugelsche coke (cinders): B. n 
en Zu„  ƒ1490. 

Perc 29, loodwit: F. Prince, ƒ1624; Wed. -
dorff Block en Braat, ƒ1511; Unster en Co., ƒ1487. 

Perc. 30, patrijspoorten, licbtglazcn enz.: W. n 
cn Zn., ƒ11,963.50; ('. , ƒ 8134; J. z 
cn Co., ƒ7071.80; G. . van l en Co., ƒ7551.20. 

Perc. 31, halfwit u-las enz.: C. u weling, ƒ 1940; 
W. n en Zn , ƒ1688; J. J. B. J. Bouvy, ƒ 1364. 

Perc 32, steen: G. v. d. Brooke, ƒ 1100. 
Perc. 36, v lagged oek : . van Wee NU) Jr., ƒ 5 5 5; 

Van p en Zn , ƒ 503.13. 
Perc 37. garens i V. d. n cn Strnvcr, ƒ 22b0; 

Goudsche . gareuspinuerij. ƒ 2222.30; W. Tom, 
ƒ 1800. 

Perc 38, zwemgordels: . v. d. t en Zu., te 
, ƒ885.21. 

Perc. 39, duigen en bodemstukken: C. J. F. Thijs-
sen, ƒ 8 9 5 0; Pitlo cn , ƒ8294.50; Gebr. 

e , ƒ 7887.50; J. W. . Wijntjes, ƒ 7176. 
Perc 40, houten hoepels: G. , ƒ 2401.50; 

J. g Jr. , ƒ2259.50; A. dc , ƒ2134.75; 
Pitlo en , ƒ2076.40; J. W. . Wijntjes, 
 1807. 

Perc 41, schcepssmederijnii: VV. n eu Zn., 
ƒ599.70; . S. Stokvis en Zn., ƒ 580.80. 

Perc. 42, riemen: P. de r  en Zn., ƒ 5354 ; Wed. 
. C. Feijnt en Zn., ƒ 5 0 4 5 6 0; . J. Scliilte, ƒ4235; 

G. A. Schiltc, ƒ 3902.40. 
Perc. 43, kommaliegocd (ijzerwerk): A. v , 

ƒ 594.96. 
Perc. 44, idem (koper- en blikwerk) : J. . Wens, 

ƒ1005  C. , ƒ975.65; W. n cn Zn., 
ƒ948.40; A. vau , ƒ854.34. 

Perc. 49, afval van katoenen garens: 1). » en 
Co.. ƒ1800 en ƒ 1 6 5 0; Gebr. v. d. Berg, ƒ 1 4 6 0; F. J. 
Scholten cn Zu., ƒ1490.70 

, 3 : het bouwen vaneen hoerenhuis voor 
A . ; ingekomen S bilj. , als, 
Gebr. V. d. Akker , te Breda, ƒ 39,997 
A . C. Vink , „  Utrecht. „  39,965 
Th. , „  Breda, „  39,190 
A. Verhagen, „  idem ,. 38,500 
A . Wiercx, „  idem . „  37,781 
W. Tielens, „  Utrecht, „  37,750 
B. Verlcgh, „  Giunekeii, „  37,533 
C. , „ , „  36,500 

, 2 : het onderhouden van den weg 
van de u unar  Gouda, met de hegbeplanting, 
scheringen enz., van 1  '70—30 Apri l '79; minste 
inschr. was G. v. , te Ouderkerk ;i d , 
voor ƒ 14,690. 

l ie , 2 : het stichten van de oudcrwijzers-
wotiing in do buurtschap : minste inschr. 
was J. C. Evers, te Sluis, voor  ƒ3049. 

, 3 : het afbrekou eener  oude- en het 
bouwen van een nieuwe schuur; ingekomen 2 bil-

J'et ten , als : 
' . Westerink, te Epc, ƒ 2423. 
. ten , ,. , „  2366.78 
stralingen, 3 ; het verbouwen van 3 schclp-

kalkoveus; ingek. 7 bilj. , als: 
J. Zaaijer, le , ƒ 10,103. 

. d , „ , „  9,999.99 
J. n n , „ m  „  9,500. 
S. . Tassemeij  r  Jr. , „  idem „  9,2X). 
B. Bodegraven, „  Nieuwkoop, „  8,409. 
J . C. G. de , „ , „  7,798. 
F. , ,, , „  7,880. 

Apeldeern, 4 : het bouwen eener  vill a op een 
terrein iu het Oranjepark aldaar; ingekomen 7 bil -
jetten , als: 
 v. d. Braak. te Apeldoorn, / 11,111.11 
. Wegerif, ., idem „  10,700. 

J. Wegerif, „  idem „  9.89S. 
. Wegerif, „  idem „  9,898. 
. Wilfems.  idem ., 9,600. 

C. W. A. de Groot, „  idem „  9.535. 
J. , „  idom „  9,480. 
gegund. 

Viioseh, 5 : het bouwen van eene verdieping 
op den stal voor de paarden en bet doen vau veran-
deringen aan liet gebouw dienende tot kazerneering 
der  maréchaussee aldaar; ingek. 4 bilj. , als: 
J. v. d. Bruggen en Zn., tc 's-Bosch, ƒ 3900 
C. A. Wikkers, „  idem „  3390 

. , „  idem „  3700 
P. J. Somers, „  idem „  3705 

, 5 : de levering aan de artillerie-stapel-
en constructiemagazijnen van: 

nieuw gegoleu 
roodkoper. Ban ka-tin 

W. vnn n en Zn., 
tc , ƒ 104.97 

Eitj e en Co., te Amsterd.. ƒ O 
Ga J. , te 

, 103.86 101.99 
. J. Enthoven en Co., 
te , 102.95 103.66 

S. A. Vies cn Zn., te 
, 104.90 103.00 

. S. Slokvis en Zn., id.. 104.25 101.78 

. de s en Zn., id., los.aa 
, 5 : lo. het bouwen van eenc overdekte 

mestvaalt, 2 arbeiderswoningen cn bergschuur, bene-
vens het maken van eene beschoeiing oa het graven 
van eenc wijk ; iugek. 4 bilj. , als. 
J. Withaar , tc . ƒ 11,795 
F. A. Aberson , „  Steen wijk , „  11,444 
J. Otten, „ . ., 11,387 
J. , ,. idem „  10,800 

2o. het vergrooten van dc school voor  meer  uitge-
breid lager  onderwijs aan de n gracht; iui-ek. 3 
bilj. , als: 
 Withaar , te . ƒ 3730 

J. Otten. „  idem „  3257 
A. , „  idem ,. 2837 
gegund. 

, 6 : het verhouwen van 2 perceelen 
tot winkelhuis op den Nieuwcndijk voor s cn 
Welmann; minste inschr. was . T. vau Swie*,en, le 
Amsterdam, voor ƒ 11,650; gegund aan . Tunmaii , 
voor  ƒ 11 736. 

. 5 : lo. het onderhoud vau derij -
zen beslag- on steenoeverwerken op Ameland; minste 
inschr. was F. G. Scheltema, tu , voor 
ƒ 10,537. 

2o. idem vau deu stroomleidendon dam eu aanhoo-
ren door de geul de Balg op Ameland; minste iuschr. 
was G. J. Scheltema, te , voor  ƒ2350. 

3o. het stollen van rijzen schuttingen cn het doen 
van stroobepotingen iu de duinen opAmcland; minste 
inschrijver was J. S. dc Jong. te , voor 
ƒ 1820. 

4o. hel éénjarig onderhoud van de s haven- en 
zecwerken te , in 2 perc.; minste inschrij -
vers waren: perc. 1, . Volker, te , voor 
ƒ 22,200, perc. 2, A. S. Schanfsma, te , 
voor  ƒ0470. 

, 5 : het bouwen eoner  school cn onder-
wijzerswouiug aldaar; ingek. 4 bilj. . als: 
J. , te Stadskanaal. ƒ 12.160 
A. Wassing, ,. Noordbarge, ., 11,900 
J. Wieisema, „  Stadskanaal, „  11,377 

. Eggens, „  Nieiiw-Buinen, „  11.S40 

Nleuw-.Smaterdam, 5 : het bouweu van 4 
brugwachtersworingeu in het veenschap Barger-Wes-
terveen; ingekomen 0 bilj- , als: 
J. G.  reiner . te Nieuw-Amsterdam ƒ 9500 
J. Bereuds, „  idem „  9449 
B. . Bruvns, „  idem „ 2 
A. J. Woltïrsom, „  idem „  9389 

. Postema, „  idem „  9049 

. e Jr. . ,. idem „  8999 
niet gegund. 

Lelden, 8 : het opruimen vau de Siugelbrug 
buiten de t en de vervanging door  ecuc 
enkele ophaalbrug; miuste inschr. was P. n 
den Bouwmeester, tc , voor  '"59117. 

Xaarden, 5 : het herstellen van bruggen aldaar; 
ingek. 7 bilj. , als: 

. vaa Asperen. te Naurden, ƒ 6100. 
J. . , „  idem „  3150. 
A. E. Nijkerk , „  idem .. 3129. 

. B. Streefkerk. „  idem „ 3 1 1 0. 
B. van . „  idem „  3099 50 
J. . n Jr., „  idem ., 3099. 

. C. . „ . ,. 3049. 
g „  3100. 

knsetai dam, S : het bouwen van eene pastorie 
met kerktoegaug eu nevcusstaand woonhuis dor  Jan* 
senistenkerk op de Brouwersgracht: minste inschr. 
waren 1>. Oerlij n en Zn. en A. J . de , tc Am-
sterdam, voor  ƒ19,730. 

, 9 : het slechten van vestingwerken 
bij  de Brinkpoort ; ingekomcu 15 bilj. . als: 
W. .). , te . ƒ21,991 

. Zwolsinan, „  Groningen, „  19,940 
A. Feberwee, „ , „  1S.939 
 Zand voort, „  idem ., 17,995 

s , „  Antwerpen, „  17,774 
A. den Boesterd, „ , „  10,326 
J. Sehreudor, „  Winkel . „  15,490 
J. vau Üijeu Pz., „ , „  14.747 
.1.  Wecnink. „  Groenlo, „  14,700 
A. A. Schaafsma, „ , „  14.377 
W. J . van do . „  Wilp , ,, 13,197 
J. vau Straaten, „  Utrecht, „  12.980 
A. Blocks. „  Zwolle, „  12,550 
G. Beltman, „ , ., 12,200 

. van de Wnerd. „  idem „  11,427 
gegund. 

, 9 : het bouwen van 2 winkelhuizen 
met bovenhuizen cn sta) voor J. . Oorsprong; inge-
komen 3 bilj. , als j 

. van do Sand, te Arnhem, f 31,350 
, „  idem „  31,190 

J. Teuiiisscn, „  idom „  28.979 
, 9 : lo. het maken van cene bergplaats 

voor  goederen iu do rijtuigcnloods enz. op het station 
; ingek. 2 bilj. , als: 

Jan . te Siltard, ƒ 945 
W. Pauli cu Zn., „ , „  837 

2o. het verven vau den metalen bovenbouw der 
overbrugging van bet b ; ingekomen 5 
biljetten, als i 

onderhoud 
ü . J. , te Zutfen, ƒ 29.400. ƒ 1800 
G. E. V een lm. zen, te Zwolle, 20.700. 1200 
G. ten Cate, tc Zulfen, 20,000. 2400 
A. W. , tc Breda, 8,337.95 1575 
P. W. van , te Tuil , 7,4SS. 855 

, 8 : bot driejari g onderhoud van 
het kanaal van k naar t (Nederl. ge-
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deelte): minste inscbr. S J. , te , 
voor ƒ 37,170. 

 10 - df uitvoering vau eeniirr
ken ter  verbetering vnn de k onder -
rak enz.- minstr  inschrijver  was A. G. , te 

, voor / . 
»t m m ij k , B : bet bouwen eener  «ehuol to 

Zuidveen: iugckomeu '  bilj- , als: 
J. de Boer, te Steenwijk . / '.'472 
W. Voerman, „  idem „  WW 
F. Abcrson, „  idem „  'J217 
J. Otten, „ , „  9197 
J. A. Niiholt , „  Wolvega, „  S%4 

. CJ. Visser „  Old iuWr . ., 8287 
J. . Viiter , ,. idem „  8187 

m . 12 : het houwen van eene wachters-
woning bij  de o brug op liet Apel-
doortisctie : miuste inschrijver  was J, dn Wit . 
tc , voor / 2023. 

Berichten ea mededeelingen. 
B  N N E N  A N . 

s-Gravenhage. / . . hceQ benoemd tot ver-
tegenwoordigers der  Nederlandsche g op 
het Congres, verbonden aan de tentoonstelling van 
wetenschappelijke werktuigen te , . P. 

. . Staatsraad in huitengewoneri dienst, 
hoogleeraar in de faculteit r  wis- en natuur-
kunde te , en . J. Bosscha Jr. , hoogleer-
aar aau de Polytechnische school te . 

— Z. . heeft, met ingang van 1 Juni 1876, 
benoemd: tot ingenieur  van den Waterstaat e 
klasse, den ingenieur 2de klasse J. W. (J. Stiene-
ker; tot ingenieur  van den Waterstaat '2de klasse, 
dc ingenieurs 3de klasse J. r en Jhr. . 
van Cnpellen, eerstgenoemde buiten bezwaar van 
's s schatkist; tot ingenieur van den Water-
staat 3de klasse, de adspirant-ingenieurs Jhr. C. 
J. de Jong van Beek en k en . '  J. Tutein 
Nolthenius, en tot ndspirnnt-ingenieur van den 
Waterstaat, de e J. G. Ermcrin s en 

. J. Steyn Parvé. 

 Bij  beschikking van Zijn e . den r 
van Binnenlandsche Zaken van 4 i 1870 is be-
paald, dat niet ingang van 1 Juni daaraanvolgende: 

1°. de ingenieur 2de kla=se C. de Bruyn en 
de ingenieur 3de klasse E. . van Nes van -
kerk nis arrondissements-ingenieur  dienst zullen 
doen. eerstgenoemde in het 10de district (Zuid-

) standplaats Brielle. en laatstgenoemde in 
het 11de district (Zeeland) standplaats Zierikzee: 

2"  de ingenieur 3de klasse A. r  dienst 
zal doen in de vercenigde twee arrondissementen 
van het Ode district (Noord-Brabant) standplaats 

. 

— Bij  beschikking van 4 i 1870 is overge-
schreven op naam der  Gorinchemsche Schroef-
stoombootondernemin a, gevestigd te Gorinchem, 
de concessie voor een stoombootdienst tusschen 
(ïorinchem eu t en tusscheu Oorinchem 
en Zult-Boiomel, alsmede voor  een stoomsleepdienst 
op dat traject, verleend aan J. . s te 
Gorinchem, bij  beschikkingen van 22 November 
1805 en 24 Apri l 1866. 

— r den Gouverneur-Generaal vnn Neder-
landsch e zijn benoemd: tot adspirant-op-
lichter  bij  de sluis-, kunst- cn waterwerken te -
kong (Suerabain), de tijdelijk e opzichter  bij  de 
Staatsspoorwegen up Java J. Steendam. 

Aangesteld, bij  den spoorweg-aanleg Soerabuia— 
: als teekenaar . vnn -

revelt; als opzichter  3de klasse J. Jellema en W. 
F. Abels; als betaalmeester  J. W. J. d en 

A. . 
Ontslagen: Eervol, de opzichter e klasse bij 

het boschwezen op Java en a J. C. Brouwer; 
bij  de Slaatsspooi wegen op Java, op verzoek , eer-
vol, de teekenaar B. A . 

Geplaatst: Bij  den spoorweg-aanleg Soerabuia— 
: de benoemde opzichter  eer-

ste klasse F. C. Colenbrander. 
Bevorderd: tot opzichter 1ste klasse by de 

Staatsspoorwegen op Java. de opzichter  2de klasse 
J. . 

— e r  van Binnenlandsche Zaken heeft 
ter  algemeene kennis gebracht, dat de eindexa-
mens van de Polytechnische school, vermeld onder 
B eri C in de artt . 00—05 der  wet, regelende het 
middelbaar  onderwijs, in de maand Juni a s. te 

t zullen worden afgenomen. 

Wie een dier  examens wenscht af te leggen , 
moet zich daartoe vóór 20  e. k. schriftelij k 
bij  het t van Binnenlandsche Zaken 
aanmelden, met nauwkeurige opgave tot welke 
examens hij  verlangt te worden toegelaten. 

Bij dc aanmelding voor de examens B moet 
worden overgelegd het getuigschrift wegens vol-
doend afgelegd eindexamen der  hoogere burger-
school met vijfjarige n cursus, vermeld in art . 57, 
en bij  de aanmelding voor de examens C bet ge-
tuigschrif t wegens voldoend afgelegd examen B, 
vermeld in artt . 61—65 van genoemde wet. 

 Naar men verneemt, is de heer 
B. e Groef Jzn., siads-architect te Amsterdam, 
benoemd tot oflieier  der  orde van de Eikenkroon, 
en zijn de heeren . B. J. Tidemnn, hoofdinge-
nieur der  marine, P. J.  Cuypers, architect, 
en P.  Witkamp , letterkundige, lot ridder  dier 
orde benoemd. 

Advertentiën. 

PRIJSVRAAG . 
 der  Sociëteit iTrou w moet blijken" 

te Haarlem, loven bij  deze eene som van
 uit , voor het

 van  bestaande lo-
kalen van de Binnen Sociëteit. 

e kosten van verbouwing mogen de som van 
40.000 Gulden niet overschrijden. t programma 
met den plutien grond der  bestaande lokalen is 
op franco aanvrage te bekomen by n voor-
noemd. 

Haarlem,  1876. 

r 

in het 
T i m m e r h u i s te Botterdam . naut 

e voorwaarden liggen, op de gewone dagen 
en uren, ter  lezing op het bureau voor de
selijke Werken enz., iu het Timmerhuis en zijn, 
voor den prij s van 5 cents, verkrijgbaar bij  de 
Wed. P. VAN E en ZOON. Boekdruk-
kers in den , n". 73 aldaar. 

A a n b e s t e d i n g. 
Op Woensdag den 17 Hei 1876, des middags 

ten 12 ure, zal onder  nadere goedkeuring van 
. door bet E VAN -

 BESTUU  VAN nr.T P 
 20 E S op 

Texel, op het s aan den Burg op
worden aanbesteed: 

e aanbesteding zal geschieden bij  enkele 
inschryving volgens Jj  434 der  Algemeene Voor-
schriften. c inschrijvingsbiljetten moeten 1 uur 
vóór de aanbesteding franco worden ingeleverd 
hij  den f van voornoemd Waterschap aan 
den Burg op Texel. 

c noodige aanwijzing zal worden gedaan door 
den s S. . T te Oudeschild, op den 
15 en 16 i bevorens. 

t bestek is op franco aanvrage en tegen toe-
zending van een postwissel ad ƒ 1 .— te bekomen 
bij  den Secretaris van genoemd Waterschap aan 
den Burg op Texel. 

T . 28 Apri l 1876 

Het Collegir van  Bestuur voorn., 

S. , Voorzitter. 

Sn.  Pz.. Secretaris. 

e . 
T BESTUU  is voornemens op  den 

20en Juni e. k. aan te bestcd*n ; 

Aanwijzin g in loco den 17en Juni e. k. des 
morgens vun 10 tot 12 ure. 

Bestek en Voorwaarden tegen betaling van fi.— 
te bekomen van af den 22cn i bij  de portier s 
der e en aan de bovenzaal van het Neêr-
landsch  hoek r en -
scbepoortplcin alwaar de teekeningen ter  inzage 
liggen. 

. 
S T „VAN OS. 

 VUU",  te Goe», zullen 

op g 23 i 1876, 
des avonds te 7' , uren, in de Bestuurskamer 
dier  Sociëteit, trachten  bij 
enkele inschrijving: 

e aanwijzing zal geschieden op  den 
15  1876, des voormiddags te 11 uren. 

n te bekomen bij  den heer J.
, Bouwmeester te Goes. 

Bestuurders voornoemd, 

Z. . VAN T A , 

Voorzitter. 
J C. S VAN N , 

Secrttaris, 

Op  den Oden Junij  1876, des namid-
dags ten 2 ure, unn het Centraalbureau der 

j  tot Exploitati e van Staatsspoorwe-
gen by de e n te Utrecht, van; 

Bestek ir . 150. 

e besteding geschiedt by enkele inschryving, 
volgens urt . 40 van bet Bestek. 

t Bestek ligt van den 15den i 1876 ter 
lezing  het Ccutnialbiireau by de e n , 
en aan het bureau van den r te 
Groningen , en is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven door  den -
genieur te Groningen. 

e nanwyziug op het terrein zal geschieden 
den 29steu i 187Ö. 

Utrecht, den loden i 1876. 

t BESTUU  heeft de eer. n leden na-
der te herinneren aan e

 op  en de
 op

, in het  te Am-
sterdam. 

Namens het Bestuur, 

J. . , Voorzitter. 

, . W. , te Secretaris. 

-
T  van  is 

voornemens op  den 23 .Wet 1876, des 
voormidduas ten 11 ure, ten e aldaar, 
onder  nadere goedkeuring van den Gemeenteraad 
publiek aan tc besteden : 

t bestek ligt van af Vrijda g den 12 i 1876 , 
ter  inzage op de Gemeente-Secretarie. 

e inschrijvingsbiljetten moeten uiterlijk  vóór 
11 ure, van den voormiddag, den dag der  aan-
besteding voorafgaande , op het s te Venlo 
bezorgd zijn. 

Aanwijzin g in loco. op Zaterdag den 20 i 
1870, des voormiddags ten 10 ure. 

 Burgemeester 

. J. A. . 

. 
(Voor  rekening van den Staat der  Nederlanden.) 
Op  den  Junij  1876, des namid-

dags ten 2 ure, uan bet Centraalbureau der 
j  tot Exploitati e van Staatsspoorwegen 

 de e n te Utrecht, van: 
Bestek n°. 158. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijvin g 
volgens art. 17 van het bestek. 

t bestek ligt van den 9*" i 1876 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij  de e 

n en aan het Bureau van den r 
te Bergen op Zoom, en is op franco aanvraag 
op gemelde plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven door den Sectie-
r  te Bergen op Zoom. 

e aanwijzing op bet terrein zal geschieden 
den 22»'" i 1876. 

Utrecht, den 9J c n i 1876. 

.
Een  thans * 

by een groot wei k we rkzaam, doch cersldnu 

door il e  buiten bet rekk in g komend, 
biedt zich als zondanig aan. Goede

staan hem ten dienste. 

Adres met franco brieven onder s . 
aau het Algemeen Advertentie-Bureau van j 
&  VA N , Botterdam. 

N TE , 
gelegen by bewoonde Villa' s te Hilversum 
uits lui ten d voor den bouw van Villa' s beschikbaai 

e der  koopsom kan daarop als e 
gevestigd blijven.  b r i even, onder !,. 
motl o , bij  den Boekhandelaar 

, St. g te Amsterdam. 

n van Teekenbehoefteu 
VOO , 

t e . 
, A 

.  S A N S N wit en getint 

in alle soorten. 

r i r i t : i t u i t u i i i i . i . i 
, in rollen en vellen, blaauw 

bistre. 

Th. J. . 

E. . . 

Specialiteit van  ter  bewerking t 

 CO

 en schetsen op aanvrage. 

k „de e , 
l  &

VervuardiBcn - en > 
vc-ljrens eipen systeem. 

. W. T te

beveelt zich voortdurend aan tot  n 
 enz., met zink, lood 

leijen. en verder  voor de levering vnn alle mogt 
lij  he Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok 
ken zink of koper, alsmede Gas- en Waterleidingen 

 en N van
t i n s t r u m e n t e n .  \i 

 peijkie
, enz. en,.. 

.  &> ZOON , 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

k van . Specialiteiten n 
. . -

en . 

N VA N N 

EXPLOITATIE DER GROEVEN 

peeft beriyt tlat door  haar tot eenige A G E N T E N voor dec 

...iaïi'i* 1*' 1"  verkoop van  zijn aangesteld: 

S &  C°.  Amsterdam
E T A. C°. , 

door wie ook tot het  Tan  inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel 
Nederland aangenomen op gelijke voorwaarden als aan g N" . 3, te Amsterdam 

S EN C°. 
Goudsche Singel tv. 79,

 met  en 
 cn alle soorten van

in gegoten, gedreven of bladzink. 

S &  VAN . 
in , 

Nieuwehaven N.z'nde  Botterdam. 

A dr essen. 
Prys voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

e'en regel ad ƒ 10.— 
twee regels o> 15.— 
dri e regels - » 20.— 

Pleyoler  ét t'oinp, Amsterdam. Alle bouwen* 
meniën in cement, gips, tui. t i ƒ7.25 per  »*

erker  Buddlngh, Arnhem.

Bouwterreinen te Velp te koop, aller-

gunstigst gelegen. Adres den r  VA N 3lE* 
E , te Arnhem. 

Bouwterreinen te koop naby de " 
aan den Singel, te Utrecht, te bevragen bij  de" 
architect  aldaur. 

gedrukt bij  G. \ \ . VAN  k C* te Arabon. — All e stukken en advertentiën te adresseeren aan den r F. W. VA N T J G «. te Arnhem. — Uitgave van . A. . 

Elfde . c 21. Zondag 21 i 1876. 

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

: 

t Zondag.. 1'nj , per 3 n n a d n / . a abonneert ilea .oor 

een jn.r|r.ug . Afutnderlijk e nommer, by voorurtbeetcllin  i't  eenu. 

All e stukken en n te n 

de e te . 

E N : . 

Vsn 1—6 regtls fi.—, verder  voor  clk«n regel plaatsruimte 20 cents en tOcenU 

vooreen nommer vnn het blad. Advertent iën voor  het buitculand 25 rcuUper regel. 

E G EN -
G T E . 

(Vervolg van N°. 20.) 

Zelfs met die kolenverslindcnde machine kan 
>r  geen sprake zijn vau poudrettehereiding der 
fccallon van die 50,000 inwoner» met verloren 
stoom, /.i'll' - niet van indikking , want die50,000 
iwoners nd l.'J liter  per  hoofd leveren 95,000 
ter, en nl kon r daaraan 24,000 liter  ont-
rekken , dan is de indikkin g van 05,000 op 

O liter  niet belangrijk genoeg, om zich die 
bewerking te getroosten. 

h volgens r kan er  alleen sprake zijn 
. poudreltcbereiding in de nieuwe wijken, waar-

or hij  eene denkbeeldige stad met zeer  ruim e 
bebouwing ontwerpt. Volgens de practische aan-
wijzing van den r zal echter  de bevolking 

die nieuwe stud niet minder  dicht zyn dan in 
> oude, en kan dus ook daar van poudrettebe-
iding en indikkin g met verloren stoom niets 

komen. 

Ofschoon de proeven te t met de, daar-
 door de heeren r en e n s 

, werktuigen, otn poudrette te maken, 
.ju mislukt , wordt niet beweerd dat uit Cecal ien 

poudrette iste bereiden; integendeel; maar 
hut blijk t dut de theorieën en berekeningen der  bee-

r  en e Bruyn s erg falen. Ze zyn 
lan uok trouwens in stry 1 met alle bekende, en 
als juist erkende theorieën. 

Te meer  valt dit in 'toog, indien het waar is. 
at de heer  Alben Putsch opgeeft, en de heer e 

Briiy u . in  Opmerker dd. 27 Februari'7 0 
ei neemt, dat hij  sinds jaren /'  7 ontvangt per 

100 kilo' s te Cópenick by n vervaardigde 
[luudrette, die bij  maakt icet 108 kilo' s kolen, dus 

brandstoffen / 1. n toch behoeft niet tot 
zulke wanhopige theorieën de toevlucht te worden 
genenen, om poudrette tc gaan maken, zelfs bij 

idonning met 100 of 200 percent, en mei gebruik 
n vertenen stoom (voor  vetdampiug), of liever 

berekenen daarvan, want gebruiken spreekt vanzelf. 
k zeg: indien het waar  omdat -ru-guuno 
met 9 pCt. stikstof en 0 pCt. phosphorzuur voor 

van dien prij s is te bekomen, cn de heer 
rutsch, indien bij  zulke voordeelige zaken met 
fcculii-n-poudrette maakt, wel Uerlyn van al 
n'jii ü fecalien zou verlossen cn zelf millionai r 

den , alvorens hij  de gelegenheid daartoe aan 
ieder  mededeelt. 

Zoolang dus omtrent poudrette nog geene ver-
trouwbare uilkomsten b<>kend z i j n ; zoolang door 

pitatic , of filtratie , of verdamping niet het 
rtiiddel gevonden is om, op onkustbare wijze, 

voor deu landbouw bruikbar e hestaiiddcelen 
af te scheiden, zoodanig dat het gefiltreerde wa-
ter  zonder  beswaar in stadswuter  kun alloopen — 
'zolang dienen in den regel de verdunde fcculïèn 

O den landbouw te worden overgegeven in den 
toestand, waarin zij  verzameld zyn. 

e beer r  stelt nu voor, dat de ge-
meente overgii tot gemeentc-oeconouiie, eeu 100 

 200 hektnren heide in het Gooiland koope of 
, aplaneere, met huizingen bebouwe en 

tui pachthoeven indcele vau verschillende grootte, 
Jezeu verpachte met verplichtin g van den pachter 

 alleen t te gebruiken, doch voor-
kopig althans (Adres blad/.. 80) met vri j  land, 

ije woning en vryen niest, waaropzieh dan wel 
ocren zullen willen vestigen. 

t laatste geloot' ik ook wel, doch ik betwijfel 
f die hoeveelheid beide in het Gooiland is te 
komen. t uitzondering vun misschien i of 

00 boktoren verspreide stukken van paiticulieren, 
hoort de heide aldaar aan Stad en d van 

'ooiland, waarvan tot dusver  buiten onteige-
>tig tot geen prys ooit een stukje grond was te 

' i ' i i . omdat de Erf-Gooiers liever de heide 
tui schapenteelt bezigen. Eene omwenteling ware 

>dig orn iu dien toestund eene algeheele ver-
andering tc brengen, ik zeg algeheele, omdat 
> heide van Stad en d geen 2000 hektnren 

gi'uoi is, en dus hy aankoop daarvan door de 
~ 'ueente niets zou overblyven, en toch ware 
narnode slechts gezorgd voor de aanwending 

fecalién van nog geen 25,000 menschen, 
'"dien , volgens s voorschrift, slechts 4500 
liter s onverdunde feculien per  bektare worden 
gebruikt, en de productie per  hoofd en per  dag 

liter is, overeenkomstig zyne laatste opgaaf. 
r  gesteld, het land is ,te verkrygen eu de 

>roelhemiug te doen, dan zal daarmede slechts 
1 8 bawyxen zyn hetgeen niemand betwyfelt, dat 

men vnn heide, ten koste van veel geld, goed 
land kan maken, want de boer zal tot de ge-
volgtrekkin g komen, dat men al het overige vri j 
moet hebben om met s fccalièn-iue.st tc 
kunnen weiken. 

n stelregel van r volgende, dat de 
boer  moet zien - is er  geen ander  middel dan 
het vroeger  reeds aangegeveno om eene markt 
tc maken, zooals in bet vorige jaar is geschied, 
toen aan 30 afnemers 813,790 liter s zij n verkocht. 

s die mest gebleken geldwaardig tc zijn , dan 
komen die afnemers terug, en anderen volgen ; 
blijk t dit niet, dan zal dat evenmin op gemeeiiteland 
als op land van particulieren het geval zijn. Eerst 
in dit jaar  kan blijken of, trots de verdunning, de 

t niet zal zijn te plaatsen b. v. ad 
10 cents per 100 liters, waardoor  by eene produc-
tie van 1.90 liter  per  dag en per  hoofd, dit on-
geveer 70 cents per  persoon 's jaars zou bedragen. 

Zelfs al vindt de mest aftrek, dan zal echter 
plaatsing daarvan gedurende verscheidene maan-
den van het jaar  hoogst moeilijk blijven. in 
dien tij d kan, althans niet te veel verdund, de 

t worden aangewend lot het rnuken 
van compostmest, door  vermenging van de pro-
ductie van de straatreiniging, of naar zee wor-
den gevoerd, zooals later  zal worden opgegeven. 
Slechts bij  besloten water, kan het blijken noodig 
te zijn, orn, zelfs met de wetenschap dat dit veel 
geld kost, tot poudrettebereiding over te gaan. 

h het is zauk om de nadere uilkomsten 
van de proeven te t af te wachten, met 
de door de firm a r on e Bruyn s
leveren verbeterde werktuigen , ter  vervanging 
van de afgekeurde ; ik moet er  echter  op wyzen 
dat men duarhij  verdikkin g der  stof in plaats 
van poudrettebereiding wil in de pla its schuiven, 
en dat verdikte fecaliën evenmin uls natte voor 
bewaring vutbaar  zijn ; want liet feit is bekend, 
dat al het water aan stikstofboudende stoffen 
moet onttrokken zyu , om die voor  gi.-ting otige* 
schikt te makeu. 

Op de pagg. 34 tot 37 van zyn rapport leest 
de r  ongewasschen de les over de door 
hem verspreide schandelijke leugens, dat onder 
den vorigt-n Wethouder, belast met de publieke 
werken, of wanneer ook, door  Gemeentebestuur 
of gemeenteambtenaren dc goede werking van 
het stelsel niet zooveel mogelyk zou zijn bevor-
derd, j a stelselmatig tegengewerkt; bij  toont bet 
onjuiste dier  beweringen aan , bewijst daarente-
gen dat  plannen in verschillende op-
zichten hebben gefaald, eu gaat vervolgens voort: 

ulntusschen die handelingen des heeren r 
nogen de strengste afkeuring verdienen, een 
ieder tot waarschuwing strekken , eu verplichten 
tot nauwkeurig onderzoek van al zyne bewerin-
gen , zij  mag daarom geen invloed uitoefenen op 
bet oordeel omtrent het pneumatische stelsel. 

Sedert dc dagelijksche lediging behooren klach-
ten lot dc uitzonderingen, cn zyn verscheidene 
huizenbouwers van vijanden in vrienden vun het 
stelsel bekeerd. 

e lagere ijzerpryzen, eu daardoor  de mindere 
kusten voor  aanleg in de Uuïzeu, werken daartoe 
mede. 

Veel is gesproken en geschreven over de vraag, 
of de afsluiting met lecalien van den syphon, 
aan deu anderen kunt van den trechter, de hy-
giënische waarde van liet stelsel kan doen ver-
luren gaan. 

s inziens niet. e afsluiting kotnt by elk 
stelsel, waarbij  valpypeu gebezigd worden , voor, 
en is bij  het l het best aangebracht. 

Uok de kreet, dat de yzeren buisleidingen spoe-
dig zullen verteren, wordt niet gedeeld; verschil-
lende voorbeelden worden aangehaald, waaruit 
blijk t dat in lliarle m en Amsterdam yzeren wa-
terleiding- en gasbuizen 30 tot 35 jaren in den 
grond hebben dienst gedaan, zonder iets te heb-
ben geleden, terwij l te n de gus- en wa-
terbuizen, die meer dan 50 jaar  hebben gelegen, 
en de pypeu door  welke de excrementen van 
Parij s worden vervoerd vau bet depót te Vilett e 
naar het bosch van Bondy, reeds meer dan 20 
jaar in gebruik, volkomen gaaf zyn; intusschen 
wJidt , als voorzorg tegen het verteren, het leg-
gen der  buizen in zand aanbevolen. 

n  1874 guf ik de kosten van aanleg bui-
tenshuis vau hoofd- en zyleidingen op, te bedra-
gen per  meter  hoofdhuis ƒ 38.09 
per persoon  22.52. 

Sinds itf in de nieuwe wyken tot stelreigol
genomen de zyleidingen te laten beluien door de 
huiseigenaars, en dit is niet meer dun billijk , 
evenzeer als het billij k is bun  som van 

f 4 *s jaars te laten betalen voor het hebben dier 
zijleidin g onder den openbaren gemeentegrond, 
op den voet van art . 6 der  verordening van 10 
Augustus 1865, welk artikel gelijke som vaststelt 
als minimum voor eene ijzeren buis tot afvoer 
van vuil water; dergelijke b^flin g zou bij  elk 
ander  stelsel, gracht- of rioolspoelslolsel, ook in 
de nieuwe wyken moeten worden toegepast. 

Tengevolge van het bovenstaande, cu door de 
daling der  ijzerprijze n en de meerdere concurren-
tie voor  dezen tak van industrie, zijn de kosten 
voor de gi'm"cnt e nanmcrkelij k verminderd. Vol-
gens de jongste besteding kost de strekkende me-
ter  hoofdbuis, met inbegrip van fundeering, re-
servoirs en centraalhuis, doch zonder  taplokaal 
en zonder  zijleiding, niet meer  dan ƒ 1 9. 

t een centraal-taplokanl voor een belangrijk 
stadsdeel zullen die kosten niet meer  zijn dan 

/ 23 per  stiekkenden meter. Stelt men nu de 
breedte der  huisgevels gemiddeld op (> meters, 
dan kort die hoofibuis voor elk huis: 

op eene gracht ƒ 1 8 0 .— 
in eene straat » 92.— 

(rekenende op 8 meters hoofdbuis voor  elke 6 me-
ters gevellengte, om de breedte der  straten welke 
gekruist worden. 

s door f 4 per  zijleidin g te heden, is i n de 
nieuwe xvijk> n de rente van het aaulegkapitaul 
verzekerd. 

Zulk s wordt nader  aangetoond uit een avant-
projet vour de toepassing van bet pneumatische 
stelsel op het gedeelte van Amsterdam buiten de 

, Wetering- en Utrechtschepoorton, tus-
schen den Overtoom en den A instel. 

e uitvoering van dat project voor  rui m 26000 
. gevellengte, waaraan worden gesteld 4000 

huizen, zal kosten ƒ 5 1 0 , 0 00 en zal ad / i per 
huis voor  elke zijleidin g opbrengen / 10,000 of 
rui m 3 ten honderd van bet aaulegkapitaal. 

e uitkomst wordt natuurlij k nog veel gun-
stiger, als in het nevens de pneumatische leiding 
te leggen vuil waterriool, dat f 13 per  meter  kost, 
voor  elke zijleidin g van de huizen eveneens f \ 
wordt betaald. 

Omtrent de exploitatie was in i 1874 niets 
te berichten, wat eenigen maatstaf aan de hand 
kon doeu. Ook nu nog kan, althans voor  cen-
tral e exploitatie, alleen eenig gegeven worden 
verstrekt door de ondervinding, opgedaan met 
de vaste machine aan de , dewijl die 
in de , behalve voor de lediging van 
buizennetten, ook dienst doet voor  overzetten enz. 
van al hetgeen door de stoomboot van andere 
stations wordt aangevoerd. 

r  volgt dus eene opgaaf der  kosten 
vnu exploitatie van het pneumatische stelsel in 
1875, zoo trouw mogelijk gesplitst voor  zooveel 
het gedeelte betreft, hetwelk door de vaste ma-
chine aau de ' wordt bediend: 

e exploitatiekosten van het l heb-
ben bedragen van 1 Januari tot ultimo -
ber 1875 ƒ 3 2 , 2 6 8 . 29 

n komen voor den post 
e van 19 Februari (de da-

tum van liet in werking stellen der 
vaste machine) tot uil" . , 
dus voor 45 weken: 
urbeidsloonen . . . ƒ 895.16* 
machinist / *  ,<*" '  "  225.— 

Te zanien. » 1,12u.it;-. 
Onderhoud van va-

ten, gereedschappen, 
enz. gesteld op ƒ 400.-

32,000 . 
steenkolen ad 
fit). . . .  320.-
olie, vet, poets-
katoen enz. . ) 200.-

» 920.—. 
Vervoer van feca-

liën, gedurende 45 we-
ken ad 240 vaten ge-
middeld pei week, is 
10,800 vaten naar de 
Nieuwe Vaart bij  Zee-
burg, van daar per 
gierkar  over het proef-
veld, met het schoon-
maken, terugbezorgen 
enz. der  vaten ad ƒ0 .18 
per vat . . ƒ 1 9 4 4 .-

aandeel in 
de kosten van 
algemeenen < 

Transp. . ƒ 1 9 4 4 .- ƒ 2 , 0 4 0 . 1 64 ƒ 3 2 , 2 6 8 . 29 

Transport , ƒ 1 9 4 4 .- ƒ 2,040.1 ti'-  ƒ 3 2 , 2 6 8 . 29 
dienst,opzicht 

arbeldertena. » 250.* 
aandeel in 

de kosten van 
het proefveld 
le Zeeburg . » 150.-

» 2,344.— 

Totaal voor  den post 
e over 45 

weken ƒ 4 , 3 84 10s 

Voor 1099 personen, dat is ge-
durende 45 weken per  hoofd ƒ2 58, 
of in dezelfde verhouding per  hoofd 
cn per  jaar  ƒ 2 . 9 8. 

Trek t men de kosten van den post 
e ad f 4,384.165 

van tie algemeene kosten af, dan 
blijf t ƒ 28,884 12--
voor het eerste deel des jaars voor dc -
kade, en voorde bediening van al de andere pos-
ten met inbegrip van de tijdelijk e inrichtingen, 
voor het gebeele jaar ; 

dat is voor 1099 personen gedurende 7 weken 
en voor 7818 — 1699 = 6119 personen gedu-
rende 52 weken, of 1 persoon per  week ƒ 0 . 0 8 75 
of voor 52 weken ƒ 4.55. 

t blijkt , dat in 1875 het bedrag dei-
kosten voor de gebruikers van bet
stelsel aan de , iu de t 
en Willemstraat ongeveer ƒ 3 per  hoofd bedroog. 

t is duidelijk , dat bij  centrale exploitatie 
eener  gebeele wijk de kosten van machinist (tiou* 
wens hierboven slechts voor de helft ingevoerd), 
kolen, vet enz. reeds veel zouden dalen. 

Toch blijven die kosten veel te hoog bij  de ge-
ringo opbrengst der  fecal iën, indien de door 

r  aangegeven wijze van aftappen in vaten 
behouden werd. e wijze, gegrond op eene schat-
tin g der  waarde welke de n in de praetijk 
niet hebben, is dan ook iu den laatsten tij d ver-
laten en vervangen door  afvloeien uit den aftap-
ketel in overdekte schuiten, zondat de gebeele 
tydroovende en daardoor  kostbare, maar  boven* 
dicu niet stankvrije, manipulatie van tappen in 
vaten vervalt, evenals het sluiten der  vaten, de 
kosten van onderbond van deze en van de leve-
rin g van stoppen enz., de kosten van terugzen-
ding dier  vaten , enz. enz. 

e overdekte schuiten, thans nog per  paard 
gejaagd naar bet punt, waar de kouper  door  op-
ponping de stoffen wil ontvangen, hetzij  in gier-
karreit , hetzij  in bakken, moeten iu het vervolg 
worden gesleept naar  dergelijke punten of, bij 
ontstentenis van koopers, . . .. uaar zee. 

n ieder  geval worden daardoor de kosten vuu 
vervoer, op niet te grooten afstand en bij  groote 

hoeveelheden, teruggebracht tot hoogstens 5 conti 
per hektoliter en te gelyk de kansen van plaat-
sing der  sloffen vermeerderd. 

Voorzichtigheidshalve niet op plaatsing der  stof-
fen rekenende, is de exploitatie van een stadsdeel 
van 100 boktoren, bewoond door 50,000 zielen, 
te zamen ƒ 0 . 88 per  jaar en per  hoofd, waaruit 
volgt dat, waren al de stoffen ad ƒ 0 . 10 per  hek-
tulitei ' (of ad /0.15 franco voor den wal), de 
kosten van exploitatie nagenoeg zouden gedekt 
zijn , wanneer men rekent op 1.09 liter  per  dag 
of 7 hektoliter  per  hoofd en per  jaar . 

h hoezeer ik my daaromtrent volstrekt geen 
illusie maak, herbaal ik toch mijn voorstel van 
1874 tot het invoeren van het pneumatisch stelsel 
in de nieuwe wijken, althans voor zoover die ver 
genoeg gevorderd zijn, of in eens krachtig genoeg 
worden aangevangen, om terstond tot stationaire, 
liefst centrale exploitatie over te gaan. 

k herbaal dus rayn voorstel van  1874 
om te besluiten tot centrale exploitatie, althans 
van het gedeelte tusschen de Voudelskade en den 
A matei, met opneming daarin der  reeds bt staande 
huisleidingen op de Stadhouderskade, in de Ja-
cob-vnu-Cumpenstraat, by de w kas en in de 

, alsmede vau de tot 
dusver  niet pneumatisch bediende Vondelstraat, 
waar dus, duor die toepassing en door  liet aan-
breiigeu van een gemeeuteriool voor  buis- en he-
melwater, de toestand zal verbeteren. 

k herhaal ook myne vroegere voorstellen tot 
uitbreidin g vun het stelsel in dc : 
1°, om niet een deel der  fecaliën dier  straat te 
moeten loozen in de veel te nauwe -
gracht, wi'uri n reeds meer  dan genoeg vuil wordt 
gestort. 2". omdat aldaar  statioiiair e exploitatie 
bestaat. 
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k mank geen bezwaar  um — indien de Ge-
meenteraad zich vereenlgt met het plan der  bee 
ren r  Bisdom c. i . tot bebouwing vau een 
groot deel vau den Over-Atnstelschen Colder 
ook  het pneumatische stelsel iu tc voeren, mits 
terstond tot stationaire exploitatie worde over-
gegaan. 

h ik verklaar  mij  zeet stellig tegen uitbrei -
ding van dat stelsel op kleine blokken  exploi-
toeren daarvan door  stoomboot en locomobiel. k 
schrik terug voor  het denkbeeld, dat de stoom-
boot ons eenigen lij d mocht ontvallen; dan toch 
zullen toestanden ontslaan, die ter  bespotting 
kunnen dienen der  bewering, dat, ook zoo ge-
ëxploiteerd, bet l in het belang der 
hygiëne wordt toegepast. 

Evenmin stel ik thans voor  het stelsel toe te 
passen in reeds bi-staande deelen der  oude stad , 
ook niet iu de Jordaan, alwaar  ik in i 1874 
meende, dat het stelsel cenigs/ins spoedig kon 
worden ingevoerd. 

e aanleg in die buurt van rui m 5000 buizen 
zal, met inbegrip van inleidingen en inrichtingen 
binnenshuis, kosten omstreeks anderhalf millioen 
gulden, waarvan gein rente wordt getrokken, 
zoolang van de fecaliën geene iets beduidende 
Opbrengst wordt verkregen; mocht ik mij  in 1874 
vleien dat dit spoedig bet geval zou zijn , die ver-
wachting is beschaamd, en de verbetering in op-
brengst zal waarschijnlij k te lang duren om daar-
op te wachten, alvorens in de Jordaau de band 
aan het werk tc slaan. 

Er mag geen sprake zijn om alleen voor  de 
Jordaau anderhalf millioen aan kapitaal uit te ge-
ven, wanneer  er  een ander, veel goedkooper  mid-
del bestaat om bet kwaad weg te nemen, en is 
dus voorde Jordaan en dergelijke deelen der  stad, 
b. v. de eilanden , Wittcnbiir g . 
op het OOgenblik geen ander  stelsel aan te bren-
gen dan: 

Het Tonnenstelsel. 
Onder de tonnenstelsels beeft, door  de ijverige 

bemoeiingen van . , de -
scbe ton zekere vermaardheid verkregen; zij  staat 
op eene beneden-, dikwerf in eene kelderverdie-
ping en de privaten van de verschillende verdie-
pingen loopen met vulpijpeu in dc ton uit. 

e inrichtin g heelt eeu syphon  het onder-
einde en kun nagenoeg buiten weten der  huisbe-
woners geledigd worden t is ecu groot voor-
deel. r  staat het nadeel, dat die ton-
nen uit den aard van de zaak van grooten omvang 
zijn , met grooter  tusscheuruiinte worden geledigd , 
en dus de stof tij d lot gisting heeft, waarvan 
gassen in de huizen moeten opstijgen. Vooi ts 
zou in Amsterdam, waar  nu eenmaal de gewoonte 
om eenig huiswater  in doorloopende privaten te 
storten bestaat, dat water  mede moeten worden 
weggevoerd, waardoor  tevens het product waar-
deloos wordt gemaakt. 

e r  ontraadt voor  Amsterdam de -
delbergsche ton. 

t tonnen- of closetstelsel van den r 
Symoiis, waarbij  telkens eene laag verkoolde straat-
vuilni s over  de fecaliën gestort en deze daardoor 
reukloos cn onschadelijk worden gemaakt, voldoet 
in bet geslicht voor  ooglijders alhier  wel. Som-
migen bestrijden het onschadelijk worden der  Stof-
fen op grond van dc theorie der  bacteriën; hebben 
zij  gelijk,, dan zou bet voordeel der  bedekking 

worden teruggebracht tot het in reuklooien en 
voor  bet oog niet hinderlijke n toestand bieugcii 
der stuiten. 

lie gewichtige vraag echter  naar  de meetwaarde 
van het product moet nog worden opgelost, en 
het is dus raadzaam de ondervinding, die men 
daaromtrent te n zal opdoen, af tc wachten. 

r  ondervinding bestaat omtrent het gewone 
tonnenstelsel, hetwelk, mits goed behandeld, meer 
en meer  ingang vindt ; b. v. te n eu 
te , alwaar  uit eigen beweging ook meer 
beschaafden met aanschufOng van eigen, en met 
hun merk voorziene, tonnen daartoe overgaan. 

Te , waar  op 1 Januari 1873 nog 
slechts 23 tonnen waren geplaatst, bedroeg dit 
aantal op 31 r  1875 reeds 1310 tonnen, 
en maakten ongeveer  7000 inwoners daarvan ge-
brui k , tot eeu opbrengst van ongeveer  8000 liters 
per dag of 1.15 liter  per  hoofd. 

e tonnen nebben den vorm van een afgeknot-
ten kegel, hoog 50 . met eene boveniniddellijn 
van 35 en VUO ouderen 51 , zo worden ook 

op bovenverdiepingen gebruikt. 
e verwisseling geschiedt om deu 2deu, Sden 

of oden dag uaar  behoefte. 
s worden 450 tonnen verwisseld door 

i werklieden, zoodat elk man ongeveer  05 
tonnen daags verwisselt, en wel in zeer  versprei-
de gedeelten der  stad. 

lii j  water  geschiedt het vervoer  per  praam, 
naar  in straten gelegen huizen per  handkar. j 
besloten water  heelt bet vervoer  met open wagens 
plaats, waarop iu twee lagen 40 tonnen worden 
gesteld. 

Ue loiiueu worden > -\ de gemeente verstrekt 
aan particulieren, met zinken trechter  ad ƒ 7.50 
per stuk, met porseleinen trechter  ad ƒ 12.50 
per stuk. 

e exploitatiekosten zijn voor  1870 geraamd 
up ƒ 4050, waaronder  f 2200 voor  aankoop van 
tonnen,  aftrek waarvan voor  gebruikers 
de exploitatiekosten le slaan komen op / 0.40 
per hoofd en per

' de productie met hei overige stadsvuil 
tot compost wordt verwerkt, is de geldelijke op-
brengst niet nauwkeurig bekend. lutussclion 
maakt men ie n bij  eeu  goeden 
reinigingsdienst  baio van / 10  per  jaar, 

 dit is voor  goed deul hut gevolg van de 
opbrengst tan hel l.niuen>telsel. 

t zijn op beden geplaatst 2705 tonnen; 
de verwisseling geschiedt door  8  die te za-

 per,jaar  verdienen ƒ 3 3 8 0. 

Gerekend wordt, dat rui m
bet i-telsel gebruik maken. 

t voor  rekening der  gemeente reinigen der 
privaten kost per  privaat ƒ 8.40. 

e schuiten voor  het vervoer, ingericht voor 
300 tonnen, kosten ƒ 400. 

e tonnenwTgens, vuor  35 tonnen, komen te 
staan op ƒ 450. 

Ook te t worden de fecaliën met liet ove-
rige stadsvuil tot compost verwerkt; afzonderlijke 
beer  wordt verkocht ad ƒ0.33 per  hektoliter. 

Op grond dat de toestand te n en 
te , wat betreft do grachten cn den afstand 
der straten van die gronden, vrijwe l overeenkomt 
met dien in de Jordaan, dan kunnen de gegevens 
daar  verkregen best tot maatstaf strekken, intus-
schen met dit verschil, dat men zich daar  heelt 
tevredengesteld met lediging om de twee. dri e 
of vier  dagen, terwij l «oor dagelijksrbe lediging, 
zooals hier  voor  het d is aangenomen, 
veel meer  materieel en personeel wordt gevorderd . 
en meer  ongerief voor  den gebruiker  veroorzaakt. 

Neemt men aan dat de Jordaan met 5000 hui-
zen op die wijze zou bediend worden, en stelt 
men twee privaten per  huis, dan is noodig ver-
wisseling per  dag van 10,000 tonnen, waarvoor 
stellende dat de gemeente de aanlegkosten, ook 
voor  tonnen en trechters, betaalt: 
loodsen ƒ 28.500. 

40 schuiten met toebeltooren . . . » 44,000. 
10,000 tonnen met trechters . . . » 75,000. 
10,000 verwissel tonnen » 30,000. 
50 wagens  22,500. 

te samen ƒ200 ,000. 

. . . ƒ 2.000, 

. . . » 03,000. 
. . . » 5,000. 

en de exploitatie per  jaar  : 
2 opzichters 
155 arbeiders . . . . 
onderhoud van materieel. 

vuor  00.000 inwoners ƒ 1 0 0 , 0 0 0. 
dus ad ƒ 1 . 51 per  hoofd en per  jaar; daartegen-
over  slaat de opbrengst ad ten minste: 

Ü00ÜO  400 
T ö ö X ƒ 0 . 33 = ƒ 87,120, 

van welke meu, nu de reiniging in handen 
der gemeente komt, tamelijk verzekerd kan zijn, 
en er  blijf t over  per  jaar  voor 66,000 inwoners 
eene uitgaaf van ƒ 1 2 , 8 8 0, dat is per  hoofd en 
per jaar  nagenoeg f 0.20 of, met bijrekening van 
rente van bet aaulcgkapitaal, ƒ0.31 per  hoofd eu 
per jaar. 

e betrekkelij k ongunstige uitkomst is oen ge-
volg van dagelijksche verwisseling; zonder  die 
is het niet mogelijk met een goed geregeld ton-
nenstelsel zooals te t geld te verdienen. 

e r  is van meening, dat bij  geleidelijke 
invoering, evenals to t en te n , het 
tonnenstelsel in dc Jordaan, op de eilanden -
tenburg eu Wilteuburg , en voorloopig iu de 
nieuwe wijken met verspreiden bouw, kan worden 
ingevoerd. 

e is hij  van meening, dat dit stelsel is de 
beste oplossing in de gasthuizen en dergelijke ge-
stichten , mits de direction zich de zaak aantrek-
ken, wat zij  in elk geval verplicht zijn te doen, 
welk stelsel van afvoer  ook mocht bestaaii. 

En stelt dus voor: 
1". Aanneming van het pneumatische stelsel, 

in beginsel vjora l de nieuwe wijken, met dadelijke 
invoering van centrale exploitatie iu het gedeelte 
tusschen den Overtoom eu den omstel, alsmede 
iu het gedeelte tusscheu deu Oetuwalerweg en 

den posterspoorweg, indien door  den
raad tot goedkeuring vau het uitgestrekte bouw-
plan aldaar  wordt besloten. 

2". g vuu het tonnenstelsel: 
a. in de oude stad, oveial waar  geen behoor-

lijk e uitloozing op daartoe geschikte g-acliten of 
riolen bestaal, doch nut dan geleidelijk, te be-
ginnen met de Jordaan en de eilanden Witten-
burg en ; 

b. tijdelij k iu de nieuwe wijken daar, waar 
nog tc weinig is gebouwd om to  centrale ex-
ploitati e van bet pneumatische stelsel te kunnen 
overgaan, of dit nog niet gereed is. 

r  zullen de twee thans hel luidst spre-
kende nadoelen worden weggenomen, namelijk: 

1". t ongerief, bij  nieuwen bouw ondervon-
den door  onsekerheid omtrent bet stelsel van 
afvoer, beiwelk dadelijk moet worden ingevoerd; 

2". de opbooping in de oude stad, op vele 
punten der  grachten, van het vuil , waarvan de 
bewoners der  achtergelegen straten zich niet langs 
anderen weg weten le bevrijden. 

Een derde luidsprekend ongerief zijn de tot 
afvoer  van buis- eu hemelwater  dienende straat-
goten; r  voorziening iu die bebuefte steil de 

r  voor, bei makeu van 37 kilometers aar* 
den-buiseo-riool voor  den afvoer  van huis- eu he-
melwater, tot eene uitgaaf van ƒ 3 5 1 , 0 0 0, te ver-
doelen over  eeuige jaren; voorts vestigt bij  de 
aandacht op de. behoefte aan een abattoir  cn 
belooft daartoe weldra een plan te zullen in-
zenden."  (Wordt vervolgd). 

benciitca ea mededeeimgeu. 

. 
's-Gravenhage. e 's s machti-

ging is goedgekeurd de overdracht aan E. Ötlet 
en 1'. van der , van de concessie, voor 
loooveel de !yn t betreft, voor 
den aanleg  de exploitatie v.ui paardenspoor-
wegen , 24 October  Sti i aan G. Soclens, te 
's-Gravenhage , verleend eu sedert overgegaan op 

de Algemeene Nedei lamlsclic ll.iiliouteiiiaatsch.ip -
pij , en overigens genoemde concessie ingetrokken. 

— Z. , heelt aan Wilhelm , indus-
trieel, wonende te i aan de r -
rij k ) onder  de benaming »Ernst" , conces-
sie verleend voor  de ontginning van steenkolen 
over  een lerreinsuitgestroktheid vau ongeveer  vijf -
honderd veertig hektoren j gelegen in do
ten , Betiaesberg en n (provincie 

. 

— e r  vau e heeft eeu Commis-
sie benoemd tot het samenstellen van  ont-

werp, mot bestek enz., voor  het vervaardigen
een  bet t te Onrust te 
bestemmen ijzeren drijvend droogdok, en tot liet 
hiudcn  toezicht op den bouw daarvan hier-
telande e Commissie bestaat uit de heeren: 

. .  Tidemah', hoofdingenieur  der  marine, 
adviseur  voor  scheepsbouw, te Amsterdam;
Strootman, hoofdingenieur  van den Waterstaat, 
te Assen; Jhr. . O. Wichers, kapitein-luitenant 
ter  zee, chef der  afdeeling l der  zeemacht 

 het departement van e cu .1. de , 
ingenieur  voor  den scheepsbouw bij  de Neder-
landsche Vereeniging van assuradeuren te Am-
sterdam. 

— n de Staats-Courant wordt medegedeeld 
het Verslag van den r  van Binnenlandsche 
Zaken aan den g betreffende de exploitatie 
der Staatsspoorwegen, gedurende het jaar  1873. 

— Z. . . s k beeft aau kerk-
voogden der  Ned. . Gemeente / 3 00 doen 
toekomen voor  de restauratie van de Groote

Amste rdam e e Tentoonstelling 
inliet Oudemanhuis werd den loden de/er  te 10 
uren geopend. e ceie-vooizttlcr, Jhr . C. J. 
A. den T e i , herinnerde in korte woorden water 
de aanleiding van was. Zeshonderd jaren gele-
den schonk Flori s V aau Amsterdam een gift-
brief , en dit eerste optreden der  stad in de ge-
schiedenis van ons d wenschten sommigen te 
herdenken, als de dagteekening van haar
't Plan vond niet veel bijval , cn de haar  P. 11. 
Witkam p opperde uu bet plan eene tentoonstel-
ling te houden, die Amsterdam  wordingen ver-
leden zooveel mogelijk aanschouwelijk makeu zou. 
Op zijn initiatief '  vormde zich eene Commissie, 
en deze rustte niet voor  zij  deze tentoonstelling 
had georganiseerd. t /ij  zoo uitstekend slaag-
de, was vooral te danken aan de heeren Cuypers 
en Witkamp , wie hij  gelukwenschte met de on-
derscheiding, hun onlangs door  Z. . den g 
betoond, maar  ook aan de medewerking, welke 
zij  bij  de ingezetenen had gevonden. e ten-
toonstelling getuigt, hoe krachti g Amslerdani zich 
heeft ontwikkeld, hoe de stad ook in slechte tijden 
steeds hoog bet hoofd beeft gedragen, — dat zij 
er  toe meewerke, dat de nakomeling zóó voortga. 

e Voorzitter  der  regeliiigs-commissie, Jhr. U. 
 Ploos van Ainstel, bracht het Stadsbestuur 
dank voor  de verleende subsidie en bewezen me-
dewerking aau de leden der  Commissie, van 
welke sommigen, weken achtereen van den vroe-
gen morgen lot 's avonds bier  werkzaam waren 
geweest; aan dc inzenders, die hunne kostbare 
familiestukken en collection hadden afgestaan; 
aan de werklieden, die bij  het iu orde brengen 
der expositie bewezen hadden, dat Nederland's 
werklieden gevoel voor  kunst en 's s histo-
ri e niet outbreekt. 

Waren kostbare herinneringen uit den meest 
roemrijke n bloeitij d der  stad hier  bijeen, — het 
aanschouwen van zooveel schoons en groots itrekk e 
ter  verlevendiging van vaderlandsliefde en kunst-
min bij  ons volk. 

Ten slotte beluigde de heer  Witkamp zjju dank 
voor  de ondervonden deelneming met eenige dicht-
regelen. 

— Volgens het jaarverslag der  Stoomvaartmaat-
schappij  Xederlund over  1875 is in dat jaar , 
met 13 uit- en thuisreizen door  de 0 stoutubou-
leu der j  , een winst behaald vau bijna 
ƒ 8 2 0 , 0 0 0, zoodat, na afschrijving van ƒ 3 8 0 , 0 00 
voor  de schepen eu van ƒ 3 0 , 0 00 averij  rekening 
van bet verbrande schip Willem  aan de 
aandeelhouders 5 pCt. kan wordeu uitgekeerd. 

e reizen, sedert  geregeld om de 4 weken , 
waren bijzonder  voorspoedig: de  wer-
den volbracht in gemiddeld 37 stoomdagen, tegen 
30 in 1874; de tehuitkomende iu 43 stoomdagen 
(44 in 1874). 

Utrecht. e r  van Financien heeft be-
paald, «Jat de goederen eu voorwerpen, voor  de 
aanstaande internationale tentoonstelling van in-
dustrie, kunst, enz. alhier  bestemd, bij  invoer 
iu dit rij k zonder  visitatie, ongeopend, onder 
plombeering naar  Utrecht kunnen worden opge-
zonden, om aldaar  in tegenwoordigheid van amb-
tenaren in de lokalen, waarin de tentoonstelling 
zal worden gehouden, te worden geopend en ge-
visiteerd. 

Voor  zooverre die goederen en voorwerpen aan 
rechten  onderworpen, worden tninsito-pus-
p oor  ten afgegeven, onder  borgstelling tot zeker-
heid van den wederuitvoer  eu om de inning der 
rechten na verloop vau vyf maanden te doen 
plaats hebben, ingeval de voorwerpen hierte-
lande verblijven, ol de paspoorten binnen dien 
termij n niet gezuiverd terugbezorgd zyn. 

e Commissie voor e genoemde tentoonstel-
ling, ouder  beheer  van 't Technologisch Bureau, 
te Utrecht iu 't Gebouw voor n en Weten-, 
schappen te houden van  Augustus tot 30 Sep-
tember, bi'staat uit de heeren: voor  Nederland: 

. G. Nauta, president, .  Schaar
-president, J. .  secretaris,  N. 

Servaas, thesaurier, t us , P s Geoste-
rauus; voor é eu Engeland: Cutneilie Bar-
bauson, te Brussel, Guitave van , te Geut, 
 Suppes, te Gent; voor : A. Wil -

helmi, Ackermun, S. Elster, . . , C. 
Bunbard , 1'. ,  lleimann, . , 

. .  O. . Bouené, W. 

,  C. BehaarWaebterj  voor  Frankrijk : 
. Buteux, te  voor : P. Scappini, 

te Coineto-Tarquiuia (provincie . 
. r  Gedeputeerde Staten dezer 

Provincie zyn aau de Provinciale Stalen aanbe-
volen vuor  deu provincialen Waterstaatsdieust: 
nis hoofdingenieurs, de heeren . A. vanldsinga, 
le Nijmegen, en . 1. vau , te Zutfen; uls 
ingenieurs, de heeren A. Gorter , te n eu 
F. G. N. llailsma , te Utrecht. 

e benoeming zal plauts vinden iu de buiten-
gewone vcrguderiitg, die op 23 dezer  gehouden 
wordt . 

, SS . 

Enkhulzen, tc 11 uren, door  dijkgraaf en hccni. 
raden van , in het e 

: liet verbeteren vun slccnglooiing eu verder  nan 
den n Wcslfricsclien omringdij k [g 
den jare 1 S7*ï te maken en te onderlioudeu werken 

. te 11 uren, door  burg. ea weth.: de 
levering van houtwaren, benoodigd uan don mond 
der Eem, enz. 

, te 11 uren, door  het dijksbosfunr  vat 
den enliunitciiscu polder  Anna, in het gemeentehuis: 
het verbeteren ea onderhonden der  waterk cc remit 
werken  dien polder  dienst 18711/77. 

'a-llnge, te 12 uren, door  het ministerie van finan-
ciën: het herstellen en verbeteren van de -

n langs den n spoorweg tuttellen 
m eu Uitgcc-l en langs deu Staatsspoorweg 

tussclieu Zaandam en . 
, le 1 uur, ten raadhuiie: lo. hot leveren 

ou leggen van 6000 1 straatklinker s en het verleggen 
van 2000 - oud kliukerwur k op den -
weg; 8o. liet leveren en leggen van 23,600 groote 
Quentstkeien, idem van 17,600 kleine idem. 

4m , te 1';, uien, duor  de . n 
, in het stationsgebouw : lo. het 

verruimen van bermslootcn in den polder -
waard; 2o, liet uitbreiden van de sporen enz. op ile 
stations le l eu te Oaslricum ; Uo. het 
uitbreiden der  sponrturichlin g met bijkomende wérken 
op het station te Noord-Sc luirwondc. 

, te  uren, door  hot dijksbestuur  van den 
polder c Vier  Bannen vau ,  de -
berg: de aanle-, kram-, rijs - cn stecuglooiingwerkeii 
aau dien polder  zed. 3 jaren. 

riasterwoli , te 4 uren, door  het gemeeutabut; 
het. verlengen v u liet stecueu voetpad, ter  weerszijden 
van de kom der  gemeente. 

, tc (j  uren, door  hel depart. Groningen 
der . t. N. van 't Alg., bij  Wed. Eeklioff; eeai 
aanzienlijke verbouwing aau cene bcliniziii g aan hei 

, C , 179. 
A»«en, te 7 ureu, door  kerkv. der . gemeente: 

het doen vau verfwerken: lo. aan kerkgebouw, con-
sjstorickamer en kosterswoiiing, 2o. aau beido paste 
riceu. Bilj . inz. vóór 12 uren. 

, te 74/a uren, door  regenten vau het stads-
ziekenhuis: eooig timmer- cn metselwerk. 

, door  kerkvoogden, hij  C. van der  Weg; 
liet graven en dempen vau eene opvaart, afgraven vau 
liet r  enz;., cn liet makeu vnu een gierkolk. 

, 2» . 

, te 10 ureu, in het hotel Bontekoe: liet 
doeu van eenige veranderingen eu vernieuwingen in 
een lieereiiliuis, slaande tegenover  de Groolc kerk. 

, tc 10 ureu, door  het bestuur  der 
waterkcering van het ral . waterschap, bij  J. F. Adri -
sanseus: dc gewone onderhoudswerken aan die water-
keering. 

, te 11 «ren, door  bet polderbestuur 
vau , in hot s : de sarde-, 
kram-, rijs- cn steciigloonugwcrkcn aan dien polder 
dienst '76/77. 

, tc  uren, door  het calamilctiso wa-
terschap Nieuw-liominciifiilc , bij  C. J. vau Spluudcr: 
het herstel, de vernieuwing ea het onderhoud tot 80 
Apri l '77, van ile aarde, kram-, rijs- , steenglooiing-
co andere werken aan de waterkcering van bet ge-
noemde waterschap. 

Veula, te 11 aren, door  liet gemeen!ebest..- het 
aanleggen eener  aardebaan, benevens het bekiezelen 
van eeu gedeelte weg, iu do richtin g uaar  St.-Urhamu, 
te Venlo. 

, te 12 uren, op de hofstede deu -
lebenllof: het afbreken van 2 schuren, het bouwen 
enner  schuur, liet leggen van een rieten dak op het 
woonhuis enz. 

*  (Ov.), te 12 uren, door  de directie der 
Nodeil. , bij  Wed. Vergeer: het bou-
wen van een pakhuis op eeu terrein hij  die spinnerij. 
Aanw. te 9 uren. 

. tc 12 uren, door  dijkgraaf en heem-
raden der  Vier , in liet : 
de beraamde werken aan der. Vier-N -
Zeedijk cu het onderhoud van liet zijpad, benevens de 
levering van 050 1 riviergriut . 

tlryclit , te 2 uren, door  do maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aau liet centruulnurcau: het 
leggen van sporen on wissels, het afbreken cn weder-
opbouwen vau oen steenen waclitershtiisjc, het ver-
pUUttseo van een houten idem enz. op het station 

. . 
Urne», t« 7','j  ureu, door  bestuurden der  sociëteit 

„Va a Oiigcniiciiieu vrij" : het afbreken der  bestaande-
en het bouwen eener  nieuwe sociëteit. 

, m het Timmerhuis: liet uitdiepen van 
deu noordoostelijke!! mond der n (Fijeu-
oord). Aanw. te 10 uren. 

, 24 Wei. 
, te 11 ureu, door  den eerstaanw. ingeuier, 

op het bureau der  genie: lo. hot verbeteren vau de 
privaten bij  de . . Academie; 3o. bet vernieu-
wen van beschoeiingen en afsluitingen bij  de kazernen 
en stallen op de Gasthuisvelden; . liet n 
van daken vau de bijgebouwen eu het gedeeltelijk 
vernieuwen vau de brug der . . Acid. Bilj . 
inz. 22 , 's av. 7 ureu, op liet bureau der  genie. 

, te 11 uren, door  dijkgraaf en hoogheem-
raden in het groot-waterschap van Woerden. ia liet 
gemeenelandsliuis, in 4 perc.: lo. het doeu van her-
stellingen aau de sluis lc Bodegraven; So. idem aan 
dc sluis tc Oudewater; So. idem aan de brug over  dc 
dubbele Wierickc te Niouwerlmig; -to. idem aan de 
brug te Bodegraven. 

, tc U uren, door  deu corstnuuw. inge-
nieur  {op tarief), iu het gemeentehuis: hel herstellen 
van een kazemat, vau beeren eu vau bokleedingsinu-
reu tc Naardeti. Tc besteden som ƒ 6500. 

, te 11 uren, door  het waterschap 
, in hel waterschnpshuis: lu. liet vernieuwen 

van hel vallaat o , melde lluilwachters wo-
ning ea bijbcliuoreiul c werken; 2o. liet herstellen van 
afseliuivingen aau onderscheidene, kanaalbuordoii, ter 
jengle vau 'J&S . 

laatwafaefl tc 12 uren, door  watergrsaf en heem-
raden van het heemraadschap e Eem , Beken en aan-
kleve vau dien. iu Amicitia : hel uitdiepen cu onder-
prolïel brengen van een gedeelte der  liirneveldselu-
f F  ier- cu k , gez. lang 15o5 , benevens 

het op de diepte brengen van eeuige gedeelten der 
liiintcrsclie , Barnevoidsclie eu , iu 4 
perc. Aanw. 23 , tc 10 uren. 

, tc 12V, uren, door  liet geincenlcbes'.: 
dc levering van 60,000 stuks harde vlakke straatklin -
kers, YVaalvorm, le soorl. 

, le 1 uur, duor  dijkgraaf ca heetnradeu 
van den polder  Uitgecster-en-lleemskerkcrbroek, „i n 

e Ooievaari het verdiepen vau eenige vaarten "en 
wateriugou in dien polder. 

%w«lle, te l uur, door  liet bestuur  overliet wees-
huis der . gemeente; het doeu van verbouwiugea 
en herstellingen aan het weeshuis iu de Broerenslruat 
aldaar. 

, te 5'/, uren, bij  T- van Wocrkoma/d. 

Alteon: lo. het makeu vau deu afslag der  losplaats 
aidaur; 2o. liet leveren van 100 1 grint , 

, 23 , 
, tc 11 uren, door  burg. en weth. van 

Fcrwerdcradecl: dc levering van SÓ0 stère riviergriu t 
en 170 stère harde puin. 

\oitriliiniek , door  het gemeentebestuur: de levering 
van 150 stère bergjrin t eu 20 stère macadam. 

, 2fl> . . 
, tc 10 uren, door  liet bestuur  der  wa-

terkcering van den calamitciisen polder, iu de -
kcot: het horstel, dc vernieuwing  hot ondorhoiid 
tot 30 Apti l '77 van du aarde-, kram* , rijs - en steen-
glnoiiiigwerkcn  de waterkcering van dien polder. 

, to 10 uren, door  den comm. dor  genie, 
in het gebouw voor .  W.: het tot zaleu voor  be-
smettelijke zieken inrichten van tukuien iu het -
hospitaal aldaar. Bilj . inz. 24 , tc 10 uren. Aauw. 
22 , to 10 ureu. 

t . u i i i , te 10 uren, door  den eerstaanw. ingenieur, 
in : het maken van een bergplaats voor  in-
faiilcricpatroneii , buiten de t tc Woerden. 
Bilj . inz. 24 , 'sav. 6 uren, op het bureau van 
den iug. voornoemd. 

, te lu'. , ureu, door  het ministerie van 
binnenl. zaken,  het gebouw van het prov. best.: 
liet op diepte brengen cn onderhouden der  haven te 

. g /53S0. 
Vlttiie» , tc 11 uren, door  dijkgraaf en hoogheem-

raden vaa dc n , iu het hotel-Vcrscn-
'laal: lo. liet maken vau verschillende aardewerken 
langs dc - en Noordcr , cn het één-
jari g onderhoud van het dijkshuis aan do sluis tc 
Aniciilc , met dc magazijnen, peilhokkeu enz. van liet 
hoogliecinraads-ïhap; ZO. hol sclioouni,iku!i van de Oude 
Zederik, tusscheu Ameide un , in perc; 
'Ao. bet leveren cn vervoeren van on?. 1160 t 

t i i i - . i i -n l . i i i i , tc 11 uren, duor  deu directeuren 
Commandant der  marine, ter  griffi e van de directie: 
eenige onderhoudswerken op 's s werf en aan 
's s lijnbaan aldaar. 

'N-  , te 12 uren, door  de maats, lot expl. vau 
Staatsspoorwegen,  liet bureau vau den r 
Van der : het doen van verf- en voegwerken
de gehouwen  kunstwerken langs dc lij u Utrecht— 
Eindhoven. Prijsopgave per  '. 

 lasenerae, te ',\ ureu, in het gemeentehuis: lo. 
bet vernieuwen van 700 1 rijsbeslsg aau deuThoorn-
poldcr  cn het leveren en verwerken van 100 scheeps-
lous Vilvoordschen steen; 2o. liet vernieuwen van 534 

- rijsbeslag cn het leveren on verwerken van 200 
scliecpslons Vilvoordschen steen cn 1810 stuks eiken 
perkoenpalcu aan den Sopliiapoldcr. 

Zei len, tc (i ureu, door  poldrnncestcs, bïjG.J . . 
Cochins: het aanvoeren vau 112 l l a keien en 50 3 

lij  c grint . 
, te 7 uren, door  hel gemeentebestuur: het 

maken vau eene verdieping op de helft der  gemeente-
school no. "... Aanw. 24 . te 12 uren. 

U t « n U f , 27 . 
Bloowvltet, te 10 uren, door  deu cal. polder  Ador-

nis, bij  Alb. : liet verbeteren  onderhouden 
tot SO Apri l '77 der  water  koerende werken van dieu 
polder. Aauw. 22, 23 . 

Vaiirii. , tc 11 uren, door  dijkgraaf cn hoogheem-
raden vau Bloemeiidual, in dc ! het vullen 
der gegraven putten in de gemeente Gouda, tijdens 
ile doorbraak van de Gouwckadc. 

, le 12 uren, doo  het gemeentebestuur: 
10. het verbreiden en uitdiepen van ecu vijver , langs 
tien toegangsweg uaar  het station; 2o. het maken vau 
oeno wal beschoeiing, laags het haventje bij  du -
lingerpoort. Aauw. 24 , te 11 uren. 

i'wdaaud, te 12 ureu, door  het cal. waterschap Tien-
hoailirril -Zwarie, iu de : hel verbeteren 
cu onderhouden tot 30 Apri l '77 der  waterkeerende 
werken aan dit waterschap. Aanw. 22, 23 en 24 . 

, te  door  don dijkgraaf vau het wa-
terschap Zeedijk  Contributi e  leu go-
 icutcliu ! het makeu van  aardebaan op den 

Ouden Zeedijk, genaamd  Woiiddijk , ter  lengte 
 23S4 . Aauw. 25 , tu 11 ureu. 

, te 2 ureu, door  het polderbest., 
Op hel polderhuis: dc levering van 1200 . -
kolcn,  1200 . Engelsche kolen. 

t l , door  hel bes tuu ove  den -
hoezuni: do levering op keur  van 110,000 . -
maohinokoleu. 

, ten kantore van deu kerkvoogd E. J. 
Altiina : ccn belangrijk»! verhouw der  pastorie van de 
lleiv. g nieeiile aldaar. Annw. 23 , te l i 1 / , uren. 

, 2W . 
Bolsward. te 11 uren, door  deu kerke raad der 

Ch:. Gerei', gemeente : bet bouwen eener  pastorie op 
het Jougeiiuieif le Bolsward, met bijlcvcrin g der  ma-
terialen. Annw. 27 . 

Urrda , te 12 ureu, door  de maatschappij  tot ixpl . 
van Staatsspoorwegen, aan het bureau vau deu scctiu-
iageuieur: lo. het iu 'ïb' vuor  het onderhoud der  lij -
nen l cu e be-
noodigde verf werk; 2o. het iu '7(i voor  die lijuen be-
noodigde leerwerk. 

V l u i - e l i , 'sav. S aren, iu bet koffiehuis liet Par-
lement! het al breken van oen gebouw, gelegen ten 
luidooelen van dc Esplanade te 's-Boseh, cu aldaar 
maken van eeu nieuw gebouw, Aanw. 23 , te 
10 uren. 

alkmaar, teu behoeve vau het hoogheemraadschap 
der  l  waterende Sluizen: de levering van houtwaren, 
ijzeren WOiaUBgoll  brik . 

, 30 . 
'n-llage, te 12 ureu, door  het uitiiistori e van li uau-

Sten. de levering vac lo. 100,000 . steenkolen eu 
50 h.G. kachelkoleu, ten behoeve vau gen. ministerie; 
2o. liet herstellen cu verbeteren vau de -
graaflijncu langs deu Staatsspoorweg tusschen -

 cn (jiouiugeu cn tusscheu n cn -
pel, met inbegrip van de zijlijuo u te Fianeker, Grouw, 
llccrctivcci i ou Stecnwijk; 3o. idem der -
11,  langs deu . g tusschen -
lem en . 

, te 12 ureu, door  dijkgraaf en hoog-
heemraden van Scliieland, iu liet Guiiieenelaudstiuis
lu. eeuige herstellingen aan de - eu n 
ouder n eu uabij ; 2o. dc levering 
van zwaar  timmerhout, in 3 pcre.; 3o. eenige verzwa-
ring auu de bedijking van deu , bcneveus 
liet leggen vnn eeu riet beslag vóór die bedijking; lu. 
het herstellen vau de defecten aau Schiclauds lioogeu 
zeedijk, iu 10 perc.; 5o. het "'jari g ouderhoud aan het 
Schuivcrlaat le Oversehic. 

i'ti-ci-iit , tc 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. 
vau Staalsspouiwogen, aan hel ceulraalburcau: het 
afdammen der  niiddelopcning van do spoorwegbrug 
over  do k te Breda, cu liet makeu en leggen van 
eenu noodbrug. Aauw. 15 . g ƒ S2S0. 

i a'd Vecht, te 2 uren, door  het bestuur 
van het waterschap , Sticht eu Voorburg, in 
hol : lo. het maken en weder  wegruimen 
van 2 iiulpkulei i cn verdere werkeu, benevens het 
'eggen vau een ijzereu koker; 2o. het verdiepen vau 
dun aclitcrwatendaap, verlengen vau deu vijzel enz. 

, duor  het bestuur  van den vccnpoldervau 
Echten: hut horslclleu vau do schutsluis in de -
delvaan, in 1 perc. Aanw. 2b' , te 10 ureu. -

levering der  bilj . bij  deu voorzitter, tn r  of in 
het stoomgemaal, te Echten. 

Woensdag, S . 
, te 10 uren, door  liet cal. waterschap 

Stavenisse, in het gemeentehuis: lo. liet herstel, do 
vernieuwing cn het onderhoud tot 30 Apri l '77 van 
de aarde-, kram-, rijs- en slconglooiingwerkcn; 2o. het 
verrichten vau 3 grondboringen, tot cene gezamen-
lijk e diepte van 135 . Aanw. 27 ou 30 . 

, te 11 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken: het aanleggen vau een strekdam met 
aatihechtingskrib langs deu rechteroever  van de Nicuwc-

, tegenover . Aanw, 2fi cn 27 . -
ming ƒ 511,500. 

, tc 12 uren, door  het bestuur  van deu 
dorpspolder  in , iu e Valk: lo. liet maken 
van een machinugebouw, met koloubergplaats enz.; 
2o. liet leveren en opstellen van ecu stoomwerktuig 
met scheprad, stoomketel enz., teu dieuste van het tc 
stichten stoom sc liep rad gemaal aan de zuidwestelijke 

, voor  den grooten molen vau dien polder. 
r  (gem. Bruinisse) te 12 uren, door  liet water-

schap Bruinisse, iu do : lo. hel. herstel, dc 
vernieuwing en het onderhoud tot 30 Apri l '77 van 
dc aarde-, rijs- , kram- en sieenglooüngwiken; 2o. liet 
doeu vau 5 grondboringen, lc samen diep 1 sr> . 
Aanw. 24 eu 2'.t . 

, te  uur , door  du Nederl. -
msattohippïj : het makeu van een welput, een gebouw, 
ecu reservoir  eu het, afgraven v ui terrein 'ol watcr-
besorgittg op bet station Arnhem. Aanw. 23 , te 
11 uren. Bilj . iuz. aan de directie 30 . 

, te 1 uur, op het raadhuis: bet verbree-
den an verzwaren vau het. voetpad, genaamd c Uiter 
weg, aldaar. Aanw. 2b' , te '.l unn. 

g 1 Jun i. 
, te 11 uren. door U Tg. eu weth. van 

Wonaeradeal, in het gemeentehuis: bot vervloeren van 
verschillende klinkerbeatraslagen ie , met bij -
levering van 70,000 2e soort bakklinkcr s cn liet be-
noodigde zand 

'a-llage, to 12 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken: dc aan- en verbouw van een gedeelte 
 ier  polytechnische school te . Aanw. 25 en 

2(» . g / 38,000. 
, te 2'/i uren, door  het ministerie van ma-

rine:  het doen vau herstel ingen aan de zeewering 
vau het kustlicht tc m (hoek van het . 
Aanw. 27 . 

a , bij  den voorzitter  van het 
waterschap der  Sluis aan de Wielingen: dc levering 
vau 160 sclieepstons gesortcerdou n steen, 
140 1 puin, euz. 

, door  het gemeentebestuur: de levering van 
200 stère grint . 

, 2 Jun i. 
X w a l l i , te 12 uren, door  het ministerie van bin-

nenl. zaken, aau liet gebouw vau liet prov. hestuur  i 
het vervangen door  een steenen dam van een ge-
deelte paalwerk eu het herzetteu van steenglooÜng op 
Schokland. Aauw. 2ö . g ƒ4335. 

,  Jun i. 
. te 11 uren, door  burg. cn weth.: hot 

bouwoti van eene school en onderwijzerswoning op 
den Zuidoosthoek der - en Oosthuiserwegen. 
Aauw. 2b' , tc 11 ureu. ) 

g 0 Jun i. 
. te 10 uren, door  den burg van Oostr 

dongeiadeel: het afbreken van liet bestaande- en hot 
bouwen vau eeu nieuw gemeentehuis met burberg al-
daar. Aanw. 30 . Bilj . inz. 5 Juni bj  den bur-
gemeester. 

'n-llage, te 11 uren, door  liet ministerie van marine: 
lo.de levering van 475 tousteenen, nl.: 100 stuks 4e 
soort, 170 stuks  soort, 200 stuks Ce soort; 2o. 
bet cake a van een gebouw voor n dienst van bet 
loodswezen le , met den aankleve vau 
dien. l bij  deu inspecteur  over  het lojdswezou te 

l nis. 
, te 12 ureu, door  burg. cn wetli.: het 

boiiwea vau eeue school met bijkomende werken nabij 
de kerk in het , lo . 

. te 2 uren, duur  de maatschappij  tot expl. 
van Slaatsspoorwcgcu, aau hot Centraalbureau : lo. het 
uitvoeren van aardewerken, hot leggen van sporen cn 
«issels, het makeu vau kei bestralingen en eenige 
ventere werkeu op het station , ten 
behoeve van deu spoorweg . 
Aauw. 22 ; g ƒ 73SU; 2o. het leggen van 
sporen, het maken vau gebouwen , euz. op het station 
Nieuweschans. Aauw. 2'J . 

\ \ oen«diig,  Juni. 
, te 3 uren, door  den ontvanger  der 

reg. cu dum., teu zijnen kantore: lo. hot maken vau 
eeu nieuwen uitgang buiten dc Bosch poort in de rich-
tin ; van den weg uaar  Smeermaas, het leveren der 
dam toe benooiligdr  keien cn hel metselen vau een 
riool onder  een deel van de VOor Smgelweg bestemde 
shook grond ; SO.net slechten van de court ine 11—C, 
liet Overgebleven deel van bastion C eu het werk 
Teitau, builen de voormalige BotChpOOrt aldaar. 
Aauw. 3 en 5 Juni. 

, ft Jun i. 
. te 11 uren, door  het bestuur  der  wa-

lerkeeriug vau het calainitcitse waterschap Bllewouts-
dijk en deu ealamiteuscu polder  Borselen, in het ge-
m een tehuis.; lo. hot maken van werken tot oovervcr-
dediging aan deu polder  Borselen: 2o. hut maken van 
werken lot herstel der  schade veroorzaakt door  den 
stormvloed vau 12 t '70. 

'n-llage, tc 12 uren, door  het ministerie vau bin-
ueul. taken: het onderhouden van de oostelijke aan-
legplaats mei steigers lc Amsterdam eu vau den toe-
gang derwaarts, ten behoeve van deu spoorweg 
Nieuwediep—Amsterdam. Aauw. 1 eu 8 Juui, tel-
kens te 11 uren. 

, SO Juni. 
, door  het bestuur  der  lloltcrd . -

gaarde: hel buurten vau eeu nieuw societeitsgebuuw 
op hel terrein tusseheu deu l eu de 
Bataviurenstraat. Aauw. 17 Juui, vau 10 — 12 uren. 

, 22 Jun i. 
, te 12 ureu, duor  het ministerie van bin-

nenl. zaken: het maken van dc grond- en andere 
werkeu voor  het gedeelie van den spoorweg Arnhem— 
Nijmegen, buztiiden do Waal. Aanw. 12 en 14Juni, 
telkens tc 1 uur , te beginnen bij  don linker . 

p van Aaiibesiedin̂ n. 

, 2 : lo. het onderhoud der  boorden 
van de t om deu llaarlemtncr  meer  polder  ged. 
1S70; ingekomeu 2 bilj. , als: 
Gebr. , tc , ƒ 13,500 
J. v. d. l Az., „  idem „  12,204 

2o. het ouderhoud der  ponten en roeibooten van 
den r  ged. '76 en '77; minste 
inschr. was W. v. d. Toorn, te , 
voor  f 1415. 

3o. het maken van 2 bruggen met gemetselde land-
hoofden en ijzeren liggers over  den Spaaruwouder-
loelit; ingekomen bilj. , als : 
P. van Essen, te , f 11,387 
G. v. d. Starre, „  Sloten, „  11,100 

Gebr. Bos, tc , ƒ 10,400 
W. v. d. Berg, „ , „  10,290 

, , „ . „  8,974 
P. van Vliet , „  Woubrugge, „  8,845 
gegund. 

, 6 : liet grootondcels vernieuwen 
van 2 bruggen cn hot maken van eon nieuw voetstuk 
voor  cene brug; gegund aan G. Brouwer, te Franc-
ker, voor  ƒ 3333. 

, 6 : hot bouwen van een gemeente-
huis met ondorwijzorswoning; ingekomen fi  bilj. , als: 

. , te , ƒ 10.5S4 

.  don Bosch, „  Oplieusdcn, „  10,5fi0 
A.  Gcndercn, „  lictoren, „  15,524 
T . Barbier. „  Wagcningen. 9 15,522 

.  Batenburg, „  Arnhem, „  11,900 
. G. Waanden, „  Tiel , „  11,721 

e d t , 8 : het  il l rekken van eeuige oudc-
en het leveren on inheien van eenige uieuwe palen, 
benevens herstellingen enz. iu dc havens euz. der 
gemeentel gegund aan Gobr. Ek, tc , voor 
ƒ 5Ü2Ö. 

, 8 : het onderhoud der  gebouwen 
en verdere eigendommen van deu : 
minste iuschr.  P. Wilms, tc -Paulowua, 
voor  / 2475. 

>iin-i>, 9 : het makeu cn leveren
2 paar  deuren en verdere herstellingen aau dc sluis 
tc Oldelamer; gegund aan .1. . Engulmocr, te Olde-
trijne , vuor  ƒ 1 3 4 1. 

, 10 : hot bouwen van het buitenver-
blij f Stad-en-Boschzicht aldaar; ingekomen 9 bil -
jetten, nla: 
P. , tc , ƒ 19,450 
Visscltcr, „  idem „  19,100 
C. van , „  Voorschoten. „  18,800 
Qagen, „ , „  18,422 

. ,  „  17,999 
A .  der  Pluim, „ , ., 17.S00 
J. Cremcr, „  idem „  17,290 
J. , „  idem „  17,000 
gegund. 

1«l lenh«ve, 10 : het verzwaren cn verhoogen 
van den Bontdijk on den , in 2 
perc.; perc. 1 minste inschr. J. W. Belt, voor  f 18,500; 
perc. 2 uiet gegund. 

, 10 : het maken  riolen ter 
lengte  510 ; ingek. a bilj. . als: 
J. , tc . ƒ 10.988 
E. Banken, „  idem „  10,938 
J . P. Prevoo. „  idem „  10,900 
W. Ununels, „  idem „  10,447 
C. van deu , „  idem „  9,880 

, 11 : het verbeteren vau het fort -
duin ; ingok. 2 bilj . als: 
A. S. Schaafstna, tc , f 705,700 
J. J. , „ , „  683,000 
J. Sehreuders, „  Winkel , „  672,000 
bet laatste biljet was van onwaarde. 

Zierikzee, 11 : lo. liet onderhouden en ver-
nieuwen der  gewone werken van het waterschap 
Schouwen; minste inschrijvers waren: distr. Zuidhoek, 
3, de e Jz., te Stavenisse, voor  ƒ 3 7 6 0; dist. 
Borrendainmc, dezelfde, voor  ƒ 8 8 2 3; distr. Flanwcrs, 
B. deu Exter  vau dun Brink , tc , voor 

ƒ 9 5 0 0; distr. , J. van der , te 
Zierikzee, voor/G4S0; distr. Scliarendijke, P. van dc 
Wende, te Goedcrcede, voor  ƒ 7 7 4 0; distr. -
dijk e eu Biouwershaven, dozelfde, voor  '9780. 

2o. hut verhoogen cn vorzwaren van dc boezeinkade 
eu het verruimen van dc scheidingssloot bij  den iu-
laagdijk der  eerste inlaag vau , in 2 perc.; 
minste iusciiriiver  voor  beide was J. Coruelissuu, te 
Burgh, G eu ƒ1091. 

, 11 : de gewone aarde-, km
rijs - eu steeuglooiinzwerkcn vin deu polder  over  '76; 
gegund aan P. J . Visser, le , voor  ƒ7445. 

Z«ld-t , 11 : het onderhouden ged. '76 
van de werken auu den zeedijk des polders; miuste 
inschr. was J. , te Nieuwdorp, voor  ƒ2165. 

'a-iivNi-ii , 12 : de buitengewone licrstollingen 
aau de gboiiugeu van deu Cajiolschea dijk van S,iraug-
sloot tot Vrouwkensvaart en aan den kliukorwcgoudcr 
Besoqcn; minste iuschr.  A. de , te Baard-
wijk , voor  / 5721. 

a-flage, 12 : de lovering van verschil), materi-
alen ten behoeve der  directie van de marine te Wil -
lemsoord ; o. a. ingeschreven voor: 

Perc. 1, Amerikaansohc masten  J. Bomlix cn Zn., 
fSfcoOO;  J. Plant cu Co.. ƒ18,500: Arabagtsliecr 
eu V. d. , ƒ 17,010. 

Perc. 2, e masten: . s on Zu., ƒ24,380; 
C. on A. , ƒ83,960; Ambsgtsbeer  V. d. -
leu, ƒ 22,862; J. Boadll eu 'Zn., ƒ 21,200;  J. Plant, 
en Co., ƒ 15,970. 

Perc. 3, dito dekdelen : F. W. Overmeer  Zn., 
ƒ 8330; B. s cn Zn., ƒ 1 0 0 0; . 3, Plant en Co.. 
ƒ 824. 

Pore. 4, grenen balk-, Noordsehe- eu Pruisische 
delen: B. s cn Zn., '28,108.40; 11. J- Plaat
Co., /'7045; F. W. Ovcrmcur cu Zu„  ƒ7490.80; A. 
Vos , ƒ0694 80;  Slicher  cn Zu., / 0074. 

Porc. 5, grenen ribben, schrootcn en latten: Eind-
hoven cn Zu. ƒ0027.50; B. s en Zn., ƒ6022; 
Wed. J. , ƒ,1626.25; . J. Plaut eu Co., ƒ 5116; 
Gobr. Janssen, f 4370; F. W. Uvermceron Zn., ƒ4270; 
C. en A. . ƒ2998.50;  Slicher  eu Zu , f8967.50; 
A. Vos , /2745. 

Perc. 6, deunen delen: C. J. F, Thijssen, / 025; 
B. s eu Zn , f000; F. W. Overmeer  en Zn., ƒ540; 
Gebr. Janssen, ƒ546; Eindhoven en Zn., ƒ516; C. en 
A. , ƒ 5 1 0; Wed. J. , ƒ 5 1 0; P. , 
ƒ 5 0 1; A. Slicher  cn Zn , ƒ465; A. Vos , ƒ 4 0 5. 

Perc. 7, vuren delen: . J. Plant cn Co., /*16S0: 
B. s cn Zn., ƒ 1640; Wed. J. , ƒ 1840; Eind-
hoven cn Zo., ƒ1480; F. W. Oicrmcur  . Zn., ƒ 1460; 
Gebr. Janssen, ƒ 1430; P. , ƒ 1390: A. Slicher 
eu Zn., ƒ1230: A. Vos , ƒ 1184. 

 S, -ik t ijzerwerk: W. n cn Zoon, 
ƒ11,081.80; F. C. (lovers, /0S91.SO; s -
weler, ƒ 0160.0a. 

Porc. tl , gegoten ijzerwerk; F'.C.Govers, ƒ1453.40. 
Perc. 10. koper  iu bladen euz.: W. van n en 

Zu., ƒ3356.11; . S. Stokvis en Zu., ƒ3257 .50; 
. J. Enthoven en Co., ƒ3229;  de s en Zu., 

ƒ 8804,80. 
Perc. 11, koperon pijpen. W. n en Zn., 

ƒ4916.50; . S. Slukvis cn Zn., ƒ4535.57; . J . 
Euthovcn en Co., ƒ4561.50; . de s en Zu., 
ƒ4545.85; Gebr. Abrahams, ƒ 4475. 

Pc re. 12, roodkoper  iu bladen: W. van n en 
Zn.. J 1482 20; . J. Euthovcn on Co., ƒ1467.50; . 
de s en Zu., ƒ 1453.50; . S. Stokvis cu Zn., 
ƒ1413.75. 

Perc. 13, tin : . J. Enthoven en Co., ƒ 1551.30; 
. J. n de Jongh, ƒ 1545; . S. Stokvis en Zn., 

ƒ154; ; FÏitj e en Co, ƒ1533. 
Perc. 14, lood: c v. d. Vuurt eu Zn., ƒ9835; 

. J. Enthoven ea Co., / 9129.70. 
Perc. 15, zink in bladen cn iu blokken: . J . Ent-

hoven en Co., ƒ1935.72; . J. e Jougb, ; 
. S. Stokvis on Zn., ƒ1846.45. 
Perc. 16, ijzeren spijkors:  J. n de Jongh, 

ƒ842.75; P. , ƒ832.60; . S. , 
ƒ 7 8 3; N. O Witsen, / 735.54; s  weler, 

 ƒ 7 6 7; . S. Stokvis en Zu.. ƒ739.85; . Enthoven, 
! en Zn., ƒ 7 2 2. 

Perc. 17, kommaliegocd (koper  en blikwerk) : -
jcs en , ƒ733.35; W. n en Zn., ƒ708.01; 
J . . Wens, ƒ 701.30; F. Pauwels, ƒ 080.32. 

Pcre. 18, kommaliegocd (ijzerwerk) : W. n cn 
Zn., ƒ841.95; s eu . ƒ 565.63; P. -
pen, ƒ540.99. 

Perc. 19, kramerijeii : P. , ƒ16,806.14; 
s cn , ƒ13,749 75; . S. , 

/13,306.62; . S. Stokvis en Zu., ƒ18,047.41 J F. C. 
Govcrs, ƒ 12,3*7.97. 

Perc. 20. vijlen i  Oving Jr. . ƒ3862.78 en 
r*3363.51; . S. Stokvis cn Zu , ƒ3898.57 j F. C. Go 
vors, ftAfi . J. n de Jongh, ƒ3145.76; . S. 

. , ƒ3121 .60; N. C. Witten, ƒ2979. 
Perc. 21 , afval vau katoenen garens: J. F. Scholteo 

en Zu , ƒ2031.00; . S. Stokvis cn Zn., ƒ 1970. 
Porc 22, gascokes: G. W. , ƒ 1250; P, 

Schagon, ƒ1180; 1). Bandsma, ƒ 11 (J: C. Boighuijs, 
ƒ 1040. 

Pcre. 23, smeckolen: S. Bingham, ƒ69*4J W. 
n en Zn., ƒ 5 5 9 8; li . n ƒ4970; O. Bcrg-

hujii , ƒ4480. 
Perc. 29, «rauwdock : S. Planleijilt , ƒ 10,35150; 

J. Schaap, ƒ 16,329; P. . s Sypesteyn, ƒ16,138; 
A. van , ƒ10,132.50; s Sypesteyn Jr., 
/ 16,000; Van n en , ƒ 15,071.50. 

Perc. 30, kart cn zeildoek: s Sypesteyn Jr., 
ƒ24,010.93; J. Schaap, ƒ 23 .05; . van n cn 
Zn., ƒ23,841.45 ; S. Plaiiteydt, '23,087.65; P. l l . t 
Syimstcyn, ƒ 23.046.10. 

Perc. 31, idem: s Sypesteyn Jr. . ƒ 24,553.41; 
P. 11. s Sypostoyu, ƒ24,419.11; . van i 
on Zn., ƒ 23,353.75; S. Planteydt. ƒ21,021 75. 

Perc. 32, idom: P. .  Sypestcyn, ƒ 24,406.89; 
S. Planteydt, ƒ 23,458.55; J.  Begden cu Zoon, 

ƒ23,355.45; J. Schaap, ƒ 23,341.05; s Sypeslcyu 
Jr. , ƒ23.125.41. 

Perc. 33, licht zeildoek: A vnn , ƒ 6 0 4 8; 
P. . s Sypestcyn, ƒ5470.86; s Sypesteyn 
Jr. , ƒ5309.40;  Planteydt, ƒ 5248. 

Perc. 34, vlaggcdook: . van Weercn J r , ƒ 1 5 6 6; 
Vau p  Zn., /'1443.94. 

Perc. 85. lakens: P. vau , ^625; J. Scheltc-
ma Jr., ƒ010. 

Porc. 30. garensi J. r  en Zn., ƒ2690.02*; 
Goud sche . Gareuspinnerij, ƒ2179.873 . 

Perc. 37, duigen  bodems tuk : Baiiduin cn Co., 
ƒ8198; Pitloen , ƒ2095.95;  11.
ƒ1894; Gebr. de , ƒ 1807. 

Zw« l le , 13 : de vergrooting dor  lokalen ten 
dienste van liet museum der  Vereeniging tut ontw. 
van prov. Welvaart: ingekomeu 8 biljetten, als: 
A. Bomhof, te Zwolle, ƒ 1800 
T. Schurink, „  idem „  1825 
J. WilligliTgen . ., idem „  1606 
G. van linen, „  idem „  1440 

. J. van , „  idem „  1348 
B. . Trooster, .. idem „  1337 
J. . van Owh, „  idem „  1277 
A. van deu . „  idem „  1248 

. 13 y\p,ï : lo. het afbreken en wederopbou-
wen van  kap enz. aau du rijtuigreinis o eu hot 
atelier  te Utrecht, benevens het bouweu Van een por-
tiorshuisjc; minste inschr, was Nahuyscn, te Utrecht, 
voor  ƒ14,020. 

2o. dc levering van 4500 eikenhouten dwarsliggers; 
miuste inschr. was J. . , tc Boxtel, 
voor  ƒ18,005. 

. 15 : lo. hel doeu vau voorzie-
uingeu iu dc kazerne O ge-Nassau cn aan de 
daarachter  gelegen bakkerij ; minste inschr. was C. J. 

s Cz., tc Amsterdam, voor  ƒ7400. 

t SrOetjt, 15 : het bouweu van cc tic vill a op het 
terrein , huiten de , tc Amers-
foort; minste inschrijver  was . , tc Baant, 
voor  ƒ 9500. 

l , 15 : liet maken van ccn gedeelie 
der werken voor  deu aanleg eener  nieuwe havenkom 

 de Zuid-Willemsvaart aldaar; minste iuschr. was 
Ch. Prion, tc , voor  ƒ54,300. 

Utrecht, 16 : het bcstratcu met keien van deu 
toegangsweg van de brug over  de Willemsvaart naar 
dc vcelading op het staiiou Zwollo: ingekomen 4 bil-
jetten', als: 
W . Amtz, tc , / 2297 
A. , „ . „  2288 
. , „ . 2002 
. Bruins, „  Zwolle, „  1888 
Texel, 17 : het graven van  cn aanleg-

gen van wegen in deu nieuw bedijkten polder t 
Noorden; ingek. 5 bilj. , als: 
W. dn Jung, tc Sliedrecht, ƒ98,000 
W.  Schram, „  idem „  87,000 
W. , ,. idem ., 81,300 
.). , ., idem „  69,280 
.1. Fmvtier  en 

A. Wegger. .. idem „  30.996 
, 18  lo. het herstellen  den ztii-

derletdam ui het Zwolsche p  3300 ' minste 
inschrijver  was C. Bol, to Sliedrecht, Voor  ƒ184,000. 

2o. de werken tot voortzetting der  verbetering van 
de Boven-  ouder  Neder-As-elt; minste inschr. 
was W. P. de Vries, te , voor  ƒ9790. 

, 18 : lo. liet voortzetten der  voorzie-
ning  den oudcrzceschcii oever  langs het Zinder-
strand van Vlieland; minste inschrijver  was C. Bot, 
te Sliedrceht , voor  ƒ38,160. 

2o. het nanleggen van 2 rijshonfdeu op het Noor* 
derstrand van Vlieland; minste inschr. was . , 
te Sliedrecht, voor  ƒ37,000. 

. 

. n der  Sociëteit tTroutv moet 
blijken"  wenschen over  te gaan tot de verbou-
wing van de lokalen der t op den 
boek der  Groote t en Groote t al-
daar  en noodigen heeren bouwkundigen uit tot 
bet inzeilden van ontwerpen, waarbij  de volgende 

n moeten iu hel oog gehouden worden: 
Art , 1. Behalve de benoodigde accessoires wor-

den, betzij  op den beganeu grond of rez-de-chatis-
s é e, hetzij  op de bel-étage, de onderstaande lo-
kalen verlangd , als: 

1. . 
2. Biljartkame r vour  minstens 2 biljarten . 
3. Twee gezelschaps- of speelkamers. 
4. Bestuurskamer. 
5. Vestibule met daaraan grenzende jassenkamcr. 
Art . 2.  deze  moeten de 

noodige kelders en eene woning van dri e ver-
trekken met keuken voor  deu kastelein worden 
gevonden. 

Art . 3. e bovenverdieping moet zoodanig 
worden verdeeld, dat zij  uil een of meer  boven* 
woningen bestaat, die voor  verhurin g geschikt zyn. 
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Art . 4. e plattegrond der  bestaande lokalen 
en van het gebouw, tot vergrooting aangekocht, 
wordt bij  dit programma overgelegd. 

Art . 5. y hot ontwerp moot in hot oog gehou* 
den worden, dnt het gebouw, behalve de kelder-
verdieping, niet meer  dan twee verdiepingen mag 
hebben en dat dc leidingen voor  gas- en duin-
water, zoo ook de wijze van ventilatie, aangege-
ven en in de begrooting va.i kosten zijn opge-
nomen. 

Art . G. e kosten van verbouwing mogen de 
som van veertig duizend gulden nietoverschryden. 

Art . 7. n verlangt de plattegronden der 
kelderverdieping en der 2 verdiepingen, de op-
standen van den voorgevel cn der  beide zijgevels, 
de doorsneden over de lengte en breedte op dc 
schaal van 1 centimeter  per  nieter, benevens eene 
kort e omschrijving en begrooting van kosten. 

Art . 8. c optwerpen moeten vóór of op den 
October  1870 vraclitvr y worden ingezonden 

aan het Bestuur  der  Sociëteit uTrouw moet blij-
ken" te . 

Art . 9. c in tc zenden stukken zullen met 
eene spreuk of een merkteeken geteekend en 
vergezeld moeten zijn van een vcrzgcld briefje, 
waarop van buiten dezelfde spreuk, benevens een 
kennelijk teeken tot terugvordering, en van binnen 
de naam, qualiteit en woonplaats van den ont-
werper  vermeld staan. 

Ait . 10. e toelichtende beschrijving, de be-
grooting en hel letterschrift op de teekening 
moeien door  eene andere hand dan die van den 
ontwerper  geschreven ziju ; zoo het blijken mocht, 
dat hij  in deze anders gehandeld of zich op eene 
of andere wijze als vervaardiger  hoeft kenbaar 
gemaakt, blijf t bet ontwerp van den prij s ver-
stoken , nl mocht daaraan de prij s worden toe-
gekend. 

Art . 11. e beoordeeling geschiedt door  eene 
Commissie, bestaande uit : de n der  So-
ciëteit cn een drietal architecten, die daartoe 
door t Bestuur der  Sociëteit worden uitge-
noodigd. 

Art . 12. t rapport van beoordeeling wordt 
den mededingers naar  den prij s in afschrift of 
afdruk , bij  de teruggave der  stukken toegezonden. 

Art . 13. e antwoorden worden, na vooraf-
gaande bekendmaking, gedurende minstens acht 
dagen voor de n tentoongeeteld. e ten-
toonstelling heelt na de uitspraak der  Commissie 
plants en liet rapport ligt daarby ter  visie van 
belangstellenden. 

Art . 14. c bekroonde stukken blijven het 
eigendom der  Soc ië te i t. waarbij  door n 
uitdrukkelij k bedongen wordt, dut zij  vrijhei d 
hebben, ingevalle tot verbouwing wordt overge-
gaan, het plan geheel of ten deele tc verande-
ren , zoo ook om de directie over de uitvoering 
aan derden op te dragen. 

Art . 15. Aan het best gekeurde ontwei p, 
waarbij  aan de gestelde eischen voldaan is, wordt 
een prij s van vijfhonderd gulden toegekend. 

 Eene prysviiui g met beperkte mededin-
ging is alhier  uitgeschreven door de Sociëteit 

 'lij  wordt in enkele dagbladen uls 
volgt ter  kennisse gebracht: 

e Sociëteit  noodigt allen, die aan 
de P. S. of de . A. gestudeerd hebben, of nog 
studeeren, uit tot beantwoording van een Pi ijs-
vraag voor een Sociëteitsgebouw. 

Piospectnssen ziju op franco aanvraag, voor 
dc bedoelde personen, gratis verkrijgbaar  bij  eeu 
der ondergeteekenden. 

W. C. . 

C. F. . 
. C. " 

't s niet vleiend voor de bouwkundigen, die 
niet aan dc 1*. S. of de . A. gestudeerd hebben 
of studeeren. dat zij  van de mededinging uiige-
sloten zijn , te meer  daar het scheppen vun een 
luboenis"  geen slledaagsch werk is. 

r  dagen is t eerste schip 
bevracht, om spoorwegmaterieel voor  de Zuidalii -
kaaiische k naar i over le 
brengen, liet schip Wuulslruunt zal eerstdaags 
vour  Amsterdam laden: bouten gebouwen voor 
woningen en bergplaatsen, de gereedschappen ter 
vervaardiging V8J1 de aarden baan cn buioodigd 
voorde spooi legging, den ladingssteiger  met hut-
bok en toebohooren, ul hetwelk hiertelnnde is 
besteld, behalve de eerste stalen rails, welke iu 
België zyn vervaardigd. 

Voorts zal gemeld schip overvoeren een opzich-
ter eu eenige werklieden, allen , die 
de eerste werkzaamheden zullen vei richten en 
later  zullen worden gevolgd door  üo reeds aange-
stelde Nedei landscne ingenieurs, machinisten , enz. 

(Jtbtad) 
. e heer P. A. Vielanrs. bouw-

kui.dige alhier, is totgemeente-nrchitectbenoemd, 
e guspiijs is tot 8 cent per  stère 

verminderd. 
— e dijkstool van .Salland (7e rivierdistric t 

van Overijselj  beeft den opzichters vun den Wa-
terstaat, de heeren e t eu Brcukel, ieder 
een piachiigcn barometer  op bronzen voetstuk ten 
geschenke aangeboden, uit erkentelijkheid voor 
de belangrijke diensten vuu genoemde heeren 
tydens deu hoogcu waterstand. 

E. . . 

Tt; 

Specialiteit Val:  ter  bewerking van 

 en schetsen op aanvrage. 

PRIJSVRAAG . 
N der  Sociëteit » Trouw moet blijken" 

te Haarlem, loven bij  deze eene som van
 uit , voor  bet

 van verbouwing der  beslaande lo-
kalen van de Binnen-Sociëteit. 

o koeten van verbouwing mogen de som vnn 
40.000 Gulden niet overschrijden. t programma 
met den ptutlen grond der  bestaande n is 
op franco aanvrage te bekomen bij n voor-
noemd. 

Haarlem, i 187G. 

in het T i m m e r h u i s te  imai 

 .ut 

e voorwaarden liggen, op de gewone dagen 
en uren, ter  lezing op het bureau voor
selijke Werken enz., in het Timmerhuis en zijn, 
voor  den prij s van 5 cents, verkrijgbaa r bij  tie 
Wed. P. VA N E en ZOON, Boekdruk-
kers in den , n" . 73. 

Ontmanteling van . 

 ONTVANGE E EN -
N TE  zal op Woensdag den 

7 it'i i Juni 1870, des namiddags tc 3 uren, ten 
zijnen kantore in de Brusselsche Straat aldaar, 
in het openbaar 

: 
a.

NB. c te verwerken hoeveelheden bedragen 
onder  andeien: 

29080 * grondwerk, 985 3 breek-
werk, 120 "  metselwerk in mergelblok-
ken, 252 1 metselwerk in oude stee-
nen en 2040 - bestrating met nieuwe 
keien. 

b.

NB. Voor de uitvoering van dit werk moet 
ongeveer 37400 3 gioud verwei kt en 
8450 3 metselwerk gebroken

c Besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 
Bestekken liggen na 23 i 1870 ter  inzage aun 
de n der e en n te Venlo, 

 en  en ziju aan laatstge-
noemd r legen betaling van / 1,00 per 
exemplaar te bekomen. 

e aanwijzing in loco zal gegeven worden op 
Zaterdag 3 en g 5 Juui 1870, des voor-
middags le tien uren, beginnende by de gewezen 
Boschpoort. 

e . 
T BESTUU  is voornemens op  den 

i i-i i Juni e. k. aan te besteden : 

Aanwijzin g in loco den 17en Juni e. k. des 
morgeus van 10 tot 12 ure. 

Bestek en Voorwaaiden tegen betaling van f i.— 
te bekomen van af den 22en i bij  de portier s 
der e eu aan de bovenzaal van het
lundsch  hoek r eu -
scbepoorlpleiii alwaar de teekeningen ter  inzage 
liggen. 

T  van  1.0 is 
voornemens op  den 99 Hei 1870, des 
voormiddags ten 11 ure, ten e nlduur , 
onder  nadere goedkeuiiug vau deu Gemeenteraad 
publiek uan le besteden : 

t bestek ligt van af Vrijda g den 12 i 1870, 
ter  inzage op de Gemeente Secretarie. 

e insein ijvingsbiljcllei i moeien uiterlijk  vóór 
11 ure, vun den voormiddag, den dug der  aan-
besteding voorafgaande ( op het  te Venlo 
bezoigd zyn. 

Aanwuaing in loco, op Zaterdag den 20
1870, des voormiddags len 10 ure. 

tte

. J. A. . 

N 

: gemakkelijke en snelle 
werking, weinig stoomverbruik. — 

Onder  anderen iu gebruik bij  den bouw der 
Spoorwegbrug over  dc s te . 

 Nctlerlaed 

m 

EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A E , 
geeft beript dat door  haar tot «en ig. A (i E N T E N voor  den 

verkoop van  zijn aangesteld: 

door wie ook tot liet  inlichtingen worden verstrekt eu  voor  geheel 
Nederland aangenomen on gelijke voorwaarden als aan de  lieltweg N" . 3, te Amsterdam. 

.  &  ZOON , 
STOO S te , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

k van . Specialiteiten iu 
, , -

en . 

N VA N , 

N TE , 
gelegen bij  bewoonde Villa' s tc Hilversum en 
uitsluitend voor  deu bouw van Villa' s bescbikbaar. 

e der  koopsom kan daarop als k 
gevestigd blijven, franco brieven, onder het 
motio N , bij  den k handelaar J. 

, St g te Amsterdam. 

TE : 

Prijsnanbiedingen gelieve men franco intezen-
den uan den Secretaris der  Gemeente-Gasfabriek 
te Sijmegen . A.

S &  VAN . 
s  Zuilen-

in , 

Nieaieefiaven X.:ijtte 55, . 

Verwarming eu Ventilering-
V A N G E B O U W E N . 

e Oiidcrgcleekendcn bevelen zich aan vooi 
het leveren van

 door  middel van warme lucht, warm 
water ol stoom. 

 nieuw nominer 54, 

 O T T . 

k „de e " 

n of vervaardigen en herstellen alle soor-
ten van  en andere

 in vjj f kwaliteiten. 

. VA N hl'  1'OST te utrecht. 

 Cts. 
Nog enkele i.\ slechts van: 

e onlwernen van vreemden cn in-
landschen oorsprong. 81 chromo- en lilhogr . 
platen met beschrijving in prachtband. / 40.00. 

E . 

(i.
it om: ii

n van Teckciibeliocften 
, 

 li

 wit en getint, 
in alle soorten. 

e u - i t : i t i t i t i i i t i i . i . i : m i . i . i 
, ii] lullen en vellen, blaaiiw en 

' " ^ Th. J. . 

. 

e 2*  uil . bevattende 
dc platen: 6, détails van drie woonhuizen te
terdam, door  E. J.  12, Villa le Voor-
burg, door  J. E. VA N ; 13—16, Hoogere 
Burgerschool te Zwolle, met détai ls, door B . 

 17,  te
door  A. Ci , is nan de  ver-
zonden. 

Adressen. 
Prys voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » * 15.— 
dri e regels e » 20.— 

r i e y a l e r &  C'otup , Amsterdam, Alle twuwonii-
ipeiilen in cenieiil, gips, euz. 1'ortlainl-Cciniii t a / ï.lö |ier  vat 

ecke , Arnhem,

n te V e lp te koop, uller-
gututtigst gelegen. Adres den r  VA N -

, te Arnhem. 

n te koop nabij  de n 
aan den Singel, te Utrecht, te bevingen by den 
Architect  aldaar. 

 V.  1).

E J 

Vervolg der  Berichten en . 

. 

 Op de uitgeschreven prijsvraa g voor  ont-
werpen van twee schoolgebouwen in de zuidelyke 
voorstad van g is de eerste prys, van 2000 
marken, toegewezen aan het antwoord onder  het 
motto «Consequent", van den architect , te 

g e tweede prijs , ad 1500 marken, is be-
haald door het ingezonden antwoord gemerkt 
N" . 76, van professor  Weiss bach en den archi-
tect Viehweger, te . 

n 3d , n Apri l stierf te Turij n Severino 
Grattoni , de laatst overgeblevene dei uitvoerders 
van de tunnel door  den . 

Gratton i werd den 7 r 1816 te Vo-
ghera geboren; nadat hij  het m aldaar  had 
bezocht, vertrok hij  naar de universiteit te Tu-
rijn , en NÏ  voltooiing zijner  studiën aldaar  in 1837 
kwam hij  aan het hoofd der  kunst-en handwerks-
school te . n medewerken aau staat-
kundige bladen van vooruitgaande richting , werd 
de opmerkzaamheid van Cavour op hem gericht, 
en toen deze minister  was, won hij  meermalen 
het gevoelen van Grattoni in, wanneer  er  sprake 
was van het uitvoeren van groote werken. 

Gratton i was reeds vroeg in het bezit van een 
aanzienlijk vermogen cn werd spoedig d van het 

e Parlement. n het begin van 1850 
maakte hij  ander  kennis met Sommeillier  en Gran-
dis, met wie hij  bepaalde studiën maakte van 
eene machine die door  saamgeperste lucht zou 
worden bewogen, en het belangrijke daarbij  was 
de toepassing van een waterkolom om den druk 
te veroorzaken. n knoopte zich onmiddel-
lij k vast het gebruikmaken van deze kracht voor 
het boren van een tunnel door  den . 
Zooals men weet is deze onderneming met goed 
gevolg geslaagd, en den 25 r  1870 werd 
de luatste dunne wand doorboord en den 17 Sep-
tember  1871 had de plechtige inwijdin g van het 
voltooide werk plaats. 

Sommeillier  stierf even vóór de inwijding , ter-
wyl Grattoni de eenig overgeblevene wns van de 
vrienden, die hunne krachten aan deze tunnel 
hadden besteed. t was dus hem alleen gegund 
de vruchten zijner  werkzaamheid te mogen aan-
schouwen. 

— £ By het ontgraven van een terrein op de 
Place de , te , zijn overblyfselen 
gevonden van een n tempel van Apollo. 

t ontgraven is tijdelijk  gestaakt, totdat de Com-
missie voor  geschiedkundige oudheden dezeover-
blyfsplen heeft onderzocht en daaromtrent een 
besluit heeft genomen. 

n meldt dat er  binnenkort een begin 
zal worden gemaakt met de uitvoering van de 
tunnel onder de Theems te Woolwich. e tun-
nel is alleen voor  voetgangers bestemd, doch zal 
wyd genoeg zyn, dat vij f personen naast elkan-
der kunnen gaan. e kosten van deze tunnel 
zyn geraamd op 70,000 £. 

n had eerst het voornemen een wydere 
tunnel te maken, waarvan ook rytuigen konden 
gebruik maken, daar er  beneden n bridge 
geene gelegenheid voor  rijtuige n is om over de 
rivie r te komen, doch de kosten werden begroot 
op 350,000 £ , en men meende dat de opbrengst 
niet in verhouding tot de aanlegkoslen zou zyn. 

 Er is onder de architecten te Wiesba-
den eene prysvraag uitgeschreven voor  eene re-
stauratie op den Neroberg, naby die stad. Be-
halve eene zaal van 200  meters, worden twee 
nevenzalen en de noodige ruimt e voor  deu kas-
telein verlangd. 

Al s bijzonderheid bij  deze prysvraag geldt, dut 
er in de jur y van beoordeeling 8 leden zullen 
zittin g nemen en dat daarvan slechts 2 zaak kun 
digen zullen zyn. Neemt men hierby in aanmer-
kin g dat de uitgeloofde prys slechts 200 marken 
bedraagt, dan mag men met grond onderstel-
len, dat er  weinig architecten in Wiesbaden zul-
len gevonden worden, die op deze pryBvraag me-
dewerken. 

Volgons het programma van den wedstryd voor 
de oprichtin g van gebouwen, bestemd voor de 
wereldtentoonstelling, in 1878 te Parij s te hou-
den, is de tyd van inzending der  ontwerpen, 
plans, begroetingen en inschrijvingen bepaald op 
15  1876. 

g 18 , te 12 uren , zal de openbare 
tentoonstelling van al de ontwerpen geopend wor-
den in de school der  schoone kunsten -
mene-zaal). 

g 22 dezer, te 6 uren des avonds, is de 
tentoonstelling gesloten. 

t resultaat vnn den wedstryd wordt door 
middel van het tJournal olficiel"  aan bet pu-
bliek en belanghebbenden bekendgemaakt 

— r  het departement van Onderwys in -
land wordt eene kaart uitgegeven, die het aantal 
en de plaatsen der  gebouwen voor  hooger- en mid-

delbaar  onderwys aantoont, en wel gedurende 
de laatste tien jire n (1866-1876) onder  bestuur 
van graaf Tolstoi opgericht. e kaart is onte-
genzeggelijk het schitterendste bewijs van een 
voorwaarts strevende ontwikkelin g van hetonder-
wij s in d gedurende dit tijdsbestek van 
tien jaren. 

A l de  voorkomende gegevens over
oprichtin g van nieuwe hoogere, middelbare
lagere schoten, nieuwe gymnasia, ambachtsscho-
len, enz. tot nu toe hier en daar  verspreid, zijn 
samengevoegd in eene enkele afbeelding, waarin 
men met een oogopslag de uitgevoerde wei ken 
kan overzien. 

Alzoo, om slechts eenige cijfers te noemen, zijn 
de hoogere scholen, zooals universiteiten, insti-
tuten voor  onderwyzers, technologen, enz. in 
tien jaren meer  dan verdubbeld (vau 8 tot 18) ; de 
gymnasia zijn gebracht geworden van 108 tot SOS; 
de ambachtsscholen van 11 tot 53; de speciale 
scholen van U tut 11; de seminaria van 0 lol 60, 
de gymnasia voor  meisjes van den 1*""  graad van 
30 lot 66 en die van den 2d ' n graad vau 55 tot 148. 

Graaf Tolstoi heeft de 122 onderwijsinrich -
tingen, die bij  zijn komst aan het Bestuur be-
stonden , tot 540 gebracht. e cijfers zeggen 
meer  dan de schoonste redevoeringen. 

. 

s Gravenhage. j  beschikking vun 15 i 
1876, ii" . 75', 12de afdeeling, is ann dc firma 
Zeilmaker Sc Cle., tot wederopzegging, vergun-
ning verleend voor  een stojinbootdienst tot ver-
voer van personen, goederen en vee, tussehen 

n en Amsterdam, 

— Bij  beschikking van 17 i 1876, n". 65,12de 
afdeeling, is overgeschreven op naam der  firm a 
W.  Boogaard c. s., gevestig te Tholen , de con-
cessie voor een stoomboot- en stoom?leepdienst 
tussehen Tholen, Bergen-op-Zoom, t eo 

, bij  beschikkingen van 2 October  1865, 
n" . 385, 6de afdeeling *.'3 November  1865,
106, 6de afdeeling en 1 i 1860, n°. 318 ,12de 
afdeeling
sche Stoombootmaatschappij,  gevestigd te 
Tholen. 

J TOT G
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Vergadering van 21 April 1876. 

 de bus wordt eene vraag gevonden
sulicylzuur  salicylzuur-preparaten, welke later 
zal behandeld worden. Voorloopig blijkt , dat de 
bedoelde stof een bederfwerend middel is. 

t verslag van den toestand en de werkzaam-
heden der  afdeeling in het vcrloopen jaar  wordt 
gelezen en goedgekeurd. 

Ter beschouwing zyn aangeboden monsters roode 
Friesche gebakken steenen. l hoog in prys, 
blijke n zij  deugdzaam en schoon van vorm te zyn. 

Aan de orde wordt gesteld de vraag n". 4, welke 
ter  behandeling is voorgesteld op de algemeene 
byeenkomst van de leden der j
1876 te Amsterdam te houden en luidende: s 
het mogelyk binnenmuren terstond met kleuren 
te voorzien, die standhouden cn niet verweeren7 
Welke grondstoffen moet men daartoe aanwenden 
en welk mengsel

p is  den heer  Jos. 1. Wolff eeu ant-
woord ingekomen, waaruit blykt , dut versch ge-
metselde binnenmuren terstond in kleuren kun-
nen worden afgepleisterd, waartoe de gewone 
fijne geleschte kluitkal k met  kleurstoffen ver-
mengd moet worden. n  echter  bedacht de 

 benoodigde hoeveelheid ineent gereed
 bij  gedeelten, is  licht mogelyk 

dut  niet altyd juist dezelfde  verkrygt . 
 bewerking vereischt eenige oplettendheid 

 ondervinding, vooral indien verschillende kleu-
 elkander  moeten worden aangebracht. 

 de e gevallen  die kleuren ech-
ter  lystwerken, pilasters  dergelijken van 
elkander  gescheiden. 

 vochtig
 gekleurde pleisterlaag  bij 

 verdwynt n
het  zeer  vergissen,

 proef
 hoeveelheid

 te
,

 kalk
standhoudend. Tonneljeszwart, wyngaardzwart, 

h  ultramaryn , h 
, zinnaber  meer

 blyven standhouden. 

 tij n  neteldoek

bepleistering
 verdwijnen. 

g op vochtige muren droogt 
nooit gelyk op. 

Op versche, wit afirepteisterde muren kleuren 
aan te brengen gaat niet, dewijl de kleurin g met 
de kwast moet opgestreken worden. e dekking 
is steeds ongelijk en bont. 

Ter bespreking wordt gesteld de volgende
»l« er  geen eenvoudiger, min kostbaar

 inrichtin g  maken  of 
vanzelf dichtvallende deuren, dan de
gebruikelijk e draag bussen , veeren, enz. 7" 

Verschillende daartoe dienende toestellen wor-
den besproken en verklaard, vooreersteen aan de 
deur te bevestigen schoen met aan een of beide 
zijden nangesmeed deel, dat het draaipunt terzijde 
van de deur  brengt. Bij  het toepassen van deze 
toestellen wordt het zwaartepunt der  deur  iets 
naar  boven gebracht, waardoor  de deur, aan zich 
zelve overgelaten weder  dichtvalt. Bij  zulk een 
toestel moet echter  eenige inrichtin g worden aan-
gebracht, waardoor de deur  niet ten volle haaks 
kan opengedraaid woiden, want is dit het geval, 
dan zou zij  kunnen blijven staan of naar  de ver-
keerde zyde doorvallen. 

Bij een dergelijken toestel is het niet te vermy-
den dat de deur, geopend wordende, een sclieeven 
stand aanneemt, veroorzaakt door het niet lood-
recht boven elkaar  staan der  draaipunten. 

a wordt melding gemaakt van scharnie-
ren met dri e kleppen, waarmede de deur  naar 
beide zijden kan draaien. Wi l men met dezen 
toestel de deur ook vanzelf doen dichtvallen, 
dan moet de middelste klep van de onderste schar-
nier  grooter  zijn dan die van de bovenste. By 
een dergelyken toestel gaat de deur  mede uit 
baar  loodrechten stand. 

Een derde toestel bestaat in het aanbrengen 
van twee scharnierende staven, waarvan de eene 
aan de deur,  andere  den nabyzynden wand 
bevestigd wordt en wel zoodanig, dat de deur 
gesloten zijnde, de staven bij  haar  samenkomst 
iets hooger  syn dan aan de deur. Aan dit punt 

 samenkomst wordt eenig gewicht bevestigd. 
 opendraaien der  deur  ryst  top der 

, laai  Oo
dentopdoan dalen en de deur  sluiten. t spreekt 
vanzelf,  zulk een toestel slechts  deuren 
die kort io een hoek staan is toe  passen. 

Alsm kwam in discussie de volgende
g moet de inrichtin g der  pypgeleidin-

, die, in verband met de studswater-
leiding binnenshuis worden aangebracht, opdat 

 ongavallen worden voorkomen, die zoo vaak 
door  liet breken of bei sten der  pypen, tot schade 
en  ongerief van de gebruikers, blyken plaats 
te grypoi?" 

Vóór tot de bespreking over te gaan wordt 
melding gemaakt  eene vroegere behandeling 
van htitclfd e onderwerp, en daartoe lectuur ge-
geven vin hetgeen dienaangaande op bindt. 54 
e. v. vai het afdeelingsverslag over  1872—1873 
voorkom.. 

Ten vjrvolge hierop wordt voornamelyk gespro-
ken ovei de stoffen waaruit de pypen vervaardigd 
zyn. Uier  schynt minder  aanbeveling te verdie-
nen  lood, zoowel om het minder  gemakke-
lijk e  meer  rechthoekige der  verbindingen, als 
het tne<edeelen van oxyde aan het water, ibj 
entele vaterleidingen in d is tiet dan 
ook verluden van yzeren pijpen gebruik te maken. 

n pypen, mits goed zijnde en overal ge-
lyk  dikte, verdienen alle aanbeveling. On-
geljke likt e veroorzaakt schromelyke gevolgen. 
A l hebb'ii die pypen eenmaal aan de proef weer-
staid geioden, is het toch te verwachten dat den 

 aideren tyd, door  de voortdutende spunning 
 [apen , die dunne zwakke plaatsen zullen 

beivijkei .  behoort vooral op dn qualiteit 
 lood gelet te worden. Compositie en 

 boden pypen zijn mede zeer  goed. Pij  -
 van caoutchouc verdienen minder  aanbeve-

ling, oicdat ze in bochten wel eens meer  of min-
 dichtnypen. — Ten slotte wordt  gespro-

ke.  vei pypen van papier, verzadigd met asphalt 
of -tgelijk e stof. 't s gebleken , dat zulke 

 onder  den grond toepasbaar

Vergadering van 12 Afei 1876. 

W elk der  door de Afdeeliug uitgeschreven 
pryVrageu, namelijk: ueen ontwerp voor een 

 op een stadsplein"  en >een ontwerp van 
eenlantaarn boven een trap voor eeu groot ge-
boi/" , waren twee antwoorden ingekomen, welke 

 snden van twee comiuissien vuu beoordeelaars 
gesld zyn , die daarvan rapport uitbrachten. 

 ontwerper der  fontein, geteekend: 
>  fontein des levens", zijnde de heer  C. 11. 
Scbidt, werd uitgereikt als accessit een getuig-

.lt  eeu premie van / 25. 
 den ontwerper  de lantaarn met de 
: Pendant mes loisirs" , zijnde de heer 

 . . , werd uitgereikt eeugewyzigd 
geigschrift met  prys  f 30. 

Als prysvragen ter  beantwoording voor  Apr i
1877 werden uitgeschreven: 

 ontwerp voor  een predikstoel in  kerk 
voor een der  christelijk e geloofsbelijdenissen." 

 ontwerp voor  een wachthuisje by
stoom boot veer." 

 2 bestuursleden gekozen,
 en verantwoording van  Penningmeester 

 bevonden
voor het volgende  vastgesteld. 

e heer e Vries verstrekte, naar  aanleiding 
van een ingekomen vraag, eenige inlichtingen, 
omtrent het gebruik van salicylzuur, en gaf mon-
sters vun die slof en carbolzuur  ter  bezichtiging. 

Nadat met een enkel woord over het maken 
van raveclingeu en het heien met stoom gespro-
ken was, werd de vergadering, de laatste in het 
seizoen, gesloten. 

E G -
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e 34 U algemeene vergadering der j 
tot bevordering der  Bouwkunst werd op Woensdag 
den 17 i in bet Puleis voor  Volksvlij t te Am-
sterdam gehouden en door een tachtigtal leden 
bijgewoond. e Voorzitter , de heer  J. . , 
opent de vergadering tegen zeven uren en heet 
de leden welkom : spreker  rekent er  op dat alle 
leden belang stellen in den goeden gang der 

 zoo ook bereid zijn , desgevorderd 
offers te brengen en vindt aanleiding tot het be-
zigen dezer  woorden in de omstandigheid, dat 
sinds  Januari de nieuwe wet iu werking is ge-
treden. Spieker  druk t den wensch uit , dat het 
invoeren vau die nieuwe wet zonder  schokken moge 
plaats vinden, waai toe de leden door  eendrachtige 
medewerking kunnen bydragen. 

Volgens de nieuwe wet zal het ouderwijs ook 
tot de bemoeiingen der j  behooren en 
het is den Voorzitter  aangenaam te consiateeren, 
dat de eerste sloot daaraan door  het Bestuur  ge-
geven werd, getuige de benoeming eener  Commissie 
in 1874 en hel opnemen der  duor  bestuurders 
voorgestelde artikelen, rakende het onderwijs, in 
dc nieuwe wet. e Commissie, die thans te dier 
zake is ingesteld, moet haar  rapport alsnog uit-
brengen, en de nieuwe wet is te kort in werking 
om over bet al dan niet nuttige van de uitbreidin g 
van den werkkrin g der j  nu reeds een 
oordeel te vellen. t verslag der  Commissie zal 
ons voorlichten, maar dc taak is niet gering, 
wyl een chaos vun denkbeelden zijn tebeide ge-
bracht. t is echter  een bemoedigende gedachte 
dat onze groote staatsman Thorbecke eenmaal aan 
de leden der  Tweede r toevoegde: iEen 
lander  middel is sorg voor  onderwys; instellingen 

r  kunstonderwijs kunnen de noodzakelijke 

 van dn g bekomen." e woor-
den zijn waarheid gebleven, ook voor de opvol-
gers van dien staatsman. 

Spreker  herdenkt hetgeen door de g 
in het belaiig der  kunst gedaan is; werd de 
Commissie van adviseurs door  den r  Geert-
sema in het leven geroepen, wij  hebben het aau 
deu r k te danken dat eene af-
deeling Bkunst"  aan het t van Bin-
nenlandsche Zakeu werd toegevoegd. Gaat men 
ua, wat de j  reeds in hot belang dei-
kunst eu van hei onderwys gedaan heeft, dan 
kunnen als feiten vermeld worden: het ontwerpen 
van een terminologisch woordenboek, de prijs -
vragen over de oprichtin g van ambachtsscholen 
en de verhooging van urbeidsloonen, de voorstel-
len omtrent de regeling eener  rykssubsidie voor 
het onderwys, de petitie tot byvoeging van het 
onderwys in de Bouwkunst aun de zusterkunsten, 
die uan de Academie te Amsterdam onderwezen 
wurdeu, het rapport der  heeren r c. s. 
over het teekeuonderwys en dat'over  kunst en 
opvoeding. e archieven toonen aan wat de 

y gedaan heeft eu al ging zy stil haren 
weg, mag het ten bewyze harer  werkzaamheid 
strekken, dut onze kennis venykt is door  het ver-
handelde op 27 bijeenkomsten, zeven bekroonde 
verhandelingen, 105 bladen vun bekroonde ont-
werpen en een honderdtal platen van opmetingeti 
«Oude Gebouwen". Spreker  vindt hierin aan-
leiding om te coiisluleeren dal de j 
niet heelt stilgezeten en dat het Bestuur  zich alle 
zakeu aantrok, voor  zooverre de bepalingen dei-
wet en de geldmiddelen dit toelieten; hy brengt 
uit dien hoofde dunk aun de voorgangers, die 
met de huu ten dienst staande middelen woekerden, 
maur  niet hooger  vlogen dau zy konden. 

Werpt men een blik op de nieuwe wet, dau zyn 
du rubrieken 5, 11, 7 en 8 zoo veelomvattend 
en duidelyk, dat in alles voorzien is en een ge-
bouw, op zulk een viertal kolommen opgetrokken, 
loopt geen gevaar. t waardige karakter  der 

y wordt verkregen en behouden, daar 
styl noch persoon bevoordeeld worden eu de onaf-
hankelijkheid bevorderd wordt, doordien subsie-
die noch genoten, noch gevraagd wordt. 

http://scl.lt


J V O E G S E  behoorende bij e Opmerker  vnn Zondag 21 i 1876.  behoorende bij  de Opmerker  van Zondag 21 i 1876. 

Omtrent den toestand kan een bevredigend 
 gegeven worden, nl is het ledental door 

de verhoogiug der  contributi e verminderd; dc 
nieuwe wet t tot voorzichtigheid aan en het 
dringend verzoek woidt den leden gedaan het 
goede, door de y tot stand gebracht, 
te erkennen en vertrouwen te stellen iu de pos-
ten en cijfers der  begrooting, die door den pen-
ningmeester met zaakkennis en trn» t zijn ontwor-
pen. t de nieuwe wet eenigen lij d gewerkt 
eu kan de nu vast te stellen begrooting nan den 
uitslag getoetst worden, dan zijn de belemmerin-
gen weggeruimd, die vooralsnog het naken van 
ingrypende veranderingen vei bieden. 

e omstandigheid dat het lokaal der -
schappij  tc klein is voor de steeds grooter  wor-
dende eischen, die billijkerwijz e gesteld mogen 
worden, gepaard aan het verlangen om een einde 
te muken aan de noodzakelijkheid, waarin het 
llestuur  gebracht wordt om telkens meer  huur 
te betalen, hebben samengewerkt om middelen 
te beramen tot het bekomen van een gebouw in 
eigendom. e Commissie daarvoor  benoemd, 
beeft tot heden niet kunnen slagen. 

e j  m:ig zich voortdurend verheu-
gen in de goede verstandhouding met besturen 
van andere genootschappen en dc honoraire leden, 
en deze welwillendheid verdient waardeering. 

Volgens de wetsartikelen is voor  heden avond 
de beurt van aftreding aan de Bestuursleden VV. 
Springer en spreker; de eerste werd in 18Ü8 
gekozen tot vervanging van den lieer . de 
Üreef Jz.. wien b:j  deze gelegenheid geluk wordt 
gewen scat met de onderscheiding, hein dezer  da-
gen tc beurt gevallen. Spreker was gedurende 
twinti g jaren lid vun het liestuur en vindt daarin 
aanleiding den leden dank te zoggen voor het 
vertrouwen, in hein gesteld; met den heer  Sprin-
ger uit hij  de beste wenschen voor den bloei der 

, hopende dit vriendschap en gene-
genheid mogen voortduren. Spreker  verklaart 
dat hij  op jeugdigen leeftijd tot de j 
is toegetreden cn dat hij  met haar is opgegroeid, 
bij  de erkenning, dat hij  door  haar iu de gele-
genheid werd gesteld tut het beantwoorden van 
prijsvragen mede te dingen en dut hij  van haar 
veel heeft kunnen leeren, heeft alles samenge-
werkt om den band te versterken. t genoegen 
herdenkt spieker de bekroningen zijner  ontwer-
pen en het tijdvak van twinti g j u c n , waarin hij 
als Bestuurder, Secretaris en Voorzitter  heeft 
mogen werkzaam ziju. bij  het nederleggen van 
het mandaat past de verklaring , dat hij  alles met 
helde heeft gedaan eu onder  dankzegging voor 
de ondervonden bewijzen van vertrouwen, zal hij 
zich gaarne aan de zijd e dei'belangstellende leden 
scharen, want het streven der j  is 
edel en alles geschiedt vrijwillig ; spreker  hoopt 
dut dit moge voortgaan en dat de opvolgers steeds 
het werk hunner  voorgangers verbeteren. e 

y beweegt zich liefst op de ruim e 
kunstkaan , zonder  door  bouwheeien gekweld te 
worden . en al wordt de kunst onzer  keuze dik-
wyls met onreine liefde bejegend, moeien wy er 
prys op stellen voorwaarts te gaan; elke schrede 
is gewin, want het leven is kort en de mensch 
zwak, maar  vereeniging geeft kracht en kan veel 
tot siaud brengen. Spreker  ziet een bevredigen-
de toekomst tegemoet als waarheid, vriendschap, 
kunstliefde en recht voorwaarts gaan de vier 
grondzuilen uit maken van het gebouw, dat de 

j  lot Bevordering der t zieh 
voorstelt op te trekken, en na ontwikkelin g van 
dit denkbeeld, sluit hy de toespraak met den 
wensch dal het den leden voortdurend goed moge 
gaan. 

e rede van den Voorzitter  wordt met dave-
rend applaus begroet, en zoodia dc stilte is weer-
gekeeid, wordt door het bestuur het voorstel 
gedaan om Z. . onzen g bet bescbermheer-
schup der j  op le dragen cn tot eere-
ledeu te benoemen den r A. k 
Azn. en den oud -minister  C. Fock, Voorzitter 
der Commissie van s udviseui s. t voorstel 
W o r d l door  de leden onder  toejuiching aangenomen 
eu het llestuur  neemt dc opdracht aan de noodige 
slappen daartoe te doen. 

Op uitnoodigiug van den Voorzitter , leest de se-
cretaris, de heer 11.  Nacheuius, het j.uu kjksch 
verslag, waaraan wy de volgende bijzonderheden 
ontleenen: 

t ledental onderging eene vermindering, meer 
dan waarschijnlyk het gevolg vau de verhoogde 
Contributie . Terwij l dit aantal op 1 i 1875 
969 bedroeg, is hel op 1 i 1876 slechts 924; 
er  ontvielen der j  164 leden, waar-
van 17 door  overlijden, 133 wegens bedanken 
eu 14 als noii-vuleuis, terwyl 119 personen lot 
het lidmaatschap toetraden. 

e beurt vau periodieke aftreding als bestuur-
der» was aan de beuren 11.  Nacheuius en 
J. G. van Niflrik , die beiden herkozen werden. 
Voor dit jaar is de beurt uuu de heeren J. . 

 en W. Springer, die volgens de bepa-
lingen der  nieuwe wel niet terstond herkies-
baar zyn. 

n de lijst der  correspondenten heeft mutatie 

pluuls gehad, doordien de heeren C. Spoon te 
Briell e en VV. C. r te r  ontslag 
gevraagd eu verkregen hebben, un in hunne 
plaats de heeren O. Spoon Az. le Briell e en 11. 
vuu e Ut, te r  benoemd werden. Een 
der voormalige correspondenten, die nog immer 
gelden uun de j  verschuldigd i l , bleef 
ook dit jaar in gebieku die schuld af te doeu. 

r  den hootdcori espoiident in Nederlandsen 
Oost-lndil werden eenige personen als eorrespon-

denten ualigesleld. 
Aan de leden werden uitgereikt de verslagen 

vun de ^6 , l c eu 271* 1 algemeene bijeenkomst en 
van de 3 , u algemeene vergadering, zoo ook de 

stukken 1, 2 en 3 van het 22"*  deel, terwyl 
stuk 4 en  ter  perse zyn. Nog werden dit 
jaar het tweede gedeelte van de 18*1 aflevering 
der Oude Oebouwen, zijnde het stadhuis te -
lenburg en de bekroonde antwoorden op de prys-
vragen uitgegeven. 

e September-bijeenkomst te Zwolle gaf aan-
leiding tot de opmerking dut de leden der  noor-
delijk e provinciën bijna allen afwezig waren, ter-
wij l toch de hoofdstad van Overijsel het meest 
geschikte vereeuigingspunt voor die leden schijnt 
te zyn. n betreurde dit te meer, daar de af-
deeling Zwolle alles gedaan heeft, wat in haar 
vermogen was om de bijeenkomst op te luisteren 
cn de j  waardig te ontvangen. 

e vele werkzaamheden vun het Bestuur, en 
vooral die der  wetsherziening, waren oorzaak 
dat geen gevolg gegeven werd aan de gedane 
toezegging om d<tel te nemen aan de Tentoon-
stelling der  Vereeniging tArtibu s Sacrum"  te 
Arnhem. Aan de tentoonstelling te Philadelphia 
en aan die van Amsterdaiuscbe Oudheden werden 
bijdragen gezonden. 

e bibliotheek is in de eerste plaats vermeer-
derd met het vervolg der  j  largaugeii van ver-
schillende journalen, in den catalogus vermeld 
en voorts met tijdschriften,  verslagen , jnarboekjes 
en teekeningen van verschillende genootschappen 
en personen, deels aan de j  vereerd 
en ten deele in rui l voor  haar  tijdschrift . Bo-
vendien werden aaukoopeu gedaan uit de biblio-
theek van wijlen de heeren Outshoorn, Cram cn 
v. d. Willigen . 

t Bestuur  stelde pogingen in het werk om 
het ledental tc vergrooten en riep daartoe de 
hulp vau correspondenten in . hel besloot hun 
de afleveringen «Oude Gebouwen"  gratis uit le 
reiken, zooals dit tot heden met de Bouwkundige 
Bijdragen geschiedde. 

Ten aanzien van de prijsvragen kan vermeld 
worden, dal in het geheel negen antwoorden in-
kwamen , als vier op de eerste prijsvraag:
concertgebouw" met de motto's: Euterpe, Aiuor e 
Artis , Aau de muziek gewijd, eu Apollo a 
enz. Op de t-veede vraag:  critische beschou-
wing- der verschillende onderwijsmethoden in de 
bouwkunst, die thans in de meest beschaafde 
landen vun  in gebruik zijn, kwam één 
antwoord met het motto: Criticus , terwyl sier 
antwoorden gezonden werden op de derde vraag; 

 station vjor omnibussen, als:  N" . , Nieuwe 
Tijd , Philiber t e en Omnibus. e ant-
woorden werden gesteld in handen eener
missie , bestaande uit de heeren A. C. Bleys, 
A . J. li . van deu Brink , E. Gugel, J. . n 
en W. Springer, welke Commissie heeft gerap-
porteerd dat slechts ecu antwoord kon worden 
bekroond , eu wel dat op du derde vraag onder het 
motto  N" . , waarvan ontwerper is de heer 
A . J. van Beek, architect te Utrecht. e Com-
missie adviseerde verder: 

1". een loffelijk e vermelding te geven aan de 
antwoorden  en Amove Artis, en een ge-
tuigschrif t benevens ƒ  aan het ontwerp Aon 
de muziek gewijd; 

2". het antwoord op de tweede vraag met een 
getuigschrift en ƒ 100 te vereeren, onder  voor-
waarde dat de verhandeling vour net Tydschrif t 
wordt afgestaan eu 

3'. de antwoorden Nieuwe Tijd en
üelorme op de derde vraag oen getuigichril t eu 
f 25 toe te kennen. 

Na ontvangen machtiging zyu de nuiuibriefje s 
geopend eu bleek, dat de heer J.  SmiuiU J . ., 
architect te Amsterdam, ontwerper wat der  out-
wooideu Amore Artie en --luit de muzek gewijd, 
terwij l zich als inzender van het d
bert Üelorme hekend maakte de beer  Gilhuis, 
bouwkundige te . u vurhuudelii g omtrent 
het onderwijs was van de hand vai deu heer 

. . Boersma, r  der  Aiiibacitsschool le 

's-Gravenhage. 
l Bestuur  ontving uituoodigiugen u:u tegen-

woordig te zijn bij  de opening der  ltyk*-Academie 
van Beeldende n tu Amsterdam, Je uitrei -
king der  bekroningen vooi dc Tentoonstelling te 
Weenen, du feestviering van hut 75jaiig bestaan 
der e j  van Erode n 
en Wetenschappen, de opening vnn het studiejaar 
van het Atheneum te Amsterdam, het ntbrtngen 
vau het verslag van de Aiiibuclitsschoo dur  ilaat-
schappij  voor den Weidenden Stand uude vurin g 
vun het 12'/Jarig beslaan der  ludusti eschuc-l te 
Amsterdam. 

Aan de uitvoering der  bepalingen vande neuwe 
wet werd in deu ruiiiisle n zin gevolg giguvul, uu 
de splitsing der  leden iu de nu unugcnii uen twee 
rubrieken gaf het Bestuur  vuul motile, duar 
meerdere leden opnieuw moesten wonen aalge-
schreven. Wat de wet zelve aangaat, leze i: nog 
te kort iu werking om daarom treil t eeu oodeel 
te kunnen vellen. 

Aangaande de afdeuliiigen dienen dt volgnde 
kort e aan teekeningen. Arnhem heeft 30 leen, 
hield 0 vergaderingen eii heeft euu batig sldo; 
Schagen , mul 24 leden , vermeldt iu htar  vcslag 
de oprichtin g eeuer  teukuiischool, hield 6 vrgu-
deringen eu mag zich ui eeu batig saldo verheguu. 

 mei 60 leden, vergaderde 7 uiaal.ver-
schalie aan dri e leerlingen kosteloozen tueang 
tut de Ambachtsschool, maar  sluit de relating 
met uen nadeelig saldo;  lelt 3 -ere-
leden eu 161 gewone leden; zy verschafte »ste-
looze plaatsing op de Ambachtsschool aundrie 

j  leerlingen, kwam tienmaal byeen eu meld dut 
de flnancieele toestand voldoende kan gemind 
worden, 's Gravenhage, met 03 leden, hield uan-

o byeeukom-<leii; Amstcrdum, met3>re-
ledeu en 110 leden, vermeldt in haar  jaarvelag 
vele belangrykc zakeu eu vergaderde elftal. 

 hield ook dit jaar  geene uyeenkumsie en 
deze aldeeling dreigt te met le gaan, iu weiwil 
der pogingeu, door  liet Bestuur  aaugeweud oidit

te voorkomen. e nieuwe afdeeling, die te Utrecht 
werd opgericht, telt rteds 50 leden , schreef enne 
prysvraag uit en verkeert in gosden geldelykcn 
toestand; zij  hield inaandclyksche vergaderingen. 

Eenige artikelen in  Opmerker*' betreffen-
de het m te Amsterdam, trokken de 
anndacht van hst Bestuur, wij l daarby' werd voor-
gesteld dat de ' in deze handelend 
moest optreden, vooral ten aanzien der  grief om-
trent de samenstelling der  Commissie van -
adviseurs. Toen de afdeeling Amsterdam zich 
omtrent deze zaak tot het Bestuur  wendde, ver-
meende het tot handelen te moeten ovetgaan en 
zond het cen adres aan den r van Binneu-
landsche Zaken, waarin tevens n.etding werd ge-
maakt van de bevreemdende toezending der  Ant -
werpsche prijsvragen, die negen maanden te luut 
tor  kennis.se van de j  gebracht wer-
den. Omtrent dit laatste punt had de afdeeling 
's-Gravenhage cen schrijven aan het Bestuur ge-
zonden. 

n de voorgaande algemeene vergadering wer-
den op voorstel van het Bestuur  eenige buiten-
landsche architecten tot eereleden benoemd. e 
heeren, die de opdracht allen aanvaard hebben, 
zyu de volgende, als: 

P. , gemeente-architect van Antwerpen en 
professor  aan de e Academio vun Schoone 

 aldaar; 
Jos. Schadde, architect tc Antwerpen, ridder 

der e en professor aan de Academie 
uldaar; 

Fried rich Adler , architect te Berlij n ; 
C. , directeur der  Bouw-Academie te 

Berlijn ; 

n Grupius, professor en directeur der 
kunstschool te Berlijn ; 

Professor g Er . C. Bohnstedt, architect te 
Ootha; 

Paul Abadiu, architect te Parijs, lid van het 
Fransche , inspecteur-generaal van de 
kerkgebouwen iu Frankrijk ; 

Gabriel , inspecteur-generaal van de 
gemeentewerken te Partis; 

Ch. Quesiel, lid van het Fransche , 
inspecteur-generaal der  rijksgebouwen te Versailles; 

Paul Sédi l le, architect, secretaris van de Société 
centrale des Archiiectes francais te Parijs; 

J. P. Cannissié, architect, honorair  voorzitter 
van de Société des architected du département du 
Nord te . 

e heer  Bohnstedt en Sëdille vereerden de 
j  met fraaie geschenken. 

Teneinde uitvoering tu geven aan de artike-
len der  nieuwe wet, die betrekking hebben op het 
bouwkundig onderwys in Nederland, benoemde 
het Uusiuur  eene commissie, bestaande uit de 
heeren A. . vau Gendt, J. G. van Nif t i ïk , W. 
C. van Goor. E. Gugel en 11. P. Vogel, die den 
20 Apri l . de eerste zittin g hield en waarbij  de 
heer  Vogel tot voorzitter  en de heer  Van Niftri k 
tot secretaris werden benoemd. t rapport van 
deze commissie wordt met verlangen tegemoet 
gezien. 

t jnetr, 1....1 v.or  do 1- ma.vl üe buitengewone 
bestuursvergadering plaats, waarop du voorzitters 
eu sccruiaiissen der  verschillende afdeelingen zit-
ting huddun eu de werkzaamheden, in de be-
trekkelijk e urtikel s dur wet vermeld, behandeld 
werden. 

Op deze bijeenkomst werd de untwerp-begroo-
ting ter  tafel gebracht en voorloopig vastgesteld, 
terwij l de heeren k de , Saraher en 

r  benoemd werden oei de rekening en ver-
antwoording van het afgeloopen jaar na te zien. 

e s t e m m i ng voor  k  N d n l,i al-lie-  i i ii n  ei - had 
tot uitslag, dat daarvoor by meerderheid van 

n het volgende negental werd aangewezen, 
om daaruit eene keuze te doen vour  dri e leden 
van het Bestuur, zijnde de hecen A. N. Godefroy 
met 83, J. . Springer met 66, A. J. C. J. S. 
Bergsma met 54, Jb. Olie Jbz. met 11, Th. Asse-
ler  met 7 , P- J. . Cuypers mei 7 , B. de Greef Jzn. 
met 7. . r  met 7 eu G. r  met 7 
stemmen. u het geheel werden 110 stembiljet-
ten ingeleverd eu twee briefkaarten , die uls van 
onwaarde werden terzijde gelegd. 

e Voorzitter  brengt duu Secretaris dank voor 
den beiooiideu yver un wenscht hem lust to<*, oni 
zyne beste krachten steeds aan de j 
te wijden, welke toespraak door de vergadering 
met luide teekenen vau goedkeuring ontvangen 
wordt . 

u Penningmeester . , wien alsmi 
het wuurd gegeven vvurd, geeft kennis dut de 
rekening uu verantwoording ditmaal over zes 
maanden loopt, daar de nieuwe wet voorschrijf t 
dat beide op  Januari moeten worden afgesloten. 

e rekening groot, / 15690,83*, zoo iu ontvang 
als uitgaaf, sluit met een batig saldo van rui m 
8500 gulden, wulk bedrag bij  hut vaststellen der 
vorige rekening ruti n /'  8300 bedroeg. 

e lieer  Saraber, rapporteur  dur  Commissie, 
bericht dat de rekening en verantwoording iu 
dun loop van den dag met de verschillende be-
scheiden is nagezien en aecaord bevonden, eu stelt 
voor den heer  Penningmeester, onder  dankzegging 
voor het nauwkeurig beheer, ie dccouigeeren eu 
de rekening goed te keuren. Onder  applaus der 
leden wordt door deu Vuorzilter  dank gebracht 
aan den heer s en de Commissie, die de 
moeite genomen heeft de verschillende stukken 
mei nauwgezetheid te onderzoeken. 

Nadat de Voorzitter  de heeren 11. , P. F. 
n en F. W. van Geudt JGz. benoemd had 

als Commissie voor het opnemen der  steiuioeu, ver-
zoekt de heer P. J. 11. Cuypers vour de benoe-
ming tot Bestuurder  buiten aanmerking le bly-
ven. Terwyl de stuiubiljutte n worden opgehaald, 
doet de praeses eene mededeeling voor de werk*
zaamheden der  op morgen te houden alge-
me ene byeen konjs t, en zulks met het oog op de | 

| onthullin g van hel standbeeld van den staats-
 man Thorbecke en de pas geopende Tentoonstelling 

van Oudheden. n de overtuiging dat het mee. 
; reudeel der  leden belang zullen stellen om zoo-

wel het beeld als de tentoonstelling te zien, heeft 
het Bestuur  gemeend du bijeenkomst precies te 
tien uren te houden en om 2 ureu te eindigen, 
waardoor eene voldoende tijdruimt e overblijf t oni 
vóór liet middagmaal aan beiden een vluchtig 
bezoek te brengen. Op uitnoodigiug van den 
Voorzitter  verklaart de heer P. J. . Cuypers 
zich bereid, de leden op de tentoonstelling rond 
te leiden en hy' den dank, dien de Vourzitter 
hem voor  dese welwillendheid brengt, voegt hij 
een gelukwensen met de hooge onderscheiding, 
den heeren Cuypers en Witkuu p ten deel gevallen. 

By het hervatten der  werkzaamheden na de 
pauze brengt de beer n namens de Com-
missie van stemopneming rapport uit . Van
70 leden , die de preseniiely'st geteekend hebben , 
zyn 73 biljetten ontvangen, waarvan 2 vun on-
waarde, blyvende 71 stemmen, zoodat de Vol -
strekte meerderheid 36 bedraagt. n zijn 
uitgebracht op de heeren: 

A. N. Godefroy 62 stemmen. 
J. . Springer 50 » 
A. J C. J. S. Bergsma 34 » 
Jb. Olie Jbz. 
B. de Greef Jz. 
J. T 
P. J. 11. Cuypers 
G. . r 
Th . Aaseier 

te zamen 
waarbij  valt op te merken, 

ten in plaats vun dri e slechts twee namen ware 
aangegeven. Uit deze mededeeling volgt dat 
de heeren A. N. Godefroy en J. . Springer tot 
bestuurders zyn gekozen en eene tweede stem-
ming voor het dei de lid van het Bestuur  moet 
gehouden worden. Aan den heer  Godefroy, die 
niet ler  vergadeiing tegenwoordig is, zal van den 
uitslag worden kennis gegeven , en de heer  J. . 
Springer  verklaart zich op uitnoodigiug van deu 
Voorzitter  bereid, aan de roepstem der  leden ge-
hoor le geven. e beur  Olie verzoekt buiten aan-
merking te blijven, wegens drukk e bezigheden. 

n afwachting van de tweede stemming gaat 
de Voorzitter  over tot het uildeeleu der  prijzen 
en getuigschriften, aan de inzenders van antwoor-
den op pry «vragen toegekend. Onder toepasse* 
hjke aunspraken wurden uitgereikt : aan denbeer 
J.  Schmilz een getuigschrift met ƒ 20O voor 
het ontwerp vun een concertgebouw; aan den 
heer . Boersma eeu getuigschrift met /'100 
voor de ingezonden verhandeling; aan den heer 
A. J. van Beek de behaalde prij s ad / 50 voor 
het untwerp vun eun station voor  omnibussen, en 
aan den heer J. Oltuui s een getuigschrift en / 25, 
voor euu antwoord op dezelfde vraag. 

e prys, behaald dooi den beur  A.J.vun Beek, 
die niet tegenwoordig was, werd, ingevolge eun 
ontvangen schryven, aan deu heer k de s 
ter  hund gesteld. r  de ontwerper van het 
station voor  omnibussen ouder hut motto Nieuwe 
ï y d zich niet heelt bekend gemaakt., zal hij  bij 
advertentie uitgenoudigd worden, verlos"  tot bet 
openen van hei naambriefje te ge cn. 

r  het lot wordt n aangewezen als de 
plaats, waar dit jaar du tweede algemeene bij -
eeukomst zal gehouden worden. 

e heer  A. Verhoog, afgevaardigde der  aldeeling 
n , verzoekt de keuze op eeue andere plaats 

te vestigen, daar de kas nog niet bekomen is 
van de gruute uitgaven, die du afdeeling in 1874 
duor  deelneming uun deu optocht gemaakt heult. 

c Voorzitter  antwoordt, dat aau du ontvangst 
weinig kosten vei bonden zyn eu vertrouwt , dat 
eene briefwisseling met bet bestuur  deze zaak 
ungetwyl'eld tut een goed einde zal brengen. 

e vice-Vuurziller  G. B. Salm nueuil het woord, 
om in de eei>ie plaats deu loop der  zakeu te ber-
denken en hel oog le vestigen op de veranderde 
omstandigheden, waarin de j  doorliet 
aannemen dur  nieuwe wet gebracht is. Wal zullen 
de nieuwe bestuurders , die zoo aanstonds in functie 
zullen treden, voor  die j  zyu.'  eu al koes-
teren wy du beste Verwachtingen , is het een daad-
zaak, dat wij  een tweetal vaarwel moeten zeggen. 
Beide bestuurders hadden lange jaren zittingen 

du herhaalde herbenoeming strekte hun ten be-
wijze, dat du diensten gewaardeerd eu de han-
delingen goedgekeurd werden. n du leden 
aan de wel gehoorzamen, voor het Bestuur is 
dit iu nog n ugeie male eeue dure verplichting; 
maar nu hei oogenblik .un scheiden gekomen is, 
achten wy ons gediongeii hun een handdruk te 
geven, want het valt zwaar het "  uitt e 
spreken. Al werd die scheiding voorzien, wisten 
wy niet, dat het ons iu deze ure zou pynlykzou 
vullen dit tweetal te zien vertrekken. 

Spreker  herdenkt deu heer  Springer, die jaren 
lang eene stille maar  werkzame betrekking n het 
bestuur  w a ai nam, un richt daarna het woord tot 
den alireduudeii Voorzitter  , die de gave bezit te 
leiden en voor le gaan, geiuige nog de woorden, 
up dezen avond met zooveel hui lelijkhei d en toe-
genegenheid ons toegevoegd. Uit naaui der  leden, 
die den Voorzitter  hoogschatten, biedt spreker 
den heer n eeue berm nering aan als waar-
deuriii g van het veie goede, door  hem gedurende 
eeu tydvak vuu twinti g jaren vuor de -
py tol  s t a nd gebracht, met den wensch, dat du 
souvenir  eene plaats moge vinden op het atelier 
naast of op de kast, waarin tut heden de be-

scheiduu onzer  Vef-eenigingeene plaats vonden. t 
n , lijnd e eeu statue van l Angelo, 

is het beeld van Buouardi, die uls schilder, 
beeldhouwer en architect leelde en iu duu ouder-
dom van 80 jaren, na eeu leven vol wederwaar-
digheden, het lydelyke met het eeuwige verwis-
selde. e het beeld niet onbekend zyu, hut in 

een waardig stuk om eene eereplaats in te nemen bij 
een waardig  en een geschenk van oprechte 
kunstvrienden, die dit met de beste wenschen 
aanbieden ann hem, waaraan zy sich allen ver-
plicht gevoelen. 

e toespraak van den vice-Voorzitter  wordt 
met applaus door  alle leden begroet, waarop de 
lieer n het voorbeeld van den vorigen spre 

r  volgt en zich voor de estrade der  bestuurs-
tafel plaatst. 11  vangt zyne toespraak aan met 
de aanhaling, dut een goed voorbeeld volgen doet, 
en heeft vriend Salm zich van zijne plaats ver-
wijderd en zich onder de leden begeven, toen hy 
looeven de harlelyke woorden tot hem richtte, dan 
duet hij  evenzoo, wij l daardoor het gezellige ver-
hoogd wordt. s spreker op het punt zyn plaats 
tls bestuurder  voor een ander in te ruimen, dau 
is het gumued niet verdiietig gestemd, maar de 
borst zwelt van dankbaarheid, (let weinige, 
iat hij  vour de ' heeft kunnen doen, 
dankt hij  ann du aanmoediging en voorlichtin g 
der leden ; spreker  noemt het een minder  pas-
sende uitdrukking , als zou hij  aan het houfd der 

y hebben gestaan. t oogenblik 
weid hem eene verrassing bereid, en hy'  neemt 
het aandenken dunkbuur  aan; is er  hier  of daar 
duor hem een onpas woord gesproken, dan ver-
tolk t bij  vergeving om der  will e vau hei beeld , 
dat vour hem staat. e spreker  brengt den leden 
op gevoelvullen toon zyn dank on beveelt zich in 

 aller  welwillend aandenken. 

e tweede stemming heeft tot uitslag, dat 77 
biljetten worden ingeleverd, waarby 2 in blancu, 
blijvende 75 stemmen, waarvan 38 de volstrekte 
meerderheid is. e zijn verdeeld als volgt: 

A . J. C. J. S. Bergsma 36 stemmen. 
B. de Greef Jzn. 18 >
G. r 9 » 
Th . Asseler  4 i 
P. J. 11. Cuypers 3
J. f 5 i 

te zamen 75 stemmen. 
Zoodat niemand dc volstrekte meerderheid heeft, 

en alsnu wordt overgegaan tot de herstemming 
tussehen de heeren Bergsma en e Greef, die de 
meeste stemmen up zich vereenigd hadden. -
voor  worden ingeleverd 78 biljetten, waarvan 
3 van onwaarde, zoodat voor  volstrekte meuider-
heid 38 Stemmen gevorderd worden. e Com-
missie van stemopneming deelt mede, dat tyn 
uitgebracht op den heer  A. J. C. J. S. Bergsma 40 
en op den heer B. de Greef Jzn. 35 stemmen, 
iu 'lai de eerstgenoemde tot Bestuurder  gekozen 
is, eu hem daarvan door het Bestuur  kennis ge-
geven zul worden. 

Alsnu komt de begrooting voor het loopende 
dienstjaar ter  tafel, waarvan de Penningmeester 
voorlezing duet. Na eenige toelichting van den 
Voorzitter , vraagt de heer  VV. C. r  of de 
bedoeling is de artikelen achtereenvolgens in stem-

g te brengen, dan wel om algemeene bcschuu-
w ing en tu doen voorafgaan. r  de Voorzitter 
de algemeene beschuuwingen het eerst aan de 
orde stelt, neemt de heer W. C. r het 

. . . , ,d om dri e bemerkingen te maken. u eerste 
slaat op de kusten vour de tydschriflen eu Oude 
Gebouwen*, welke uitgaven guundeweg kostbaar-
der worden un waai voor  billykurwijz u niet meer 
mag besteed worden dan zooveel maal vier  gul-
den, als bet getal leden bedraagt, die / 10 con-
tributi e betalen t tweede bezwaar  i.s de post, 
vour  bekroning van antwoorden op prijsvragen 
uitgetrokken, die verminderd moet worden, om 
deze bespaarde gelden op andere wyze te beste-
den  waartoe hel Bestuur  volkomen bevoegd-
bei | heeft, daar de prijsvragen volgens de wet 
niet moeien, maar  wel kunnen uitgeschreven wor-
den. e derde bemerking is deze, dut voor en-
kele posten slechts / 1 is uitgetrokken. 

e Voorzitter  zet de bezwaren uiteen , aan 
inks imping der  uitgave vau de Bouwkundige By-
dragen verbonden, daar du wel hieromtrent be-
paalde vuorscniilieu geeft en bovendien de be-
kmunwing over de leden, die ƒ 6 en / 10 con-
tributi e beluien, niel in allen deele opgual. 

e beer r  repliceert, dat alles afhangt 
van dc wijze hoe de uitgave geschiedt, waarop 
de heer F. W. vun Gendt JGz. aantoont, dat het 
volstrekt niet gevergd kan worden om de kosten 
der boek- en plaatwerken te n door  de meer-
dere contributi e vun ƒ 4 , die betaald wordt door 
de leden, die op de ontvangst daarvan prij s 

. t gaat toch niel aau om de leden in 
categorieën te splitsen en elk dezer le doen betalen 
in verhouding tol hetgeen zy genieten, daar op 
die wijze ouk rekening zuu moeten gehouden wor-
den met du leden, die antwoorden op prtisvrageo 

zenden , uf wel op directe of indirecte wyze vuor-
ileel trekken uil de gelden, voor  onderwys uit-
getrokken. Volgens zyu meening is het verschil 
tussehen de leden, die 6 of 10 gulden contributi e 
beluien , daarin gelegen, dat zy', die de -
"  Tl" i in haar  streven wenschen te steunen, 
londwr daarom bouwkuudigen te zyn of met du 
Bouwkunst in betrekking te staan, als lid tue-
tredsn , terwyl zy, die zich op dat gebied bewegen 
Sn belang stellen iu de boekwerken, doorj  bybe-
laliog van vier  gulden zich dit genoegen kunnen 
TSrsekeren. Een deel der  contributi e van (ï gulden, 
die oiiguiwyleld tut bevurderiug van het geheel 
dient uu waurby juist de Bouwkundige Bydragen 
en de opmetiugeii van oude gebouwen een be-
' u>'giyke rul spelen, mag zonder  schroom voor 
dat duel ii besteed. 

Na discussie tusscbeu deu Voorzitter  en deu heer 
VV. C. , wordt het voorstel vuu den laatst-
genoemde, om de kusten dier  boek- eu plaat werken 
tot het uangegeven bedrag tu verminderen, niet 
in stemming gebracht, daar op de vraag des 
Voorzitter s geen der  leden zyne adhaesie aan dit 

voorstel te kennen gaf. e geheele begrooting 
wordt daarna goedgekeurd. 

e heer  Trooster  stelt eene kleine omschryving 
in een der  artikelen van de wet voor, om voor 
den vervolge te voorkomen dat het verschil in 
contributi e tot de vooronderstelling zou kunnen 
leiden, als mochten de boek- en plaatwerken niet 
meer  kosten dan door die verhoogde contributi e 
geïnd wordt. e Voorzitter  is van meening dat 
de wet in deze duidelij k is, en verzoekt den voor-
gaanden spreker, desgeraden, een voorstel tot wij-
ziging in te zenden, om in eene volgende alge-
meene vergadering te kunnen behandelen. 

e Voorzitter  dankt, bij  het nederleggen van 
zyne betrekking, leden en bestuur  voor  de krach-
tige medewerking; hij  verheugt zich in de keuze 
der nieuwe bestuurders en noudigt allen uit mor-
gen aan de bijeenkomst deel te nemen. t deu 
wensch, dat het hem vergund moge zijn nog vele 
jaren onder de leden te m 'gen doorbrengen, 
wordt de heer  Salm dankgezegd voor de ge-
houden toespraak eu draagt de Voorzitter  het 
presidium voor du bijeenkomt aan deu vice-Voor-
zitter  op, weirna dc vergadering onder  toe-
juichin g gesloten wordt. 

Nadat de hamer gevallen was, richt de heer 
Salm het woord tot den heer , om hein uit 
naam van bestuurders aller  leedwezen uit te druk -
ken dat zy voor het vervolg zijne wenken en 
raadgevingen moesten missen; onder  aanbeveling 
van hen allen iu de tuegenegenheid un vriend-
schap van deu geachtcn vriend, bood bet Bestuur 
den heer n eene photographic in srhuone 
lijst aan, waarop de portiettt m zijner  medo-bu-
StUUrdora voorkwamen. l deze aanspraak 
niet voor de vergadering bestemd was, werd zij 
door de leden m: l aandacht gevolgd en met luide 
kreten van by val begroet, die zich upuieuw de-
den hooren, toen de heer  Salm de mededeeling 
deed, dat de heer n aun hut verzoek van 
bestuurders gehoor  verleend bad , om de byeen-
komst op morgen te leiden. 

Geeft het bovenstaande een kort overzicht van 
hel verhandelde ter  vergadering, nog rest ons 
eeu enkel woord te spreken over de schoone 
wijze, waarop het lokaal der  samenkomst met 
verschillende ontwerpen en bouwkundige werken 
was gesierd eu waarvan de opgave hieronder  volgt: 

1. e antwoorden up de uitgeschreven prijs -
vragen. 

2. Photogr. spoor  weg werk en Amsterdam (ge-
schenk A. J. van Prelin.) 

3. Afbeeld. k z (geschenk Cuypers.) 
4. Phot, uit Portugeesch tijdschrif t (geschenk 

Port. Architecten-vereeniging.̂  
5. Teeken voorbeelden voorscholen in e 

(geschenk J. . ) 
6. Phot, teekensch. en woonhuis te n 

(geschenk J. Olie Jz.) 
7. Phot. . bouwwerken (geschenk ) 
8. t w e van . Bohnstedt (geschenk van 

den ontwerper.) 
9. . vau ontwerpen van P. Sédille (id. id.) 

10. Phot, van woonhuis met winkelpui (geschenk 
W. J. J. Olfenberg.) 

11. Teeken. parochiekerk Ouderkerk a/d Amstel 
(geschenk Cuypers.) 

12. 1'lut. vergaderzaal Oudheidk. Gen. Amsterdam 
(geschenk van bet genootschap.) 

13. Portret Jucub van Campen in waterverf (ge-
schenk J. . Vrieswyk.) 

14. Phot. l Geslicht St.-Jacob Amsterdam 
(geschenk . J. J. Offenberg.) 

Verder waren tentoongesteld door de daarby 
vermelde personen: 

15. Phot. l te Bourges, J. . . 
16. Afbeeldingen van gebouwen te , A. C. 

Bleys. 
17. Teekeringeu van du . Stichting te 

Amsterdam, G. B. Salm. 
18. Twee werkeu van buut en mai mei schilder-

werk , W. Brautsniu. 
10. Schot wachtzaal  Amsterdam, 

J. . Springer. 
20. Teekentoorbeelden , J. . 
21. Plan vun uitbreidin g Aiusteriam van 1875, 

J. . 
22. Project e te Amsterdam, J. G 

vau Niflrik . 
23. e ontwerpen, waarondei villa's, J. , 

Springer. 
24. Schels fontein, J. . Springer. 
25. Schetsontwerpen, J. 11. . 
26. Ontwerpen van villa's, A. . van Gendt. 
27. Bierbrouweri j  le Amersfoort en villa , G. B. 

Salm. 
28. Ontwerp l et n des Galeries te 

Scheveningen, J. J. C. de Wys. 
29. Teekening van de feestwagen der  bouwkunst, 

door de Afdeeling m ïn optocht 12 
 1874 gebruikt , Bestuur. 

30. Boekenkast, bekroond antwoord der  ufdeeling 
Utrecht, k de . 

31. n feestgebouw te , E . G . A. Fol. 
32. Sclulderyzaiil met serre te , E. G. 

A. Fol. 
33. 2 heerenhuizen te , E. O. A. Ful. 
34. Bekroond ontwerp w te -

warden , A. J. van Beek. 
35. Onze e Vrouwetoren te Amersfoort, aan-

gekocht door de . v. Bouwkunst. 
36. Ontwerpen van A. C. Bleys. 

Voorts waren door het Bestuur  tentoongesteld 
de nommers der  Bouwkundige Bydragen eu van 
de Afbeeldingen van uude bestaande Gebouwen, 
die weldra den leden zullen worden toegezonden. 

Eindelyk lagen ter  inzage het werk van . v. 
d. n Jz. i >het voormalig stadhuis van Am-
sterdam'' en monsters vun platte dakpannen, ten-
toongesteld door . Ysbrandt en Zoon te . 

E E -
T J TOT BE-

G . 
n den morgen van 18  kwamen reeds vroeg-

tijdi g meerdere leden in het Paleis voor  Volksvlij t 
om de tentoongestelde ontwerpen en platen meer 
op hun gemak te zien. Bij  het binnenkomen der 
zaal trok het al dadelyk de aandacht dat het ge-
schenk uun den afgetreden Voorzitter  daarbij  eene 
plaats had ingenomen. Een woord van dank moet 
gebracht worden aan de Commissie, die de keuze 
op zulk een prachtig stuk vestigde cn terecht had 
de heer  Salm den voorgaanden avond gezegd dat 
het een waardig geschenk voor een waardig man 
was. t aandenken, door  Bestuurders aan den 
heer n gegeven , prijkt e mede aan den wand. 

By het openen der  vergadering waren eeu vijf -
tigtal leden tegenwoordig; de Voorzitter  brengt 
in herinnering dat heden een gewichtige dig voor 
Amsterdam is aangebroken, daar het standbeeld 
van Thorbecke binnen weinige uren zal worden 
onthuld. e stautsman bezat in hooge mate de 
kunst met weinig woorden veel te zeggen en het 
is niet te onpas om de woorden aantehalen, eens 
door  dien grooten man , het beeld der  wetenschap, 
gesproken: »kunst en wetenschap in dienst van 
«geld te brengen is niet de bescherming, die zij 
 verdienen."  Ook hier  worden kunst en weten-

schap beoefend en geëerd, maar du bijeenkomst 
stelt zich in geenen deele in dienst van het geld. 

e Vourzitter  doet der  Vergadering mededee-
ling dat du heer E. G. A. Fol, architect te -
terdam , zich bekend heeft gemaakt als ontwerper 
van het station voor  omnibussen onder  het motto: 
Nieuwe Tijd; aan genoemden beur, ter  verga-
dering tegenwoordig, worden hel getuigschrift 
en de geldelijke belooning met een hartelij k woord 
uitgereikt 

Alsnu overgaande tot de behandeling der  vra-
gen, stelt de Voorzitter  die sub 1 aan de orde, 
luidende! 

Hoe moet een bouwkunstenaar zich hier te 
lande vorm-n? Bestaan daartoe bij ons voldoende 
inrichtingen? Tot hoever kan cn moet hij  die 
volgen f Hoe moet in het ontbrekende voorzien 
wordenf 

e heer n leidt deze vraag in met de 
mededeeling, dat zy reeds in 1857 in eenigszins 
anderen vorm behandeld werd en dat toen zeer 
bel uigryke antwaorden inkwamen van du jeugdi-
ge vereeniging Architectur a etAmicitia , van den 
heer  Godefroy cn ook van spreker; aau deze be-
weging ! uien de oprichtin g van ambachts-
scholen te danken. 

Spreker  wil de vraag beantwoorden door  aun te 
geven op welke wyze hij  een zoon tut architect 
zou opleiden, altyd in de vooron lerstelling, dat 
hij  het geluk had er  een tc bezitten. t slaat 
op den voorgrond, dat het onderwys in de 
nieuwe talen, wis- en natuurkunde genoten moet 
worden aan eene der  inrichtingen, op het initia -
tief van Thorbecke in het leven geroepen, maar 
aan dat bezoek der e Burgerschool moet het 
onderricht van practische onderwaters gepaard wor-
den, ls de vyljarig e cursus afgelegd, dan ligt het 
voor de hand dat bet onderwys aan de Polytech-
nische School daaraan gelei.lelijk aansluit; het 
is echter tu bejammeren dit voor  velen te kost-
baar is en daarin ligt de reden, dat velen aan 

r of eene anduie plaats in het buitenland 
de voorkeur  geven. s het onderwijs aan duPuly-
lechnische School genoten , dau zyn de lessen vau 
een practisch mun niet te ontbeeren om de the-
orie in toepassing te brengen , en het zal dan 
spoedig blijken , of hut jonginunsch geschiktheid 
bezit om als bouwkundige op te treden; is dit 
het geval niet, dan kun verdere studie weinig 
helpen en het is duu muriaan geschuurd, in wulk 
guval hut beter is cen ander  vak te kiezen, waar-
door de Bouwkunst in geunen deele geschaad 
wordt t tweede deel der  vraag is door het 
bovenstaande groutendeels beantwoord en bij  de 
vermeld ing der  goede inrichtingen vuur  onder-
wijs, die ook tu m en in n g be-
staan, moet er  op gewezen worden, dat nergens 
de bouwkunst geheel underwezen wordt; zelfs 
aan de Polytechnische School ontbreekt de aesthe-
tica cn het is alleen aan de welwillendheid van 
professor  Gugel te danken, dat hierin onderricht 
gegeven wordt. e ncftlietica wordt alleen aau 
de Academie te Amsterdam ouderwezen, maur  het 
valt in het oog dit eene grootu onvolledigheid 
is, daar die Academie de bouwkunst uitsluit . 

Be beantwoording vnn het derde deel der  vraag 
kun niet anders zijn , dun dat bet onderwijs tot 
het einde tue gevolgd moet worden. t is en 
blijf t hoofdzaak om onze bouwkundigen in Neder-
land, en niet in het buitenland te vormen; is 
de studie volbracht eu kan men zich rekenschap 
geven van Nederlandsche behoeften en onze in-
heemsche materialen, dau is het oogenblik ge-
komen om du kennis door het doen van reizen in 
het buitenland te vermeerderen en daartoe ware 
het wenschelyk, dul het reizen van verdienste-
lijk e jolige bouwkundigen voor  rekening van den 
staat in ruime male werd toegepast. 

t laatste deel der  vraag, luidende hoe in 
het ou bieken.le ie voorzien, moet volgens spre-
ker bjuutwoord worden door het buitenland zoo-
veel mogelyk uittesluiten, , Zurich , 
Stuttgard enz. kunnen uiet dan e buuw-
meesters leveren. Nederland komt veel te kort , 
maar  wordt eenmaal gelijke eer  aan kunst en 
wetenschap bewezen , dan zullen de middelen niet 
ontbreken daarin op waardige wyze te voorzien. 

e bouwkunst wordt stiefiuoederlyk bedeeld, 
als men haar met de wetenschap vergelykt; nog 
onlangs werd eene nieuwe universiteit in het 
leven geroepen eu groutendeels op kosten van 
den Staat wurden de militair e vakken onderwezen, 
terwyl voor  bouwkunst weinig of niets gedaan 
wordt . Spreker  wenscht vour  elke provincie eene 
inrichting , waar het elementair  onderwys voor 

werklieden, meer  uitgebreid voor  bouwmeesters 
en volledig onderricht in de bouwkunst over  haar 
gehecten omvang voor  aanstaande bouwkunste-
naars gegeven wordt. e Staat moet daarbij 
krachti g optreden, terwij l nu alles door  degroote 
gemeenten betaald wordt ; toch is de toestand 
dier  gemeentelijke inrichtingen nog zoo slecht 
niet, als wel eens beweerd wordt, en het rap-
port van 1860 is te dien opzichte een belangryk 
stuk, wij l daarin over 44 bestaande inrichtingen 
gesproken wordt 

Word t Frankrij k als voorbeeld aangehnald, de 
cijfer s toonen aan. dat ook daar te lande verbe-
tering wenschelijk is. 

Te Parys werd in 1S63 teekenonderwys aan 
ongeveer  3000 leerlingen gegeven, en terwij l dit 
getal in 1866 tot 8 a 9 duizend klum en daarvoor 
312.000 franken besteed werden, had men in 
1870 eene uitgave van 800.000 franken; wel een 
bewijs, dat in dit jaar vau zorg en druk ook aan 
onderwijs gedacht werd. n datzelfde jaar  werden 
32500 voorbeeldun voor  teekenonderwijs uitgedeeld 
en <>p 60 dag- cn 32 avondscholen dit onderricht 
ingevoerd. Thans zijn voor  dat onderwys bepaalde 
verordeningen vastgesteld. 

n het naburige u telde men in 1870: 64 
gemeentescholen met 203 undei wyzers en 11)015 
leerlingen; in 1872 was het getal dei- teeken-
scholen geklommen tot 78 rnut 315 onderwijzers 
en 11158 leerlingen cn werden 519.235 franken 
aan dezen tak vau ouderwijs besteed. 

Engeland heeft de hooge trap niut bereikt, 
waarop België staat eu het is onze plicht alles 
aan te wenden, opdat het onderwijs iu het teekenen 
bij  ons te lande verbeterd wordt. 

e heer P. J. . Cuypers deelt der  vergadering 
mede dat de gemoedelijke wijze, wairop dit be-
langrijk e vraagstuk dour  den voorgaanden spreker 
behandeld is, hem duet besluiten om evenzeer 

, up welke wijze hij  zich vuurstultzyn 
zuon tut buuwkuustenaar up te leiden. n du aan-
gegeven wyze van opvoeding bestaat veel over-
eenstemming; de e Burgerschool is, nadat 
het lager  onderwijs doorloopenis, de aangewezen 
weg om nieuwe talen, wis- en natuurkunde tc 
leuren. Bestaat daartoe gelegenheid en is het 
jougmensch krachtig , dan mag de studie der  oude 
talen uiet vergeten wurden eu de vri j  lange va-

e,  ueu. die aau de burgerscholen gegeven worden, 
bieden eene uitmuntende gelegenheid aan om op de 
kunst opmerkzaam te maken eu op de bouwplaats 
te toonen, hoe alius uiuut worduu beredeneerd Zon-
der den onmisbaren tij d vuur  spelen te ontnemen, 
is er  ruimschoots gelugutiheid kunstwerken t.i 
zien un daarby op hut goede te wyzen. 

s du e Burgerschool doorloopen. dun 
mout het academisch uudurwij s aan dut van het 
atelier  gekuppuld worden , want du ufscheiding 
kan niut dan nuduulig wurken. Na het klassikaal 
uiiderwys mag de practyk niet vergeten wurden 
en de vuurbueldeu zijn daar dat jougelui, die 
uitstekende studiën gemaakt hadden eu prachtig 
teeken,len , later  ten eeuenmale ongeschikt bleken 
te zijn om als architect op te treden eu d.it moet 
tot eiken prys voorkomen worden. s er  talent 
aanwezig, dan is de vorming op een goed atelier 
mogelyk en ul wordt verbetering der  scholun ge-
wenscht, zoo zyn de middelen vuor het oogenblik 
tuch tuereikeude. t belang van het algemeen 
vordert , dat de 1'ulytechnischu Schuol van t 
naar  Amsterdam verplaatst wordt, want in die 
stad wordt meer  gewerkt dau in eene geheele 
provincie; wrijvin g van gedachien is noodig en 
hei leven in groote steden bevordert de ontwik-
keling. 

e Vergadering juicht den spreker toe en de 
Voorzitter  bespreekt de hulpmiddelen vour het 
onderwys, waaruvur  luide geklaagd wordt, maar 
zijns inziens op overdreven wijze. y weet bij  onder-
vinding dat hel iu 1858 moeite kostte om de Am* 
bachlsschool te Amsterdam op te richten; er  wer-
den knappe menschen gezucht en gevonden om on-
derwys te geven, maar  voorbeelden ontbra-
ken en eveuzuu het geld oiu des* le duen ma-
ken , en toch werd in de leemte voorzien, du >r-
dien de heer  Olie bereidwilli g op zich nam duze 
te ontwerpen. Uit het feit, dat door  dien ver-
dien stel ijken otiderwyzer 150 stuks voorbeelden 
verstrekt werden, ziet inuu dat de guede gang 

 zaken in du eerste plaats al'h mkelyk is van 
het gehalte en de ziel der  underwyzers. Staat 
gemakzucht up deu voorgrond, dan zal het aan-
koopeu van voorbeelden ook weinig nut stichten. 
Spreker  haalt vertier  de e Academie aan, 
waar  vele voorbeelden duor den architect Vugel 
geteekend zijn en brengt hem daarvoor  openly'k 
hulde, iu de vuste uverluiging dut het welsla-
gen van het oudurwij s geheel ufhankelyk is vun 
edele doeleinden. 

Onderwijzers, die meer up huu gemak gesteld 
zijn , kunnen voorbeulduu uit België ombieden eu 
spreker  wijst daarbij  op een boekje van , 
dat zich meer op liet terrein van ornement be-
weegt t eerste vervolg dunrup is verschenen 
en het tweede zal weldra vulgen; let uien op de 
eenvoudige eu wel doordachte hundleiding vun 
wijlen . Springer, dan ziet meu dat er  in Ne-
derland ouk wel mannen gevonden worden om 
in die hoog uitgemeten leemte te voorzien. Voor-
beelden , dour de onderwyzers oulvvorpen, ver-
dienen de voorkeur; de heeren Olie eu Vugel heb-
ben getoond, wat in deze met goeden wil en 
kennis kan gedaan worden. 

e heer G. B. Salm ontwikkelt zyne denkbeel-
den over het onderwys uu doet eeuige mudedee-
liugen over de commissie, diu deze zaak iu han-
den heeft en waarvan hel rapport wordt inge-
wacht, wauruu de Vourzitter  vraag 7 aan de orde 
stelt, luidende: 

Schoorsteenmantels, plafondornamenten , be-
hangselpapier en vele andere bouwartikelen wor-
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den kant cn klaar ingevoerd en bij groote hoe-
veelheden gebruikt. Wat is hiervan de reden , 
terwyt deze artikelen even goed in Nederland 
zelf door de kunst en de industrie geleverd kun-
nen worden? 

o Voorzitter  licht de vraag toe en betreurt 
het dat jaarlijk s groote sommen naar  het buiten-
land gaan en veel werk ann onze industri e ont-
trokken wordt. 

e heer  P. J.  Cuypers stelt zich dc vraag: 
wat is daarvan de reden/'  en dan moet hij  er-
kennen dat deze voor  de hand ligt . t zijnde 
architecten en bouwmeesters, die de schuld dra-
gen eu zich niet beklagen mogen over  den drang 
van buiten, maar  over  zich zelven, daar  zij  zich 
de moeite niet geven om te concepiecren; gaat 
men de nieuwe huizen na, dun vindt men hon-
derde n alen dezelfde versiering en aan wien is 
dit anders te wijten dan aan de bouwmeesters? 
Voorzeker  komt de mode daarbij  in het spel, cn 
nog korten tij d geleden werd een prachtige schoor-
steenmantel uit de achttiende eeuw in een groot 
huis uitgebroken en vervangen door  cen stuk, 
dat meer  in de mode is; de oude mantel werd 
aangekocht eu is op de tentoonstelling van oud-
heden te zien. Alleen door  te werken en een-
heid tc brengen in onze profielen , zal de invoer 
van hel buitenland gekeerd en onze industri e op-
gebeurd worden. 

e heer  J. ü . J. van n beaamt het 
door  den heer  Cuypers gesprokene, maar volgens 
zijne meening ligt de oorzaak in gebrek aan 
kunstsmaak bij  het publiek, waarbij  nog komt, 
dat de trek naar  de mode deu architect in vrij -
heid van handelen belemmert. Onze handelaars 
slaan de voorwerpen der  mode in, maar  moeten 
veigoeding hebben voor  de bijkumeude kosten van 
opslag in hei magazijn en n van geld, 
zoodut diezelfde voorwerpen gewoonlijk billijke r 
uit het buitenland getrokken kunnen worden, en 
doordien bet ook in deze niet aan aanbiedingen 

ontbreekt, worden schoorsteenmantels en derge-
lyken door  het publiek uit het buitenland ont-
boden; dat publiek heeft geen kennis en gaat 
alleen na wat bevalt, maar  juist in dat woord be-
vatten ligt het kwaad. Volgens inzien van spieker 
hangt hei niet altij d van deu architect af, maar 
is de ongenoegzame kunstontwikkelin g van het 
algemeen schuld. 

e heer  Scbiuitz stemt den vorigen spreker  tue 
dat er  gebrek is aau bekwame handwerkslieden, 
die een kunstvak beoefenen en dat mudezucht 
verderfelij k werkt. t is te betreuren dat bij  de 
Academie vuu Amsterdam het onderwijs in bouw-
kunst is uitgesloten en spreker  geeft het Bestuur 

in bedenking zich tot de e g te wen-
den om in deze verandering te verzoeken. s 
daarin eenmaal verbetering, dan zou deze ook op 
de mindere scholen moeten worden doorgezet. 

e Voorzitter  deelt den heer  Schmitz mede dat 
het Bestuur  reeds vroeger  in dien geest werkzaam 
was. j  betreurt het mede, dat de uitsluitin g 
der Bouwkunst heeft plaats gevonden en in deze 
is weinig verbetering te wachten, daar  Professor 

e zijn ontslag genomen en eene plaatsing bij 
de Polytechnische School te Aken aangenomen 
heeft; naar  men verneemt ligt de reden van dit 
vertrek in de omstandigheid, dut de collegielesseu 
over  aesthetiek door  een zeer  gering aantal 
leerlingen worden bezocht. Spreker  wijst op de 
aangekondigde tentoonstelling , waardoor  de smaak 

; van het publiek verbeterd wordt en waartoe per-
' manente of blijvende tentoonstellingen veel nat 
1 konden stichten. Ten bewijze dat door  de industri e 
| bij  onslelande wel eens verkeerdelijk geklaagd 
 wordt , diene dat spreker  vóór jaren een opdracht 
| bekwam om een kapitaal hoerenhuis te verhouwen 
 onder  beding, dat schoorsteenmantels, plafonds, 
 lijsten, enz. naur  zyne ontwerpen gemaakt en niet 

uit hei buitenland ontboden mochten worden; de 
oudervinding leerde echter  dat de mantels, aan 
een Amsterdamsch steenhouwer besteld , in België 
gemaakt werden, tot grooie ergernis van den pa-
troon, die in deze en terecht bemerkte, dat de 
werkbaas door  winstbejach geleid werd. 

e heer . P. Vogel is van meening dat ook 
de hoofden van industrieele inrichtingen schuld 
hebben, daar  zij  artistiek ontwikkelde personen 
als teekenaars moesten aanslellen. Zij  voeren 
tot hun verschooning aau, dat zulke personen 
niet te vinden zyn en ten deele kunnen / i j  recht 
hebben, daar  up weinig schulen de e van 
het ornement onderwezen wordt, en al is in deze 
verbetering waar  te nemen. rost er  nog veel te 
doen. t Nederland geene artistes aan die 
inrichtingen , dan kan men het publiek niet ten 
kwade duiden , dat aaukoupeu iu het buitenland 
gedaan worden, want de Gewerbehulle en
pour tous toonen duidelij k aan, boe daargeweikt 
en ontworpen wordt. t ontbreekt het publiek 
niet aan gevoel voor  kunst, maar  dit moet ge-
kweekt eu geleid worden; het is onze taak daarin 
voor  te gaan en het publiek zat volgen. 

e heer  G.  van n dringt er  op 
aan, dat door  de g moer  voor  de kunst 
moet gedaan worden , bet is juist het onderwijs 
in aesthetiek , dat ontbreekt, en werd dat gegeven, 
dan was de baan bereid. Uit een samenspraak 

j  met den Voorzitter  blijk t dat het in de bedoeling 
van spreker  ligt dit onderricht re :ds aau de 

scholen voor r  Onderwys te geven. 
e Voorzitter  wyst op de groote ontwikkelin g 

der industri e in Oostenrijk gedurende het laatste 
tiental jaren, en de heer  Stoeller  deelt mede dat 
ornementen, naar  speciale teekeningen gemaakt, 
niet in den handel gebracht worden, als de ar-
chitecten di l verlangen en de kosten der  model-
len betaald worden. 

k ua de pauze geeft de Voorzitter  het 
woord aan den heer  Zemel, die lezing doet van 
een beklag over  de uitsluitin g vnu de Bouwkunst 
by de e met opgave der  middelen , 
die naar  zyn inzien kunnen strekken om hieraan 
te gemuot te komen en verbetering aan te bren-
gen. e middelen slaan niet alleen op het ou-
derwij s , maar  ook op eene hervorming der -
schappy tot Bevordering der  Bouwkunst, die 
spreker  terstond aan de orde wenschl te stellen, 
rnaar  waartoe krachtens de bepalingen der  wet 
geene termen zyn. 

e spreker  dringt aan op het nemen van een 
besluit, maar  de Voorzitter  uoodigt hein uit deze 
voorstellen le gelegener  tij d te doeu en doet het 
verzoek om de gedane lezing te depoueeren, 
waaraan voldaan wordt.

e heer .  Vogel had het voornemen na-
mens de u Afdeeling de vragen 3 , 4 en 
12 te beantwoorden, rnaar  ziet daarvan af, daar 
het uur  reeds gevorderd is eu het voornemen 
bestaat om het beeld van Thorbecke le zien en 
een bezoek aan de tentoonstelling van oudheden 
te brengen. e rapporten worden door  hein aan 
den Voorzitter  ter  hand gesteld en zullen in het 
Verslag worden opgenomen. 

e Voorzitter  vestigt de aandacht op de pannen, 
uit Friesland tentoongesteld, eu vraagt of een 
der leden ze heeft toegepast, welke viaag ont-
kennend beantwoord wordt. Nog wordt de aan-
dacht der  leden gevestigd op de boekwerken, iu 
het lokaal aanwezig en door  de uitgevers ter  be-
zichtiging gesteld, waarop de Voorzitter  de ver-
gadering sluit uiet een hartelij k woord tot allen, 
die de wanden der  zaul met de vruchten van hun 
arbeid versierden eu den wensch, elkander  in 
de maand September  in goeden welstand te out 
moeten binnen de muren vau s veste, de 
herberghe der  geleerdheid. 

Een groot deel der  leden bracht eeu bezoek 
anu het pas onthulde standbeeld van Thorbecke, 
maar  de drukt e was oorzaak, dat de groepen ver-
spreid werden om zich aau hei lokaal der  Ten-
toonstelling weder  te verzamelen. e wijze, 
waarop de lieer . J.  Cuypers zich van de 

bereidwilli g opgenomen taak kweet om alles to« 
telichten, verdient allen lof en moge het kort
zoek slechts dienen kunnen om een algemeen», 
indru k van het geheel te bekomen, tooveel 
zeker, dat geen der  leden onvoldnan de tentoot, 
stelling verliet en dat men eerbied gevoelde VOQ 
de mannen, die tij d en talenten hadden ten best 
gegeven otn de tentoonstelling te ordenen en VQ̂  
te bereiden. 

Tegen vij f uren waren andere beciirhedeti ^ 
de orde en wachtte ons een maaltij d in een dt 
zalen van het k Zoölogisch Genuotschai 
Saturn Artis n veertigtal led* 
namen daaraan deel en aan den diseh heerschtt 
eene vroolijk e stemming, waarbij  menig itm 
werd uitgebracht en ook niet vergeten werd ta 
dank der j  te betuigen aan den het 
Wester  man , die den deelnemers ann den maalti] 
toegang tot de tuinen en inrichtingen van t„. 
Zoologisch Genootschap verleend had. t lp 
buiten ons verslag om melding te maken van de 
verschillende toisten, die allen getuigden van j 
toegenegenheid der  leden onderling en hunne h* 
langstelling in alles, wat betrekking heeft opu 
gebied van kunst. Wy maken echter  eene ua 
zondering ten opzichte van een dronk van den 
heer . waarbij  hij  terugkwam op het mee, 
malen geuit eu geliefkoosd denkbeeld om ee0 

fonds opteiicbten tot ondersteuning der  weJu. 
wen en weesen van bouwkunstenaars. Spreke 
wilde thans, nu hij  geen deel vuu bet Bestu 
meer  maakte, zijn tij d aan het uitwerken van dit 
denkbeeld wyden en het zou hem hoogst aangt 

naam zijn , daarin door  een tweetal heeren : 
worden bijgestaan , waartoe de heer  P. J, f 
Cuypers zich onder  toejuiching dor  leden bereid 
verklaarde. Op verzoek vau den heer i 
sloot de heer  W. Springer  zich als derde lid aan 
die Commissie aan; het is ons aller  wensch , d« 
die heeren voorspoed op hun arbeid mogen heb-
ben eu dat het denkbeeld van den heer n 
spoedig verwezenlijkt wordt. 

Alvorens het verslag te eindigen is het plicftt 
eeu woord van hulde te brengen aan den vu» 
Voorzitter  Salm , die als president aan den maal-
tij d fungeerde en mededeeling te doen , dut it 
heer n bij  het opstaan van den leesi : 
eeue hoogst aanzienlijke gift voor  het door  ben 
beoogde doel aan den penningmeester  ter  hand 
stelde. j  oogste daarvoor  on s aller  toegene-
genheid en het zij  hem vergund nog lange jiu 
met welgevallen te zien op de schoone vruchten 
die het verwezenlijken van bot door  hem gaos. 
perde denkbeeld zal dragen. 
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E O EN -
G T E . 

{Vervolg en slot van  21.) 

Juridisch blijf t voorts te regelen: 
l u . dat geen industrie-afval en niet genoeg-

zaam gezuiverd indiistriewater  op stadsboezeni 
mag afgevoerd worden. Voor  die zuivering wordt 
aanbevolen de msatstsl van de Commissie -
ted to inquir e into the best means of preventing 
the puliation of rivers" , waarbij  100,000 gewichls-
deelen water  niet meer  mogen bevatten dun: 

a onopgelost, dri e gewichtsdeelen anorganische 
of e'en gewichtsdeel organische slof; 

b opgelost, twee gewichtsdeclen organische 
koolstof of 0,3 organische stikstof; 

. opgelost, twee gewichtsdeclen vau eenig 
metaal, met uitzondering vau calcium, magnesia, 
kalium en natrium ; 

d opgelost of onopgelost, U.O.j  gewichtsdeel 
organische arsenicum; 

e na met zwavelzuur  te zijn verzuurd, 1 ge-
wichtsdeel vrij e chloor; 

ƒ een gewichtsdeel zwavel in den vorm van 
zwavelwaterstof of oplosbaar  sulphict; 

voorts dat dergelijke vloeistof: 
g in eene laag van 8 centimers dikte in een 

porseleinen vat geen kleur  mag nebben; 
h niet meer  zuur  mag bevatten, dun eene 

oplossing van S gewichtsdeel eu water  vri j  chloor-
waterstofzuur  in 100U gewichtsdeelen gedistilleerd 

water; 
i niet meer  alkali mag bevatten dan eene op-

lossing van 1 gewichtsdeel droge bijtende soda 
in 1000 gewichtsdeelen gedistilleerd water. 

indien deze of e maatstaf verbindend 
gemaakt en gehandhaafd wordt, zal althans grove 
verontreiniging door  industrie-water  voorkomen 
worden. 

2". dat geen huiswater  op polderslooten, maar 
op de daartoe aangewezen riolen geloosd worde. 

t die juridisch e regeling zal verkregen wor-
den, dat overal, waar  wegen worden aangelegd 
en gebouwd wordt, het buiswater  wordt afge-
voerd op de riolen, door  deze op de grachten, 
en eindelyk naar  zee door  de le maken werken 
voor  do: 

Water verversch ing. 
Evenals iu  1874, verklaar  ik nog, dat 

enkel met ruime waterverversching of gracht-
spoeling niet aan alle eischen der  hygiëne wordt 
voldaan, doch voeg er  bij : evenmin met andere 
stelsels: hel rioolstelsel door  het couceutieeien 
van schadelijke gassen ; het pneumatische- un het 
tonnenstelsel, omdat zy sleclits rekening houden 
met de fecaalstoffen, en bat buiswater  met zyne 
dierlijk e en plantaardige bestanddeelen, waarin 
ua luttel tijd s evenzeer  de bacteriën zetelen, als 
ui de faeces, ongemoeid laten, eu dus ook daar-
voor  gracht- of eenig ander  spoelstelsel behoeven. 

Bat het grachispoelstelsel voor  een groot deel 
van het oude Amsterdam het eenig bruikbar e is. 
is de r  eens met de Commissie van des-
kundigen, die iu haar  schrijven d.d. 5 Apri l 1875 
bedenkingen inbrengt legen zyu rapport . Een-
stemmigheid bestaai omtrent verscheidene andere 
punten, die niet zullen worden opgesomd. r 
wil de r  zich bepalen bij  de punten van 
verschil tusschen hein en die Commissie. 

e Commissie blijf t by bare vroegere meening, 
dut hel heler  is om stoouiwnterwerktuigeii uok 
ui de stad op te stellen iustede van , zuoals de 

r  wil , die te Zeeburg lo concentreeren; 
zij  meent dut de vrees tegen watermalen iu de 
stad een gOVvkj  is van de te karige verversebing 
door  den r  voorgesteld; volgens bare 
vooistellen zal de vervorsching van dien aard zyu, 
dat in Amsterdam geen vuil water  meer  is. 

e r  zegt dat, hoezeer  hij  niet
zuoals de Commissie verkeerd heeft gelezen, maar 

 stèren daags voorde walei ververschiiig 
wil gebruiken, hij  daarom niet kun gelooven aau 
de absolute zuiverheid van Amstel dam's water, 
omdat de bevolking steeds voortgaat met dat wa-
ter  te blijven vervuilen : dus de waterwei ktuigen 
in de stad blyft afkeuren, de plaatsing duunuu 
bij  Zeeburg en daar  alleen voorstaat, intusschen 
niet een eenig muur  teu minste  stoomtui-
gen, xo«dat evengoed gelegenheid bestaat tot 
herstel van een of meer  dier  neven elkander 
slaande stoomtuigen, als wanneer  de helft bin-
nen, en de andere helft buiten de stad werd 
gesteld. 

En de bedenking van do Commissie, dat dau 
uiet met meer  sloomverniogen kan worden ge-
werkt op dio grachten , welke hel meest verver-
aching uehoeven, wordt bestreden door  de ver-

wijzin g naar  des s plan, waarbij  des 
nachts mltijd het meest wordt gewerkt op die 
grachten, welke zulks het meest behoeven, met 
de macht uin dit te wijzigen door  opening van 
ecu of twee keeringen. 

Uit de bestrijding van de Commissie is intus-
schen niet genoegen gebleken , dat zij  »ter  ver-
eenvoudiging''  reeds opruimt hanr  stoomgemaal 
bij  het Werkhui s te plaatsen, zoodat zij  uiet meer 
zoozeer  tegen concentratie van stoomtuigen ge-
zind blijft . 

Evenzeer  is met genoegen gelezen, dat de 
Commissie niet verlangt de dadelijke uitvoering 
van de werken. waardoor  zij  den te ververschen 
stadsboesem in twee deelen verdeelt; daardoor 
vervallen vele van de door  haar  aanvankelijk 
noodig geachte grachtversperringen, naaldstuwen 
enz., doch hel is niet te begrijpen hoe dc Com-
missie in haar  stelsel, met behoud harer  plaat-
sing der  stoomtuigen, bij  hel Werkhui s hare 
verdeeliug in boezems kau opgeven, of opschor-
ten, zonder  de verversebing van dc Jordaan geheel 
te missen. 

Welke sluizen aau de Uzijde de Commissie zou 
willen openen of sluiten, is het onmogelijk oin 
eenigen beteekenenden stroom in de richtin g der 
Jordaangrachten te brengen, terwij l die, volgens 
de voorstelling van den , eiken nacht (*) 
worden doorspoeld met al tie 1,200,000 stère 
ver  verse lungs water. 

e Commissie vindt het erg, dat het wuter 
van de Jordaan langs de stad zal strooineu; doch 
als het water  werkelij k overal zoo schoon is als 
zy opgeeft, is het totaal onverschillig of dit 
langs of door d<> stad gaat; hetgeen in ieder  ge-
val uoodig is, om dat van de West- naar  de 
Oostzijde bij  Zeeburg te voeren. 

e Commissie kan volgens haar  plan de wegen, 
die het water  door  de grachten van het J naar 
hel poraptuig aan het Werkhui s moet afleggen, 
niet gelijkmaken. En aan dit zooveel mogelijk 
gelijkmaken blijf t de r  groote waarde 
hechten, opdat de verschillende grachten haar 
aandeel krijgen ; daarom blijf t hy vasthouden aan 
hot verdeelpunt en de uitmonding bij  de Wete-
ringpoor t en ten westen van die poort naar  be-
hoefte. 

j  geeft volstrekt niet toe, dat door  de keuze 
van dat verdeelpunt de hoofdgrachten niet zouden 
wurden doorstroomd. 

Van de Eenhoorn-, , -
en Entrepotdoksluizen volgt het water, om de 
Weteringpoort ie bereiken, de hoofdgrachten. 
Evenmin wordt van uit de dwarugrachten iu de 
hoofdgrachten gebracht. Juist uit de Prinsen-
gracht moet bet water  door  de Jordaan stroomou 
bij  sluiten der  openingen bij  de Wetering- en 

. 
e r  toont voorts aan, dat de beschul-

diging van de Commissie, als zou hy uiet voor  de 
afwatering van Amsteliaud hebben gezorgd, on-
juist is; vulgeus zyn ontwerp wurdla l het water, 
van Amsteiland afgevoerd, duur  de stad geleid tot-
dat die afvoer  030,000 stère per  etmaal le boven 
gaat, en indien dau het kanaal lager  is dan Am-
slellaiid, hetgeen teu hoogste enkele dagen iu 
het jaar  kau voorkomen — en zulks om de scheep-
vaart iu de stad niet le hinderen, welke hinder 
iu die omstandigheden volkomen dezelfde zou zijn 
bij  het plun der  Commissie, want indien zij  dun 
mei op het kanaal wil louzen ou dus de ebdeureti 
gesloten houdt, kau zij  evenmin op het kanaal 
schutten, althans mei de tegenwoordige sluizen. 

is hei kanaal, zooals iu die omstandigheden, 
waarscliijuly k liooger  dan Aiuslellaiid , dan gaal 
geen enkele slêro water  voor  de ververschiiig 
verloren, maar  in elk geval is het onnoodig, dat 
een stère water  vau de overtollige l,200,U0O  1 

op den boezem vau Amsteliaud blyft , wanneer 
lo Zeeburg 1,200,000 stère worden opgepompt. 

Al s de Commissie aangeeft, dut iu haar  stelsel 
dos nachts water  uit den Amstel door  het Am-
stel-Schiukelkauaal naar  eu door  de stad kau wor-
den gebracht, in de meening dat zulks volgens 
de voorstellen van den r  met kan , dun 
vergist zy zich, want in ziju plan is deze wijze 
van hel Amstelwater  te benutten op bladz. 510 
Gemeenteblad 1874 duidelyk aangewezen. 

e bestrijding van de Commissie van het stads-
peil op 0.30 . ouder  Al ' . , door  den r 
voorgesteld, zoodra dit voor het peil van het 

('j  Oii «luit uiet, waut op pag. 55 vau lij n rapport heeft 
de r  duidelij k uiteengezet, dat hij  gedurende deu 
nacht slechts 630,000 itère verventchiug» water  iu brengt; bet 

r  voor  deu dag eveuceu*  Ö3U.0O0 «tére be-
dragende, kau volgens ziju plau uiet uiUluitcu u duor  de 
Jurdauugriicutvu wurdeu geluid. 

Soordieekanaal zal zijn aangenomen, wordt ver-
volgens ontzenuwd. 

t peil vun 0.30  - J- AP., is door  de Ge-
meente aau de g gevraagd, nadat zij 
vroeger  een honger  peil had voorgesteld; dat peil 
is het minimum, hetwelk de scheepvaart vordert 
waarvoor  het kanaal bestemd is. All e water-
staats-autoriteiten, ook een d van de Commissie, 
wenschen O 20  -f- Al ' . e , die zich 
verbond om deu kanaalbodem te brengen op 79 
decimeters ouder  den waterspiegel, is belangheb-
bende by dc peilsverhooging en is daarvan niet 
afkeerig. r d is dezer  dagen sterk 
aangedrongen op peüsverhooging, of althans op 
regeling die peilsverhooging toeliet. 

e j  kan niets liever  wen-
schen, dan dat dergelijke regeling totstandkomt; 
zoodat er  alle reden is om te verwachten dat dit 
geschieden zal, terwij l reeds door  den gewonen 
loop van zaken, het peil op het kanaal feitelij k 
rijs t door  bet verkleinen van den boezem, en niet 
minder  door  het straks ophouden der  spuiing op 
de Noordzee. 

t verwijt , dat de middelen niet ziju aange-
wezen om het kanaal op peil te houden , beant-
woordt de r  met de opmerking, dat het 
niet ligt op den weg der  Gemeente noch om zulks 
te doen noch om de middelen duartoe aau te 
wijzen. Stelt de g hel iiiinimumpei l op 
0.30  — AP. vast, dan is het hare zaak dat 
peil te behouden. 

e Commissie meent, dat zelfs bij  een kanaal-
poil van 0.30 . AP. hare schikkingen te ver-
kiezen -Aju. Zij  scheidt dus blijvend de stad van 
het kanaal, eu wet omdat, bij  aanmerkelijke over-
schrijdin g vau het kanaalpeil , toch stuiting der 
sluizen aau de Uzijde noodig is; daartegen merkt 
de r  op, dat or  z. i. alle reden bestaat 
om cen tydelij k ongerief niet blijvend te doeu 
wezen. t de Commissie er  geen voordeel iu 
ziet om een 20 . hoogereu ververschingsboe-
zetn te hebben, klink t vreemd, dewijl die . 
te Zeeburg natuurlij k minder  hoog behoeft te 
worden opgepompt, en zelfs bij  gunstigen stand 
het pompen onnoodig maakt. 

e Commissie zegt, dat ik wil draineeren door 
hooger  peil iu de stad. l is, antwoordt de -
recteur, nergens door  mij  gezegd, maar  wel, dat 
ik met reiniging van den bodem strijdi g acht 
opzetten van deu boezem tot een hooger  peil dan 
het normale, ook al had de Commissie recht iu 
bate meening, dat hot doortrekken van don bo-
dem daardoor  slechts zal plaats hebben bij  de 
talrijk e riolen en draineermiddelen." 

Eenige opmerkingen van on beduidenden aard 
duur  de Commissie tegen het ontwerp van dun 

r  ingebracht, wurden vervolgens kort we-
derlegd, of als vour  wederlegging onnoodig voor-
bijgegaan. Wel noodig acht hij  bet op te geven , dat 
het opzetten van den stadsboezem boven 0.30 . - J -
AP. onraadzaam is, indien, overeenkomstig zijn 
voorstel, dat peil werd stadspuil, en dus a m a -
ling lot O.50 kt. -f- AP. kan plaats hebben. 

t is onjuist, wat de Commissie schrijft , dat 
ik , "i n dezelfde snelheid le verkrijgen , 0.20 . 
meer  opzetting behoef dan de Commissie, daar 
ik duor  afmuleii eerst het peil op 0.50 ~ AP. 
terugbreng. Unjuist , blykens de roods verkregen 
ervaring, dat spuiing van het Nourdzoekuuaul naar 
de Zuiderzee uiet mogelijk soa zijn zonder  opzet-
muchine, terwyl dezo ook uiet meer  uoodig zal 
zyu voor  do straatgoleu , indien deze volgens de 
gedane voorstellen worden weggeruimd." 

e r  geeft vervolgens rekenschap, waar-
om hy mei volgens het denkbeeld van de Com-
missie gebruik wil maken van verstelbare schoe-
pen voor  de waterraderen, teneinde die vooruit -
en ln malen te kunnen gebruiken; hij  blijf t de 
voorkeur  geven aan het umleideii van het water, 
opdal de machines steeds in dezelfde richtin g blij -
ven werken. 

l debat met de Commissie, eindigt de -
recteur  als volgt: 

u slotte keurt de Commissie, mijne denkbeel-
den in bot algemeen goed, als ze mot de hare 
Overeenstemmen, maar  betreurt hut, dat deze 
heldere denkbeelden bedorven worden door  de 
wijzigingen, welke ik voorstel, en daarin zouden 
bestaan, dat ik : 

a. slechts met 630,000 stère por  etmaal ver-
versch eu dus oiivoldoonde; 

b. de kanalen uiet rui m genoog maak; 
c. de richtin g der  strooiniug breng ovurdwars 

ui plaats vau iu bet verlengde der  hoofdgrachten; 
d. niet sterker  strooiniug kan brengen op het 

eeu of ander  doel der  grachten door  mijne cen-

tralisati e der  stoomtuigen, waarvan de gevolgen 
bedenkelijk zijn in buitengewone omstandigheden; 

e. afhankelijk hen van het Noordzeekanaal, zoo-
dat mijn stelsel valt, indien het peil van dat ka-
naal niet verhoogd wordt. 

Aangetoond werd door  mij : 
a. dat mijn plan was eu is met 1,200,000 stère 

te ververschen; 
b. dat de kanalen rui m genoeg berekend zijn , 

maar  dat, nl ware er  enkele centimeters meer 
verhang, dit niets zou betcekenen; 

c. dnt de richtin g van den stroom zeer  goed 
de hoofdgrachten volgt, althans wanneer  het ver-
deelpunt van de Weteringpoort wordt aangehou-
den | eu van uit dc hoofdgrachten het water, 
door  sluiting van die opening, — en zoo noodig 
meer  openingen — wordt gedwongen door  de 
Jordaan te stroomen; 

d. dat de Commissie tot verdeeüng der  stoom-
tuigen verplicht werd, doordat zij  het verdeel-
punt zoodanig koos, dat iu de meest vervorsching 
behoevende grachten de minste of geen doorstroo-
ming plaats had; doch in mijn stelsel wordt ge-
zorgd, dat de Jordaan het leeuwenaandeel in de 
doorstrooming ontvangt, althans dus nachts, ter-
wij l volstrekt geen meerder  gevaar  kan bestaan 
voor  ontreddering mijner  stoomtuigen ten getale 
van ten minste vier, dan voor  die der  Commissie; 

0. dat mijn stelsel zeker  gegrond was op ver-
hooging van het peil op het Noordzeekanaal, doch 
volstrekt niet voorbijgezien werd, dat die ver-
luoging — al komt ze ni. i . stellig totstand — 
uiet was vastgesteld en daarom dus aangetoond hoe, 
zoolang dit niet het guval was, de regeling kon 
plaats hebben zonder  eenige mindere waarde dan 
het plan der  Commissie, terwij l de ervaring reeds 
genoegzaam heeft aangetoond , indien daaromtrent 
andere meening kou bestaan, dut feitelij k een 
veel hooger  stand dan 0.50 . AP. niet zel-
den vooi komt. 

e r  verklaart dus geen reden te zien, 
om eenigszins af te wijken van zijne vroeger 
[Gem. blad  pag.  en 512) gestelde grond-
slagen ; natuurlij k met dien verstande , dat zoolang 
het kanaalpeil uiet is verhoogd , de regeling wordt 
gevolgd op bladz. 52-4 en 525 aangegeven; hy 
brengt geene wijziging iu do toen voorgestelde 
werken, doch wijst alleen op de sedert noodza-
kelij k gebleken demping van: 

1"  den Nieuwezijds Voorburgwal; 
2"  de ; 

welke werken, waarvan de kosten geraamd op te 
n ƒ 2 0 5 , 0 0 0, ter  uitvoering alsnog worden 

aanbevolen. 
e grachten moeten, evenals de te dempen 

t eu , vervangen worden 
door  riolen. 

Natuurlij k verdient hel de voorkeur, daarop geen 
fecalien te brengen eu die op andere wijze to 
versameien. 

Zulk s kan bij  invoering van het tonnenstelsel 
in de Jordaan voor  de , desnoods 
ook voor  de overige grachten; doch voor  de -
gracht en t zie ik, wegens de geringe 
lengte, en zoowel vuor  deze als vuur  deu Nieuwe-
zijds Voorburgwal, wegens de geschikte gelegen-
heid tot spuien, geen overwegend bezwaar  om 
d<- fecalien in de riolen te ontvangen. n de 
Spuistraat, welke geheel iu dezelfde omstandighe-
den verkeert, heeft hei riool nog tot geen bezwaar 
aanleiding gegeven, eu voor  toepassing van het 
pneumatische stelsel in de oude stad, is m. i. 
hel oogenblik nog uiet gekomen. 

, heb ik de eer  voor  te stellen; 
"  aanneming vau het in i 1874 voorgedra-

gen stelsel vau waterverversching met de rege-
ling toen door  mij  aangegeven, zoolang het ka-
naalpeil uiol is verhoogd; 

2U het maken van het pneumatischs stelsel in 
do nieuwe wijken, doch met centrale exploitatie, 
en mat tijdelyk e vervanging door  het tonnenstel-
sel, zoolang centrale exploitatiu vau hut pneu-
matische stelsel, wegens te zeer  verspreiden bouw, 
nog met doenlijk is; 

3° invoering vun het tonnenstelsel in do oude 
stad, overal waar  geschikte grachten en riolen 
ontbreken, doch te beginnen in de Jordaan en 
op de eilanden g en Witteuburg ; 

 het in dc oude stad makeu van riolen ter 
vervanging dur  guteu iu du straten; 

5U het makeu van eeu algemeen abattoir; 
t>"  het bij  verordening verplichten tot zuivering 

vau industriewater; 
7U het by verordening verplichten tot gebruik 

der door  do gemeente gemaakte uf te maken lei 
dingen, ul'  uudore middelen tut afvoer  van feca> 



 —

n of huis- en hemelwater, en het daarmede 
in verband verbieden en door  ufsnyden beletten 
van loozingen op polderslooten . daar  waar  andere 
looiingsmiddelen bei taan. 

Ten slotte wordt geweten op dc dringende nood-
zakelijkheid , om onverwijld over te paan lot 

a de invoering vnu het pneumatische stelsel 
tusschen den Overtoom en den Amstel, alwaar 
eene oplossing der  bestaande onzekerheid drin -
gend gevorderd wordt; 

h de verwijdin g der  brug hij  den d en 
het maken der  stoomtuigen te Zeeburg; 

en zulks niet ulleen om de tegenwoordige wa-
terverversching tc verbeteren, maar ook het wa-
terbezwaar weg te nemen, hetwelk bij  de aan-
houdende verkleining van deu boezem op het 
Noordzeekananl tc wachten is. 

e in 1874 geraamde kosten der  waterverver-
sching gesteld op 1,500,000 gulden, met inbe-
grip der  nieuwe Amstolsluis enz. blijven dezelfde. 

Voor de rioleering is in het leeningsplan mede 
een som van 1,500,000 gulden gesteld. 

Volgens bet hierboven aangegevene is door  mij 
voorgesteld daarvan te verwerken aan: 

Aanleg van riolen ter  vervanging van straat-
goten ƒ 531,000 

Aanleg van het pneumatische stel-
sel tusschen den Overtoom en den 
Amstel 510,000 

m Over-Amstelschen polder . Pro . 
Aankoop vau stoombooten en schui-

ten » 60,000 
Aanleg van het tonnenstelsel in 

de Jordaan » 200,000 
m eilanden YVitlenbur g en -

tenburg » 60.000 
n Nieuwezijds Voorburgwal.  180,000 

m t u 85.000 

ƒ 1 , 4 1 0 , 0 0 0. 
Volgens het ge*oelen van den r der 

Publieke Werken mag geen enkele dier  uitgaven 
worden nagelaten, al zullen eenige jaren noodig 
zijn om die gelden geheel te besteden." 

n en mededeelingen. 

. 

— Een , zoo niet fraai, ten minste oorspronke-
lij k ontwerp is dezer  dagen aan den Gemeente-
raad van Parij s nangeboden. 

Eene maatschappij  stelt voor, om de bijna 
voltooide Avenue de l'Opér a te herscheppen in 
eene reusachtige overdekte passage, waarin rij -
tuigen en omnibussen kunnen circuleeren : de be-
dekking zal ter  hoogte van de vijfd e verdieping 
der huizen worden aangebracht cu de laatste 
zullen allen in denzelfden stijl worden opgetrok-
ken. Breede trottoir s zullen de restauratie- en 
koffiehuishouders in de gelegenheid stellen eeu 
groot aantal tafels en stoelen voor  hunne eigen-
dommen te pluatsen. 

e hoogte der  bedekking zal in geene deele 
het gezicht op het Operagebouw belemmeren. 

— Voor de algemeene restauratie van de -
thedraal te s , heeft de Fransche r 
van w en Onderwijs, de heer  Walton, 
twee millioen franken beschikbaar  gesteld. 

e oude l van , waar  altij d de 
kroningen plaats vonden, werd in het begin vau 
de vijfd e eeuw onder de eerste christelijk e Fran-
kenkoning Chlodwig gebouwd, doch inde 12df cn 

' eeuw, nadat /y door een feilen brand ver-
woest werd , in gothischen stijl opgebouwd. 

B N . 
s Gravenhage e r van Financien 

brengt ter  kennis van belanghebbenden , dat 
een onderzoek van candidalen voor de betrekking 
van landmeter 3de klasse bij  bel kadaster  zal 
plaats hebben te 's-Gravenhage , op 31 Juli e. k. 
en volgende dugen. e eandidaten behooren zich 
bij een op zegel geschreven request tot den -
nister  te wenden. VerzoeksehriOon, welke ua 
30 Juni e. k. inkomen, wurden buiten aanmer-
king gelaten. e St.-Ct. no. 119 deelt het ver-
dere mede. 

— Bij  beschikking vau den r vau -
loniën van den 19  1870, litt . . no. 11, zijn 
de heeren C. E. S. Verschueren, J. B. F. . -
lenbroek, ingenieurs der  1ste klasse, cn F. P. 
Schlosser, ingenieur der  2de klasse bij  den Wa-
terstaat en de hurgelijk e openbare werken in Ne-

e , thans met verlof hiertelande, 
benoemd tut leden der  commissie belast met het 
afnemen van cen examen vau eandidaten voor de 
betrekking van opzichter  der  3de klasse bij  ge-
noemden tak van dienst. 

— Volgens de Staats-Cuurant is te Berlij n 
eene overeenkomst met Pruisen totstandgekomen, 
betreffende de verbinding van Pruisische kana-
len tusschen de Eems en de Nederlandsche gren-
zen met kanalen iu Ovcrijsel, Groningen en 

. 

— e uitgaven voor den aanleg der  duinwa-
terleiding hierterstede bedragen in het geheel: 
ƒ 2,O00,040.39\ 

B. en W. hebben den Baad een voorstel ge-
daan om de uitgaaf, aau de tinna John Air d and 
Sons, aannemers van hot leggen der  buizen, nog 
toekomende, door  geldleening te dekken. 

— Bij  koninklij k be-luit van 10 i 1870, is 
aan Carl Blumberg, te Sterkrade (Pruisen), ten 
deze domicilie kiezende bij . . Gemmeke , deur-
waai der te , concessie, onder de bena-
ming vWillem 111", verleend voor do ontginiiiu g 
van fteenkolen over  eene terreiiisuiigestrektheid 
van ongeveer  vierhonderd twee-en-zeventig herta-
len, gelegen in de gemeenten n en Voereu-
daal (provincie ) 

— Tusschen deu r van Binnenlandsche 
Zaken en den r van Financiën, daartoe 
door den g gemachtigd, en de j 

tot Exploitati e van Staatsspoorwegen, vertegen-
woordigd door den directeur-generual F.'s Jacob, 
is (behoudens goedkeuring der  nandeelhouders 
van de j  en nadere bekrachtiging door 
de Wetgevende ) eene nieuwe overeenkomst 
getroffen, die slechts in enkele hoofdpunten van 
de vorige afwijkt . 

n sloot zich zooveel mogelijk nan by hetgeen 
geacht kon worden reeds in gemeen overleg ver-
kregen te zijn, en beperkte zich tot verbetering 
van het bestaande. 

e gewijzigde bepalingen betreden hoofdzakelijk : 
1o. de nieuwe spoorwegen , waarvan dc exploitatie 
in de toekomst uan de j zal worden 
opgedragen: deze zijn niet meer  beperkt tot eene 
lengte van 350 kilometer, en 2o. de regeling van 
de fondsen voor  vernieuwing van spoorstaven, 
dwarsliggers, wissels en draaischijven. 

n verband met dc inmiddels totstandgekomen 
wet van 10 November 1875, tol aanleg van 
spoorwegen voor  rekening vau den Staat, worden 
thans in dc overeenkomst met name vermeld de 
nieuwe Staatsspoorwegen (n.l. die van Zwolle naar 
Almelo, over t langs Gorinchem en Tiel 
naar  Eist, van Nijmegen naar  Venlo langs den 
linker , en van Stavoren langs -
loopen en Sneek naar ) waarvan de 
exploitatie onvoorwaardelijk aau de j 
wordt verleend. e opdracht van de exploitatie 
der aansluitende spoorwegen, die bovendien op 
cene of andere wijze ter  beschikking van den 
Staat mochten komen, wordt daarentegen afhan-
kelij k gesteld van de beslissing des . 

Aan de j  wordt nu, boven en be-
halve haar  aandeel van tachtig ten honderd in 
de met de storting in het vernieuwingsfonds voor 
spoorstaven enz. verminderde bruto opbrengst dei-
Staatsspoorwegen, toegekend, voor  zoover  betreft 
de nieuwe iu exploitatie op te nemen spoorwegen, 
zeshonderd gulden per  jaar eu per  kilometer 
ovee de vier  eerste, en driehonderd gulden per 
jaar en per  kilometer  over de vier  daaraan vol-
gende jaren hunner  exploitatie, met dien ver-
stande dat deze bepaling buiten toepassing blyft 
ten aanzien van spoorwegen , waarvan de Staat hij 
overeenkomst met andere ondernemingen, bij 
naasting of op andere wijze do beschikking heeft 
verkregen, indien de bruto opbrengst hiervan op 
het tijdsti p van overgang aan den Staat de som 
van ƒ 3750 per  jaar en per  kilometer  reeds had 
bereikt. 

e nieuwe regeling betrellende de fondsen voor 
vernieuwing van spoorstaven enz. bestaat in eene 
verhooging van het daarin te storten jaarlyksch 
bedrag bij  enkel spoor van ƒ 3 30 tot } 500 per 
kilometer, bij  dubbel spoor van ƒ 0 50 tot ƒ 1000 
per kilometer. Thans wordt het jaarlijksc h bedrag 
der stortingen in het vernieuwingsfonds voor de 
Staatsspoorwegen van de bruto opbrengst der 
Staatsspoorwcgen afgetrokken, voor en aleer de 
Staat en de j hun aandeel daaruit 
ontvangen, hetgeen teu gevolge heelt dat de Staat 
voor . in die uitgaven deelt, terwyl V 5 deel 
van het eventueel tekort in dat fonds voor 
de Staatsspoorwegen uit het aandeel van den 
Staat in de bruto opbrengst wordt gevonden. 

Voor bet geval, dat de storting in het ver-
nieuwingsfonds voor de Staatsspoorwegen, het 
aandeel van 80 pet. iu de overblijvende bruto 
opbrengst en tie bijdragen ad f 600 en f 300 
minder dan / 4800 per  jaar en per  kilometer 
zouden bedragen, is nog b»paald dat de -
schappij  de bruto opbrengst tot het genoemde 
bedrag van f 4800 behoudt. 

Natuurlij k had de overeenkomst, gesloten den 
28/29 Juli 1875 door de liegueriiig met de 

e , in-
vloed op de onderhandelingen tusschen de -
rin g en het Bestuur der  Exploitatie-maatschappij. 

e overeenkomst s toch oorzaak, dat niet uit-
sluitend de Exploitatie-maatschappij  belast wordt 
met de exploitatie der  Staatsspoorwegen van de 
wet van 10 November 1875 die, wegens hunne 
aansluiting aan lijnen hij  de j  in ex-
ploitati e , in do termen vielen om aan haar te 
worden overgegeven. 

n de tweede s heeft de g uit 
art . 1 der  overeenkomst van 28/29 Juli 1875 , 
in verhand met de redaciie van art . 1 sub c der 
overeenkomst van dc Exploilatie-in.iatschappy, 
aanleiding genomen om haar do exploitatie van 
de staatssp ooi wegen , Nijmegen— 
Venlo en n krachtens art . 
1(1 der  concessie aan te bieden. 

t voorstel tot aanvaarding der  exploitatie 
van die spoorwegen eu van Aluieloo—Zwolle wordt 
dan ook tegelijkertij d met de nieuwe overeen-
komst op dezelfde vergadering aan de goedkeu-
rin g der  aandeelhouders onderworpen. 

Bijzondere aandacht verdient nog eene nieuwe 
alinea in art . 2 der  overeenkomst, waarbij  de 
Exploitatie-maatschappij  de verplichtin g heeft op 
zich genomen, om hare medewerking te verlee-
nen ter  bevordering vau het iiistandkoinon eu 
houden eene geregelde gemeenschap met stoom-
booten tusschen de gemeenten Stavoren en Enk-
huizon, in verband met de diensten op de Staats-
spoorwegen , waarvan die plaatsen de eindpun-
ten zullen zyn. e medewerking zal in eene 
jaarlijksch e bijdrage bestaan van f 20,000 of min-
der, te verrekenen onder de kosten, vermeld in 
art . 43 der  overeenkomst. 

t Bestuur is daartoe alleeu overgegaan, om 
to voorkomen dat de e -
wegmaatschappij  de exploitatie verkrijg t van de 
spoorwegen t en Nijmegen — Venlo, 
wier  aan de krachtens de 
concessie door de j  geëx-
ploiteerde of te exploiteereu Staatsspoorwegen. 

o g heeft toch de ouvoorwaardeirjku 
opdracht aan de j vau de exploitatie 
van bovengenoemde twee lijnen afhankelyk ge-
steld van de medewerking dor y tot 
de sloomvaartverbinding. 

e verplichtin g tot subsidieering der  stoom-
vaart vervalt echter  van rechtswege, zoo de over-
eenkomst met den Belgischen Staat over  de over-
name van de exploitatie van een gedeelte der 

e lyn, onlangs door de aan-
deelhouders goedgekeurd, in België niet mocht 
worden bekrachtigd. 

c overige afwijkingen van de vorige overeen-
komst zijn deels verduidelijkingen van redactie, 
deels noodzakelijke aanvullingen, tengevolge van 
het sluiten van nieuwe overeenkomsten door dc 

. 

e g was niet genegen de nieuwe re-
geling op het voorgaande dienstjaar toe te [tas-
sen , zoodat deze eerst met 1 Januari 1870 in 
werking treedt. 

 Bij  gelegenheid der  Wereld-ten-
toonstelling te Philadelphia, heeft zich aldaar  een 
commissie gevormd, tut de oprichtin g van een 
museum cu school voor  kunst, toegepast up nij -
verheid, in navolging van bot -museum, 
hetwelk na de eerste e tentoonstelling 
te n is ontstaan en zoo zeer  heeft bijge-
dragen tot de ontwikkelin g van kunstzin bij  de 
Engelsche industrieelen. Ook de Nederlandsche 

j  tol Bevordering van Nijverheid heeft 
het plan opgevat om in het volgende jaar , bij 
het vieren van het honderdjari g bestaan dier 

, een dusdanig museum, waarvoor 
reeds bouwstoffen ziju bijeengebracht, te m 
te openen.

e commissie te Philadelphia wendt zich uu 
tol de inzenders uit alle landen, met het verzoek 
om haar  daarin behulpzaam te  en richt tot 
hen de volgende vragen : 

lo. Welke der  door  u tentoongestelde voorwer-
pen zoudt gij  na de sluiting der  Tentoonstelling 
aan het m ten geschenke willen aanbieden t 

So. Welke voorwerpen, die uiet*  te koop zijn , 
zoudt gij  aan bet m in bruikleen willen 
geven, voor hoe tang en onder  welke vour-
waarden ? 

3o. Welke uwer  voorwerpen zoudt gij  genegen 
ziju te verkoopen, tot welken prys, daarbij  aan 
hot m de voorkeur  gevende? 

Aun deze aldus verkochte voorwerpen zou 
gedurende de tentoonstelling een opschrift gehecht 
moeten worden. meldende dat zij  aangekocht zijn 
door het comité voor het m van , 
toegepast op Nijverheid, van Pciinsylvanie. 

e prachtige , waarin nu de 
schilderijen en de kunstvoorwerpen zijn tentoon-
gesteld, zal, ua sluiting der  tentoonstelling, tot 
zetel vau dit museum dienen. 

e Nederlandsche inzenders, die op de eene 
of andere wijze tot dat doel willen medewerken, 
worden uitgenoodigd zich tot de Nederlandsche 

e te wenden. 
t adres der  Nederlandsche e 

is, na 27 : t>den heer . . de , lid 
der Nederlandsche , to " 

 24 . e Provinciale Staten 
van Friesland hebben in hunne zittin g van heden 
bij  den Provincialen Waterstaat benoemd̂  tot -
ingenieur den heer S. J. Vermaes te Groningen, 
met 27 , en tot r  den heer A. Gorter te 

, met 32 van de 46 stemmen. 

n de op 19 dezer  gehouden ge-
meenteraadszitting is met 20 van de 28 uitgebrach-
te stemmen benoemd tot directeur  der  gemeente-
reiniging, op een jaarlijksc h traktement van ƒ 2000, 
do heer W. J. . van . 

e 
Événement publiceert een reusachtig ontwerp voor 
eene algemeene tentoonstelling te Parijs, waar-
voor de plaats — gekozen door de Cotiinissie 
daarvoor  benoemd , en welke hare eerste verga-
dering heeft gehouden aan het ministerie van 

w en , onder  voorzitterschap 
van den heer  reisseronc de , r  van 
dit departement — zal we^en het "Champ de 

"  en de BTrocadero" . 

e bedekte oppervlakte op bovengenoemde plaat-
sen , met inbegrip der  bestaande gebouwen, zal 
270,000 kfs zijn , alzoo 100,000 * meer  dan in 
1867. e gebouwen, met glasbedekking, zullen 
hoofdzakelijk heslnan uil ijzer  met tusschen vul-
lingen van metselwerk. 

e hoofdvorm der  gebouwen is vierkant ont-
worpen , aangezien de constructie daarvan , veel 
goedkooper in tij d eu in geld, de mogelijkheid 
geeft nade opheltiug tot den goeden verkoop van 
het geslagen en gegoten ijzer; die in 1807 zeer 
nadeelig was, omdat hot gebogen yzer  zeer  slecht 
geplaatst kon worden. 

t hoofdgebouw, omgeven door  uitgestrekte 
tuinen op ieder der  vier  hoeken, zal nauwkeu-
ri g de toestand van eene pytagorische tafel uit-
drukken ; bijvoorbeeld langs eene ri j  kolommen 
gaande, zal men achtervolgens gelijke voort-
brengselen kunnen zien, en in horizontale richtin g 
van deze ri j  zal men eene serie van tentoonstel-
lende natiën kunnen gadeslaan, lu 't midden zal 
een uitgebreid vierkant gereserveerd worden voor 
de schoone kunsten. 

e twee bovengenoemde plaatsen zullen door 
eene overdekte galerij , van bijna eeu eu een halven 
kilometer  lang, nau elkander  verbonden zyn, uit-
gaande van de zijde der  tentoonstelling aan de 
Soine liggende, vervolgens door eene zachte hel-
ling do Jenabrug bereiken, waar zij  vyf of zes 
meters boven die brug, en rustende op hare pij -
lers, de Seine zul passeeren en vervolgens zich aan-
sluit aan de Trocadéro. e galerij , kolossaal 
en pittoresk vau buiten, zal daarentegen inwen-
dig eene lange perspectief voor  winkels aanbieden. 

 terrassen van de Trocadéro, doorsneden door 
meer of min breede tuinen, worden gereserveerd 
voor de landbouw- en uüjnn y verheid, enz. 

, St) i 
, te 11 uren, door deu kerkerand der 

Chr . Gcref. gemeente: bet bouwen eener  pastorie up 
het .lougeniaerf te Bolswnrd. 

 te 12 uren, door de maatschappij  tot expl. 
vuu Staatsspoorwegen, aan het bureau van den sectie-
ingenieur: lo. het in '76 voor het onderhoud der  lij -
nen  -l el cn k — Zwaluwu be-
noodigde verfwerk; 2o. het ïu '7f> voor die lijnen be-
noodigde leerwerk. 

, le 12 uren, door  'Gebr. Gomperts, in 
e d : hel bouwen van oene diamant-

slijperi j  op een terrein in de Vnlkenburgerstrnnt . 
'm lossla, 'snv. 8 uren, iu ket koffiehuis t Par-

lement: bet afbreken van oen gebouw, gelegen ten 
zuidoosten van do Esplanade te vBosch, en aldaar 
maken van een nieuw gebouw. * 

, ten behoeve van liet hoogheemroadschnp 
dor Uitwatereudo Sluizen: de levering van houtwaren, 
ijzeren wonniiagcls en brik . 

Ui - t m t e t i. bij  den boekhouder . Viergever: 
dc levering der  benoodigde u voor  de meestuof 

e , tc . 
. O . 

, te 11 uren, door het bestuur van het 
waterschap t , hij . vnn dc : 
het herstellen van den afshig aan den . 

, te 11 ureu, door F. len Z'jthoi T en Zn., 
bij . J. Smeonk.*  het bouwen vaneene houten graan-
loods, ter  lengte van 75 . 

, te 12 uren, door . Pus, in t 
Vosje: het bouwen vaa een woon- en winkelhuis op bet 
Spiegelpleiu. Aauw. 2'.l , te 12 uren. 

V l i i . ce, te 12 uren, door het ministerie vau finan-
ciën: de levering vat: lo. ) . steenkolen eu 
50 h.G. kachelkolen, ten behoeve vau gen. ministerie; 
Sa het herstellen en verbeteren vau de -
graallijneu laugs deu Staatsspoorweg tusschen -
gen cn Groningen cn tusschen n cn -

Sl , met iubegrip van de zijlijne n te Finuekcr, Grouw, 
ecreuveeu en Steen wijk : :io. idem der -

lij n langs den . g tusschen -
lem en . 

, tc 12 ureu. door  dijkgraaf en hoog-
heemraden van Schieland, iu het Gemeenelandahuis: 
lo. eenigo herstellingen aan de - en u 
onder n eu nabij ; 2o. delevering 
vau zwaar  timmerhout, ui 3 perc.: 3o. eenigo verzwa-
rin g aan de bedijking van den , benevens 
het lcggon van een rietbcslag vuur die bedijking; lo. 
het herstellen vnn de defecten auu Sehielands hoogen 
zeedijk, iu 10 perc; 6o. het "ijari g onderhoud uan het 
Schutverlaat te Overschie. 

, te 2 uron, door de maatschappij  tol expl. 
vnn Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: het 
afdammen der  uiiddelopening vnn de spoorwegbrug 
over de k te Breda, en het maken en leggen vnu 
eene noodbrug. g ƒ S2S0. 

i ad . te 2 uren, door hot bestuur 
vsn het waterschap , Sticht cn Voorburg, iu 
hot Polderhuis: lo. het makeu eu weder  wegruimen 
vau 2 hulpkudeu en verdere werken, benevens het 
leggen vun een ijzeren koker; 2o. het verdiepen vau 
don achterwatcrslaap, verlengen van den vijzel euz. 

li e l . 's -jv. o uren, door  dijkgraaf en 
heemraden van het waterschap Eicrland, iu o : 
lo. het makeu vuu cene steenen heul over  liet : 
2o. het arbeidsloon uau het onderhond van den grint -
weg; So. de levering en liet transport vnn 200 stère 
grint ; 4o. het uitdiepen van slooten; öo. het verhoogen 
van een gedeelte weg, m t herstellen der  uitgeslagen 
knntcu; Oo. het loggen vnu  kokers vooraarden hui-
zen in de wegen; 7o. het opruimen vnn eene houten 
brug met laudhoofden; SO. horstellen van stormschade 
aau de buitendocoering eu den buitcuherm des dijk s ; 
'.ln. het herstellen van den biiincnberm voor de mon-
ding der . Annw. te tl uren. 

, door het bestuur  vnn dea veenpolder  vun 
Echten: hot herstellen van do schutsluis in de -
delvuurt, in 1 pere 

VVoi a , S  el. 
linnen, lo 10 ureu, door den dijkstoel vun het 

polderdistrict , in het Ambtshuis: het 
noodige aardewerk 'ot hersteltii g van deu afslag en 
verdere gebreken ann dc dijken te Batenburg. Appel-
tern, Altforst , , , Alferden en 

, in pere. Aanw.; aau de , 89 , 
te '.  uren, uau deu Windkant , . te lOuren. 

, te  uren, door bet cal. waterschap 
Stuvcnisso, iu t gemeentehuis: lo. het herstel, de 
vernieuwing en het onderhoud tot 30 Apri l '77 van 
dc narde-, kram-, rjs - en stcenglooiingwcrken; 2o. het 
verrichten vnn 3 grondboringen, tot eene gezamen-
lijk e diepte vnu 13i . Aanw. 30 . 

B-llage, te 11 uren, door het iniiiisteri o vau biu-
neul. zaken: liet aanleggen vnu ecu strekdam met 
nanheebtiugskrib langs den rechteroever  van de Nicuwe-

, tegenover  Pernis. g /"ö9,500. 
V l l a g e, lc  uren, door het ministoric vun bin-

nenl. zakeu : het herstellen vau don zuidorlcidam in 
het e p over  3300 . tot 5950 . uitliet 
sluisje der  Groente. . op gewijzigd bestek.) 

, te 11 uren, door  hel ministerie vuu mar'ne: 
de levering van: mocrboulen enz.; koperen spijkers 
enz.; Zwccdschc spijkers; gereedschappen; borstelwerk 
euz.; papier  enz. eu koperen huskruitkistcn , ten be-
hoeve van de directie der  marine te Ainsterdnin. -
Nooidsclie houtwaren; iepen-cn essclionhout; koperen 
spijkers enz.; gereedschappen; innchiucknmrr  behoeften; 
steeu; bramzeildoek: braudspuitslangcu euz.; borstel-
werk enz.; kantoor-, schrijf - en tee keu behoeften; pa-
pier  enz., en koperen buskruit kisten, ten behoove van 
dc directie der  marine te Willemsoord.— Eikeu hoots-
ln mien; wagenschot, roostcrlattcn enz.; c mas-
ten; vuren snieren: deunen munten; Noordsebe hout-
waren; grenen dekaeJen; grenen balk- en Noordsebe 
delcu; grenen ribbon, schroot en eu lat tcu; varen 
dolen; dennen dolen; dennen ribben cn : iepcu-
on essohenhont; gemaakt ijzerwerk; koper in bladen 
ou koperen pijpen; tin ; zinkin binden euz.; Zweedsche 
spijkers; krunienjcu: gereedschappen: niuchinekamer-
behoefton; vijlen: guscokes; schaulkoleu: sineckolen; 
pek: loodwit, verfw-ueu: patrijspoorten, liehtgluzeu 
enz.; steen; kalk, zand cu schelpen; Stokholmcr  teer; 
vlaggedoek; garens; zwemgordels; duigen cu bodcni-
stukkeu; brandspuitshuigen enz.; ijzeren ballast; kom-
maliegoed (ijzerwerk); stearine kaarsen; borstelwerk 
enz.; huidon of leder; reuzel: roet; groene zeep, eu 
pupïor onz., ten behoeve van de directie der  mariin-
te . 

, te  uren. door het bestuur  vau hot 
waterschap t , hij  G. vnn : het 
herstellen vau de doorbraak aan den m men hoek 
door het maken vuu een dijk , en het herstallen vuu 
den . 

Varlachrm , te  uren, door het huemraadschiip 
van hut kanaal van Sleenetihock, iu deu : lo. 
vernieuwingen en onderhoud van dc kunstwerken lungs 
genoemd kanaal: 2o. verhoogen ou verswaren van drie 
gedeelten kanaaldijk , het maken der  zeebrnuk en her-
stelling van rijswerken. 

 hipt uidi'ti , te 12 ureu, door bet bestuur  vau deu 
dorpspolder iu , iu e Valk: lo. bet makeu 

 —

Tan een maclunogebouw, mot kolenbergplaats ens.; 
Jo. bet leveren en opstellen van een stoomwerktuig 
;i,ci scheprad, stooinkotel enz., ten dienste van het to 
itfehton stoom schepradgemaal aan dc zuidwestelijke 

, voor den grooten molen van dien polder. 
zi.li" * (gom. Bruinisse). te 12 uren, door  het watcr-

. p Bruinisse, in do : lo. het herstel, do 
vernieuwing en hot ouderhoud tot 30 Apri l '77 vau 
je aarde-, rijs- , kram- cn steeuglooiingwerkcn: 2o. het 
Joeu van 6 grondboringen, te zamen diep 185 . 
Aanw. 2!) . 

, te 12 uron, door het gemeentebest.: 
Je levering vau  trottoirstecueu ou 14,000 daar 
bijbehoorende hoeksteenen. n ook voor de helft 
wordeu ingeschreven.) 

, te  uur, door do Nederl. -
maatschappij: het makeu van eeu welput, eon gebouw, 
ecu reservoir  on het afgraven vau terrein tot water-
bezorging op het station Arnhem. Bilj . inz. aan de 
directie 30 . 

, tc 1 uur , op het raadhuis: liet verbree-
den en verzwareu vnn het voetpad, gonnaind e Uitcr* 
weg, aldaar. 

vieiiuu-ni , door het gemeentebestuur: dc loveriug 
van 12,000 stuks bazaltkciou (gladkoppen 14,10) tot 
uiterlij k 20 Juni a. s. 

,  Jun i. 
1 . tc 10 ureu, door  dijkgraaf en hecin-

ndeu vun het waterschap c , ter  secreta-
rie: lo. hel vernieuwen, reparoereu cu tot 1 Juni'77 
ju onderhoud nemen van allo Beemster  binnen- en 
buitenwerkcu, in 4 perc; 2o. het maken van 2 ge-
deelten grintweg in dc Beemster, samen lang 2200 

. breed 2 . 
* , te  uren. door  burg. en weth. van 

Wonseradeel, in het gemeentehuis: liet vervloeren van 
verschillende klinkerhestrntingen te m , mot bij -
levering van 70,000 2e soort bukkliuker s eu het be-
noodigde zand. 

VBtTgT , te 1- uren. door het ministerie vau bin-
nenl. zaken: de aan- ou verbouw vau een gedeelte 
der polytechnische school te . g ƒ 38,000. 

Edam, te 12 uren, in het Uccronlogemont: lo. 
door  dijkgraaf oo heemraden van den Schardam en 

: a. het bepuinen en beseholpen van den 
Schardam ou , tor  longtc van 400 . en 
opzetten der  eggen tor  lengte vun 200 ; 6. hot ver-
letten vau 40 . iteenglooiiog aan het Noorderstrand, 
met bijlevering van steen on puin. Aanw. 31 , 
te 9 ureu; 2o- door  dijkgraaf on heemraden van deu 
polder dc Zeevang: bet aanleggen van sleenglooiing, 
het herstellen vnn de dijkskrmu , magazijnen, schoei-
ingen, oauslagwerken enz. aau deu Zeevangsdijk. 
Au* . 31 , te 10 uren. 

Edam, te 12 uren, door  dijkgraaf en heemraden 
van den Zuidpolder hij  Eduiu, in het : 

t herzetten van 1230 * steenglooiuig, het ver-
zware» en verbreeden van den zeedijk, ter  lengte van 
l , alsmede het doen van ceuige andere her-
niellingen. Aanw. 31 . 

, te 2'  a uren, door  het miuisteric van ma-
rine: het doen van herstel.ingen aan de zeewering 
vm liet kustlicht te i (hoek vau het . 

.-4imn , hij  den voorzitter  van het 
eatorsohap der  Sluis aan tie Wielingen: de levering 
van 150 scheepstous gesorteerden n steen, 
[40  puin, enz. 

l U t h , door het gemeentebestuur: de levering van 
UO stère grint . 

, S J u n i. 
, te 11 uren, bij  J. Zalm; de levering 

van 7500 . grove - on 500 . Eng. 
, voor hot gemeenschappelijk stoomgemaal 

i t vun Benthuizen, te Puttershoek. Bilj . iuz. 
uiterlij k 1 Juni bij  Jhr. Jantzuu vun Erffreuten van 
liahjlouienbruek . 

, e 11 uren, door het waterschapsbe-
stuur, in het gemeentehuis i dc levering van 700 ' 
grint . 

(.urii  l i no . te 11 uron, door de commissie voor 
nmeene belangen van de hoogheem raadschappen de 
Alblnsscrwiuir d niet Arie l beneden dc Zouwe cu do 

, n deu : lo. het herstellen 
ca tot 1 n '77 onderhoudcu vnn sluizen, duikers, 
bruggen, huizen eu keten; 2o. het maken vau ver 
schillende imrdowerken; 3o. het herstellen en onder-
houden v u rjjswerken: 4o. het leveren vau grint ; öo. 
liet rorvoeren en verspreiden dier  griut 

/ .wi i l l . - . te 12 uren, door het ministerie van bin-
mill , zaken, O het gebouw vnn het prov. bestuur: 
liet vervangen door een steenen dam vau eon go-
deelte paalwerk en hel herzetten vun sleenglooüng op 
Schokland. g ƒ4886. 

, te 1 uur , door het gemeentebestuur: 
liet maken van deu onderhouw vnn 2 bruggen over 

t Spuiknnaul op Fijenoord. 
 tc 1 uron, door het bestuur  dor wa-

terkeering vnu de calamileiisc polders , 
kleiiio-lluiscns eu Eendracht, iu de directiekcot van 
den : het gedeeltelijk op- en bijwer-
ken van den op den 27cn fcebr. '76 ontstuncu dijkvu l 
tusschon dijkpaal 6 eu 8 van deu Eendracht polder. 

, 's . 7% uren, door deu comm. van 
adm. over bet ziekenhuis: do beuoodigdc , 
grove e hnurdkoleu en grove Engelsche cokes 
van l Juli '70—30 Juui '77. 

, door  dijkgruu f en heemraden van het 
rilnn d Wleringen: het maken vau een aardproliel ge-
dekt met steeu, lang SO , breedte der  steeuglooiing 
'J . Aauw. te 12 ureu, waarbij  tevens plaats en uur 
der besteding zul bepaald wordon. 

, 3 Jun i. 

. tc 10 uren, door het bestuur  vau den 
polder  Schugerwaard, bij . Govors: hot reconstru-
eren vuu oen wiiidsclicprudinolcn tot con windvijzel-
molen. 

. te 11 uren, door  burg. eu weth.; hot 
bouwen van eene school en onderwijzers woning op 
<lcn Zuidoosthoek der - en Oosthuizcrwegen. 
(Uerbcst.) 

. te  ureu, door  burg. eu weth.: 
de vergrooting der  school en bel doen van eenige 
ri'paratic n nau deze en de onderwijzerswouing. Aanw. 
'0 , te 12 uren. ) 

 le gain. te 12 ureu, door hot bestuur  dor  Weer-
kuier  Veenderij, in het Wapen vnu m i het 
'linken van eeu houten gebouw op steenen voet tot 
plaatsing eener  inachiue, en kolonloods. met bijko-
mende nei- en graafwerken. Aanw. vnn B 11 uren. 

, tc 12 uren, ton genieeutchuize i het 
soon van afbraak, gnuif- en metselwerken aan de g i -
«lecntegasfubriek. Bilj . iuz. 2 Juni, voor 'sav 8 uron. 

l-lsi , door het bestuur  van tien dorpspolder: het 
n vau den ufslng iu de dijkvakken onder l 

en Eldeu nau den polder  behoorende. als: ouder 
: uos. 113, 115, 120, 121, 122, 124, 125, 132, 

\ 145, 152, 154. 155 en 157; onder  Eldeu: nos. 
: ! . 6, 7, 8, 10, , 12 on 17. Bilj . iuz. 2 Juni. ter 
secretarie dos polders. 

g O Jun i. 
. te 10 uren, door  don burg- van (Jost-

dongeradeel: hot afbreken van het bestaande- en hot 
bouweu van een nieuw gemeentehui» met herberg al-
daar. Aauw. 30 . Bilj . inz. 5 Juni bij  den bur-
pustester. 

"miard,  te 10 uren, door het gemeentebest.; de 
bestrating van den toegangsweg naar  bet station, op-
pervlakte 1100 . 

, te 11 uron, door  het ministerie van marine: 
lo.de levering van 475 tonstocnen, nl.: 100 stuks 4e 
soort, 170 stuks 5o soort, 200 stuks Go soort; 2o. 
het makeu van eeu gebouw voor  don dienst van bet 
loodswezen to , met den aankleve vau 
dien. . bij  deu inspecteur  over hot lojdswezen te 

t si
llaagcvrcn, to 12 uren, door  burg. en weth,: liet 

bouwen van cene school met bijkomende werkon nabij 
de kerk iu het , to . 

, te 12 ureu, door deu dijkstoel van het 
polderdistricl , ton raadhuize: dc levering vnn 1000 
stère gcwnssciien grint . 

 , te 12 ureu, doOff den comm. der  genie, 
iu de Arrondisseiui'tits-rechtbank : bet bouwon van 2 
stallen c. a aldaar. Bilj . inz. 3 Juui, 'sur. 8 uren, 
op het bureau van deu comm. voornoemd. 

irnliem . te 1 uur , door don burgemeester: het 
verven van pluulsoenbaiikeu, rek werken enz. Aanw. 
1 Juni, to 10 uren. 

, te 2 uren, door de maatschappij  lot expl. 
vun Staatsspoorwegen, aau hotCoiitraulbureaii : lo. het 
uitvoeren van aardewerken, bot leggen vuu s [toren eu 
wissels, het makoii van keihcstrntingcn en eenige 
verdere werken op bet station Bcrgcu-op-Zoom, ten 
behoeve vuu deu spoorweg l — Vlissinscn. 

g ƒ 7 8 8 0; !« het leggen van sporen, het maken 
vuu gebouwen, enz. op het station Nieuweschans. 
Aanw. 29 . g . 

« aetindag, 7 Jun i. 
<.O C l imn, tc 10 uren, door don comm. der 

genie, in deu : het verbetoren van het verde-
digingswerk nau hot Spoel en van dc iniiudatiemiddc-
ien aldaar. Aunw.  Juni, te  ureu. Bilj . inz. 5 
Juni , 'sav. 0 ureu, hij  den comm. voornoemd. 

, le 11 uren, door  dijkgraaf en hoog-
heemraden vau het Groot Waterschap de e Venen, 
i  het gemeentehuis: h t reconstrueeren vuu don 

n moleu le t van een scheprad, 
in eeu vijxelmoleu Aanw. :; Juni, vuu 10 2 urea-
Bilj . inz. O Juni, voor 'sar. 7 uren, ter  secretarie. 

, te 3 uren, door den ontvanger der 
reg. en dom., ten zijnen kantore: lo. hot maken van 
eeu nieuwen uitgang buiten de Boschpoort in de rich-
tiie; vun den weg naar  Smeermaas, het leveren der 
daartoe benoodigde keien en bet metselen van een 
riool ouder eeu deel van de voor  Singelweg bestemdo 
sl rook grond ; 2o. het slechten van dc courtinc 11—C, 
hot overgebleven deel van bastion C en het work 
Tc'tau, buiten de voormalige Boschpoort aldaar. 
Aanw. 3 en 5 Juni. 

,  Jun i. 
llnrtelcn . te 11 uren, door  liet bestuur der  wa-

terkeering vau het calamiteuso waterschap Ellewouts-
dij k en den ealamiteusen polder  Borselen, in het ge-
meentehuis : lo. hut maken van werken tot ocvervcr-
dediging aan den polder  Borselen: 2o. het maken van 
werken tot herstel der  schade veroorzaakt door den 
stormvloed vau 12 t '7G. 

'a-l lage, te 12 uren, door het ministerie van bin-
nenl. zaken: het onderhouden van de oostelijke aan-
legplaats met steigers tc Amsterdam en van den toe-
gang derwaarts, tcu behoeve van den spoorweg 
Nicuwcdiop—Amsterdam. Aanw.  en li Juni , tel-
kens le 11 uren. 

, te 12 uren, door den directeur der 
registratie en domeinen, bij  Ph. : de bcdij-
kmg-werken der  schorren gelegen in het , 
onder  Znamslug en lïoschkapelle. als: het maken vun 
cn zeedijk niet bermsloot, ter  lengte vau 790 , 
idem van wegeu mot wederszijdsche slooten, ter  lengte 
van 1580 , het aanleggen van op- enafrillcn, leve-
ren en leggen van ecu ijzeren uitwateringskoker, gra-
ven van een uitwateringskil , leveren en leggen van 
Eugelsche ijzeraardbuizen. Aanw. 1 Juni. to 2 ureu. 
Bilj . inz. vóór  ureu. 

, O Jun i. 
. te 12 uron, door het bestuur  dor  watcr-

keeriug vuu deu calamitousen polder  Burgh-en- West-
luud, in de genieenteraadkatuer: hot herstel, de ver-
nieuwing cn hot ouderhoud tot 30 Apri l '77 vau de 
aarde-, kram-, rijs - eu steeaglooi ing werken aan de 
waterkeering vnu dien polder. 

: de levering van 125,000 . -
machinekolen voor d n polder  Buitenland cu den 
Zn id polder. 

, S Jun i. 
, te 1 uur, door het gemeentebestuur: 

het verwijden cn verdiepen van de door  vaartopen ing 
voor de dokhrug te , het sloopen dier 
brug en daarvoor in do plaats bouwou van oene dub-
bele ijzeren brug met gemetselden onderbouw cn bij-
komende werken. 

U liming , 14 Jun i. 
'a-l lage, te  uren, door het ministerie van bin-

nenl. zaken: de vcreische vernieuwingen en herstel-
lingen uuu de - eu oever  werken in de 
Nieuwe- en , het Scheur en , in 

, met hot onderhoud van 1 Juli '76—30 
Juni '77. Aauw. 9 en 12 Juni. g . 

, to !2 uren, door het waterschap der  rivier 
de , op het raadhuis: hot verbeteren van ge-
noemde rivier  tusschen Boxtel en St.-Oedcurodc. 
Aanw. 7 Juni, tc 9 uren. Büj . inz. 13 Juui. bij  den 
secretaris-penningmeester. 

. 1» J u n i. 
, door hot ministerie van oorlog: delevering 

van . en 40,000 . steenkolen, ten dienste 
vau gen. ministerie, van 1 Juli '7«—1 Juli '77. Bilj . 
inz. voor 1 uur. 

, te 2 uretl, door dc maal schappij  tot expl. 
van Stnntsspoorwogeu, anu het centrualbureau: dc 
levering van 120 stalen tangbewegingen, ton behoeve 
der Staatsspoor  wegen. 

, te 2', uron, door het ministerie vun 
binnenl. znketi. unu het gebouw van het prov. best.: 
het verlcngcti vau deu loidam nau do uoordzijdc van 
hot l hij  Eiikhui/.en. Anuw. 10 Juui -
ming f76,00& 

, 10 Jun i. 
, door het bestuur der . -

gaarde : hot bouwen van eeu niouw sociëteitsgebouw 
op het terrein tusselien den l en do 
Ba tav ierenstraat. Aanw. 17 Juni, van 10—12 uren. 

, 11 Jun i. 

'ullage, tc 12 uren, door het ministerie van bin-
nenl. zakeu: lo. het makeu vau de grond- cn andere 
werken voor het gedeelte van den spoorweg Arnhem— 
Nijmegen, bezuiden do Waal. Aauw. 12 on 14 Juni, 
telkens te 1 uur , te beginnen bij  den linker . 
2o. het maken, leveren eu opstellen van 4 draaischij-
ven vau 13.5 . middellijn , en bet vervoeren eu op-
stellen van 2*  draaischrijven van 4.3 cn 5.36 . 
middellijn . 

, 10 : de vernieuwing der  ophaal-
brug over do Arembergergracht; minste inschrijver 
was F . Aberson. te Steenwijk, voor  ƒ 2 1 7 0. 

< . 13 : lo. de gewone aarde-, kram-, 
rijs - en stcenglooiingwerken aan den zeedijk van den 

rolder  Oud-Noordbcveland over  '76'77; ingekomen 
1 büi., als: 

P. , tc Ouddorp, / 8900 
. J. Viseer, „ , „  8400 

J . . , „  Goos, „  8250 
W. A. Visser  Jz-, „  idem „  8149 
.1. e . „ , „  8050 
G. de . „  Colijnsplaat, „  8000 
0. de Wilde, „ , „  7900 

. Schricr, „Coli jnsplaat , „  7850 
J. van Popering , „  l'.nnni— . „  7800 

.  „  Colijnsplaat, „  7040 
P. v. d. Berge, „  idem „  7630 
gegund. 

2o. de levering van 50 schcepstons n Vil -
voordscheu steen, 120 idem afval van n 
of n steen, 2000 stuks perkoenpalon enz.; 
minste inschr. was A. . van Oosten, te Colijnsplaat, 
voor . 

, 13 : het herstel, de vernieuwing cu 
hot onderhoud tot 30 Apri l '77 vun de aarde-, krum-, 
rijs - en n aan de waterkeering van 
10. den polder  Borselen; ingek. 3 bilj. , sla: 
J. , te Nieuwdorp, f 22,700 
J. van , „  Breskens, ,. 22,600 

. de Vriend. . Borselen, „  22,000 
2o. den polder  Ëllowoutsdijk ; ingekomen 10 biljet -

ten, als: 
. Paauwe, te , f 22,000 
. Bolier, , , „  21,890 

3, , „ , „  21,500 
B. den Exter  v. d. 

Brink , „ , „  21,400 
G. Bolier, „  Scherponisso, „  21,300 
C. de Wilde. „ , „  21,200 
P. J. Visser, „ , „  20,476 

. J. Visser, „ , „  20,470 
J. , „  Nieuwdorp, „  19,650 

. dc Vriend, „  Borselen, „  19,642 
, 13 : het bouweu oener  steenen suatic-

sluïs in de gemeente Breskens; ingek. 10 büj. , als: 
P. J. Visser, to . f 25,398 
P. , „  Breskens, „  24,500 
J. van e , „  idem „  24,300 

 van de Sando, „  idem „  24,250 
('. F. v. Fruuijeuhove, „  Neuzen, „  24,176 
B. Jansc, , „  23,989 
W. de Jong Az.. „  Sliedrecht, „  23,600 
P. , „  Breskens. „  23,280 
A. van Bezooijen, „ , „  16,999 

. van Bezooijen, „  Scherpenissc, „  16,989 
. 13 : de levering van 500 stère keislag; 

minste inschrijver  was . , te Winschoten, 
voor  ƒ5150. 

, 13 : lo. het leveren van 25 school-
banken voor de school voor . U. . O. te Velp; 
minste inschr. wusJ. , te , voor  ƒ432; 
gegund. 

2o. het bouwen van eene school voor . U. . O. 
tc ; ingekomen 5 biljetten, als: 
J. de Wit , te , ƒ 4279 
C. N. Jansen, „ , „  3494 

 J. k , „ , „  3454 
B. Onstcin, „ , „  333» 
d. , „ , „  2954 
gegund. 

, 15 : liet maken van fundeeringen 
voor 5 woonhuizen aan deu g en de Aert-
vaii-Ne--l i aal, ingekomen 3 bilj. , als : 

. v. d. Weiden, tc , ƒ 5340. 
. J. , „ , „  5175. 
. , „  idem ,. 4941.90 

gegund. 
Nleuwealula, 15 : het bouwen van cene nieuwe 

schuur met woonhuis in de Struijt e (gem. Nieuw-
; ingek. 14 bilj. , als: 

J. B. Blanc, te Nieuwenhoom, f 29,000 
0. Bodegraven, „  Nieuwkoop, „  26,909 
W. van , „ , „  20,700 
W. G. C. , „ . „  25,830 
W. van , „ . „  25,700 

. v. d. Vlugt , ,, , „  24,990 
. v. d. Tas, „  Charlois cu 
A. VV. de Visser  Jz„  „  Gorinchem, „  24,SC3 

J. Oprei, „  Nieuweslnis, „  24,250 
. de Neef „  „  Brielle, „  24,200 
. . Vecnenbos, „  idem „  24,13S 

C. Stans, m Oostvoornc, „  23,273 
.1. , „  idem „  23,250 
A. de Bruine, „  Nieuwenhoom, „  23,000 
F. , „  idem . 22,480 
gegund. 

. l ó : het maken van een gedeelte 
der werken voor deu aanleg eener  nieuwe havenkom 
aau de Zuid-Willemsvaart ; ingekomen 8 bilj. , als: 
J. Cortenraod, te , f 63,500 
J. Yortiu , „ , „  «3,000 
J. Gozé, „  idem „  02,100 
J. , „  idem „  01,240 

. Witteling» , „  idem „  59,999 
C. van den , „  idem „  58,991 
P. Provoo en 

. üromels, „  idem „  56,800 
Ch. Prion, „ , „  54,300 

, 16 : liet bouwen ceuer  Noordholl. 
boerderij  in den Wostzaanschcu polder bij  Nsucrna; 
miuste inschr. was J. de Vries, te Purmerende, 
voor ƒ . 

, 17 : het bouwcu van een woonhuis 
enz ; ingek. 5 büj, , als : 
J. van der  Vlugt , tc , '  10,850 
.1. van Besef}, „  Ond-Beierland, „  8,500 
A- van Trigt , „  idem „  8,500 
N. J. Netten, „  Charlois, „  8,494 
1). vu» Bezeij. „  Oud-Beierland, „  8,469 

, 17 : hel bouwen vun 2 woonhuizen 
onder ééu dak, uaar het plan van J. ; 
ingek. S bilj. , als : 
N. van Veersten, te , ƒ 15,745 
A. vnu , „  idem „  15,595 
J. T. C. Zweesaardt, „  idem ., 15,580 
A. , „  idom „  13,994 
P. Audriessen en Zn., „  idem „  13,980 
T. Baar, ,, idem „  12,545 
B. Schadewijk, „  idom „  12,500 

. de , „  idem „  12,490 
gegund. 

, 17 : het vierjari g onderhoud vnn het 
rijpa d en dc kluften op den Westfricschon dijk ; 
minste inschr. wus A- r  Sz., te Bobsgen, voor 

ƒ 7850. 
kerkvtijk , 18 : het bouweu eener  schuur  voor 

J. G. den Treffer ; minste inschr. was 1). van Oogen, 
te Gameren, voor  /7845. 

, 18 : de dijkshorstcllin g te Vuren cu tc 
, met togen deu molendijk le leggen steen-

f looiing: ingekomen 12 biljetten, als: 
. van Bodego i n , te Spijkenisse, / 17,500 
. C. , „ e Werken, „  14,695 

C. de Jong, „ . „  14,500 
G. van Oord, „  Werkendam, „  14,240 
C. Sterk „  „ , „  12,124 
P. vau 't Verlaat, „ , „  11,884 
O. de , „  Gorinchem, „  11,000 

P. Pannekoek, te , ƒ 1 0 , 9 45 
B. de , „  Vuren, „  10,518 
O Streefkerk, „  idem „  10,518 
C. van Es, „ , „  9,640 

. , „  Qorincbem, „  9,428 
gegund. 

e , 18 : gewone onderhoudswerken
deu polder  Philippine; iugek. 5 bilj. , sis: 
A. v. d. Beek. to Zaamslag, ƒ 1987 
J. Bertou. „  Biervliet, „  1960 
J. Jansen, „ , „  1890 
J. . „  idem „  1883 

. Tliulens. „  idem „  1785 
, 19 : hot vorbouwen der  pastorie 

van dc . gemeonto; minste inschr. was W. van 
der , te Ondcwator, voor  /"0446. 

, 19 : hot herstellen of vernieuwen 
van defecte rijsbermen enz. wederszijds het ; 
minste inschrijver  was J. Witkamp , te Bedum, voor 
ƒ 3120. 

, 19 : dc gewone aarde-, kram- eu 
stcouglooiingwerkeu iu den polder  Willein-Auua ; in-
gekomen 9 bilj. , als.' 
C. . te Bruinisse, ƒ 16,725 
C. Boot. „ , „  16,100 

. Paauwe, „  lioedckcnskorke, „  16,000 
P. J. Visser, „ , „  15,938 
B. den Exter  van den 

Brink , „ , „  15,900 
P. vau deu Berge. „  Colijnsplaat, „  15,300 
W. A. Visser, „  Goes, „  14,999 
C. de Wilde, „ , „  14,948 
J. , „ , „  14,947 
gegund. 

Neusen, 19 : het uitvoeren van zinkwerken eu 
steen best ortingon tot oeververdedigiug vau deu Nieuwe-
Nouzenpoldor; miuste inschr. wns C. van der , 
te Neuzen, voor  f78,700. 

, 19 : het afbrekeu der  oude- eu 
houwen eener  nieuwe school; ingek. 2 biljetten, als: 
Z. de . to , ƒ 16,570 

. Woststrate cn 
J. , „  idem „  14,949 

gegund. 
nua, 19 : het bouwen van een school en on-

dcrwijzerswouiug; ingek. 7 büj. . als: 
.1. Exnlto, te Gorinchem, ƒ 20,550 
A. de Swart, „  idem „  18,800 
J. J. , „  idem „  18,775 
A. van , ,. Wijk , „  18,259 
T. Smits, „  idem „  17.900 
A. Snijders, ., , „  17,500 

. . Verhoes, „  idem „  17,217 
, 19 : du gewone onderhouds- eu 

vernicuwiugswerken aan de 4 wateringen des polders; 
minste iuschr. waren: perc 1 —4, . vau e , 
te Breskens, voor  ƒ60,500; perc. 5—7, J. van der 

, te , resp. voor  ƒ 7 1 8 0, ƒ 8 9 40 
en ƒ9420. 

, p.i : lo. het verbeteren van den lin-
ker onderberm der  Zuid-Wi'lemsvanrt , van sluis uo. 
7 tot beneden de Anrlerixtelschc brug; ingekomen 2 
biljetten, als: 
J. Vullings, te , ƒ 7630 

. van Gaal, „  Geldrop, „  7389 
g „  7150 

2o. Tiet bouwen van bazaltmuren lungs den schut-
kolk van sluis no. 9 der  Zuid-Willemsvaart ; ingek. 2 
büj. , als
A. F. van Sctors, te Vught, ƒ 16,820 
.1. Vullings, „ , „  16,490 

g „  16,000 
, 20 : het verbetereu der  kazernu al-

daar; hoogste inschr. was Verhaar, tc , voor 
/' 46,700; minste inschr. Bruins, te Zwolle, voor 
f 34,494- g ƒ 32,000. 

, 22 : lo. het verruimen van berm-
slootcn in den polder ; minste in-
schrijvers waren Gebr. , te , voor 
ƒ 8886. 

2o. het nil breiden vau de spnren mei bijkomende 
werken , op de stations d en Castricum; 
minste inschrijvers waren dezelfden, voor  /8140. 

3o. hot uitbreiden der  spoorin rich ting met bijko-
mende werken op hot station tc Noord-Scharwoudc: 
ninsle inschrijvers waren dezelfden, voor  ƒ885. 

, 22 : eeno verbouwing eener  behui-
zing uau liet , voor de . t. N. 
v. 't A.; ingekomen 5 hilj. , uls ; 
V. , te Groningen, ƒ 8400 
J. Werkman, „  idem „  7896 

. W. Cones, „  idem „  7874 
J. van den Bos, „  idem „  7000 

. van der  Nap, „  idem „  6942 
m l lede, 23  : het bouwen van een 

'.viudviizelinolen in den Zuiderpolder; gegund aan de 
firma  W. cn . , tc , voor ƒ 10,265.05. 

WaUeerden, 23 : de onderhoudswerken uan de 
waterkeering vnn dit waterschap; minste inschr. was 

. Tholens, l« Neuzen, voor  ƒ32,995. 
, 23 : het afbreken der  oude- en hel bou-

wen der  nieuwe sociëteit „Va n ongeuuchtcn vrij" ; 
ingekomen 0 bilj. , als: 
P. Buitendijk , te Goos, / 23,400 
11. Zegboer, „  Fijnaart , „ 0 

. denExlerv.d. Brink , „ , „  18,500 
VV. van de Weert, „  Goes, „  16,970 
W. de Beste, „  idem „  16,960 

, 24 : het herstellen vuu eeu kazemat, 
van beereu eu van beklecdingsmuren te Naarden op 
prijstarief : 

. B. Streefkerk, te Naardeu, 120 percent 
A. E. Nijkcrk , „  idem 118 
J. . llufen Jr. . „  idem 117s „ 
B< J. Jurricns, „  idem 117 „ 
- vun , „  idem 117 „ 
. 1). n Sr., „  idem 116» 

. 

PRIJSVRAAG . 
 der  Sociëteit  moei blijken" 

te Haarlem, loven bij  deze eeue som van F 
 uit , voor het

 van verbouwing der  bestaande lo-
kalen van de Binnen-Sociëteit. 

e kosten van verbouwing migcn de som van 
 (lulden niet overschrijden, liet programma 

met den platten grond der  bestaande lokalen is 
op franco aanvrage te bekomen hij n voor-
noemd. 

Haarlem, i 1870. 

. 
Bij een T in den g wordt ge-

vraagd een  op een honorarium 
van 70 gulden per  maand. Franco brieven en 
de noudige bewezen van bekwaamheid in te zen-
den bij  den Boek- en r F. J. E 
Z W A A N , t 7, 's Beft, 

http://zi.li%22*
http://lo.de


T  *au  zal 
op Vrijdag den 0 Junij 1870, des voormiddag* 

ten elf ure, ten e nldaai, onder  nadere 
goedkeuiiiig van den Gemeenteraad , publiek aan-
besteden : 

t bestek en voorwaarden liggen ter  inzage 
op de Gemeente-Secretarie. 

e inschrijvingsbiljetten moeten uiterlijk  vóór 
elf ure van den voormiddag, den dag der  aan-
besteding vooraf  | up het s te Venlo 
bezorgd zijn. 

Aanwijzin g in loco, op Woensdag den 7 Junij 
1870, des voormiddags ten 10 ure. 

 Burgemeester 

. J. A. . 

j  tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

. 
d bij  art . 55 van de voorwaarden van 

concessie, bekrachtigd bij  de Wet van den 
3den Juli j  18G3 (Staatsblad n°. 101). 

. 
(Voor
Op  den 15den J unij  1870 , des namid-

dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau dei-

j  tot Exploitati e van Staatsspoorwe-

gen hij  de e n te Utrecht, van: 

k n". 31. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art . 17 van het Bestek. 

t Bestek ligt van deu 23sten i 1870 ler 
lesing uan het Centraalbureau bij  de e , 
en op de bureaux van de s der 

j  te  en Breda, en is aldaar 
op franco aanvraag tc bekomen. 

n worden gegeven op het Centraal-
bureau der j  en bij  de -
nieurs voornoemd, 

Utrecht, den 23sten i 1876. 

. 
 ES S van BOT-

 zijn voornemens, op Vrijdag den S 
Junij  1870, des namiddags ten 1 ure, ten -
huize uldaar auu te besteden: 

Alles nader  omschreven in het bestek en dc voor-
waarden die, op de gewone dagen en uren, ter 
lezing liggen op de  Secretarieën het 
Stads Timmerhuis le Botterdam, cn ook voor 
den prij s van 40 Cents verkrijgbaa r  zijn bij  Wed. 

 VA N E  ZOON, Boekdrukkers 

in den Houttuin, l i u . 73. 
Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan ge-

meld Timmerhuis. e aanwijzing in loco zal 
plaats hebben op  den 29  1870, des 
voormiddags ten 1/ , ure. 

e  der  gemeente Arnhem 

zal, g 0 Junij  1870, 's namiddags 1 ure, 
in het openbaar ten Gemeeiitehuize aanbesteden: 

Aanwijzin g g 1 Junij , 's voorm. 10 ure. 
Bestekken tegen betaling  Secretarie verkrijgbaar . 

. 
r  of van wege het Bestuur vun het -

terschup der rivier de  ca., zul worden 

Bestekken zyn op franco aanvraag, legen be-
taling van f 0.50 verkrijgbaar bij  deu Secretaria-
Penningmeester  te Boxtel eu bij  den r 
te Stratum. 

Aanwijzin g op hel terrein wordt gedaan den 7 
Juni , beginnende bij  de Untlastsluis te St. Oeden-
rode des morgens ten 9 ure. 

n te bekomen hij  den r van 
het Wateischap te Stratum. 

i in te zenden vóór of op 
den 13 Juni 1876 bij  den Secretaris-Penningmoes* 
ter  te Boxtel. 

Opening der  liillelte n op het s  Boxtel, 
den 14 Juni, des middags ten 1*2 ure. 

 —  28

G  voor een opneming een -
T E  gewoon uan, en geschikt voor  deug-
delijk werk en goed kunnende waterpassen. 

Brieven franco onder  letter n het n 
van Teekenbehoefteu voor  Bouwkundigen vau 
Tu . J. , Utrecht. 

N B . 

Ontmanteling van t 
E ONTVANGE  U B E EN -

N TE  zal op Woensdag den 
7den Juni 187G, des namiddags te 3 uren, ten 
zijnen kantore in de Brusselsche straat aldaar, 
in het openbaar 

: 
a.

e te verwerken hoeveelheden bedragen 
onder  anderen: 

29080 ' grondwerk, 985 fcf'  breek-
werk, 126 * metselwerk in mergelblok-
ki'ii , 252 3 metselwerk in oude stee-
nen en 2040 * bestraling met nieuwe 
keien. 

Voor de uitvoering van dit werk moet 
ongeveer 37400 *  giond verwerkt en 
8450 .  ; metselwerk gebroken worden. 

e Besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 
Bestekken liggen nu 23  1876 ter  inzage aan 
de n der e en n te Venlo, 

 en  en ziju aan laatstge-
noemd r tegen betaling vun ƒ 1 , 00 per 
exemplaar te bekomen. 

e aanwijzing in loco zal gegeven worden op 
Zaterdag 3 en g 5 Juni 1876, des voor-
middags ie tien uren, beginnende bij  de gewezen 
Bosch poort. 

. 

J 
T U T 

T BESTUU  beeft de eer  ter  kennis te bren-
gen van belanghebbeuden dat op de Pri jsvragen, 
in 1874 uitgeschreven, zijn ingekomen de vol-
gende antwoorden: 

Op de l r Pr i jsvraa g Een Concertgebouw,: 
4 ontwerpen, gemerkt als volgt: N" . 1
N" . 2 Amove Avtis, N" . 3 Aan de muziek
en N" . 4 Apollo  enz. 

Op de  Pri jsvraa g (Eene verhandel ing 
over de verschil lende onderwi jsmethoden 
i n de bouwkunst i n Eu ropa ): één antwoord, 
gemerkt Criticus. 

Op de 3 Pr i jsvraa g (Een station voor  O m -
nibussen); 4 ontwerpen, gemerkt als volgt: 
N* . 1 A'  N°.  N" , 2 Nieuwe tijd, N" . 3
ttiert  en N" . 4 Omnibus. 

e ontwerpen zijn in handen gesteld van eene 
Commissie vun Beuurdeeling, bestuande uit de 

: A. C. , A. J . 11. VA N N , 
E. , J . . N en W. , 
naar  aanleiding van wier  rapport wordt bekend 
gemaakt, dat eene bekroning is un deel geval-
len met 50 gulden auu het ontwerp N" . 1 op de 
3*  Prijsvraag (vervaardiger  de t A. J . VAN . 

Verder, dat nogals belooningeu zijn toegekend 
aan de volgende antwourdeu: 

 Pri jsvraag, N" . 1 eu N" . 2 ieder  eene lof-
felijk e vermelding. e vervaardiger van N" . 1 
heeft geen verlof gegeven tot opening vuu den 
naambrief; de vervaardiger van N" . 2 bleek te 
zijn de r  J . 11. Z Ju.  N" . 3 eeu ge-
tuigschrif t met 200gulden, (vervaardigerde r 
J . . Z ) 

 Pr i jsvraag , eene loffelijk e vermelding met 
100 gulden (vervaardiger de r . . 

3 Pri jsvraag, N" . 2 en N" . 3 ieder  eene lof* 
lelijk e vermelding met 25 gulden (vervaardigers 
waren respectievelijk de lleeien E. G. A. Foi. en 
J . . 

e inzenders der  antwoorden N°. 1, N" . 2 en 
N" . 4 van de 1'  Prijsvraag en N°. 4 vau de 3' 
Prijsvraag gelieven hunne stukken binnen 14 da-
gen tu laten terughuleu bij  dc n . VA N 

S &  C 0 . , Boekhandelaars, lleerengracht 
bij  de Wolvenstiaat . . 276 te Amsterdam, 
tegen opgaaf van bet kennelijk teeken hunner 
naambriefjes. 

Verder  wordt bekend gemaakt, dat bij  loting 
is beslist, dat de Seplembcr-bijecnkomst dit jaar 
te N zal plaats hebben. 

n leden worden uitgenoodigd tot het stel-
len van vragen , om op die bijeenkomst te be-
handelen (inzending dier  vragen vóór 15 Juni e. k.j 

Namens het Bestuur, 

G. B.  Vice-Voorzitter. 

. W. , i' Secretaris. 

J J N 3 T O O J \ 1 8 Ó O - 1 8 7 6. Aau ulle n
uun ulle V r i e n d e n , 
eerden ; 

u de .M | i |>ij tot - de  o u» kunut n ; 
die my gedurende n d i c imUl j i l met hunne genegenheid ver* 

allen die up den — voor my, onvergetelijke!)  17** d '70 tegenwoordig wa-
ren, bij  de aanbieding der e j-e**-li f n k e i i, betuigt de uiiderteekeuuar  laugs dezen weg, 
tuu  nu en a l t i j d « i jne e . 

goedgekeurd door de Société Centrule des Architectes de Paris, bekroond op de Wereldtentoonstel-
lingen te  en  in de jaren 1855, 1862 en 1867. 

r T . 

e  wordt sedert vele jaren algemeen in het Buitenland aangewend 
tegen vochtige, salpeterachtige en met roetplekkcn besmette muren. d en blinkend als glas wordt 
ze op de gewone wijze met borstel ol kwast op de muren gestreken en verecnigt zich met alle in 
olie gewreven kleuren. 

c ondervinding heeft bewezen dat de aanwending van deze Cement, behalve de goede eigenschap-
pen, die bet voor de gezondheid bezit, de voordeeligste en duurzaamste wyze is tot het in goeden 
staat brengen van door  vocht of andere zaken bedorven muren. 

Verkrijgbaa r in Bussen van 5, 12 cn 25 kilo's , met gebruiksaanwijzing. 

. A. , . Schilde en , 

mar N van , E 
wel buiten als in de Stad. 

enz. zoo-

EXPLOITATIE DER GROEVEN 

geeft borigl t dour  hour tot eenige A (  E N T E N «oor den 

verkoop van  zijn aangesteld : 

 a
door wie ook tot liet  Tan  inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel 
Saterland aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de  N°. 3, te Amsterdam. 

.  &. ZOON , 
 te , 

hebbes nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

k van , Specialiteiten in 
, , N li -

en . 

N VA N , 

— T . — 
Een bekwaam  voor

en  en goed kunnende
 onmiddellij k geplaatst wurden bij  den 

r  der j  tot Exploitati e 
van Staatsspoorwegen te 's-Hertogenbosch. 

Brieven franco aan het adres van genoemden 
. 

Amsterdam, 20  1876. . . 

N TE , 
gelegen bij  bewoonde Villa' s te Hilversum en 
uitsluitend voor den bouw van Villa' s beschikbaar. 

e der  koopsom kan daarop uls k 
gevestigd blijven.  brieven, onder het 
motto N , bij  den Boekhandelaar J . 
GOOSSENS, St g te Amsterdam. 

E. . V 

T | 

Specialiteit van  ter  bewerking van 

 en schetsen op aanvrage. 

k „de e " 
E JONüll & Co, Civ. . 

 O U
Vervaardigen verbeterde  en

 voor  paarde- en stoom-
kracht . 

beveelt zich voortdurend uun tot  vun 
 enz., met zink, lood of 

leijen, eu verder  voor de levering van alle moge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten uf getrok-
ken zink of koper, alsmede lias- eu Waterleidingen. 

&  te . 
 en N van

voor  wetenschuppeiyk gebruik. All o soorten van 
 cn  en 

, enz. enz. 

S &  VAN . 
in , 

ftieuwehaecn X.zijde 55, l l o t t e r d n m . 

V . VAN U POST te Utrecht. 

 lts. 
Nog enkele Ex. slechts van : 

Uitgezochte ontwerpen \nn vreemden cn
n oorsprong. Si chromo- en lithogi . 

platen met beschrijving in prachtband, ƒ40 .00. 

c 2- all.
de platen: ti , détails van drie woonhuizen te Jtol-
terdam, door E. J. ï ;  Villa te Voor-
burg, door J. E. VA N  ; 13—1U, Hoogere 
Uurgersehoot te Zwolle, met details, door lï. 

; 17,  le
door A. C. , is aau de inteekenaars ver-
zonden. 

Adressen. 
Prij s voor j' 2 achtereenvolgende plaatsingen : 

een regel ad ƒ 10.— 
twee regels . o 15.— 
dri e regels » . '20.— 

 * l o m p, Amsterdam, Alle boutrörïi -
uieiilen in cement, gips, enz. l'urtuuiil-Ceinen t ,, / i,-»5 | * r ,|

 cv. , Arnhem.

n te V e lp te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VAN -
UENUAC  UE , te Arnhem. 

n te koop nuhij  de n 
uan den Singel, te Utrecht, te bevragen by deu 
architect i aldaar. 

bedrukt ba O. W, \AS Uk.ll  t "  —  t,

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

: 
Vcmhijn t Zondag*. . per  S iniuinilc  f .65. . abonneert zich voor 

ecu jaargang,. Afzonderlijk e uwtniner. bij  vimruitbeaudlini r  lo centa. 

Al l e stukken en n te n aan 

de e te . 

: 
Vau 1—1> regel» ƒ 1 . —, vorder  voor  eiken regel plaaUniiiut c 20 cent. en

vooreen nommer vnn het lilail . Advertentien voorliet biiiteiiUui l 25 i-cuU per  regel. 

E S EN  OP-
S VA N N . 

n  Opmerker vun 12 t jl . onder  het op-
t «Waterstaat" , en in die vnn 23 Apri l 

onder de ingezonden stukken,  eenige be-
o over  bovengenoemde ambtenaren 

vour, die aanleiding geven tot de v- e op-
merkingen. 

Op bet voetspoor van Z. (Opmerker 23 April ) 
noemen ook wij  nEen belangstellende", de schrij-
ver  van «Waterstaat"  V en beginnen, daar  zijn 
stuk reeds van 12 t dateert, met dat stuk. 

V zegt: l aantal vaste oplichters, , is 
n eu blijk t non "iet talrij k genoeg te 

"gij n voor bet houden vou toezicht op de uitvoe-
r in g van gewone- en buitengewone werken"  , 
 bij  vindt het bewijs vuor dit gezegde in »het 

igroot aantal buitengewone opzichters, die mede 
d toezicht op n uitoefenen." 

Y bedacht zeker  niet dut dit volstrekt geen be-
wijs is voor  zijn gezegde, en dat hij  door  dit als 
ecu bewijs te willen aunvoeren toont, zich geen 
duidelijk e vourstelling te maken van den werk* 
krin g van een goed opsiobter  van den Waterstaat. 

e werkkrin g toch is veel omvangrijker  dan 
alleen bnl houden van tuezicht up de uitvoering 
van gewone en buitengewone . t 
aan anderen ook het houden vun toezicht — een 
deel van de taak der , maar 

meestal de geheele taak der  buitengewoon op-
zichters — wordt opgedragen, bewijst dus vol-
strekt niet, dut de vusts np/ichteis niet talrij k 
(ren,.eg lijn . 

t kenmerkend oaderseheid tusseben de vaste* 
en de n opzichters bestaat hierin , 
dat de werkkrin g der  eersten, bij  deu in dc latere 
jaren steeds zich uitbreidende» dienst in de arron-
dissementen, meer en meer  uok een schakel werd 
 deu administratieven waterstaatsdienst voor  dat 

gedeelte vuu het arrondissement waarinbuu stand* 
plaatl ligt , terwij l bet dagelijks toezicht houden 
u|) de uitvoering vau werken daarbij  meer op 
den achtergrond trad ; zuodat bij  de uitvoering 
van eenigszins belangrijke werken voor  het dage-
lijksch en uitsluitend toezicht daarop, aan den
zichter  , die 'li t niet bij  zijn gewonen dienst kan 
waarnemen, een buitengewoon opzichter  wordt 
toege v oegd. 

e werkkrin g der  buitengewoon upzichters is 
daardoor tevens omschreven ; — ten minste zou 
behoorde het le zijn ; maar, helaas, is dit niet 
bsl geval. Velen der  buitengewoon opzichters toch 
vervullen nog ecu andere tank. Want niet aan 
vaste opzichters boven hel getal 100 bestaat er 
gebrek, maar aan opsiebtsrs-klerken, of opsieh* 
teis-scbrijvers. of opzichters-bureaulisten, of hoe 
men ze noemen wil , bestaat groote behoefte. 

e kan niet, en zuu ook niet mogen, bevredigd 
w orden door  daar  vour  vaste opzichters aan te 
wijzen. n die behoefte wordt dus voorzien duor 
of \.i t<- opzichters op de bureau's vun -
ïngeuicurs en s werkzuum te doen zijn , 
betgeen met het oog up het examen dat men hun 
beeft afgenomen, eu waarvoor  zij  met veel moeite 
eu inspanning zich de kundigheden hebben ver-
worven, een werkkrin g is, waarvoor zij  te ont-
wikkeld  i zoodut zij  'l.i.n niet up hun plaats 
njn ; " / wel men stelt buitengewoon opzichters 
uun, die uitsluitend met den dienst op de bureau's 
zijn belaft. Nadeelen van deze regeling zijn : het 
lijdelij k karakter  van de aanstelling tot botten* 
tie woon opzichter  gaat geheel verloren ; aan amb-
tenaren , die zich gedurende vele jaren ui dezen 
bureauwerkkriu g verdienstelijk hebben geuiaukt, 
blijf t toch altij d de lijdelijk e aanstelling als het 
'waard van S boven het hoofd hangen ; — 

regeling van deu toestand deser
daaidooi ondoenlijk. 

e kwaal, uit de behoeften uun guude bu-
rsaulisten ontstaan, is zóó groot, dut men, naar 
*i j  vernemen, unlnngs p>gingen heelt bepruefd 

 dc traktementen, en de verhooging daarvan, 
vau de buitengewoon upzichters te regelen naar 
den diensttijd in jjren ! En het zijn k aau-
ge*telde aiiibtenaien, volgens de verklarin g bij 
bun aanstelling, in den regul voor zes of acht 
onianden benoemd! 

Als Y komt tut omschrijving van hetgeen hij 
wenscht uf verlangt, blijkt , dat vooral die bureau-
'1 /ichtf i s hem voor den geest stonden en door 

 bedoeld werden, muar dat hij  zich ter  will e 
vun den naam, dien zij  dragen, niet vun de bui-
tengewuoii opzichters kou losmaken. 

Wanneer de betrekking vuu buitengewoon
lichter  van deu U.tte.-hi.iat weder  wordt terug-
gebracht lot  oorspronkelijke bedoeling:

«lijdelijk e betrekking tut het houden vau dage-
ulijksch toezicht op de uitvoering van een werk, of 
>tot het bijstaan hij  het doen van lerreiusopne-
Bniingen en peilingen en het uitwerken daarvan" , 
dan gelooven wij , dat dit een beter  en doelma-
tiger  maatregel zou zijn , dan het uitbreiden van 
het aantal vaste opzichters en het opheffen der 
betrekking van buitengewoon opzichter, zooals 
Y wil . 

n zou, om daartoe te geraken, dan tevens den 
toestand vnn hrt groot aantal amhtennren , waar-
onder er  zeer  verdienstelijke zijn , die op de bu-
reau's werkzaam zijn , moeten regulariseeren, en 
hen niet langer  onder de buitengewoon opzich-
ters , tijdelij k aangestelde ambtenaren , rekenen, 
waartoe zij  nooit hebben behoord. 

Op die regularisatie zoo aanstonds nog even 
terugkomende, moeten wij  er  hier  up wijzen hoe 
het behoud van de betreükiii g van buitengewoon 
opzichter  veel voordeden oplevert. 

1"  liecli die betrekking aan hen, die zich voor 
't examen van opzichter  willen bekwamen, gele-
genheid om, onder dc leiding van oudere vaste 
opzichters, practisch geoefend te worden, 'ip ccn 
voor ben voord cel ige wijze. 

2"  Geeft een in die betrekking verkregen gun-
stig getuigsi n il l van de superieuren, onder wie 
men gediend heeft, bij  sollicitaties ook naar 

 betrekkingen een grooten steun; — 
een steun dien menig «selfmade"  joiigmensch 
in den strij d om vooruit te komen zeer  welkom 
is, omdat het eeu steun is dien hij  zich zelf ver-
wierf , onafhankelijk vau gunstbetoon; een steun 
die als 't ware de vrucht is van lij n ijver , kunde 
en gedrug. 

' e Staat die nu eens veel, dan weinig wer-
ken op hetzelfde oogenblik uitvoert, heeft op deze 
wijze gelegenheid , uau zijn toezichthoudend per-
soneel de noodige elasticiteit te geven, waardoor 
vourkomen wordt dat een zeer  groot korps vast 

 opzichters bij  weinig werk in 't groo-
ter  deel van 't jaar  indommelt, en langzamer-
hand minder  bruikbaar  wordt. 

Tot de regularisatie van den tueslund dcr 
w.iterslaats-bureau-amhtenuren lerugkeerende, zijn 
wij  het met Y geheel eens dut zij  niet lan-
ger  buitengewoon opzichter  moeten zijn ; — dat 

J vaste ambtenaren, under  weikeu titel dan ook, 
 worden; — dat voor hen de regeling der 

 ualleen op e, n vourdrucht hunner 
superieuren' zeer  onaangenaam is; — dat hun 

 moet gegeven worden vonr een pen 
sioen- en weduwenfonns te zorgen h zuodru 
hij  dit ook op ile buitengewoon opzichters, die 
werkelij k als zoodanig dienst doen, wil toepassen, 

 luj  op eeu dwaalspoor. Onjuist is ziju 
bewering il.it hun bezoldiging, iu verhouding tot 
die der  vaste opzichters, gering is. Wij  kennen 
wel jonge buitengewoon opzichters, die meer

 hebben dan menig veel ouder  vast op-
zichter. 

e regeling der  trade inenten duor hun supe-
rieur is voor de werkelijk e buitengewoon op-
zichters geen bezwaar, want juist dour  het tijde-
lijk e hunner  aanstelling valt die geheel onder  den 
invloed vuu vraag en aanbod, en zal de -
nieur hem binnen zekere grenzen kunnen aan-
bieden, eu aan zijn chefs een bezoldiging voor-
stellen, geéveiiredigd uau de waarde vun de 
kundigheden van deu persoon, — die, als hij 
knus ziet dat zelfde, of meer, bij  particulieren te 
verdienen, natuurlij k aldaar  ziju diensten aan -
biedt. 

Van veiguediug van reiskosten voor  hem, wiens 
werkkrin g zich tot één lucaliteit . of hoogstens tot 
een te voet gemakkelijk le bereizen uitgestrekt-
heid  of die juist voor het doen vim op-
metingen is aangesteld, behoeft natuurlij k geen 
sprake te zijn , noch ook voor  een tijdelij k auuge-
stelden ambtenaar  .tan pensioen- of weduwuiifbnds 
gedacht te worden. Soliede levensverzekering-
maatschappijen stellen iedereen trouwens over-
vloedig instaat duurvoor te zorgen. 

Voor de werkelijk e buitengewoon opzichters be-
sla ui dus de grieven vun Y niet, naar wij  mee-
nen; vuor hen die als bureau-umbleuaren werk-
zaam zijn wel, eu daarom liep Y ziju duel voorbij 
toen hij , hetgeen hij  voor de bureuu-uuibtenuren 
eu te recht als zeer  nmdig eu wenschelijk aan-
wees, ook op de werkelijk e buitengewoon opzich-
ters toepaste, en door die verkeerde toepassing 
tot de conclusie kwam, dat het maai leter  was 
deze geheele categorie van tijdelyk e auiblcuurui i 
op te hellen. 

e heer / . ., in  Opmerker van 23 Apr i l , 
begint evenuls Y .net de bewering, dat het korps 

vaste opzichters te klein is. j  brengt geen schijn 
of schaduw van bewijs bij  voor  deze stelling, die 
naar het ons voorkomt volstrekt niet op de er-
varing steunt. Of werden nooit door  vaste opzich-
ters met toestemming van den r particu-
liere werken uitgevoerd ? en heeft niet eenmaal 
een r — zeer ten onrechte en ten nadeele 
van 's t naar wij  meenen —geeu ver-
gunning daartoe m willen geven? 

a spreekt Z. vun de reorganisatie (mooi 
woord) van het korps opzichters, die hij  een be-
hoefte noemt, «welke in steeds klimmende mate 
gevoeld wordt" , doch eerst later  in zijn si uk 
leeren wij  wat hij  daarmede bedoelt. 

Vooreerst gaat Z. ann de becijfering van de 
traktementen (zou zijn reorganisatie eigenlijk niet 
alleen een verhooging daarvan bedoelen ?) en ver-
gelijk t die der  vuste met die der  buitengewoon 
opzichters. Wanneer de laatsten werkelij k tyde-
lijk e ambtenaren worden, beeft die geheele ver-
gelijkin g volstrekt geen nut of doel. 

Zoo is ook .wat Z. mededeelt over de reiskos-
tenvergoeding der  vuste opzichters wel juist , 
maar hij  is te veel bij  de détails blijven staan, 
en het aangevoerde verliest veel van zijn kracht , 
door de engte van zijn gezichtskring. Sedeit de 
werkkrin g van den vasten opzichter  zoo is uitge-
breid -lat die meer  omvat, cn meer  reizen nood-
zakelijk mankt dan 25 jaar  geleden de dienst 
van den arroiidisseraents-ingenieur, bad men ter-
stond aan den opzichter  vergoeding vuor  reiskos-
ten moeten toekennen op dezelfde gronden, waarop 
die toen aan de s was toegekend. 

Eerst veel later  , toen het onhoudbare van het 
niet-geven van vergoeding voor  reiskosten meer 
en meer  bleek, heeft men dat gedaan, maar  hoe? 
Z. geeft er  een schets van, maar hij  vergat 
daarin de donkerste tint , du grootste grief, na-
melijk , dat in den laatsten tij d die vergoeding 
voor de opzichters van hetzelfde korps naar  twee* 
erlei maatstaf geschiedt. 

e vaste, cn naar wij  meenen ook de buiten* 
gewoon opzichters, bij  het beheer der  groote 
rivieren in dienst, mogen hun reizen declareeren 
volgens de 4d t klasse van het in 1849 vastge-
stelde tarief ; terwij l de andere vaste opzichters 
nog geen 2'/, cent per  kilometer  zonder eenige 
verblijfkosten krijgen , of zooveel minder uls de 
op de Staatsbegrooting aangevraagde te verdeden 
som veroorlooft Zulk eeu geheel uiteenloopeude 
behandeling van ambtenaren  hetzelfde korps 
moest niet voor  kunnen komen. Wij  hadden stel-
lig gedacht, dat Z. op die onbillijkheid , en met 
klem , zou gewezen hebben. 

t ware beter  en juister  geweest dan zijn 
redeneer!ng over het weduwenfonds, die van al-
geheele onbekendheid met dat fonds getuigt, als 
luj  deu gunstigen toestand hier.iau toeschrijft «dat 
>er  zooveel opzichters ongehuwd zijn en toch tot 
«het fonds bijdragen, waardoor het aantal wedu-
«wen minder is, en de uitkeering over dat klei-
«ner aantal dus ruimer kan zijn."  Wij  voor ons, 
als wij  zou eens nagaan wie van de opzichters 
gehuwd zijn , wie niet, gelooven dat 't ongehuwde 
aantal al een leer  kleins fractie van het geheel 
is,  als wij  de 2'/a % kortin g op het trakte-
ment vergelijken met de hepaulde weduwenpen* 
sioenen, gelooven wij  dat de opzichters niet anders 
dun te roemen hebben, dat zulk eeu weduwen-
funds voor hen is in het leven geroepen. y die 
zich, zoo.ils Z. min of meer doet, beklaagt dat 
ook ongehuwde opzichters 21/, % van hun trak -
tement duurvoor  moeten laten staan, toont en 
dat hij  weinig hart voor  zijn s heeft, en dat 
hij  weinig inzicht heeft iu de noudzakehjke eischen 
vun eeu weduwenpeusioenfoiids. Wij  geloo.en 
dan ook niet dat er  onder het korps opzichters 
velen te vinden ziju die Z's bedekte klucht dee 
len, maar dal niet alleen de gehuwden, doch ook 
verreweg 't grooter  deel der  nog ongehuivdeii 
de oplichting van hel weduwenfonds hebben toe-
gejuicht, al was het maar  alleen omdat daardoor 
het rondgaan niet brieven voor de weduwen hun-
ner collega's voorgoed overbodig werd. 

Z. komt nu i. rug op de vermeerdering vau het 
aantal vuste upzichters. j  ziet hij  ziju betoog 
geheel uver het hoofd, dat iu den regel de vaste 
opzichter  niet enkel met nhet lapwerk"  is belast, 
maar ook met het hoofdopzicht over de nieuwe 
werken, die worden uitgevoerd onder  opzicht 
van den vasten opzichter, terwij l hij  voor het 
dagelijksch, het permanente, locale toezicht, een 
buitengewoon opzichter  tot zijn beschikking krijgt . 

t is de feitelijk e toestand, behoudens misschien 
hier  of daar eeu enkele uitzondering, die dan ook 
wel haar  reden zal hebben. 

e regeling is wel zoo  als die 
welke Z. verlangt, en waarvan hij  zelf terstond 
de bezwaren inziet, — bezwaren die hij  niet 
weet te ontkomen dan door de aanstelling van 
personen . die eigenlijk buitengewoon opzichters 
souden zijn, maar, omdat Z. dezen wilde afschaf-
fen, een anderen titel zouden dragen! 

t blijk t dat hij  langs dezen weg de 4J'  klasse 
der vaste opzichters, en het examen tevens, wilde 
doen vervallen. Waarlijk , behalve de niet aan te 
bevelen wegneming van het exumeu, zou het 
wezen der  zaak weinig veranderen, doch alleen 
de naam een andere worden. 

Behalve deze laatst behandelde, eigenlijk op 
een naamsverandering neerkomende wijziging, 
hebben de dri e andere punten, waarin hij  zijn 
reorganisatie samenvat, alleen op de beloouing 
en vergoeding voor  reis- en bureaukosten be-
trekking . 

Tot zoover Y en Z. 
Wanneer wij  met enkele woorden hier  nog 

mogen mededeelen wat wij  in het welbegrepen be-
lang van het verdienstelijk korps opzichters en 
buitengewoon opzichters van den Waterstaat noodig 
achten, en dour de g in practij k weiisch-
ten gebracht te zien , dun is dat het volgende. 

t openen aan de e
gelegenheid voor  jongelieden , die zich voor de 
betrekking vun opzichter, in den meest algemeenen 
zin  willen bekwamen, om de daartoe 
vereisehte kundigheden op weinig kostbare wijze te 
verwerven. Eeue gelegenheid, die geregeld muet ziju 
naar de eigenaardige behoeften dezer  jongelieden. 
Noch de bestaande avoudschoten, noch ook de 
gelukkig hier  en daar  verrezen ambachtsscholen 
voldoen geheel en al aan de behoeften dezer 
jongelieden. 

6. t indeelen der  vaste opzichters iu de vier 
klassen, volgens den maatstaf dat de hoogste klas-
sen het talrijks t zijn , en in de twee hoogste 
klassen de traktementen bovendien tusschen maxi-
ma en minima zich kunnen bewegen. e eer-
ste klasse besta b. v. uit 35, de tweede klasse 
b. v. uit 30, de derde klasse b. v, uit 20, de 
vierde b. v. uit 15 personen. 

e prikkel , gelegen in de toekenning eener 
welverdiende mogelijke tiukteiueiitsverhooging, zou 
dun gedurende dc geheele loopbaan blijven be-
staan, terwij l nu de doorworsteling van de niet 
door te kuincu derde klasse menigeen deu mued 
beneemt. 

c. Verhooging der  traktementen van de ver-
schillende klassen. , die de 4- klasse na sen 
afgelegd examen binnentreedt, verkrijg e ƒ 100 
's nuands. j  moet zijn kortingen nog betalen 
en krijg t dus nog niet eens hei volle bedrag van 
ƒ 1200. e 3e klasse ƒ 1400's jaars. e 2e klasse 
ƒ 1 5 00 tot ƒ 1700 's jaars. e e klasse / 1800 
tot ƒ 2 0 00 's jaars. 

n verband daarmede moet de promotie uit de 
3e klasse naar de hoogeren niet alleen door de 
ranglijs t bepaald worden, en hij  die in de 2e 
klasse nug niet het maximum van traktement 
heeft, al staal hij  de oudste, niet naar  de eerste 
klasse bevorderd worden. 

- eu verblijfkusteu vergoede men naar het 
tarief der  4e klasse van het besluit van 1849. 

l worde in nulur u verschaft uit 
een voorraad, dooriederen r  jaarlijk s 
voor het onder  zijn orders gestelde personeel aan 
te besteden, op de wijze als dit bij  miilUterieele 
departementen eu telegraafkantoren geschiedt. 

4. Vaste oplichters worden nooit meer op de 
bureaus vun , s of -
specteurs geplaatst. 

Zij , die door  langdurig verblij t — er  zijn er 
die se-lert zij  in diëtist treden nooit anders de-
den — minder  gescnikt werden voorden weikehjken 
Opsichtersdienst, plaatse uiou lóó, dal zij  er  geeu 
schade luj  lijden, over bij  de onder  te vermelden 

e. n make uil de thans bestaande buiten-
gewoon opzichters-klerken een korps waterstaats-
schrijvers, verdeeld in ; huofdcuinmiezeu, commie-
zen , adjunct-commiezen en olbrn oammiesen. die 
met du opzichters in één weduwentunds worden 
opgenomen. 

e traktementen zouden kunnen zijn respectie-
velijk /1300 tot ƒ 1 5 0 0, ƒ 1 1 00 tol ƒ 1 2 0 0, 
ƒ 9 00 tut ƒ 1000, ƒ 7 00 tol f800. 

ƒ. i opzichters worden alleen hy 
werkeu ut opnemingen tijdelij k auugostdd. e 
aanstelling moet, wanneer het werk langer dun 
één jaar  duurt , elk jaar  hernieuwd worden. 

:/. Afschutting vau het verderfelijk e princip e 
van het geven van onbepaald verlof, waardoor 
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zij. die onafgebroken blijven in' s landsdienst, on 
een oogenblik hun aanspraken op promotie kun-
nen zien terzijde gesteld voor  andoren, die elders 
werkzaam zijn geweest en op hun plants in bet 
kotps terug willen treden. 

Wi j  ontveinzen ons niet, dat deze regeling meer 
geld en uitgaven van den Staat zal vorderen. 

r  zoo ergens, dan is hier een goede bezoldi-
ging door de ware zuinigheid geboden. Een 
korps (linke vaste opzichters, dat met lust eu 
ijver  werkt , kan den Staat schatten besparen; 
terwijl , wanneer een korps (linkeopzichters, zoo-
nis op dit oogenblik aanwezig is, langzamerhand 
dom* allerlei ongunstige omstandigheden zich gaut 
herinneren «voor ijzeren geld slechts ijzeren waar" , 
dc Staat, al doet ieder  zijn plicht , maar  dan ook 
niets meer, groote schade kan loopen. , 
terwij l het nog tij d is, de gelegenheid gemakkelijk 
gemaakt, om de vereisehte kundigheden te ver-
werven. n verband daarmede de eischen van 
theoretische, maar  vooral ook van practische ken-
nis niet te laag gesteld. Eindelij k de positie zoo 
gemaakt, dat hij , wien men moeilijke eischen 
stelde voor hij  er  was, nu hij  er  is ook een 
goede positie iu zijn stand verkrijgt , en daarbij 
een prikke l tot werkzaamheid blijf t behouden tot 
het einde van ziju loopbaan toe. 

n deze denkbeelden, die voorzeker  hier  en 
daar nog wel te verbetereu en aan te vullen zijn, 
verwezenlijkt worden, wij  meenen dat een korps 

s zou gevormd worden, dat te recht 
ecu keurbende uit deu opsichtersstand in het al-
gemeen zou mogen geacht worden. 
flsr~ t stuk was reeds vóór eenigen tij d ge-
schreven, toen hel voorstel der g om-
trent de lotsverbetering der  opzichters van den 
Waterstaat niet bekend was. t voorstel, in 
enkele trekken onder de berichten opgenomen, 
verdient toejuiching, daar  vele grieven worden 
weggeruimd.

Ber i ch ten ea m e d e d e e ï i n g e u. 

. 

— TeCrewe, in Engeland, werd onlangs feest-
gevierd bij  gelegenheid der  voltooiing van de 

 locomotief der - und North-Wee* 
tern Spoorweg-maatschappij. e j 
werkt met 50,01.0 beambten en een kapitaal van 

,000,000. 

— t nieuwe paleis van Justitie te Brnosel 
begint een schoon aanzien te krijgen . n heeft 
iu de laatste dagen den zijgevel vnu een groot 
deel der  stellingen ontdaan , en kan zich nu 

 een denkbeeld vormen vau het schoone 
effect, dat dit monument na de voltooiing zal op-
leveren. 

li  N N E N  A N . 

 'L. . heeft E. P. van steen-
bergen, thans adjunct-inspecteur van het kadas-
ter in algemeenen dienst, benoemd tot inspec-
teur van het kadaster  aan het t vun 
Financien. 

— j koninklij k besluit van'20 i 1876 is eene 
wijzigin g gebracht iu het besluit van 22 Augus-
tus 187.1, no. 14  Staatsblad 1874, no. 
58), houdende vaststelling der  organisatie van het 
personeel van den Waterstaat en de burgerlijk e 
openbare wei ken in e en vnn 
hetgeen daarmede in verhand staat. 

Art . 9 , Jj  0, .'Jo. van dat besluit wordt gele-
zen als volgt: «Overtocht naai'  Batavia als 
Qouvernements-passagier der  1ste klasse." 

—- r  den r  van lliuneiilaiidscbc /aken 
is bepaald , dat met ingang van 1 Juni e. k. de 
nieuwbenoemde udspii uiit-ingeiiieur s van den Wa-
terstaat J. O. Ermerin s en . J. Stern Purvé res-
pectievelijk zullen worden toegevoegd aan den 
hoofdingenieur in Zeeland en aan den hoofdin-
genieur  voor de rivieren, en dat de adspiiaut-
ingenieur . F. Beycrtuan werkzaam zal ziju bij 
de vervaardiging van de waterstaatskaart. 

— Nu de terugneming der  werken van
bij het k in beginsel beslist is, heeft de -
nister van Binnenlandsche Zaken nader een her-
ziening van de organisatie van het korps inge-
nieurs van den Waterstaat ontworpen. Wegens de 
financieele gevolgen, aau dien maatregel verbonden, 
heeft de r  reeds nu zijn plannen uitgewerkt 
in een wetsontwerp tot verhooging vnn -
stuk V der  loopende Staalsbegruoting, dat bij  de 
Tweede r is ingeleverd. 

Behalve eenige veranderingen ui bet korps. 
wordt een verhooging der  bezoldiging in alle ran-
gen dringend gevorderd voorgesteld. e -
ster  stelt voor het korps samen te stellen cn de 
traktementen te bepalen als volgt: 2 inspec-
teurs — de aanstelling van een hoofdinspecteur 
wordt thans niet gevorderd — ieder ƒ
vij f hoofdingenieurs le klasse ƒ 3 6 00 ieder, zes 
idem 2e klasse, ieder  ƒ 3 2 0 0; dertien ingenieurs 
l e klasse ieder ƒ 2800; 15 idem Se klasse
ƒ 2 4 0 0; 8 idem 3e klasse ieder / 1500; 10 ud-
spirant-ingenieurs ieder  ƒ 1 2 0 », totaal
alzoo /'38,100 meer  dan thans. 

Eveneens wordt voor de opzichturs van den 
Waterstaat een lotsverbetering voorgedragen, door 
een vermeci tierin g vnn dc k temen ten der  op-
zichters van de le , 2e en 3e klasse ieder met 
ƒ 2 00 en van die der  4e klasse met f 100. 

 ln de voorgaande week werd, 
in het lokaal «de Eensgezindheid.), de jaarlijksch e 
algemeene vergadering gehouden vuu aandeel hou-
den in dc j tui droogmaking der 

. Vertegenwoordigd «aren
aandeden, uitmakende eeu bedrug van ƒ 500,500. 
Uit het verslag door den secretaris uitgebracht 
bleek, dat de wei keu tot droogmaking met goed 
gevolg worden voortgezet. Sedert vier  weken is 
men mei de uitmaliii g bezig. Allien in den Bui-
tendijkschen Buitunvddcrschen polder  ondervindt 

de j  eenige moeilijkheid bij  de ont-
eigening. e ontvangsten over 1875 bedroegen 
ƒ 714,942.66'/, en de uitgaven ƒ 655,004.33, 
zoodat op lo. Januari in kas was sens som van 
ƒ59 ,938 .33» / ,. 

g 1.1. werd in het lo-
kaal Odéon dc jaarlijksch e algemeene vergadering 
gehouden van de . Tegen-
woordig waren 31 personen, vertegenwoordigen-
de een kapitaal van ƒ 366,000 en uitbrengende 
116 stemmen. 

r  den voorzitter  werd verslag uitgebracht 
over het jaar  1875. n werd o. a. melding 
gemaakt van de verlengde termijnen van ople-
vering, thans gesteld op lo November 1876 en 
lo. Aug. 1877, eu dat de j  in onder 
handeling is met dc g tot plaatsing van 
een tweede stoomtuig. 

n 't vorige jaar  was de waterstand op 't l 
197 dagen 50 a 40, SO dagen 40 ii 30, 42 
dagen 30 a 20,  dagen 20 a 10, 3 dagen 10 
minus Ai ' , en slechts één dag 1 centimeter  plu- Al ' . 

e j  wilde corst afwachten de veiling 
der drooggemaakte gronden, op den 30en i . 
alvorens te beslissen tot de uitgaven van pand-
brieven ingevolge art .  barer  concessie. Brengt 
de veiling genoegzaam op . dan zal die Uitgift e 
achterwege blyven. 

e rekening bedroeg iu ontvangst /5,403,293.90 
en in uitgaaf ƒ 4,515,118.07'/, , zoodat op lo 
Januarij  beschikbaar  was ƒ 8 8 8 , 1 7 5 . 2 3. 

Vóór de vergadering uiteen U gaan , vroeg 
dc heer  Bultman auu de e of het niet wen-
schelijk zou zijn, dat de j  tegensprak 
de geruchten omtrent het peil , dezer  dagen bij 
advertentien in de dagbladen bekendgemaakt. 

e heer s van g beantwoordde 
den spreker en verklaarde , dat tegen de. perso-
nen, die zich aan 't geven van die valsche berich-
ten hebben schuldig gemaakt, eene vervolging 
zal worden ingesteld. e vergadering werd daar-
na gesloten. 

n de op 30 i . gehouden 
vergadering vuu aandeelhouders in de j 
tot exploitatie van Staatsspoorwegen, gaf het ver-
slag over 1875, uitgebracht door  den directeur-
generaal der  geeu aanleiding tot 
bespreking, on evenmin ook de rekening, die iu 
ontvangst en uitgaaf sluit met een bedrag vuu 
ƒ 2 3 , 4 5 9 , 7 0 1 . 5 5 -. Van de gemaakte winst ad 

 zal aan de aandeelhouders worden 
uitgekeerd ƒ 1 1 . 25 per  aandeel of 4% percent. 

e machtiging tot aanvaarding, krachtens art. 
91, van dc voorwaarden van concessie voor de 
lijnen Zwolle—Almelo, , Nijme-
gen—Venlo en Staveren n werd ver-
leend. 

a kwam in behandeling de overeenkomst, 
gesloten met de g ter  vervanging van de 
concessie. Allereerst werd de directeur, de heer 
's Jacob, gemachtigd, in die overeenkomst de wijzi -
gingen te maken, welke het uitvloeisel mochten zijn 
van de verwerping der wet door de Belgische -
mer. Vervolgens gaf hij  een overzicht van 'tgeen in 
dc tegenwoordige concessie veranderd is. Onder 
de baten noemde hij  de subsidie , door  dc -
rin g voortaan te verleenen voor de nieuwe lijnen 
gedurende eenige jaren; onder de lasten, de ex-
ploitati e der  350 kilometers en de doodverklaring 
der  lij n Utrecht—Boxtel, een gevolg van de zucht 
der g om niet alleen van de Exploitatie-
maatschappij  afhankelijk te zijn. 

Na discussie werd dc overeenkomst ten slotte 
aangenomen; 56 stemmen werden daartegen uit-
gebracht. 

Tot eommissai issen werden benoemd de heeren 
B. A. Fokker  (aftr.) en de heeren . r 
en Jhr. . 1'. (1. Bosch van . 

Vertegenwoordigd waren 21880 aandeden, recht 
gevende op 989 stemmen. 

— n de vergadering van aandeelhouders in 
de Amstdhotel-tuautschappij, in den middag van 
30 i gehouden, is hel dividend vastgesteld op 
3'/ i pUt. * ' u t commissaris werd, ter  vervanging 
vau tien heer . , gekozen de heer . C. 
Cruijs , terwij l tot directeur  werd herkozen de 
beer J. Alstorpbiu s von . 

e Gemeenteraad heeft Woens-
dag, na eeu zeer  langdurige zitting, de bekende 
aanvrage der  Omnibus-maatschappij  tot het aan-
leggen van paarden;sporen door het centrum der 
stad afgehandeld. Ue door  Burgemeester  en Wet-
houders gedane voordracht is met groote meer-
derheid aangenomen. Behalve de vergoeding voor 
eenige van gemeentewege aau te leggen werken 
tot een bedrag van f 70,000, is aan de j 
opgelegd een retributi e van ƒ 40 per  rijtui g ge-
durende de vij f eerste jaren, met een verhooging 
daarna vau ƒ 2 0 per  jaar tot een maximum van 
ƒ 140 

t k t vau s zal 
op , den 8 , l , n Juni 1876, vergaderen 
iu bet lokaal , te 11'/4 uren. Op deze 
bijeenkomst worden twuw voorstellen van den d 
vau bestuur  aan de orde gesteld, als a. voorstel 
nopens het uankoopen van een lokaal en o. mede-
deeling betrelfende uitnooligiiigcn, aau de leden 
van bet t gericht met betrekking tut de 
Wereldtentoonstelling te Philadelphia. 

Onder de ingekomen stukken komen voor: 
n schrijven van deu r vun Oorlog ten 

geleide van een rapport wegens proeven , genomen 
met lithulracteur , dynamiet eu buskruit , gedu-
rende den winter van 1875 op 1876, hij  het 
bataljon mineurs eu sappeers op ijs iu dogruch-
ten van eenige verdedigingswerken in de Utrecht-
sche hnie, en brieven van deu hoofdingenieur van 
den Waterstaat in Noordhollund, ten geleide van 
waarnemingen aan den , over  de maanden 

t eu Apri l 1876, opgemaakt door het lid 
W. l'h . de , terwij l over het rapport der 

i commissie over de invoering van een normaal 
i slecuformuut hier le lande zul worden beraadslaagd. 

Eindelyk moeten dri e leden in den d van 
bestuur  benoemd worden tot vervanging van de 
aftredende leden W . C. A. Staring, P. Caland en 
J . \ de Bordes. 

e e 
spoorwegmaatschappij  hield den l* lfn Juni haar 
jaarlijksch e algemeene vergadering. l de 
toestand niet rooskleurig werd voorgesteld, bleek 
toch, dat die minder  ongunstig is dan velen wel 
meenen. Ue buitengewone daling barer  obligation 
werd toegeschreven aan dou ge forceerden verkoop 
van stukken, afkomstig van een gefailleerde firm a 
te . 

e Trustees deelden hij  monde van den r 
W. S. Burger  mede, d .t zij  de spoorwegwerken 
hulden bezichtigd en dat die eeu gunstigen in-
druk op hen hadden gemaakt, doch daar zij  als 
leeken geen voldoend oordeel konden vellen, 
werd door hou een technicus, de ingenieur J. J. 
vau , uitgenoodigd de werken te inspec-
teeren. t rapport vnu dien ingenieur  luidt 
gunstig.  exploitatie-kosten worden tegenwoor-
dig reeds gedekt, en indien de sectie (iueh-Wezel 
voltooid is, zal natuurlij k het vertier  veel meer 
wurden. e voltooiing van die sectie vordert maar 
niet snel, omdat de middelen zulks voor 't oogen-
blik niet toelaten. t werk moest in Juli gereed 
zijn , doch er  is uitstel gevraagd van de Pruisische 

. 

Over 't geheel maakt het verslag beter  indruk 
van de zaak dan verwacht werd. 

Ue lieer  Burger  verklaarde dan ook dat de 
hypotheek-leuning behoorlijk is gesecureerd. 

 Ue Practische Ambachtsschool heeft 
zich tot dou betrukken r  gewend om eene 
subsidie van ƒ 2 0 00 'sjaars, in herinnering bren-
gende , dal deze school neer  nutti g werkt , en 
andere inrichtingen van dien aard, te Amsterdam 
on 's-Gravenhage, ook subsidie genieten. 

n de algemeene vergadering van aan-
deelhouders in ile Nederlundsch-Westfuulsehe Spoor-
wegmaatschappij  werd medegedeeld, dat  Juli 

, u. s. aan dc aandeelhouders zal worden uitbetaald 
i pCt. rente over het gestorte kapitaal. Balans 

! cu verslag zijn mot algemeene stemmen goedge-
' keurd. Tot leden van den d van Commissa-

rissen werden gekozen: de heeren . Boniver, 
te Oelsenkirchen , en Fr . Gril lo , te Essen. Se-
dert de vurige vergadering, zyn du grondslagen 
voor het exploitatie-contract en de wijze van uit-
voering van den bouw niet de o 

j  nader  geregeld, en tengevolge daar-
van door de ingenieurs van weerszijden de kosten 
voor  den bouw per  kilometer  bepaald op ƒ 8 0 , 3 2 0. 

e bepaling is reeds door  deu h 
der B. . j  goedgekeurd; men hoopt 
spoedig dio goedkeuring in een algemeene ver-
gadering dier j  bekrachtigd te zien: 
dan zal de Nedorl.-Westfualsche j  twee 
exploitatie-contracten in handen hebben, en zullen 
de middelen kunnen gevonden worden om het 
nog untbrekende kapitaal te verkrygen. 

 N O E Z O N  E N. 

 dc
n n" . 21 van  Opmerker lees ik met be-

trekkin g tot de prysvraag, alhier  uitgeschreven 
dour de Sociëteit de (Phoenix): n't s niet vleiend 
vuor de bouwkundigen die niet aau de P. S. of 

. A. gestudeerd hebben uf studeeren, dat zy van 
de mededinging uitgesloten zijn , te meer  daar 
het scheppen van een »Phoenix"  geen alledaagsch 
werk is." 

Naar  aanleiding daarvan, is het wellicht nutti g 
het volgende te weten: e bouwcon.missie vour  de 
nieuw te slichten Sociëteit heeft my persoonly'k 
de vereerende opdracht gedaan, om een plan voor 
het nieuwe Sociëteitsgebouw te ontwerpen en 
uit te voeren. 

Om verschillende redenen, doch voornamelijk 
uit kicschheid, meende ik voor  deze opdrncht te 
moeten bedanken, maar heb toen de bouwcom-
missie aangeraden om den leden of oud-leden 
voor te stellen, daar zij  toch ineerendeels bou#-
kundigen zijn of het hopen te worden, zelve» hun 
huis van ontspanning te ontwerpen en te stich-
ten ; door  bijv . een prysvraag uit te schrijven, 
SOOelS zy'  dan ook gedaan hebben. 

c commissie vond het geval echter  bedenke-
lij k , dat een der  jongeren of een onervarene in 
de practyk deu prys bekomt; want dan zou de 
bekroonde waarschijnlij k legen de uitvoering op-
zien (*). 

t bezwaar is opgeheven door de bepaling in 
het programma opgenomen, dat, waar  het noodig 
blijkt , door mij  by de uitvoering zal geholpen 
worden. 

e leden volgden myn raad, en derhalve ben 
ik daarvoor  aansprakelijk. En het is verre 
van mij  iemand te minachten , omrodeu dat 
hy niet aan de . A. of de P. S. gestudeerd 

< heeft. r ik vind het zeer  natuurlijk , dat de 
leden zich zelf een woning bouwen , waarvan niet 

! alleen hut gebouwde, maar ook het ontwerp bun 
; eigendom is. 

n elk geval is dit een door my in het leven 
geroepen handelwijze, die nimmer oorzaak worde 
om een smet, hoe klein ook, te werpen op een 
Sociëtei t, die zich steeds onderscheidt ook daar, 

 waar zij  naar  buiten optreedt, in degelijkheid en 
1 ware liberaliteit . 

e deze inlichtin g volstaan om verkeerde 
indrukke n weg te nemen, die mogelijk het bericht 
van uw inzender  teweeggebracht heeft. 

t de meeste hoogadiling 
Uw.
O. J . . 

Architect,  aan de  S. 
Eene welgemeende bescheidenheid, die dug niet un 

aaieviteit uiuut wurdeu toegeschreven. 
JSjJjr~ lid schrijven kwam te laat, om het Hog in het 

voorgaande nommer op te neme*. 

iJinkoiMliirinirt'ii van Aubestodiig^n. 

winadag e Jun i. 
wetalawle te 10 uren, door  don burg. van Oost-

dongoradecl: bet afbreken ran bet hestnandc- cn hst 
bouwen van een nieuw gemeentehuis met herberg al-
daar. Bilj . inz. 5 Juni bij  deu burgemeester. 

aittard , tc 10 uren, noor  hot gcmoculcbcst..- de 
bestrating van don toegangsweg uaar  bet station,
pervlakte 1100 . 

'a-llage, tc , door  het ministerie van marine 
lo.de levering van 475 tonstuencn, nl.: 100 stuks 4e 
soort, 170 stuks 5e soort, 200 stuks 6e soort; 2o. 
het :caken van een gebouw voor  den dienst vau liet 
loodswezen te llcllovootsluis. 

'tt-llage, te 11 urcu, door  liet ministerie van mnr'ue: 
het maken van ccn gebouw voor  'len dienst vau hel 
loodswezen tc . Annw. door den in-
specteur  van bot loodswezen te l le voet sluis. 

, tc 12 uren, door bel prov. bestuur 
het afbreken vnu den beer cu dc aangrenzende be-
schoeiingen aan dc oostzijde vnn bet Wiuschoter-
dicp enz. 

, te 12 uren, door  burg. cn wclh.: het 
bouwen van eenc school met bijkomende werken nabij 
de kerk in het , to . 

, te 12 uren, door  deu dijkstool van het 
polderdistrict , ten raadhuize: de levering van 1000 
stère gewasschen grint . 

aasetsfaert, tc 12 uren, door  den comm. dor  genie, 
in dc Arrondisscmeiits-rechtbnnk: het bouwen van ,; 

stallen c. a. aldn.tr. 
Znit-itonimi-i , to lü'/ j  uren, door den dijkstocl 

van , in liet Sinds-
koffiehuis: lo. het verrichten van verschillende tim-
mer-, metsel-, verf- en aardwerken nan ou bij  de beide 
stoomgemalen cn machinist woningen, iu perc-; 2o. het 
herstel van den dijk bij  en voor  het. stoomgemaal 
Waalafdocliug, met het mnkcu van bazaltglouiing; 
'io. het eenjarig onderhoud van den weg op den -
dijk enz. met bijlevering vnu grint ; lo. het maken 
vau heiningen op dc dijken te Nïcuwaal, Aalst en 
Bommel; 5o. de levering van olie, vet enz. voor  dc 
beide stoomgemalen. 

Vllage, te 1 uur, door  burg. cn weth.: het ver-
boogen en bestraten vau een gedeelte weg langs den 
zool. tuin. 

, te 1 uur, door den burgemeester: het 
verven van plnntsoonbankcu, rek werken enz. 

, te 2 uren, door de maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan hdCoiilranlbureau : lo. het 
uitvoeren van aardewerken, hot leggen van sporen en 
wissels, het maken vau koibcstratingen cn eenige 
verdere werken op het station Bcrgcii-up-Zoom, ten 
behoeve van den spoorweg . 

g f 7380 ; 2o. het leggen van sporen, het tinken 
van gebouwen, ent. op het station Nicuwesdiaus. 
Aanw. 29 . g /199.UO0. 

, te 2 uron , door het polderbestuur vnn 
Burcii-en-Ericlicm . op hot raadhuis: de levoring van 
3l)0 3 grint op dc wegen. 

lieden mi /nam , op liet bureau vnn den sectie-big. 
der maats, tot oxpl. von Staatsspw.: het in '76 benoo-
digde verfwerk der  gehouwen, bruggen enz. langs den 
spoorweg . 

, bij  P. Bruynzeel Jz.: de levering van O 
schccpslons afval van n steen voor  den 

n polder. 
« , 7 Jun i. 

, tc 10 uren, door deu comm. der 
genie, in den : het verbeteren vun bet verde-
digingswerk aan het Spoel cn van de inunilaticmiddc-
len aldaar. 

, tc 11 uren, door  dijkitrtia f ou horig-
heemmden van hot Groot Waterschap de e Venen, 
iu het gomeentehuis: h t reconstruccren van den 

o (land.sc hen molen te t vnu ccn scheprad-
in een vijzolmulcn Bilj . inz. 0 Juui, voor  *ea~ 
uren, ter  secretarie. 

. tc 12 uren, door  burg. cn weth.: het 
amoveeren der 1 woningen iu dc zoogenaamde -
graven. 

 te 12 urcu, door  den stalhouder  O. Stok-
vis: liet verbouwen ran ziju huis in de Waterstraat 

! en bet bouwen van ecu paardenstal. . bij  den ar-
chitect J. . 

Enachedé, te 12 ureu, vuor  G. Cromlioff , hij 
J. : het bouwen vau ecu woonhuis, op ccn 
terrein aau dc . Annw. te 9 uren. 

, tc 121,1, uren, door het gemeentebe-
stuur: de levering van 220,000 stuks harde straal-
klinker s Waalvorm, le soort. 

, te 1 uur, duor  burg. cn weth.: best rati n gen 
en verdere werken op het terrein der  nieuwe genictntf-
gasfabriek. 

Olmrliei , tc 1 uur, in s Zwaan: eenige verniet-
vingen  dc e kerk aldaar, hoofd zake lijk 
best.innde ia ecu nieuw dak, plafond onz. 

. te 'i  uren, noor  den ontvanger  der 
reg. en dom., ten zijnen kantore: lo. liet maken van 
eeu nieuwen uitgang buiten tie Boschpoort iu dc lick-
tin^ van den weg uaar  Smeermaas, bet leveren dei 
daartoe benoodigde keicu eu het metselen van een 
riool onder een deel van de voor  Singel weg bestemde 
slrook grond; Bo. hot slechten van dc eourtiuc B—C, 
het overgebleven deel van bastion C cn het wert | 
Tc-tan, buiten dc voormalige Boschpoort aldaar. 
Aauw. a Juni. 

, H Jun i. 
, te 10 uren, door het gemeentebestuur 

verschillcndo onderhoudswerken, verfwerken euz., be-
nevens de leveriug van gronun en eiken brugdokdelcn 

, to 11 uren, door het . C. kerkbeat.. 
iu e Zwaan; bet houwen eener  pastorie. 

. te 11 uren, door hot bestuur  dos polder*
Vau der  Eigen, bij  11.  lo. de herstulliug 
der , ten e des polders, van liet stoom-
gemaal tc ürthei i af tot nahij  den t tc -
malen, in 5 perc; 2o. -< vakken op den zomerdijk va"

, in 2 perc. 
n tc 11 uren, door het bestuur der  vit 

terkocring van bet citlamiteuse waterschap Etlewonts 
dijk cn den calamitcuscn polder  Bursclcn, in bet
meentebuis i lo. het makeu vnu werken tot oeverver-
dedigiug ana den polder  Bomden: 2o. het maken van [ 
werken tot herstel der  schade veroorzaakt door  dcS 
stormvloed vau 12 t '76. 

V l l a g e, te 12 uren, door bet ministerie van biu 
neul. zakcu: hot onderhouden van de oostelijke aai>' 
legplaats met steigers tc Amsterdam cn van deu toe-
gang derwaarts, tcu behoeve van den spoorweg 
Nieu wed iep— Amsterdam. 

, tc 12 uren, door  don directeur  der 
registratie cn domeinen, bij  Ph. Buiterijs : dc bcdij' 
kingswerken der  schorren gelegen in hol 1 

onder  Zaatnslng en Boschkapdle. als: het muken ** a 

een zeedijk met bermsloot, ter  lengte van 7*J0 lU 
idem vau wegen met wederszijdsche slootcn, ter  haft* 
van 1560 , het aanleggen van op- en afrillen , leve* 
ren cu leggen van ecu ijzeren uitwateringskoker, gr*' 
vi n vau een uitwatcringskd, leveren en leggen va"
Eugclscho ijzeraardbujzeu. Bilj . iuz. vour 11 ureu-

Èn>cheOè, te 12 uren, vuor . Uaverkale, 'J
J. : het bouwen eener  houtloods op '
stationsomplacement . 

«reningen, te \-Jl . urun, door  burg. cn weth.: 
|o. wit- eu stuk>doorweikeu ann het beursgebouw; 
2o. behang- cn verfwerken aau geinecntegobouwen. 
]lilj . inz. 7 Juui. 

, tc 2 ureu, door . dc n , bij 
 Florus: bet bouwen van ecu woonhuis, schuur  en 

stalling. Aanw. tc 11 uren. 
, to 6 uren, door  het dijksbestuur 

vaa den polder , bij  1). : de voruieuwing. 
het ouderhoud en de herstelling vun dc aarde-, kram-, 
rijs - en steenglooiingwerkcn van dien polder ged. 
187Ö/'77. Aanw. 7 Juni, to 11 uren. 

, O Jun i. 
 , te 11 uren. door het gemeen te best.: 

de levering van zand. 
Venlo, tc 11 uron, door bet gcnieontebest.: liet 

mdscleu van 2 riolen en de daaruit voortvloeiende 
verdere werken en leveringen, tot aflossing van het 
water aan do voormalige m ion dschepoort, te 
Venlo. Aanw. 7 Juni, te 10 uren. Bilj . iuz. SJnin, 
vóór 11 uren. 

, tc 4 uren. in Tivoli : het amoveeren 
vnu liet bestaande en liet bouwen vau een nieuw 
woonhuis voor  Wed. e Geus, te Gameren. Aunw. 
tc 1 uur. 

, te 7',, urcu, door li d bestuur  van den 
dorpspoldcr, bij  Wed. Van Erp : lu. het leveren cn 

n vau grint iu dc straten; 2o. idem up den 
dijk ; 'io. bet ruimen vuu dc wateringen eu zogen. 

, 10 Juni 
l teeta. te 11 uren, door  burg. en weth: bet 

bouwen eeuer  school in dc buurtschap . Aanw. 
9 Juni, te 9 uren. 

. te 12 uron. door  hut bestuur  der  water-
kecriug van den calamitcuson polder  Burgh-on-West-
hvnd, in de gemeente raad kamer: bet borstel, de ver-
nieuwing cn bet ouderhoud tot 30 Apri l '77 van de 
aarde-, kram-, rijs - cn stecnglooiingwcrkcn aan de 
waterkeering van dien polder. 

 te 1 uur , door  do Nuderl. -
maatschappij: dc levoring van spoorstaven en lasch-
platcu, lasch-, haak-, moer-en klauwbouton, cn spnor-
schrocven cn stcuuklossen, in 2 perc, op het station 
Arnhem, ter  uitbreidin g dur  sporen op dit station. 
Bilj . inz. 9 Juni aan de directie 

: de levering van 125,000 . -
macbinekolcn voor dm polder  Buitenland en den 
Zuidpoldcr . 

, S Jun i. 
, tc 1 uur, door bet gemeentebestuur: 

het verwijden en verdiepen vau de doorvaartopening 
voor de dokbrug tc , het sloopen dier 
brug cn dnnrvoor in do plnnts bouwen van eene dub-
bele ijzeren brug met gcmctsclden onderbouw cn bij-
komende werken. 

Linden, tu 6 uren, door bet gemeentebestuur: het 
houwen van een nieuw raadhuis, mul veldwacliturs-
woning cn hcrgplantucn, mul levering der  moeste ma-
terialen. . bij  dou architect  Achtcrbergh, tc 
Boxmeer. Aanw. te  uren. 

, ( Jun i' 
, to 11 uren, in u Wijnberg : hot slatten 

dor vaart, loopende van uit dc Bolswarder—llarlin -
gervaart tot llardatcrp,  lang 3905 . Aanw. 12 
Juni, te 10 urun. 

Cauda, te 11 uren, door het bestuur  van den gc-
combiueerden veenpolder  van Zwammcrdam en -
wijk , in e : bet maken van cea machine-
gebouw, tevens woning voor  den machinist, met ko-
lenbergplaats en vorder  bijbehooreudc werken. 

e , te 11 uren, door  het cal. waterschap 
Scherpenisse, in hut gemeentehuis: het herstel, dc 
vernieuwing cu het onderhoud tót 30 Apri l '77 van 
do aarde-, kram-, rijs- on steenglooiing wc riten. 

, to  uren. door  dun dijkstool van bet 
polderdistrict Arnheinschc-cu-Velpschc Broek, op bot 
gemeentehuis: de herstelling van den Aruhcinschoii 
llroekdijk , den Sehnapsdijk, den Bruekdij k uu den 
Overhaagsohen dijk , in 2 pure Annw. 10 Juni, tu 
9 uren, aanvangende bij  do Brock-duis. Bilj . iuz. 12 
Juui hij  den secretaris. 

, to 4 uren, door bet . C. kerk- cn 
armbestuur van Zutfen, op het orve Garstink: het 
maken van con zaadberg met afdaken op dat erve. 
Aauw. op deu bustediugsdag. 

Wapiindag, S Jun i. 
. tc 10 uren, iu het gemeentehuis: hot 

achtjarig onderhoud der  werken aan de buitenhaven 
van . (llcrbcst.) 

'a-llage, to 11 urun, door  het. ministerie van bin-
nen), zaken: de vercischo vernieuwingen cu herstel-
lingen nnn de - cn oeverwerkcu iu de 
Nieuwe- en , het Scheur cn do t el, in 
Zu d-llolland, met hot onderhoud vau 1 Juli '76—30 
Juni *77. Aanw. 9 en 12 Juni. g /"S146. 

Gat* , te 11 urun, door het poldei bestuur vun 
de Breede- Watering- bew es ten- Terseke, in c Prins 
vnn Urnujo : het maken vun werken tot ouvorverdc-
diging. 

 te 12 uren, door het waterschap der  rivier 
de  lummel, op het raadhuis: het vurbeturuu van ge-
noemde rivier  tusschen Boxtel en St.-Oodcnrode. 
Aanw. 7 Juni, tc 9 uren. Bilj . inz. 13 Juni. bij  dun 
sucre taris-penningmeester. 

, tu 12 urun, ten gemcetitobuizc: bet 
stichten vau 2 schoolgebouwen nldaar. Bilj . inz. 13 
Juni , VOOC 'sav. S uron, 

Uun  i i ij k , bij . F. ten : hut bouwen eeuer 
nieuwe kerk vuur de Chr. Geref. gemeente.  n' j 
Ton r  voornoemd. 

,  Ju t i l . 
vtii i ieiniii indiii i» , te 11 mvu, door het dijkshust. 

vanden Vrije n Wilhelniinapoldcr , in liet gemeentehuis: 
lo. hot herstel, de vernieuwing on bet onderhoud tot 
30 Apri l '77 van de aarde-, kram-, rijs- en stronglooi-
iiigvvcrkon aan dc waterkeering vau dien polder; 2o. 
hot maken vau werken tot verdediging van den on-
derzec-cbon oever. Aanw. 9 un 12 Juui. 

Beramn, tc 12 uruu, door  Jhr. . J. ^E. A. van 
PenhujSi oene bepolilering vau lauden, gelegen ten 
zuiden van bet voormalig klooster  Sicgorswolde ouder 
Gerijp t in de gemeenten Tictjcrksteradeel en Smallin-
gcrlamt, door het maken eener  bedijking lang 8480 

 en hut fraveu eener  opvaart danrnevous. 
i . n inU, te 12'; i uren, door  dijkgraaf on heemraden 

van den Zuidplaspolder in Scliichuid, in e Zalm: 
het onderhoud van, benevens dc vereischt wordende 
levcruutit-u auu do wind- cn stooinmolens, sluizen, 
bruggen eu verdere getimmerten dos polders , ingaande 
l  '76 en eindigende: voor dc molens31 Uec '76, 
voor do verdere werken 30 Apri l '77. 

, tc  uur, door het ministerie van justitie; 
liet uitvoeren van eeuige werkeu aan hut huis vun 
armst en justiti e te Assen. Auuw. B Juni, te 12 uren. 

\\ee»i>, to 1 uur, door  hut college van dagclnksch 
bestuur van den Gcmcousclinpspojder  onder  Wecsp, 
Wamperkarspel, n en , in c : 
het eenjarig onderhoud van deu schc prad- wind water-
inden ind beliuigrijk u vernieuwingen, als: krimp , 
walurganguu, brug, schoeiiiigwerkeu enz. 

 tc 2 uren, door de maatschappij  tot expl. 
van Stun tsspoor  wegen , san bet centraal bureau: de 
levering vau 120 stalen tongbewegitigcn. ton behoeve 
der Staatsspoor  wegen. 

, te- 2', ureu, door het ministerie van 
binnenl. zakeu. aan het gebouw van het prov. best.: 

het verlengen van den m aan do noordzijde van 
het t bij  Enkbuizen. Aanw. 10 Juui. -
ming ƒ76,000. 

, door bet ministerie van oorlog: de levering 
van 6000 . on 40,000 . steenkolen, ten dienste 
van gen. ministerie, van 1 Juli '76—1 Juli '77. Bilj . 
inz. vóór 1 uur. 

, door  den Veenpolder  van Echten, bij  den 
voorzitter: lo. herstellingen aan do Turfschuur  bij  de 

, 2o. het maken van kelders in de sluis-
wachters woningen bij  de - en Oostelijke vaar-
ten; 3o. oene beschoeing en een stek bij  de sluis-
wachters woning nau de Oostelijke vaart; 4o. herstel-
lingen aan het stoomgemaal; 5o. hot maken van eene 
nieuwe roede cn vijzel in molen no 8, van 2 nieuwe 
raderen iu molen no. 3 cn een nieuw rad in molen 
no. 2; 6o. het bouwen van een nieuw wagenhuis; 
7o. het maken van ecu dok in de ringvaart bij  molen 
no. 3. Aanw. 10Juui, tc 12 uren. 

Saam, door  volmachten der  marken van Bonuou 
en Gieten, bij  C. . : het bouwen van eene 
houten draaibrug over het p over  deu weg 
tusschen de marken vnn Bonneu on Gieten. 

i i i i i i n i . bij  B. . du Gelder: bet bouwun vau een 
schuurtje cn de verbouwing van ccn koehuis tot 2 
arbeiderswoningen. 

, l « Juni. 
, te 12 uren, door  hut miuisterio van 

binneul. zaken, aan bot gehouw van het prov. best.: 
het houwen van oene directie- eu arbeiderswoning te 
Nes op Ameland. Annw. 10 on 12 Juui. g 
ƒ 4150. 

, tu 12 uron, door het prov. bestuur: 
het verrichten v.in uitdiepingen in du Trekvaart van 

m uaar  Sirotdios un hut u sdicp, in 2 
perc. Aauw. den  dag vitór  do besteding. 

, tu S uron. door  den schuttersraad, 
op het nmeenlehuisi do levering van lo. 13 stukken 
donserblhnw schnttcrslakcn ad circa 25  , 2o. 10 

. dubbel zilvergalon en 50 . katoongnlon. 
, 17 Jun i. 

, te 1 -J uren, door het polderbestuur, in 
e Gouden Star: . het lovoren van een ijzeren 

bovenas, wateras en ;  het inbrengen in 
deu 11 vau genocniido zaken, mot hut vernieuwen 
dor wiudpeluw cuz., hot doen van onderscheidene 
metselwerken, maken van ccn zomerhuis euz. enz. 
Aanw. 12 Juni, tu 10 uren. 

Oapelle « d , te 1 uur. bij  S. : bet 
onderhoud van werken van don polder  Prins-Alexnti-
der, als: lo. van dc kunstwerken. 2o. van de garde-
en r'jswerkcn . Aauw. van no. 2 14 Juni, van no.
13 Juni, telkens te l uren. 

, te 1 uur, iu e : het bouwen 
van ccn woonhuis voor  Graaf Van g Stirum, 
op een terrein bij  dc , Aanw. 10 
Juni , tc 1 uur. 

l i l ioon . to J urun, door  bot polderbestuur  van liet 
Binnenland, bij  J . van dor  Straaten: lo. het makeu 
van grintwegen in den polder t Binnenland vanen 
onder , lor  lengte van p. m. 6200 ; 2o. het 
makeu van een grintweg aan Thijsjosdij k iu idem . 
laug ruim 750 . Aanw. te 9 uron. 

, te 5 uron, door  A. C. , in het 
: hut bouwen van ucn bccrenhuis 

op ecu terrein te . Aanw. van 11—1 uur. 
, 11» Jun i. 

, to l uur , door  den directeur  van 's s 
magnziju van militair e kleeding, uitrustin g enz.: de 
levering van 4000 linnen bedlakcns; 700 wollen dekens; 
1700 katoenen heradeu; 1600 idem natteen; 1700 blauw 
katoenen halsdoeken; 3000 paren wollen sokken; 1400 
paren votlodoron muilen; 2000 linnen banddoeken; 
500 linnon voorschoten voor  oppassers; 1200 hallblank 
linnen pantalons; 1000 . groen gestreept gordijn doek, 
ter  broei te van 1.80 : 1000 . idem, ter  breedte 

n 0.S5 . voor  den bóspltaaldienst. 
, tu 1'j  uren, iu het Armenhuis: 0 a. 

de levering van wollen dekens, ongebleekt katoen, 
liiinei i uu pluksel voor  dc arniunitiriciitingun -

, 10 Jun i. 
, te 1 uur, ton raadhuize: lo. de levering 

van 124 s greuon brugdek cn trottoir-liggers ; 2o. 
idem van ongeveer  12' .,  1 eiken brugdek. 

. door bet bestuur der . -
gaarde: hol bouwen vnn een nieuw sociëteitsgebouw 
op het terrein tusschen dun l ea dc 
llataviercn-lraat . Aanw. 17 Juui, Van 10—12 uren. 

Waenidag,  Jun i. 
, te 11 uren, door  hut ministerie van bin-

nenl. zaken: lo. het herstel der  winter- en storm-
schade nau dc , dammen, kaden en ver-
dure aardewerken langs het Pannerdcusche kanaal. 
Aauw.  cu 16 Juni. g ƒ 1 0 00 ; 2o. idem langs 
den , in 2 perc. Aanw. 15  17 Juni. 

g /10.50O en ƒ5000 ; 3o. idcni aan dc -
rivicruerko u laugs hut bovendeel dor . 
Annw. 16 en 17 Juni. g ƒ 66,200 ; 4o- idem aan 
de strekdammen aoa 8, 13 en 17, in de -
wude, onder  Gorinchem eu Woudrichem. Aanw. 14 en 
15 Juni. g f 1S,300; Üo. het doen vau herstel-
lingen en vernieuwingen aan dc k sri vier  werk en op 
don Gcldersdicn , met het ouderhoud der  werken 
van 1 Juli '76 — 30 Juui '77, in 3 perc. Aanw. 14 
Juni, voor  porc.  cn 2 to Zutfen, voor  porc 3 tc 

. : perc 1 /"17.500, pere. 2 ƒ13,500, 
perc. 3 ƒ11,000. 

i t i i i - i i . i . a. ie 1̂  ureu, door  burg. on wclh: cenu 
bolangrijk u herstelling van de glooiingen van het jaag-
pad langs dc r -Bclswardcr  trekvaart , be-
staande in bot opzetten der  wallen mot takken rn 
beeoding. Aauw. 17 Juui, to 9 urcu. 

, S3 Jun i. 
viiase te 12 uren, door het mini-ter  ie van bin-

nenl. zaken: lo. het maken van de grond- cn andere 
werken voor het gedeelte van den spoorweg Arnhem— 
Nijmegen, betuidon de Wunl. Aanw. 12 ou 14 Juni, 
telkens te 1 uur , tc heginnen hij  den linker . 
2o. het maken, leveren uu opsteflon van 4 draaischij-
ven van 13.5 . middellijn , cn het vervoeren cn op-
stebeu van 2s draaischrijvun van 1.3 cn 5.36 . 
middellijn ; 'io. het maken on stellen van oeno gelei-
ding onder  dn draaibrug over het Noordzeekanaat te 
Zaandam, cn het veranderen van du bcstanndo iu-
richtingen tot opzetting van deze brug en van diu 
tegenover de Ooètorduksluis te Amsterdam, met bij -
komen ile werken, ten lie hoeve van den spoorweg 
Nieuwodiep—Amsterdam. Aauw. 12 en 16 Juni, tel-
kens lo 11 uren. 

, te 2'/, uren, door  het ministerie van bin-
uonl. zaken, ann bot gebouw van het prov. bestuur: 
lo. het verdiepen van dc Ooster-buitonhaven te -
dcrablik en het daarna onderhouden ervan tot 31 . 
'78. Aanw. 17 Juni. g ƒ7651»; 2o. het herstel-
len van de stormschade van 20 cn 21 Nov. '75 aau 
de n op . Aauw. 11 Juni. 

g ƒ751x1; 3o. idem aan den loidam langs de 
zuidzijde van het t bij  Enkhuizen. Aanw. 
17 Juni. g ƒ6600. 

, S  Jont 
, tc 1 uur , bij  Schonk: het bouwen van een 

bnitenhuis op een terrein ondor  Wapenvelde, aan den 
grintweg van m naar . 

, 11 Jun i. 
(inningen, te l l 1 , . uren, door  burg. eu weth.: 

het opruimen van hot bestaande verlaat en het bouwen 

van cene nieuwe schutsluis te Bovon-Wildervank. . 
bij  den ingenieur der  stadsvenon, te Stadskanaal. 
Bilj . inz. 26 Juni ter  secretarie. 

Waenadag, | N Juu i. 
, tu 11 uren, door bet ministoriu van bin-

nenl. zaken: lo. dc vernieuwingen cn herstellingen 
aan do n in de Noord,
tusschen t on het Berengat, hot , 
de , de o l eu het Spui, mot hot 
onderhoud van 1 Juli '76—30 Juni '77. Aanw. 21 
Juni. g ƒ21,500; 2o. dc hors teil ingen ea ver-
nieuwingen ann de n op hot Panner-
dcn-clie , deu n en dc , mot het 
ondorhoud van 1 Juli '76—30 Juni '77, iu 4 perc. 
Aanw. 21 Juni. : perc. 1 ƒ13,530, perc. 2 
ƒ10,030, pere. 8 /14.000, perc. 4 ƒ21,910; 3o. het 
maken van een peilput, terp eu gebouwtje voor een 
zolfrcgistreercnden getijmeter te VGrav^ndeel. Aanw. 
24 en 26 Juni. g ƒ 5050. 

, XV Jun i. 
-iiaso. te 12 uren, door hot miuisterio van bin-

nenl- zaken: het maken van eon gedeelte der  werken 
voor den spoorweg Arnhem Nijmegen tusschen bet 
station Arnhem ea do brug over  den . . bij 
den hoofd- cu don scctic-iugeuicur te Arnhem. Aauw. 
22 cu 23 Juni, telkens tc 1 uur. 

Op late  le bepalen daluin. 
, door  burg. euwoth.: het bouwen van ecuc 

l met ondorwijzerswoning cn het verbouwen vau 
hut raadhuis . b'j  burg. un wuth. uu bij  dun ar-
chitect Verschoor, te . 

n . voor do Vereeniging p u zei ven : 
het houwen van OS arbeiderswoningen op het terrein 
Wcrknianslust. Annw. 10 Juui, te 11 uruu. . bij 
du architect J. 1). Bruns. 

l i . bij  U. van dor : het verven eener 
burgerwoning. 

Enkhuizen, 22 : de jaarlijksch e onderhouds-
werken aan de - on Wcslfriuschc om-
ringdijken ; aangenomen door  verschillenden,  wel: 
de pcrcecleu nnn den Noordcrdij k samen voor  /*17,525, 
idem aan dun Zuiderdij k voor / 22,510, idem aau den 
Westcrdijk voor  ƒ7510, idem ann deu Binnendijk 
voor  ƒ 2 7 8 0, idem aan den Winkelcrdij k voor  ƒ 8 3 0: 
alsmede een grintweg vnn Bobbeldijk naar  du r 
voor  ƒ6600. 

, 22 : lo. do levoring van 60,000straat-
klinkers;  minste inschrijver  was B. Berends ten , 
te , voor  /840. 

2o. iduui van 23,600 kubickvormi g bchakte groote 
Queuaslkeien; minste inscbr. waren s en Van 

, te , voor  /4076.25. 
3o. idom van 17,600 kleine idem; minste inschr. 

was T. J. Smits Jz., te , voor  ƒ1383.77. 
Xwal le, 24 : hot doen van vernieuwingen en her-

stellingen aan liet weeshuis iu tlu Broerenstraat: in-
gekomen 5 bilj. , als : 
J. E . , te Zwolle, ƒ 473Ü 
J. . van Osch, „  idem „  3767 
G. . vau Veeu, „  idem „  3019 

. J. van , „  idem „  3600 
A. Bomboff, „  idem „  2996 
gegund. 

m , 24 : lo. hot vernieuwen van hot 
valiant dc n mot sluiswachtcrswonicg; ingek. 12 
bij. , als: 
Wi B. , te Warfhuisen. ƒ 16,999 
J. Vccndijk , „  Obergum, „  16,290 
J- Pot, „  Stedum, „  15,900 
J. . van , „  Bedum, „  15,600 
B. Jansen, „  Westerwijtwerd, „  15,S00 
A. Benninga, „  Bedum, „  15,675 
C. do Jong, „  Nieuwolda, „15 ,600 
J. , „  Bedum, „  15,475 

. Zwolsinan, „  Groningen, „  15,240 
A. SuithorT, „  idem , 14,524 
A. Pastoor, „  Stedum, „  14,473 
E. , „  Sappemecr. „  12,179 
gegund. 

2o. het herstellen vau kanaal boorden ter  lengte van 
988 ; ingekomen 7 bilj. , als: 
A. Benuiuga, tc Bedum, f 3800 
C. de Jong, „  Nieuwolda. „  3425 

. . „  Warfliuizen , „  3425 
. . „  Baflo, „  3414 

J. Vcondijk , „  Oberguni, „  332S 
J. Yeltkamp, „  idem „  328S 
W . B. , „  Warfliuizen . „  3282 
gegund. 

Wln««haten, 24 ; het bouwen van ccn woon-
huis ann den Stationsweg; minste inschr. . , 
te Winschoten, voor  ƒ7923. 

, 25 : het rocoustriiuuron van een 
sebcprad- tot vijzelmoleu; ingek. 6 bilj . als: 
J. Groot, te Wortner , ƒ 10,663 
Van Vredcuduin en Co., „  Zaandijk . „  10,625 
J. , „  Castricum. „  10,484 

. Bol, „  Zijpc , „  10,200 
Aart van . „  Uitgeest, ., 9,970 

. r  Gs., » Cutricum , „  9,945 
gegund. 

, 26 : het op de diepte brengen en 
onderhouden dur  haven te ; minste inschrij -
ver was T. Volker  J.Sz., tc , voor  /4800. 

amiterdam, 26 : hot verrichten van eenige 
onderhoudswerken op 's s werf eu aan 's s 

; minste inschrijvers waren F. Slaap en VV. F. 
de , tc Amsterdam, voor  f 18,386. 

, 26 : bot maken van oene verdieping 
op de helft der  gemeenteschool no. 3; ingekomen 12 
bilj. . nis: 
W. do Jong, tc . f 5202 
W. , „  idem ,. 5000 
Peuters on Stniaart, „  idem „  4999 
1). dc Vries. ., idem „  4998 

. , „  idem „  4988 
P- , „  idem „  4912 
8. Gooien . „  idem . 4900 
Gebr. . „  idem ., 4890 
P. Vcrhcij , „  idem 4888 
Gebr. Jauzcu, „  idem „  485S 
Gebr. , „  idem „  4816 
Gebr. . „  idem ., 4809 

, 26 : het inrichten van /alen voor be-
smettelijke sicken in 's s hospitaal; minste inschr. 
was . , te Utrecht, voor  /4509. 

Viauen, 26 : verschillende werken laugs dc 
- on Noorder-1A ngedij  kun , niet hot éénjarig on-

derhoud van het dijkhui s aan de sluis to Amoidoenz; 
aangenomen door: pure. 1, A. A. , tc , 
voor  ƒ 5 6 0: pere. 2, . Tromp , tc Ueukolum, 
voor  ƒ 6 0 0 0; pure. 3, P. van 't Verlaat, te -
veld, voor  ƒ5500; perc. 4, . , te Go-
richeni, voor  ƒ 5 8 0 0; perc. 5, . van Wijngaarden, tu 
Vinnen, voor  '0290; perc. 0, W. van GefToii, te 
Viancn, voor  ƒ 3 9 9 9; perc 7, . van Wijngaarden, 
voor  / 8 1 » 0; perc. S, . Pannekock, te Asperen, voor 
ƒ 0 5 8 1; porc. 9, dezelfde, vuor  ƒ1350: pero. 10, J. 
Sterk Tz., te Spijk, voor  ƒ 3 9 0 0: porc 11, B. Sterk, 
te , voor  ƒ 8 8 0. 

, 26 : de gewone onderhoudswerken 
aan deu polder ; ingek. 4 bilj . als: 

P. , tu Breskens. ƒ15 ,288 
. Bolicr . „ , „  15,005 

J. , „ , .. 14,700 
[. vau e , ., Breskens, „  14,418 

Aaaen, 27 : hut afbrukon un wedcropbouwen 
vau oen woonhuis voor  V. van der : gegund aau 
G. Stel, te Assen, voor ƒ 1770. 

, 27 : het verbouwen VOO de lokalen 
der meisjesschool, in 2 perc; gegund: perc.  nnn A. 
do  BO W, don , voor  f 3519; perc- 2 aan 
G. dc Jonge Az., voor  ƒ210. 

, 29 : de levering vau ruwo Naam-
scho vloeren; één biljet ingekomen van P. . -
te Groningen, a ƒ 1.30 por . 

, 30 : lo. het horstellen en verbeteren 
van do Bijkstulugraaflijnc u laugs dun . spoorweg 
tusschen m on ; minste iuschr. was 

. J. van Zanten, tc , voor  ƒ 8 4 5. 
2o. idem vau dc lijnen langs dou Staatsspoorweg 

n -Groningen en n  mot 
inbegrip dor  zijlijne n F.nnckcr, Grouw , n Veen 
cu Stecnwijk; minsto inschrijver  was J. , te Jouro. 
voor  ƒ1347. 

, 80 : hut bouwen vau een woon- cu 
winkelhuis op bot Spiegelplein, ondor hot beboer  van 
don architect Th. Assclcr; minsto inschr. was J. van 
Wnltcren, te Amsterdam, voor  /14,200. 

m 30 : dc werken un leveringen aau hot 
 cum raad schap van Suhielnnd; ingeschreven als 

volgt: 
lo. voor dc - eu Sobertnboofden, door  J. . 

, tc Nkuwcrkcr k a;d Usci, voor  ƒ550. 
2o. do luvering van BWaar timmurhoul , in 3 perc.: 

perc. 1 cn 2, Wed. . Bogaerdt ea Zn., te n 
s , resp. voor  ƒ 6 98 un ƒ 6 9 0; perc 3, A. de 
Jong, tu Gouda, voor  ƒ220. 

. bedijking van deu : T. e , 
tc , vuor  ƒ3700. 

4o. defecten uan Schiclnnd's hongeu zeedijk, iu 10 
porc: pere. 1. A. van Staveren, te n a/o , 
/'S30, pure. 2 cn 4, A. van dur  Cliijs , te Capelle a/d 
Usui, resp. ƒ190 en /'400; pere. 3, 6 ou 8, G. van 

, lo Ouderkerk ad , resp. ƒ 1 3 5, / 840 en 
ƒ 1 6 5 0; pure. 5, E. , tc Bergambacht, ƒ 350: 
perc 7, VV. , te Niuuwurkur k a d , ƒ 340; 
porc 9, . Vurroeu, idem, ƒ 30(1; pure. 10, A- e 
Jz., tu . r*380. 

5o. hot Schutvcrlaat tr  Oversohif: A. van dur , 
tu Oversehie, ƒ 180. 

rtreolil , 311 : het afdammen dur  middonopening 
van de spoorwegbrug over  de rivier  du k te Breda, 
en het. maken uu leggeu van cuuc noodbrug, teu be-
boeve vau den spoorweg ; ingek. 
6 bilj. , als: 
A. van Glabbeek, te Breda, ƒ 12,900 
W. van Glabbeek, „  Prinsonhago. „  10,960 
C. U. , „ , „  10,670 
B. Vcrlegh, „  Ginnckcn, „  10,400 
C. J . Sonucvcld, „  Willemstad, „  9,935 
A. ,  Zevenbergen, „  9,2'Jl 

Tiel . 30 : lo. de verbetering der  gasfabriek; 
hoogste inschr. was C. Eykelen, te Nijmegen, vuor 

ƒ10 ,700; minste inschr. VV. . van , te , 
voor . 

2o. het maken van eeu gashouder; hoogste iuschr. 
wns W. n  Zn., le , voor  ƒ30,290; 
minste inschr. . van der , lu , 
voor ƒ 17,457. 

. 31 : het bouwen van O diamant-
slijpt ri j  op eou terrein in de Valkonhurgerstraat; 
minste iuschr. wns . ,1. , to Amsturdam, 
voor  ƒ89,986. 

n , 31 i : lif t boiiwoii van cene pastorie 
voor de . C. gemeente, naar  do plans van don ar-
chitect Y. Bij  voet s Gz.; minste iuschr. 1'. Vlas man , 
te Bodegraven, voor  ƒ17,160 

'n-iiago, :() : lo. het kerstellen van den snider-
loidam in hot Zwolsoho p over  330(1 ; minste 
inschr. was C. Bot, tc 81iedrecbt, voor/135,900. 

2o. het leggen van eon strekdam mei aanheehtings-
kri b langs dou rechteroever vau du . 
tegenover  Poruis: minsto inschr. Was W. Blokland Az., 
tc Nedor-llardinxvuld , voor  /68,500. 

 'lilpluldo n . 31 : lo. het makon van oer. ma-
chiiiegcbouw, mot kolonbergpliats enz.: ingekomen ö 
bilj. , nis : 
Van , to n , f 21,950 

e . „  Schipluiden, „  is.2"m 
A. Blok, „  Vlnardinguraiubnuht , „  17,549 
('. van der  Wiel, ., , „  16,199 

. Visser, „  Papeudrecht, „  15,534 
2o. het levcreu en opstellen van een stoomwerktuig-

met stoomketel, scheprad enz.: iugek. 9 bilj. , als: 
. u 

Aotiuii-Gosellselu.lt. te , f ) 
Gohr. Stork, „ . ,, 15,465 
Oosijn, „  Gouda. „  13,112 
Nering Bugel, „ , „  12,906 

s un Torineulcn. „  Zwolle, „  12.7S2 
Smulders. „  Utrecht, „  12,490 

j  „Prin s van 
 ,, , „  12,196 

Walker, Stronok on 
Van , „ , „  12,000 

(iebr. , „  Borne, „  9,850 
, 1 Juni: de nau- en verbouw van ecu ge-

deelte  Polytechnische school te : minste in-
schrijver wns .1. van der  Vlugt, te , voor 
ƒ 37,760. 

PRIJSVRAAG . 
 der  Sociëteit »7'rouii ' moet tdijken' 

te Haarlem, loven hij  deze  sum van
 it , voor het

 van verbouwing <ler
 van de

e kosten van verbouwing m 'gen de som van 
40.000 Gulden niet overschrijden. l programma 
niet den platten grond dor  bestaande lokalen is 
op franco aanvrage e bekomen hij n voor-
noemd. 

Haarlem, i

N 

| 

l 

lu do onmiddelijke nabijheid van
wordt T E P aangeboden, bij/onder  gunstig 
ann hut water  gelegen  tot hot bou-
wen van Fabrieken. Adres franco b.ieven. motto 

 hij  den r . T. 

vnn  der 
school te  op 

 Juni j  voor i n
iu het Gemeentehuis te e inlevering der 
hilletten moet dus dnags te  geschieden. 

http://lo.de
http://aldn.tr
http://lloKprtl.no
http://Aotiuii-Gosellselu.lt


 —  Juni

E . 

Gevangenissen. 

Op G 15 Junij  l ö / t i , des namid-
dag*, ten één ure, zal in een der  lokalen vun het 

e vnu Justitie, in de Nobelstraat tc 'sGru-
venhage, bij enkele inschrijving worden aanbesteed: 

t hestek ligt ter  lezing: te '$Gravenhage 
in gemeld lokaal; te Amen in de gevangenis. 

t is voorts op franco aanvrage, te bekomen 
aan bet e van Justitie, en bij  den Op* 
zigter . C. S te Assen. 

n worden gegeven door den -
nieur-Architec t voor de gevangenissen en regts-
gebouwen J. F. t te 's Gravenhage, 
en door den Opzigter  voornoemd. 

Aanwijzin g zal worden gedaan g 8 
Junij , des middags ten 12 ure. 

'H Gravenhage.  Junij . 

Voor den , 
 Secretaris-Generaal, 

. 

r  ol van wego bet Hestuur van het Wa-
terschap ilcr rivier tic  ca., zal worden 

: 

Bestekken zijn op franco aanvraag, tegen be-
taling van /'0,50 verkrijgbaar bij  den Secietaris-

r te Boxtel en bij  den r 
te Stratum. 

Aanwijzin g op het terrein wordt gedaan den 7" 
Juni , beginnende bij  dc Ontlastsluis te St. Oeden-
rode des morgens ten 0 ure. 

n te bekomen bij  den r van 
het Watet schap te Stratum. 

hischrijvings-billetten in le zenden vóór of op 
den 13 Juni 1876 bj} den Secretaris-Penningmees-
ter te Boxtel. 

Opening der  Billetten op het s te Boxtel, 
den 14 Juni, des middags ten 12 ure. 

7 
Up g den 20 Junij  e. k., des namiddags 

ten één uie, zal ten e dei'  Gemeente 
Zutplien worden aanbesteed: 

li e voorwaarden liggen ter  l.enieente-Nprretarie 
ter  inzage. n geeft de Gemeente-Ar-
chitect. 

E " 

 lc

G 
T  van  zal 

op Vrijdag den 0 Junij 1870, des voormiddags 
ten elf ure, ten e aldaar, onder  nadere 
goedkeuring van den Gemeenteraad, publiek aan-
besteden : 

liet bestek en voorwaarden liggen ter  inzage 
op de Gemeente-Secretarie. 

e inscbrijvingsbiljetten moeten uiterlijk  vóór 
elf ure van den voormiddag, den dag der  aan-
besteding voorafgaande, op het s te Venlo 
bezorgd zijn. 

Aanwijzin g in loco, op Woensdag den 7 Junij 
1870, des voormiddags ten 10 ure. 

 Burgemeester 
. J. A. . 

E. . . 

Specialiteit van  ter  bewerking van 

 en schetsen up aanvrage. 

k „de e ÏJssel ." 
 k

Bevelen zich aan tot het n van
 en bet geven van  voor  inrig -

tingen tot uitvoer  ing van c Werken enz. 

S &  VAN . 
- van Zuilen- ni 'aléltiaxii11-groeven 

in , 

, , E STEENES, ENZ-
Nieuwehaven X.zijile 55, . . VAN  POST le Utrecht. 

 Ots. 
Nog enkele Ex. slechts vnn : 

Uitgezochte ontwerpen van vreemden en in* 

landschen oorsprong, til  chromo- en litbogr . 

platen met beschrijving iu prachtband, / 40.00. 

. 

e 2r uil . bevattende 
de platen: 0, détails can drie woonhuizen te Bol-
terdam, door E. J. ; 12, Villa te Voor-
burg, door J. E. VA N ; 13—10, Hoogere 
Burgerschool te Zwolle, met détai ls, door B. 

; 17,  te
door A. C. , is aan de inteekenaars ver-
zonden. 

VOO , 
va,n . «T. E te Utreont. 

e ('iil<|ii«*eiiiiiii«'i i aan een zijde mat, een geheel nieuw soort , taai 
§ ^ * T en sterk,  t o l l e, e , 

p i t -  Un m dubbel gelijmd, W h a l m n n , ; 
en ulle andere Engelsche eu e . Extr a fijne n -

. , , S t i ppe l- en e van geheel nieuwe 
vinding, T e e k e n l i a k cn en . met ebbenhout bezet, O. 1. , A c k e  inanti 

n en n in Tubes, , enz. enz. enz. 

e zou zeer in het Buitenland gezochte  S an e ld r o o gj  en de V e r f -
s t o f f e n, als: Zwar" . W i t , enz. (zoowel voor  buis- uls voor  scheepsgebruik aan te 
bevelen) zijn van heden af tc bekomen bij  : 

 Scheepmakerxhavenzij'Je, No.
e &  Aut i fou i in g Coin posi t ion legen bet aangroeijeu en roesten van n Schepen, 

zul in den loop van Juui e. k. door  bovengenoemde Firm a worden afgeleverd. 

B E T O O N 1 8 5 6 - ^ 1 8 7 6 . 
Aan alle Leden van de J tot ; de t n ; 

aan alle , die mij  gedurende n dlenott i jd met hunne genegenheid ver-
eerden; aan allen die op den - voor mij  onvergetelijke!) — 17r" d '70 tegenwoordig wa-
ren, bij  de aanbieding der e , betuigt de onderteekenaar  langs dn/en weg. 
voo  nu en a l t i j d s l jne e . 

Amsterdam,  J. . . 

_ _ \\m\m. 
k van . Specialiteiten in 

, , -
en . 

N VA N , 

E N 

door wie ook tot het 
Nederland aangenomen op 

V A  ü£3 , 
geeft berigt dat door  haar tot eenige A G E N T E N voor den 

BP8*  verkoop van  zijn aangesteld: 

S &  C ° . te A m s t e r d a m en 

E T & . C ». tc , 

in  inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel 
lijk e voorwaarden als aan de g N" . 3, te Amsterdam. 

.  &  ZOON, 
S t e , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

Z u i d b l a ak N°. 52, 
. 

. 

. 
 en N 

 geijkt ( 
 enz.

van  eu 
alle snot ten van 

Prys voor  ö*2 achtereenvolgende plaatsingen 

één regel ad ƒ | i | .— 
twee regels » o 15.— 
dri e regels » » 20.— 

V e r w a r m i n g ' e n V e n t i l e r i n g 1 

V A N G E B O U W E N . 

e Ondergeteekeiidcn bevelen zich aan voor 
het leveren van

 door  middel van warme lucht, warm 
water ol stoom. 

Boompjes, nieuw nommer 54, 

t l) T T E l i ü A . 

P l e y . i er  &  1'ouip, Amsterdam. Alle -
uieiilen in cement, gips, via. Portlud-Gemnl .1 /T. ' ö nel VJ

ecke  * . Amhem.

n le V e lp te koo|,, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VAN -

E . tc Arnhem. 

n te koop nabij  de n 
! ann den Singel, te Utrecht, te bevragen hij  den 
 architect  aldaar. 

B )

e Volksuitgave der - W e r k e n van . J . VA N P verschjjnt in post Svo formaat, keurig gedrukt op flink  papier. 

Zi j sal bevatten den gebeelen inhoud der  in de bekende blauwe bandjes verschenen 23 deelen en wel
 samen ongeveer 825 vellen druk s of 5860 pagina's. 

Zy zul 18 deeltjes vormen, elk van 25 u 30 vel druk s van 16 pagina's. Om dc twee maanden wordt een deeltje verzonden, zoodat de uitgave in ongeveer  twee jaar  kompleet zal zijn 
Ue prjj s by inteekening is slechts f 1,25 per  deel of ƒ 10,25; buiten inteekening/ 1,00 per  deel of ƒ 2 0 , 8 0. 
l)e inteekening geldt voor het gebeele werk. 

e Uitgevers 

. . . A . T i l . A . W . . 
frW Van de editie in 28 deeltjes, in blauwe bandjes, met vignetten op staal, zjjn nog enkele stellen verkrijgbaa r a / ."»."».t» < >. 

ueüruk l by u. W. VAN  *  C '  — All e  F. W.  JG«».

 11

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

: 

Verschijnt Zondag.. Prij s p«r ! maanden f l.flS. n abonneert lich voor 

een jaargang, A&onderlijlc c 'r . j S cent. 

All e stukkeu en advertentiën te adresseeren aan 

de , te Arnhem. 

: 

Vin t—5 rrgels ƒ 1.—, verder  voor  clkeu regel plaatsruimte 20 « a t l ea 10 ceuts 

r  van hel blad. Advertent iën voorliet buitenland SBreatiperrefrel. 

E OVE E S VA N T 
. 

Er i s wel «een woord, in welke taal ook, dal 
meer  algemeen gebruikt wordt, of waarvan de 
b e t e e k c n i  minder  duidelij k bepaald is , dan het 
bijvoeglij k naamwoord . 

n zegt: «een schoon gelaat, eene schoone 
schilderij , een schoon gebouvr, een schoon ka-
rakter  , eene schoone daad , eene sehoone gedachte. 

Om aan alle deze zelfstandige naamwoorden 
dezelfde toekenning eener  hoedanigheid te geven, 
moeten ze wel een algemeen karakter  hebben, 
dat wij  uitdrukke n door het WOOpd schoon. 

Wat is het Schoone.' 
tie oude en nieuwe geslachten zijn rij k aan 

J kunstenaars en denkers hebben 
df talrijk e uitleggingen getoetst en er  dagelijks 
nieuwe gemaakt. 

Uit bewijst, dal het vraagstuk OOg niet is op-
gelost, hetzij  dat het onvoldoend bekend is ge-
weest, hetzij  dat het tot eene soort van men-
schelijke zaken behoort, welke de wetenschap oog 
niet beeft kunnen uitleggen. 

n beeft algemeen beweerd, dat het Schoone 
eene hoedanigheid it>, die bijzondere gevoelens 
van voldoening en geluk in ons opwekt, en dat 
dit gevoel gemengd is met genoegen en bewon-
dering. n heelt tevens bewiv.en. dal) de wel-
voeglijkheid, de oveieeii>teiiiiuiiig. de eenheid, 
de veischeidenlnid en d>: waarheid er  de onmUbarfl 
voorwaarden van zijn. r  welke van deze voor-
waarden zijn noodig eu voldoend, om in ons hel 
gevoel vuur het Schooue op te wekken? wat i* 
upperawoatig, wat onverwidarlyk . wat butrokkelyk , 
wat toevallig-' 

Zaken, b i j voorbeeld i de modes en zekere 
snort van schilderwerk en bouwkunst, dit'  w i j 

beden fraai vinden, rallen het morgen niet meer 
wetten, ol zouden duizend jaren geleden belacb-
lij k zijn geweest; turwij l de schoonheid van andere 
werken eeuwen doorstaat en erkend wordt door 
de verste nageslachten. 

t kan dus niet anders, of onder de voor-
waarden van bet schoone zyu er  die veranderlij k 
en vourhijgaund zijn , terwij l andere een vast eu 
onwrikbaar  karakter  hebben, dat Volhardt niette-
genstaande de ontwikkelin g dor  mcnschel(jkc be-
schaving. 

t laatste karakter is nooit duidelij k bepaald 
geweest, noch zuiver  losgemaakt van de veran-
derlijk e ên voorbijgaande beginselen, die tot de 
verwezenlijking van bet Schoone bijbrengen. 

Wij /uilen eenige van die beschrijvingen welke 
er  zijn beschouwen, en /eggen , waarom ze ons 
niet kunnen bevredigen. 

Vour Plato was het Schoon het afschijnsel van 
bel ideaal, de luister  vuu het ware, eeue wed<:r-
herinnerlng der  verhevenete schoonheid, welke 
tloor de ziel aanschouwd was in eeu vroeger le-
ven, i ' i r  geoordeeld zou bet karakter  vau 
het Schoone volstrekt onveranderlijk en, evenals 

 le Waarheid en bet , goddelijk zijn. h 
de geschiedenis der  kunst leert ons het tegen-
overgestelde en doet ons zien, dat de werken die 
door de tijdgenooten het meest bewonderd waren, 
verworpen werden door  bel nageslacht. A ri s toto les 
ziet eu erkent liet Schoone in de orde, de regel-
maat en de overeenstemming der  deeleny waaruit 
men zou besluiten , dat de meeste voortbrengselen 
van nijverheid, kunstwerken zijn. 

e wijsgeer  1'latinus heeft de vraag op de 
volgende wijze iu zijne verhandeling over het 
Schoone gesteld: wal is het schoon op zich zelf1 

k zie wel dal deze ot gene vorm schoon is 
ol' deze of gene daad eveneens, maar  waarom 
of hoedanig zijn deze twee zoo verschillende din-
gen schoont 

Welke is de algemeene hoedanigheid, die, in 
deze twee voorwerpen overeenstemmende, ze onder 
het algemeen denkbeeld van bet Schoone rang-
schikt? 

j heeft gemeend er  op te kunnen antwoorden, 
door het schoone met hei goede eu het z\jn te 
vereenzelvigen, met het geheel van de stol'  loste 
maken , om het in den geest te plaatsen. r 
hoe komt het dan dat bet Schoone het kenteeken 
van zekere vurmen, kleuren en tounen UP 1'law 
heeft echter de verdienste gehad de beschouwin-
gen te bestrijden, welke bet Schoon uitsluitend 

(') lu de Pliilclius beschrijft hij  het Schuou ala het-
-'i'i i aau zich zelf voltluet,- als helgecn gulijk eu volmaakt 
" i zich is. , i

; : ; -  deel 6.  geboren iu 205 na J.-C, 
tl u iu j  eeu der  huuhleu vuu tie uieu-
<'  1 ' Schout, /.iju leveu ii dour  1'orphyrua be-
cli reven. 

in de uitwendige kenteekenen van de evenredig-
beid, van de orde en van de verscheidenheid plaatste. 

Eenigen hebben aan het bijvoeglijk naamwoord 
schooti het woord aangenaam voor  gelijkluidend 
of synoniem gegeven. Evenwel is hetgeen aan-
genaam is, datgene wat aan de zinnen behaagt, 
en wanneer de Sakser  beweert dat zijne zure 
melk een overal geliefden smaak heeft, oordeelon 
wij  alleu , dat hij  den zin van ons bijvoeglijk naam-
woord verbastert. Een menigte voorwerpen kun-
nen indrukke n teweegbrengen, zonder in ons 
bet gevoel van het Schoon te duen geboieu wor-
den. t drinken, het eten, bet baden, de 
frischheid vnn den morgen, zijn zonder  twijfe l 
aangename zaken, maar  kunnen wij  ze schoon 
noemen ! n tegen kan een onweder  dat gromt, 
de zee door deu storm beroerd, de voordracht 
van een redenaar  ons zeer  schoon voorkomen, zon-
der dat onze zinnen er  iets aangenaams door 
ondervinden. Üaaruit besluiten wij , dat de naams-
veivanging van schoon door  aangenaam niet ge-
lukki g is. 

n beeft ook getracht voor het aangename 
het nuttige in tie plaats te stellen. 

Wij zullen ons niet ophouden dit woord te 
ontleden, dat tie nijverheid met de kunst ver-
wart , want te veel nuttige voorwerpen zijn verre 
van schoon , en men ziet ook bet nut vau zeer 
vel.' kunstvoortbrengsels, o a. vau de Ven US van 

, niet in. 
n de Hippias van Plato wordt het Schoon 

bepaald door de volmaakte overeenstemming der 
giuiiden op bet doel betrekking hebbende; bet 
aangename en nuttige wordeu door hei betame-
lijk e vervangen. e e Augustinus {zj hecht 
zicii aan deze beschrijving en stelt bet beginsel 
der eenheid vast als de vorm eigen aau het Schoone. 

j beschouwt de orde of regelmaat en de over-
eenkomst als hare hoofdzakelijke voorwaarden. 

t is ontegenzeggelijk, dat uls een voorwerp vau 
kunst bet gevoel van schoon zal doen geboren 
worden, er  overeenkomst in de vormen zij , over-
eenstemming tusscheu liet denkbeeld en zyne 
uitdrukking , cn er  zich ontoereikendheid noch 
tegenstrijdigheid in mogen voordoen. e har-
monie is ulzou eene noodzakelijke voorwaarde 
voor  het Schooue, maar  zij  is lang niet voldoende, 
want meu kan zeer  gevoeglijke dingen zeggen 
die geen enkel schoonheidskarnkter  hebben, en 
toch niet stuiten. n kun eene woning op eene 
aangename manier  inrichten, wat hare bestem-
ming betreft, en wel zonder dat er  zich iets iu 
bevindt, dat iu ons bet schoonheidsgevoel opwekt 
of unn onaangenaam aandoet. Waar is overigens 
de overeenkomst tusscheu een onweder of eene 
ondergaande zon met een landschap in de Alpen'! 

f heeft men bet Schoon beschreven als: 
 wat tegelijkertij d hel vermaak eu de bewon-

dering voortbracht." t is eeu verkleining van 
beginselen, want uien beschrijft de oorzaak door 
de uitwerking . , Wolff en Baiimgarten (4) 
rangschikken het Schoon onder het volmaakte. 

r  wat is het volmaakte.' s eene volmaakte 
wei king schoon/ 

li . iet he. de groote dichter, de diepe denker, 
zegt: e wet, welke zich in hare grootste vrij -
heid eu in bare hoofdzakelijke voorwaarden door 
eeu verschijnsel openbaart, brengt het Schoone 
als in een voorwerp voort. t is waar dat dit 
laatste geene uitwerkin g teweeg kan brengen dan 
op wezens in staat zulke schoonheid te begry-
pcu."  lu een (jrieksch standbeeld, in de Alheti -
scbe scliool 'vau Uapliuel,' in de lliade van -
rus, iu eene schilderij  van Teuicrs wordt door 
duizenden denkers tevergeefs naar  die wet gezocht. 

n vindt er  eigenschappen , gevoelens , denk-
beelden , daden en rede in op eene wijze, dat zij 
in vele gemoederen het gevoel vau bet Schoone 
voortbrengen; maar van wetten is er  uerge.is 
een spoor, tenzij  men de waarheid van uit-
drukkin g | of wel het ideaal eene wet wil ge-
noemd hebben. 

n de wetenschappen wordt het woord wet toe-
gepast op de uitdrukkin g van eene betrekking; 
bei is de formule welke de wyze uitlegt, waarop 
sommige zaken van elkander  ul hangen. Evenwel 
heeft het bijvoeglijk naamwoord schoon evengoed 
betrekking op de zaken als op hare afleidingen, 
eu daarom is de omschrijving van Ooethe hierover 
gegeven minstens onvoldoende. 

t heelt gemeend eene nieuwe toelichting 
van tiet woord Schoon te moeten geven. Volgens 

<;J) Verhandcliug over tie orde en de muziek. 

('< t i - Uauuigarteu the aau het eatetiacb zijn uaaiu 
gegeveti heeft. j  heeft bet Sebooue n door de 
Volmaaktheid tastbaar  gewaakt. 

hem is de schoonheid de vorm van de eindover-
een komst van een voorwerp, voorzoo veel die 
door den beschouwer tonder het doel van eenig 
einde is erkend. n deze tamelijk duistere be-
schrijvin g onderscheidt hij  het schoone van het nut-
tige en het volmaakte, maar ten slotte geeft hij 
slechts een platonisch denkbeeld terug. Volgens 

r is bet schuone het oneindige door bet ein-
dige uitgedrukt . r  wat is het oneindige.' Wij 
begrijpen zeer  goed het Schoon, terwyl het onein-
dige zich niet laat begrijpen. l geeft Schil-
ler onder een anderen vorm terug. Voor hem 
heeft het schoone eene volstrekte waarheid, het-
welk het beginsel van alle waarheid is, te we-
ten: de volstrekte gelijkheid van bet bestaande 
en het afgetrokkene, van het bijzondere en het 
algemeene, vau het werkelijk e en bet ideaal, enz. 
eeue ge lij  hei d uitgedrukt looals tie eenheid die 
ze verbindt , door ze de eene door de andere te 
doen kennen 

Aan deze leer  hecht zicb eeue nieuwe e 
bepaling: »Ue schoonhei! is de getrouwheid zon-
der smet, waarmede het vergankelijke wezen zijn 
eeuwig bestaan vertoont, het eindig verschijnsel, 
zijne oneindige natuur , de geest van God die 
haar  verlevendigt." r is onze beoordeeling 
onmachtig: etoosoo ontsnapt de schaduw aan hem 
die ze grijpen wil . n de schrijver  van deze 
bepaling goed begrepen bad wat hij  wilde zeg-
gen , zoude bij  geen orakeltaal gebezigd hebben. 

Verscheidene hedenda igscbe wijsgcoren , zooals 
v , laten het Schoon in de uitdrukking 

bestaan. in de bekendmaking van het onzichtbare 
J i . r het zichtbare, dei*  gevoelens van de ziel 

' door de lichamelijke vormen. Voor s 
is net Schoone het ware {a) in een tastbaren 
vorm openbaai- gemaakt. Echter is de ware uit-
drukkin g van sommige hartstochten, vau deu haat, 
vau de afgunst, van de gierigheid verre van 
schoon op een menschelijk gelaat, en evenwel 
geeft zij  de gelegenheid tot schoone werken van 
kunst. 

e beschrijving is dus onvolledig. n liet woor-
denboek van de Fransche Academie wordt het 
Schoone beschreven als datgene waarvan de even-
redigheden , de vurmen en de kleuren aau de 
oogen behagen en de bewondering doen geboren 
worden. e omschrijving sluit de poëzie en de 
muziek uit , en treedt terug in betgeen wij  vroe-
ger  gezegd hebben. 

Victor  Cousin, in zijne verhandeling: tvan het 
ware, het schoone, het goede", komt ons voor 
zicli somtijds zoo dicht bij  de waarheid te bevin-
den, dat men zelfs niet begrijpt , dat hy niet ge-
slaagd is Jia.ii'  volkomen te vatten en te uiten. 

' e wetenschap van Cousin droeg deu 
naam van schiftende wijsbegeerte en de schiftende 
wijsbegeerte brengt niets voort. Zy is afkeerig 
van allen vooruitgang; men zoude evengoed Chi-
neesch tegen eeu n kunnen spreken. 

Cousin heeft in Frankrij k de schiftende wijs-
begeerte iu de mode gebracht, en is er  het eerste 
slachtoffer  van geweest. 

n plaats der  sterke overtuigingen van degenen 
die alle belden n V-mi n , heeft  Uij twij-
fel, eu, liet gevolg daarvan, verzwakking geplaatst. 

r  zijn boek te lezen zoude uien zeggen 
dat hij  steeds zeer  nabij  de Waarheid is geweest, 
zonder  haar te kunnen of zonder  baar te durven 
grijpen en haar  zich toe te eigenen. 

e oprechte zielen alleen vreecen niet baar in 
het gelaat te tien , en de beminde dwalingen te 
verliezen, welke by baar  glans verdwenen. 

Cousin, omdat hy alles wilde behouden, heeft 
niets nieuws gevonden, eu niets gesticht dan 
hare onmacht; bij  beeft den wy*geerigen geest 
van verscheidene geslachten bedorven. 

k sthnjl hem bier  letterlij k over, als hy zegt: 
»A  de theorieën, welke du schoonheid tot de 
orde, tot de overeenstemming, tot dn evenredig-
heid terugbrengen, zijn in tien grond slechts 
eeue en dezelfde theorie , welke al bet schooue 
in de eenheid ziet! En zeker is de eenheid 
schoon, zij  is eeu voornaam gedeelte der  schoon-
heid, maar zij  is de scliooubeid niet iu baar 
geheel." 

u meest ware bespiegeling over het Schoone 
is die, welke hel uit twee tegenovergestelde eu 
even noodzukelijke <dementen samenstelt, de een-
heid en de verscheidenheid. Zie eene bloem, 

 zal er  zonder  twijfe l eenheid, orde, evenre-
digheid, zelfs overeenstemming der  deelen in z i jn , 
want zonder die hoedanigheden zoude het wezen 

 Oe «ohoonheid moet doonchjjaeud zijn als het hel-
den water. e vorm uioet steeds het deukbeeltl laten lieu 
dat huur  daartoe de groudeu aanvoert (Winkelmanu). 

der schoonheid er  niet in tegenwoordig zijn , en 
alle dingen der  schepping zijn met een wonder-
baarlij k verstand gemaakt. r  tegelijkertij d 
welk eene verscheidenheid 1 l tinten in 
de kleur , hoeveel rijkdo m tot in de kleinste ou-
derdeelen! n zelfs in de wiskunde schoon 
is, is geen afgetrokken beginsel, het is dat begin-
sel hetwelk een lange keten van gevolgen na 
zich sleept. Er is geen schoonheid zonder  leven, 
en het leven is de beweging, is tie verscheidenheid. 

e eenheid en de verscheidenheid passen zich 
op al de regels der  schoonheid toe." k houd 
op met overschrijven. e heide verhevene voor-
waarden van Cousin, volgende op die van de heeren 
Cousaz en , vuldoen iu geenen deele 
om het gevoel van het Schoone vooi t te brengen : 
want hunne diflniti e van de eenheid in de ver-
scheidenheid zegt ons immers niets. n ontmoet 
ze zeker iu de werken van kunst, maar zij  zijn 
verre, er  bot hoofdzakelijke karakter van uit te 
maken, noch de schoonheid. Trek een cirkel , 
beschrijf'  daarin eene reeks gelijke cirkels, be-
schik stelselmatig rondum het middelpunt, be-
schilder du gewone figuren iu<;t de kleuren van 
deu regenboog, cn gij  zult volgens Cousin een 
voorwerp van kunst hebben. 

u zijne beoordeeling heeft hij  gesproken van 
het gevoel, van de beweging, van de gedachten, 
van hetgeen bet leren uitmaakt! j  heeft dat 
leven en het schoon slechts begrepen uit het oog-
punt van de verscheidenheid zijner  openbare uit-
drukkingen , van het verschil zijner  vormen, hij 
heeft er  slechts een onvolmaakt beeld van gezien. 

t is zeker dat er  geene schoonheid zonder 
leven is, wat de mensch kenschetst in zyne ziel; 
en het Schoone bestaat niet voor hen, die geene 
ziel hebben. r  Cousin heeft niet ingezien 
dat voor het Schoone het leven zelf eeu noodza-
kelij k vereischte is, en dat daar  waar het zich 
vertoont, de geest de stof in beweging brengt, 
mens agitut molens (8). j  heeft niet gezien 
dat de vormen slechts schoon zijn op voorwaarde 
van door een denkbeeld beheerscht te worden 
dat tol ons spreekt; dat de geluiden alleen dan 
schoon zijn, wanneer zij  een gevoel uitdrukke n 
di t ons treft. j  heeft in de natuur  slechts het 
verschil opgemerkt; iu de kunst slechts de ver-
scheidenheid. e diepe n der  schoone werken 
is hem ontsnapt: de boeken van den mensch en 
van de wereld z.jn voor hem goslotone weten-
schappen gebleven. 

e beer A. 1'ietch schijnt ons, in /iji i werk 
Over het schoone in de natuur, de kunst en de 
poëzie der  waai beid nabij te komen door het 
Schooue ie beschreven als de overeenstemming 
van het denkbeeld en den vorm, door de tast -
bare uitdrukking van het denkbeeld door den 
vorm, zonder dat er eenig doel van nut b\j is. 

e omschrijving, te algemeen in het eerste 
gedeelte, sluit de bouwkunst iu het tweede uit , 
hetwelk tot «loei heeft du kunst  de nijverheid 
te onderscheiden. Zi j  past overigens niet op 
hut zedelijk schoone. Wy"  veroorloven ons cene 
omschrijving aan te halen, welke ten minste het 
voordeel heelt eene sclioone uitdrukkin g te zyn, 
hoewel volgens onze meening onvolledig. Het 
schoone is de glans van het goede. r 
dan bijna alle andere, heeft duze bepaling cene 
zijde die  is, zooals wy later  zullen zien. 
Zi j past zicb toe op hut zedelijk schoone. 

Ue natuurdrif t der  groote kunstenaars, het 
menschelijk vernuft in hunne werken doorstra-
lend , dringt zich aan de menigte op, die onder  den 
na  van ingeving, hun eenen goddelyken oor-
sprong toeschrijven. i inzake van bet Schoon, 
heeft de tyd zyu geloof gehad. Wij  willen te-
gelijkertij d begrijpen eu genieten; de holle zinnen 
voldoen niet meer, de geheiligde spraakleer  heeft 
bij duizenden baar  onfeilbaarheid verloren! e 
vraag moet ontleed worden, al-of er  sprake was 
vau een wiskunstig vraagstuk, en al moesten wij 
zeggen dat het Parthenon, de , de 
Venus van , de a van Goetlie, aat 
zelfs de symphunieen u Uartliold y 
zich tot vraagstu.ken in cyfers herleidden, zouden 
wij  tocli niet voor die uilkomst moeten terug-
deinzen. e menschheid is de eeuw der  droo-
inen en der  illusiën te hoven, en wil recht op 
de zou der  waarheid aangaan. 

Wy hebben het gezegd, wat ons vooral in het 
Schoone treft , en tegelykertyd zyn vast eu on-
veranderlij k karakter  doen uitkomen, dat het in 
alle tydperken doet toejuichen. 

* *  lVe zaug. 

f»l Uladi. Ü06. 
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Wi j  hebben vele van zijn toevallige en ver-
schillende omschrijvingen of uitdrukkinge n kenbaar 
gemaakt. Ons rest nu te onderzoeken, om de 
eene van de andere los te maken. 

Plaatsen wij  ons voor  een kunstwerk ; laten wij 
het zijne uitwerkin g op ons gevoel doen voort-
brengen, en geven wij  ons zeiven alsdan reken-
schap van den te weegge brachten indruk . e 
eerste zaak willen wij  in het kunstgewrocht zoe-
ken, in de reden van zijn, zijne beteekenis, zijne 
uitdrukking. Nu kan de uitdrukkin g slechts be-
trekkin g hebben op één denkbeeld, één gevoel, 
één hartstocht, ééne behoefte, in één woord op 
ééne uitdrukkin g eigen uan die onzichtbare zaak 
welke wij  leven noemen. t meest regelmatige 
gelaat, het meest volmaakte beeld, het voortref-
felijkst gebouw zegt ons niets, wanneer  er  geene 
uitdrukkin g in is; het deelt ons noch belang noch 
aandoening mede; het is een voortbrengsel van 
nijverheid , doch geen werk van kunst. Wanneer 
wij  den zin (onder  de vormen verborgen) ontdekt 
hebben, het gevoel dat ze opheft, het leven dat 
ze bezielt, zoeken wij  instinctmatig ons de ware 
uitdrukkin g voor  tc stellen van het bezielend ver-
schijnsel in het beeld. Vervolgens de uitkomst 
van ons persoonlijk werk vergelijkende met bet 
werk aan ons oordeel onderworpen, zoo onder-
zoeken wij  in hoeverre de kunstenaar  geslaagd 
is zijn denkbeeld voort te brengen; wij  vergelij-
ken of de vorm aan het gevoel beantwoordt, dat 
hij  moet openharen, in één woord of de uitdruk -
king waar is. 

Elke dwaling, elk gebrek, elke ontoereikend-
heid kwetst ons, terwij l de waarheid van de uit-
drukkin g in ons dat gevoel van genoegen en be-
wondering voortbrengt, hetwelk wij  aan het 
schoone toeschrijven. 

r  het leven maakt vorderingen, en haar  uit-
drukkingen wisselen af met den ouderdom van 
den persoon, evengoed als met dien <an de vol-
ken. Overigens is de zin der  vormen en beel-
den dikwijl s overeengekomen en verandert met 
de bewegingen der  maatschappij. 

t volgt, dat de zin en de vormen eeuwig 
veranderlij k zijn en dat het onveranderlijke vrr -
eischte van het schoone uitsluitend in de waar-
heid der uitdrukking bestaat. t is klaarblij -
kelijk , dat wannier  er  sprake is oorspronkelijke 
karakter s uit het leven voort le brengen door 
natuurlijk e en niet door  symbolische vormen, de 
ware uitdrukkin g onveranderlijk blijft , evenals 
zij  zelve: alle eeuwen begrijpen baar, want zij 
maakt zelve een gedeelte van het tot grondslag 
dienend gebied dei- karakters uit , hetwelk de 
mensch en de natuur  samenstellen. t is daar-
om dat de meesterstukken van dc üriekscbe bouw-
en beeldhouwkunst eeue onsterllijk e schoonheid 
bezitten 

 Niets is schoon dan het ware, bet ware al-
leen is beminlyk," 

e uitdrukkin g van eene aandrift der  ziel door 
de kunst kan in geenen deele het gevoel van het 
Schoone voortbrengen, wanneer  de voorwaarde van 
waarheid niet vervuld is. Van hare zijde is de 
tusschenkouist van het leven eene even noodza-
kelijke , hoewel veranderlijk e voorwaarde. Niets 
is schoon als wij  er  geene uitdrukkin g van het 
beste deel van ons zelvcn in ontdekken. 

 werk zou schoon kunnen zijn , zonder 
de uitdrukkin g welke bet karakter  daaraan geeft! 

e gedachte, het genot, de hartstocht, de be-
weging, al die menigvuldige uitdrukkinge n van 
het leven door  de doode stof wedergegeven, de 
vorm, de kleur , het geluid of de woorden kun-
nen aanleiding tot schoone werken geven,
voorwaarde dat hunne uitdrukkin g waar- zij. 

e natuur  is schoon, omdat wij  baar  door  onze 
eigene gevoelens bezielen, omdat wij  ar  onze 
denkbeelden als in een spiegel terugvinden. e 
denkbeelden vnn macht, van rust, van vrede, van 
grootheid worden in menigte in de landschappen 
gevonden, en geven ons indrukke n met eene on-
begrensde bekoorlijkheid . En leeft de natuur  dun 
niet? s zij  niet bet rijk e omhulsel van het eeuwige 
leven dat buiten de werelden omgaat; is zij  niet 
de meest ware uitdrukkin g van dit leven? Zij 
is dus schoon, omdat wij  van hare ziel aau haar 
afstaan. Zg is schoon ook door  zich zelve, door 
haar  machtig leven en bare volmaakte vormen, 
waardoor  in het geheel zich alle onvolmaakthe-
den van het onderdeel uitwisschen. Zij  is schoon 
eindelijk door  den vorstelijken geest, welke haar 
van alle zijden bezielt. 

c schoonheid beslaat alzoo in de openbaring, 
de vertolking, de ware uitdrukkin g van het le-
ven en zijne bewegingen, door  middel van de 
stof en hare eigenschappen, den vorm en de be-
weging. 

r  opdat de vormen van de gedachten en 
de roerselen der  ziel met waarheid door  de vor-
men en de bewegingen der  stof uitgedrukt wor-
den ; dat wederkeerig natuurverschijnselen in de 
beelden der  dichters aangeduid kunnen worden 
duoi de  des levens; dat men zeggen 
knn dat de toorn eeu stoornis en de zee woedend 
is; dat eeue ster  een oog is cn de oogen sterren 
zijn ,  om moet er  tusschen het leven eu de 
slof eeu geheimzinnige verwantschap zijn , eeue 
eenlu-id van wet, die het verstand vatten noch 
begrijpen kan, en waarvan wij  door  het gevoel 
bewustzijn hebben. 

e meest verheven bespiegelingen der  wijsbe-
geerte, gesteund duor  de laatste uitkomsten der 
tiedendaagsche wetenschap, loopen uit op deze 
verhevene gevolgtrekking, die zich aan onzen geesl 
opdringt , hoewel zij  niet te begrijpen is, en die 
de  van het Hezen verkondigt in de on-
eindige verscheidenheid van zijne uitingen. 

l is de innige openbaring dier  eenheid , welke 
onze ital iu bet godsdienstig gevoel opheft, wan 
neer  zij  zich in bet oneindige stort; en het is 
die eenheid van bet leven en van het bestauil in 
de eindige wereld door  hunne vereeniging, door 
de ware uitdrukkin g van het onzichtbare door 

het zichtbare, van het onbegrijpelijk e door  het 
natuurverschijnsel openbaargemaakt, hetwelk het 
gevoel van het schoon doet geboren worden {'). 
Al s broeder  van het godsdienstig gevoel is het 
altij d aan zijne sijde, en somtijds door  de on-
wetendheid met dit verward, heeft het door  nlle 
tijden heen de menschelijke ziel geholpen zich tot 
den hemel te verheden. . 

e wijsgeerigc beschrijving van het Schoone zal 
dus zijn: de ware openbaarmaking der eenheid 
van het Wezen door eindige verschijnselen. 

r  indien de waarheid een noodzakelijk ver-
eisen te voor  het Schoon is, komt het er  voor  al-
les opaan wat wij  door  het woord waar verstaan , 
en de waarheid te beschiuwen n de verschillen-
de rollen, welke /.ij in de natuur  en inde maat-
schappij  onder  anderen naam, vervult 

Amsterdam. J. . . 

Berichten en mededeelingen. 

A N . 

— e locomobile, die iu liet tentoonstellingsge-
bouw tc Philadelphia ol de werktuigen in bewe-
ging moet brengen, is vun  paardekrneht, 

 tut  op te voeren. Zij  weegt 
1,40(1,000 pond. Uf» spoorwegkarren zijn noodig 
geweest , om al de beslanddeelen uit de fabriek 
van Corliss naar  Philadelphia te vervoeren. Onder 
de tentoongestelde machines, die door  deze reus-
achtige locomobile in beweging gezet zullen mor-
den, zijn er  zeven, din '220 wentelingen per 
minuut maken, en eeue vau 240 iu de minuut. 

— Onlangs zijn te , door  zekeren Eunc-
kler , kleine toestellen iu den bundel gebracht, 
eu wel onder  deu naam van allumoir étcctrique, 
die een schoon voorbeeld opleveren vau de sa-
menwerking van twee wetenschappelijke beginse-
len tot toepassing op hel dagelijksch leven. t 
zijn, namelijk, kool-cbrooinzuur-zinkelementjes, die 
in werking komen, zoodra men een knopje neer-
drukt , eu dus nevens de kool, die steeds daar 
ingedompeld blijft , ook het zink met de oplossing 
in aanraking brengt. Een platinasplraaltje, van 
voren aan het werktui g bevestigd, begint nu door 
den electrischen stroom te gloeien. Op zich zelf zou 
die temperatuur  niet voldoende zijn.  andere 
dan zeer  brandbare voorwerpen te doen ontvlam-
men; maar  zoodra het platina iu dien toestand 
in aanraking komt met den damp van petroleum-
aether, of met lichtgas, treedt ook nog de bekende 
catalytische werking van platina op waterstofgas 
in 'tspel, gelijk die door  de e gloeilam-
pjes aanschouwelijk wordt gemaakt. t platina 
wordt daardoor  vau rood-, ontgloeiend en ont-
steekt op die wijze bet lampje, met eerstgenoemde 
vloeistof gevuld, of wel eene gasvlam. 

t  N N E S  A N . 

's-Gravenhage e luitenant-kolonel der  ge-
nie . . de Wijs, commandant in het 5e genie-
commandemeiit te , is als zoodanig naar  het 
2e genie-commandement te Utrecht overgeplaatst, 
eu wordt le t vervangen door  den majoor  der 
genie J . . , te . 

— Z. . heeft den eiviel-iugenieui'  C. . Schols 
benoemd tot leeranr  iu de genie-wetenschappen 
bij  de e e Academie. 

— e r  van Binaenlandsehe Zaken heeft 
benoemd tol lid en voorzitter  der  Commissie voor 
examen li. (artt . t i l — li5 der  wet van i 1803, 
T . J. van deu Berg, boogleeraar  aan de Polytech-
nische school te ; tot leden: . J. F. W. 
Baehr, A. J. van Pesch, . J. Bosscha, . . 
Bebreus , allen hoogleeiaren, J. J. , leeraar 
aau de Polytechnische school; .  .1. k en 

. S. , leeraren aan de e Bur-
gerscholen te t en ; W. . , 
ingenieur  van deu vvatersla.it le ; J. C. 
d'Arnau d Oerkens, leeraar  aan de e Bur-
gerschool te , en C. . , ingenieur 
der e te Amsterdam. 

—- r  den Gouverneur-Generaal van Nederl. 
e zyn de volgende beschikkingen geno-

men bij  het korps van den Waterstaat en 's s 
burgelijk e openbare werken: 

Verleend: een tweejarig verlof naar  Europa, 
wegens ziekte, aan den opzichter  le klasse . 
de Boer. 

Benoemd: tot opzichter  2e klasse, de ambte-
naar  op non-activiteit W. F. . Siller, laatstelijk 
die betrekking bekleed hebbende; tut ingenieur 
2e klasse F. Verstyueu en tot landmeter  3e klasse 

. A. Berkhout en J. U. Polman, de dri e laatst-
genoemden daartoe gesteld ter  beschikking van 
den Gouverneur-Generaal; bij  het mijnwezen iu 
Nederlandsch-lndië: tot boormeester  1c klasse 
voor  den dienst van bet grondpeilwezen, de boor-
meester  2e klasse . J. Th. Vogt. 

Aangesteld: als hoofdopzichter, J. P. J. B. Als-
dorf , laatstelijk als opzichter  toegevoegd aan den 
ingenieur, belast geweest met een ond rzoek om-
trent deu aanleg van Staatsspoorwegen op Suma-
tra , J. . Cluysenaer; bij  het departement dei-

e (standplaats Soerabuia), de adspirant-in-
genieur  C. van , met bepaling, dat hy bij 
zyu korps zal worden gevoerd d ta suite. 

Ontslagen: eervol, uil 's s dienst, met be-
houd vau recht op pensioen, ingaande 1 Juni 
1870, de architect *  klasse j . C. a 

Ontheven : eervol van de verdere waarneming 
der  betrekking vau ingenieur  2e klasse by het ka-
daster, de landmeter  le klasse bij  net kadastraal 
bureau te Batavia J. A. W. van Bergen. 

 de aanstelling van . de Vidal 
de St.-Germain als adjunct-ingenieur  bij  den dienst 

s) . l spreekt iu de „Eugelscbe schounheidïleer" 
van dc onverklaarbare bctuuveriugcu, waardoor  wij  op win-
niige oügenblikkcn bevangen worden, tengevolge van eene 
ouüegrijpeluko uvereeuttemuiing tun«eheu de u 
der  diugeu eu du verrtauUeh.ip vau ou*  /iju . 

j  Volgen» kimt «ju er  twee „sourteu van Scboou, bet 
eeue dat Betrekking beeft op deu tij d eu op dil leven, bet 
audere op bel Eeuwige eu het Oueiudige ' w Oe 

d bneveu over . 

der  Staatsspoorwegen op Java; de overplaatsing 
van deu opzichter  2''1 klasse A. s van Soera-
bnia natir , met hepaling dat hij  ter 
eerstgenoemde plaats werkzaam zal blijven. 

— Als een vervolg op vroegere mededeelingen. 
heeft het hoofdbestuur  der e Tcntoon-
stelling vau Tuinbouw, in 1877 te Amsterdam 
te houden , nieuwe berichten aangaande den voort-
gang de/er  zaak ter  algemeen.*  kennis gebracht. 

l heelt Z. . den g behaagd het be-
schermbeersi-liap dezer  Tentoonstelling te aanvaar-
den en bet bestuur  der  Tentoonstelling is thans 
benoemd. 

t voornemen bestaat, in alle provinciën van 
Nederland correspondenten te benoemen, aan wie 
de behartiging der  belangen van de Tentoonstel-
ling zal worden opgedragen. Ofschoon omtrent 
den duur  der  Tentoonstelling nog geen bepaalde 
opgave te doen is, kan men er  toch op rekenen . 
dat zij  iu Apri l 1877 zal geopend worden. 

Te gelijk met deze mededeeling is het programma 
der  Tentoonstelling van Tulnboow-foortbrengseleii 
verzonden. 

e vroeger  te kennen gegeven verwachting, 
dat de g aan de Tentoonstelling een 
krachtigen steun zou schenken, heeft zich ten 
volle verwezenlijkt. e r  van Binnenland-
sche Zaken heeft bereidwilli g verklaard mede te 
zullen werken, om bet optreden van -
eommitsien in het Buitenland te bevorderen. 

e r  van n , uitgenoodigd tot het 
verspreiden der  programma's en bulletins aan de 
koloniale staatsinstellingen, genootschappen, amb-
tenaren en particulieren, die geacht mogen wor-
den het doel der e Tuiubouw-ten-
tnoristellin g te kannen bevorderen, beeft goedgun-
stig daarop beschikt en ile desbetreffende stuk-
ken aan belanghebbenden toegezonden. 

t verzoek, gericht aan den r  van Bui-
tenlandsehe Zaken, de intending te bevorderen 
van producten uit bet koloniaal gebied van 
vreemde , zoomede uit Staten, in 
audcie weielddeelen gelogen, is dour1 Zijn e Excel-
lentie in dezen zin beantwoord: dat de tusschen-
komst der  Nederlandsche Gezantschappen eu Con-
sultaten is ingeroepen, teneinde door  verspreiding 
van programma's en het verstrekken vau inlich-
tingen , het doel en  belang der  onderneming 
buitenslands te steunen en te bevorderen. 

e r  van Financiën beeft, op verzoek 
van bel llooldbestuiir  , een verordening uitgevaar-
digd , waarbij  bepaald wurdt , dat de visitatie der 
goederen op het terrein der  Tentoonstelling zal 
plaats hebben, eu dat vrijdo m van rechten wordt 
toegestaan auu belastbare goederen , die onverkocht 
weder  zullen worden uitgevoerd. 

n 2en dezer  . dos middags te 
12 uren, had de opening plaats van de Tentoon-
stelling van schilder- eu kunstwerken , die door 
de Academie vau Beeldende n eu Techni-
sche Wetenschappen in haar  gehouwen aan de 
Vest is georganiseerd. 

e indru k is algemeen zeer  gunstig. t aan-
tal voorwerpen overtreft in getalsterkte verre lal 
van vorige tentoonstellingen. e catalogus telt 

 nommers. Er  zijn vele serieuse werken go* 
exposeert!, die de aandacht van kenner  en leek 
in hooge mate verdienen. 

- g had in het Notarishuis de jaar-
lijksche algemeene vergadering plauts van de leden 
der  Vereeniging e Ambachtsschool"t alhier 

Nadat de vergadering door  den heer . Pincoffs, 
Voorzitter , was geopend, bracht de Secretaris 
verslag uit over  1875, waarin bij  ojiwekle tot 
toetreding tot het lidmaatschap, daar  de resulta-
ten der  scboul, ofschoon verblijdend le noemen, 
slechts verkregen waren ten koste van een tekort 
op d*  exploitatierekening. Uit de verantwoording 
van den Penningmeester  bleek dan ook, dat in 
1875 de uitgaven hadden bedragen / 25,004.22, 
terwij l de ontvangsten slechts ƒ 23,252,tiy-'1 be-
liepen  een batig saldo van vorige jaren 
kon die meerdere uitgaaf echter  wordeu gedekt, 
maar  verminderde dat saldo dan ook tot op 
/ 1389.40. 

t een woord van dank, ook aau de dames 
Criellaart , wegens het ingebruikgeven vau grond 
voor  de uitbreidin g der  schoot, sloot de Voorzit-
ter  dc vergadering. 

 Sedert eenige weke i zijn de heeren 
Cuypers, van Amsterdam, en Stolzenberg, van 

, met hunne werklieden iu de Groote 
k alhier  bezig, de prachtige graftombe vnn 

 Bngelberl van Nassau uu zijne gemalin, en 
andere daar  aanwezige kunstwerken, in gips na 
te maken, ten behoeve van het van e te 

e op te richten m van oudheden. 
s werden twaalf kisten met gemodeleerde 

gedeelten verzonden. Zouals bekend is, wordt 
l Angelo voor  den vervaardiger  van genoemd 

beroemd kunstwerk gebonden. B. C. 

e afsluiting vnu de , 
onder  begunstiging van hel weder, met rasse 
schreden vooruit. e kapitale dijk van de west-
kust tot de kleine sluis gereed zijnde, is men 
thans bezig met hel afsluiten dei laatste opening 
tusscheu de kluizen. s tweemaal zijn er  dwars 
over  de opening kolossale zittkstiiksen naast elk-
ander  geplaatst, zoodat met laag water  de dam 
iu den stroom bijna overul reeds te zien is. Niet-
tegenstaande de stroom met geweld over  den 
dam been valt, blijven toch de zinksiukken onbe-
wegelijk liggen , hetgeen een bewrjs is voor  de 
soliditeit, waarmede dit belangrijke werk wordt 
uitgevoerd. 

Van hoeveel belang de voltooiing vuu dit groote 
werk voor  de eigenaars der  landerijen, welke hier-
door  worden ingedijkt , ouk moge zyn , eeu andere 
tak vau bestaan — de kleine scheepvaart en voor-
al de zeevisscherij  alhier—word t er  zeer  door 
belemmerd, e huveu van Zoutkamp, voorbeen 
gemakkelijk te genaken, is tliuti s byua ontoeganke-
lij k , duar  zij  binnen de afsluiting ligt , en wan* 
neer  de ulsluitin g gereed is, ligt de haven droog. 

, 1'i Jun i. 

, 'e  uren, door  het dijksbestuur  van Sal-
land, in e Brabautsehe Wagen: de herstelling vso 

.  vau het s onder  Wijti c tol 
aau het Zalkerveer, in 10 pere. 

. te 12 uren, op het raadhuis  tiet maken 
van een scheidiugswnud iu dr  le arme use liool uan de 
Vriczeslraat. 

Leiden, te 12 uren, door  en wetli.: onder-
houdswerken aan «uilen , bruggen enz. 

,  1 uur. door  liet gemeentebestuur: 
liet verwijden en verdiepen van de door  vaartopen ing 
voor  «le dnkbrug lc , euz. 

Linden, te fi uren, door  liet gemeentebestuur: hel 
houwen vuu een nieuw raadhuis, met vcldwachters-
wnii i i i „ ' en bergplaat . Aanw, te 2 aren. 

Oinii ' i , san tiet postkantoor: de leveriug 
van 300 stère grint . 

, SS Jun i. 
, le 11 uron, iu dc Normaal-schietschool: 

liet uitbreiden der  garnizoensbakkerij  aldaar. 
, te  oren, in  Wijnberg : tiet slatten 

der  vaart, c van uit de Bols -
gerfaart tol Bardaterp, lung S . Aanw. 19 
Juaï, te 10 uren. 

(.ond,,, te  ureu, door  hel bestuur  van den ge-
eo in bi neerde  vecnpolder  van Zwammerdnm en -
wijk , in e : tiet i nuk en vau eeu machine-
geoouw. tevens woning voor  den machinist. 

. te l i aren, door  bet  waterschap 
Scherpenisse, in hel gemeentehuis: tiet herstel, de 
vernieuwing en liet ondurhoud tot 30 Apri l '77 van 
dr aarde-, kram-, rijs- en stcenglooiiugwcrkcn. 

, te 12 ureu. door  den dijkstool vati tiet 
polderdistrict Ariiheinschc-uu-Volpsclie Broek, op hut 
gemeentehuis: de herstelling van den Arnhemsetii-ii 
Broukdijk , enz. 

Tiet, te 12 uren, door  deu dijkstool van Neder-
Betuwe, in bel n : het herstel 
van den afslag ui de glooiingen en krui n aan de -
en Waaldijken in het district . 

i tc 1 , door  den dijkstoel vau 
Ticlerwaard, hij  J, . . Verstegen: het maken van 
eenige sardewerken en basaltglooungeu onder l 
en Opijneu. 

, te 4 ureu, door  liet . C . kerk- cu 
armbestuur  van Zutfen, op tiet erve Garstink: het 
maken vau een zaadberg met afdaken op dat erve. 
Aanw. op den bestcdiugsdag. 

Wucn.rlii; . J Juni. 
i te 10 uren, in het gemeentehuis: liet 

achtjari g onderhoud der  werken aan de buitenhaven 
van . ) 

e te  uren, door  het ministerie van
nenl zaken: de retouche vernieuwingen rn herstel-
lingen  dc - ea oever  werken in de 
Nieuwe- en , tiet Scheur  en dnllariel . in 

, met liet onderhoud van 1 Juli '71 -80 
Juni '77. Aanw.  Juni. g /81*6. 

, te  uren, in c vergulde Zwaan: 
het bouwen van een pand voor  logement  kofllehsii. 

 te 11 uren, door  tiet polderbestuur  van 
de Bn-ede-Watering-bcwesten-Yrrsekc, in e Prius 
van Oranje: de werken tot ocververdediging. 

, tc !2 uren, door  het watersi-ha|i der  rivier 
de , op het raad lm is het verbeteren van ge-
noemde rivier  tusscheu Boxtel cu St -Ocdcnrodc. 

, te 1'i uren, ten gomecnlcliuize: liet 
stichten van 2 schoolgebouwen aldaar. 

Zn nl le. te 1 uur , door  burg. eu weth.: !.ct sciiooii-
makou van liet gemeentehuis. 

i i i i i i i . ' i t i i j k . bij . F. ten : het bouwen eeuer 
nieuwe kerk voor  de Chr. Geref. gemeente. 

s . A Juni. 
i ie i i . -n .e t . iu i -, ie 10 uren, door  den eerstaanw. 

ingenieur, in kamer  Ali i van ksaorne no. 1: het ver-
nieuwen vau eeue beschoeiing te Brielle. ) 

Ede, te 10'.. uren, door  burg. eu weth.: het bou-
wen van een lokaal voor  12 kinderen aan de school 
te Eóervcen. Bilj . inz. 14 Juni. (llerbest.) 

mihe lminada;p, le 11 uren, door  liet dyksbest 
vnu deu Vrije n Willieliniuapolder , in het gemeentehuis: 
lo. het herstel, de vernieuwing eu hut onderhoud tot 
80 Apri l '77 vaa de aarde-, knim-, rijs- cu steenglooi-
iugwerken aan de waterkcering van dien ; to. 
het maken van werken tot verdediging vuu deu un-
derseesohen oever. Aauw. 12 Juni. 

, te  uren, door  den architect 1). E. -
van den Arend, iu het l e : het 
makeu van een fubriekgchouu voor  stoomstcendriik-
kerij  nau het Spuarrm. Aanw. 18 Juui. Bilj . inz. 11 
Juui. 

lierao  te 12 uren, door  Jhr. . J.  A. vau 
Panhuys: eene bepoldering van landen, door  het 
maken eener  bedijking lang 2420 , en hut trraveu 
eeuur  opvaart daarneveus. 

, n 12'/i uren, door  dijkgraaf eu heemraden 
van den Zuid plas pold er  in Schielnnd, in e Zalm: 
liet onderhoud van, benevens de vereischt wordend'-
leveraulicu anu de wind- en stoommoleus. sluizen, 
bruggen cn verdere getimmerten 'les polders. 

. te 1 uur, door  het ministerie vaa justitie: 
bel uitvoeren van eeuige werken aan het huis van 
arrest en justiti e te Assen. 

Wesea, te l uur, door  liet college van dagelSkscb 
bestuur  van den Gemoeiisehapspoider  onder  Weesp, 
Weesjicrkarspel, n eu , iu e Boskaur 
het éénjarig onderhoud van den scheprad-windwnt. r-
in den met heliiugrijk e vernieuwingen. 

, tc 2 uren, door  dc maatschappij  tol expl. 
vau Sbiatsspnorwegen, aan liet cuutraiilbureau: dr 
leveriug vau 120 stalen tongbewegingen. 

. t« j»/, unm, door  hut ministerie van 
binueul. zakeu . aau het gebouw van liet prov. best. 
het verlengen van den m aan de noordzijde van 
liet t bij  Enkhuizcu. g /"7lï,000. 

. tc 8 uren, bij  F. du : hel 
uitdiepen vuu de , ter  lengte vau p. 
m. 1540 . Aauw. te 11 uren. 

, tloor  bet ministerie van oorlog : de leveling 
van li ) . en 40.000 . steenkolen 

 bij  den statioiis-cltet dor . Uzeicii-
: het vcruicuwcii vau 10

landbruggmi over  de bennsloot tusschen Voorsehotia 
cn . 

n . ilonr  commissarissen van den straatweg: 
de levering vau 10,000 beste getrokken straatklinkers. 

, door  den r  van Echten, bij  des 
voorzitter: verschillende w.irkcu n behoeve van dien 
polder. (Zie no. 23.) 

ia««n, door  volmachten der  marken van Bonnen 
en Gieten, bii C. . : het bouwen van eeiu' 
houten draaibrug over  hut . 

, bij  B. 1). de Geldor: hel bouwen vau orn 
schuurljc en dc verbouwing van een kot-huis tol -
arbeiders woningen. 

, ) Jool 
, te 11 uren, door  burg. en weth.: h>-

hel bepleisteren in PortJand-ecmeat van den voorgevr' 
van het stadhuis; 2o. het verven der  brug over  tb' 

s met het wachtershmsje. 
, tc 12 urm, door  liet uiiuistcri o van 

binnenl. zaken, aau het gebouw van het prov. best-

het bouwen van eene directie- en arbeiderswoning te 
op Ameland. Aaow. 12 Juni. g / 8Ü00. 

, tc 12 uren, door  hot prov. bestuur: 
liet verrichten van uitdiepingen in de Trekvaart van 

n naar  Stroobos cn het , iu 2 
 nr . Aanw. den 4cn dag vóór de besteding. 

, tc 1 uur, r  secretarie van den -
li-nimermcerpnldcr : het onderhoud van gehouwen, 

 beseboeiuigen enz over  '70 en
maanden van '77 , iu 7 jicie. 

, " Jun i. 
, tc 10 uren, dtwr  hot gemeentebestuur  van 

Tubbcrgen, bij : hot vergrooten der  school 
tc . Aanw. te B uren. 

Zevenneven, te 11 uren, door  dc gecomb. Noord-
.:  -1m11rier- cn Voordijker  polders, bij  J.Slingerland: 

het herstellen van ccn scheprad-wipwatermolen. 
 tu l i '  , uren, teu gemeente hui ze ; het 

amoveeren van den bovenbouw der  bcstauudc draai-
brug over  de Vaart to Oostcreud, cu iu de plaits 
daarvan makeu eeuer  nieuwe val- of ophaalbrug. 

. te 12 uren, door  het polderbestuur, in 
e Gouden Star: lo. het leveren van eeu ijzeren 

hovenas, watoras en scheprad: 2o. het inbrengen in 
den molen vun genoemde zaken, met het vernieuwen 
 r windpeluw enz., hel doen van onderscheidene 

metselwerken, maken van eeu zomerbuis enz. enz. 
Aanw. 12 Juni, le 10 uren. 

Capelle .. .1 Une l, te 1 uur.  S. : het 
onderhoud vau werken van den polder  Prins-Alexan-
der, als: lo. van du kunstwerken,  vau do  de-
en rij s werken Aanw. van no.  14 Juni, van no.

 Juni, telkens te 10 ureu. 
, U- 1 uur, e : het bouweu 

van ecu woonhuis voor  Graaf Van g Stirnm, 
op ecu terrein  dc . 

, le 2 uren, door  hel ministerie
 zaken, aau liel gebouw vau hel prov. bestuur: 

 oprichten vau een gebouw, bevattende loknleu 
voor  net onderwijs in dc natuur-  scheikunde, be-
nevens slaapzalen , vun eeue , 
van  kegelbaan  vau ecu walmuur, alles ten 
dienste van 8 s veeartsenijschool aldaar. Aauw. 
den u da- vóór de besteding. 

i ibcon. tc l uren, door  het polderbestuur  van t 
Binnenland, bij  J. van der 8  lo. het makeu 
vau grintwegen in deu jsilder t Binnenland vuu en 
onder . ter  lengte van p m. 0200  .  hel 

 van ecu grintweg anu Tliijsjcsdij k in idem , 
lang ruim 750 . Aanw. tc U

, tc - uren, door  A. C. , iu het 
: het bouwen van een heerenhuis 

op eeu terrein tc . Aanw. van 11—1 uur. 
k a l i u m, bij  F. Bakker: het imulcggeii van ccn 

polderdijk op .le plaats bewoond door  J. P.
, lang 2508  Aauw. 13 Juni. te 

l' i
, 10) Jun i. 

i...meren ie 11 uren, duu  burg. en weth., bij 
u W. van de Werken : het bouweu eener  school 

voor . O. eu tici  en stellen der
beleu.  te 9 uron. 

. tc 11 , door  burg. en weth.: het 
leveren en verwerken van 40 stère keislng, het aan-
leggen van p. ui. 500 1 hepuining, 200 1 klinker 
straat, hot herlcggen vau 750 1 bestrating, het 
maken vau  gemetselde zinkputten. Aau  17

 4 uren. 
 te  uur, door  den directeur  van 's s 

magnrijn van militair e klecding, uitrustin g enz.: de 
 van voorwerpen vnn klecding en ligging. 

(Zie no. S3.) 
 er . te VU uren, in het Armenhuis: o a. 

d» levering van wollen dekens, ongebleekt katoeu, 
urnen en pluksel voor  de armeninrichtingeu. 

ililder , door  den eiTstaauw.  verbe-
teren van hel fort . ) 

, SO Juni. 
, lc  uren, door  het waterschap -

, bij  Jau : het verhoogen en verzwaren van 
t  liggende bij  hel stoomgemaal vnu dit water-
schap, tang oug. '." . Aar.w. tc 10 uren. 

/ .u i len, te  uur, ten laalbuize: lo. de levering 
van 12+ 3  brugdek en trottoir-liggers ; 2o. 
idem vau ongeveer '/i 3 eiken brugdek. 

, door  hut bestuur  der . -
gaarde: het bouweu van een nieuw sociëteitsgebouw 
up het terrein tusscheu deu l
lïutnviorcnstnial . Aauw. 17 Juni, vnn 10 —  ureu. 

, 21 Juni. 

, te 11 uren. door  het ministerie vau bin-
nenl. zaken: lo.  herstel der  winter- en storm-
setiadc aan dc u , dammen, kaden cn ver-
dure aardewerken langs  Panoerdsnsehe kanaal. 
Aanw. 14 cn > Juui. g ƒ 4 0 0 0;  idem langs 
den , in 2 perc. Aanw. 15 cn 17

g  10,500 co ƒ5000 ;  idem  de -
rivierwerko u langs hel bovendeel dor . 
Aanw. 16 en 17 Juni. g  j 4o.

 strekdammen nos. 8, 13 cn 17, iu do -
wodo, onder  Gorinchom eu Woudrichein. Aanw. 14 en 
15 Juui. g 18 ; 5o. het doen  herstel-
lingen  vernieuwingen  dc u op 
den Gcldersclu-n Usel. met het onderhoud tier  werken 
vau 1 Juli '70 — 30 Juui '77, iu 3 perc. Aauw. 14 
Juui, voor  pere. 1 en 2  Zul feu, voor  pure.  le 

. : perc.  /17.500, perc. 2 ƒ13,500, 
pcre. 3 ƒ11.000. 

»»»rd, lc 12  door  burg. en wetli: eeue 
belangrijke herstelling van de glooiingeu vau hel jaag-
pad langs dc t warder  trekvaart . 
Aauw. 17 Juui,  uren. 

WoSopj  te 12 uren, door  dc besturen der -
wijkcr- , , en S kcr-en-Nesse
polders, e : het maken van de gebouwen 
eu inrichtiugrn . benoodigd vwr  een tc slichten 
stoomgemaal  de Vecht hij  het fort Uilormeer. 
Aauw. 2  Juni. lusselien 1 en 4 uren 

, te 12 ureu, lo. door  dijkgraaf eu heem-
raden van liet ambacht van West friesland. iu het lo-
gement : het gewoon onderhoud der 
VVcstfriesrli e düksworkeo,  de levering der  mate-
rialen. Aanw. 17 Juni,  10 uren;  door  do com-
missie voor  haugercisJijk: liet gewoon onderhoud 
dor dijken en aanhoorighedeo, met de leveriug van 
atl J grint . Annw. 10 Juni, te 10 uren. 

, %% Juni 
m , lc 11 uren, door  liet ministerie van 

kolomen,  etablissement: de levering, 
 05 pcre.,  2 (10 vlakke Waalklinkers; 

10  kwartieraiatsea voor  infanterie;  losse 
halsdasscn; lederwerken; 5000 glazen voldhessehen; 

 slot- en schoenborstels; 
sabelkwasten eu snoeren tot trompetters; 1000 nani-
zakjes; donkcrhlnuw en grij s kepcrlaken; 15,000 . 
blank linnen; diverse katoenen; bout katoen eii kotou-
ticltcn: gordijn- eu oogjesgocd; sarongs cu spreien; 
nassauhlauw lint :  oliclleschjes vuu hritanni a 
metaal; 3000 .  1000 bedknotsen voor 
kazernos; diverse  vour  de ; 
ijzeren en vertinde spijkers, draad-cn klinknagels, enz.; 
ate  en koperen boatsobroeven]  en vuur-
vaste eemenl; vuurvaste steenen; lood en looden 
pijpen:  divers koper; verfwaren; karl -
en springzeildoek : ateliers- eu magazij  us behoeften voor 

de Staatsspoorwegen; diverse hardsteeneu vloer-
tegels, enz. 

. tc 12 uren, door  hul ministerie van bin-
ueul. zaken: lo. het makeu van de grond- en andrre 
werken voor  het gedeelte van tien spoorweg Arnhem — 
Nijmegen, bezuiden de Waal. Aanw. 12 en , 
telkens tc 1 uur; 2o. hel  leveren en opstellen 
van 4 draaischijven van 13.5 . middellijn , en het 
vervoeren en opstel on van 2S draaischrijvon vnu
en 5.30 . middellijn : 3o. hut maken eu stellen van 
oeno geleiding onder  de draaibrug over  het Noordzee-
kanaal tc Zaandam, euz. Auuw. 12 en 10 Juni, tel-

 >o 1 uron. 
, te 12 uren, hij  Veldkamp: hel 

maken van 100 . halve- eu hm  volle hoofdwijk 
in het BargerWesterveen. 

, te  uur , door  hot bositiur  tier  bedijking 
langs .  het raadhuis: het herstellen vau 
de dijksglooiing van het le gedeelie der r 
bedijking. Aanw. 20 Juu1, te 10 uren. 

/,ieiik/ i '  , te 1 uur, door  liet waterschap Schou-
wen, iu het - hel verdedigen van den 
oever  cn bel afwerken van den ovcr.'eliaalden zeedijk 
aan het district Flauwers. Aanw. > dagen vóór de 
besteding, telkens vau 9—2 uren. 

, tc 2' t uren, door  liet ministerie vau bin-
nenl. zaken, aau hot geitouw vau het prov. bestuur: 
lo. hei verdiepen van de Ooi ter-buitenhaven te -
dcmblil eu het daarna onderhonden ervan tol 31 . 
'78. Aanw. 17 Juni, g ƒ7050: 2o. het herstel-
len vau di stormschade aau do n op 

. g ƒ7600; 3o. ïidem aan deu leidam 
langs tic zuidzijde van het t hij . 
Aanw. 17 Juni. g ƒ0600. 

, tc 3 ureu, in het gemeentehuis: het 
maken van eeue brug over  de Omloonslerwijk in liet 
gebuurte te Surtiiiistcrveen. Aanw. 20 Juni, te 12 uren. 

V  jdag.  Jun i. 
zijne. te 12 uren, door  het gemeentebestuur: het 

vergrooten vau hel schoolgebouw aan de . 
Aanw. 21 Juni, tc 4 uren. Bilj . inz. voor  uren. 

uldehoorn, door  burg. eu weth. van i 1eradecl: 
tiet uitbaggeren tui opslaltcn vau vaarwater, lang p 
iu. 3200 . Aanw. l Juni, tc 11 uren. 

. 14 Jun i. 
 le 1 uur, bij  Schenk: het bouwen van een 

buitenhuis Op een terrein onder  Wupeuvelde, uan deu 
griulweg van u naar . 

. bij  den sccretnris-peiiiiiiigmeester: du 
levering van 80,000 . steenkolen aan de polders Var-

, dc n kateiidreclit . 
, 30 Juni. 

i mei «f om i le  uren, door  burg en weth: de 
leveriug vau 7 kacl.cis, 4S banken enz. voor  gemeen te-
scholen, in 2 pcre. 

w«uien,«oui le . to uren , bij  W. G. van der  Ploeg: 
bet bouwen eeuer  pastorie voor  de . gem. 

, 17 Jun i. 
i ; n ingen, te 1 1 u r en , door  burg. en weth.: 

liet opruimen van hel bestaande vertaal en het bouwen 
van eene nieuwe schutsluis tc Boveii-Wiidervank . 
bij  den ingenieur  der  stadsvenen, te Stailsskanaal. 
Bilj . inz. 26 Juni ter  secretarie. 

Waenxdag, 3tt Juni 
, te 11 ureu, door  liet ministerie van bin-

nenl. zaken: lo. de vernieuwingen en herstellingen 
aau de n in dc Noord, s 
tussctien t en het , het  al legal , 
de , de o l cn het Spui, met het 
onderhoud van 1 Juli '70—30 Juni '77. Annw. 21 
Juni. g ƒ21,500 ; 2o. dc herstellingen en ver-
nieuwingen nau de n op liet Fanner* 
densche , den n cn dc , met hel 
onderhoud van 1 Juli '76 -30 Juni '77, in 4 perc. 
Aauw. 21 Juni. g : perc. 1 r* 13,530, perc. 2 
ƒ10,030, pcre.  / 14.000, perc. ; 3o. het 
makeu van ecu pcilput, terp en gebouwtje voor  ccn 
zelfregistrcerendcu getijmetcr  te 's-Gravjudcel. Aanw. 
24 cn 20 Juni. g ƒ 5050; 4o. du lichting en 
opruim'u g vau een iu dc , hcuudeu liet 

e veer, gezonken vaartuig. Aauw. 24 Juni. 
, te 1 uur, door  hel gemeentebestuur! 

hel n van eeu gebouw, bevattende 0 schoolloka-
len,  gymnastiek- en teckeiischool. 

, ï l» Jun i. 
, lc 12 uren, door  hel ministerie vau bin-

nen), zaken: het maken vau 0BU gedeelte der  werken 
voor  don spoorweg Arnhem- Nijmegen tusschen het 
station Arnhem cn tie hrug over  den . . bij 
dun hoofd- eu den scelie-iugenieiir e Arnhem. Aanw. 
22 en 23 Juui, telkens le 1 uur. 

a lem, te 2'. uren, tloor  het ininisUirii *  vau bin-
nenl. zaken, aan bet gebouw van hel prov. bestuur: 
de werkzaamheden r  voortzetting van dun Sluifdij k op 
du s van Vlieland. Aanw. 24 Juni. g ƒ 4000. 

, SO Juni. 
. te l' l uren, door  het ministerie van 

binnenl, zaken, aan het gebouw van hel prov. best.: lo 
het maken van een gubouw, puilput euz. voor  eene 
zill'regist ree rende peilschaal nabij  de Oostbuileusluis 
te Neuzen. g ƒ  2o. eeuige vernieuwingen 
enz. aan tie lljkszeeworingoa te Vlissingen. g 
ƒ 5 0 0 0; So. het hegrinton vau deu bermweg langs hel 
kanaal door  Walcheren tussclinn de hrug over  het 
Araekanaal en . g  Aanw, 
van al dc werkeu 24 en 26 Juni. 

, S J u li 
m , te 1,, uren, tloor  dc . -

 pOOrWegn hippij : het maken van cene goederen-
loods, met verhoogde los- en iadlugplnals, enz. op hel 

 Zutfen. g
WeamnUa,

'a-llage, tc 11 uren, door  het ministerie vau bin-
nenl. zaken: oenigc werken tot veruiouwiug vau het 
benedendeel der c en tot voortzetting 
vau de watervrij c bedijking langs den linkeroever  dier 
rivier . Aanw. 2s »  Juni.  « innig ƒ 20 ;.on. 

Op lale  fcepalen datooi 
. bij  E. . Ferwerdn: het bouwen eeuer 

huizing voor  de diakeniu aldaar. 
, hij  J. vau tier : eene herstelling aan 

de 2c draaibrug over  de Blijervuarl . Aauw. 17 Juni, 
te 10 uren. 

: hel houwen van  arbeiderswonin-
gen e- a. voor  dc Vereeniging p u zelven". . 
hij  deu architect J. |>, Bruns. 

W minikend» , 
aan deu noorder 
ingekomen 12 bilj , 
T. J. Swets, 
J. tie Jonge Pz., 
O de Groot Jr., 
P. r  Pz., 
B. van den Bus, 
G. . 
C. , 
W. Ambagtshoer, 

. Bcuuder. 
. , 

G. . van n 
('. Blankevoort, 

27 : de 
- cu zeedijk 

als: 
tc . 
„  Ameide, 
„  Seharwoude, 
„  idem 
„ e 
„  l'iirmcrcnd , 
„  Amsterdam , 
„  idem 
„  Seharwoude, 
„  Amsterdam, 

idem 
, 

gemijnd door  C. Blankevoort, voor , 

Vaterland; 

25,000 
„  22,000 
.. 21,000 
„  21,000 
„  21,000 
„  2o,yyfj 
„  20.200 
„  20,000 
„  20,000 
„  19,990 
„  19,900 
„  19,000 

.600; gegund. 

itiasnaar, 29 : de levering aan het hun-heem-
raadschap der  Uitwaterende Sluizen van i > riken-, 
grenen-, vuren- cu dennenhout: pen.  , eikenhout, 
B. 11. Clercx, te Boxtel, ƒ1300, pure. 2. grenen 
balkeu, delen enz., C. r  Pz., te Nicuweudum, 
ƒ 8 3 0, perc.8, grenen delen, dezelfde, /"30Ü.12, porc. 
4, dennen platen, delen en binten, dezelfde, ƒ375 65, 
perc. 5, vuren paalhnlken, . van de Stadt Cz., te 
Zaandam, /170; - - eiken paulhout: ü. k Gz., 
Purmereiid. ƒ809.31; — e. 1400 . ijzeren worm-
nagels: Gevekc en Co. Amsterdam, ƒ350. 

Venia, 29 : het aanleggen eener  aardebaan be-
nevens het  van  geduclte wegs in de 
richtin g van Si.-Urbanus; miuste inschr. was . van 
Gasselt, te Venlo, voor  / 4525. 

Tiel , 30 : lo. het maken vau cone stokerij  nu 
zuiverhuis voor  dc gemenutegasfnbriek j ingekomen 4 
bilj. , als: 
C. Eijkeleu, te Nijmegen, ƒ 10,700 
li . G. Waanders, „  Tiel , „  10,117 
A. Gen nissen , „  idem „  9,300 
W. . vau , „ , „  9,220 

2o. het maken en stellen van een gnshouder: inge-
komen 5 bilj. , als: 
W. n eu Zn., te , / 30,290 

. A. Schretlcn cn Co., „ , „  20,700 
.1. . Nering Bugel cn Co., „ , „  19,021 
W. . vau . „ , „  18,948 

. van dei , „ , „  17,45 
„ , 
„ , 

, 30 : het bouwen van eeu woou- en 
winkelhuis op het Spiegclplein, onder  het beheer  vau 
den architect Th. Asseler: ingekomeu 15 bilj. , als: 

. , te Amsterdam. ƒ 23.750. 
Crommclin, „  idem „  21,S93. 
C. J. , „  idem „  21,893. 
CruiirTc u Schouten, „  idem „  21,889. 
A. , „  idem .. 21,400. 
W. . . „  idem „  20,047. 
C. , „  idem „  19,220. 

. \ la-,  „  idem „  18,650. 
W. J. van Berkuin, „  idem „  18,540. 

n cn , „  idem „  18,140. 
Timmer en Furstuer, „  idem „  17,865. 
Van der  Flier , „  idem „  17,250. 

, „  idem „  15,500. 
J. , „  idem „  14,945.35 
J. vau , „  idem „  14,200. 
gegund aan J. . 

, 31 : de leveringen aau het departement 
van , als: 

./. voor  de directie der  marine te Amsterdam: 
Pcre. 1, moerboiiton enz.: W. n en Zu. /2462.50; 

N. C. Witsen, /1770.4S; Smit en Blok, ƒ 1774.35; . 
S. Stokvis en Zn.. / 10S3.S5; . J. n de Jongh, 
ƒ 1542.75. 

Perc. 2, koperen spijkers enz.: . de s eu Zu., 
r"S77.50; . J. Enthoven en Co., ƒ 833.75: -
vis en Zn., /782.175. 

Perc. 3, Zwcedsche spijkers: . J. Enthoven en Zu., 
/1082; s on , /"9SS.75; C. Willemsz, 
ƒ979.11; N. C. Wilsen, ƒ 909.25 ; G. . J. v. d. -
leu, ƒ 907.55: . S. Stokvis en Zn., ƒ905.25; . . 

, ƒ900.50. 
Perc. 4, gereedscliap|)cu: J. van Zanten en Co., 

ƒ11,281.22: G. . J. v. d. , / S755.60. 
Pere. .1, borstelwerk ens.: ficbr . Jonker, ƒ4029.10; 

s en , /"3603.50: A. Zevenboom en Zu„ 
ƒ2801

Perc. 6, papier  enz.: Wed. . e on Zn. 
; V. Gelder  cn Zouon, ƒ 2S93.73 ; e u ij  ter 

en , ƒ2872.70. 
Perc. 7, n huskruitkislcn : W. n en Zn., 

ƒ0048.75; J. i en Co., ƒ 5808.75; . J. Entho-
ven eu Co., / 5752.50. 

H. voor  dc directie tc Willemsoord: 
Perc. 8, Nooidsche houtwaren : . J. Plant eu Co., 

ƒ1381»; B. s en Zn.. /* 1140; C. en A. , 
ƒ1007.50; A. Vos , ƒ1003.50. 

Perc. 9, iepen- en esschenhout: . n en Zoon, 
ƒ2270; Wed 1>. Vrijda g eu Zn., ƒ 1501. 

Perc. 10, koperen spijkers enz.: . de s eu Zu., 
ƒ3131.25; . S. Stokvis cu Zn., /8132: . J. Ent-
hoven cn Co., / 2058.50. 

Porc. 11, gereedschappen \ J. vau Zanten cn Co.. 
ƒ 15,579.1S; G. . J. v. d. , ƒ 12,488.90. 

Perc. 12, macliinckamerbeliocften: Christie Nolet 
en e , f 11,585.50; . S. Stokvis eu Zoon, 
f 10,766.90. 

Pere. 13, steen: P. Spruïjt , ƒ9681; A. Vos , 
ƒ 8125.25; Gebr. Jansen, ƒ7768.20; . de Vries, 
ƒ 6796.85. 

Perc. 14, bramzeildoek: 8. Plauteijdt, ƒ 3870; Van 
 en , ƒ3805.50; s Sypesteyn Jr., 

ƒ 3 7 1 1. 
Pcre. 15, brandspuitslangC  enz.: . S. Stokvis cu 

Zn., ƒ2047; A. Bikkers en Zn., f 1497.50: W. n 
en Zu.. ƒ 757.50. 

Perc. 10, k euz.: Gebr. Jonker, ƒ3011.42s; 
s ou , ƒ 3174.225 ; A. Zevenboom eu Zn., 

ƒ 2673.15. 
Perc. 17, kantoor-, schrijf- en teekenbehoeftcn: B. 

de Boos, ƒ459.79. 
Perc. 18, pupier  enz.: Wed. . e eu Zu.,/"972.52; 
e r  en . 
Perc. 19, koperen buskruit kisten : J. z eu Co.. 

ƒ 13,524; W. n en Zn., ƒ12 ,516; G. . van 
l en Co., ƒ12,390. 

C. voo  de directie tc : 
Perc. 20, eiken bootshoutcn : Ambagtshcer  en V. 

d. , ƒ 660; Eiudlioven en Zn., ƒ 650. 
Perc. 21, wagenschot, n enz.: Wed. J. 

, ƒ12,099; B.  en Zn., r-8672.50; Eindhoven 
cn Zn., ƒ7347; . n un Zu. ,ƒ7501.60;  W. 
Cammaii, ƒ 7525. 

Perc. 22, e niaslen: . J. Plant en Co., 
ƒ2390; Anibagtshecr  eu V. d. , ƒ2152.50; C 
en A , ƒ1275; J. Boudix eu Zn., ƒ 9 8 7. 

Pere. 23, vurcu spieren: Ambaglshoer  on V. d. 
, ƒ 1200; . J. Plant eu Co., / 1040; C. en A. 

, ƒ950. 
Perc. 24, dennen masten: 0. J. F. Thijssen, r"2340; 

Aaihagtsliecr  cn V. tl. , ƒ1827; J. J. n 
en Co, ƒ 1704. 

Perc. 25, Noordsche houtwiron: . J. Plant cn Co., 
; B. s eu Zn., ƒ589 .50; C.en A. . ƒ 4 8 1. 

Pure. 26, grenen dckdeleti: li. s eu Zn., ƒ 8960; 
. J. Plant en Co., '5940. 
Pure. 27, grenen balk- en Noordsche delen: 11. J. 

Plant en Co., ƒ4276; A. Sligcher  en Zn., ƒ 4117.50 ; 
Ü. J. Boelen, ƒ3675. 

Perc. 2S, greneu ribben, schrootcn en latten: . J. 
Plant eu Co, ƒ 1 3 0 9; Wed. J. , ƒ 1120.75; B. 

S eu Zn., /99t.50; Eindhoven en Zn , ƒ 9 2 5; A. 
Sligcher  en Zu., ƒ790.70; C. en A. , ƒ744.10; 
G. J- Boelen, / 735.25. 

Perc. 29, vuren delen: 11. J. Plan» eu Co, ƒ1120-, 
Wed. J . , ƒ1080; B. s eu Zn., ƒ 9 87 50; 
Eindhoven en Zn., ƒ 9 3 5; G. J. Boelen, ƒ 9 2 0: C. en 
A. , ƒ 7 9 0; A. Sligclier  eu Zo., ƒ765. 

Perc. 30, dennen delen: a s en Zn., ƒ 1430; 
Wed. J. , r*1370; C. J. F. Thijssen, ƒ 1363.50; 
Eindhoven en Zn., ƒ 1 1 9 5; A. Sligcher  en Zu., 
ƒ 1182.50; G. J. Boelen, ƒ 1177.50; O. cn A. , 
ƒ 1052.50. 

Perc. 31, dennen ribben en latten Wed. J . , 

 B. s  ƒ593.50; Eindhoven
ƒ 5 5 0; G. J. Boeion, ƒ 6 3 2 5 0; A. Sligcher  Zn., 
/ 499.50; C. eu A. , ƒ 4 98 60. 

Perc. 32, iepeu en csselieuhout: Wed. . Vrijda g 
en En,, ƒ840; . n on Zn., r"833. 

Perc. 33, gemaakt ijzerwerk: J. van Zanten en Cu., 
ƒ867.90; W. u en Zn., /'785.80; . 8. Slokris 

 Zn., f 600.97; s ou , ƒ568.20; P. 
, ƒ560. 

Porc. 31. koper  in bladen en koperen pijpen: Gebr. 
Abrahams, ƒ2728.10; , J. Enthoven en Zn., /2431.47; 

. S. Stokvis cn Zn., ƒ 2388.53: . de s
ƒ 2370.105. 

Perc. 35, tin: . J . Enthoven en Co., ƒ 463.60; 
Eitj e eu Co., ƒ 4 5 9; . S. Stokvis en Zn., ƒ456.58. 

Perc. 36, zink in bladen: Eitj e en Co., ƒ 7 2 9; . 
S. Stokvis en Zn., ƒ712.32: . J. Enthoven  Co., 
ƒ589.44. 

Perc.  Zweedscbe spijkers: G. . J. v. d. , 
ƒ 1100.05; s en . ƒ 1090.41; , S.Stok-
vis cn Zn., ƒ1088.78; C. Willemsz, ƒ1088.25; N. C. 
Witsen, ƒ1070.75"; . S. . , ƒ 1046.17. 

Perc.38, kramerijeu: J. v.Zanten en Co., ƒ 13,564.75; 
. «S. Stokvis en Zn., ƒ .59»; . S. . , 

ƒ 11,166.90; T. 0. Govers, ƒ10.866.18; s en 
, ƒ10,811.00. 

Perc.  gereedschappen: J. van Zanten en Co., 
ƒ9163.75; s en , ƒ 8272. 

Perc. 40, nmcliinckamerbehoefteti: W. n eaZu., 
ƒ7922.80; li . S. Stokvis en Zn , ƒ 4026.35; Christi e 
Nolet cn c , ƒ3434.20. 

Perc. 41, vijlen: W. n eu Zn , ƒ95:1.08; P. 
, ƒ 740.04; . S. . , ƒ 678.74; . J . 

n de Jongh. ƒ672.60; N. C. Witsen, /"600.42; . 
S. Stokvis eu Zn., ƒ567.64. 

Perc. 42, gas-cokes: C. G. Vocke. a /0.93; B. -
godoorn en Zn., n ƒ0 .60. 

Porc. 43, schaalkoleu: W. u eu Zn., a ƒ13.30; 
F. Wibaut en Zn., a ƒ12.01 ; B. n C  ZU., 
ii f 11  C. ü. Vocke, ii ƒ10.95. 

Perc. 44, smeekoleii: W. n en Zn.,  ƒ0 .82; 
'P. Bongers, ii /0.76s; A. Bructi ,  ƒ0.74; F. Wibaut 
en Zn., it ƒ0.68»; A . r  en Zn . a ƒ 0 . 6 5; B. 

n en Zn., iï ̂ . G 3 : ! t ; C G. Vocke, u ƒ 0 . 6 3 ". 
Perc. 46, loodwit: W. n en Zn., ƒ3510.84; 

Wed. , Block cn Braet, ƒ 2058.22; Ooster  en 
Co., ƒ2009.67. 

Perc. 47, verfwaren: A, Tom eu Zn., / 3483.32 ; 
g en Van Zameren, /"3239.52s. 

Perc. 48, pat rijspoorten, lichtglazcn emu G. . van 
l en Co , ƒ1046.80. 

Pcre. 49, stoon: Gebr. Janzen, . . 
ƒ 1360. 

Perc. 50, kalk, zand en schelpen : Gebr. Jansen, 
ƒ421 .50; . , ƒ .50. 

Perc. 52, vlaggedoek: . van Weeren Jr., ƒ1138; 
Vau p en Co. ƒ1083.48. 

Perc  gareus: J. ('ortenoever  eu Zn., ƒ667.32; 
Goudsche . Gareuspinnerij, ƒ560.40. 

Perc. 55, duigen cu bodemstukken; Eindhoven en 
Zu., ƒ 6 9 1- Gebr. e , ƒ 023; .1. W. . Wciju-
tjes, ƒ690. 

Perc. 50, brandspuitslaugen: A. Bikkers en Zn., 
/2047.50; dezelfden, ƒ2375.50; W. n en Zn., 

ƒ 1016.30; . S. Stokvis en Zu., ƒ 1407.18. 
Pere. 57, ijzeren ballast: Wed. J. C. c en

ƒ2351.25; J. v. d. Pol t en Co., ƒ 2 2 3 5; . S. 
Stokvis en Zn., ƒ2227.50. 

Perc. 58, kom mal ingoed (ijzerwerk): s en -
weler, ƒ 605.79; P. , ƒ 579.10. 

Perc. 00, horstelwerk enz.: Gebr.Jonker, ƒ4116.10; 
s en , /'4041.50; A . Zevenboom en Zn., 

ƒ 3215.30. 
Perc. 61, huiden of leder: W. P. v d. Beugen en 

Co., ƒ3801.10; B. Stürmann, ƒ3439.00; . , 
ƒ3379; E. . . ƒ ; Gebr. Stórmann, 
ƒ 2960.00. 

'ü i>e, : de onderhoudswerken en het doen 
vau grondboringen aan het waterschap Zijpe, in 2 
porc.: le pere. ingek. 13 bilj. . als: 
C Boot, te , ƒ 15,700. 
B. deu Ex ter  van 

deu Brink . „ , „  15,400. 
J. do e Jz., ,. Sirjansland, „  15,150. 
P. J. van , „ , „  15,100. 
J. v. d. , „  Zierikzee, „  15,100. 

Vijverberg . „  Sirjansland. „  15,050.25 
P. v. d. Weuile, „  Goedereede, „  15,050. 

. C. v. d. Entle, „  Zierikzee, „  15,050. 
. Bolier, „  Scherpenisse, „  15,047. 

.1. de e Jz., „  Stavenisse, „  14,984. 
P. J. Visser, „ . „  14,940. 

. Bolier  Cz., „ , „  14,937. 
A. vau Poperiug, „  Bruinisse, „  14,839. 

2c perc. iuguk. 3 biljetten, als: 
A. van Poperiug, lc Bruinisse, ƒ 2700 
C. Boot Wz., ., , „  2200 
C. lloogendoorii, „  Giesendam, .. 1766 

*fave.,iBs«, 31 : lo. do onderhoudswerken aau 
liet waterschap Stavauisse; iugek. 15 bilj. , als: 
W. A. Visser  Jz., te Goes, /'  16,989. 
. J. van . „ , „  16,599. 

P. J. Visser  Pz., - , „  16,490. 
J. . Üiugcns, „  Goes, „  1G.400. 
J. v. d. . „  Zierikzee, „  16,400. 
J. de , „  Sirjansland, , 16.400. 
A. Vijverberg. „  idem „  16,378.49 
G. Bolier, „  Scherpenisse, „  16,300. 
C. Bolier  Ca, „  Bruinisse, „  16,299. 
J. vuu Poue ing, n idem „  16.230. 
.!. c , ., , „  16,200. 
W. , „ , ., 16,100. 
G. Bolier , „  Scherpenisse: ,, 16,039. 
B. don Exter  van den 

Brink , „ . ,. 16,000. 
P. , „  Stavenisse. ., 15,950. 
gegund. 

2o. het doen van grondboringen: ingekomen 3 bil-
jetten, als 
C. Boot, te llaa-iistetlc, ƒ 1875 
J. G. Bruns, „  Arnhem, „  1087 
C. iloogendotirii , „  Giesendam, „  156A 
gegund. 

, 2 Juni: liet maken vau deu jnderbou» 
voor  2 bruggen op Fijenoord; ingekomen 0 bilj. , als: 

 van der  Wegt, le . ƒ 103,000 
J. van , „ , „  91,500 
8. . Tassemeijer  Jr. , „  idem „  90,989 
W. J. Vermaes, „  idem n 87,200 
G. , „ , „  83 400 

. , „  Capelle ad Usel,,, 70.S39 
Swal le, 2 Juni: het vervangen door  een steenen 

dam van een gedeelte paalwerk eu het herzelten van 
1000 . steenglooiing op Schokland ; ingekomeu 3 
bilj. , als: 

. Schut, e . ' 5333 
J. Zw,lisman ,  „  5256
¥. E Terwiudt , „  Pannerden, „  4546 

, 2 Juni: liet maken vnn eeu aardprolicl , 
gedokt met steen; minste inschr. was C. Croon, voor 
ƒ 5110. 

, 6 Juni: lo. de leveriug san tiet departe-
ment vau marine vnn 475 tonstocneu; minste inschr. 
was T. J. Smits, te , voor  ƒ8186.50. 

2o. het maken vau een gebouw voor  den, dienst van 

http://vvatersla.it
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het loodswezen te ; minste inschr. wus 
W. vau , te , voor  /9S7<J. 

, (i Junii lo. het uitvoeren van aarde  r-
ken, lmt leggen ran tporoo en wissels, liet naken van 
knibestralingen enz. op  station Bcrgeu-op Zoom-
ingek. 6 bilj . als i 

. J , e Ber^eo-op-Zoom, ƒ TOÖli 
ti . , „  (iiuaekou, „  6897 

, „  Woeusdrecht. „  6700 
J. E  Wettel*, „  Tbolcn, , ofis? 
E , „ , „  6673 
A. a verveld, „  Wouw, „  6567 

Üo. bet h-ggen van sporcu, bet maken vuu gebouwen 
enz. op het station Nieuweschtns; ingekomen 6 bil-
jetten, als: 

. Zwolsman. te Groningeu. f 270,000 
J. J. Bekker, „ , '„  264,400 
A - 5 Sojua^sma, .. , „  214,000 

. . Palstra, „  Franeker, „  218.fi80 
. A. J. Taverne, „ . „  21 S.stiO 
tmcrifNrt , fi Juni: bet bouwen van 2 stalleu c. a. 

aldaar; ingekomen S biljetten , als : 
. A. T. Taverne, tc , / 98,900 

G. , „ , '„  98,700 
P. Verbruggeu, „  Waddinxveen, „  96,000 
 Galmen, „  Amsterdam, „  95,015 

J. van de . „ , „  1)4,440 
Pietcrsen, „ u , „  98,000 

, „  Amsterdam. „  02,280 
, „  Gouda, „  02,000 

A. S. Scfaaaftma, ,. . „  91,700 
 van Straaten, „  Utrecht, „  91,080 

 ,, idem „  90,743 
Van , ., Amsterdam, „  89,910 
Prinj , „  Amersfoort, ., 89,500 
P. , „ , „  80,490 
Andriessen, „  idem ., 89,444 
W. Jansen, „  Utrecht. ., 89,398 

l en Co., ., Arnhem, ,, 88,500 
Van der  Tas, „  Charlois, „  88,100 

,  Juni: het bouwen erner  school: 
ingek. 3 bilj. . als . 
A. Woltersom. e , , f 14,450 
J. Scholtoineijcr, „ , „  12,788 
J - ° " c n , „ , „  12,346 

. 7 Juni: lo het maken van cen nieu-
wen uitgang builen de Boschpoort, leveren der  keien 
en het metselen van eeu riool ; ingek. 0 bilj. . als: 
J - Gosé, te , f 39,000 
'  „  idem „  32,534 
t«. Schooien, „  Jemeppet, „  39,600 
Wtlkcnlmizen, „  Wijkboveu, „  22 425 
F. Wittelings, ,, , „  28,860 

Prion, „ , „  2V>0fi 
. Ummels, „ . „  2(1.041 

.1. van üjren Pz.. „  idem „  21» S74 
J. P. Prcvoo en 

Jos. Yerua, „  idem „  24,760 
2o. het slechten van de courtine B—(', het overge-

bleven deel vau bastion C en het werk Tettau; in-
gekomen 7 bilj. , als: 

 Oozé, le , f 45,000 
J. vau Oijeti Pz.. „  idem „  20,074 

, „  idem „  29,102 
U. Bebonlen, „  Jemeppea, „  27,100 

. Ummels, „ . „  26,441 
J. P. Prevoo en 

Jos. Torna, „  idem „  24,842 
Cn. Prion, „ , 84,600 

, S Juni: het ouderliouden van 00 ooste-
lijk e lljdolijk e aanlegplaatt net steigers te Amsterdam 

 van den toegang derwaarts,  behoeve van 
den spoorweg Amsterdam -Nieuwediep; ingekomen 
6 blij. , : 
W. Ambairtsheer, le Amsterdam. ƒ 4 9 00 

. West maas, „  Strijen. „  3985 
.1. Galmau, „  Amsterdam, „  3074 
A. l sen, „  idem „
VV. Goedkoop , „  idem , 8847 
A. , „  idem "  8866 

J 
T 

 heeft de oer, n  te 
herinneren aan art. '20 der  wet, laatste :ilin*'a , 
waar  aan de leden het recht wordt toegekend 
om onderwerpen op te geven vour  prijsvragen 

n leden, die onderwerpen wenschen op le 
geven, wurden verzocht, de/.e op te zenden

.Vamen» hel Bestuur, 

G. 1). , Vice- Voorzitter . 

. W . , i'Secretaris. 

.tW'tZV",  ' \ h e t " U i t ™ l ; " l d » . n . l d r . o s . n T T ^ r . 1 

 t o f f . n als: Zwar t . Wit, enz. (zoowel  ti. , „ , , .
hevelen) zijn van heden af te

. 
l S VAN 

 zullen op  den 26 
Juni 1876, *s voormiddags te elf uren, ten -
huize, in het o|ienbaar, bij  enkele inschrijvin g 
aanbesteden: 

e voorwaarden en teekeningen liggen op de 
plaatselijke Secretarie ter  inzage alle werkdagen 
van 10 tot 1 uur. 

n zijn verkrijgbaar  bij  den Gemeente-
irchitect , door  wien op Woensdag, den S  Juni 
1876, aanwijzing znl gedaan worden, annlevan-
gen in de Tusschenschool. 's namiddags te twee 
uren. 

 .Secretaris van Amersfoort. 

VV. .

' "  "  " « v w o » , : 

O V A E &  C°, te
, S c h e e p m a k e r t h a v e n z y d e, No.

n t l f n i i l i n c r  e A » _ . . l . l ._ ... e L 8 An t i fouUn g Composi t ion tegen hel aangroeijen eu roesten van n Schep,.,, | 
zul in den loop van Juni e. k. door  bovengenoemde Firm a worden afgeleverd. 

k van , Specialiteiten bj| 
. , -

en . 

N VA N . 

E N 

. 
r  of van wege het /textuur vun het Wa-

terschap der rivier de  r. a., zal worden 

: 

Bestekken zijn op franco  tegen be-
taling van  verkrijgbaar  bij  den Secretaris-
Penningmeester te Boxtel  bij  den r 
te Stratum. 

Aanwijzin g op het terrein wordt gedaan den 7 
Juni , beginnende bij  de Ontlnstsluis te St. Oeden-
rode des morgens ten 0 lire. 

n te bekomen bij  deu r  van 
het Waterschap te Stratum. 

i in le zenden vóór of op 
den 13 Juni 1870 bij  tleu Secretaris-Penningmees-
ter  te

Opening der i op het s te
den l i Juni, ties middags ten 12 ure. 

. 

. 
éJ8jT t  van

 wenscht vóór 1 Juli j  te ontvangen:
 met  vau een

 ongeveer  lang 14 , breed 
5 . 

e overdekking zooveel mogelijk te maken van 
Uzer  en Steen, en losse houten beplanking tus-
sehen de kolommen. n niet hooger  dun 
/ 2000. Voor  bet best gekeurde ontwerp wonlt 
uitgeloold —; voor  het diaraanvolg le 

n le bekomen bij  het Gemeente-Be-
stuur. 

e n . 

tiemeenscliunpelijk Station Ziitplieii . 

. 
Op g den 3'"  Juli 1870, des namid-

dags te half twee, /al iu het Stationsgebouw bui-
ten de VVillepisponr l te Amsterdam worden tan* 
bfsteed : 

Bestekken met teekeningen zijn van den l.V" 
Juni te bekomen tegen betaling van / 1.50 aan 
het u der j  op den Vfitefl -
duin te Amsterdam. 

n worden gegeven op het bureau 
van den Eerstaanwezend r  voor  deuOox-
lerspoorweg le Hilversum. 

Aanwijzin g op het terrein wordl gedaan -
dag 20 eu Woensdag 21 Juni 1870, telkens des 
voormiddags te elf ure. 

Gegadigden wordt herinnerd dat, overeenkomstig 
§ 434 der  A. V . , de inschrijvingen moeten ge-
zegeld zyn. 

~ " Ï Ï T ~ voo  / 25. 
 ingericht als

 lang 4 meter  breed  meter  75, met .1 
tcaiagsa. Te bevragen  tier  A uan den Boekhan-
delaar .

E ONTVANGE  u a E EN -
N  zal op

4  des voormiddags ten 10 uur, 
iu tie achterzaal der  Sociëteit Amicttia"  aan de 

t te Venlo, ten overstaan van den aldaar 
residerendeti Notaris J , overgaan lot de pu-
blieke veiling bij  opbod van 

van verschillende grootte, te zamen 41 aren 05 
centiaren, zee- gunstig gelegen buiten de voor-
malige Geldersche poort te Venlo, bestaande iu 
door  nommerpalen en kielspitten aangeduide ter-
reinen langs den  innensingel uau tie wegen in 
het verlengde van het l eu de -
strnntj  eu aan dc . 

e aanwyzing in loco znl plaats hebben op 
g den 3 Juli 1870 's namiddags ten 6 ure. 

e catalogus, bevattende de voorwaarden, per-
ceelsbeschrijving, inzetsommen en teekening is 
voor  25 cent verkrijgbaa r  ten kantore van voor-
noemden Ontvanger, cn tegen vooruilbetaling van 
dien prij s door  tusschenkoinst van elk under  Ont-
vanger  der e en . 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kan 
tore van voornoemden Ontvanger. 

. , 

eft heri^ t dat door  haar  tot eenige  voor  d. 

 veikoup  brOOden n aangesteld: 

door  wie ook tot het  inlichtingen worden verstrekt on  voor  geheel 1 
Saterland aangenomen op gelijke voorwaarden als aan d. g N" .  te /tnurterci m 

.  &  ZOON , 
STC >O S te T . 

hebben nieuwe Stoomketels te e g . 

 HU III 
 i v . i 

Z u i d b l a ak N° 52, 
. 

 enz. " a n a k r a c h t . 

T 

O 

T ( iEV l 
t BESTUU  van deu Veeupolder  vun

iu de Gemeente  provincie Friesland, 
 om met  Augustus e. k. uau het 

Stoomvyzelgemaal iu genoemden Polder  in dienst 
te treilen, eeu bekwui

 , gehuwd, bij  voorkeur  zonder -
deren, niet ouder  dan veertig jaren , op een jaar-
wedde van , met genot 
van vrij e Woning, Tu in , llrau d en . 

e bewijzen van bekwaamheid en goed zede-
lij k geding| benevens tie op zegel geschreven 
versoekSChl itieu worden franco ingewacht bij  deu 
Voorzitter  te  vóór of op 21 Juui aan-
staande, terw(j l '  franco aanvrage, de instruc-
tie t'i j  den Secretaris is le bekomen. 

, 31  1870. 

 / Bestuur van den Veenpotder 
voormeld \ 

Y. 0. S , 
Voorzitter . 

T. VAN A E A , 
Secretaris. 

V O O , 
van Th . J. O J te utreciit . 

i aan een zijde mal. een geheel nieuw seoit  taai 
_n iterk ,  F» | i l . . r  loii»- . | , l er - , 

 fi n  dubbel gelijmd, U h ai g 
en alle andere e en e  Eijne . -

 T > . . » t n »E . - . van geheel nieuwe 
vinding, , en .  ebl.enlioui t . «». . , m 

n en V e m en in Tubes, , . rui . enz. 

k „de e " 
DE m m u Co, . 

 teven, » U O i 

i u tger ig t

 l , .| anew wale, n van palen, enz. 

S &  VAN . 

Sieuwehueen S.zijde . 

E. . 

T l 

Specialiteit van  ter  bewerking van 

 en schetsen op aanvrage. 

F. W. T te , 

beveeli nel, voortdurend aaa lol dekkinc 
, Goten. P lat ten . „ , . , „„. , / i l l k . , « | 

eijeu en verder  voor  de levering van alle mat 

lake llrnameale,, ia gedreven, gegotenofaetn 

ken :mk of koper, tin la (iu... en Waterleiding. 

.  te . 
FA  cn  van

voor  welen«chu|,|,elijk gebruik. All e «oorten van 
 en

. enz. enz 

Pnj« voor  achleteeitvolgende |.luat»ingen 
n regel ad f 10.— 

twee regel» ,
dri e regels . .

 C » l i l p 7 / i r n « l e , ^ a m . (||r !„,„„„,, . 

» gips, euz. i t,i a JV'i  per  »l 

' « n T ^ a t e r i T a 7 . 

n te  koop,
iransiigsi gelegen. Adres den r  VAN -

 t . Arnhem. 

— - — _ . . . . ., s , Bri e balan 
Uedtukl h „  U. V , . VAN i a ft f  te Arnhem. - All e stukken

All e stukken e„  «dver tenü. ,, te .dre.,.erei. .,;,„  dei, lted.cteur . W 

n te koop nabij  de , 
aan den S inge l, te Utrecht, e bevragen bij
«rel l  a ldaar. 

Elfde . *». 25. Zondag 18 Juni 1876. 

VOO

, , , S en . 
: F. W. VA N T JOz. te Arnhem. 

: 

Vertchijn t Zondags. Prij s per  -1 muntlen f 1.15. n abonneert zich voor 

eeu jurgaup . Afzonderlijk e nommers bjj  vooraitbeat.'llin E 15 cents. 

All e stukken en advertentien te adresseeren aan 

de e te Arnhem. 

: 

V u 1—6 retreli fi.—, verder  voor  eiken regel pluuruimt e 20 ceati en lOoeaU 

vooreen nommer  van het blad. Advertentien voor  het bnitenland 26 cent*  per regel. 

VA N T JGzu. 
is Arnhem. — Uitgave van 1). A. . 

G VA N T -
TUUT VA N . 

Amice! 

Een zeer  kalme, niet talrij k bezochte vergade-
rin g hadden wij  op 8 Juni jl . Toch waren -
alweder  verrassingen in velerlei aard bereid. 

e vergaderzaal bood, voor  zoover  dit met
vergaderzaal mogeljjk is, een aangenatnen aan-
blik aan door  tal van photographieen van uitge-
voerde werken, van locomotieven, enz. Ook de 
zuur  verworven diploma's voor  onze tentoonstel-
ling te Parij s waren te aanschouwen en later 
nog wat anders, waarover  straks. 

k spaar  u notulen, verslag en geschenken. 
r n punt vordert de aandacht. e Ver-

gadering heeft een lofwaardig k van vertrou-
wen gegeven in het beheer  der  geldmiddelen 
iloor  den Penningmeester, onder  goedkeuring van 
den d van Bestuur. e aanleiding daartoe 
is te vinden in een even lofwaardige vraag, ten 
vorigen jare door  de traditioneele Commissie uit 
de gewone leden gednan, die zich laat lormulee-
ren door  het gezegde: »wat zal ik er  mee doen?" 
namelijk met een bereids goedgekeurde en gedrukt 
aan de leden medegedeelde rekening en verant-
woording. t edele kalmte werd een votum 
van vertrouwen aan tien d van Bestuur  voor 
het vervolg verleend. 

Eene even welwillende stemming heersebte, toen 
ile President voor  de tweede maul in enne open-
bare Vergadering de tjuaestie ter  sprake bracht 
van den aankoop van een eigen lokaal voor  het 

u ut. Wow 1'o.Ji in ls*;' , te A.,nb.'m die 
aangelegenheid ern-tig besproken, was zij , blij -
kens meledecliug vau den President, ook door 
den d van Besiuur  niel uit het oog verloren, 
nog steels verkeert liet t in het j:enot 
van eeu bekrompen lokaal, dat niet is het lokaal 
van die instelling en allerlei ongeriefeljjkheden 
oplevert. t schijnt dat de d van Bestuur 
ernstige plannen heeft om daarin verandering te 
brengen. Althans de President deed het voor-
stel, dat de d gemachtigd zou worden tot het 
doen van stnppcn tut aankoop van een lokaal 
en na eenige beraadslagingen, waarin het prin -
cipe niet werd bestreden, werd de machtiging 
veilecnd, met vaststelling van een vry eerbied-
waardig cyfer  voor  de kosten. 

Ziedaar  een eerste stap! 
t kalme genoegen der  aanwezigen werd ver-

hoogd door  de mededeeling vnn twee zeer  vrien-
delijk e uitnoodigingeti uit New-York en Phila-
delphia, nan de leden van het t gericht, 
om, nis zy de wereldtentoonstelling te Philadelphia 
bezoeken, gebruik te maken van vele faciliteiten, 
hun welwillend door the American Society of Civil 

 aangeboden. Op voorstel van ons wak-
ker medelid J. J. van k went besloten, 
die uitnoodigingen onmiddellij k door  den druk aan 
alle leden van het t bekend te maken. 

e het hier  niet z(jn : velen zijn geroepen, maar 
weinigen zijn gekomen! 

t tdgenlijk programma wns overigens niet 
uitgebreid, zooals gv' weet. Eene inzending van 
den r  van Oorlog, de oiivermydelyke waar-
nemingen aan n , eu vervolgens de lang 
met smart verbeide discussie over  het normaal 
steen formaat. 

Ziedaar  alles! 
t luatstgemelde was das de pièce de resistance. 

r  neen! r  twee ledei der  Commissie 
voor  die zaak zich met lofwaardigen ijver  ten 
derden male hadden aangegord (ten minste étm 
lid constateerde dit) tot den strijd , ook nu zou 
weder  een  ex machina komen om te 
zeggen: Vetol 

e godheid bestond in een tal van ö0 sleeu-
i.tbi ik.uiii'i i , vertegenwoordigd door  het heilig 
getal van  Zy verklaarden zwaarwichtige 
bedenkingen te hebben tegen den inhoud van het 
rappjrt , maar  nog geen tij d tc hebben gehad om 
die behoorlyk te formuleeren. Zi j  wenachten dus 
uitstel iu het nemen van een besluit. 

y Jen algemeenen geest van welwillendheid, die 
deze vergadering kenmerkte, kan het geen verwon-
dering baren, dat, na eenige geestige tegensporrc-
Jing vun de leden . Gosschulk eu G. .1.  niet 
alleen bet nemen van een besluit, maar  ook het 
voeren der  discussie werd uitgesteld, zullende de 
*teenfabrikanten worden uitgenoodigd hunne be-
zwaren nader  te ontwikkelen ter  plaatse waar 
het behoort. 

Strik t genomen wat dus aan het progruromn 
niet voldaan. r  de vergadering werd ruim -
schoots schadeloos gesteld. 

Na de pauze werd zy vergatt op sene mede-

deeling van het lid J. G. Jager  over  de over-
stroomingen van den Tiber  van de vroegste tijden 
tot op heden, waarin het nut van het benoemen 
van wetenschappelijke commissièn. liefst van zoo-
veel leden mogelijk, daghelder  werd aangetoond 
en waaruit tevens bleek, dat een knap Nederlan-
der in ë in de e eeuw geen opgang 
maakte, hoezeer  hij  een zeer  belangwekkend 
boek over  ingenicurszaken in het h ge-
schreven had. e man heet Cornelis . 

Vele vau de bovenvermelde photographieen, 
namelijk die van de locomotieven, waren te dan-
ken aan den belangstellenden yver  van het lid 
J. J. van Coeverden, die een panr  prachtige al-
bums met een begeleidend schrijven had inge-
zonden. 

t lid A. t was niet in levenden lijve, 
maar  in den geest aanwezig, toen het lid A. Ph. 

n de in de vorige vergadering (toegeworpen 
handschoen is het woord niet, maar exceptie in 
niet-untvankelijkhei d of zoo iets) opnam en een 
keurig stukje voordroeg over  hit nut van het 
maken van juiste berekeningen en het stellen van 
juiste formulen. t lid tor. .1. P. Amersfoordt 
vond daarin aanleiding om te spreken over  iemand, 
die hard rijdende over  den kop van het paard in 
de sloot of ergens anders terecht komt, waarop 

 heer n tegenover  dnt uanrd de brug van 
g stelde. Verbeeld u, welk eene aan-

eenschakeling tan denkbeelden, en toch was de 
gedachtengang goed. 

Eindelijs, wertl de vergadering vergast, als dit 
ten minste het juiste woord is, op eene zeer  breed-
voerige mededeeling van het lid . A. Wittop 

g over  de middelen, door  hein gebezigd 
om den scheef gezonken pijler  aan de gemeente-
brug over  de s te m wederom recht 
te zetten, in welke onderneming hij  door  kracht van 
geest en uitstekend beleid ten volle is geslaagd. 

e voordracht werd door  uitvoerige, keurig be-
werkte teekeningen toegelicht, die niet het minst 
tot versiering bijdroegen. 

Ziedaar, waarde , wat het weten-
schappelijke betreft. 

Wat het economische aangaat, in plaats van 
de aftredende en niet herkiesbare leden van den 

d van llestuur  W. C. A. Sturing, P. Caland 
en J. P. dc Bordes werden tot raadsleden gekozen 
de gewone leden J. van tier  Vegt, A. J. Voorduin 
en A. W. Egter  van Wissekerke, waarvan alleen 
de eerste tegenwoortlig was en de benoeming 
beleefdelijk zich liet welgevallen. Niet veel nieuwe 
leden, slechts vier, werden ditmaal aangenomen, 
maar  voor  de volgende vergadering een veel grooter 
aantal als zoodanig voorgesteld. 

En hiermede verblyve, 

g. N . 

T E
VA N  1872. 

e bestudeering eener  nieuwe uitvindin g is 
belangwekkend, vooral als de laatste tot hare 
volle rypheid gekomen is, en de inoeielykhcden. 
aan nieuwe toepassingen onafscheidelijk verbonden, 
uit don weg geruimd ziju. U de nieuwe uitvin -
ding meermale.i in toepassing gebracht, dan komt 
een einde aan de critiek , en de tyd hecht het 
zegel van verdienste aan de overwinning van den 
menschelyken geest, waardoor  werkely'ke voor-
uitgang verkregen is eu eene nuttige zaak tot 
stand komt. r  deze gedachte geleid, kwam 
het ons niet ongepast voor  eene schoone toepassing 
van stoom op het transport van koopwaren nader 
te bespreken, en wel de direct werkende lujsch-
toestellen, uitgevonden eu verbeterd door  den 
ingenieur  J. Chretien. e uitvindin g heeft een 
eenvoudig en vernufti g beginsel tot grondslag eu 
kan in velerlei omstandigheden groote diensten 
bewijzen; theoretisch kan nl dadelyk op groote 
besparing van tyd en brandstof gewezen worden, 
als men deze toestellen vergelijkt met de hydrau-
lische en de andere stoomkranen. e ondervinding 
heeft omtrent het gegronde der  theoretische be-
schouwingen uitspraak gedaan en zonder  over-
dry ving kan thans gezegd worden, dat het probleem 
van goedkoop goederenvervoer  door  deze nieuwe 
werktuigen in allen deele is opgelost. 

By deze toestellen wordt de last door  de druk -
king van den stoom op een zuiger, zonder  ander 
tusschenwerk dan een takel gelicht. Zoowel het 
werktui g als het me'canisiiie zyn tot het eenvou-
digste herleid; het geheel bestaat uit cilinder , 
zuiger, stoomschuif, takel en ketting, naar  den 
aard en den omvang van het werk in vorm en 
afmetingen verschillende en in verband daarmede 
op een gestel bevestigd. 

Op deze wyze is de uitvindin g toegepast voor 
het volgende, als: hyschtoestellen, beweegbare 
kranen, kranen op schepen, kranen voor  het lossen 
van steenkolen , stoomheien en kranen voor  het 
transport van steenen. 

Hijschtoestellen. 

Onder dezen naam worden meer  bepaaldelijk 
verstaan toestellen, aan het metselwerk of de 
halken van eenig gebouw verbonden; dikwerf dient 
een stoomketel voor  de bediening van verscheide-
ne toestellen, die meestal op den begunen grond 
geplaatst en door  buizen met den stoomketel ver-
bonden zijn. e plaatsing van koning, cilinder 
en schryven is afhankelijk van den aard der  werk-
zaamheden en de beschikbare ruimte. Nu eens 
is de koning recht en heeft de last eene recht 
opgaande beweging, zooals dit plaats vindt by 
de sodafabrieken te St. Gobain, de tabaksfabriek 
te e en verschillende mijnwerken; dan we-
der heeft tie ketting eene opgaande heen- en 
weergaande beweging, waarvoor  naar  dc dokken 
te St. Ouen, de gieterij  der  fabrieken van Cail 
en de werkplaatsen van de heeren Vinchon en 
All,u t u te x verwezen wordt. e 
merkwaardigste inrichtin g heeft de uitvinder  ge-
maakt te la Villett e voor  de Compagnie des En-
trepots et s généraux de Paris, waar  een 
enkele stoomketel vour  tien vaststaande toestellen 
geplaatst is; hiermede worden lasten van 200 tot 
800 kilogrammen vervoerd naar  dri e verschillende 
verdiepingen, waarvan de hoogste op 12.5 rafter 
uit den beganen grond gelegen is. e hijsch-
toestellen zijn verticaal legen den muur  en binnen 
de pakhuizen geplaatst en de ketting, die over 
een schijf loopt, valt loodrecht langs den muur 
op voldoenden afstand om bet transport der  collis 
niet hinderlij k te zijn; op elke verdieping kun-
nen deze toest'dlen in dienst worden gesteld. 

 hijschtoestellen. 
e worden voornamelijk voor  het ophyscheu 

van znkken met graan en meel gebruikt ; in de 
fabriek van t te St. s werken acht-
tien dezer  toestellen en allen ontvangen den stoom 
uit een enkelen ketel door  middel van buizen, 
die eene gezamenlijke lengte van ongeveer  een 
kilometer  hebben. e uitgaven voor  bediening 
zijn zoo onbeduidend, dat de eenige machinist, 
tli e by deze fabriek werkzaam is, zyne bezighe-
den gemakkelijk kan verrichten, hoewel er  behalve 
de genoemde hyschtoestellen nog een beweegbare 
stoomkraan (systett  Chretien) van 2000 kilogram 
lichtkrach t en eene stoommachine van 12 paar-
dekracht geplantst zijn. 

l het verbrui k van stoom voor  elk toe-
stel afzonderlijk door  de onregelmatigheid van de 
wijze van werk niet nauwkeurig kan bepaald 
worden, heeft men gecon«tateerd dat het maxi-
mum van het steenkoolverbruik van den enkelen 
ketel der  fabriek niet meer  dan 20 ton per  maand 
bedroeg, toen Parys opnieuw van leeftocht moest 
voorzien worden en eene beweging zonder  voor-
beeld veroorzaakt werd. Elk dezer  toestellen kan 
vij f zakken per  minuut ophyschen. 

Sedert vele jaren zijn tal van hijschtoestellen 
gemaakt, waaronder  wy die der  dokken te St. 
Ouen 6ii van de Greniers d'abondance aanhalen, 
in welke laatstgenoemde inrichtin g de zakken 
binnen weinige seconden tot op 19 meters hoogte 
worden opgehaald. 

Beweegbare kranen. 
By de openbare werken zyn de beweegbare 

kranen van lieverlede toegepast voor  de aarde-
werken, het lossen van schuiten, het transport 
van goederen in de losplaatsen en op de haven 
en dergelijke doeleinden. Zy staan te e , 

, la , Buyonne, Bordeaux en 
; de kraan, welke te Parys gebruikt 

wordt voor  het lossen van steenkolen voor  de Pa-
rysche Gascoinpagnie, staat sedert het begin vun 
1807 op de Quale de Pussy , licht lasten van 2000 
kilogrammen en is het meeste bekend. Gewoon-

lyk worden daarmede 300 ton steenkolen in 9 
werkuren gelost, maar  bij  uitzondering wordt dit 
cijfer  tot 335.580 kilogrammen opgevoerd. t 
werk wordt verricht door  bakken, die 12 a 1300 
kilogrammen steenkool kunnen bevatten en waar-
van tie bodem door eene enkele beweging geopend 
wordt ; voor  het vullen der  bakken zijn achtman 
werkzaam , terwij l twee man bij  de kraan benoo-
digd zijn en een arbeider  de neergaande bakken 
richt . t lossen en n der  bakken geschiedt 
beurtelings en met inbegrip van alle onkosten 
wordt de uitgave op 0.30 franken per  1000 kilo-
grammen berekend. 

 voor het transport van steenen. 
s wertl beweerd dat de kranen van Chre-

tien slechts geschikt waren voor  het transport 
van kleine lasten, dat de beweging te plotseling 
plaats vond, de behandeling te veel zorg vereischte 
en dat in een beperkt aantal gevallen de toepas-
sing kan worden aanbevolen. Geeft men zich
moeite de verschillende stelsels van stoomkranen 
te bestudeeren en de grootsche inrichtin g van ver-
schillende Engelsche en Fransche dokken na te 
gaan, dan komt men tot de overtuiging datdez* 
beweringen ongegrond zijn ; dat men zich de be-
handeling in weinige uren kan eigenraaken; dat 
de bewegingen zonder  schokken plaats vinden en 
dat de kranen van Chretien zoowel zakken van 100 
tot 150 kilogrammen als steenen van 10, 15 en 
zelfs van 20 tonnen kunnen lichten. Bovendien 
is eene kraan van groote afmeting uitgevoerd, 
waardoor  alle reden tot twijfe l ophoudt; deze kraan 
staat te a Villett e op de groote werven van den 
heer  Civet en uien kan zich daar  van de voortreffe-
lijkhei d van het stelsel en het gemak der  toepassing 
en behandeling overtuigen. e kraan is 28 
meters lang, heeft een gewicht vun 02 ton en 
bestaat geheel uit yzer; daarmede worden lasten 
van 15000 kilogrammen verplaatst en tie ketel, 
die den stoom daarvoor  verschaft, heeft 15 vier-
kante meters verwarmend oppervlak. r  ver-
gelijking vun de werking dezer  kraan met die van 
dergelijke toestellen op de werven van a Vilett e 
en de goederen-inrichtingen van liet Noor  derstation 
bemerkt men, dat de laatsten aan schuddingen 
onderhevig zyu, waardoor  slijtage ontstaat, terwyl 
de kraan van den heer  Civet tonder  stooten en 
met minder  stoou.verbruik werkt. 

Stoomheien. 
t inheien van palen geschiedt gemakkelyker  als 

e slagen snel op elkander  volgen. Om dezelfde 
lengte vun den paal in te drijven met een blok van ge-
lij k gewicht, worden 15 slagen gevorderd, als bet 
heiblok 15 ii 20 slagen per  minuut doet, en 40 
ii 50 slagen, als het blok slechts 3 a 4 maal 
por minuut gelicht wordt. Zoowel voor  het werk 
of de uitvoering uls het zuinig beheer  zyn snel-
werkende heitoestellen van belang; gaat men het 
iml i y. ' i i der  palen door  handenarbeid na, dan 
kunnen 20 werklieden in 2'/, a 3 minuten twin-
ti g slagen van 1.3 meter  valhoogte doeu, maar 
na dien arbeid behoeven zy eene gelyke tijd -
ruimt e voor  rust, waardoor  feitelyk minder  dan 
vior  slagen per  minuut gedaan worden. e 
stoomheien van Nasmyth werken snel, maar  kun-
nen voor  groote valhoogten niet gebruikt worden; 
zy' doen 30 a 40 slagen van 0,75 meter  hoogte 
per minuut , maar  worden thans zelden gebruikt. 

t den stoomhei van Chretien, op het beginsel 
van directe werking gegrond, worden 15 a 20 
slagen per  minuut met ongeveer 5 meters val-
hoogte gedaan en deze snelheid kan vergroot 
worden, als men herhaaldelyk kleine slagen geeft. 

' de uitvoering der  werken aan de brug van 
Alma heeft hei gemeentebestuur  van Parys een 
hei van Cluétien gebezigd en van dat üjdsti p 
af hebben vele aannemers dit systeem aangeno-
men. e gunstige uitkomsten zyn by het 
heien voor  de havenwerken te Ceite verkregen 
en de vergelykingen mot andere heitoestellen 
wareu steeds ton vourdeele van het stelsel Chre-
tien. Zoowel voor  het slaan als het in werking 
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stellen wordt een enkele werkman gevorderd en 
daar  deze stoomheien betrekkelij k licht zijn , wei-
nig plaats innemen en uiterst gemakkelijk wer-
ken , bovendien solidieteit aan eenvoudighei t 
paren , zijn zy aangewezen om bij  de uitvoering 
van groote werken gebruikt te worden. 

Berichten cn mededeelingeo. 

. 

— Een belangrijke maatregel is onlangs iu 
d genomen omtrent het spoorweg-per-

. soneel. Vulgens de wet van 13 Juni 1873 moeten 
Je spoorwegen in lij d van ooi log hun personeel 
ter  beschikking stellen van de militair e overheden. 
Thans is bepaald dat het personeel, hetwelk als-
dan ter  samenstelling van veldspoorweg-ufdeelin-
gen opgeroepen kan worden, reeds in tij d van 
vrede over  de verschillende spoorweg-maatschap-
pijen zal worden verdeeld, naar  de voorschriften 
van den chef van den Genenden Staf, in overleg met 
het . Zoodra deze verdeeling 
heeft plaats gehad, moeten de spoorwegbesturen 
aan den chef van den Gencralen Staf inzenden 
nouiinatievc staten van de aangewezen manschap-
pen, waarna hy aan de kommandeerende gene-
raals mededeelt welke personen opgeroepen kun-
nen worden. 

— e prij s vun .1000 francs, door  de redactie 
van het tijdschrif t "  uitgeloofd voor  den 
kunstenaar, die op de jaarlijksch e tentoonstelling 
te Parij s het meest blijken heeft gegeven van 
talent ea oorspronkelijkheid, is door  de daartoe 
benoemde jur y aan den beeldhouwer  Alber t -
feuvre, den maker  van , toegekend. 

— e opening van de tentoonstelling van 
hygiëne te Brussel is onherroepelijk bepaald op 
16 Juni a. s.; zy' zal door  den eere-voorzitter, 
Z. . den Graaf van Vlaanderen, in tegenwoor-
digheid van . . den g en de n 
van België worden geopend. 

e prij s der  toegangskaarten voor  den geheelen 
duur  der  tentoonstelling is voor  een heer  25 en 
voor  eene dame 15 franken. e kaarten zijn 
tevens geldig om de opening hij  te wonen. 

e toegangsprys voor  den dag der  opening is 
gesteld op 5 franken. Vervolgens is hij  van '27 
Juni af tot en met 2 Juli gesteld op 2 franken; 
van den 28 Juli uf betaalt men slechts des Zater-
dags 2 franken. 

e overige dagen der  week kost de toegang 
één frank , uitgezonderd des Zondags, van 1 uur  af 
en des s gedurende den geheelen dag, 
wanneer slechts 50 centiraen betaald wordt. 

e tentoonstelling is alle dagen geopend van 
10 uur  des morgens tot des avonds 0 uur. 

e inzenders kunnen hunne kaarten bekomen -
op vertoon van kwitanti e van inzending — van 
20 Juni af van 1 tot 5 uur  des namiddags aan 
het bureau, e de lu Pépinière 17. 

e raad vun administrati e heeft allen belang-
hebbenden be end gemaakt, dut hunne voorwer-
pen in de n vóór den 0 

dezer  maand gezonden en vóór den 20"" n geheel 
geplaatst moeten /.ju . na deze data zullen geene 
vooi werpen meer  worden aangenomen. 

— g l.l . heeft de e voor 
de Wereldtentoonstelling, in 1878 te Parij s te 
houden en bestaande uit 40 leden, onder  voorzit-
terschap van den heer  Teisserenc de , zich 
voo  de eerste maal aan het e van Open-
bare werken vereenigd met hel doel om het plan, 
door  de subcommissie gemaakt, te onderzoeken. 

t werk van deze Commissie is goedgekeurd 
geworden , wat betreft het s op het 
oChanip de "  de Trocadéro en de verlaging 
der  kaden. 

e e heeft verder  besloten dat 
de sub-commissie zich vrijda g a. l . weder  zul vei -
eenigen om opnieuw het plan voor  de ver-
grooting der  brug (iPonl de Jéna") te besludee-
ren. t schijnt zeker  dut de brug vuor  het 
verkeer  tuschen het  Champ de "  en de 
Trocadéro zul dienen, maar  ongetwijfeld moeten 
de Gemeente en de Staat zich verstaan om de 
vergrooting in uitvoering te brengen. e -
commissie heeft tevens besloten der  sub commis-
sie op te diagen nuur  middelen te zoeken om de 
passage der  talryk e arbeiders, die zich iederen 
morgen naar  de fabrieken te Grenelle begeven , 
te vergemakkelijken. 

. 

s Gravenhage. r  den Gouverneur-Gene* 
raai van Nederlundsch Oost- ludiê is een tweejarig 
verlof uaar  Nederland verleend, wegens ziekte, 
uan den r  klasse by den Waterstaat 
A . J. Crommelin. 

— By beschikking van 9 Juni 1876, n*. 100, 
12**  afdeeling, is aan P. A. Nieland, te Veen-
dam, tot wederopzegging, vergunning verleend 
voor  een stoombootdienst lot vervoer  van perso-
nen, goederen en vee, tussehen Zuidlaren en Gro-
ningen. 

— By beschikking van den r  van Bin-
nenlandsche Zakeu , van 24  j l , is met in-
gang van 1 Juli e. k. J. . van . op zyn 

verzoek, eervol ontslag verleend als opzichter  van 
den Waterstaat 2*r klasse. 

B\j  gelyke beschikking van 9 Juni jl . n'jn be-
vorderd tot opzichter  van den Waterstaat 2* 
klasse J. C. , en tot opzichter  van dm Wa-
terstaat 3'c klasse . Boerée, en is A. Oddens 
benoem  tot opzichter  van den Waterstaat 4'* 
klasse. 

— e r  van Binnenlandsche Zakei heelt 
aan baron . . E. van e te Antwerpen con-
cessie verleend tot het bedijken van omstreeks 
62 hektaren schorgronden, gelegen langs het Vol-
kenrak vóór de - en -
polders onder . 

— e Commissie voor  het op 31 Juli e. k. 
en volgende dagen alhier  te houden examen voor 
de betrekking vnn landmeter  der  3d'  klasse bij 
het kadaster  bestaat uit de heeren A. Bevers, 
hoofdiiigenieur-verilicnteur  van het kadaster  aun 
het t van Financiën, voorzitter, J. A. 

, inspecteur  der  registratie en domci-
nen te -Gruvenhage, F. . dc Gelder, contro-
leur  van de directe belastingen en liet kudastei 
te , J. W. Benedie, C. E. t en 
A. W. E. k \\ i-i limit , landmeters der  2d t klasse 
by het kadaster  te , 's-Graven-
hage en Eindhoven, en W. , directeur  der 
burgerschool voor  middelbaar  onderwijs te 's-Gra-
venhage, leden. 

— n de Staats-fiourant is opgenomen het 
eerste gedeelte van het verslag van het -
museum van ou u en het i 

m te n gedurende het jaar  1875. u 
den aanhef van dit stuk zegt de r  het 
volgendei 

r  toevallige cn onvermijdelijk e omstandig-
heden komt het verslag omtrent de aan myn be-
heer  toevertrouwde rijksverzamelingen later  dan 
gewoonlyk ter  algemeene kennis. t die ver-
traging wellicht bevreemding hebben gewekt eu 
deze laatste leiden tot eene gunstige gevolgtrek-
king voor  toenemende belangstelling by mijne land-
genooten, ik zou, en zeker  velen zouden met 

 er  eene aanleiding iu willen zien, vooruit -
zichten op dc nadering van eene meer  bemoe-
digende toekomst en een beteren staat van zaken, 
dan die waarover  iu de laatste jaren herhaalde 
malen, ook door  buitenlandsrlie bezoekers, drin -
gende en maar  al te zeer  gegronde klachten wer-
den uitgesproken. Voor  de te lang verzuimde of 
althans niet genoeg behartigde belangen der  kunst, 
voor  het behoud en de bewaring vuu de vadcr-
landsche gedenkteekens, de verzameling van de 
voorwerpen , die de geschiedenis van de bescha-
ving, de zeden, gewoonten eu gebruiken van de 
bewoners dezer  gewesten in de middeleeuwen en 
latere tijden moeten toelichten, worden door  de -
geering met pryzenswaardige mildheid onbekrom-
pen middelen toegestaan, krachtige maatregelen 
ontworpen,  n toegepast, en in eeu nieuw ge-
sticht Nederlundsch m in de hofstad een 
toevlucbtsooi'd geopend, waar eeue passende 
verblijfplaat s vindt , wat anders ann verval eu 
vernietiging, of aan wegvoering naur  buitenslinds 
zou worden prys gegeven; wuur  kunstenuaren werk-
man hunnen smaak vormen en veredelen en zich 
aangespoord kunnen gevoelen om bij  hunne vak-
genooten uit vroeger  eeuwen niet achterlij k tc 
blyven. Prachtige gebouwen worden ontworpen, 
wuar  de zoo talrijk e schatten der  oude schilder-
scholen en de voortbrengselen van aanverwante 
kunsttakken, nog in ons land aanwezig gebleven, 
eenmaal op eene alleszins passende wijze tentoon-
gesteld, tegen beschadiging behoed, voor  doel-
matig gebruik en nuttige werking de onmisbare 
waarborgen zullen vinden. t dankbare vol-
doening hebben wij  dien blijden dageraad van 
een voor  de kunst gelukkig tijdper k begroet. 

r  het worde my niet ten kwade geduid, 
men ourdeele  niet onbillij k of beschuldige 
mij  niet van ongepasten naijver, wanneer  ik den 
zoo dikwerf herhaalden, maar  in den laatsten 
tyd zich met verdubbelde kracht bij  mij  opdrin-
gendon wensch uitspreek, dat de aandacht niet 
al te uitsluitend op de zoo even besproken be-
langen der  kunst moge gevestigd worden, dat 
ook de verzamelingen van meer  uitsluitend 
wetenschappclyken aard tot haar  goed recht 
mogen komen. e pogingen tot opspo-
rin g en behoud van hetgeen binnen de gren-
xen van ons vadeiland op het eigenlijk ge-zeg-
de gebied der  oudheden, óf nog verholen ligt of 
door  anderen met zorg, yver  en kennis, onder 
vele opofferingen vun tyd , geld en krachten bij -
eengebracht is; ernstig beraamde maatregelen, 
opdat ook die schutten niel uan het buitenland 
ten beste komen of teu buit vullen , geone prach-
tige, muur  eenvoudige, opzettelijk voor  hunne 
bestemmirig ontworpen en aan die besleiuuing 
beantwoordende ruim e gebouwen, in plaats van 
de tot dusverre gebezigde, die in schier  geen 
enkel opzicht aun de meest nederige en onont-
beerlijk e vereischten kunnen vuldoen. Zietdaar 
eenige onmiskenbare behoeften, waarin ik slechts 
van eeue verlevendigde, meer  eu meer  algemeen 
zich vestigende belangstelling by mijne laiidge-
uooten voorziening hopen kan. t die belang-
stelling blijken door  opwekkende opmerkingen in 
onze dagbladen en tijdschriften , muebt zy hare 
stem krachti g doen hooren in de vergaderzalen 
van de volksvertegenwoordigers! Zeker, zy zal 
evenzeer  weerklank vinden by de , als 
dit sedert de laatste twee jaren het geval is ge-
weest met betrekking tot de kunst en hare tem-
pels, tot de eerwaardige oude gebouwen en de 
gedenkteekens door  unze voorvudeis gesticht, als 
getuigen van een roemrij k verleden. 

Amsterdam r dagen werd op de Oos-
terbegraafplaats, op het graf v-tn den heer  E- S, 
Witkamp , een zeer  eenvoudig, door  de leerlingen 
der  Ambachtsschool vervaardigd, graf teeken ge-
pl .m»[ , als hulde uau zijn nagedachtenis. 

— n l ü J , Q dezer  zul het 25 jaar  geleden 
zijn sedert de j  alhier, 

de eerste hier  te lande, de koninklyk e bewilli -
ging verkreeg. Van de Nederlandsche oprichters 
en eerste bestuurders dezer  instelling, die, ten 
behoeve der  openbare gezondheid, aan de hoofd-
stad onschatbare diensten heeft bewezen, zijn 
thans nog in leven de heeren . W. van der 
Vliet , . C. Cruys en J. G. Jager. 

e koninklijk e bewilliging is 
verleend aan de acte van oprichtin g der  Naamlooze 
Vennootschap : j m ," 
zich ten doel stellende de exploitatie der  eigen-
dommen, welke in baar  bezit zyn of zullen komen. 

t kapitaal der  vennootschap is vastgesteld op 
/ 340,000, verdeeld in 68 aandeelen van ƒ 5000, 
welke alle zijn genomen. 

— Aan het rapport omtrent den staat der 
drinkwaterleidin g alhier, gedurende het jnar  1875, 
opgenomen in het jaarverslag der  Gemeente, ont-
leenen wy liet volgende: 

Twee feiten zijn waard op den voorgrond ge-
ptsntst te worden, daar  zij  meer  dan alle andere 
aautOOnen, hoezeer  het doel, met het in het leven 
roepen eener  drinkwaterleidin g beoogd, bereikt 
werd. 

t eerste: de Commissie, door  den Gemeente-
raad benoemd tot onderzoek betrellende het water 
der  drinkwaterleiding , concludee-de in haar  rap-
port in Juni verschenen, dat het water  door  de 
drinkwaterleidin g geleverd voldoet aan de eischen. 
die men meent uun bruikbaar  water  te moeten 
stellen. 

t tweede: bij  eeu verbrui k vau negenhon-
derdduizend kubieke meter  van dit water  wijst 
de exploitatie-rekening cen voordeelig saldo van 
circa f 22,000 aan. 

Zouden wij  hier  nog bij  kunnen voegen, hoeveel 
het urbeids- eu productie-vermogen der  bevolking 
vergroot is door  de verbetering van den gezond-
heidstoestand, en dat voegen bij  de arbeids-be-
sparing voor  die 2500 huisgezinnen, welke zonder 
krachtsinspanning het water  in de hoogste ver-
trekken hunner  woningen verkregen : zeker  zouden 
die resultaten niet minder  getuigen voor  het 
groote materieele voordeel der  drinkwaterleidin g 
voor  de gemeente . 

e toestand der  werken was gedurende h„ l 
geheele jaar  zeer  bevredigend. e stoommachines 
en ketels bleven uitnemend voldoen eu behoefden, 
behalve de kl-iner e reparation, die het goed on-
derhoud vorderde, geeti herstellingen. 

e 2 nieuwe filtcrkommc r kwamen in Juli in 
gereedheid en werden in gemeenschap gebracht 
met den waterkelder; verder  werden de 2 oor-
spronkelijk e voortdureud gebruikt eu alle te za-
nten zesmaal gereinigd. 

t buizennet werd met 4107 meter  verlengd. 
Er zyn 1305 aansluitingen van liuisleidingen aan 
het buizennet tot stand gebracht. 

Wat de qualiteit van het water  betreft, zoo 
werd hierop steeds toezicht gehouden eu bleek 
volgens de analysen, door  de heeren Schalkwijk 
en Pennink uitgevoerd, dut bet gehalte uan op-
geloste vaste stoffen vurieerde tussehen 204 eu 
228 niilligr.n o per  liter , dut aun keukenzout tus-
scbeu 19 en 31 milligram . 

Ammoniak werd in geen der  35 gevallen, waarin 
het water  op dit bestanddeel onderzocht werd, 
aanwezig gevonden, terwij l stikstofverbindingen 
slechts in uiterst geringe hoeveelheden in het 
water  aangetroffen werden. 

e hoeveelheid aanwezige organische bestand-
deelen werd bepuald naar  de hoeveelheid kalium-
peruiaiiganaut, die zy tot oxydalie behoeft; ook 
dit onderzoek leverde zeer  bevredigende uitkom-
sten , daar  nimmer meer  dan 7 en soms slechts 
2.6 milligra m van dit reagens per  liter  benoodigd 
waren. t water  was iu verreweg de meeste 
gevallen geheel helder, sleehls enkele malen zwak 
opalizeerend, het sterkst in r  bij  het in-
vallen van de vorst. Evenals iu 1874, teen door 
de Commissii aangetoond, vermeerderde ook iu 
dienzelfden tyd het gehalte aau organische stollen ; 
echter  iu 1875 niet zoo sterk. 

e vergelijking met het water  der -
leiding te e loonde aan, dal het water  der 

, wat de chemische samenstel' 
ling betreft, niet beneden bel duinwater staat. 
Ter beoordeeling de volgen e vergelijkende ana-
lysen (per  milligra m op den liter. ) 

m 's Gravenhage 
0 November. 23 . 

Vaste stoffen . . . . 258 257 
k 85 97.5 

a 16.7 14.4 
Zwavelzuur  . . . . 35.1 19.5 
Chloor  25 6 53.6 
Nitreuse verbindingen. Geringe sporen 
Ammoniak . . . . 0 0 

t 
benoodigd voor  1 liter  2.6 6.5 
ter  oxydalie der  orga-
nische sloffen. gem. 4 a 5 

t bureau der g bleef geves-
tigd in het perceel , no. 193. t aan-
tal uren, dat het voor  het publiek geopend wus, 
vroeger  op de voormiddaguren beperkt, breidde 
zich naar  de behoefte meer  en meer  uit. Thans is 
het deu gehaeJen dag van 10 ureu '  morgeus tot 

 uren 's avonds geopend. 
t tarief en de bepalingen werden streng ge-

handhaafd; wuterverspilling en fraude werden zoo-
veel doenlijk tegengegaan. 

e verkoop vau water  op vaste standplaatsen 
bleef steeds voortgaan. e 17 stations werden 
met vier  vermeerderd en gewoonlyk door  15 man 
bediend. e me es ten waren dus slechts halve 
dagen vour  het gebruik geopend. 

Verder  werd nog op twee wyzen van de -
waterleiding gebruikt gemaakt, die niet uitdruk -
kelij k iu de tariefsbepalingen zyn opgenomen: 
ten eerste tot het vullen der  waterreservoirs in 
stoom- en zeilschepen, en vervolgens ten behoeve 
van bouwplaatsen. 

 van

, |ff> Jun i. 
e 11 uren, door  burg. cn weth., bi-

Erven W. van de Werken: het bouwen eener  school 
voor . O. cn hei leveren en stellen der  schoolmen 
beien. Aanw. te 9 uren. 

e 11 uren, door  burg. en weth.: | i e t 

leveren en verwerken vau 40 stère keislag, het aan 
leggen van p. in. 500 » hepuining, 200 ' klinker -
straat, het herbiggen van 750 1 bestrating, hol 
maken van 4 gemetselde zinkputten. 

, te 12','j  uren, door  burg. en weth. 
lo. hot aanleggen cu bestralen der  Agricolaslra.it 
lang 250 ; 80. het matseion vnn zinkputten eu leg! 
gon van n in het . 

, te 1 uur, door  den directeur  van 's s 
magazijn van militair e klecdiug, uitrustin g enz.: de 
levering van voorwerpen van klocding cn Uggüu 

, te l \L uren, in het. Armenhuis: o a 
de leveriug van wollen dekens, ongebleekt katoen 
linnen en pluksel voor  de nrmcninrichlingun . 

, le 11 uren, door  den . ingenieur 
in Tivoli : bet verbctoreu van hol fort . ) 

, 10 Jun i. 
, te 10 uren, door  burg. en weih. 

lo. onderhoudswerken aau scholeu en ouderwijzers! 
woningen. hot leveren van d cn het ophoo-
gen van een gedeelte der  begraafplaats te Nieuw. 
Vennip. in (J pcre; SO, het schilderen van het raadhuis. 

, tc 11 uron, door  het waterschap Ben-
schop, bij  Jan : het verhoogen en verzwaren van 
2 kaden, liggende hij  het stoomgemaal van dit water-
schap , lang ong. . Aar.w. te 10 uron. 

m te 12 uren, door  dijkgraaf cn hoo*. 
heemraden vun kn ie lend, in het gumecuelundshuis-
liet vierjari g onderhoud van den Wierikcr - of Priusen-
dijk , strekkende van deu k hij  dc Wirikerschans 
tot aan deu . 

Zutfon, le 1 uur, ten raadhuize: lo. do levering 
vau 124 3 grenen brugdek en trottoir-liggers ; 2o 
idem van ongeveer  12',, 3 eiken brugdek. 

, door  het besluiir  der . -
gaarde; hot bouwen ran een nieuw sociëteitsgebouw 
op het terrein tussehen deu e singel en de 
Batavia re n straat. 

, door  regenten van het St.-Jorisgasthuis: o 
«.. de levering vun steenkolen. 

Weenadag, S  Juni. 
, tu 11 uren, door  liet ministerie vau bin-

nenl. zaken: lo. het herstel der  wiutcr- en storm-
schade au de , dammen, kaden cn ver-
dere aardewerken langs liet 1'amierdeusche kanaal 

g ƒ 4 0 00 ; 2o. idem langs den n in
perc. lUimii g /10,500 cn ƒ 5000 ; 3o. idem aan dc 

u langs liet bovendeel dor  Nieuw» 
. g /o i ï , 200; 4o. kien aan dc strek-

dammen nos. S, l ou 17, ïn do , 
onder  Gorinchem eu VVoudrichem. g /18,300' 
5o. het doen van herstellingen cu
de u op den Gelderschcn Usel, mei 
het onderhoud der  werkeu var. 1 Juli '76—30 Juni 
'77, ia 3 perc. : perc. 1 /"17.500, perc > 
ƒ13,510, perc. 3 /11,000. 

. tc 12 uren, door  den dijkstoel vau bet 
polderdistrict Arnheinsche-eu-Vclpschc Broek, op hel 

s .tehuis: de herstelling van deu Aruhcmsclien 
Brockdijk , van de sluis te Arnhem lot nuu de Schoi-
 pro , 

, te 12 ur«u, door  burg. ou weth: eene 
belangrijke herstelling van dc glooiingen vnn hel. jaap. 
pad lange dc r  trekvaart 

Weeap, te 12 uren, door  dc besturen der  Bond» 
wijker- , , cn Spijker-cn-Nesser 
polders, in e : het nnikeu vau de a 
en iiinchtingeu. beuoodigd voor  een tc stichten 
stoomgemaal aan de Vecht bij  het fort Uitsmeer. 
Aanw. 20 Juni, tusscbeu 1 en 4 ureu-

, e 12 uren, lo. door  dijkgraaf en heem-
raden vau het ambacht van Weslfrieslaud, in het lo-
gement : het gewoon onderhoud der 
VVcstfrieschc dijkwerken , met dc levering der  mate-
rialen: 2o. door  de commissie voor  den : 
het gewoon ouderhoud der  dijken eu aauhoorighedcnl 
met de leveriug van 'JO J grint . Auuw. 19 Juui. 
te 10 uren. 

, te 10 uren, door  het dijksbestuur  van 
den polder, in de : deasoles en herstel-
ling vaa kram-, rijs- en stecnglnoiingwrrketi aan den 
dijk van genoemden polder  ged. bet dienstjaar  1876/71 
Bilj . inz. bij  J. J. Ochtinuu, tc Goes. 20 Juni. 

m , tc 1 uur, door  deu burgemeester  van 
: het verlagen van deu weg iu <|0 

t tc , benevens hot aldaar  maken 
vun nieuwe stralen, goten,  cn riolen. Aanw. 
op den bestedingsdag. 

, tc 1 uur, door  poldermeesters van do 
Voorster , iu t a van Gelderland: hel 
dichten van eeu doorbraak lu don dijk van de Voor-
ster , bij  het erve Panhuis. Aauw. te Ü ureu. 

, SS Jun i. 

, te 11 uren, door  het ministerie van 
kolomen, nau he koloniaal etablissement: do levcrui" 
in 115 pcre., vau verschillende materialen. (Zie no. 24) 

a e tc 12 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zakeu: lo. het maken vau d« grond- en andere 
werken voor  het gedeelte van tien spoorweg Arnhem— 
Nijmegen, bezuiden de Waal. ; 2o. 
het makou leveren cn opstellen van 4 draaischijven 
VUU 13.5 . middellijn , eu ha vervoeren cn opstel en 
van 2S d raai soh rij  von van 4.3 en 5.36 . middellijn . 

g ƒ 32,000 ; 3o. hel maken ou stellen vau eene 
geleiding ouder  de draaibrug over  het Noordzeekanaal 
te Zaandam, enz. g ƒ 7600. 

i . to 12 arcu, door  bot bestuur  der  Vei-
eonigiug tot weldadigheid vau den Allorh . Verlosser, 
iu t Vosje; het maken vau een schoolgebouw op 
een terrein aan dc Egclantiersyrncht. Aanw. 21 Juni, 
te 12 uren. 

, te 12 uren, bij  Veldkamp: het 
makeu vuu 100 . halve- en 100 . vuile hoofdwiik 
in het Bargcr  Wester  veeu. 

kampen, tu 1 uur, door  het bestuur  der  bedijking 
langs , op t raadhuis: het herstellen van 
dc dijltvglooung van het le gedeelte der r 
bedijking. Aanw. 20 Juni, te 10 uren. 

, tc l uur, in e Pauw: lo. ilo levering 
cn het  van ijzeren ramen ia het schoollokai! 
le Vierakker , SS eouige horstelliugeii san dit gebouw-
en de undcrwijzerswoniiig; 2o. n aun de 
oudcrwijzerswoniiig te Warnsveld : 3o. de levering van 
eeu WSgen bij  de brandspuit le Vierakker . Aauw. te 

 uren, begiunendc tc Vierakker . 
, te 1 uur, door t waterschap Schou-

weu, iu bet - hut verdedigeu van den 
oever  ou het afwerken vau deu overgcbaalden zeedijk 
aan hot district . Aanw. 8 dagen voor  os 
besteding, telkens van 9—2 ureu. 

, le 21,, ureu, door  het miuisterie van bin-
nenl. zakon, aun hot gebouw van het prov. bestuur: 
lo. het verdiepen vau de Ooster-buitenhaveu te -
demblil en het daarua onderhouden ervan tot 31 . 
'78. g ƒ7650; 2o. het herstellen van de storm-

O P̂  — Zondag 18 Juni 1878. 

schade aan de n op . g 
ƒ7500; 3o. idem aan don leidam langs de suidzijde 
vau het t bij  Eukhuiaen. g ƒ ; 
4o bet doen van eenige baggerwerken in bet Zuider-
Spaarne. 

i io i i i -npo. i , te 3 ureu, in het gemeentehuis: het 
makeu van ccne brug over  de Omloopsterwijk in bet 
gebuurte te Sur huister  vee u. Aanw.20Juni, telSureu. 

, te 5 uren, door  het dorpspolderbostuur, 
bij . Vermeer: . het ruimen de  dorps waterleidin-
gen; 2o. het spnrenslechten enz. op de wegen; 'io. de 
levering van grint ; 4o. het vervoeren dier  grint . 

, a« Jun i. 
, te 10 uren, door  dijkgraaf en hoog-

heemraden vaa de , iu bet voormalige 
gemeentehuis: lo. het gewoon onderhoud de  dijken, 
kaden en ncervoeten of hiutenbermcn vau de -
neacrwanrd, beg cvou hencden Schoonhoven, onder 

, langs de , e en Usel, als-
mede het maken van l toen glooiingen onder  de ge-
meenten Bcrgumbaelit, , - en Ouder-
kerk a/d l.l-e'; 2o. de levoring van ouguveer 3200 

3 grint . 
, te lO ' / i uren, doo  het ministerie van 

linancien, aau het gebouw vun het prov. bestuur: de 
aanleg van eeue telegraaflijn met één draad vau 
Geldrop tot de bestaande lij n langs den Staatsspoor-
weg , lang circa 4100 . 

, tu 10 ureu, door  bot gemeentebesl. 
vau : dc vorgrooting van de openbare 
lagere school tc . Aanw. 19 Juni, van 11-
12 uren. 

, te 11 uren, doo  het gemeentebesl.: 
eenige werken tot herstelling van den toren. Aauw. 
te 9'/, uren. 

, tc 12 ureu, door  hot ministerie vanfinaii-
OJèn : het bouwen van cen post- en telegraafkantoor. 
met wouiug voor  don directeur, te EnkhuJzen. 

Zijne , te 12 ureu, door  het gemeentebestuur: hel 
vergrooten vun hut schoolgebouw aan de Oudesluis. 
Aanw. 21 Juni, to 4 uren. Bilj . iuz. voor  11 ureu. 

Elndl iaveu, te 12 uren, door  het gemeentebestuur: 
liet luveren van 49,000 heele- en 2000 halve straat-
keien Petit grauit, ile heele groot op den kop 14 bij 
n met eeu staart vuu 10 . 

i i i i -n i i ' i i , tu 1 uur, duor  dijkgraaf cn hoogheemraden 
vau Zeeburg eu , in liet gemeeuclaudshuis i 
lo. hut vei leugen en verbreeden van cen steenen 
glooiing 00 van een oeverwerk nan den zeedijk tus-
sehen e n en , op aan te wijzen plaats: 
2t>. het bouwen vau non arbeiderswoning en dijksmaga-
zijn aan den dijk ouder . 
'kampen, voor  de stedelijke gasfabriek: de levering 

van 15,000 . Eng. gaskolen cn 150 . Cau-
nelkolen. 

, dour  burg. eu weth. van Utimjeradeel: 
hm uitbaggeren on opslattcn vau vaarwater, lang p. 
B  3200 . Aauw. 19 Juni, tc 11 uren. 

, Sa Jun i. 
m ii ret in , le  uren, door  den architect . W. 

Vetli , in l ou Zeevaart: dc opbouw vun 
een hoerenhuis inct toebohnoreu aau het . 
Aanw. 21 Juni, te 9 uren. 

, te 12 uren, door  het ministerie van linan-
cien: lo. het herstellen on verbeteren der -
graaf] ij  n langs de» . g tussehen 
Amsterdam-lianrlem eu het dradenhuisje te Zaud-
voort, vau de lijnen binnen Amsterdam en van die 
langs den Oosterspoorweg Amsterdam—Amersfoort en 
tussehen m cu fort Blauwkapel, in 2 pcre; 
2o. idem laugs den Staatsspoorweg Groningen— 

e grens bij  Niouwerschans eu van Groningen 
over  Assen l tot Zwolle, alsmede langs den 
Nederl. Cent ran i.-<i>oor  weg Zwolle , met inbe-
grip vuu ds zijlijnc u te Grouingen, Uoogczand, Sap-
pemcer, Winschoten. Assen. , l en 
Zwolle; 3o. idem langs don Stualsspoorweg -
d'ud—Vlissingou, , — 
Zevcubergcn,  Age k en Breda -
Tilburg , alsmede langs don Graud-Cculral Beige 

n cu Tilburg — Weelde, in 2 perc: 
lo. idem der n langs deu -
weg Amsterdam— Utrecht, t toraam en 

, met inbegrip der  zijlijne n te 
, Woerden en Gouda, in 2 perc. 
, le 1 uur, bij  Schenk: hel bouwen van een 

buitenhuis op een terrein ouder  Wapctivclde, aan den 
grintweg vun m uaar  lieerde. 

'l , te 1 uur , door  du Nederl. -
maatschappij: het makou van een gebouw, bestemd 
lot timmerwinkel en bergplaats op het station Arnhem, 
liilj . iuz. 2;t Juni. 

, te 1 uur, door  burg. en weth.: het ver-
nieuwen van dc vasto houten brug in do Oostorkude 
en ovor  de Vleutciische wetering nabij  Jaffa. Aauw. 
l' J Juni, tc 10'/*  uren. 

.'bi j  don secretaris-penningmeester: de 
levering vau 80,000 . steenkolen nan de polders Var-

, dc e cn . 
, SO Jun i. 

, te 11 ureu, door  burg. eu weth : de 
levering van 7 kachels. 48 banken enz. voor  gemeente 
scholen, in 2 pere. 

, te 5 uren , bij  W. G. van der  Ploeg: 
liet bouwen eeuer  pastorie voor  do . gcm. 

, S7 Jun i. 

, te ÏVU uren, door  burg. on weth.: 
het opruimen van het bestaande verlaat cu het bouwen 
van eene nieuwe schutsluis te Boven-Wildervank . 
bij  dun ingenieur  der  stndsvenon, te Stadskanaal, 
bilj . iuz. 2  Juni ter  secretarie. 

, iu t f vau : hot gedeelte-
lij k wegbreken eeuer  huizinir  buiten de voormalige 
blauwpoort en wederopbouwen cu betimmeren eener 
hei-rcuhuizing. 

Weenadag, ***  J « u '. 
' - i l i .ee, tc 11 uren, 'lour  het miuisterie van bin-

nen 1. zakeu i . de vernieuwingen en herstellingen 
aau dc u in de Noord, s 
tussehen t en het Berrugnt, het , 
dr , dc e l en het Spui, mot het 
ouderhoud van 1 Juli '76—30 Juni '77. Aanw. 21 
Juni. g ƒ21,500; 2o. dc herstellingen eu ver-
nieuwingen aan de n op het Paniier-
dsnsehe , deu u en dc , mot het 
onderhoud vuu 1 Juli '76—SÖ Juni '77, in 4 perc. 
Aauw. 21 Juui. ; pere. 1 /13,530, perc. 2 
/10,030, perc. 3 /14.000, perc. 4 / 21,940; So. hot 
maken van cen peilput, terp en^gebouwtje voor  een 
tolfregistrcereuden gelijmeter e 's-Gravonileel. Aauw. 
24 cn 26 Juni. g ƒ 5050; 4o. de lichting en 
opruim-iig van cen in de , beneden het 

e reer, gezonkon vaartuig. Aanw. 24 Juni-
, te 11 uren, door  liet bestuur  van 

het waterschap Ou koop (gein. , bij . C. 
van Caspel: het verbeteren, verzwaren en festorten 
van de waterkeering van genoemd waterschap langs 
deu Amstel en de üeuzcnsloot, lang circa 3784 . 

, te 1 uur, door  bet gemeentebestuur: 
het maken van een gebouw, bevattende 6schoolloka-
len, beuevens gymnastiek- en teekenscliool. 

, SS) Jun i. 
Breda, te 10'/, uren, door  den raad vanadminittr . 

der . . Academie i de leveriug vau steenkolen 
van  Sept. '76-31 Aug. '77. 

. te 12 uren, door  het miuisterie van bin-
nenl. zaken: het maken vau cen gedeelte der  werken 
voor  don spoorweg Arnhem—Nijmegen tussehen het 
station Arnhem en do brug over  den . . bij 
den hoofd- en den sectie-iagouicur  te Arnhem. Aanw. 
22 eu 23 Juni, telkens te  uur. 

, to 12 uren, door  burg. eu weth.: het 
makeu van oen toren op de kerk van het dorp Wa 
tergang. 

, te 1 uur, door  den burgemeester: het 
onderhoud van gemeentegebouwen enz., en hot ver-
richten van worksuamheden uau deze gebouwen, in 
4 perceelen, 

, te 21/, aren, door  het unuistorie van biu-
ueul. zakeu, uun het gebouw van het prov. bestuur: 
dc werkzaamheden ter  voortzetting van den Staiifdij k op 
de s van Vlieland. Aanw. 24 Juni. g / 4000. 

, «O Juni. 
, te 10 uren, door  het ministerie vuu 

binnenl. zakeu, aan het gebouw vuu het prov. best.: lo 
het makou van cen goaoiiw, peilput enz. voor  oene 
zelfregist ree ronde peilschaal nabij  de Oostbuit ons luis 
te Neuzen. g ƒ4500; 2o. eeuige vernieuwingen 
euz. aan dc n to Vlissingen. g 
ƒ 5 0 0 0; 'in. het bugrinton van den bermwrg langs het 
kanaal door  Walchcreu tussehen dc brug over  bet 
Arnekauaal cu . g Z'4925. Aanw. 
vau al de werken 24 eu 26 Juni. 

, tc lu ' , ureu, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
10. het herstellen der  storm- en wiuterschade aan dc 

s groote wegen van 's-Boself naar  de s in de 
richtin g naar  Ulrccli t en naar  Grave, in 2 porc. Aanw. 
24 en 26 Juni. : perc. 1 ƒ 4 2 0 0, perc. 2 
ƒ14,600 ; 2o. idem der  idem n de kanaaldijken der 
Zuid-Willeinivuar t vun Y Bosch tot de e 
brug. Aanw. 23 eu 27 Juni. g f 19,000. 

, te 12 uren, in het : het 
aiuoveeren der  thans bestaaudo Utrechtsche Grut te ri j 
met pakhuizen cn aangrenzende wouiug in de Gier-
straat cu Brecstccg aldaar  on het daarop bouweu van 
vier  winkelhuizen, beucvens pakhuis, stal eu wagenhuis. 

,  J u l i. 
, tu 12 uren, duor  burg. uu weth.: bet maken 

van een riool iu do Oude Vest, van do sluis Vlooien-
uest af, tot- en aansluitende uan de bestaande o ver-
welving bij  do . Aanw. 28 Juni eu 1 
Juli , telkens te 11 ureu. 

m , te 1'/, uren, door  dc . -
spoorwegmaatschappij: het maken van eene goederen-
loods, met verhoogde los- en ladingplaats, onz.op het 
stationsemplacement Zutfen. g ƒ60,900. 

, 4 J u l i. 
l'trerht , te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. 

van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: het 
makeu vun bergplaatsen voor  goederen op do halten 
Gelcen en Blenck, ten behoeve van deu spoorweg 

. Aanw. 24 Juui. 
, J u l i. 

, te 11 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken : lo. eenige werkeu tot vcruieuwiug n bet 
benedeudeel der e en tot voortzetting 
van de water  vrij e bedijking langs den linkeroever  dier 
rivier . Aanw. 2S en 30 Juui. g ƒ 20.500; 2o. 
do n en vcrnicuwiugeu aan de -
werkcu op den n en Waal, met hut ouder-
houd ervan vau 1 Juli 76—.10 Juui '77, in 3 perc. 

: resp. ƒ20,000, /27.000 eu /"25,S50. 
, O J u l i. 

, to 12 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, ten dienste der  Staatsspoorwegen : hc
leveren vun 60,000 houten dwarsliggers voor  tie Staats-
spoorwegen, in 3 perc. 

, te 12 uren, door  het dijksbestuur  der 
, in e Nederlan-

den: hot verhoogen van 132  steonglooÜng un het 
verhoogou en verzwaren van den zeedijk daarneveua, 
steen 59 ii 60. Aauw. 22 Juui, te 10 uren. 

, te 2 u r o u , door  hut ministerie van 
binnenl. zakeu - aau het gebouw vun het prov. best.: 
het leveren vau meer- eu stopnalen aan het Noord-
hollaudsch kanaal. Aanw. 1 Juli . g ƒ4325 

,  J u l i. 
, tu 10 uren, door  hut ministerie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
het maken vau cen gebouw tot woniugeii voor  den 
hulpsluisaieuslcr  en dc 3 kuochteu nabij  de schutsluis 
te Veerc. Aauw. 1 en 3 Juli . g ƒ 15,000. 

,  J u l i. 
Le lden, te 1$ urm , door  dijkgraaf cn hoogheem-

raden van , in het Gcmteuclaudshms: bet 
leverou vau eeue plaatijzeren brug  l buwecgbuar 
gedeelte over  ho< kanaal bij . Bilj . inz. 7 Juli . 

, U J u l i. 
, te 10 ureu, door  het ministerie van 

binnenl. zuken , aau het gebouw van het prov. bust.; 
het verlagen van de 2 overlaten in den g le 
klasse vaii '  naar  Nymrgeu te , eu 
hel bouweu vuu 2 loopbruggen over  die overlaten. 
Aanw. 3 en 5 Juli . g / l \gO0 

Weenadag, S J u l i. 
, tc 11 uren, door  hot ministerie van bin-

nenl. zakeu: lo. du horslullingeu en vernieuwingen 
aan de u op de Boven-, Benedcu- en 

, niet het onderhoud daarvan tot 30 
Juni '77, in 4 perc. Aanw. 4 en 5 Juli . : 
resp. / 15,500, ƒ20,100, ^40,000 cn / 23,000 ; 2o. id. 
aan de n op de , met het 
uudurhoiid tot 30 Juni '77, iu 5 perc. Aanw. 4, 5, 
11, 7 en 8 Juli . : resp. / 12.000, ƒ 14,800 
ƒ 9 3 5 0, f 18,300 cu ƒ24,500. 

, 13 J u l i. 
, te 12 uren, door  liet ministerie van bin-

nenl. zaken, ten diuoste dor  Staatsspoorwegen: het 
makuu. leveren en opstellcu van 4 waterkrauen. . 
bij  dun eerstaanw. ingenieur  te m 

p late  te hepalen datum. 
l (nabij): hot afbreken en wedernpb >u-

wen eeuer  stuljihuiziug. k enz. bij  den kasteloin 
. . , te . 

Breda, 31 : eeuige veranderingen aan de hui-
zen van Wed. J. , metselwerk: T. , 
te Breda, / 680 ; timmerwerk i A. Verhagen, te Telc-
ringen, r*10B5. 

Wil d , 31 : het herstellen vun de door-
braak aan den k te Alem, benevens het 
herstellen van stormschade aan een gedeelte vnn den 
linker ; minste inschr. was G. J. van , 
te , voor  ƒ15,800. 

Gorinriiem , 31 : eenige hentellingen en ver-
nieuwingen, met het iaarlijksoT i onderhond, van aide 
kunstwerken van het kanaal van Steenenboek; gegund 
aan . , te , voor  /9474. 

niaawveen, 31 : de levering van 12,000 stuks 
bazalt keien 14)16; minste inschr. was T. J. Smits Js., 
te , a ƒ 69 per  1000, franco wal. 

Aalmeer, S : bet verbreeden en verzwaren 
van den Uiterweg; geguud aan J. vnn den l As., 
te Aalsmeer, voo  / 9 Ö 5 J. 

, 31 : de levering van: lo. 140,000 
trottoirsteeucn 13/12, 2o. 14,000 hoeksteenen: 

trottoirsteenen hoeks) eenen 
. F. Onderwater, 

a ƒ 50 

„  „  63.78 ., m 37.80. 

.. 42. 

.. 41. 

, a ƒ 80. 
Société anonyme den Car-

rières d'Oigniea, te 
, 

Bonmariage en Burlion , 
te Cotnbtain-ati-Pont, „  „  f

. Goffin en Co., te , „  „  «
per  1000. 

, 1 Juni | de herstelling der  verzakte 
gedeelten en van den afslag langs don k ; minste 
inschrijver  was . A. van den Oever, voor  ƒ1850. 

, 1 Juni.- de herstellingen san de zeewe-
ringen van het kustlicht te ; minste inschr. 
wan . , te Amsterdam, voor  ƒ986. 

Edam, 1 Juui: de volgende dijkswerken werden 
gegund, uls: lo. die aan deu Zeevangtsecdijk, aan F. 

, teScharwoude, voor  /6100; 2o. die zanden 
Schardam en , azn J. van , te , 
voor  ƒ 7 30 ; 3o. die aan den r  zeedijk, aan 
C. Steen, te Volendzm, voor  ƒ 5 7 9 5; 4o. die aan 
Zuidpolder, aau . Beunder , te Scharwoude, 
voor  ƒ5250. 

Zieria/re , 1 Juni: het graven van een kanaal in 
den boezem van bet stoomgemzal en het leggen van 
kaden langs dat kanaal en langs de erven in de in-
lagen van ; minste inscbr. was J. Fondse, 
te Zierikzee, voor  ƒ2800. 

Z aam a lag, 2 Juni: het gedeeltelijk op- en bijwer-
ken van den ontstanen dijkval tussehen dijkpaal 6 en 
8 van deu Eeadrachtspolder; minste inscbr. was P. 
J, van l Nz., to , voor  ƒ9290. 

. 3 Juni: de vergrooting der  school cn 
het doen van eeuige reparation aau deze en de onder-
wijzerswouing; ingek. 7 bilj. , als: 
P. van , tc Gouda, ƒ 16,000 
N. J. Netten, „  Charlois, „  15,789 
B. van Wingerden, „  Gouda, 15,555 
C. Ooms, „  Gouderak, „  15,546 
W. van , „  Bodegraven, „  16,415 

. , „  Aarlanderveen, „  15,163 
C. van der , „ , „  l-V'ii n 

Leaedulnen, 3 Juni: liet vernieuwen van een ge-
deelte dorpsstraat; minste inschrijver  was J. C. Be-
scboor, te , voor  ƒ1107; gegund. 

llfrkahorn , 3 Juui: het veranderen ran een wind-
scheprad- iu eun vijzclmolen; minste iuschr. was J-

, te , voor  ƒ6100. 
Beemater, 'i  Juni: het stichten eener  school en 

onder  wijzers woning in de Beemster; minste inscbr. was 
C. n eu J. Gruue, te Nieuwundam, voor  ƒ13 ,249. 

, 3 Juni: het doen van afbraak, graai-
en metselwerken aan de gemeentelijke gasfabriek; 
gegund aan W. A. van , te , 
voor  ƒ8948. 

Arnhem, 6 Juni: het verven van plautsooobanken, 
rekwerken enz.; ingek. 9 bilj. , als: 
G. vau Berkum, te Arnhem 
G. Willemson, idem, 

. Janssen, idem, 
J. G. T.  idem, 
P. de , idem , 
B. Borgardijn , idem, 

. B. v. d. Akker , idem 
J. van Egdom, idem, 
J. , idem. 

15 pet. boven tarief 
10 
9 
5 „  ben. „ 
6 „ 
8 ,. 

10 
11 a „  ., 
15 ., „  . 

Tle l , 6 Juni: het leveren en stellen van eeo<ge 
ijzerwerken tot uitbreidin g der  gemceutegasfabrick; 
ingek. 3 bilj. , als : 

l A. Seli rei leu en Co., te , ƒ 1 1 , 2 30 
W . . vun  rik , „ t . „  10.980 
J. !.. Nering Bögel enCo., „ , „  10,858 

, 6 Juni: het maken van een gebouw voor 
den dienst van het loodswezen te ; 
ingek- 6 bij. , als i 
W. ran n en 

/ 11,863 
„  10.800 

10,619 
„  10,305 
„  10,290 
„  9.870 

van n en 
1'. Ouwerkerk, 

. v. d. Tas, 
C. van Wijk , 
C. de Quant, 

. Vcetieubos, 
VV. van , 

te , 
„  Charlois, 
„  Gocdereede, 
„  Brielle, 
„ , 
„ , 

, 6 Juni: het verhoogen en bestrateu van 
een gedeelte weg langs den zool. tuin; minste iaschr. 
was . Jongeburgcr, te Waddir.xveon, voor  ƒ 2 8 6 5. 

, 6 Juni: de stichting van een nieuw 
gemeentehuis met herberg, naamotie van hot bestaande; 
ingek. 12 bilj . als: 

tc Ee, 
„  idem 
B , 
„ , 
„ , 
„  Snerk, 
„  Bergum, 
„ , 
„ , 
„  Veenkloostcr 
„ , 
„  Ure terp, 

f 20,391 
„  18,888 
„  18.795 
„  18,500 
„  18,460 
„  18,437 
„  17,997 
„  17,285 
„  17.275 
„  17.090 
„  16,742 
„  15,660 

' J. Zijlstra , 
J. S. Boersma, 
A. J. v. d. Werff , 

. Piekstra, 

. ¥. Ozinga, 
F J. v. d. Steele, 
S. Wiering, 
J. W. Booijcnga, 
3. Pijnakker, 
P. Schaafsma, 
W. A. van Bloemen 
Joh. . , 
gegund. 

, 6 Juni: de bestrating van deu toegangs-
weg naar  het station; ingek- 5 bilj. , als 
A. de Groot, te Vught, 
F. la , „  Sittard. 
W. , „  idem 
J. libachs, „  Nieuwslad, 
J. , „  SitUrd , 
gegund. 

, 7 Juni: het doen van bestratingen en ver-
dere werken op het terrein der  gasfabriek: ingekomen 
6 bilj. , als: 
F. v. d. Vlugt, le , 

. Jangeburger  , „  Waddinxveen 
J. , „ , 
P. , ., Sliedrecht, 
G. , „ , 
J. van b Jr., „ , 

, 7 Juui: het verbctoreu van het verde-
digingswerk nau bot Spool en van do inundatiemidde-
len aldaar, ouder  het beheer  der  genie te Gorinchem; 
ingek. 3 bilj , als : 
J. v. d. Velde, te Papendrecht. / 237,000 

.  Bennink, „  Vreeswijk, „  209.980 
B. A. Wiegerink, „  Groenlo, „  208.000 

liraningeii , 7 Juni: het afbreken vau den beer 
enz. aan de oostzijde van het Wiuschoterdiep; ingek. 
3 bilj. , als: 

. llavenga, te Winschoten, ƒ 23,747 

. Offringa , „  Sappemecr. „  21,870 

. Zwolsman, Groningen. „  19,940 
g ., 16,750 

gegunii. 
, 7 Juni: het recoustrueeren van cen 

scheprad- in een vijzelmolen; ingekomen 10bilj.. als: 
F. , te Naarden, ƒ 4 6 , 0 50 
W. vnn , „  Wilnis, „  16,000 

f 5495 
„  4962 
„  4632 
„  44S9 
„  399S 

/ 14.200 
„  13,525 
„  13,200 
„  11,970 
n 11,890 
„  11,890 

te , 
„  Breukelen, 
„  idem 
„  Amsterdam, 
„  idem 
„ , 
„  idem 
„  Aarlanderveen, 

ƒ 15.700 
„  15,300 
„  15.250 
„  14,350 
„  13,999 
„  13.900 
,. 13,840 
I  12,900 

S. vnn Soest, 
0. van der  Wilt , 

. Griffioen, 
Nijker k en , 
T. Peppink, 

. , 
C. en . Verwey. 

. , 
gegund. 

, 8 Juni: het bouwen van een woon-
huis met schuur  en stal; minste inscbr. was J. . 
de Jong, te Capelle, voor  113,745. 

, 8 Juni: de bedijkingswerkender  schor-
ren, gelegen in het t ouder  de gemeenten Zaam-
slag en Boscbkapelle; ingek. 5 bilj. , als: 

. Bolier, te Scherpenisse, ƒ 71,700 

. Tholens, „  Neuzen, „  68,000 
J. Verkuyl Quakkelaar, „  Vlissingen, „  65,000 

. , .. , „  63 847 
J. , „ , „  53,500 

, 8 Juni: lo. het maken van werken tot 
oeververdediging aan dun cal. polder  Borselen; iugek. 
2 bilj. , als: 

. de Vriend, tc Borselen, / 32,000 
1. van , „  Breskens, „  31,150 

2o. het maken van werken tot herstel der  schade 
door  den stormvloed vau 12 t '76, ann de water-
kceriug vau bovengenoemd waterschap; iugekomen 
10 bilj. , als: 

te Scherpenisse, / 37,090. 

„  36,459.48 
„  36,280. 
„  36,200. 
„  36,200. 
„  30.100. 
., 36,100. 
„  36,100. 

G. Bob 
B. den Exter  v. d. 

Briuk , 
J. de Jonge, 
J. van Poperiug. 
J. , 
P. J. van , 
C. de Wilde, 
. vau , 

J- , 
. de Vriend, 

„ , 
„  Borselen, 
„  Bruinisso, 
„ , 
„ , 
., , 
„  Breskens, 

, 36,000. 
, 35,900. Borselen, 

*>t  Juni : de gewone onderhouds-
werken aau den polder ; ingek. 4 bilj . als: 
A. van Bezooijen, te k , ƒ 1 4 49 
"  "  Stavenisse,  1400 

, „  1378 
Stavenisse, „  1373 

P. d 
J. van Oost Az., 
J. de e Jz., 

,  Juni het 2iarig onderhoud der  sluizen 
euz. van hot waterschap rivelingo; minste inschr. was 
J. van Buuren, te , voor  /"  1220; gegund. 

, 9 Juni: het leveren vau zand tot 
dempiug van de gracht laugs het Zuideind; ingek. 
3 bilj. , als: 
A. Eisenherger  en 

P. de Groot, te Purmerende, f 11,950 
J. Plas ea . van Zon, „  idem „  8,443 

. , „  idem „  7,175 
Lelden, 12 Juni: lo. het schoonmaken enz. van 

gemetselde wallen, in 3 perc; minste inschr. waren: 
perc. , ll . .1. de Nic, voor  ƒ 1 0 9 3, perc. 2, J. J. 
Planjer, voor  ƒ 8 0 0, perc. 3, A. Verhoog, voor  ƒ 7 8 0. 

2o. het schoonmaken eu iuvoegen der  gemetselde 
brugwerkeu; miuslo inschr. was J. Verhoog, voor 
/*700; allen te . 

, 12 Juni. het verwijden en verdiepen 
vau de door  vaartopen ing voorde dokbrug aldaar, enz.; 
ingekomen 5 bilj. , als : 
. , to , ƒ 44,744 

C. Pelle, „  idem „  40,075 
W. van Uije en Zonen, „  idem „  33,649 
J. , „  idem „  31,494 
B. Janse, „  idem „  30,800 

, 12 Juni: de vernieuwing van 4 brug-
gen over  het Westeremdermaar; ingek. 9 bilj. , als: 
 Ni,- and. te Wirdum . f 15,700 

J. 11 l.ile aar, „  Fariusuii,, „  15,300 
 „  Sappemeer, „  15,150 

G. . , „ , „  14,990 
„  idem „  14,980 
„  Wester  wijt werd , „  14,699 
„  Bedum, „  14.520 
- Warfhuizen, „  14,446 . 

J. van Buuren 
B. Jansen, 
J. , 
W. B. , 
geguud. 

T le l , 13 Juni: het herstel van den afslag in de 
glooiingen en krui n aan dc - en Waaldijken in 
het district Neder-Bctuwu; dc minste inschrijvin g be-
droeg / 21,848. 

'a-llage, 14 Juni: de vernieuwingen eu herstel-
 in ge ii aan dc - en oever  werken in de 

Nieuwe- en , het Scheur  eu de llartel ; 
minste iuschr. was C. du Jong, te Sliedrecht, voor 
f 7869. 

, 14 Juni: pure. 1, de herstelling van den 
idem vnn de Scbaaps-, 

lu. ia. 
/ 10,100 

9,087 
0,277 
5,402 
4,290 / 1945 

2929 
2772 
2707 
1545 
1489 

Aruhcmsclien Broekdijk , perc. 2 , 
Broek- eu Overhaagsche dijken: 

. van de Saud, te Arnlium , 
A. Vale, idem, 
W . C Nijeues. idem, 
l i . W . Jansen, te , 
J. Bocvé, te Velp, 

. W . Nijeuhuis, te , 
J. Jausen Fz., idem, 
B. Veeneudaal, te Velp, 
J. 'Peering, tc Zeveuaar, 

. A. , te Velp, 
porc. 2 geguud; perc. 1 wordt herbesteed. 

kmaterdam, 14 Juni: het bouwen van een woon" 
cn winkelhuis, hoek Paleis- en Spuistraten; minste 
juschrijver  «ras B. J. , te Amsterdam, voor 
ƒ 19,256. 

, 15 Juni: do leveriug aan het ministerie 
van oorlog van 40,000 . steenkolen; minste inschr. 
was W . A. . Vrijman , te , voor  ƒ 12.75 per 
1000 . 

, 15 Juni: ccnigc werkeu aan het huis van 
arrest eu justiti e te Assen; minste inscbr. was . de 
Vries, te Assen, voor  ƒ7827. 

, 15 Juni: het verlengen van den leidam 
laugs do noordzijde van het t bij ; 
minste inschr. waren l cn hofman, te Enkhuizeu, 
voor  ƒ86,350. 

-iit , 15 Juui: de levering van 120 stalen tong' 
he wegingen ten behoove van de Staatsspoorwegen; 
ingekomen 9 biljetten, als: 

. A. Schreden en Co., te , 
Fr . , 
Nicaisc eu , 

k -
land. 

Eng. n eu Co, 
. J. Enthoven en Co., 

V. d. Zijpen cn Cuarlirr , 
J . Vögele, 
Uaion Actien-Gesellschaft, 

Essen, 
a > uue re 
(België), 

f 35,490 
„  35,400 

, 35.2S0 

„ , „  30,900 
„  Brains lo-Comte, „  29,800 
„ , „  29,240 
,. , „  2S.2O0 
„ , 2-.non 
,, d , ƒ 95,995 

, 15 Juni: hel slichten van 2 school-
ebouwcii, gegund aan . G. Bekhuis, te -
en, voor  ƒ47,926. 
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E  — Zondag 18 Juni 1876 .  25  1876. 

. 

e e van Toelichting 
tot het dezer  dagen hg de Tweede r inge-
komen wetsontwerp tot bekrachtiging eener  over-
eenkomst met de j  tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen gesloten, geeft een uitvoerig 
overzicht van de geschiedenis dier ' 
en van haar  llnanciéelen toestand sedert 1863. 

J de bestaande regeling kunnen met de uit-
breiding van het verkeer en met toenemende op-
brengst de winst  der j  op een on-
rustbarende wijze verminderen en zou deze dus 
op dien voet onmogelijk met haar  taak kunnen 
voortgaan, veel minder nog de exploitatie van 
nieuwe lijnen op zich nemen, maar  zich veeleer 
genoopt zien haar  werkkrin g tot den kleinst mo-
gelijken omvang te beperken, om door  inkrimpin g 
van uitgaven en door  bezuinigingen, die wellicht 
niet altij d met het algemeen belang overeen te 
brengen zijn, eene betere verhouding in haar  ont-
vangsten te bevorderen. 

t publiek belang eischt, dat de j 
worde in staat gesteld haar  taak zooveel mogelyk 
in overeenstemming met dc behoeften van het 
verkeer  voort te zetten en tot de exploitatie van 
meer  lijnen uit te breiden. 

e bestaande noodzakelijkheid tot verandering 
der voorwaaidcn van concessie wordt sedert lang 
erkend. Net denkbeeld, om door  verandering der 
schaal in art. 53 der  voorwaarden van concessie 
een betere regeling der  exploitatie van Staats-
spoorwegen te verzekeren, moest spoedig worden 
opgegeven. t is onmogelyk om zelfs met slechts 
eenige waarschijnlijkhei d de veranderlgke reden 
vast te stellen voor  het aandeel, dat aan de -
schappij  in de bruto-opbrengsten tot dekking dei' 
uitgaven van haar  beheer zou moeten worden 
afgenomen. Vandaar, tdat nu een vaste reden 
voor dat aandeel aangenomen is. Van de bruto-
opbrengst zal een bepaald gedeelte worden ge-
stort in het vernieuwingsfonds, en van het overige 
de y 80 pCt. ontvangen, indien de 
bruto-opbrtngst de som van f 6000 per  jaar en 
per kilometer  bereikt of overtreft. t overblij -
vende is de winst voor de aandeelhouders, met 
dien verstande, dat wanneer het winstsaldo iu 
zyn geheelen omvang meer  bedruugt dan4'/apCt . 
van het op de aandeelen gestort bedrag, dat meer-
dere tusschen den Staat en de y ge-
lijkelij k verdeeld wordt, totdat het aandeel der 

y 5 pCt. bedraagt van datzelfde bedrag. 
Van hetgeen boven 5'/j  pCt. te verdeelen over-
blytt , worden vier  vijlden aan den Staat uitgekeerd. 

Voor de by deze overeenkomst aan de -
schappij  geconcedeerde exploitatie van eenige der 
bij de wet van 10 November 1875 vastgestelde 
of later  vast te stellen spoorwegen, is een ande-
re regeling getroffen. 

e thans der y ter  exploitatie ge-
geven nieuwe lijnen zijn Zwolle—Almelo, -
drecht—Eist, Nijmegen—Venlo en Stavoren— 

. 

. 

Openbare Aanbesteding. 
F EN N van den

N  zyn voornemens 
op  den 6 Juli j  1870, des namiddags 
te 12'/a uren , by enkele inschrijvin g aan te be-
steden : 

n diverse perceelen en massa's benevens in 
eene generule massa. 

t bestek, waarnaar  deze aanbesteding zal 
plaats hebben, is van af den 21 Junij  1876 op 
franco aanvraag tegen betaling van ƒ 0 . 25 ver-
krijgbaa r bij  de Boekhandelaars J. VA N -
TU  &  ZOON te Gouda. 

Nadere inlichtingen geven f en -
raden voornoemd, benevens de 1ste Opzigter 

. O en de 2de opzigter  B. E , 
beiden woneude te  die aanwijzing 
zullen doen op de dagen, in het bestek bepaald. 

VOO . 
Te E bestaat gelegenheid te koopen 

B O Ü , 
vaste ondergrond, niet front aan de straat, on-
geveer 60 meters, voor 6 tot S royale huizen 
met tuinen, diepte naar  verkiezing, allerriantst 
uitzigt op zwaar geboomte enz. 

e gemeente heeft een Protestantsche en 
e kerk , uitmuntend t voor  uit-

gebreid lager  onderwijs, gelegenheid voor mu-
ziek , gymnastiek en een Teekenscbool, verder 
geringen hoofdelijken omslag cn is gelegen in de 
onmiddelijk e nubyheid vun het Station. n ge-
lieve zich te adresseren franco r 
te E letter  A . Z. 

 kmè

Achtkantige  staande aan 
de ringvaur t van den Zuidplaspolder, met of zon-
der steenen onderbouw, benevens yzeren -
VENASSEN en andere gaande werken. 

n zyn, op franco aunvruag, te be-
komen by den 1""  Opzichter  des Zuidplaspolder», 

. , te

Een  wenschte 
als zoodanig wederom geplaatst te worden 
bij  een  of als

 bij  eenig
Adres met franco brieven onder s VV. . 

aan het Algemeen Advertentie-Bureau van NUG
&  VAN ,

 EN S der  ge-
meente , zullen op  den 3 Juli 
1876, des middags ten twaalf ure, ten Gemeen-
tehuize aldaar, in het openbaar 

: 

e te verwerken hoeveelheden bedragen onder 
anderen ongeveer: 

* , n , 
s n t voor  funderingen. 

t bestek met de teekeningen liggen van af 
den 21 Juni 1870 dagelijks, uitgenomen Zon- en 
feestdagen, op do gewone uren ter  Gemeente-
secretarie ter  inzage, terwij l nadere information 
zijn te bekomen bij  den Gemeente-Architect O. 

, door  wien den 28 Juni en den 1 Juli 
1876, telkens des voormiddags ten elf ure, aan-
wijzin g in loco zal geschieden. 

Gedrukte bestekken zijn ter  Gemeente-Secreta-
ri e tegen betaling van ƒ 1 verkrijgbaar . 

Breda, 12 Juni 1875. 

Namens Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 

 Secretaris, 
. 1). G. . 

. 

Op  den 4den Julij  1876, des namid-
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der -
schappij  tot Exploitati e van Staatsspoorwegen bij 
de e n te Utrecht, van: 

Bestek no. 160. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art . 25 van het Bestek. 

t Bestek ligt van don 14den Junij  1876 ter 
lezing aan het Centraalbureau hij  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 24sten Junij  1870. 

Utrecht, den  '.den Junij  1876. 

F EN N VAN -
 zullen op Zaturdag den 8 Juli 1870, des 

middags ten 12 uur , in het Gemeenlandshuis 
te  bij  enkele inschrijvin g besteden, over-
eenkomstig het opgemaakt bestek en de alge-
meene voorwaarden , in een perceel: 

t bestek met de gedrukte teekening zal van 
nf den 20 Juni voor 25 cents, de algemeene 
voorwaarden voor 25 cents en de gezegelde blanco 
inschrijvingsbilletten voor 21 cents verkrijgbaar 
zijn ter  Secretarie van d te

e inschryvingsbilletten zullen des daags vóór 
de besteding in de bus op het Gemeenlandshuis 
gestoken moeten zijn. 

n zyn te verkrijgen op het bureau 
van den r te

. 
Ue  der  Uemeente Arnhem 

zal g 29 Juny 1876, 's namiddags 1 ure, 
in het openbaar ten Gemeenteliuize 

: 
t onderhoud van -
B O U W E N enz , en het verr igten van 
eenige werkzaamheden aan deze ge-
bouwen, l n  perceelen. 

Bestekken te verkrijgen ter  Gemeente-Secretarie. 

Verwarming en Ventilering; 
V A N G E B O U W E N . 

Ue Ondergeteekenden bevelen zich aan vuu. 
het leveren van Q 

 door  middel van warme lucht, warm 
water at stoom. 

S Y & , 

Uoomjijes, .{flit s nommer 54, 

. 

k „de e " 
 i

Vervaardigen zeer  practisch ingerigte
en  volgens eigene con-
structie. 

V O O
van Th . «T. 

, 
E te Utreclit . 

('alqiieerllnnen aan een zijde mat, een geheel nieuw soort Calqueerpapier  taai 
i -terk,  Papier  Ulle. Papier  quadrille millluièlrr . 

Papier  aaaa tin n dubbel gelijmd, Whatman, g 
en alle andere Engelsche en e Teek en papi eren. Extr a lijn e Panaerdoozen, Orléon-
passera, Trekpennen. Stanerpaeaera . Stippel*  en Arceersaaehlnea van geheel nieuwe 
vinding, Tee.kenh.aken en n met ebbenhout bezet. O. . . Aekerwana 
verwen en Vrnres in Tubes, Verwpetjeo, enz. enz. enz. 

k van . Specialiteiten in 
, , -

en . 

N VA N . 

E N 

geeft berigt dat door  haar tot eenige A G E N T E N voor den 
m S 9m w verkoop van  zijn aangesteld: 

het  inlichtingen _worden verstrekt en  voor  geheel door wie ook 
Nederland aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de g N" . 3, te Amsterdam. 

.  &> ZOON , 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

T 1 1 3 - 1 1 5. 

Zuidb laak N°. 52, 

. 

-

E. . . 

T E 

Specialiteit van  ter  bewerking van 

 en schetsen op aanerage. 

E . 

 Se i.
 il, A  il, 

 en N van  i n 
. alle soorten van 

 gorjkt o
 enz. em. 

S & VAN . 
in , 

, E STEESES, ENZ-
 55,

1 . 4 ( U ST . 
t  van  Yeen|»oluVr vnn

in de (ïeineeiite  provincie Friesland, 
 om met 1 Augustus k. min hrt 

Stoomvyzelgemaal iu genoemden Polder in dienst 
te treden, een bekwamen -

 , gehuwd, bjj  voorkeur  zonder -
deren, niet ouder dan veertig jaren , op een jaar-
wedde vun , met genot 
van vrij e Woning, Tuin ,  en . 

e bewijzen van bekwaamheid en goed zede-
lij k geding, benevens de op zegel geschreven 
vcrzoekschiiflen worden Tranen ingewacht bij  den 
Voorzitter te  vóur uf op '21 Juni aan* 
staande, terwij l op franco aanvrage, de instruc-
tie bij  den Secretaris is te bekomen. 

, 31 i 1876. 
Het Bestuur van den Veenpolder 

voormeld: 

F. Ü. , 
Voorzitter . 

T. VA N A E A . 
Secretaris. 

A dr  essen. 
Prij s voor 59 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels - o 15.— 
dri e regels  20.— 

Pleyeier  lomp, Amsterdam.
 1  *  ver

reker  Buddlnajh, Arnhem.

Bouwterreinen 
gunstigst gelegen. Ad 

VOOB 

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

: 

Vérachuut Zondag». » pet ( maauden f 1.65. n abonneert fich voor 
een jaargang. Afzonderlijk e nommen bij  vooruitbestcllin s centa. 

All e stukken en advertentien te adresseeren aan 

de e te Arnhem. 

T E . N : 

Vuu l—ü regels ƒ 1 . —, verder  voor  eiken regel plaat iruir u te 20 rent*  eu 10 rents 
voor  ecu nomniervan het bind. Adrerteutieti voorliet buitenland 25 reut» per regel. 

Velp te koop, nller-
den r  VAN ltt> 

ÜENÜAC E , te Arnhem. 

Uedrukt bij  U. VV. VAN  ft  C* te Arnhem. — All e «tukken eu advertentien te adresseeren san den r F, W. VA N T JGta. te Arnhem. — Uitgave van . A . . 

E E S . 

Commissarissen der e -
eeniging hebben liet derde jaarlijksc h verslag, 
bundelende over den toestand der  VennooU-chap 
gedurende het jaar 1875, terkennisse van heeren 
aandeelhouders gebracht. Teneinde een volledig 
overzicht te geven aangaande de geprojecteerde 
inrichtin g van het handelsterrein op Fijenoord, 
*ij n in dat verslag als bijlagen opgenomen de 
brief met kaart , aan de r van l 
en Fabrieken over dit onderwerp gericht en de 
missive van genoemde , waarbij  de plan-
urn als doelmatig worden erkend. Wi j
bel van belang beide stukken hieronder  mede te 
deelen; al kan de kaart daaraan niet worden toe-
gevoegd, geeft de omschrijving een denkbeeld 
der grootsehe inrichtingen, die voor het handels-
verkeer te m gemaakt worden. 

e brief aan de r vnn l en Fa-
brieken is vnu deu volgenden inhoud : 

Teneinde te voldoen aun de laatste alinea van 
art. 18 van de tusschen de Uemeente m 

onze Vereeniging gesloten overeenkomst, dd. 
 October 1873. hebben wij  de eer  u hiermede 
u beschrijving te geven der  haiidel.-inrichtingen , 

zuoals wy ons voorstellen die op Fijenoord te 
maken. 

Een nauwkeurige beschrijving der  terreinen, 
r  onze Vereeniging van de Uemeente iu erf-

pacht of eigendom verkregen, achten wij  overbo-
dig, daar  die in het bovenbedoelde contract, waar-
van het totstandkomen voor een groot gedeelte 
aan uwe krachtige medewerking is te danken, 

 rxtenso is opgenomen. 
Uuk nemen wij  de werken bij  Staat eu Ue-

meente op Fijenoord in uitvoering, als u be-
kend aan. 

t eigenlyke handelsterrein, dat het onder-
werp dezer  beschrijving uitmaakt , is begrensd 
door  de Spoor  weg ha ven , hetSpuikanaal, de straat 
langs den Spoorwegdam, bet plein tegenover de 
Uemeentebrug over  de n en de -
haven zelve. t geheele handelsterrein komt te 
liggen op 3.50 meter a 4.00 meter + A .P ., 
afdalende naar het langste punt (aau hetSpuika-
naal) tot 8.00 meter +  A . P. 

Havens. O verren komstig het daaromtrent iu 
meergenoemde overeenkomst bepaalde , werden de 

 hierna le noemen havent*  gegraven. Up 130 
meters van-, en evenwijdig aan dc Spoorweghaven , 
een haven (Binnenhaven) van 1000 meters lengte 
en 80 meters breedte, aan het einde voorbij  de 
bocht tot -10 meters versmallende, en, schuin op 
deze, op ca, 100 meters binnen de bascule-brug, 
een tweede haven (EotrèpOthaveo), breed 00 me-
ters , met eenige verwijdin g aan tien mond, aau 
de noordzijde circa 220 meters, aan de zuidzijde 
circa 200 meters lang. e havens worden op 
dezelfde diepte, d. , 0 meters — A.P. gebracht. 

e m  en haven is, ter  will e der  waterverver-
sching , door  middel van eeu gemetselde pijp , 0 
meters wijden 2J- meter  diep, mei de Spoor  weg-
liaveu verbonden. 

kaai muren. Beide havens zijn aan alle zijden 
van kaaimuren voorzien, welke allen zoodanig 
worden aangelegd, dat de schepen vlak daartegen 
kunnen liggen en geen losse bruggen of stellin-
gen tot laden eu lossen noodig zullen zijn. 

e kaaimuren (een gedeelte laugs het Spui-
kanaal uitgezonderd) wurden tot boven de hoogste 
stormvloeden opgetrokken ('), en laten wy hier 
eenige details volgen: 

 langs het
Bij eeu lengte van  meters worden deze 

tut 3.40 meter : A. P. opgetrokken. Voor het 
t i i t repótpukhuis , dal uan deze haven wordt ge-
bouwd en waarop wij  terugkomen, wordt 
de muur , by wijze van perron, op een hoogte 
van 4.30 meter + A. P. gebracht, zoudat de 
aldaar geloste goederen bijna ter  hoogte van de 
vlakken der  spoorwegwaggous liggen. 

b.  aan de Binnenhaven. 
e kaaimuren, die de lliuneiihaven omsluiten 

eu welke tot 3.50 meters worden opgetrokken, 
'uilen , met uitzondering van die langs het 
Entrepötterrein , en van die aan bet eind der 
haven, geheel tot kelders worden ingericht, 

k ook met het oog op de berging van 

v1 j Ue tvturuivluet l van 5 Februari 1825 klom tot Xl'1 
» - A. 1*.; die hoogte ia sedert uiet meer  bereikt. 

1 , 1 hoogte atoriuvluedea koueu niet hooger  dau 2.50 meten 
+ A. F, 

vloeistoffen. Een klein spoor zal het transport 
der goederen in de kelders gemakkelijk maken. 

e kelders, op 0.50 + A. P. gelegen, zullen 
waterdicht zijn , en bij  een hoogte van 2 meters 
en een breedte van 7 meters, een lengte heb-
ben afwisselend tusschen 40 eu 21U meters. 
Negentien trappen zullen tut toegang dier  kel-
dei  dienen, die daarenboven van een groot 
aantal -luiken voorzien zullen zijn , waardoor de 
goederen direct uit de schepen daarin kunnen 
worden neergelaten. 

c.  kaaimuur tusschen de brug over den 
mond der Binnenhaven en die over den mond 
der Spoorweghaven. 

e muur , lang 135 meters (zonder de aan-
sluitingen aan de bruggen mede te rekenen) , 
wordt tot op 3.50-f A . P. opgetrokken, en even-
eens zoo ingericht, dat de schepen geen stellingen 
tut laden en lossen zullen noodig hebben. 

 kaaimuren tussehen de brug over den 
mond der Binnenhaven en dc Gemeenlebrug over 
de

Overeenkomstig alinea 2 vuu art. 2 der  ge-
noemde overeenkomst is de Uemeente tot aanleg 
van dezen muur  verplicht. Onder  vergoeding 
echter  onzerzijds der  kosten, wuarmede de oor-
spronkelijk e raming zal overschreden worden, is 
voor  dezen muur een verbeterde constructie aun-
genomen, die onder  onze leiding /ul wurden uit-
gevoerd. e muur  wordt uu tot 3.50 meters -f-
A . P. opgetrokken en zal zoodanig ïitgeritth t wor-
den, dat grooteie schepen vlak aan de kaai lig-
plaatsen kunnen vinden. 

e.  muur langs de Soord-oostzijde der 
Spoorweghaven en het Spuikanaal. 

e kaaimuur, tol den aanleg waarvan de 
Gemeente, volgens al. 0 van art. 2 der  bedoelde 
overeenkomst verplicht was, werd naar een ver-
beten! type onder  bijdrage onzerzijds en onder 
onze leiding uitgevoerd. t gedeelte van dezen 
muur langs de Spoorweghaven wordt tot 3.50 
meters -f- A. P. opgetrokken en bestemd voor 
ligplaats van groule schepen, terwij l bet gedeelte 
langs het Spuikanaal, van lichter  constructie, 
tot 3 n eters -f- A. P. wurdt opgetrokken en tot 
ligplaats vour  kleinere  mout dienen. t 
laatste gedeelte, ufschoun bet laagste punt der 
kaaimuren up Fijenoord, verkrygt tuch nug on-
geveei de hoogte der  hoogste kaaimuren iu de 

onde -t.nl 
e constructie vun den muur  laugs de Spoor, 

weghaveu is vuu dien aard dat, wanneer het 
later  wenschelijk mocht zijn de diepte dier  haven , 
voorloopig op 5 meters — A. P. gesteld, op ö 
meters le brengen, daartegen geen bezwaar be-
staat, en kunnen de schepen ook hier  onmiddel-
lij k unn de kaai liggen. 

Bruggen. Over den uiund der
wordt een basculebrug geconstrueerd, die op 4 
meters — A, P een wydte heeft van 23 meters, 
welke op den kauaalbudem op ti meters A. P. 
door  sieenhestoitiiigen tut circa 20 meters zal 
worden vernauwd. n zyu, ter  diepte 
van 4 meters — A. P., in de beide hoofden 
overwelfde duiken, uf riolen aangebracht, wijd 
4 meters, zoodat de ruimt e tut doorlating vun 
water 31 meters bedraagt. e vaartuigen 
met gestreken mast kunnen deze openingen tot 
doorvaart gebruiken. t dekvlak det brug, 
10.5 meters breed, zat auu beide zijden der  rails, 
die in het midden koineii lu liggen , een rijpa d 
voor  voertuigen eu trottoir s vuor  voetgangers 
hebben. 

Over het Spuikanaal wordt een vaste brug ge-
bouwd, voor  spoorwagens , voertuigen en voetgan-
gers geschikt. e onderkant van deze brug ligt , 
evenals die vun den Staat eu van de Uemeente, 
up 3.00 meters -f- A. P. r  nu de gewone e') 
daalt lot 0.34 meter  — A. P. en luge ebben zuil' , 
tot 1.00 meter  — A. 1'., zal er  eene ruimt e vun 
3.U4 a 4.00 meters tusschen de brug en den wa-
terspiegel bij  ebbe overblijven. e dagelijksche 
vloed stijgt lot 0.01 meter f A. P. en laat dun 
2.00 meiers ruimt e over. e vloeden (üy 
stormweder of hoog opper  water) uitgezonderd, 
zullen schepen met strykende masten en vry hoo-
gen hoven , nog by eb en zelfs bij  gewonen 
\lued , onder  deze bruggen kunnen doorvaren. 

kranen. Up een zestal punten wordeu fun-
deeringen gemaakt, om kranen tot hel lichten van 
zware stukken i byv. tot 20 a 25 ton) te bouwen. 

Aan de Spoorweghaven ziju dri e dezer  fundee-
ringen gereed. Twee uan de lliuiieiiliave n west-
zyde en een aan de oostzijde zyn in untwerp. 
Ook voegen wij  hier  nog by, dat de wenscbulyk-
beid tot dun aanleg vau eun kraan voor  zwaar-

dere lasten, bijv . 50 of 100 tonnen, nog door ons 
in overweging wordt gehouden. Ontwerpen wor-
den opgemaakt, zoowel voor  eene txufS nis oor 
eene drijvende kr  van dat gewicht. 

s de kaaimuren zullen spo-
ren worden gelegd lot het bewegen van lichte 
loopkranen voorlasten tot circa . e be-
doeling is om deze kranen zóó te conslrueeren, dat 
de goederen daarmede direct uit de schepen kun-
nen worden gelicht, en door  omzwaaiing dei-
kraan onmiddellij k in de te bouwen loodsen kun-
nen worden neergelaten, en zal op eene snelle 
en gemakkelijke werking dier  kranen vooral wor-
den gelet. s de  zullen die kra-
nen reiken tot boven de luikgnten der  kelders; 
langs het Entrepótpakhui s loopen die kranen over 
een ijzeren viaduct, waardoor  de gelegenheid ont-
staat de goederen direct op de verdiepingen te 
brengen. 

l plan bestaat om, langs de Bin-
nen- en Spoorweghaven , tot een oppervlak van 
43878 1 . loodsen te bouwen, om dadelijk alle 
goederen aan den invloed van regen en zonnescbyn 
te kunnen onttrekken. 

e loodsen zullen op 5 meters afstand van de 
kaaimuren worden geplaatst eu bij  een lengte, 
afwisselende van 90 tot 130 meters, een breedte 
vnu 25 meters hebben. 

Tusschen de loodsen worden goed geplaveide 
openingen van 15 a 30  gelaten, om
tot de achterliggende terreinen te verleenen. Wut 
die terreinen aangaat, zou bestaat het plan uui 
op de ruimt e onmiddellij k achter  de luodseu ter 
breedte van 7 meter . 

Sporen aan te leggen , die zich eenerzijds over 
de brug over het Spuikanaal aansluiten uan den 
Staatsspoorweg, voorbij  het Uoederenstation zuid-
zijde, en die anderzijds (echter  alleen voor  dienst 
met paarden) over de busculcbrug en geuieente-
brug over de Spoorweg haven met het Uoederen-
station nuordzyde in verbinding komen, terwij l 
naast die sporen verharde 

Wegen ter  breedte van 15 metera zyn gepro-
jecteerd , die zich ook over het verdere terrein 
zullen uitstrekken, zoodat de verschillende loodsen, 
pakhuizen en open ruimten ook met ileeperawa-
gens te bereiken zijn. 

s aan den bovenvermelden aanleg 
van spuien eu wegen gevolg gegeven, dan blijt t 
iiuddeiiup het terrein tusschen Binnen- enSpoor-
weghaven nug een strook grond, circa 820 meter.-
lang en 25 meters breed, ter  grootte van circa 
20530 1 open. e  zal moeten 
leeren in hoeverre het wenschelijk zal wezen. 
om later  op die ruimt e pakhuizen te bouweu. 

Open ruimte. u overige upon ruimt e is voor-
loopig bestemd lot berging van goedereu die iu 
de upen lucht kunnen wurdeu opgeslagen, en zal 
ouk daaromtrent later  kunnen beslist wurden of 
bebouwing wenschelijk is. Wel bestaat bet plan 
om tegen deu afsluiluiuui '  langs de Spoorweg-
straat loodsen te bouwen, ter  lengte van 030 
meters en breedte vau 12 meters, oppervlak circa 
70000 , die tot stalling, berging van materi-
aal, enz. enz. kunnen dienen. 

e terreinen rondom de Eiitrepóthaven 
gelegen, ter  grootte van rui m 41 beklate, zooals 
bekend aan de e van 's s Vr y Entrepot 
v ei lm i n i l , worden geheel overeenkomstig de voor-
schriften der  administrati e ingericht. 

Aanvankelijk is langs de uoordzyde eeu pakhuis 
in aanbouw van circa 200 meters lengte bij  30 
meters breedte, betattende eeu kelderverdieping, 
begaiien grond eu twee bovenverdiepingen, 't t 
in den aard der  zaak , dat by aanleg van spuien 
ook dit terrein door  middel vau sporen met het 
overige lui n dels lei rem iu verbinding wurdt ge-
bracht. 

Na busprekiug met den heer  VV. C . P. Toe-
water, Provinciaal , eu met goedkeu-
rin g der , is aangaande de afsluiüug 
van het liandelstcrrein vastgesteld , dat, met uit-
zondering der  aau de n gelegen ter-
reinen , eu vau de vuor deu buuw van kantoren 
bestemde gruiideu, het handelsterrein duor eeu 
met poorten voorzienen muur  zal worden omringd, 
en in de havens eeu afsluiting met dry vende bul-
ken zal wurden, gemaakt. t geheele handels-
terrein zal dientengevolge als het ware één af-
gesloten geheel vormen, waardoor het toezicht 
der c zeer  gemakkelijk wurdt ge-
maakt en de meest mogelyke vrijhei d van werken 
aau den handel wurdt gewaarborgd. 

s de westzyde der  straal, die deu spoorweg 
volgt, tot bij  de uerste poort ouder  deu spoorweg, 
lang» bet plein voor de Uemeeutebrug, eu laugs 

de n tot dirhthi j de basculebrug, 
blijf t ter  frontlengte van 350 meters gelegenheid 
tot den bouw van huizen, die waarschijnlij k tut 
kantoren zullen benut worden, 

Ondei langs den spoorwegdam blijf t eene front -
lengte van 1240 meters beschikbaar tot het bou-
wen van huizen. Vermoedelijk zullen daar  tap-
perijen, restaurants, stallingen en dergelijke in-
richtingen verrijzen, ten dienste zoowel der  lan-
delijk e bevolking op  als vnn de tal-
rijk e beambten en werklieden der  havens, pak-
huizen, ent. 

Wij  meenen voor het oogenblik met deze be-
schrijvin g onzer  plannen vuur  Fijenoord te kun-
nen volstaan, ons gaarne tot elke verdere toe-
lichting , ook op iiet terrein , bereid vei klarende, 
die door u mocht wurden verlangd, eu zal het 
ons aangenaam zijn van u te  dat de 
liandelsiiirichtingen , zooals wij  ons voorstellen die 
op Fyenoord uit te voeren, ook door doelmatig 
worden geacht. 

Wij  hebben de eer  hoogachtend te zijn, 
 Handelsvereeniging. 

. . AUG . T . 

t daarop bekomen antwoord luidt als volgt: 

 30 i 1876. 

e r had de eer  van u tc ontvangen een 
schrijven van 18  met een kaart als bij -
lage, waarin u, in voldoening aau de laatste alinea 
van ar  lik el 18 der  tusschen uwe Vereeniging 
S  de Uemeente m  overeenkomst 
vau 24 October 1873, ons mededeeling duet en 
eene beschrijving geeft der  handelsinrichtingen, 
gelijk deze zicb voorstelt die op Fijenoord tot-
stand te brengen. 

 behoeft wel  uitdrukkelijk e bet'iiging, 
dal wij  van een en ander met de meeste belang-
stelling kennis namen en hoogen  stellen op 
de volledige en gemakkelijke wijze, waarop uwe 
Vereeniging ons instaat stelde ooi de in aanbouw 
zijnde of ontworpen werken te beoordeelen. 

Wi j  werden daardoor  bevestigd iu onze over-
tuiging, dat de aanleg der  nieuwe handelstad op 
Fijenoord. voor m ui ieder  opzicht eene 
levensvraag, le recht aan eene bijzondere -
schappij  werd opgedragen en dal de bespoedigde 
daarslelling dei- vour den handel noodige werken 
daardour iu hooge mate bevorderd werd. 

e nadere plannen van een eu ander, de ge-
heele inrichtin g van het handelsterrein, gelijk 
ons die reeds in het algemeen bekend was, en 
thans in bijzonderheden werd medegedeeld, de 
onbekrompen wyze waarop te Fyenoord tal wor-
den vereenigd wat elders buitenslands de onder-
vinding aau de hand gaf, draagt in volle mate 
onze goedkeuring weg en geeft ons, met het oog 
up de krachtige wijze waarop een en ander  wordt 
tenuitvuer  gebracht, de zekerheid, dat m 
eerlang door uwe medewerking een uitstekend 
nieuw handelsterrein met zijne daartoe behoo-
rende havens, werken eu aunlegpla itsen zal be-
zitten. 

n de algemeene omstandigheden vau han-
del, nijverheid eu scheepvaart, welke in de laatste 
jaren zooveel te wenschen lieten, al ondervond 
ook onze stad daarvan de gevolgen betrekkelij k 
slechts in geringe mate, zich zoodanig ten goede 
wijzigen, dat deze takken van volksbestaan ruim -
schoots de vruchten plukken der  gelegenheid tot 
ontwikkelin g duur uwe Vereeniging aangeboden, 
eu moge deze laatste daarin de belooning vinden 
vau haar, naar ons oordeel, zoo uitstekende en 
doelmatige vervullin g barer  verplichting. 

 vun  en  te 

(w. g.) . . m-: Ï  , 

J . C. , 

Secretaris. 

l i 1 N N E N  A N . 

-Graveuhage. Bij k besluit is goed-
gekeurd het bestuit der  Statuit van Friesland van 
24  tot wijziging vau liet , be-
tredende de inrichtin g van den provincialen water-
staatsdienst iu die provincie. 

e wijziging strekt u. a. t >t het verhoogen van 
de bezoldigingen vooi de beambten up het bureau 
van den hoofdingenieur, iu dien zin, dat iu het 

 voor 1000, 800 eu OOO gulden zal 
wurden  hoogstens 1-J00, 1000 en 800 
gulden. 
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s-Gravenhage. Poor den Gouverneur-Gene-
raal van Nederlandsch e zyn hij  liet per-
soneel van den Waterstaat en 's s burgerlijk e 
openbare werken benoemd.' tot architect tsie 
klasse, ile architect 3de klasse J. ; tot 
ingenieur 2 e klasse, de ingenieur .die klasse 

. P. ; tot r 3de klnsue, de 
adspiiiint-i i genleur J. Nuhont van der  Veen. 

Ontslagen: Eervol, uit 's lands dienst, niet be-
houd van recht op pensioen, de r 8de 
klasse . \V. de s cn de Oplichter  '2de klasse 
B. C. , tnedc niet belioud vun recht 
op pensioen. 

— Volgens het verslag van den d van be-
heer der  Nederlandsch-lndische Spoorwegmaat-
schappij, over bet dertiende boekjw (bet derde 
der concession), aan de aandeelhouders, is de 

y eene belangrijke schrede vooruitge-
gaan ; bel saldo vnn de winst- en verlies-rekening is 
zoo groot, 'lat aan de aandeelhouders uitgekeerd 
kan worden 4'/, pCt», de rente waarop zij  bij  dc 
deelneming gerekend hebben. : geleidelijke toe-
neming van dete saldo's, en de wijze waarop zij 
verkregen ziju, geeft gegronde hoop dat men niet 
weder  beneden die rente zal behoeven te konten. 

e 5 pCt. Engetsche leening A" . 1871, groot 
ƒ 3 , 2 3 0 . 9 0 0, is geheel afgelost. Op weinige cou-
pons na, die wellicht verloren zijn geraakt, kwa-
men nlle stukken weder in het bezit der -
schappij. 

t verwisselen van obligation der  leening van 
1867 tegen die van 187+ gaat langzaam. -
den hoogen stand der  eerste op de e 
Beurs zijn slechts enkele houders geneigd bevon-
den uin tot die ruilin g over te gaan. Op 1 Janu-
ari waren er  dan ook nog 1800 stuks in omloop, 
tegen 18öG in bet jaar te voren. 

e vei koop der  obligation van de ü uiillioens 
leening van 187-4 is in Juni 1875, toen er  toe-
reikende middelen aanwezig waren om uan alle 
verplichtingen te voldoen, gestaakt. Nogmaals 
heeft zich de d van beheer tot de g 
gewend met aanvragen um nieuwe concession, 
en ditmaal met beter  gevolg. Z. Exc. de r 
van n heeft zich namelijk bereid verklaard 
met de j te onderhandelen over  uit-
breiding van deu werkkrin g der j  in 

. 
e liaad vnn beheer  hoopt de aandeelhouders 

spoedig te kunnen oproepen , om bel resultaat dier 
ondei handelingen mede tc deelen -n hunne mede-
werking tc verzoeken voorde maatregelen, welke 
dientengevolge genomen m >eten worden. 

u uitkomsten der  exploitatie van beide lijnen 
overtroffen weder de verwachting. Op de lij n 
8a ma rang- Vorstenlanden namen de onl vangsten 
toe met 17 pCt,, tegen 13 pCt. in 1874, terwij l 
de kosten 48'/2 pCt., d. i . % pCt. minder, heb-
ben bedragen. e winst klom daardoor tot 
/ 742.UUÜ, dat is slechts / 23,000 minder  dan 
de reiitegarantie van den Slaat. 

e groote toeneming is uan buitengewone 
omstandigheden (vooral aau het rijstgebrek iu 
Bugelenj  toe te schrijven, endue mag daarop niet 
voortdurend gerekend worden. Eeue matige toe-
neming is echter  reeds voldoende, om ouk de aan-
deelhouders te doen deelen in de winsten dezer  lijn . 

e ontvangsten van de lij n Batuvia-ltuilenzur g 
vermeerderden niet 8 pCt.. tegen 21 pet in 1874. 

e uitgaven namen echter  slechts 0 pCt. toe, en 
waren dairdoor 45'/3 pCt. van de ontvangsten 
tegen 40 4 iu het voiige jaar. 

Uit deu staat van deu hnuncieelen toestand 
blyk t dut de rentelooss schuld slechts wet/23,000 
is toegenomen, doch daareutegeo de obligatie-
schuld met ƒ 030,800 is verminderd, gedeeltelijk 
door  ui ll oli ng cn a g , grootoud eels door-
dat van de nieuwe levning minder is uitgegeven 
dun vun de oude werd ingetrokken. 

 liet Centraal-bestuur van het 
Algemeen Nederlaiulsch Wei kliedoii-vei bond heeft 

de volgende proclamatie uitgevaardigd aan de Ne-
dei laiiilsctie niet-vei eenigde werklieden: 

t «Algemeen Nederlandse)] Wei klieden-ver-
bond" , tot de dioeve eikenteuis gekomen, dat 
de tjestand van den werkman in Nederland nog 
altij d iu vele opzichten treuri g mag genoemd 
worden, dat bij  meermalen lichamelijk engeeete-
lij  armoede hjdt , dat hij  nevens zijne deugden 
ouk vele kwade gewoonten bezit, meent, dat niet 
langer  mag worden gewacht, om met vernieuwde 
kracht te trachten daarin de zoo noodige verbete-
rin g aun te brengen. 

t  Algemeen Nederlandsen Werklieden-ver-
bond"  weet bij  ondervinding, dat geeu afdoende 
verbetering mogelijk is, in n ieder  dat op zijne 
wyze wil beproeven, doch di t het beste middel 
daartoe is, om: vereenigd na.tr  lotsverbetering 
tc streven. 

t n Nederlandsen Werklieden-ver-
bond*' voert s inj l tegen uucdele concurrentie, 
tegen lage loonen, legen onkunde en onbekwaam-
heid, legen uvei heers, hing en gcnugschutiing van 
deu nuttigen werkmansstand, tegen alles wat den 
nijveren werkman ontsiert, tegen alles wat hem 
eu 'ie lijnen iu den weg sin.it om tut welvaart ie 
geraken, mede te genieten V i l "  de vruchten, d.e 
de arbeid afwerpt. 

Tot dusver is de strij d echter met geen ge-
noegl mie kracht gevoerd. Oeen vuurwapenen 
vraagt het Verbond, maar  mannen met moed en 
lust besteld, um ook buiten de werkplaats voor 
de belangen van vrouw en kind te werken , nut-
ti g te U voor den gehtfOlen werkmansstand. 

Niettegenstaande de weinige stridors, in ver-
houding tot de niasSii, zijn toch uls 'twar e reeds 
wuuderen dour de vereenigde werklieden, ook in 
Nedei land, verricht 

e stand zelf is meer  dan vroeger  geacht. o 
loonen zijn gestegen cn de onal i.aiik.dyi»heiJ s 
bevorderd. Wei kiiiunswuningen, die eenmaal het 
eigendom d r leien /uilen woiden, zyn door  eigen 

krachtslnspiinoing en welwillends hulp gebouwd. 
n worden voor  eigen rekening in 

het groot ingekocht cn de daarop behaalde winst, 
door  weerverkoop, gezamenlijk gedeeld of bespaard. 
Zieken- en begrafenisfondsen, spaar- cn voorschot-
banken zyn opgericht, die door do werklieden 
zelf worden beheerd, en waarvan met de winst 
of niet benoodigde gelden naar  onderling overleg 
wordt gehandeld. n gulden*  zijn op deze 
wijze bespaard en verkregen, doch ook duizen-
den guldens zijn tot onderlinge hulp verstrekt. 
Broedelijk worden de ongelukkigen onder de ver-
eenigden gesteund, en menig droeve weduwe dankt 
ann dc vereenigde werklieden een middel van be-
staan. e oneindig veel meer cn hoeveel beter 
had dat alles evenwel kunnen geschieden, n 
dc honderdduizenden werklieden, die nog altij d 
vnn verre staan, zich aaneengesloten en een-
drachtelij k naar  lotsverbetering hadden gestreefd. 

t Algemeen Nederlandsen Werklieden-verbond, 

diep doordrongen van dc kracht die in vereeni-
ging ligt , cn dat oude. eendracht maakt macht, 
komt thans nogmaals cn wel op deze wijze tot U , 
met de dringende ultnoodiging: sluit u aaneen; 
word lid van de in uwe woonplaats gevestigde 

vak- of algemeene werklieden-vereeniging, of, 
zoo die niet bestaat, wend n tot het Centraal-
bestunr van bet Algemeen Ncdcrlandsch Werk-
lieden-verbond, en zij  zullen u gaarne dc ver-
langde hulp schenken om cene Vereeniging ten 
nwent op tc richten. 

Oeen werkman, wien het belang van vrouw 
en kinderen ter  harte gaat, die zijn eigenbelang 
cn dat van anderen wil bevorderen , die dc op-
komst van den werkenden stand wil mede helpen 
grondvesten, mag achterblijven om lid vun eene 

werklieden-vereeniging te worden. 
Waren de werklieden reeds vóór den tegen-

woordigen tij d begonnen, gewis, ganscli andere 
toestanden zouden worden aanschouwd. t na-
geslacht mag vim het thans levende deze treurig e 
erkentenis niet doen hooren. 

e Toekomst behoort den werkman! 
mits hij  zich een toekomst weet te scheppen, 
mils hij  let op de teekenen des tijd s cn de mid-
delen weet uan te wenden tot wering van dc 
grootste vijanden van zijn stand: armoede en 
onkunde. 

Namens duizenden vereenigde werklieden klink t 
onze stem tot dc honddrdduisenden niet-vereenig-
den ; gij  hebt het geboord, wtj  roepen u op ten 
strijde , tot een strij d waarin echter  geen dooden 
vallen, waarin niets te verliezen, zeer  veel te 
winnen is. 

Toont, door lid van een Werklieden-vereeni-
ging te worden, dat deze roepstem niet tever-
geefs tot tl kwam, dat we ons niot bedrogen, 
toen we op uwe medewerking durfden rekenen. 

Namen* het Centraal-bestuur van het Algem. 
Nederl. Werklieden-verbond, 

Amsterdam, . . , Voorzitter. 
Juni 1870. J. . , Secretaris. 

 Bijna zonder  uitzondering werpen 
gasfabrieken winst af. e stedelijke gasfabriek 
alhier  behoort tot de uitzonderingen; jaar  in jaar 

uit levert zij  verlies. n 't belang van degemeen-
tenaren dringt men thans hij  dc zoogenaamde 
Gaseommissie en bij  den Gemeenteraad aan op 
c n grondig ondersoek naar het «waarom'"  van 
't verlies, en naar  de middelen, die kunnen strek-
ken, om het verlies te doen veranderen in winst. 

 H. C.) 

 N  Z  N  E N. 

t kan niemand verwonderen, dan een bouw 
vau zulk een grouten omvang als dc nieuwe Ar -
tillerie-kazernen le Utrecht veler  aanlacht trekt , 
te meer, daar  over het uitwendige van dien bouw 
geruchten in omloop ziju , die niet van verblij-
denden aard kunnen genoemd worden — -
om hebben wij  ons door dc bezichtiging van de 
bouwplannen van een en ander  nader  overtuigd , 
en bevonden, dat hier  geenszins overdrijvin g in 
het spel was. 

t inwendige van d-n bouw hebben wij  niet 
nauwkeurig kunnen nagum; wij  echter 
later in de gelegenheid tc zijn , daarop terug tc 
komen , cn vertrouwen intusschen, dat het beleid 
eu doorzicht van onze Qenie voldoende

 zijn , dat dit niels of weinig zal te wenschen 
overlaten. — r uan de gevels is zoo ontzag-
lij k veel dat ons terug itootte, zou uiterst weinig 
dat iu zijn bestemming tot ons spreekt, dat, ue-
huurde zulks niet lot de vrome wenschen, wij  in 
ernst den raad zouden durven geven, om, uu het 
weik nog pas in den beginne  genoemde ge-
vels althans eeuigsiiiis doeltreffend le uietuuiur -

p
Zooals bekend is, zijn deze  vin -

wege nan eeue correctie onderhevig gewcust, cn 
moeten zij  onzen  oud
stij l vertegenwoordigen; maar  wij  gelooven
lij k niet tc pessimistisch te zijn , wanneer wy be-
weren, dat menig oud llolluudscli gebouw, dat 
men hier cn daar  nog aantreft, gen lOmde gevels 
verre in de schaduw zal stellen. 

' het doorbladeren van de Bouwkundige Bij -
dragen van de . t. . d. Bouwkunst ontmoet-
ten wij  dezer  dagen eeu bekroond ontwerp van 

 kazerne vuur een bataljon , en 
daaraan is het verblijdend te zien, dal dc -
schappij  door het uitschrijven van eene prysvraag 
in het bOlit geraakte vun iets werkelij k goeds. 

n men  het ontwerpen van  noemde 
kuzcniogovels o. . ook dit hoewel betrekkelij k 

beknopt exemplaar van kasernenbouw maar eens 
ernstig hekekeu hebben, wy gelooven niet, dat 
vau e een houw van ougeve :r  7'/3 ton 
gouls met zolk ecu uiterlij k zou begeerd worden, 
iu zoo menig opzicht gelijkende op bet h 

s alhier, en dat, althans volgens onze meaning, 
de wereld stellig geen hoogen dunk kan geven 
van eene kazerne, die in de 19J'  eeuw in Neder-
land gebouwd ia. 

Amsterdam, Juni '70. 

, SS Jun i. 

*r . te 11 uren, door  burg en weth: de 
levering van 7 kact.cls, 48 banken enz. voor  gemeente-
scholen, in 2 perc. 

, tc , uren, door  burg. en weth.: 
het ii ggeu eeuer  huisleiding met ziukputtct i len noor-
den en westen der  beplante Ossenmarkt. 

, te l uur, door  den dijkstool van lir t polder-
district Neder  Betuwe, in liet h : 
het heistcl van den afslag in do glooiingen cu krui n 
atu hei boveaedud van den j n d ij  k ouderOpheusden, 
in één perc. 

, to 5 uren , bij  W. fi . van der  Phn-g: 
liet boiivven eeuer  pastorie vonr dc . gcm. 

ii  , door  het gemeentebestuur: liet afbreken 
Vftn ecu huis iu do Sclnerstraat. nldii ar, eu bet bou-
wen van een kantonnaal huis vnn bewaring. 

ni.i>iti.«;, « Jun i. 

huilen» t te  uren, door den dijkstool vnn 
bet polderdistrict , icn raadhulss: liet verboogen en 
verswaren van deu k te , vnu liet 
fort Bverdingen 'ot deu Staatsspoorweg. 

, tn ll'( . uren, door  burg. cn weth.: 
het opruimen van bet bestaande Verhul eu liet bouwen 
van  nieuwe schutsluis te Boven-Wildervank, 

. tc 12 uren, door het dijkshcslunr 
rau , iu c P.iuw: hel, makeu t-u iu han-
gen vau paar  deuren in de groote zees'nis bij  ücne-
muiden: bet levcreu en pasklaar  maken vau eeu stel 
noudlmlkcu: het leveren van een . 

f.oiiii» , tc 3 uren, dnnr het polderbestuur vim 
Willeus, iu het kuitiehuis n : liet maken en hl-
baagen vnu 2 stel nieuwe sluisdeuren aan lit t schol-
verlaat vau dien polder, enz. 

iioi-uiin i . in t f van : liet gedeelte-
lij k wegbreken eeuer  hulsint builen de voanualigo 
Blauwpoort en wedcropbouwen eu betimmeren eeuer 
lieernnliuiziiig . 

, tH J u n i. 
V l l a g e, lc 11 uren, door het miuisleric vnn bin-

nenl. zaken: lo. de vernieuwingen eu herstellingen 
ann de n iu dc Noord, s 
tusschen t en het Boreugut, het , 
dc , de e l eu het Spui, mot het 
onderhoud van  Juli '76—80 Juni '77. g 
/91,500; 2o. dc herstellingen cn vernieuwingen ouu 
dc a op het Panaerdensehe , 
den n en dc , met het onderhoud van 
l Juli '7(i—30 Juni '77, iu 4 perc. ; perc. 
 /13,630, pen. 2  10,030, perc. 8 /14,000, pere. 4 

/ 21,940; BO. hot maken vnn een peilput, terp en 
gebouwtje voor een zelfrc gist ree renden gelijincter te 
's-tiravondccl. g ƒ 6 0 5 0; 4o. de lichting cn op-
ruim- g van een in de , beneden het 

c veer, gezonken vaartuig. 

, te 11 uren, door het bestuur  vnn 
bei watcraehap Onkoop (eem. , bij  l i . C. 
van Caspel: liet verbeteren, verzwaren ou reetorten 
van de waterkeering van genoemd waterschap langs 
deu Ainstel eu de Qeusenslout, lang circa 3784 . 

llriikei , te 11 uren, door bet polderdistrict Bom-
mclcrwaard, bij  Wed. S. van : het bcrstclleu 
vau den afslag aan de hinuen- ca buitenglooiingcn 
van de dijken in het district , bet dichtcu cn weer 
onder-profiel-brengcn der n ca doorbraken, bene-
vens het maken van zaïidbcrincn. 

w l.|k, tc 1 uur, door het gemeentebestuur: 
bet maken van een gebouw, hevuttcudo li sclioolloka-
en, benevens gymnastiek- en teekensctiool. 

, te 4 uren, door de romni. voor 
kerkehouw: bet verven van het korkameuhle'ucnt. 

. door het bestuur van het rul . water-
schap: de gewone aarde-, kram , rijs- en steenglooiing-
werken auu dit waterschip, dieast '76'77. 

, 10) Jun i. 

llreri.i , te 10';, uren, door  deu raad vnn ndministr . 
der . . Academic  do levering vau stccukulen 
van  Sept. '7(i—31 Aug. '77. 

Vllft ie . te 12 uren, door het miuisterio van bin-
neul. zaken: n van ecu gedeelte der  werken 
vuor don s|x>orweg Arnhem—Nijmegen lusscheu het 
station Arnhem ou do brug over  dea . g 
/ 135,000. 

h .«tui , te 12 uren, door  burg. eu wolh.: liet 
maken vau ecu toren op de kerk van het dorp Wn 
tergaag. 

, tc l uur, door den burgemeester: het 
onderhoud vau getnoentofmbouwea enz., cn hot ver-
richten vu: werkzaamheden tuin deze gebouwen, in 
4 perceelen, 

, te tl  uren, door het ministerie van bin-
neul. zaken, aan het gebouw van liet prov. bestuur: 
ilc werksaemhodeii ter  voortsetiiiig vim den Stuifdij k op 
dc s vuu Vlieland. g / 4000. 

, 30) Jun i. 

llirtdflinir g , te 1') ureu, door het ministerie van 
binnenl. naken, aan hetnbouw vau het prov. tiest.: lo. 
het maken vau eeu geliouw, peilput enz. voor  eenc 
zelfr.gistreeroudc peilschaal nabij  de Ooslbuiteiisluis 
te Neoz.ii. bVuniug f 4500; So. eeuige vernieuwingen 
enz. san de i inguii to Vlissiugen. g 
ƒ 5 0 00 ; 3o. het bcmutou van dei bermwt-g langs tiet 
kanaal door  Walcheren lusscheu de hrn^ over het 
Aruekauaul ou . g /*4'J25. 

»'i i ixri i , te 10'/, ureu, door het ministerio van 
biuncnl. zaken, aau het gebouw van het prov. hn>t.: 
lu. tiet hentellen der  stonn* cu wfiitersehade uan dc 

*  g'iiote wegen vau VBOSOU BSBS dc s iu de 
richtin g nan-  i recht en nanr  (i rave, iu 2 pe-ic. Auuw. 
2Ü Juni. : perc. 1 ƒ1201), perc. 2 ƒ14 ,000; 
go. idem der  idem aan dekanaaldgkea der  Znd Wil -
lem ,vuurt vau 't Bosch tot de c brug. 
Aauw. 27 Juni. g / 19,000. 

Wlllesasoertl, te 11 urcu, door dc directie der 
murine: eeuige wcrkzuamheden uan gebouwen eu 
werkloodsen; i>ct mukcu vu» eon regenwntei bak, het 
leggcu van eeue bestrating cn liet verbreeden en hcr-
sludeu vau eenc sleeplielllug van liet maritieme eta-
blissement te Willemsoord. Aauw. 2S eu 21) Juui. 

, te 12 uron, in het : hel 
amove, reu der  thans best;.unde Ulrcclüsche (irutteri j 
met piiklimzcu cn aangreuzoude wouiu^ iu de (ïiur -
straul cu Brecstceg aldaar on hel. d tarop bouwen vau 
vier  winkelhuizen, beaeVOBS pakhuis, stalen wa^euliuis. 

. lc 2 uren, door den kerkeruad der 
n Evang. Uemeiude, in bot gebouw tot Nat 

vnu 't Algemeen: het houwen van eeu kerkgebouw met 
consistoriekamer cn wouiug, op oen terrein in du 
Zwarte- Piiurdestraut. 

, to 2 uren, door  hot bestuur  der  water-
keeriiu' vau hut calumiieuse wiilersctiap Oud-eii-Jong-
Bieskous, in t f van : bet vei heiereu 
ea oiidi-rnoudeii tut  '60 Apri l '77 vin dc waterkcereude 
werkeu aau genoemd walor-cbap. 

. te 3 urcu, door het gemeente-
bestuur: het maken vau eenc U'OUA C stoep van escau-

zijnschen steen voor het rnnihuis, on hot verrichten 
van ecnigo verdere werkzaamheden. 

, te G uren, door het beitnnr  van den 
binnenp dder n cn Nutand, hij . vaa der 

: het >l vuu hcrslclliiuou ann de verschil-
lende sluizen diens . Annw. 27 Juni. 

. tc 7 uren . door  A. Buitenhuis, hij  Wed. 
Vuu : het bouwen van ecu woonhuis aau d c 

Stniiouss'ranl hij  hel Orunjepnrk . . bij  deu buuw 
meester 1*. J. dc . 

, bij  fi . Tyhiiis ; het bouwon van oen 
woonhuis met bijbehooren, hoek Vanrtwegcn -
wecgje. Aanw. 27 cn 30 Juni, tc 10 uren. 

, bij  deu vnurziltc r  van den v van 
: lo hcrslellingeu aan dc Turfschuur bj  dc 

, het maken van cene bcschoeümr en stek, 
idem vim nieuwe kelders bl  s)iiiwaclilerswonint(cii; 
2o. het maken van 3 molenraderen; 3n. oonige ner< 

, aun het stnningemaal (llerbcs'.) 

, bij  hel bestuur  van het waterschap Wor-
kamer Nieuwlaod: lo. de levering van grenen dijk -
uaicn en nrdlng ; 2u. liet aanleggen van nieuwe wer-
ken aan de zeeweringen Vnu het walcrsclmp. 

/..tli'rrtfi s ,  Juli . 

-i . tc 11 uren, hij  A. Buddiiigh , op , 
hauw: hel maken van ecu steeueu brug aldaar, o T 
dc . c Zeeg. Annw. te 10 *j t uren. 

'a-llage, tc  uren, door het ministerie van finan-
ciën: hol bouwen van ccn pust- en telegraafkantoor, 
met woning voor  den directeur, tc Wormcrveer. 

, tc 12 uren, don  het. gcmcciitehestuur: 
het maten van eenc wulhrscliociiiu ; langs het bnventji 
bij de . Aauw. 28 Juni. 

, te  uren, door het . C. parochiaal 
kerkbestuur, in l : het vergroo'eu der 
kerk eu bouwen vau eeu toren, buiten de levering 
der leien eu loodgieters- cn leidekkcrswerk. Aauw, 
te  uur. 

, ten gemeentehuize: lo. to 12 urcu: 
verfwerk vau het gebouw cu dc meubelen der  middel* 
bare school voor  meisjes;  te  urcu: liet ver-
beleren van den weg Antitcr de n en daaruit 
voortvloeiende werken. . iuz. .10 Juui. 

, hij  don griflic r  van het waterschap -
kerfce: dc levering van 200 sobeepetous gewonen 
Uoorniksohen steen, l>11,'  idem afvul vau idem
idem grove puiu. 

,  J u l i. 

, tc  uren, door  burg. cn weth.: botmaan 
van ecu riool in de Oude Vest, vau de sluis Vloou-u-
ncst uf, lot- en aansluitende nau do bestaande o ver-
welving hij  dc . Aauw.  Juui eu
Juli , telkens tc 11 ureu. 

, te 12 uren. door het gemeentchostuiir: 
hot vergrooten vnu 't gebouw dor  middelbare sohuol 
voor  mei-jes, aan de Stoegovcrsloot aldaar. An.w. SQ 
Juni l c 12'/i uren. 

, l c  uren, door  dijkgraaf cn hoogheem-
raden vnn de Uilwalerendc Suizen, in e Toelast: 
het wegruimen vnu eeu gedeelte g in dr 
buitenhaven te Edam eu hot makeu vnn eene basalt-
kade aldaar, lang ongeveer 100 . 

.tanen, lc  urou, door het prov. bestuur: lir t 
vernieuwen vun eaajge vakkeu klinkcrbcsiratin g lus-
scheu Assen cu , bet bouwen van twrc gemet-
selde- duikers, beoosten Uietcn, cn het doen van her-
stellingen aan voorwerpen, tot deu prov. weg van 
Asseu naar de c hclioorcuf e. 

, tc 1 uur, door het bcs<uur  der 
waterkeering, op het gemeentehuis: de gewone aardig 
kram-, rijs- en steenglooiitigwerkcn aan deu Zeedijk 
der watering . 

, te l ' / i uren, door  de . -
spoor  wegmaat schappij  : het maken van ceuo goederen-
loods, mot verhoogde los- cu , enz. op het 
itationsemplaoemeut Zutfeu. ltaming ƒ00,900. 

l oz,  J u l i . 

, te  uron, door de maal schappij  tot expl-
van Staatsspoorwegen, aan bet centraalbureau: het 
mukcu  bergplaatsen voor  goederen op de halt>n 
(  -iee.ii en Blenck, ten behoeve vnu den spoorweg 

. g ƒ 2400. 

w a J u l i . 

, l.e 1/, uron, door  den cal. polder 
Vliete, i» dc : het verbcleren cn nnder-
houden der  WAterkeemade werken aaan dien polder 
over  dou dienst 1870, 77. Aiiw . 3 en 4 Juli . 

'n-llaffe, tc l l ureu, duor het ministerie van bin-
nenl. zaken : lo. eeuige werken tol vernieuwing vau hut 
benedendeel der  Nieuwe-Blerwedo en tot voortzetting 
vun du watervrij o bedaking langs deu linkeroever  dier 
rivier . Auuw. as eu  Juni. g ƒ 20 500; . 
do hcrstulliugcu en vernieuwingen ann de -
werkeu op deu j  on Waal, met bel Onder-
houd ervan van 1 Juli 76—10 Juui '77, in 3 pers. 

: resp. ƒ20  / 27  en / 25,350. 
m , bij  deu pres.-kcrkvoogd S. W..lun-

zen: het vergrooten van dc Cbrüteljjk e sebool aldaar. 
Auuw. 1 Juli , l c 3 uren. 

*iei»i..viier , ter  sccictarie : dc leveriug vau 1400 
stère griut . 

, O J u l i. 
'a- l lage, tc 12 utcn, door het ministerie van bn-

neul. zakcu, n dienste der  Staatsspoorwegen i liet 
leveren vuu 6o,ooo boutendwamliggexsvoor  de Staats-
spoorwegen, in 3 perc. 

, tc  urun, door het dijksbe-tuur  der 
, iu e Nederlan-

den: bet verhoo<eo vau . iteenrlooUng eu hot 
verboogen eu verzwaren van deu zeedijk daarnevens, 
steen 511 .1 00, 

, te  uren, door  Jhr. . J.  A. vnn 
PanliUUs: het bouwun van ten watermolen vau 14.50 

 vlucht. 
, te 12',, urcu, door  dijkgraaf  heemraden 

vun den Zuidjduspnldcr iu Schielaud : het makeu vnn 
grintwegen in (hn r en hel begrinleu vuu bereid* 
door  purliculicrt n gckoolascl.te uf bcgiintc gidcclicn 
polderweg, samen ter  lengte van l!l,.i'J 0 . 

, te 2'/, uruu, duor hut ministerie van 
biuncnl. zakcu. aau het gebouw vnu het prov. brsU 
het leveren vau meer- en sluppalcu aan bet Noird-
bolluudsch kanaal. Aanw.  Juli . g ƒ 4325. 

,  J u l i. 

, te 10 uren, door het ministerie vnn 
binneul. zaken, auu het gebouw vuu het prov. bot.: 
lo. het maken vau een gebouw tot woningen * des 
kuljpsluuineosler en de 3 knoehien nnthj  de schutsl"* 
te Veero. Aanw. 1  3 Juli . g ƒ 15,000 ;
bet maken vau eou gebouw voor  zoelwuterbeicidng 
le Vlissiugen. Aauw. 1 en ;f Juli . g /' >

iinrdriTiii , to 11 uren, in l eu Zeevaart
liet bouwen vau eenc wagcukuet mot paardenstal op 
den heuvel der  Vereoniging tot g

. Aunw. 5 Juli , te 11 urea. 

, H Jul i 

i.riiicn . te 12 u r n , door  dijkgraaf en hoogherni-
ralcn van , in liet Gemienclundsbuis: het 
leveren vau eeue plaatijzeren brug nut beweeftO**/ 
gedeelte over het kauaal bij . Bilj . iuz. 7 Juó* 

 —

. S uren, bij . P. : het 
bouweu oimer nieuwe boe ren huizing. 

Aaaen, bij  deu burgenieeslrr: de levering, voor 15 
Sept. '70, vuu 125,000 vlakke slruat klinkers. 

, 10 J u l i . 

, te 10 ureu, door het ministerie van 
binneul. zukeu, aau het gebouw van het prov. best..: 
het verlagen  de 2 overlaten in den g le 
klasse vau ' uaar  \i j  n . g en tc , en 
liet bouweu vnn 2 loopbrugg-  over  die overlaten. 
Auuw. 3 eu 5 Juli . g /18,200. 

/ii-rlk/ei' . ie 11 ureu, duor  liet dagelijksch r 
vnn hot walerschup Schouwen, aan s s kamer: 
bet maken vau dc gehouwen vuur de stoom- cu wu-
torwerktuigen, lea dunste vun het te slichten stoom-
gemaal vuor  hot waterschap Seliouwcti, op de beslaaude 
huuteu luiideeriag. 

kampen, tu 1 uur, op hot raadhuis: eeuige werk-
zaamheden uau deu ijzeren bovenbouw der  Usolbrug. 
Auuw. 3 Juli , te 1 uur. 

g S  J u l i . 

Aaaen, tc 12 uren,  het. ministerie van bin-
nenl.  um liet gebouw vau liet prov. bestuur: 
lo. het vervangen door  ijzeren draaibrug vau de 
liouton  „d o Zuagiiioleuhrug" , aldaar. -
ming ƒ 4 2 0 0; 2u. idem vun dc „Vu.rustru'sbrug" , te 
Sm- 1de. l i n i n g / . Auuw. 4 Juli . 

, S J u l i. 

'a-llage, te 11  door hot ministerie van bin-
neul. Zaken  de l e i:n„-en CU -uwingen 

 de n op du Buven-, Beneden- cu 
, met liet onderhoud daarvan tot 30 

Juni '77, in  |>orc. Aauw. 4 cu 5 Juli . : 
r-sp. f 15,500, ƒ20 ,100, /"40,000 en / 23,000; 2u. id. 
aau du n op do s , net het 
oudenmud tot 30 Juni '77, iu 5 perc. Aanw. 4, 5, 
0, 7 eu 8 Juli . :  / 1200», ƒ 14,SU0 
ƒ 9 3 5 0, / 13,300 ea ƒ 24,500; io.  doen vau baggor-
werk in lien A.ner cu het. herstellen cu onderhouden 
tut  '60 Juni '77 vau de werkou op het bovendeel vuu 
het c uu d . Aauw. 7 eu 8 Juli . 

g ƒ0450. 

, S J u l i. 

'a-llage, te 12  door het ministerio van bin-
neul zaken, teu dienste  Staatsspoorwegen :
niukou. leveren cn opstellen vun 4 waterkranen. . 
bij den eerstaanw. ingenieur te n 

, 14 J u l i . 

, tc 10 uren, door het ministerie van 
binnenl. taken, aau bel gebouw vuu het prov. best.: 
liet maken van een geitouw tot woningen voor
liulpsluisineeslur eu voor  driu sluiskuechteu nabij  de 
schutsluis lo Vecre. Aauw. 1 en 3 Juli . 

. tc 12 01*00, door  ministerie van 
binneul. zaken, a ai  gebouw vau bet prov. best.: 
eenige veranderingen en buitengewone n 
aau de academische gebouwen to Uruuiugen. Aanw. 
7 Juli . g ƒ 5010. 

, l a J u l i. 

k (onder  Akkerwoude), hij  T. E. : het bou-
wen eeuer  huizing met bakkerij . 

, ton kaal  van dou outv.-griffic r  van het 
waterschap : de levering 
vou 00 a 70 sten grint 

a iieiwijk , 9 Juni: het amoveeren vkn een he-
ïtonuden voorgevel en bet optrekken eeuer  nieuwe 
facade, met ecnice diverse werkeu ann hot -
lm is; ingekomen 5 bilj. , als: 
A van . te , / 4488.40 

. du , „  idem „  4.'ifi0. 
W. Ulociuciidual. ,. idem „  4300. 
J. , „  idem „  4327.50 

. ten , „ , „  3015. 
Zalt-nummri , 0 Juni: het amovroren van het be-

staaudu cn het houwen van een nieuw woonhuis te 
Gameren: iugek. 3 hilj. , als: 
J. W. Tamson, tc Zalt-ltommcl . / 1048. 
N. van . „ , „  455S.50 

. vun Eek, „  Uuineren, „  440S. 

, 0 Juni: het bouwen eeuer  pastorie voor  dc 
. gemeente aldaar; minste buobr. wns J. , 

le ,  ƒS4,J3. 
i lemioiii n 1 Juni.- het bouwen eener  school le 

i liumkonwn s biljet cn, nis: 
J . . Vos, lo Almelo, f 6599 
C. Eekhardt, „  idem „  6538 

. , „  Wierden, „  6168 
T. , „ , „  0O29 

. Tijhuis , „  idem „  BOiO 
J. A. , „  idc n „  5987 
J. Schuurman, „ u , „  5S73 

. r  (i.ltz., „  Wierden, „  5S43 

, 10 Juni: het o derhouit van don weg 
Winschoten— Pruisische grens mot dc daar  bijbehoo-
rtiid c gebouwen cn kuustwerken, van l i '76 tot 
30 Apri l 77; iugek. 4 bilj. , als: 
J. V , te m cu 

. , „  Winschoten. ƒ 31120 
J. (i. Sluiter, .. e on 

J. . , „  Oudeschaus, „  29S4 
. , „  Wiusclioien eu 

J. P. , „ , ., 20CO 
W. Timmer, ,, idem en 

E. Ahbas, „  idem „  2500 
L inden, 12 Juni: liet bouwen van een nutdhuis 

met vuld.viichtorswouiug, zonder  levcranlic vuu steencn 
of metseltnaterlalen; miuste iuschr. was . Poters, tc 
Oef vit , vuur  ƒ2595. 

'a-llage, 13 Juui: hot uitbreiden van dc garnizoens-
bakkerij ; ingek. 5 bilj. , als: 
J. v. d. , tc , / 5500 
Ph. Vorbriif>gon , „  Wadiliuxvecn, „  52110 
S. v. d. p Jr. . „  's , „  5289 
J. C,\ Pittersen, „  idem „  6199 
W. P. Tcouwissc, „  idem „  4800 

liiiudii , 13 Juni: hot maken der  gebouwen voor 
een dubbel stoomgemaal; ingek. 10 bilj. , als: 
A. de Berst, te Bodegraven, / 44,880 
G. vau . „  Waddinxveen, „  40000 
J. , „  Gouda, „ W 

. , ,. Aarlaoderroen. „  39 973 
J. , » Gouda, ., 8113100 
G. «uu Wingerden, „  idem, „  30,750 
P. Vlasman,' „  Bodegraven, „  84,500 
C. v. d. Wiel, „ , „  30,400 
A. v, d. Berg, „ , „  35,450 
J . Alplienaiir , ,, Wa-hliiixveen, „  35,420 

kuni|«-i i, 13 Juni: dc verbouwing van een huis; 
ingekomen 0 bilj. , A S: 

. vun der  Woerd, to , ƒ 5 1 50 
J. van Ni-pen, „  idem „  5055 

. W. Eeijge, „  idem » 5065 
. van , „  idem 41)90 

. .1.  Werven, - idem „  4500 
G. J . , „  idem „  40U3 

Oebr.  der  te n . ƒ 4 
C. , „  idem „  2790 
J. A. van Êngbriuk , „  idom 2275 

, 13 Juni: het slaito  der : 
ingekomen 8 hilj. , als : 

. , tc Vollega, ƒ 9400 
. vin Tongeren, „ , „  9100 

E. Scbbele dc Boer, „ , » 8940 
. v. d. Werf . „  Bdsward, „  SiSfi 

E. . )i"in|ieuiu- , „  idem „ ) 
W. de Vries, „ m a 7350 

. s Palslra, „  Fratiekcr , „  0lJ41 

. vnn der  Sluis en 
Uilk e Vorsma, „  S-xbiorum, n 5000 

, 13 Juni: de gnwoue onderhouds-
werkeu auu het waterschap; ing'konicu 15 bilj , als: 
J v. d. . to Elkcrzce, ƒ 9 0 , 1 00 

. C. v. d. Eude, „  Ztciikzce, „  90,500 
P. v. d. Wcudu, „  Goelereodc, „  19,450 
J. de c Jz., „  Srjanslaud, ,. 19,200 
A. Vijvorhcrg , „  idem „  19,000 
A. vuu , „ , „ V 
A. Foudrainc, „  (iocs, „  lS/JOO 

. J. Visser  Pz.. n , „  18.800 
A. vau l'-jietih.' . „  Bruiidsae, „  18,500 
P. , Stavenisse, „  18,450 
C. i: .liei  „ , ,. 0 
.1. e , „ , „  18,200 
li . deu Ester  vnu den 

Brink , „ . „  1S.100 
J. do Jong, „  boreale, „  17,037 
J . de e Jz., „  Siavciiisse, „  16,984 

Am*lerdam ,  Juni: het bouwen van eeu woou-
cu winkelhuis, hoek Paleis-en Spuistraten: ingekomen 
21 hik , als: 
J . J. Boek bol U , te Amsterdam, ƒ 20.SO0 

g cn , „ m „  26,800 
W. . , „  idem „  2'i,78'J 
A. t'aans, „  idem „  20,00'! 
('riiifl f en Schoulcii, .. idem „  20,250 
A. Aalders, „  idem „  25,1170 

. Schriiil , „  idem „  25,350 
; . „  idem v 25,240 

 Tininiaii , „  idem „  24,012 
11. , „  idem „  21,450 
W. J. vau , „  idem „  23,441 
Timmer en Furslner, „  idcir . „  22,50') 

. Oerlijn , „  idem „  22.340 
J. P. Coriiolissen, „  idem „  22,300 

. Vlasman, „  idem ., 22,200 
franken en , „  idem ,, 21,338 
, van Bakol cu Zn, „  idem „  21,235 

F. Gozoling, „  idem „  81,090 
, „  idem „  20.WX) 
. „  idem „  19,990 

J. G. , „  idem „  19,250 
gegund. 

, 14 Juui: hot bouwon eener  kerk voor 
do Christ, Geref. gemeente; gegund aan J. , tc 
Ureterp, voor  ruim /"2700. 

, 14 Juui: het Sjarig onderhoud der 
builenhavcnwerken vau Üirkslaud ; ingekomen 7 bil-
jetten, als: 
J. vau Wijngaarden . te Nicuwcnhooru, f 18,900 
C. Akcrshoek, „  Ouddorp, „  19,900 
A. dc Waard, „  Nieuwen hoorn, „  12,300 
A. vau rnperiag, „  Bruinissc, „ ) 
C. Boller, „  Schenieiiisse, „  12,120 

. . „  Gocdeve.-de, . 11,'JSO 
J. Slagboom, „  Sliedrecht, „  <J,4lJ4 
niet gegund. 

C1 , 14 Juni: hot makeu van werken tot verde-
diging van dou o'idcrzeeschen oever  aau dc noordzijde 
der watering, iu 2 perc.: le perc. ingekomen 8 bil -
jetten , als: 
A. vuu Popering, tc Bruinissc, ƒ 24,300 
Jb. van Eek, „ , „  24,000 
G. Bolier, „  Scherponisse, „  22,250 
P. J. Visser, „ , „  22,000 

. Uohcr, „  Scherpeuissc, „  21,997 
. , „ , „  21,807 
. Volker, „ , .. 20,900 

C. , „Sl iedrecht , „ 0 
Je pere. ingekomen 3 bilj. , als: 

J. vau Eek. te , ƒ 3 1 , 2 00 
J. Filis, „  Vlissiugen, „  30,300 

q cn Willem», „  Sclzaete, . 30,197 
gegund. 

ttauda, 15 Juni: het onderhoud, benevens de leve-
rantien aan de wiud- cn sloommolctis, sluzcn, brug-
gen cn verdere giUimmerten van dou Zuidplus >hler, 
vun 1 i '7(i cu eindigende, voor  zoo vei 1 do molens 
betreft, 81 . '70 en voor  du verdere werken 80 
Apri l '77: lo pere. ingekomen 5 hiljetlcu , als: 
(». , le Gouda, ƒ 5 1 00 

. J. Noderhorst, , idem „  5000 
A. , „  Waddinxvcen, „  4975 
A. v. .1 Straaten, „  Borgiuil>ucht, „  4050 
P. Vorbruggeu cn 

J. van , „  Waddiiixvecu, „  4707 
2e perc. ingek. 3 hilj . als: 

A. , te Waddinxvcen, f \w). 
A. den Ouden. „ , „  8SS.88 

3e [u-re. J. J. r  Tamse, , 375. 
gegund. 

Ede, 15 Juni: het vergrooten der  school tc Eder-
vt'cu met een loku tl vour 70 kindcreu; iiigckomou 0 
bilj. , uls: 
11. 11. Both, tc Vccnendaal, ƒ 5800 
J. van Zoeten, „  Ede, „  5050 
O. Esscr, ,, idem „  5000 

. vnn Wagenvold, „ , * 5573 
W. de , „ , ,. 5439 
J. , „  Beanekom, ,5122 

. 15 Juui: lo. liet herstel, do ver-
nieuwing eu het ouderhoud lot 30 Apri l '77, van de 
aarde-, kram-, rijs - cu steeuglno'  ing werken auu do 
waterkeering van den Wilhcliiiinapolder ; ingekomen 
7 bil;. , sis: 

. Vijverberg , tc Si jansland , / 4475 
J. . . „  (iocs, « 4350 
C. Bolier  Cz., „  Bruinisse, „  431)0 
P. 11. de , „  Bergcn-op-Zoom, „  4222 
P. J. Visser, „ , „  4100 
J. , „  idem „  4000 
C. dc Wilde, „ , „  3905 
gegund. 

2«. het maken van werkon lot verdediging vau den 
ondcrzeescheil oever  deu bovengen, polder; inge-
komen 2 hilj. , als: 
C. de Wilde, te , / 0214 
J. Filis, „  Vlissiugen, ., 5700 
gegund. 

icij.uijk . 16 Juui-, hot bouwen van eene school 
met ouderwijzerswoniiig, benevens het verbouwen van 
het hesinando raadhuis; iug.-k. 7 hilj. , als: 
J. , le , / 42,400 
J . Boom, „  idem „  4ll,160 
J. . Valk , „ . „  30,410 

. , , 3<J,130 
 l.imlerveen, „  33,903 

B. P. Schippers Nz., ., Vllage, „  38.900 
 Velh ü z, g , „  33,700 

, 10 Juni: bot bouwen eener  sluiswach-
terswoniug bij  Wclsinge; ingek. 3 bilj. , als: 
J. n ga, te  ' t ge ti , .''  '.  111 
A.  Teuinga. _ Groutcgast, „  4070 
J. v. d. Bosch, „  Groningen, „  4240 

, 10 Juui: lo. het bouwen van eeue 
direct e- on arbe derswoniiig lc Nes, oj) Ameland; 
minste inschr. was F. P. dc Jong, te Buren, op 
Ameland, voor  ƒ8958. 

2o. het uudiejien vau do trekvaart vnn m 
naar  Si roobos cu liet , n 8 perc; minste 
inschr. waren: perc. 1 en 2, A. J vau der  Werff 
te , resp. voor  ƒ 0 S3 eu ƒ 4 0 3 3; perc. 3, . 
van der , lc Buitenpost, vour  /'1S15. 

, 1G Juui: het bouwen vuu 03 wonin-
gen voor tie Vorcrnigtu g p u zclveti; minste in-
schrijver was F. . fee  i a , te Bjlswai  . voor 
/78U00; de hoogste inschrijvin g bedroeg ƒ80,999. 

, 17 Juut: het oprichten van ecu gebouw, 
bevallende lokalen voor  hel ouderwijs in de nutuur-
en scheikunde, sla-ipziluii euz. enz. aau 's s vee-
artsenijschool; iugek. 14 bilj. , als: 
Va., du Wildt . te , f 60,980 
.1. , „ l recht. „  05.000 
Van Biaiou, „  idem „  05,540 

, „  idem „  0ó,"05 
Pb. Verbruggen. „  Waddinxvecn, „  84,895 
tii'verding . „ , „  01,815 
(ïebr. vau , „  Utrecht, „  04 500 
Vau Straaten, „  idem „  04,100 
Viuk , ,. idem „  03,530 

. Badgers, „  AarUaderveen, „  62,987 
Vau Vliet , „  O.idshuorn, „  02.773 
Jansen eu , „  Utrecht, „  02,052 
Vau Vloten, „  idom „  01,389 
Bons, „  idem ,. 59,990 

, 19 Juni: lo. het aanleggen cn bestra-
ten der  Agricolaslraat; minste inschrijver was A. dc 
Vries, to Grouiugen, voor  ƒ7200. 

2o. hot metselen van zinkputten en leggen van huis-
leidingen iu hut ; minste iuschr. was J. Poel-
man, ie Groningen, voor  ƒ097. 

, 19 Juni: het vorbelorcii van hol fort ; 
slee als 1 biljet ingekomen van A. S. Schaal'stnn, te 

, voor  ƒ759,000. g f  (Bij 
de lc besteding was do tr  dmuclfdo iugosclireven voor 
/705.7UO.) 

'a-llago, 20 Juni : de levering van 130,000 . 
mar! ine- cu ) . sohaalkolcn auu het miuisterio 
vau biuncnl. taken: minste inschrijver  was 11. J . F. 
van Union, te , resp. voor  fQ.li en ƒ13 .95 
per 1000 . 

, 20 Juni: hot bouweu van ccn nieuw 
socieieilsgebuuw voor  de . ; ingekomen 
9 bilj. , als : 
J. du Brey. tc , /'  33S.0O0 
W. A. Vrolij k cn Zn.. ., idom „  337,777 
J. F. Engel, „  idem „  385,000 

. t cn Ccv, ., idem „  319,700 
J. Sonnoveldt. en W. A. 

P. F. . vau Wijk . ,. idem „  314,900 
C. do s en Bruynzccl 

cn N. Verwaven en Zo., ., idem „  312,543 
J. J. vau m en Zn., „  idem „  293,333 

. Cramer. „  idem „  299,989 
W. Slok, „  idem „  282,520 

, 20 Juni: het verboogen en verswaren 
van 2 kuilen, bij  hel stixnngeiiiaul vaa bet waterschap 
Benschop; minste, inschr. was . Vermeulen, te Ou-
dewater, vonr / 1-10. 

, 21 Juui: lo. het herstellen der  winter-
en stormschade uau dc strekdammen . 8, 13 en 
17, in du , onder  Gorii.ohcin eu 
Woudncbem; i linste inschrijver was A. Volker. tc 
Sliedrecht, voor  ƒ17,000. 

2o. idem san dc n langs liet bo-
vendeel der , in Noord-Brabant en 

: minste inschr. was C Both, tc Slie-
drecht, voor  ƒ07,490. 

3o. de herstellingen cu vernieuwingen aan dc -
rivierwcrkc n op deu Gelderschen , mei bet 
éénjarig onderhoud, in 3 porc; miuste inschrijver 
voor udc perceelen was F. E. Terwindt , te Penner* 
deu, resp. voor  ƒ111,400, /"  13,900 en ƒ"  12,810. 

4o. hot herstellen der  winter* eu stormsehsde aan 
de l.auiUili'ke n . dammen, kudcu enz. lungs liet Puu-
nerdenschc kauuai; minsto iuschr. was J. . . 
tc , voor  ƒ3575. 

5o. itlcm auu de luudsdijkcn, dammen cu verdere 
werken langs deu , in licldcrlaiid , iu 2 
perc; minste insein ijver  voor  heide perceelen was . 
Verbruggen, te , resp. voor  ƒ9870 OU /"374S. 

, 21 Juni.- bot bouwen eeuer  kerk 
voor e Chr. Gcief. gemeente; minste inschr. was A. 
de Neef, tc Brielle, voor  ƒ12,589. 

, 22 Juui: het maken van een school-
gebouw voor de Vereoniging tot Weldadigheid vau 
don Allorb . Verlosser; minste inschr. wus P. Schniil, 
tc Amsterdam , voor ƒ 29,399. 

, 22 Juni: lo. het herstellen vnn storm-
schade auu dou leidam langs do zuidzijde vuu het 

t bij  Enkhuizcu: miuste iusctir. was -
tul , te Eukhuizen, voor  Z'7385. 

2o. het verdiepen van dc n io 
l en het onilorhoud lol 31 . '73; minste 

inschr. was , te , voor  ƒ8548. 

3o. het herstellen van stormschade aan du -
weringen op ; minste inschrijver  was J. Beu-
kenkamp, io Vfieringen, voorƒ7770. 

4o eeafan baggerwerkea in het Zeider-Spaaree; 
minste inschrijver was , tc , voor 
ƒ 2285. 

. 22 Juni: lo. het maken van do grond- en 
andere w. rken voor  hot gedeelte spoorweg Arnhem — 
Nijmegen , bezuiden dc Waal; ingek. 8 bilj , als: 
,1. v , „  Amsterdam eu 

. Sriteymcr, „ , „  G55.000 
. vau Wijngaarden Yz. cn 

A. . v. Wijngaarden Vz., „  Sliedrecht. „  037.500 
l i . Slrualmaii, ,, , „  580,800 

. J. dr  Borst Verdoom, te Atneidc en 
J. J . , „ . ƒ 530,500 

. Westmuas ra 
A. J. , „  Slrijcn . ., 573,213 

J. Sehreuders, „  Winkel , „  669,700 
A. S. Behaafsmn, > llarliugeu, „  605,000 
J. van Uilen Pz. cn 

. Verbruggen, „ , ,. 538,480 
2o. t iinke i , levrren en opstellen vnu 4 draai-

sclujveu vau 13.5 . middellijn , cu tul vervoeren en 
opstel cn vun 2s draaisclirijvo n vau 4.3 en 5.30 . 
middellijn ; ingek. 4 bdj., als: 
1). A. Schrei len on Co., te , / 41,500 
Vnu der  Zijpen cu 

Charlior , ,, , 33,905 
k Nederl Grof-

smederij, „ , „  37,'!37 
. J. Enthoven en Co., „ , rt 30,1)00 

So. het maken en stellen van eene geleiding ouder 
de draaibrug over  bet Noordteckauaal  l c Zaamluin cu 

het. vernndcren van do bestaande inrichtingen (ot. op-
zelling t i l deze  rug en van die toger.over de Ous* 
trrdoksliii s lc Amsterdam; cmugn inschrijven waren 
Gebr. Figée. to , voor  ƒ3200. 

Vervolg der  ea Httl«l«Ii

B  N N E N  A N . 

 Z. . heeft aan J. W. -

mnu, op zyn verzoek, eervol ontslag verleend nis 
landireter  lute klasse bij  het kadaster, behou-
dens iiuu-'pra.i k op pensioen, en J. 1'. . Souten-
dijk , thans landmeter  '2<le klasse hij  hot kadas-
ter, bevorderd tut landmeter 1ste klasse. 

— r Z. . is nnn A. A. van de , 
op zijn verzoek, met ingang van  Juli e. k., 
eervol onbdag veilo-iul als directeur  van liet -
uinklj k t van Zeldzaamheden, cn ie, met 
ingang van dien datum, het beheer  over  boven-
bedoeld t lijdelij k opgedragen nan . van 
iler n Jr. , directeur  van bet Nederl. . 

— O"  Nederlandsche Nationale Vereeniging 
van Werklieden hiil d deu 10 dezer  eene alge-

 vergadeiin?, onder  leiding van dun Pre-
sident . . Beth. 

Uit dc mededeelingen van don President bleek, 
dat dc vereenigingskns, niettegenstaande vele 
ge'del ijk e offers voor  zieke g waren 
gevraagd, toch nog eeu batig saldo van circa 
ƒ ü.(00 opleverde, uithoofde waarvan het Be-
stuur  voorstelde het ziekengeld, in plaats vun 
tien, vijftie n weken te verstrekken. u voorstel 
werd met algemeene stemmen aangenomen, zoo-
dut thans aan een zieke gedurende 15 weken 
ƒ 9.50 wordt uitgekeerd. 

s sedert eeiiigeu tij d waren onderhande-
lingen aangeknoopt over het koopen vau bouw-
grond , wuuiuu i vele moeilijkheden verbonden 
waren. n weerwil daar.an heeft het Bestuur  dat 
lievelingsdenkbeeld biet lusgelaten, eu kou bet 
thans, onder  alftemeene toejuiching der  aanwezi-
gen, mededeelen, dat hot bouwgrond heeft ge-
kocht, liet Bestuur  heeft door  aankoop grond 
verkregen, daar  waar du reeds luj  de oprichtin g 
dezer  Vereeniging door  velen werd geweusch

e grond is gelegen in den Zusterpulder  tegen-
over ile nieuw aangelegde straat iu do -
straat, 2ü meter  breed bij  9.50 meter  diep, ii 
ƒ 2  de meter. Ook deze- mededeeling werd 
daverend toegejuicht. t Bestuur  hoeft deu 

moed gehad dien koop te sluiten, vertrouwende 
op de welwillendheid vau deu kapitalist eu op 
hot krediet der  Vereeniging. t hoopt, dat die 
hulp niet zat achterblijven en deed tevens de 
heuglijke mededeeling, d.it vun hooggeplaatste 
zijde ƒ 10001) gedurende 20 jaren renteloos is 
toegezegd, liet deed het Bestuur  leed deu naam 
te moeten verzwijgen, maai' 't bracht een woord 
van hulde aun die edele onbekende. 

Nog deelde het Bestuur  mede, dut xoodra moge-
lij k tot oene publieke uaubeslcding zal worden 
overgegaan. 

n de op  Juni gehouden 
buitengewone algemeene vergadering van aan-
deelhouders in de j »du Atlas'' te 
Amsterdam, is met algemeene stemmen besloten, 
den duur der j  met vyl en twinti g 
jaren te verlengen. 

 Voor de raceerende betrekking van 
gemeente-architect hebben zich '27 sollicitanten 
opgedaan. Tot heden is nog geene lij- 1 van aan-
beveling door het h Bestuur  opgemaakt. 

Varia . 

Naar gemeld wordt, zul weldra in vele gedeel-
ten van Parij s de stoom toegepast worden up den 
omnibus-dienst. r  zijn , iu tegenwoordigheid van 
vele taakkundigen, proeven genomen met Ameri -
kaansche omnibussen, door een locomotief, naar 
bet sysleom van , getrokken. Vier  dier 
locomotieven sleepten elk ecu grooten omnibus 
eu doorliepen deu weg tusschen de Pont d' Ausler-
lil z en iVloutparinisse. lie proeven zijn met den 
besten uiielug bekroond. e krommingen, op som-
mige plaatsen vri j  sterk, eu de hellingen zijn 
zuilder  eenige tiioOielykheid vooi hygotooind. Ouk 
l.et wissoieu van spoor  had met de meest moge-
lijk e regelmatigheid plaats. n kan do omnibus-
sen oogcublikkehjk doen stilstaan. Sunder dat de 
reizigers beu minsten schok ondervinden. Ook is 
men tot de ervaring gekomen, dat de nieuwe 
vocituigen de paarden niet deden schrikken. 

Op soiiiiiii. e plaatsen bewoog zich de trein met 
eene zoo groote snelheid, d.it de prelect van 
pulitie , die er  bij  tegenwoordig was, te kenii'l l 
gaf, dut bet misschien niet laadziium zou zijn , 
op de Boulevards SebdStopOl en Strasbourg zulk 
een vuurt le nemen. 

S VAN VHS-
 geven le kennen dit , tengevolge vin 

overlijden. is opengevallen de betrekking van 
 Qaafabr iei  Qe-

. waaraan eeue jaarwedde is verbonden 
van J  benevens vrjj e woning, vuur  en licht. 

Zi j die voor  deze betrekking in aanmerking 
wenschen te komen, worden uitgenoodigd zioh 
mot vrachtvrij e brieven aan tu melden bij  den 

Burgemeester. 
V  21 Juni 1876. 

Burgemeester cn Wethouders voornd., 

W  E A N. 

lie Secretaris , 

P. S . 

http://na.tr
http://sin.it
http://Kuti.-iii.oi


f \m  wensen!* 
als loodanig wederom geplaatst te worden 

J  een  of ;il~
 li j  i ia

Adres met franco brieven onder n \V. . 
ann het Algemeen Advertentie-Bureau ven
&  VA N ,

Üpeubarf1 Aanbesteding1. 
F B N van den

N  zijn voornemens 
op  den (i Ju tij  187b', des namiddag! 
te 12'/j  uren, lii j  enkele inschrijvin g aan te be-
steden : 

n diverse perceelen en massa's benevens in 
eene generale massa. 

t bestek, « a ai naar  deze aanbesteding zal 
plaats hebben, is van nl'den '21 Junij  1878 up 
franco aanvraag tegen betaling van / 0.28 ver-
krijgbaa r bij  de k ban de laars J. VAN -
TU  &  ZOON te Gouda. 

Nadere inlichtingen geven f en -
raden voornoemd , benevens de 1ste Opzigter 

. O en de 2de opzigter . E , 
beiden wonende te  die aanwijzing 
zullen doen op de dagen, in het bestek bepaald. 

N S der ge-
meente  zullen op  den 3 Juli 

1 8 7 ü, des middags ten twaalf ure, ten Gemeen-
tehuize alduar, iu liet openbaar 

: 

 bij

e te verwerken hoeveelheden bedragen onder 
anderen ongeveer: 

 SP , n , 
: t n t voor  funderingen. 

t bestek met de teekeningen liggen van af 
den '21 Juni 0 dagelijks, uitgenomen Zon- en 
feestdagen, op de gewone ureu ter -
Secretaiie ter  inzage, terwij l nadere information 
zijn te bekomen hij  deu Gemeente-Architect G. 

, door  wien den '28 Juut en den 1 Juli 
187Ü, telkens des voormiddags ten elf ure, aan-
wijzin g in loco z.il geschieden. 

Gedrukte bestekken ziju ter  Gemeente-Secreta-
ri e tegen betaling van ƒ 1 verkrijgbaar . 

Breda, S Juni 1875. 

Namens Burgemeester en Wethouder* 

voornoemd, 

 Secretaris, 

. . G. . 

F N VAN -
 /uilen op Zaturdag deu 8 Juli 1870, des 

middags ten 12 uur , in het Gemeen landshuis 
te  bij  enkele inschrijvin g besteden, over-
eenkomstig het opgemaakt bestek en de alge-
meene voorwaardeni in een perceel: 

t bestek met de gedrukte teekening znl \au 
af den 20 Juni voor 25 cents, de algemeene 
voorwaarden voor 2."> cents en de gezegelde blanco 
iiisdirijviiigshillettei i voor 21 cents vetkijjgbaar 
zijn ter  Sen et.u ie vau d le

e inschrijvingsbilleUen zullen «les daags vóór 
de besteding iu de bus op het Geiueeuluudsliuis 
gestoken moeten zijn. 

n zijn te verkrijgen op het bureau 
van den r te

T E 
14 stuks gebruikte, doch iu zeer  goeden hiaat 

zijnde  , met houten wielen en ü 
stel ijzeren wieltjes, te /amen ol'  afzonderlijk . Te 
bevragen by A.  te

 — Zondag 25 Juni 1876 

e E STATEN van de provin-
cie  brengen ter  keunis van be-
langstellenden, dat, met ingang vnn 1 Augus-

tus 1870, iu het vaste kader  Op/igters bij  den 
Provincialen Waterstaat in  kunnen wor-
den geplaatst  van de 
tweede klasse. 

Aan de betrekking van Opzigter  van de 2'  klasse 
is verbonden i 

1, eeue vaste jaarlijksch e bezoldiging van ƒ1800; 
2, vergoeding van verblijfkosten voor  overnach-

ten buiten de woonplaats, doch binnen het dis-
tric t of den aangewezen werkkring ; 

3, vergoeding van reis- en verblijfkosten vour 
de dienst buiten het district , op daartoe beko-
men last: 

4, vergoeding der  kosten van zoodanige bijzon-
dere transportmiddelen, als ouder  goedkeuring 
vun Gedeputeerde Staten voor de reizen binnen 
het district noodig zijn ; 

(het bedrag r vergoedingen sub 9. en 3. wordt 
berekend naar de vijfd e klasse vun bet tarief, 
vastgesteld bij k Besluit van li» -
ber 1849, Staatsblad n». 62); 

5, pensioen op den ouderdom vuu 05 jaren en 
na 30 jaren dienst, ten bedrage van de helft der 
joarwedde geduiende het laatste jaar  genoten. 

Sollicitanten naar de bovengemelde betrekkin-
gen worden uitgenoodigd, /icb bij  eigenhandig 
geschreven adressen te wenden tot hun, üede 
pateerde Staten, met vermelding van hunne te-
genwoordige en vroegere betrek ingen , cn onder 
overlegging der  volgende stukken: 

a. geboorte-acte ; 
b. bewijs van goed gedrag; 
c. ceitificaat van een geneesheer, betreffende 

den gezondheids-toestand; 
d. teekeningen en verdere bescheiden, die tot 

aanbeveling kunnen strekken. 
e stukken moeten vrachtvri j  ingediend wor-

den aan het Gebouw voor  liet Provinciaal Bestuur 
van  te  cóór of uiterlijk 
op den 10 Jnlij  1870. 

N , den 19 Junij  1870. 

e Gedeputeerde Staten ran

VA N , Voorsitter. 

VA N . Griffier. 

Achtkantige  staande aan 
de ringvaart van deu Zuidplaspolder, met of zon-
der steenen onderbouw. benevens ijzeren -
VENASSEN en andere gaande werken. 

n zijn . op franco aanvraag, te be-
komen bij  den » Opzichter  des Zuidplnspolders, 

. , te

E. .  A NX. 

T F 

Special i teit van  ter  bewerk ing van 

 en schetsen op aanvrage. 

VU N E\ l i l l i k , 
 113—115, 

 B  A  .=> 2 . 

i s zijn rteedl in diverse iifinetin . 
pen voorhanden, uf kunnen enden in zeer  korten 
tij d worden geleverd. 

.  &> ZOON , 
8 te , 

hebben nieuwe Stoomketel s te  direct e leverin g voorhanden . 

k van . Specialiteiten in 
. , -

en . 

N VA N , 

E N 

door wie ook tol liel 

Nederland aangenomen o|> (relijk > 

V A i , 

l/eelt berigt dat door  hwir tot eenige A G E N T E N voor den 

<*' * "  verkoop van  zijn aangesteld: 

S &. C".  A m s t e r d am cn 

E T & .  ti , 

 inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel 
voorwaarden als aan de Fabr iek . BeltwegN0. 3, te Amsterdam, 

T E 

N 

: gemakkelijke cn snelle 
werking, weinig stoomverbruik. — 

Onder anderen in gebruik bij  tien bouw der 
Spoorwegbrug over  de s tc m 

 Nadere information hij  ile eenige Agenten voor

E ONTVANOEl i nF.it  EN -
N TE  zal op

4  des voormiddag! ten U uur, 
in dc achterzaal der  Sociëteit »Amicitia" aan de 

t te Venlo, ten overstaan van den aldaar 
residerenden Notaris J . overgaan tot de pu-
blieke veiling bij  opbod van 

van verschillende grootte, te zamen t l aren 65 
centiaren, nee- gunstig gelegen buiten de voor-
malige Qeldersche poort te Venlo, bestaande in 
door  nommerpalen en kielspitten aangeduide ter-
reinen langs den  innenslngel aan de wegen iu 
het verlengde van het l en de -
straat, en aan de . 

e aanwijzing in l-ico zal plaats hebben op 
g den .'( Juli i 's namiddags ten 6 ure. 

e catalogus, bevattende de voorwaarden, per-
ceelsbeschrgving, insetsomraen en teekening is 
voor 35 cent verkrijjjjua i ten kantore van voor-
noemden Ontvanger, cn legen vooruitbetaling van 

dien prij s door t vnu elk ander  Ont-
vanger der e en . 

Nadere inlichtingen zijn le bekomen ten kan-
tore van voornoemden Ontvanger. 

k „de e " 
 &

t e . 
, N en X 

van verschillende Bouwwerken , Stoomgemalen , 
Fabrieken, Bruggen, , enz. 

S &  VAN . 
, 

, . E STEENES, ENZ-
N'.zijde 55. . 

Nieuwehae, 

F. ¥ . T te , 

beveelt zich voortdurend auu tol  ven 
 en/., met zink, lood of 

leijen, en verder  voor de levering vun alle moge-
lijke Ornamenten iu gedreven, gegoten of getrok-
ken :ink ofk oper, i\~ 1 ri|. ' i,iteu Waterleidingen 

Adressen . 
Prys voor 52 achtereenvolgende plaatsingen : 

n regel ad ƒ 1U.— 
twee rebels . , 15.— 
dri e rebels , . '20.— 

1 ' l e y . i r r  ifc C a m p, Amsterdam. Alle hounonu". 
iiieiiir n iu  gips, na. rorlUnil-Criiira l < / T.25 per  v» 

, Arnhem.

m t r i r e h i en te t ' r l p le k.iu|., aller-
gttnstigst gelegen. Adres den r  VAN * 

E . te Arnhem. 

E )

t i n 13 . 
e Volksuitgave der > W i - r k f l l van . .1. VA N P verschijnt in post Svo formaat . keurig gedrukt op k papier. 

Zi j  zal bevatten den gebeelen inhoud der in de bekende blauwe handjes verschenen 2:1 deelen en wel

 samen ongeveer 825 vellen druk s of .i.ltit i pagina's. 

Zi j zal 13 deeltjes vormen, elk vun 25 i SO vel druk s van 16 pagina s. Om de twee maanden wordt een deeltje verzonden, zoodat de uitgave in ongeveer  twee jaar  kompleet zal zyn. 

e pry's: bjj  inteekening is slechts ƒ1.25 per  deel of/16.26; buiten inteekening / 1,60 per  deel of ƒ £ 0 , 8 0. 

e inteekening geldt voor het geheele werk. 

e Uitgevers» 

. J F F. ». A. . A. W. NUT O F F. 
éJnT* Vun de editie in 23 deeltjes, in blauwe bandjes, met vignetten op staal, 'n nog enkele stellen verkrijgbaa r  a ƒ ÖfS,S»4<>« 

 ï t ' ) 1  | » 

Uedrnki  W1U. .\ '  — All e stukken  VA N T JGia. . 
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VOOB 

, , , S en . 
: P. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Verwhynt Zuud.jn . F r ü . ptr 3 iniundea f 1.65. n .bo.neert ï ich Toor 

. Afiondcrlyk c nommer. bij  15 cenU. 

Al l e stukken en advertentien te adresseeren aan 

de e te . 

: 

Vau 1—6 regel*  ƒ 1. , verder  voor  eiken regel n laats rui m te 20 cents en 10 ceoti 

vooreen uomiuer  vau bctblai). Advertentien voor  het buitculaud 25 centa per  regel. 

E E J . 
 enne teekening). 

e stnd Grint , met eene bevolking van 41.000 
zielen, ligt ann de zuidelijke helling der  Juli -
sche Alpen, aan de rivier  de , is schier 
overal tot aan de zuidzijde van een bergmuur om-
geven en beschut, en geniet met de omstreken 
een zeer  zacht klimaat , zoodat zelfs in den win-
ter  de temperatuur  slechts zelden het vriespunt 
bereikt, en sneeuw en ijs dikwij f geheel ontbre-
ken. s met de maand Februari begint aldaar 
de lente. Ue heuvels zijn bedekt met bosch, 
wijnstokken, moerhezie- en vruchtboomen: wijn -
en zijdeteelt gelukken, en de heuvelketen, van 
de , de Wippach en vele andere beken 
besproeid, breng! rijkelij k graan en alle andere 
vruchten voort, aau deze hemelstreek eigen. 

e nijverheid der  stad eu omstreken bloeit zeer, 
hoofdzakelijk tengevolge van den ondernemings-
geest en de energie zoowel als van het bedui-
dende vermogen der  famili e r van Zahong, 
aan wier  hoofd de dri e gebroeders , -
rieb en Wilhem staan. 

Onder de grootste nijverheidsfabrieken in Gorz 
en omstreken kunnen wij  rangschikken: de -
der'sche suikerraffinaderijen , de Seiller'sche kaar-
sen- , seop- en wijnsteenfabriek, de Gogel'sche 
leinvvaadweverij. de c wasfabriek in Gorz: 
de grootscbe katoenspinnerij  en weverij  vau de 
gebroeders Zéhongin de, aan den linkeroever  der 
isonzo gelegen, fabriekplauts Strazig cu beboorende 
onder de gemeente Gorz; de vele e ko-
renmolens aldaar, en de even rationeel als uit-
gebreid aangelegd» papierfabriek der  gebroeders 
Zahongin Podyorn, aan den rechte roe verder . 

Een groot aantal arbeiders, zoowel mannen als 
vrouwen der  omstreken, kunnen hier  een toerei-
kend dagloon verdienen, en do eigenaars dei*  fa-
brieken bevorderen met een helder  verstand, goeden 
moed en vrijzinnig e hand alle gemeentebelangen 
eu weldadigheids-instellingen 

Zoo h. v. hebben de gebroede 1*1 Zahong, in 
Strasig. op eigen kosten eene arbeiderskolonie 
ten gerieve van het in hun dienst zijnde perso-
neel aangelegd. 

Volgens het hiernevens gevoegde plan (zie Fig. 

n . 4) zijn cr  gebouwd: 
39 dubbele woon buizen, waarvan 14 huizen 

eerste klasse (zie fig. 1 Plan, fig. 2 e en 
fig. 3 Annzicht) met twee woningen, en 25 huizen 
tweede klasse met vier  woningen. 

e woning eerste klasse heeft een bijzon-
deren ingang en kleinen tuin en is van de ne-
venstaand.» woningen geheel gescheiden. e huizen 
eerste klasse hebben eeue lengte van 14"\25, 
eene breedte van Ü'",ti 4 bij  eene hoogte van tien 
beganen grond tot aan de nok van 7m.27. Elk 
tier  beide daarin aanwezige woningen heeft eene 
keuken met kelder, een portaal met trap en dri e 
door  kachels verwarmde ruime kamers, gelijk-
vloers en op de zich daarboven bovindende eerste 
verdieping. e huizen tweede klasse hebben eeue 
lengte van 15n , ,2ü bij  eene diepte en hoogte van 
7n ,

1t»0. Op den beganen grond bevinden zich 
twee woningen metportaal, keuken eu twee door 
een kachel verwarmde kaniers. e eerste ver-
dieping bevat twee dergelijke woningen, welke 
elk gelijkvloers hare bijzondere ingangsdeur  bene-
vens portaal en trap hebben. 

e bouwkosten vun een dubbel huis eerste en 
tweede klasse bedragen ƒ 3000; de jaarlijksch e 
huur , berekend ii 5%% van lietbouwkapitaal.be-
draagt ƒ 3 0 1 . 6 0, 

Allengskeus zullen naar  behoefte, op kosten 
der fabriekeigenaars, nog de volgende gebouwen 
opgericht worden, als; 

1"  Een schoolgebouw met kinderasvl, leeska-
binet en dri e woniiiguii voor het ouderwijzend 
personeel, omgeven vuu een schooltuin mei. gym-
nastiekplaats. 

2". u bad- en waschhuil, waarin ook eeue 
gaarkeuken, benevens eetzalen vuor  alle arbeidei
die daaraan deel willen nemen, zullen gemaakt 
worden. r  deze gaarkeuken zal deu fabriek-
arbeiders gezonde en goedkoope kost verstrekt 
worden. Als eene dringende behoefte, waarin 
tevens zal worden voorzien , kan meu rangschik-
ken eene eetziul met eeu oven, dienende tot het 
opwarmen van spijzen. Evenzoo zullen in dit ge-
bouw ook warme baden, voet-, zweel-, douche-
baden, dei- arbeidende klasse tegen zeur  billijk e 
prijzen aangeboden worden. t gemeenschappe-
lij k vvasclihuis met droogkamei zal den arbeiders 
gelegenheid geven, voor  weinig geld de wasch 
dikwijl s eu goed te kunnen waai nemen. 

3U. Een, met een hospitaal verbonden invali -

denhuis, om deels ouden. ongeschikten of geheel 
onbemiddeldeu arbeiders tot asyl voor  hunne laatste 
dagen te dienen, deels om plotseling ziekgewor-
den of gekwetsten arbeiders spoedige verzorging 
te verschaffen. 

4". Een wacht- en brandweerhuis. 
5"  Een gebouw, dienende lot het houden van 

vergaderingen en tevens koffiehuis. 
 Een woon- en kosthuis voor  ongehuwde 

arbeidsters, waarin dezen, by gezonde slaap-
plaatsen, goeden kost en strenge bewaking, goed 
verpleegd en voor  zedelijken ondergang bewaard 
zullen worden. 

e volgende redenen en bedoelingen leidden 
den ondernemer tot de slichting dezer  kolonie: 

1". Onderhouding en bevordering der  lichame-
lijk e en geestelijke gezondheid van den fabriek-
arbeider en een ordelijk , vreedzaam familieleven. 

Om tot dit doel te geraken, is het noodzake-
lij k te hebben: 

a. Volkomen afscheiding der  woningen (in te-
genstelling van de zoogenaamde arb'.'iderskazer-
nen) voor den buiselijken vrede in en buiten de 
familie, voor  ontwikkelin g en zedelijke waarde 
en tot voorkoming der  verspreiding van epidemieën; 

6. in 't bijzonder, met het oog op de openbare 
gezondheid, de goede keuze van den bouwgrond 
der kolonie, den aan de zon blootges tel den , voor 
ventilatie vatbaren, aanleg der  enkele huizen en 
hunne inwendige lokaliteit , voornamelijk denaar 
het Fasselsysteem ingerichte privaten, de toerei-
kende water  verzorging, het aanwezig zijn van 
tuinen, beschaduwde plaatsen en wegen. 

2". Gemak en behaaglykheid voor  den bewoner 
der kolonie, aansporing tot liefde voor den bui-
selijken haard, tot het planten van groente en 
lot bloenikweekery. r  heeft elke woning 
een byzonderen ingang, eene keuken met open 
haard eu een toereikend aantal met stookplaats 
voorziene kamers. 

e woningen der  eerste klasse hebben daaren-
boven nog een gewelfden kelder, en de privaten 
zijn by het binnentreden der  woningen met le 
bemerken. 

j  komt nog, dat iedere woning het ge-
brui k heeft van een kleinen tuin en de gemeen-
schappelijke alleeên eu plantsoenen van de geheele 
arbeiderskolonie, zoomede het recht tot toegang 
en verpleging in de bovengenoemde gebouwen. 

3'. Billijk e huur der  woningen eu gelegenheid 
ze iu eigendom te verkrijgen . e huur  voor  eene 
der beide woningen in de huizen eerste klasse 
bedraagt maandelijks ƒ 8 . 4 0, jaarlijk s alzoo

f 100;  een der  woningen in de huizen tweede 
klasse slechts de helft. 

e voorwaarden tot het eigeudoinsregt ziju in 
hoofdzaak de volgende: 

a. de koopprij s van eeu half huis eerste klasse 
met ééne woning, tweede klasse met twee wonin-
gen bedraagt ƒ 1 8 0 0, waarvan bij  het maken van 
hel contract f 180, eu vervolgens maandelijks 
f 12, tot volledige amortisatie vau den koopprijs, 
moet afbetaald worden. Bovendien neemt de koo-
per de contract- Bil schrytloonen voor  zijne reke-
ning, zoomede na de overgave ook de grondbe-
lasting en braiidverzekeriugspremien; 

 hei notaricele koopcontract wordt eerst dan 
gesloten , wuuneer een derde van den koopprys af-
betaald is en de kooper dau nog het huis iu 
eigendom wil hebben. Tot zoover kau hy van 
hut contract afzien, en ook de fabrikant , ingeval 
vuu geene stipte kwiteering der  betaliugstoniiy-
uen, k.tu het contract van onwaarde verklaren. 
u beide gevallen moet evenwel de kooper de 

huur  voor zyn woontijd gedurende den loop van 
het contract, benevens de wegens-den verkoop 
gemaakte kosten betalen; 

e. de kooper is daarentegen, van deu tij d af, 
waarop hei huis in zyn bezit is gekomen, als 
eigenaar  verplicht : 

u d . hel huis en deu tuin oenevens hek en deur 
zindelijk en in goeden toestand te onderhouden, 
iu 't bijzonder de keuken eu het privaat jaarlijks , 
de woonkamers en gang echter  idle twee of dri e 
jaren, te laten witten of schilderen; 

6.b. zonder  bepaalde goedkeuring van den fabri -
kant huis en tuin uiet te verkoopen, te verhuren 
uf te veranderen, en geene bakkerij  of tuppery 
te beginnen. Ook is hy'  gehouden goede nabuur-
schap te voeren ; 

cc, in het algemeen iu alles de reinheid, orde 
en gezondheid betreffende aangelegenheden der 
kolonie, voornamelijk ook op Uel gebruik vau het 
spoelwater  en dun inhoud der  zinkputten, zoomede 
by aanleg van uiesthoopen, hel beslaande regle-
ment nauwgezet inaebt te nemen eu te handhaven. 

4". e politiebewaking van de rust. orde, ge-
zondheid, reinheid en zedelijkheid, zoo in de ge-
heele kolonie nis in enkele huizen. 

t politietoezicht behoort aau den eigenaar, 
evenwel onder  bijstand en raadpleging van een 
comité van vij f in de kolonie wonende huisvaders. 

y voortdurende overtredingen tegen goede ze-
den en nabuurschap kan, na meermalen vruch-
telooze vermaningen, den overtreder het verdere 
verblij f iu de arbeiderskolonie opgezegd, en ten 
dien einde tot verkoop van zijn huis overgegaan 
worden. 

Voor  uitmuntende reinheid en orde in huis, 
onderhoud van den tuin , enz. zullen jaarlijk s 
bijzondere n in geld worden toegekend. 

t wonen in de arbeiderskolonie is slechts 
diei.trenen der  arbeiders veroorloofd, welke in de 
fabrieken der  ondernemers te Gorz en Strazig wer-
ken. Wanneer  daarentegen cen arbeider  zijn huis 
verkoopen wil of moet, dun is de eigenaar  ver-
plicht , hem dit tegen schatting (welke nooit den 
oorsprunkelijken ku ppnjs van ƒ 1800 overschrij-
den mug) tin tegen schadeloosstelling van de daarin 
aangebrachte verbeteringen af te koopen. 

t prijzenswaardige voorbeeld van de gebroe-
ders Zahong verdient overal navolging, vooral 
voor die fabrieken waar  op den duur  vele arbeidei s 
werkzaam zijn, want het lijd t geen twijfe l , dat 
door eene dergelijke voorzorg, voor  ongehuwde 
arbeiders en arbeidsters zoowel als voor de ar-
beidersfamilieu, dc grond gelegd wurdt tut zede-
lij k lie,. , spaarzaamheid, welgesteldheid en van 
eene zelfstandigheid, welke zoowel den arbeiders 
als den arbetdgevers te stade komt. n elk geval 
zou de zoogenaamde sociale quaestie eene schrede 
nader tot hare oplossing gevorderd zijn. 

. 

— e e ingenieur l heefteen nieuw 
systeem van locomotief voor  tramways uitge-
vonden. 

r  den g is gebruik vun deze locomo-
tieven of van paarden facultatief gesteld. 

Bedoelde locomotief onderscheidt zich door de 
volgende eigenschappen : 

1. zij  weegt niet meer dan 5 ton (Engelsoh), 
ongeveer  gelijk aan het gewicht van een met pas-
sagiers bezetten tram way-wagen ; 

2. zonder  moeite trekt zij  twee volgeladen tram-
way-wagens voort; 

3. zij  kau zicb bewegen in bogen van zeer 
kleine straal en bellingen opgaan van 1 ; 20; 

4. uitwendig heeft ze het voorkomen vau eeu 
gewonen tram way-wagen , en 

5. in haar  snelsten gang zelfs kan meu haar 
even gemakkelijk doen stilhouden als een rfitaig , 
waarvan de paarden in draf zijn. Wel is waar de 
grootste snelheid die zij  bereikt, is 9 a 10 Engelsche 
mijlen per  uur , doch dit is voor een tramwagen 
niet van overwegend bezwaar; van groot belang 
is dat de treinen, behalve dat ze stipt op tyd 
aankomen en vertrekken, kunnen stilhouden
en wanneer men wil , om reizigers op te nemen 
of uit te laten. 

 Volgens het blad The american Archi-
tect is duur  twee e schaapherders een 

h paleis gevonden, dat onder deu grond 
is bedolven en de ojigravingen van Pompeji in 
de schaduw stelt. 

e schaapherders waren aan het graven in de 
buurtschap van kan Egerszeg, bij  Pest, toen zij  op 
metselwerk stu'otten, dat door een ruwen steen 
gedekt was. n steeu afuemendo, zagen zy een 
gemetselde schacht van 1 meter iu bet vierkant, 
die naar  eene zaal voerde. Zich met tojweu 
naar  beneden latende, bereikten zij  eene groote 
zaal met geschilderde wanden, die toegang gul' 
tot verschillende kamers welke compleet gemeubeld 
waren; eenigen bevatten stoelen , tafels en banken 
eu anderen bedden eu kleeren, waarbij  wapen-
rustingen en ornementen. n zegt, dat in bet 

e Parlement is geconstateerd, dat deze 
vertrekken behooren tot eeu paleis, dat gebouwd 
l tydens de bezetting van Pamunia door de 

, welke dagteekent vau den tij d vau 
Tibemis in de vyfde eeuw. u verneemt ver-
der dat het paleis, dut vun steen en stukken 
bri k op twee verdiepingen is opgetrokken, bui-
tengewoon groot moet zyu en onder 00 voel grond 
is bedolven, waarop een dicht bosch wordt aan-
getroffen. 

t is te hopen, dut het beticht van de Ame-
vican Architect blijk t overeenkomstig de waarheid 
te tijn . 

. 

's Gravenhage. Z. . beeft aan P. J . J . 
Bogaert, te , op verzoek, eervol ont-
slag verleend als Commissaris des s voor 
de domaniale steenkolenmijnen te , pro-
vincie ; en E. vau der  Eist, directeur 
der domaniale steenkolenmijnen te , be-
noemd tot ingenieur der  mijnen. 

— Bij . Besluit van 22 Juni 187G is be-
paald , dat het onmiddellij k toezicht up de mijnen 
en groeven en de naleving der  verordeningen, die 
daarop betrekking hebben, wordt opgedragen aan 
een ingenieur der  mijnen. e ingenieur der 
mijnen oefent zijn bediening uit volgens een door 
den r van e Zaken vast te 
stellen instructie. j  geniet een bezoldiging vau 
/"250U 's jaars, eu wordt ten aanzien van ver-
goeding voor  reis- en verblijfkosten gerangschikt 
in de 2de klasse van het tarief, vastgesteld bij 

. Besluit van 15 r 1840. 

— Gedeputeerde Staten van Zuid-  heb-
ben eene gunstige beschikking aan de Vergade-
rin g dei- Provinciale Staten in overweging gege-
ven up het verzoek vun het r der 

e Tuinbouw-tentoonstelling, in 1877 
te houden te Amsterdam iu het Paleis voor  Volks-
vlyt , om een provinciale subsidie. Zij  stellen 
voor een subsidie uit de provinciale geldmiddelen 
te verleenen tot een maximum van /"1000, om-
dat het welslagen dezer  tentoonstelling, ook voor 
dit gewest, van belang moet worden beschouwd. 

— e kapitein-luitenant ter  zee P. ten Bosch 
en de ingenieur van den scheepsbouw C. . -
der zullen, naar men verneemt, van Gouvernc-
mentswege de tentoonstelling te Philadelphia be-
zoeken. 

Amsterdam, n 27 Juni . werd de ge-
wone jaarlijksch e algemeene vergadering gehou-
den van aandeelhouders iu de -
sche Spoorwegmaatschappij  , onder  voorzitterschap 
van den heer . E. . s'  Jacob. Vertegenwoor-
digd waren 583 aandeelen, uitbrengende 104 
stemmen. t jaarverslag over 1875 weid zon-
der discussie voor  kennisgeving aangenomen , ter-
wij l tevens de balans werd goedgekeurd. t 
dividend werd bepaald op f 45 per  aandeel van 
/ 1000 of 4'/j  pCt., betaalbaar op 1 Juli a. s. 
Tot Commissarissen werden herbenoemd de hee-
ren . E. . s'  Jacob en J. J. van . 
Op voorstel van den Voorzitter  werd besloten 
geen verandering te brengen in bet Bestuur, zoo-
lang de onderhandelingen over de exploitatie vau 
spoorwegen op d len-Juva tot geen resultaat 
hebben geleid. e vergadering benoemde de beide 

, de heeren Grol en , opnieuw 
voor deu lij d van twee jaren. 

e heer  Sclull bracht aau e eu Commis-
sarissen namens deelhebbers dank vuor  hun zorg-
zaam beheer. Vun ziju kant bracht ook tie Voor-
zitter  namens het College van Commissarissen 
dank aau de . 

— Wij  untleeneu het volgende bericht aan liet 
Nieuws van n

e heeren r  en k van Beest, 
beiden leden vau de Jury vuor de internationale 
teil tooni telling te Philadelphia, zijn zeer  laat van 
hier  vertrokken, zoudat reeds de klacht werd ge-
hoord, dat oase belangen aldaar  niet naar be-
houreu zouden behartigd worden. 

u hoever dit voor de rubriek vau den heer 
Buumhauer 't geval is weten wy niet, maar wat 
de afdeeling t betreft, zyu wij  door 't ver-
traagd vertrek van deu heer 11. v. B. althans niet 
benadeeld, daar  diens taak in zulke uitnemende 
handen is gekomen, dal onze belangen er  veilig 
aau zyn toevertrouwd. 

e heer n vau Ellen, te New-York , aan 
wien de Nederlandsche kunstenaars reeds zooveel 
hebben te danken, daar hij  het is geweest die 
de tegenwoordige goede pliat - voor  hen veroverd 
heeft, iustede van den aanvankelijk vuor Ne-
derland bestemden achteraf hoek, is ouk uu weder 
wakker  voor de Nederlandsche kunstenaars in de 
bres gesprongen; immers dit blijk t uit het aantal 
meduilles, voor de Nederlandsche kunstafdeeling 
ufgezouderd. 

n 't geheel woiden voor de schilderkunst 80 
bronzen medailles (geen andere) beschikbaar ge-
steld. n ziju er  bestemd voor  Engeland 15 ; 
Frankry k 15; Amerik n 11; d 11 ; Oos-
tenryk 7 . Nederland 0 ; Zweden , Spanje en ë 
elk 4; België 2 eu Noorwegen 1. 

Alzoo krijg t Nederlund 1/13 van t geheele ge-
tal. n Weeneu was die verhouding l 3u deel. 
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 Pen 26 Juni . presiderrende 
. . Prins , atroTOorsitter  der

vaartniaatschnppij , de algemeene ver-
gadering van aandeelhouders, in  lokaal «Eens* 
gezindheid"  gehouden. r  waren 418 aandeeleu, 
uitbrengende 59 stemmen, vertegenwoordigd. 

n hel uitgebrachte jaarverslag worden de be-
kende feiten, in het eerste jaar  van het bestaan van 
de j  Zeeland voorgevallen, opgesomd 
en een verlies over dat jaar  geconstateerd. r 
het gereedkomen van de aanlegplaats tc Oaieensboro', 
is de gestaakte vaart kunnen worden hervat, en 
sedert  is bet passagiersvervoer  dagelijks 
toenemende. t het goederenvervoer  gaat het 
nog langzaam, maar de vaart geschiedt nu onder 
de gunstigste omstandigheden, en de nieuwe lij n 
kan met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. 
All e bezwaren, die de geregelde en goede vaart 

belemmeren, zijn thans overwonnen. 
Enkele inlichtingen omtrent het kolenverbrulk , 

de soort der  machines en de afmetingen der 
schepen, werden door  Prins k en de -
tie gegeven, naar  aanleiding van een gestelde 
vraag, of het niet wenschelijker  ware om met 
het oog op dat verbrui k met kleinere schepen, 
dan de nu gebruikt wordende, te varen, of de 
bestaande machines in dc groote door  andere te 
vervangen. Prins k vestigde nog de aan-
dacht op de versnelde verbinding met Vlissingen, 
door  gemeen overleg van deze e met de 
Exploitatic.maalschoppij  eu de e -
Spoorwegmaatschappij  verkregen; daarin zag dc 
Prins een factor  te meer  voor het welvaren der 
lyn , al is de verbinding nog niet in alle opzich-
ten zooals ze gewensebt is. Aan commissarissen 
werd machtiging gegeven met den zomerdienst 
van 1877—78 de lij n met geheel nieuw materieel 
eu met versnelden spoed te exploiteeren. 

e Academie van Beeldende 
n en Technische Wetenschappen alhier  heeft 

den '27 Juni . in de Groote zaal der  Sociëteit 
Harmonie de jaarlijksch e prijsuitdeelin g gehouden, 
in tegenwoordigheid van den Burgemeester, eene 
Commissie uit den Gemeenteraad, verscheidene 
autoriteiten, een aantal deputation van verschil-
lende inrichtingen, benevens leden der  Academie 
met hunne dames en andere belangstellenden. 

Vóór de uitreikin g der  prijzen hield  B . C . J. 
r  eene korte rede, ten doel hebbende eenige 

opmerkingen in 't midden te brengen met betrek-
king tot deze inrichting . e spieker  begon met 
eene vergelijking tusschen de vroegere cn tegen-
woordige hulpmiddelen der , schetste ver-
volgens de omstandigheden , die op den kunstsmaak 
een  en die  een gunstigen 

invloed er  op hebben geoefend, benevens hetgeen 
nog ter  vorming van deu smaak wordt vereischt 
en moet worden vermeden, waarna hij  ten slotte 
in dit een en ander  gereede aanleiding vond tot 
het geven van verscheidene behartigenswaardige 
wenken, inzonderheid ook voor de leerlingen, 
zoowel met betrekking tot kunst als tot kunst-
industrie. 

e internationale tentoonstelling 
van industrie, kunst, enz., welke dit jaar  onder 
het bestuur van het Technologisch Bureau op 1 
Augustus alhier  geopend en tot ."10 September 
gehouden wolden zal, beeft de belangstelling opge-
wekt van aanzienlijke buiten- en binnenlandsche 
iudusti ieelen eu kunstenaars, zoodat het getal 
der  inzenders op de tentoonstelling te Utrecht 
grooter  zijn zal «luit «lat, hetwelk ten vorigen jare 
op de Parktentoonstelling te Amsterdam bereikt 
werd. 

e ruimt e te Utrecht is ook grooter  dan die 
in het Park, welke besloeg: beneden U vierk. 
meters grondvlakte, boven 350 vierk. meters 
grondvlakte. Totaal 1030 vierk. meters
vlakte. 

n bel Gebouw voor  en Wetenschappen 
le Utrecht beschikt het Technologisch Bureau , he-
lleden over 740, boven over 500, totaal over 

 vierk. meters grondvlakte, cn waarschijnlij k 
zal die oppervlakte nog worden vermeerderd dooi-
den aanleg van hulpgebouwen in den tuin aan 
bet gebouw grenzende, of  de onmiddellijk e na-
bijheid van 't gebouw. 

Volgens de plans is er  ecu afzonderlijke ruimt e 
gereserveerd, behalve voor  Nederland, ook voor 
België, , Frankrijk , , terwij l dc 
voorwerpen in enkele tukken van kunstlndustri e 
in  zaal op zicb zelf worden geëxposeerd. 

Bij  Z. . besluit van 25 t is vergunning 
gegeven tot 't verkoopeu van loten (vri j  van 
zegel), teneinde tentoonstellingsgoederen te ver-
koopen. 

t getal der  prijzen zal in evenredigheid staan 
tot de verkochte loten. Zij  zullen een waarde 
hebben van omstreeks f 1000 tot f 5 per  prijs . 

Ue kleinste prijzen zullen een verkoopwaarde 
vertegenwoordigen van minstens / 5. Zij  die e 
kleinste prijzen trekken, kunnen instede van 
dien piij s de verkoopwaarde daarvoor in contan-
ten bekomen, onder  kortin g van 15 pCt. 

e trekkin g zal geschieden ten overstuau van 
een notaris. 

Wijder s is, len bate der  inzenders, van de ver-
schillende spoor  wegdireclién in Nederland, België 
en d reductie vau vrachten voor ten-

, die onverkocht blijven , ver-
kregen. 

e gouvernementen van genoemde landen heb-
ben vrijdo m van uit-en invoerrechten voor  onver-
kocht teruggaande tciitooiistellingsgoederen met 
de meeste vrijgevigheid toegestaan. 

n de aanstaande zomerverga-
dering Oer  Provinciale Staten zal worden behan-
deld een missive en voorstel van Gedeputeerde 
Staten op een adres van de heeren E. J. J. -
ders c. s., concessional issen voor de ontworpen 
buuitspoorwegon Groningen n r  en-
veen- r  en -
ten, inhoudende het verzoek om den, bij  besluit 

der  Staten van 18 November 1873, n" . 9, gestel-
den termij n voor het voltooien van die wegen 
te verlengen van 1 Januari 1870 tot 1 Januari 
1880. 

. e Commissie voor de examens B der 
Polytechnische school heefi haar  werkzaamheden ge-
ëindigd met den volgenden uitslag. Aangemeld had-
den zich 72 candidaten. waarvan zich vóót het 
einde van het examen 11 terugtrokken. Van de 
61 overigen bekwamen 30 het getuigschrift 15, te 
weten : als civiel- of bouwkundig ingenieur: W. J. 
Biet ens de n , A. J. Cohen Stuart, E. Everts, 
11. N. Frangois, J. T. Gerlings, A. J. Goedkoop 
van Nolle, W. B. van Goor, A. C. C, G. van -
meri , J. van , . , . A. dc Jager, 
P. J. , . A. J. , J. F. -
mer, . J. vnn , F. A. G, l , 
J. C. C. , B. . J. van Nederhasselt, G. 

, F. J. des Tombe, . G. de Va l , 
. G. Vcrspyck, W.  de Villeneuve, . E de 

Wildt , J. G. , . A. van Sandick; als 
scheepsbouwkundig ingenieur: . Cop, P. A. -
chior, . . van Ouwerkerk ; als werktuigkundi g 
ingenieur: W. . A. van Alpben, G. W. Bertram! , 
W. . . de Bruijn , J. van Cappelle. A. , 
Th . . G. s en J. . 

 Voor de betrekking van machinist 
aan het stoom vijzelgemaal te Echten hebben zich 
meer dan 80 sollicitanten aangemeld. 

— Volgens Het Vaderland is de heer y 
d voornemens tegen de helft der  volgende 

maand een tournee te maken door  Zeeland en 
Noord-Brabant, ten einde later  zijn geschriften 
over ons land s villes tnortes"  en s fron-
tieres menacécs"  , te vervolgen. 

— Aangaande de droogmaking van het zuide-
lij k gedeelte der  Zuiderzee verneemt men voor 
het oogenblik weinig. n enkele dagbladen wordt 
in herinnering gebracht dat de boringen ten 
vorigen jar e hebben plaats gehad door  middel 
van eene bepaaldelijk daarvoor  ingerichte stoom-
boot onder  leiding van den civiel ingenieur J. P. 

a velaar,  lezen wij  dat dc prond dier  borin-
gen thans aan een scheikundig onderzoek onder-
worp" n is om de waarde voor deu landbouw te 
bepalen. 

Evenzoo is aan cene Commissie opgedragen 
te onderzoeken, of het droogmaken van een ge-
d -elte dei1 Zuiderzee «>ok van nadeeligen invloed 
zoude wezen op den gezondheidstoestand der  aan-
grenzeuile provinciën. Beidn onderzoekingen heb-
ben tot gunstige resultaten geleid, en het is juist 
op grond van het veelvuldig onderzoek, dat met 
ijver  gewerkl wordt aan de noodige bescheiden , 
die voor  eene dergelijke kolossale onderneming 
gevorderd worden. 

 Wij  vestigen de aandacht op 
het tweetal advertentiën van Gedeputeerde Staten 
van Friesland , waarbij  twee Opzichters en ver-
dere beambten voor den Provincialen Waterstaat 
worden opgeroepen. 

e beer , gemeente-ar-
chitect alhier, is overleden. 

Varta . 

e kerkhoveni[uncstie is te Parij s nog altij d 
aan de orde van den dag. Vri j  algemeen is de 
bevolking van Frankrijk s hoofdstad tegen de op-
richtin g van ééne groote dooderistad te r 
Oise gekant. e afstand is le groot om aan dc 
gestorvenen die eer  te bewijzen, welke de Pa-
rijzenuar s gewoon zijn bun te brengen. r  aan 
deu anderen kant hlijk t dag aan dag telkens meer 
boe slecht «ie beslaande begraafplaatsen nog aan 
hare bestemming kunnen voldoen. Thans is ze-
kere heer e Guny met een plan voor den dag 
gekomen, dat naar de schatting van bevoegde 
beoordeelaars wel waard is in overweging te wor-
den genomen. n een onlangs uitgegeven bro-
chure stelt de beer e Guny voor, om liet tot 
nogtoe gevolgde stelsel van in de oppervlakte van 
den bodem tc begraven, dat wil zeggen op een 
diepte van 2 meters, vaarwel te zeggen. Binnen 
weinige jaren nemen bij  dit stelsel de kerkhoven 
eene ontzaglijke ruimt e in. j  wil daarom de 
gestorvenen bijzetten iu kelders, die zeer  diep iu 
den grond worden uitgegraven. j  stelt, om zoo 
te zeggen, bet maken van nieuwe catacomben 
voor, doch die licht en luchtig genoeg zijn , om 
de famili e der  overledenen van een bezoek niet 
terug te schrikken. n make ooderaardtche 
evenwijdig loppende galerijen, twee verdiepingen 
hoog. Aan weerszijde dier  galerijen metselemen 
een soort van buizen, waarin dc lijkkiste n in 
rije n boven elkander  geplaatst worden en die dan 
gesloten worden door  middel van een steen, welke 
verzegeld worden kan. e galerijen zijn moer 
dan twee meters breed en ontvangen van hoven 
haar  licht door  openingen van 1 '/j  meter  in door-
snede, die in het gewelf zyn aangebracht eu, 
den regen buitensluitend, aan den frisschen lucht-
stroom vlijen toegang geven. All e galerijen loo-
pen uit op dwaisgalerijen, die even breed zijn , 
maar  waarin niet wordt begraven en die alleen 
dienen voor  communicatie. n e dwarsgalerijeu 
brengen tw»*e breede trappen op eeu gemnkke-
lijk e wijs naar de velschillende verdiepingen. 

e heer e Guny heeft, uitgaande van het feit 
dat te Parys jaarlijk s gemiddeld 45,000 menschen 
sterven, berekend dat men niet meer dan 35 
bunders noodig heeft Om volgens zijn plan vol-
doende in bet begraven der  dooili-n te voorzien. 

e 35 bunders zouden dan over- tien punten in 
den  der  stad verdeeld kunnen worden. 
Natuurlij k zou men boven den grond gedenatee-
kenen, kapellen, mausoleums, kunnen oprichten. 

, S J n l i. 

, te 12 uren, door  burg. cn weth.: liet maken 
van  riool in de Oude Vest, van do sluis Vlooien-
ncst af, lot- en aansluitende  de bestaande over-
wclving bij  de . 

iionireriii . tc 12 uren. door het gemeentebestuur: 
het vergrooten van 't gebouw der  middelbare school 
voor  meisjes,  de Stocgoversloot aldaar. 

, tc 12 uren, door  dijkgraaf cn hoogheem-
raden van de Uitwatcrende S'nizen, in e Toelast: 
het wegruimen van  gedeelte walbcsehoeüng in de 
buiteriliavcn tc Edam en het maken van  bazalt-
kade aldaar, lang ongeveer 100 . 

. tc 12 uren, door  het bestuur  der  banne 
van , ten raadhuize: het répara-
ticwerk vau nug. 3202 . straatweg, met bijlevering 
van 47,000 nieuwe steenen, enz. 

asasw, te 12 urou, door het prov, bestuur: het 
vernieuwen van eenige vakken kliukerbestratin g tus-
schen Assen , het houwen van twee gemet-
selde duikers, beoosten Gieten, cu het doen van her-
stellingen aan voorwerpen, tot den prov. weg van 
Assou naar ile e betioorcure-

, 1c 1 uur, door het bestuur der 
wuterkeering, op het gemeentehuisi de gew  aarde-, 
kram-, rijs- en stcenglooiingwerken aan den zeedijk 
der  watering . 

, tc 1' . uren, door dc . -
spoorwegmaatschappij: liet maken van eene goederen-
loods, met verhoogde los-  ladiugplaals, enz.op het 
stationsemplacenieut Zutfen. g ƒ00.900. 

, 4 J u l i. 

, ie 2 ureu, door dc maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: het 
maken vau bergplaatsen voor  goederen op de halten 
Goleon cn 10  nek, ten behoeve van den spoorweg 

. g ƒ2400. 

. het bouwen eeuer  boerderij 
met woning cn neveugehouw in dien polder  voor re-
kening van Bartulonieus Vink . . bij  P. dc , 
aldaar. 

, a J u l i. 

Wleaekerite, te 10'/. uron. door  den cal. polder 
Vlictc , in de : het verbeteren en onder-
houden der  waterkcereudc werken aan dien polder 
over don dienst lS"* ï '77. Anw. 3 eu 4 Juli . 

, te  uren, door het ministerie vun bin-
nenl. zaken: lo. eenige werken lot vernieuwing van het 
benedendeel der e en tot voortzetting 
vnn do wntervrij e bedijking lun<;s den linkeroever  dier 
rivier. g ƒ 20.500; 20. du herstellingen en ver-
nieuwingen nau de u op den -

n en Waal, met liet onderhoud ervan van 1 Juli 
'70—30 Juui '77,  3 pere. : resp. ƒ20,1100, 
ƒ 27.000 eu / 25,850. 

Wageulugrn. te l uur, door den dijkstoel van 
Wageningeii en Bemiekoin, op het . het 
herstel der  dijkseliade door  afslag san den Groliboilijk . 
Annw. van U—12 uren. 

T i e l , ten kantore der  ge mee nti-gas fabriek : de le-
vering van p. m. 300 . beste e kluitkalk . 

m . bij  den pres.-kerkvoogd S. V,Jan-
sen: het vergrooten vnu de Christelijk e school aldaar. 

, ter  secretarie: de leveriug vau 1400 
stère grint . 

, O J u l i. 

Viiitg r  . te 12 uren, door  liet ministerie van bin-
nenl. zaken, ten dienste der  Staatsspoorwegen : het 
leveren van 60,000 houten dwarsliggers voorde Staats-
spoorwegen, in 3 perc: : perc. 1 (10,000stuks 
eiken) ƒ 29,040; perc. 2 (25,OOOstuks grenen) /4G,030; 
porc. 3 (25,000 stuks idem) ƒ 40,030. 

, tn 12 ureu. door het dijksbestuur der 
, in e Nederlan-

den: het verhoogen vau 132 . stccnglooiiug en het 
verhoogen  verzwaren van den zeedijk daarnevens, 
steen 69 ii 60. 

 tc 12 uren, door  Jhr. . J.  A. van 
Panhuijs : het bouwen van een watermolen van 14.50 

. vlucht. 

, tc 12 uren, door het gemeente-
bestuur van het : de levering van 325 stère grint 
voor den Oudenbildtdijk . 

Zuilen, tc 12 uren, door de firm a A. G. Wijer s 
cn Zu.: eenige veranderingen en verbouwingen aan ecu 
pakhuis in de Bcukerslraat aldaar. Aanw. 3 Juli , te 
11 uren. 

.utnlii. lc 12'. uren, door  dijkgraaf eu heemraden 
van den Zuidplaspolder in Sellieland: het makeu van 
grintwegen in den polder en liet begriutcn van bereids 
door  particulieren gekoolasclite of hegrinte gedeelten 
polderweg, saincii ter  lengte van l!»,500 . 

Zutfen, tc 2 uren, door  provisoren van het Oude-
en-Nicnwc Gasthuis: liet inrichten van 2 voormalige 
kostkoopers wou ingen tot bakkerij , lui . bij  den archi-
tect J. A. Gcrrctson. 

, to 8l/i uren, door hut ministerie van 
binnenl. taken> aan liet gebouw van liet prov. best.: 
het levereu van 41 meer-  t stoppaten aan de: 
Noordholtnudscti kanaal. g ƒ4325. 

, 7 J u l i. 

, te 10 uren, door  tiet ministerie van 
binnenl. zaken,  het gebouw van het prov. best.: 
lo. het maken van een gebouw tot woningen voor den 
hulnsluismeeslcr  de 3 knechten nabij  de schutsluis 
te Veere. Aanw. 3 Juli . g ƒ 15,000; 2o. 
het maken vau een gebouw voor  zoctwaterberoiding 
te Vlissingen. Annw. 3 Juli . g ƒ13,000. 

sling* , te 11 uren, door  den eerstaanw. ingenieur, 
in dc Normaal-schietschool: tiet bouwen van woningen 
voor  gehuwde militaire n hij  dc Oranjekazerne aldaar. 
Bilj . inz. 5 Juli , 'savonds 7 uren, op het bureau van 
den ingenieur  voornoemd. 

, te 11 uren, in l  Zeevaart: 
het bouwen vau cene wagenkect mot paardenstal op 
den heuvel der  Verceniging tot d verbetering tc 

. Aanw. 5 Juli , te 11 uren. 

, tc 12 aren, door het ministerie van finan-
ciën: het bouwen van knnloron voor  post, telegraphic 
euz. to . 

, bij  deu architect J. : liet ver-
bouwen vuu tiet huis op deu honk vau de Wccrdt, 
aldaar. Aanw. 5 Juli , tc 12 uren. 

 in het werk-  wcoshuis: het doen van 
eenige verfwerken  eu in genoemd huis. 

, bij  Wed. . : het bouwen 
van  achtkanten windwatermolen van 13'/, . 
vlucht. Aanw. 0 Juli , le 12 uren. 

, « J u li 

L e i d », te 12 ur?u, door  dijkgraaf en hoogheem-
raden van , iu het Gemeenelandshuis; hel 
leveren van eeue plaatijzeren brug nut beweegbaar 
gedeelte over het kanaal bij . Bilj . inz. 7 Juli . 

, te 12 uren, door  dijkgraaf en heemraden 
van den n k van e van 

: lo. het gedeeltelijk omleggen van den Aal-
burgschen dijk en liet verzwaren  den buitenloop; 
So. het nfgraveu van den binnenloop; 3o. het ontgra-
ven cn met sclmrnzam! aanvullen van de bujlenbenn. 
sloot; 4o. het maken van ccn znndkisting in deu bin-
nonloop. in één perceel. 

, te 12 ureu, ten gcmccntchuizc: het 
verbeteren van den straatweg tusschen de Noorder-
brug en den weg naar do Bontekoc. Bilj . inz. 7 Juli , 
voor 'sav. 8 uren. 

, tc 2 uren, bij  W. Jager: het 
aanleggen tot kunstweg van deu zoogen. k bij 
Beclgiimermolen, ter  lengte van p. m. 1600 . 

. te 5 uren, door hot bestuur  van het wa-
terschap o c. a., iu dc herberg 
Buitcnlust: het bouwen van 4 sloencu duikers cn ccn 
houteu brug, benevens liet graven van 3 gedeelten 
waterleiding. Aanw. 4 en 6 Juli . 

, 'sav. 8 uren, hij . P. : het 
houwen ccuer  nieuwe boen-nhuiziug. 

, d  de Amsterdnmsclie Omnibusrnaat-
schappij: de levering van spoorstaven met eindver-
bindingen. 

Aaaen, hij  deu burgemeester: dc lovcring. voor 15 
Sept. '70, van 125,000 vlakke straatklinkers. 

k (onder  Akkerwoude), bij  T. E. : hot bou-
wen eener  huizing met bakkerij . 

, 10 J u l i. 

, te 10 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aau liet gebouw van het prov. best.: 
liet verlagen van de 2 overlaten in den g lo 
klasse van n naar  Nijmegen tc , en 
het houwen vnu 2 loopbruggen over die overlaten. 
Aanw. 3 cn ó Juli . g ƒ18,200. 

, te  uren. door  den eerstaanw. ingenieur, 
iu e : het doeu van verbeteringen aau 
kazernegebouwen tc Arnhem. Bilj . inz. S Juli , 'sav. 
7 uren, hij  den ingenieur  voornoemd. 

, tc 11 uren, doorliet dagelijksch bestuur 
van het waterschap Schouwen, aan s s kamer: 
tiet maken van dc gebouwen voor de stoom- cn wa-
lerwcrktnigcu , ten dienste van liet tc stichten stoom-
gemaal voor  het waterschap Schouwen, op dc bestaande 
liouteu fiinduering. Aanw. 8—8 Juli , telkeus van 
0—2 uren. 

kampen, te 1 uur, op het raadhuis: eenige werk-
zaamheden nan den ijzeren bovenbouw der . 
Aanw. 3 Juli , te 1 uur. 

, tc 0 uren, door het polderbestuur, 
bij  G. van Gelder: het rijdc u der  grint op de wegen 
cn den dijk . 

k o l l u m, door den dijkgraaf van het waterschap 
Zeedijken Contributi e : liet verlagen eu 
op enkele puuion verhoogen vau een gedeelte de Oude 
Zeedijk, de Wouddijk genaamd. Aanw. G Juli , te 
10 uren. 

g S J u l i. 

, ic 12 ureu, door  liet ministerie vaniinan-
ciè'n: lo. het herslollen cn verbeteren der -
grauflijuc n langs den g e 
grens bij  Zevonanr, eu langs den Staalsspoorweg 
Arnhem—Zwolle, Zutfen -Glnucrhnig en Almelo— 

e grens bij  Oldenzual; 2o. de aanleg eener 
telegraaflijn met 5 draden langs den spoorweg Am-
sterdam—Zaandam, lang ruim 7S90 . 

Aasen, tc 12 uren, door  tiet ministerie van bin-
nenl. zaken, anu het gebouw van het prov. bestuur 
lo. het vervangen door eene ijzeren draaibrug van dt 
houten ophaalbrug ,,dc Zaagtnolenbriig" . aldaar. -
ming ƒ 4660; 8a idem van de ..Veenstrn'sbrug", te 
Smilde. g f4606. Aauw. 4 Juli . 

, in hot Timmerhuis: de levering vnn 
510 gegoten-ijzeren buizen van diverse inrichting , be-
noodigd tot uitbreidin g van het buizennet der -
waterleiding. 

YVaenadag, S J u l i. 

, lc  uren, door  liet ministerie van bin-
neut. zaken: lo. de herstellingen en vernieuwingen 
aan de u op du Boven-, Beneden- cn 

, met het onderhoud daarvan tot 30 
Juni '77, in  pere. Aanw. 4 cu 5 Juli . " 
resp. / 15,500, ƒ20 ,100, f 40,000 cn / 23,000; 2o. id. 
aan dc u op de . met het 
onderhoud tot 30 Juni '77, in 5 pere. Annw. 4, 5, 
0, 7 en 8 Juli . : resp. / 12.000, ƒ O 
ƒ 0351  ƒ 18,300 cu ƒ24,500: . hel doen van bagger-
werk in den Anar cn het herstellen cn onderhouden 
tot 30 Juni 77 van de werkeu op het bovendeel vnn 
het c err  d« . Aanw. 7 en 8 Juli . 

g ƒ0450. 

. door de . Uzeren-spoorwegmant-
schappij, Op deu Vijgendam: de levering van O 
tons beslc grove kaclielfeolen. 

, i:t J u l i. 

, te 12 uren, door het ministerie van bin-
nenl. zaken, ten dienste der  Staatsspoorwegen: het 
maken, leveren eu opstellen van 4 waterkranen. . 
bij  den eerstaanw. ingenieur to . 

, le 12 uren, door het gemeen te best. 
van Schoterland: het gedeeltelijk afbreken cu verbou-
wen vnn het gemeentehuis te . Aanw. 6 
en 7 Juli , vnu 11-12 en vnn 1-4 uren. Bilj . inz. 
teu gemeen tch ui ze 12 Juli , te 12 ureu. 

, tc 12 uren, ten gemcciitehuizc: het 
doeu van eenige vertimmcringen iu het go meen tehuis. 

. tc 2 uren, door  den hurgein. van Acht-
karspcleu : liet iniikeu van eeue nieuwe houten brug 
over de Oniloopsterwijk in den gemeente-kunstwog tc 
Surhuisterveen. g /41S, 

, tc 4 uren, door  hurg. en weth.: het 
bouwen eener  school met onderwijzerswoning te Opende. 
Aanw. le 10 ureu. 

Vrijdag , 14 J u l i . 

, le 10 uren, door het ministerie van 
binnenl. raken, aau het gebouw vnu het prov. best.: 
hot maken vau een gebouw tot woningeu voor del 

r  eu voor  drie sluisknechtcn nabij  de 
schutsluis tc Veere. Aanw. 3 Juli . 

, tc lö ' / i uren, door  liet ministerie van 
binnenl zaken, nau het gebouw van het prov. best.: 
de doorgraving door de werken beneden Engelen tot 
voortzetting der  verbetering van het knnnal dc . 
Aanw. 0 eu B Juli . g ƒ 69,800. 

, te 12 ureu, donr het ministerie van 
binnenl. zaken, aau het gebouw van bet prov. best.; 
eenige veranderingen eu buitengewone herstellingen 
aan de academische gebouwen te Groningen. Aanw. 
7 Juli . g ƒ 5010. 

, tc 6 uren , bij  A. Overvclde: het bon 
wen vau een woon- en winkelhuis en daarbij  schuur 
eu stalling, aau den straatweg tegenover de . 0. 
kerk aldaar. Aanw. 13 Juli , 'savonds 6 uren. 

Zal e  dag. 1,1 Ju li 

«iidehoont. te 10 uren, door  burg. eu weth. vas 

TJtingeradeel: lo. het uitbaggeren eu opslatten van het 
vaarwater van het Akkrumerdie p tot iu de Nieuwe 
Wetering nabij  Terhorne, lang p. m. 3200 ; 2o. het 
dempen van het zoogen. Var- of t te Terhorno. 
Aanw. 10 Juli . 

U t e, ten kantore van den out v.-griflier  van het 
waterschap e : de levering 
ran 60 a 70 stère grint . 

, 17 J u li 

, tc 12 uren, door den directeur van 's s 
magnzijn van mil. kleediug, uitrustin g enz.: dc leve-
ring van 7000 wit linnen poluwsloopon, voor  den hos-
pilaaldienst, in 7 partijen , elk van 1000 stuks. 

, te 1 uur, door dc maatschappij  tot exploi-
tatie van Staatsspoorwegen , aan het bureau van den 
sectie-ingenieur: verfwerk op de lijnen -
pel , e veen , . 

, S J u l i. 

, door de hoofdadministratie van het 
koloniaal werfdepot, ten bureele vau den kapt.-kwar-
tiermeestor: dc leveriug, ged. '76, van de bij  liet 
korps benoodigde voorwerpen van kleeding en ligging. 

, hij  deu burgem. van Smallingcrland : de 
levering van 200 stère grint . 

, 19 J u l i. 

, te 11 uren, door  liet ministerie van bin-
nrnl . zaken: lo. het éénjarig onderhoud der  werken 
behoorendc tot dc leidammeu in hot Zwolschc , 
met de verlichting cn afbakening. Aauw. 13 Juli , te 
U uren. g ƒ 8950; 2o. het. maken vau werkeu 
tot voortzetting der  normaliscering van de Bovcn-

, onder do gemeente Slccuwijk. Aanw. 13 
en 15 Juli . g ƒ25,900; 3o. het wegruimen van 
2 in het h p nabij  Willemstad cn -
dijk gezonken vaartuigen. Aacw. 13 en 15 Juli . 

, V  J u l i. 

, to 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan bet gebouw vau het prov. best.: lo. 
het vervangen eu ouderhouden van couige gedeelten 
eiken bcplnuling langs het 5c perceel der e 
wegen in Gelderland; 2o. het aanbrengen cn onder-
houden eener  beplanting met opgaande elke- on bcukc-
b'iomcn langs liet Se perceel oer o wogen 
in Gelderland. : resp. / 830 en ƒ 3120 

g . 27 J n l i . 

V i l age , tn 12 uren, door het ministerie van bin-
nenl. zaken, ten dienste der  Slnatsspoorwegcu: het 
maken van den onderbouw voor  cene draaibrug over 
de Nieuwe Vaart, met bijkomende werken, en cene 
vaste brug mei 3 openingen over het bezuiden die 
vaart tc makeu kanaal tc Amsterdam, ten behoeve 
van den spoorweg Nicuwcdicp — Amsterdam. Aauw. 
S eu 20 Juli , te 11 uren. 

Op late  le bepalen dalum. 

, door  liet bestuur van den polder  Prins-
Alexander  : het doen van herstellingen aan 2 stoom-
ketels van het bovcngemaal „  Priiis-Alcxaudcr "  en 
eenige veranderingen aan de stoommachine vnn het 
beiiedengcmaal „Jon-Anne-Beyerinck" . . bij  don 
hoofdopzichter  Braudsma, tc . Aanw. 10 
Juli , te 10 uren, aan het bovcngemaal. 

Op n 't he «lek n datum. 

. -Johannc»ga. door het bestuur  van den Grooten 
St.-Johannesgaslcr  Vecnpolder: het uitbaggeren van 
de t en St.-Johanucsgastervaart, over 
cene lengte van p. m. 4S20 , in 0 perc. of in massa. 
Aanw. 11 Juli , tc 10 uren. 

, 1G Juni: liet zetten van een steenen muur 
en het nnnhoogen van het terrein voor  tiet houwen 
van 11 arbeiderswoningen: minste inschr. was .1. v.d. 

, aldaar, voor  ƒ 5 0 8 0. 

 10 Juni: net aanleggen van eeu puin weg 
en het oplioogcn van ccn gedeelte der  narde baan: 
gegund aan J. Vcondijk , tu Obergum, voor  ƒ1170. 

, 10 Juni: lo. het verven der g 
met wachtorshuisje; minste inschr. was P. , 
te , voor ƒ 2350. 

2o. het bepleisteren in portland-cement van deu 
voorgevel vnu het stadhuis, met bijlcvorin g van hard-
stfencn lijsten enz.; minste inschr. was . Pnllaert, 
le , voor ƒ 805. 

 17 Juni: lo. het leveren van een ijzeren 
bovcnas, wateras cu scheprad; ingek. 2 bilj. , als: 
J. . Nering Bogel cu Co.. te . f 2G33 

. J. Enthoven en Co., „ , „  243S 
2o. hot doen van herstellingen nin deu watermolen; 

ingek. G bilj. , als: 
J. , te Nootdorp, f 4700 

. Spruit, ., , „  4G30 
1). Grocnewegon, » Nootdorp, „  1450 
Ph. , n idem „  444U 

. , „ , „  8916 
A. , „  Vrijenban , „  3885 

Capelle a , 17 Juni; lo. het onderhoud der 
kunstwerken tot 31  '77 in den polder  Prins-
Alexander; minste inschrijver  was . A. Swets Az., 
te , voor  f3087. 

2o. het onderbond der  aarde- cu rijswerken tot 31 
i '77; minste inschrijver  was W. , te -

geu , voor  ƒ42S0. 
Vteeap, 17 Juni: het éénjarig onderhoud cn ver-

nieuwingen van een der  scheprad molens in den Ge-
mectisclmjisputdcr; ingekomen 5 bilj. , als: 
T. Peppink, tc Amsterdam, f 5432 
Nicuwkerk en , „  idem „  5250 
F. Peters, „  idem „  5005 
T. den Ouden, „  idem „  4050 
J. Boverhof Jr., „ , „  4000 

, 17 Juni: het maken van eeu voetpad 
langs een gedeelte van den Oostersjtoorweg: ingek. 
9 biljelten. nis: 
J . van Straatcn. te Utrecht, ƒ 2900 
A. , „ . „  172S 
N. van Vcersscii, » idem „  1708 

. Andricsscu ou Zn., „  idem „  1650 
J. C. T. Zwccsaardt, „  idem „  1623 
E. Saltzhcrr, . idom „  1580 
A. van , „  idem ,. 15G0 

. Braina, „  Blaricum, „  1540 
J. , „ , „  1490 

, 17 Juni: het amoveeren vandenbovon-
bouw van do bestaande draaibrug over de vaart te 
1 'osterend en hei daarvoor in dc plaats maken eeuer 
nieuwe val- of ophaalbrug; geguud nan J .G. , 
te Tzum, voor ƒ 1669. 

, 19 Juni: dc levering, ten behoeve van den 
hospitnaldienst, van : 

4000 linnen bcdlalens: Bontjes eu Van Steeden. 
] J. A. do Booij  Jr., n ƒ1 .54; Vau Zeeland 

en Co., a fl.bi*;  J. van n eu Co., j  J. 
Elias, a ƒ 1 . 4 75 ; Vissers cn Eijckcn, a ƒ 1.34" 

700 wollen dekens: J. Schelletna Jz., a ƒ 6.60; J. 
Zuurdeeg, a ƒ6.18; Gebr. Van WijckeuCo., a/5.98; 

. J. van Wcuscu, ii /*6.745 ; n Weustenraad, 
a ƒ5 .25. 

1700 katoenen hemden: J. A. de Booij  Jr. , a ƒ 0.94; 
Bontjes en Van Sleeden, a r*o.87; A. Jannink en ('o., 
a ƒ0 .76*. 

1(100 katoenen mutsen: J. A. de Booij  Jr. , ii ƒ0.54. 
1700 blauw-katoenen halsdasscn: J. A. de Booij  Jr.. 

ii ƒ 0 . 5 6; c r  en Co., ii ƒ0 .27. 
3000 paren wollen sokken: Gebr. Van Wijck en Co., 

ü ƒ 0 . 6 0; J. A. de Booij  Jr. , ƒ0 .53. 
1400 parca vetlederen muilen: J. A. de Booij  Jr., 

a ƒ1 .83: N. van Exel, a/1.77: B. Schuller  en Zn., 
a ƒ 1.58. 

2000 linnen handdoeken: J. A. de Booij  Jr. , a/0.3Ss; 
J. Elias, ii ƒ0 .37; J. van n en Co.. it
Bontjes en Van Steodcu, a /"0.355; Van Zeeland cu 
Co., a ƒ 0 . 3 4 '; Vissers en Eijcken, a /0.38s. 

500 linnen voorschoten voor  oppassers : Van Zeeland 
en Co., ü /0 .44»; J. A. de Booij  Jr. , ü ƒ 0.42s; J. van 

n en Co., a ƒ0.40. 
1200 halfblank-liunen pantalons: Bontjes en Van 

Sleeden, it /1.32s; J. A. de Booij  Jr .  ƒ 1 . 2 9; J. 
van n cn Co., ii /1.29; Vau Zeeland en Co,, 
a ƒ 1 . 2 4 '; alles per  stuk. 

1000 . groengestreept gordijndock, breed 1.30 ; 
J. A. dc B»oij  Jr. , ii /0  Van Zeeland cu Co., ü 
/0.96»; J. Elias, ii /0.8S. 

1000 . dito, br. 0.85 : Van Zeeland cn Co., 
11 ; J . A. de Booij  Jr. , ü ƒ 0 . 7 3; J. Elias, ii 
ƒ 0 . 6 6; alles per . 

kampen, 19 Juni: het bouwen vau een woouhuis 
voor  E. P. W. Graaf van ; ingekomen 
5 bilj. , als: 
G. J. n , te , / 11,544 
A. J . van Gelder, „  idem „  11,436 

. J. van Werven, „  iJoiu „  10,900 

. van Werven. , idem „  10,200 

. vau , „  idem „  9,130 
gegund. 

, 19 Juni: het verbetcreu van eeuige 
wegen enz.; ingek. 2 bilj . als: 
P. . , te Groningen, / 2228 

. J. , „  idem w 2160 
gegund. 

, 20 Juni: het vierjari g onderhoud van 
den Wierikcr *  of Prinsendijk; iutfckoiueu G bilj. , als: 

. de Gier, te , ƒ 3900 
W. do , „  Waarden, „  3900 
W. van , h Bodegraven, „  8600 
G. , „  Gouda, „  3600 
J. Vermeer, „ , „  3430 
G. Bodegraven, „ , „  33S7 
gegund, 

Zuilen. 20 Juui; le perc. de levering van grenen-
hout: B. s en Zn., te Blokzijl , ƒ 7 1 0 0; C. J. F, 
Thijssen, te , ƒ6690; ü. T. Coers, te Arn -
hem, /656S.44; Eindhoven cu Zn., te Zwolle, ƒ 6 1 4 6: 
G. J. , te Zutfen, /'5G42: P. Stoffel, te , 
ƒ5600-, f. W. Overmeer, te , ƒ5540; . 
E. van Gelder en Co., te Amstcrdnm, ƒ 5353.95s ; G. 
J. Verborgt, tc Zutfen. /*  5153.05. 

2e perc. de lovcring van eikenhout: T. W. Over-
meer, ƒ 1 4 9 0; G. J. Verburgt , ƒ 1155.92; Eindhoven 
en Zn., ƒ 1 1 2 0; G. Schurink, te Zutfcu, ƒ 1090.99; B. 

s cn Zn., ƒ1050; P. v. d. Plas, tc Udenhout, 
ƒ 957.88. 

, 21 Juni: het doeu van herstellingen aan 
den Aruhemsehen Broekdïjk ; iugek. 5 biljetten. als: 

. Nijenes, te Arnhem, f 75S9 
A. Barendseu. „  idem „  7277 

. W. Jansen, „ , „  5694 
A. Vale, „  Arnhem, „  5390 
G. de . „  Eldeu, „  4444 

Gaea, 21 Juni: dc aanleg en herstelling van kram-, 
rijs - en steenglooiingwerken aan den zeedijk van deu 
Schengepolder, ged. het dienstjaar'76;'77; ingekomen 
12 bil-., als: 
W. A. Visser. te Goes, ƒ 14,400 
J. c . „ , „  13,995 
B. den Exter  van den 

Brink , „ , ,. 13.S' 0 
. Bolier, „ , „  13,790 

P. J. Visser, „ , „  13,678 
G. Bolier, „  Scherpenisse, „  13,490 
J. do Jonge, Borscleu, „  13,180 
C. de Wilil e Az., „ . „  13,139 

. Brcas, „  Coltjnsplaat, „  13,020 
P. v. d. Berge. „  idem , 13,000 
J. , „  Nieuwdorp, „  12,998 

. , „ , „  12,940 
gegund. 

, 21 Juni: het doen eene belangrijke her-
stelling der  glooiingen aan dc wallen vau het jaagpad 
van Bolsward naar  Pijphorue; minste inschr. was . 

. Palstra, tc Franekcr, voor  ƒ4237. 

, 22 Juui: liet verdedigen van den oevor 
cu het afwerken vau den overgchualden zeedijk tus-
schen de dijkpalet i 35 en 37 vau het district Flauwere 
waterschap Schouwen; ingek. 13 bilj. , als: 
T. Volker, te , ƒ 34,000 
C. m Jz., „  Sliedrecht, „  33,000 

. C. v d. Ende, „  Zicriksee, „  32,500 
B. den Exter  v. d. 

Brink , „ , „  32,000 
J. , „ , „  32,000 
C. de Wilde Az., „ , „  31,000 
J. van Eek, „ , „  29,990 

. dc Jong, „  Sliedrecht, „  29,500 
1). Bolier, „  Scherpenisse, „  29,400 
G. Bolier, „  idem „  29,300 
A. J . Visser, . Sliedrecht, „  29,050 
J . vnn der , .. Zierikzee, „  28,900 

. , „ , „  27,790 
gegund. 

, 22 Juni: het maken van rijsbeslag, rij- -
pakwerk en winter- eu zomerk ram mat enz. met liet 
gewoon onderhoud tot 1 i '77; ingekomen 5 bil -
jetten, als: 

. van der  Beek, te Zaamslng, ƒ 2940 
. vnu , „  Breskens, „  2890 
. Tholens, . , „  28S0 

P. J. Visser, „ , „  2747 
J. Bertou, „  Biervliet, „  2687 

'a , 23 Juni: het bouwen vnn een post- en 
telegraafkantoor met directeurs wou ing te Enkhuizeu; 
ingekomen 5 biljetieu, als: 
J. de Vries en Zn., te Enkhuizen, ƒ 22,900 
J. . „  idem „  21,450 
A. Bij l en Zn.. „  idem „  20,320 
P. de Vos Pz„  „  idem „  20.290 
W. , » idem „  15,960 

Elndhaven, 23 Juui: de levering vau 49,000 beele 
en 2000 halve straatkeien petit granit; ingekomen 
4 bilj. , als: 
Th. C. Pectcrs, te , ƒ 3260. 

. , „  Woensel, „  2983.50 
. Janssen Stoffels, „ , „  2950. 

s Goffio cn Co., „ , „  2909.10 
. 23 Juni : het onderhoud van ge-

bouwen, bruggen enz.; perc. 1. één inschrijver , C. -
bos, te , voor ƒ 1170; perc. 2, hoogste 
der 5 inschrijvers S. Guldenmond, te , voor 
/1849, minste J. Brui n Jz., te , voor 
ƒ1512; perc. 3, hoogste der  4 inschrijvers B. -

meier, te , voor  ƒ1090, minste G. v. 
d. Starre, te Sloten, voor  /"1450; perc. 4, 2 inschrij -
vers: Gobr. Bos, te , voor  /1202.50, 
C. , voor ƒ 765.50; pore. 5, van dc 4 inschr. 
was hoogste . , te , voor 
ƒ1230, minste J . Brui n Jr., voor  ƒ 9 2 5; perc. 6, hoog-
ste der  4 inschrijvers B. , voor  ƒ2145, 
minste P. van Essen, te , voor  ƒ1777; 
perc. 7, 2 inschr.: W. , tc . 
voor ƒ 1097, J. , voor ƒ 1858 ; alles gegund. 

, 24 Juni : lo. het herstellen en verbeteren 
der n langs deu g Am-
sterdam—Utrecht, m en Brcukclen — 

, met inbegrip der  zijlijne n te , 
Woerden cn Gouda, m 2 perc; miuste inschr. voor 
beide perc. was B. vnn der  Weerden, te Utrecht, 
resp. voor ƒ 1700 eu f 1100. 

2o. idem der  idem langs den Staatsspoorwog -
daal—Vlissingen, , — 
Zevoubergen, k eu Breda -
Tilburg , alsmede langs den Grand-Central Beige 

n eu Tilburg—Weelde, in 2 perc; 
minste inschr. was B. van , te Ginneken, 
resp. voor  ƒ 8 89 cu ƒ500. 

3o. idem der  idem langs den . -
weg Amsterdam , de lij n -
huisje te Zaudvoort, de lijnen binnen Amsterdam, 
eu langs deu Oosterspoorweg Amsterdam—Amersfoort 
eu t Blauwkapel, in 2 perc; minste 
inschr. was B, van der  Weerden, te Utrecht, resp 
voor  ƒ 7 00 cn ƒ250. 

lo. id. der  id. langs den Staatsspoorweg Groningen— 
e grens bij  Niouwerschans, Groningen-Assen-

, alsmede langs den Nederl. Contraal-
spoorweg , met inbegrip van de zij-
lijnen te Groningen, rloogczand, Sappemeer, Win -
schoten, Assen. , l en Zwolle; eenige 
inschr. was F. Aberson, te Slccuwijk, voor  f 1253. 

, 24 Juni: het bouwen eener  garnizoens* 
bakkerij ; minste inschr. was . , te Arnhem, 
voor  ƒ48,868. 

tmt-r-roon . 26 Juni: lo. de levering van 7 school-
kacl.els; minste inschr. was . A. van Zutphcn, tc 
Utrecht, voor  ƒ480. 

2o, idem van 4S schoolbanken met tocbehooren. 
minste iuschr. was G. Prins, le Amersfoort, voor  ƒ766. 

( , 26 Juni: het bouwen eener  kantonnale 
gevangenis; miuste inschrijver  was . Boonstra Jz., 
voor ƒ 9444; do hoogste inschrijvin g bedroeg ƒ10,439. 

kaekengen, 26 Juni: eenige werken tot herstelling 
van den toren; minste inschrijver  was A. van Soest, 
te , voor  ƒ2360. 

. 27 Juni; het opruimen van het be-
staande verlaat en het bouwen vnu cene nieuwe schut-
sluis tc Boven-Wildervauk; minste der  2 iusctir. was 

, te Winschoten, voor  ƒ24.700; de hoogste 
inschrijvin g bedroeg ƒ33 ,590 

. 2S Juni : lo. de herstellïngeu eu vernieu-
wingen aan dc u op het Pannerdenschc 

, den n en de , met het eenjarig 
onderhoud, in 4 perc; minste inschr. waren: pere. 1, 
F. E. Terwindt , te Pantierden, voor ƒ 12,495; perc. 2, 
G. E. , te Pannerdcn, voor ƒ 10,010; perc. 3, 

. A. van den Berg, tc Panuerdon, voor / 12,590; 
perc. 4, G. J. , te , voor / 21,243 

2o. de vernieuwingen en herstellingen aan de -
rivierworke n in dc Noord, de  tussciicn 

t en het Bocrengat, het , de , 
de o l en het Spui, mot het éénjarig on-
derhoud; minste inschr. was C, , te Sliedrecht. 
voor  ƒ19,870. 

3o. het maken van een peilput, terp en gebouwtje 
voor een zelfrcgistreerenden getijmeter  te 's-Gravjn-
deel; minste inschr. was Boertje, te Puttcrshoek, 
voor  ƒ4700. 

4o. do lichting en opruiming van een inde Nieuwe-
. beneden het e Veer, tusschen de 

kilometerraaien 129 eu 130, gezonken vaartuig; eenige 
inschr. was J. van Gelder, te Goerce, voor  ƒ1590, 

, 29 Juni: het maken van een gedeelte der 
werken voor den spoorweg Arnhem—Nijmegen, tus-
schen het station Arnhem en de brug over  den ; 
ingek. 9 bilj. , als t 
J. , te Amsterdam en 

E. S. , „ , ƒ 152,200 
.1. van dc Griendt, „  's-Bosch, „  150,500 
J. dc , „  Werkendam, „  138,200 
W. A. G. Jansen en 

. , „  Utrecht en 
A. G. den Bocslerd, „ . „  132,499 

J. Boshouwers, „  Utrecht. „  132,000 
G. Straatman, „ , „  129,060 
A. S. Scliuafsma, „ n , „  127,880 
A. W. k cu 

G. . v. d. , „  Arnhem, „  118,740 
1). Volker, „ t on 

A. Volker , „  Sliedrecht, „  11S.500 

G VA N N TOESTAN  EN E 
N

T E  OVE  1875/76. 

Aan liet gedrukte en ons toegezonden verslag 
ontleenen wij  de volgende zinsneden betrekkelij k 
het onderwijs, waarbij  een oordeel wordt geveld, 
tegenstrijdig aan dat, uitgesproken in de Vereeni-
ging van n en Onderwijzers van Ambacht-
scholen, waarvan het verslag in ons nummmer 
vnn 6 Februari . te vinden is. 

n liet kader der  wettelijke onderwijs-regel ing 
behoort de Ambachtschool de plaats iu te nemen 
van de oefenschool voor hen die, na genoegzame 
kennis in de vakken van het lager  onderwijs te 
hebben opgedaan , zich vervolgens op de speciale 
vakstudie wenschen toe te leggen; en op dien 
grond gerangschikt onder de inrichtingen van 
middelbaar  onderwijs, behoort zij  zich dienten-
gevolge zoo veel mogelijk aan te sluiten aan het 
leerplan der  inrichtingen van lager  onderwijs. 

l te meer  voor  eene inrichting , die in 
de/e gemeente de burgerdagscbool vervangt. 

Ook al had daarom eigen ervaring ons reeds 
niet genoopt de eischen voor het examen van 
toelating eenigszins te verhoogen, dan nog zoude 
de regeling vun het lager en van het m. u. . 
onderwijs uan du Ambachtschool, dat uit den 
aard der  zaak voor een groot gedeelte het karak-
ter  van herhaling-onderwijs behoort te dragen. 
er  ons toe gebracht hebben, om den maatstaf 
van dat examen te regelen naar de inrichtin g 
van het lager  onderwijs binnen deze gemeente. 
Een woord van dank zij  daarom gebracht aan 
den heer  Schoolopziener in het eerste district 
van Gelderland, die, gehoor  gevende aan ons 
verlangen om bij  het examen van toelating vooraf 

omtrent de adspiranten de noodige ir'ichiinge " 
te ontvangen van de hoofdonderwijzers in d- ..e 
gemeente, wier  leerlingen zich voor dc A m i , !it -
s eb ooi hadden aangemeld, ons daarin zijne wel-
willende medewerking varleendc, cn ers op die 
wijze behulpzaam was om de gewenschte aan-
sluiting der  lagere school en e Ambachtschool 
zooveel mogelijk in het oog te houden; hoe moei-
lijk , ja zelfs onuitvoerbaar, eene volledige aan-
sluiting ten nllen tgde ook zal blijken te zijn. 

nNeemt op die wijze de Ambachtschool allengs 
plaats in in het door  onze wetgeving gehuldigde 
onderwijsplan , z(j  zal dan OO  naast het zuiver 
professioneele onderwijs, naast de enkele oplei-
ding tot een bepaald vak of beroep, te gelijker 
tyd , evennis elke andere inrichtin g van lager of 
middelbaar  onderwijs, moeten openstaan voor hen, 
die door  aar. leg en stoffelijke middelen zich de 
gelegenheid geopend zien eener  meer  wetenschap-
pelijk e loopbaan, d. w. z. voor hen, voor wie de 
Ambachtschool den overgang behoort te vormen 
voor  eene voortgezette vakstudie. e 
waren wij  bij  de regeling onzer  onderwijsplan-
nen er  steeds op bedacht om die leerlingen, die 
zich hijzonder  onderscheidden, in de gelegenheid te 
stellen hunne talenten zooveel mogelijk te ont-
wikkelen en hen de noodige kennis voor  verdere 
studie, na het verlaten der  school, te doen ver-
krijgen . e overweging nam evenwel niet weg 
dat ook nu weder  b(j  dc regeling van het onderwijs 
de ojdeiding van bekwame handwerkslieden op 
den voorgrond stond, en bij  het gebeele leerplan 
steeds zooveel mogelijk die weg gevolgd werd, 
reeds in ons vorig verslag aangewezen als de 
richting , die zich ten doel stelt de opleiding tot 
ervaren handwerkslieden. p is gebaseerd 
ons genode leerplan, niet enkel wat betreft de 
keuze der  leervlakkcn en den meerderen of min-
deren tij d daaraan besteed, maar  voornamelijk 
wat betreft de metbode van behandeling en de 
richtin g aan het theoretisch, en vooral aan bet 
teekenonderwijs, te geven. 

»Bij  dat alles zal nog gedurig de ervaring moeten 
geraadpleegd worden cn zal het uan het Bestuur 
moeten worden overgelaten om in overleg met 
den r  der  school die maatregelen te nemen, 
welke de eenmaal gekozen richtin g bij  het on-
derwij s bevestigen en versterken. 

«Niet alzoo de Verecniijimj van  en 
Onderwijzers aan~ en voorstanders van Ambacht-
schoten, die in hare vergadering van '29 * 
ber  j.1. ons jongste jaarverslag tot een onderwerp 
van bespreking maakte, en het ons niet weinig 
euvel duidde dat door  ons , bij  de regeling van 
het onderwijs, tusschen de verschillende stelsels 
en methoden eene bepaalde keuze was gedaan en 
dat wij , rekenschap houdende met de aanvankelijke 
resultaten van hetgeen elders wns gedaan en ver-
kregen , bij  de opleiding onzer  handwerkslieden 
die richtin g hadden aangenomen, die in de Sta-
tuten onzer  Vereeniging als het doel der  school 
staat aangegeven. Na levendige discussien (*) 
decreteerde daarop die Vergaderieg met algemeene 
stemmen : > dat het bedenkelijk was dat het Be-
stuur  eener  Ambachtschool zich parti j  bad gesteld 
in eene zaak, die nog niet genoegzaam door de 
ondervinding is kunnen worden toegelicht;"  ter-
wij l bij  de inleiding van het debat het niet minder 
bedenkelijk werd geacht adat het Bestuur  eener 
Ambachtschool zich parti j  stelde in eene zaak van 
louter  onderwijskundigen aard."  Alsol het Bestuur 
eeuer  Ambachtschool zicb zelf onbevoegd mocht 
achten om, met of zonder  deskundige voorlichting, 
te beslissen in die veelvuldige quaes tien van lou-
ter  onderwijskundigen aard, die zicli bij  de ge-
lieele oprichtin g cu organisatie der  school telkens 
weder  voordoen! En als of ooit over  eenige be-
langt ijk e quaestie de ondervinding uitspraak zoude 
kunnen doen, wanneer niet zij , dio zicb voorde 
practische toej>assing daarvan geplaatst zien, zich 
party stelden, of wel eene keuze deden. t wij 
door  dergelijke redeneringen vau zienswijze niet 
veranderden, behoeft waarlrj k geen betoog. e 
ervaring zal moeten uitwijzen of wij  al of niet de 
goede parti j  hebben gekozen." 

Aan het genoemde jaarverslag van de Ambacht-
school ontleenen wij  voorts dat de afgeloopen 
CU ra na met 89 leerlingen geopend werd, waarvan 
43 voor het timmeren, 12 voor het smeden, 10 
voor het meubeluiaken, S voor bet beeldhouwen, 
0 vooi' het draaien cn 3 voor het verven. n 
den loop vau het jaar  werd het aantal leerlingen 
met '> verminderd; 2 werden wegens wangedrag 
01 aanhoudend plichtverzuim door het Bestuur 
verwijderd , terwyl '2 zonder  opgave vau redenen 
de school verlieten. Voor het exame van toe-
lating in t j.1. meldden zich 73 leerlingen 
aan, waarvan zich slechts 07 aan het examen van 
toelating onderwierpen en 47 toegelaten werden, 
zuodat bij  den aanvang vau het dorde schooljaar, 
met Apri l j.1., het aantal leerlingen tot 125 was 
geklommen. Van dezen zijn 04 timmerlieden, 
l i smeden, 22 meubelmakers, 1*2 beeldhouwers, 
7 draaiers en 0 verwers. 

. 

Aan H.  B. te tl. r  samenloop van om-

standigheden is op de van u ontvangen briefkaar t 

tot heden niet geantwoord. t gevraagde zal 

worden toegezonden. 

i H.  te B. t toegezonden artikel moet 

worden ter  zijde gelegd. 

.4a»i / / . te '/,. t verlangde zal worden toe-

gezonden. 

(*) t veralag van het aldaar  verhandelde is te vinden in 
 Opmerker van 0 y 1876. 
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ADVERTENTIEN 
bestemd voor  Opmerker  ter  voor-

g van oponthoud, te adresseeren nan rte 

van genoemd  bind. 

T o t V r l l < l « f t r - « v o i i « l  u r e n 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom-

iner  aangenomen. 

. 

. 
Op Zaterdag B Juli  1 > zal worden aanhestecd: 

t bestek met teekening is van den 2Uile*er 
af ad f 1 le verkrijgen ter  Stoomdrukkerij  van 

,  cn VA N . -
lichtingen geeft dc . Archil . A. . VAN . 

j  lot Exploitati e vim 
Staatsspoorwegen. 

G 
VA N 

OP Ul N 

Pc  zal plaats hebben op 
 des namiddags ten 1 ure, 

tegeven. 
van af 

aan bel Bureau van den r te 
door  wien de noidige inlichtingen worden g 

e  zijn 
den o'  .luli j  aan hel Bureau van genoemden Sec-

r  ad  v.rkr(jguaar . 

VOO \ 
Te E bestaat gelegenheid te koonen 

, 
vaste ondergrond, niet front aan de straat, on-
geveer 00 meters, voor 6 tot 8 roijal c buizen 
met tuinen, diepte naar  verkiezing, allerriantst 
uitzigt op zwaar  geboomte enz. 

e gemeente beeft cen Protest'.ntsehe eu 
e kerk , uitmuntend t voor  uit-

gebreid lager  onderwijs, gelegenheid voor  mu-
ziek, gymnastiek en een Tetfkenschool , verder 
geriiigen hoofdi lijken omslag eu is gelegen in de 
onmiddelijk e nabijheid van liet Station. n ge-
lieve zich tc adresseren franco r 
te E letter  A. Z. 

op 

G 11  1876, 

in het 

T i m m e r h u i s te  naar 

e voorwaarden liggen, op de gewone dagen 
en uren, ter  lesïng op het bureau voor de
selijke Werken enz., in het Timmerhuis en zijn, 
voor den prys van 10 cents, verkrijgbaar bij 
Wed.P. VAN E en ZOON' , Boekdruk-
kers in den , u" . 73. 

Op aanvrage wordt franco toegezonden monster 
vnn een geheel nieuw soort 

, 
dat buitengewoon  en goed 

 is, dut niet breekt en nimmer 
geel wordt. 

Verkrijgbaa r ir . rolleu van 30 bij  1 . 
T h . J . . 

ij  J. , te  ver-
schijnt : eene  vau het 
thans voltooide  te

Prijs : cabinet formaat f:W groot formaat (.1 bij 
'27 centimeter) /"'2.50. 

e E STATEN van de provin-
cie  brengen ter  kennis van be-
langstellenden, dal, met ingang van 1 Augus-

tus 1876, in het vaste kader  Opzigters bij  den 
Provincinlen Waterstaat in  wor-
den geplaatst  ran de 
tweede klasse. 

Ann de betrekking van Opzigler  van de '2' klasse 

is verbonden: 
1. eene vaste jaarlijksch e bezoldiging van /"1200; 
2. vergoeding van verblijfkosten voor  overnach-

ten buiten de woonplaats, doch binnen het dis-
tric t of den aangewezen werkkring ; 

3. vergoeding van reis- en verblijfkosten voor 
de dienst buiten het district , op daartoe beko-
men tast; 

 vergoeding der  kosten van zoodanige bijzon-
dere transportmiddelen, als onder  goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten voor de reizen binnen 
het district noodig zijn; 

(het bedrag der  vergoedingen sub 2. en 3. wordt 
berekend naar de vijfd e klusse van het tarief, 
vastgesteld bij k Besluit van 15 -
ber 1849, Staatsblad n" . 0'2); 

5. pensioen op den ouderdom van 65 jaren en 
na 30 jaren dienst, ten bedrage van de helft der 
jaarwedde gedurende hel laatste jaar  genoten. 

Sollicitanten naar de bovengemelde betrekkin-
gen worden uitgenoodigd, zich bij  eigenhandig 
geschreven adressen te wenden tot hun, Gede 
puteerde Staten, met vermelding van hunne te-
genwoordige cn vroegere betrekkingen, en onder 
overlegging der  volgende stukken 

a. geboorte-acte ; 
b. bewijs van goed gedrag, 
c. ccitilicaat van cen geneesheer, betreffende 

den gezondheids-toestand; 
d. teekeningen en verdere bescheiden , die lot 

aanbeveling kunnen strekken. 
e stukken moeten vrachtvri j  ingediend wor-

den nan het Gebouw voor  het Provinciaal Uestuur 
van friesland te  . OÓÓr of uiteclijf. 
op den 10 July 1876. 

, den 10 Junij  1876 

 Gedeputeerde Staten ran
VA N , Voorzitter. 
VA N , Griffier. 

E ONTVANGE  hF.it E EN -
N TE  zal op

 iles voormiddag» ten 10 uur, 
in de achterzaal der  Sociëteit tAmicitia"  aan de 

t te Venlo. ten overslaan van den aldaar 
residei enden Notaris , overgaan tot de pu-
blieke veiling bij  opbod van 

van verschillende grootte, te zamen 41 aren 65 
centiaren, zee- gunstig gelegen buiten de voor-
malige Geldersche poort te Venlo, bestaande in 
door  nommerpalen en kielspitten aangeduide ter-
reinen laii^ s den liniiensingel ann de wegen in 
het verlengde van het l en de -
struat, en aan de . 

e aanwijzing in loco zal plaats hebben op 
g den 3 Juli 1870 's namiddags ten 0 ure. 

e catalogus, bevattende de voorwaarden, per-
ceelsbeschrijving, inzetsommen en teekening is 
voor 25 cent verkrijgbaar ten kantore van voor-
noemden Ontvanger, en togen vooruitbetaling van 
dien prys door  tusschenkomst vun elk ander  Ont-
vanger der e en

Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kan-
tore van voornoemden Ontvanger. 

n n in Land-

. 
n eene bloeijende Noord-llollandsche stad biedt 

iemand, die in vele opzichten bekend is met -
ren , en roijale, ruime pakhuizen Op 
stand heeft, zich aan tot het houden van een 

 of  iu
 van alle soorten. 

Soliditeit is van beide zijden een vereischte 
en zal voorzeker  kunnen leiden tot het stellen 
van condi t iën, benoodigd bij  zulk een t of 

. 
n Fabriekanten, die genegen zijn om hier-

op eene overeenkomst aau te gaan, worden ver-
zocht daarvan opgaaf te doen met franco brieven 
onder het motto "  bij  den Boek-
handelaar P. S te

k „de e " 
 &

l in vertikale cu horizontale

E N 

geeft berigt dat door  haar tot eeuige A G E N T E N voor den 

verkoop van  zijn aangesteld: 

S &  C ° . te A m s t e r d a m en 

E T eV C ° . te , 

door wie ook tol het  v an  inlichtingen worden verstrek! cn  voor  geheel 
Nederland aangenomen op gelijke voorwaarden als de g N" . 3, te Amsterdam. 

k van . Specialiteiten in 
, , -

en . 

N VA N , 

.  &, ZOON, 
STOO S te T , 

hebben nienwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

E STATEN van de provin-
cie  brengen ter  kennis van be-
langstellenden, dnt, met ingang van 1 Augus-

tus 1876, kunnen worden geplaatst aan het Bu-
reau vnn den Provincialen r van 
den Waterstaat in  te

a. eeu  op eene vaste 
jaarlijks.!,. - he/obliging van f

b. een  op eene vaste 
jaarlijksch e bezoldiging van/"  tot

e, een  tevens.
 op eene vaste jaai lijkscbc bezoldi-

ging van ƒ  Ud /
Aau bovengenoemde betrekkingen is tevens ver-

bonden pensioen op deu ouderdom van 05 jaren, 
en na 30 jaren dienst, teu bedrage van de helft 
der jaarwedde gedurende het laatste jaar  genoten. 

Sollicitanten naar de bovengemelde betrekkin-
gen worden uitgenoodigd, zich bij  eigenhandig 
geschreven adressen te wenden tot Gedeputeerde 
Staten, met vermelding van hunne tegenwoordige 
en vroegere betrekkingen, en onder  overlegging 
der volgende stukken : 

a. ge boor  te-acte; 
b. bewijs van goed gedrag; 
c. cerlilicaat vnn een geneesheer, betreffende 

den gezondheids-toestand; 
d. teekeningen en verdere bescheiden , die tot 

aanbeveling kunnen strekkeu. 
Vroegere behandeling van Waterstaatswerken 

strekt tot aanbeveling. 
e stukken moeten vrachtvri j  ingediend wor-

den aan het gebouw voor  bet Provinciaal Bestuur 
vun  te  , vóór of uiterlijk 
op den 12 Julij  1876. 

1 .i , den 23 Junij  1870. 

 Gedeputeerde Staten van

VA N , Voorzitter. 

VA N , Griffier. 

u u m m m . \ \ m w m \ m . 
Worden voor  billijke n prij s te koop aangebeden : 
Eeue parti j

van 7, 6, 5, en 4 Engelsche duimen diameter, 
waaronder  geheel nieuwe, uil de fabriek vau 

E E at cu . ; zoomede
 van diversen vorm en maat, en 8 stuki 

8 dm. en 1 stuk 10 dm.
Voorhanden aun de Gemeentelijke Gasfabriek te 

Arnhem, waar  verdere n te bekomen zijn. 

E. . N N. 

T E 

Specialiteit van  ter  bewerking vnn 

 en schetsen op aanvrage. 

T E 
14 stuks gebruikte, doch in zeer  goeden staat 

zijnde  , met houten wielen en C 
stel ijzeren wieltjes, te zamen  afzonderlijk . Te 
bevragen bij  A.  te

S & . 
in , 

Straatkei jen, Por t land Cement, 

 BH 
Nieuwehaven X.zijiie 55,

Verwarming en Ventilering 

 zich aan
het leveren van

 door  middel van warme lucht, warm 
water of stoom. 

S T & , 
boompjes, nieuw nommer 54, 

 O T T E  A . 

E . 

 k , Hornat

.  te . 
 .'i i N vai,

voor  weten.chapp.ljjk gebruik. All e soorten van 
 en  en 

 enz. 

. 

s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
e'en regel nil ƒ 10.— 
twee rebels „  . 15.— 
dri e rebels , . 20.— 

 it  Ametenïam.
inenten in cement, uips, enz. t a / ï . 25 per  r»l 

 tk  Arnhem.

 te  te ko 
gunstigst gelegen. Allies ,len i 

E l loti lJ , te Arnhem. 

op, aller 
VA N . 

t in 13 . 

e Volksuitgave tier '  van . J . VA N ' verschijnt in post o formant, keurig gedrukt op k papier. 
Zi j  den geheelen inhoud der in de bekende blauwe handjes verschenen ti deelen en wel

 samen ongeveer 325 vellen druk s ol
Zij  zal 18 deeltjes vormen, elk van 25 a .'1(1 vel druk s van i pagina's. Oiu de twee maanden wordt een deeltje verzonden, zoodat de uitgave in ongeveer twee jaar  kompleet zal zyn. 
Üe prys hij  inteekening is slechts y' 1,25 per  deel of / '16,25; huiten inteekoning _/ 1,60 per  deel of / 20.80. 
Ue inteekening geldt voor het geheele werk. 

e Uitgevers 

ifk\y Van de editie in  deeltjes, in blauwe bandjes, met vignetten  staal, zyn^nog enkele stellen verkrijgbaa r a

 bij  O. \\. VAN  W  it C* te Arnhem. — All e stukken sn advertentien te adresseeren aan den r F. W. VA N T JGzn. te Arnhem. — Uitgave van 1). A. . 

Elfde . S*°. 28. Zondag 9 Juli 1876. 

VOO

, , , S . 
: F. W. VA N T JGz. te Arnliem. 

: 

t ZentUp. 1 . yet S n f LAS. u t sica
e , bij .oomitbatcllini S cents. 

n en n te n au 

de e te . 

: 

Vaa 1 —6 regelt fi.—, verder  voor  eiken regel plaaUruiut o 20 cents en lOeents 
vour  ren r  vau het blad. Ad verten tien voorliet buitenland 25cenUper  regel. 

E . 
e beeldhouwkunst is de kunst, de openbarin-

gen des levens door  zuivere vormen uit te druk -
ken. e vormen zijn de geest van de stof, even-
als de denkbeelden de vormen van den geest 
zijn : het is uit de vormen dat de stof vóór alles 
baar nut trekt ; zij  zijn bet die aan haar de uit-
drukkin g geven, waardoor de wezenlijke waarde 
bepaald wordt. 

Wi j  noemen vorm het verband, dat de opper-
vlakten onder  elkander  hebben. t is iets afgetrok-
kens, eene eigenaardigheid van den geest, en niet 
eene eenvoudige eigenschap van de stof, door de 
oppervlakten begrensd. t is door den vorm, 
dat zich de Egyptische leerstelling wedergeeft in 
hare kolossen; het is daardoor, dat zich het chris-
telijk e denkbeeld in zijne hersenschimmige beelden 
uitdrukt . Zonder dat zoude de godsdienst geene 
vereering zijn. n de teekenkunst vormen de over-
eenstemming vnn oppervlakten en lijnen eene 
spraak, U eens natuurlij k dan weer  zinnebeeldig, 
welke verbroederd is aan die van de bewegingen, 
aan de geluiden en de woorden, in de voorwer-
pelijk e kunsten. e menschelijke bekwaamheden, 
door de aanhoudende behoeften van de verdedi-
ging en der  voeding beziggehouden, moesten zich 
bij  het begin der  maatschappijen uitsluitend toe-
leggen op den aanmaak van wapenen en van 
werktuigen, onmisbaar  voor de bescherming van 
het levensonderhoud. 

r  holen en gebladerte beschut, moesten de 
menschen wilde dieren, hunne voorgangers op 
het rij k der  aarde, bestrijden; ti j  sich 

 wild
volgen, voor  den dsgelijkschen maaltijd benoodigd, 
en in alle behoeften van een sober  bestaan voor-
zien. Takken van hoornen en steenen waren hunne 
eerste wapenen; vervolgens de beenderen der 
dieren en vischgraten: het afwerken dezer  materi-
alen stelde de eerste nijverheid daar. h de 
ruwe eenvoudigheid dezer  eerste voortbrengselen, 
overeenkomende met die welke wij  nog tegen-
woordig by de wilde vulksstammen aantreffen, 
kon onzen voorouders niet voldoen en het nuttige 
cu gemakkelijke bevredigden niet hunne natuur-
lijk e wenschen. Van den beginne af openbaarde 
zich eene zekere zucht naar  sierlijkheid en ver-
siering, zoodat de werkzaamheden, aan de ver-
fraaiin g der  voortbrengselen besteed, dikwijl s 
hooger  geschut werden dan die, voor  de voldoening 
van de nuttige behoeften gevorderd. e oorspron-
kelijk e voorbeschikking, om zich kunstgenot te ver-
schaften en ze zelfs boven de stoffelijke behoeften 
te stellen, toont den oorspronkelijken adel van 
het menschelijke ras en het eerste gevoel van 
zijne waardigheid aan. 

r  onvolmaakte beitels hij  het bewerken van 
ruwe stof gebezigd werden, moest de eerste kunst 
zich bepalen tot min of meer  vormlooze proeven 
in het wedergeven van voorwerpen uit de omrin-
gende natuur , of wel tot de uitvoering van ze-
kere bijeenvoeging van lijnen, meetkunstige, al-
tij d zeer  eenvoudige samenstellingen voorstellende. 

e moeilijkheid in de uitvoering gaf den indruk 
van matigheid in de onderdeelen en beknoptheid 
in de uitdrukking , omstandigheden gunstig voor 
de vorming van den smaak en de zuiverheid 
der omtrekken. 

e uitvindin g van liet aardewerk, waardoor ge-
makkelij k indrukke n in eene zachte stof verkre-
gen werden, maakt de verbeelding des kunstenaars 
vri j  van de moeilijkheden en de hinderpalen, 
welke het snijden op hout en steen en vooral 
bet snijden der  harde steenen opleverden. 

e uitvindin g dier  nieuwe handelwijse deed 
spoedig de oorspronkelijke pottebakkerskunst ge-
boren worden, welker  ouderwetscbe vormen, even 
bevallig als zuiver, van eene groote mate van 
smaak getuigen, waardoor de bewondering en de 
spijt hunner  navolgers uit den nieuweren tij d wor-
den opgewekt. 

t de pottebakkerskunst en de kunst van 
vormen en harde zelfstandigheden te snijden, is 
de beeldhouwkunst bij  alle oude volken aange-
vangen. Zich weldra tot een meer  verheven be-
grip verheffende, zocht zij  denkbeelden weder te 
geven en zinnebeeldig uit te drukken. t tot 
volkomenheid gemaakte wapen, hetwelk wonder-
dadig het voorgeslacht gered heeft en het als 
overwinnaar uit zijn gevechten deed treden, is 
godvruchtig door de afstammelingen bewaard ge-
worden. Zijn e waarde en verdienste zijn ver-
haald, overdreven en verheven van geslacht tot 
geslacht. 

e tyd nadert, dat het eenvoudige werktui g 
voor de verdediging en den aanval, sich in een 

merkwaardigen talisman, in eene beschermende 
reliqui e verandert. t is wedergegeven, ge 
tooid, versierd, begaafd met denkbeeldige deug-
den en uan de vereering van allen aangeboden 
Van toen af maakte de kunst zich vri j  van het 
nuttige doel, waarvoor het bestemd was. e 
moeder, den schoot der  nijverheid verlatende, stelt 
zy zich ten dienste van de bovennatuurlijk e mach-
ten, en snelt, door  zich hoe langer hoe grooter 
te maken, naar de verovering van hare eigene 
toekomst. 

Geroepen om zinnebeeldig de denkbeelden en 
het godsdienstig bygeloof van het fetische tijd -
stip weder te geven, hee  /ij  zich langzaam ont-
wikkeld door  hare wijze van bewerking te volma-
ken, tot op het tijdsti p waarop een bepaald gods-
dienstig leerstelsel zich door  de bewerktuigde vor-
men en door de bewegingen van eene samenge-
stelde maatschappij  heeft kunnen vertolken. 

e bouwkunst, de plastische kunst bij  uitne-
mendheid , doet alsdan beroep op de beeldhouw-
kunst, om haar  inde versiering der  inrichtingen, 
bestemd voor den dienst der  goden of de weelde 

r  vorsten, by te staan. n verband met de schil-
derkunst, vangt zy aan met eenvoudige teeke-
ningen , door  middel van gekleurde strepen op 
de muren getrokken. d smelten 
die strepen te zamen, de hoeken worden afge-
rond , de teekening neemt een vorm aan en gaat 
over in het halfverheven beeldwerk. (') e 
figuren van het halfverheven beeldwerk zelven 
verdringen zich meer en meer, komen uit den 
muur te voorschyn en eindigen met zich daarvan 
los te maken. Vau dit oogenblik is bat beeld ge-
boren ; de beeldhouwkunst bereikt de hoogste 
uitdrukkin g van haar  eigen waards door  een afkeer 
van de kleuren te krygen, waarmede de overoude 
gewoonte voortging haar  werk te bedekken. Vrij -
gemaakt van het juk der  nijverheid, van de 
voogdyschap der  bouwkunst en van de medewer-
king der  schilderkunst, maakt zij  er  zich bepaald 
meester  van op baar  beurt de andere kunsten aan 
haar  ondergeschikt te maken. e zegepraal is 
slechts eene zaak van tijd . 

n ten onrechte, schynt het dat ë 
het eerste voorbeeld geweest is voor  eene maat-
schappy, waar een godsdienstig begrip in maat-
schappeiyke vormen werd ingekleed. 

t begrip was geloovig, en het denkbeeld van 
de goddeiykheid vertoonde zich met het onzekere 
en de onbestemdheid van het begrip van het on-
eindige in de ruimte, ontastbaar en bovenna-
tuurlyk . e dri e uitvloeisels van Brahma, bet 
oneindige, konden slechts aanleiding geven tot 
zinnebeeldige vertalingen, afgetrokken eigenschap-
pen voorstellende, welke de eenvoudigheid der 
bovennatuurlijk e vormen niet kon uitdrukken . 

t ideaal van de kunst werd een monster, en 
zyne stoffelijke verwezenlijking treft ons tegen-
woordig als eene afdwaling van den menscbelyken 
geest, of verbaast ons als de zinsbegoocheling 
van een droom. e menschelijke gedaanten met 
dri e hoofden, met veelvuldige armen, met bun-
dels door  elkander  gestrengelde beenen, schijnen 
te gelijkertij d afzichteiyk-onnntuurlijk , omdat het 
ons onmogelijk is er  den zin vau te begrypen en 
in onzen geest een gepasten vorm voor  hunne 
verwezenlijking te vinden. e zucht naar het 
oneindig stoffehjke moest overigens de strekking 
naar het groote en de overdrijvin g der  afmetin-
gen voortbrengen; ook zyn de afgodsbeelden vau 
die eeuw merkwaardig door  hunne indrukwek -
kende massa en hunne reusachtige verhoudingen. 

e levende weelderigheid, welke zich in de 
e natuur  ontwikkelt ondereen brandend 

klimaat , vruchtbaar  gemaakt door de regelmatig 
terugkeerende regens, motst zich terugkaatsen in 
het werk der  versiering, waarmede de tegen-
woordige beeldhouwkunst de godsdienstige ge-
bouwen bedekt heeft. 

Niets evenaart de verscheidenheid, den rijk -
dom, den overvloed der  vormen van de gebeeld-
houwde mantels, welke de tempels bekleeden. 

e gelykheid van het leven wordt overal zinne-
beeldig voorgesteld: de muren, de zuilen, de be-
kronin g der  gebouwen zijn samengesteld uit 
levende wezens in hunne ophoopingen. Zy ver-
halen de opeenvolgende vleeschwordingen van 
Viscbnoe, het , en vieren de overwinningen 
en de wisselvalligheden der  Aryas in hunne wor-
stelingen tegen de wilde beesten en de verper-
soonlykte krachten der  natuur , evenzeer als de 
gevechten van hunnen overwinnenden tocht, van 

(') llieruver  zie het museum kt-uuiû tuu , i ge-
deelte, 

de frissche valleien van ë af tot aan de 
schitterende stranden der  Zuidzee. 

e Assyrische kunst, hoewel uit een ander 
beginsel voortspruitende, vertoont hetzelfde ka-
rakter van monsterachtige zinnebeelden. Toch is 
er  vooruitgang in den stelregel. 

n plaats van toevlucht te nemen tot tegen-
natuurlijk e opvattingen, verzamelt men natuur-
lijk e vormen in hersenschimmige wezens, tegen 
strijdi g met de wetten der  ontleedkunde, doch 
niet onmogelijk uit het oogpunt der  rede. 

Wi l men een moedig koning voorstellen, zoo 
eindigt men zijne buste in dat van een leeuw. 

e leeuw en de stier  vertegenwoordigen de eeu-
wige worsteling van het vuur en het water, van 
het goede en het kwade; cindelyk worden de 
sterrekundige verschynselen vertaald door  levende 
figuren, waarvan de zinnebeeldige zin voor ons 
verloren gegaan is. 

t weinige, dat ons van de Perzische kunst 
overbleef, wyst eene overeenkomstige soort van 
iüinebeeld aan, hoewel van een meer  gezuiverden 
smaak. e beschermende genieën der  menschen 
worden met vleugels voorgesteld; de tyd zonder 
einde heeft voor  zinnebeeld de slang, die zich 
selve in den staart bijt , of eenvoudig een ring . 

h de menschelijke natuur  wordt altij d ge-
ëerbiedigd. e hoedanigheden worden aange-
duid door de houding of uitwendige eigenschap-
pen i en opschriften vullen den zin aan, welke 

 het beeld eerst onvolkomen werd wederge-
geven. 

e afwezigheid van godsdienstige gedenkteeke-
 de moeilijkheid het vuur , het water  en 

andere natuurlijk e machten, door de blinde ijver -
oars van Zoroaster  vereerd, zinnebeeldig voor te 
stellen, hebben natuurlij k de verbeelding van 
lm ' kunstenaars moeten breidelen en hun belet 
verder aan het werk te gaan. 

e invloed van den godsdienst op de Egyptische 
kunst was overwegend, maar  bepaald op de beeld-
houwkunst. n den oorsprong vinden wij  een 
eerste tijdperk , zich uitstrekkende tot de fl*» 
dynastie (het e rijki , waarin de kunst 
waarlij k vri j  was, vol leven en uitdrukkin g en 
beantwoordende aan een reeds zeer  voorwaarts 
strevenden staat van beschaving 

e beelden zijn afgescheiden van den grond 
van het halfverheven beeldwerk, de armen eu 
beenen zyn vrij , het gelaat heeft uitdrukking . 
Na dit verwarde tydperk t waarvan de geschie-
denis niet is teruggevonden cn dat zich uitstrekt 
van het 6de tot het 10de stamhuis, vinden wy 
in het k (Thebilinus) het karakter  van 
de kunst geheel gewijzigd. Aan het leven is bet 
kerkelij k recht opgevolgd, de onbuigzame pries-
terlyk e regel; de beweging is verdwenen, de 
armen en dc beenen kleven aan het lichaam en 
hebben ulle overeenstemming van evenredigheid 
verloren. n zou zeggen, dat een nieuw dogma 
is binnengedrongen en de kunst heeft geschokt, of 
wel dat tengevolge van eeu achteruitgang der 
beschaving, het zinnebeeld in de plaats van het 
denkbeeld is getreden, dat de letter  den geest 
gedood heeft. e nieuwe kunst volmaakt zich 
nog, doch alleen uit het oogpunt der  werktuig-
lijk e bewerking, en in dit opzicht verheft zy zich 
tol zulk een trap , dat het kolossale beeld de vol-
komenheid van den fyn uitgehouwen steen aan-
neemt. Niettegenstaande de ontdekkingen van de 
nieuwere wetenschap, zou het heden ten dage 
moeilyk zyu dergelijke werkstukkeu in uitvoering 
te brengen. 

e Egyptische kunst is met de s uitge-
storven , en tevergeefs heeft men getracht on-
der de Ptolomeussea eeue wedergeboorte uit het 
Grieksch na te volgen. t uitsluitend priester-
lyk en heilig karakter  belette haar de instellin-
gen en denkbeelden te overleven, welke hen ge-
durende een zoo groot aantal eeuwen hadden 
bezield. 

n Egypte, evenals in Assyr ië, nam de beeld-
houwkunst het natuurlij k zinnebeeld aan; maar 
het was op een geheel andere wyze. t is 
niet meer het inenschelyk hovcnlyl', dat op 
het lichaam van een zinnebeeldig dier  geplaatst 
ia, maar een inenschelyk lichaam eindigt ineen 
dierlij k hoofd, wanneer  het er  op aankomt goden 
voor te stellen, en het tegendeel gebeurt slechts 
wanneer de geheele llguur , zooals de Sphinx (s), 
een afgetrokken denkbeeld vertegenwoordigt, lu 
deze zinnebeeldige voorstelling der  goden moet 
men den oorsprong van den godsdienst der  diereu 

(') » Viirdes. YYundenm der  beelJliuuwkuuat. 
O e Sjiliun, xiuoutweld vau de kuiiiuklijk c macht. 

zoeken, welke aan hot bijgeloof van het volk be-
antwoordde, de noodzakelijke uitkomst van het 
vergeten der  oorspronkelijke leerstellingen en van 
het geheimzinnige, waardoor zij  umringd waren. 

e houding vnn eindelooze runt , die de Egyp-
tische heelden kenmerkte, door  wetten voorge-
schreven , welke het niet veroorloofd was te over-
treden, geeft met eene treffende waarheid de eeu-
wigheid van daar  terug, de eigenschap vnn het 
godsdienstig droombeeld der  natie. e op-
vatting druk t zich ook in de keuze der  bouw-
stoffen uit , welke de hardste en meest standhou-
dende zijn , ooit door een volk onder den beitel 
bewerkt. 

e Grieksche beschaving heeft hare wortels in 
het Oosten en in Egypte geschoten; in die streken 
moet men ook den oorsprong van hare kunst 
zoeken. Zoo de geschiedkundige overleveringen 
ons er  niet de bepaalde zekerheid van gaven, 
zou de kolossus van s en de afmetingen 
der eerste voorstellingen van de goden, ons het 
overige bewijzen. h de Grieksche geest werkt 
op de regels van de ingevoerde kunst terug, en 
hare vasthoudende handelwijze in de beeldhouw-
kunst was oorzaak van de merkwaardige omwen-
teling, welke haar in eeue volkomen onafhanke-
lijk e kunst veranderde. 

n Egypte, Assyrië en ë was de beeldhouw-
kunst zoodanig ondergeschikt aan de bouwkunst, 
aan het metselwerk cn aan de kunst der  metaal-
bewerking, dat zij  zich met haur  schijnt te ver-
eenzelvigen en er  zich eenvoudig afhankelyk van 
maakt. 

e e tempels gelijken op het voortbreng 
sel van een reusachtig stuk zilverwerk, en men 
weet niet recht of de geheele samenstelling op de 
beeldhouwkunst is gegrond, dan wel of die kunst 
slechts is ingeroepen om het gedenkteeken te 
versieren. 

j  de Grieken, evenals bij  andere volken, was 
het afgodsbeeld in den aanvang slechts iets dat 
tooverkracht bezat, een talisman. Een stuk hout, 
ternauwernood vierkant, hetwelk men zeide uit 
den hemel gevallen te zijn , stelt in de eerste 
tijden de deugden van de a van a en 
van het Palladium van Troye voor. Volgens Ter-
tullius , had de Pallas Attic a liet voorkomen van 
een gebrekkigen paal, en Pausanias verhaalt, dat 
de Eros der  Thespiërs een ruwe , uit den hemel 
gevallen steen was, een meteoorsteen. e kunst 
van bewerking der  metalen, door de Phoeniciërs 
medegebracht, het gebruik van harde bouwstof-
fen, in Egypte geleerd, zoowel als de algemeene 
smuuk van het volk voor de versierende en ver-
fraaiende beeldhouwkunst, deden weldra de be-
hoefte ontstaan om de goddelijke eigenschappen 
op minder  gebrekkige wyze terug te geven. 

t elpenbeen, het ivoor en het goud dienden 
als eerste bouwstof voor de beelden. Vervolgens 
de aard van den vuriu zich meer en meer  ver-
geestelijkende, nam Praxiteles het witte mar-
mer aun, als  waardig door  zijne zuiver-
heid , om voortaan den indru k van de gedachten 
te ontvangen. Tot dien tij d (*) sproten uit de 
Grieksche kunst min of meer  westelijke en Egyp-
tische gegevens voort, uf  het ontastbare en 
onbepaalde ideaal verwarde de schoonheid met de 
opeeuhooping, den rijkdo m en den glans. r 
vindt zij  hare werking iu de uitdrukkin g der  vor-
men en houdingen; het ideaal, menschelijk wor-
dende, wordt toegankelyk voor de verbeeldings-
kracht en het zinnebeeld verdwynt voor de waar-
beid. 

e werking van den Griekschen geest doot zich 
van den beginne uau gevojlen. Nauwlyks in-
gevoerd , ontwaakten de vreemde beelden uit bun-
nen Egyptisctieu slaap en ontdeden zich van hunne 
monsterachtige eigenschappen; reeds met e 
leerden zy »tc loopen, te zien en te spreken als 
de menschen." t is de Grieksche held, die het 
type van het ideale wordt; het is de held, die 
uls model vour de goden dient. t is niet meer 
het afgetrokken denkbeeld, het zijn niet meerde 
priesterlijk e verdichtselen, welke den vorm van 
de eindige wezens bekleeden, — het zijn levende 
werkelykheden , die voor  modellen eu oorspron-
kelyku beelden dienen. t oneindige openbaart 
zich in het leven, en het is de volmaking vuu 
het levende wezen, dut voor  ideuul dient. 

r iu het leven de uctie te bestudceren, 
welke aan het denkbeeld beantwoordt, bemerk-
ten de Grieken dut het laatste vollediger  werd 
teruggegeven, naarmate de vorm vau het zin-
tuig, dat er  in voorzit, volmaakter  is. Zy ver-

(») 60» Olympiade (57(1 vtiur  J. CJ, 
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hieven zich aldus tot het afgetrokken begrip van 
den zuiveren vorm, onafhankelijk van de hoeveel-
heid der  bouwstollen eu van hare veranderlijk e 
eigenschappen. Wanneer  de Egyptische kunst een 
sterken god wil voorstellen, hecht zij  zich niet 
aun den vorm der  armen, die vorm is een type 
en gemeen aan alle beelden, maar  zij  hangt ann 
dien arm het in beeldschrift vervatte zinnebeeld van 
de tot hel leven behoorende kracht (r , i , en ver-
bergt aldus aan de menigte den waren zin van 
het werk, hetwelk alleen aan de ingewijden ver-
schijnt. Üe lirii'k . daarentegen, heeft opgemerkt 
dat de kracht zich kenmerkt door  de ontwikke-
lin g der  spieren, welke onder  de huid vooruit-
springen en hare werkzame macht aanduiden dooi-
de grootte der  afmetingen. e vorm gaf aldus 
de levenskracht-aanduidende werking terug, eu 
het leven zelf duidde zich door  den vorm aan. 

Op dit toppunt gekomen, heeft de Grieksche 
kunst zich in twee scholen verdeeld. e eene 
zuiver  menschelijk, stelde zich tot taak de ge-
dachten , de gevoelens en de hartstochten der  men-
schen uit te drukken , dat is te zeggen de toeval-
lige verschijnselen van het leven , zooals zij  zich 
in de werkelijkhei d voordoen e n en de 
Esopus behooren daartoe. — e andere was geheel 
godsdienstig. t dejuistheid van kunstenaars-be-
schouwing, welke de Grieken kenmerkt, voor  wie de 
goden de verpersoonlijking van de levende machten 
der  natuur  waren, zocht zij  niet meer  het toevallige 
verschijnsel uit te drukken , maar  de eeuwige en 
bovenmenschelijke kracht. m is de gezichts-
hoek van den Olympischen Jupiter  overdreven; 
de vormen van Venus zijn de volmaaktheid zelve; 
maar  de uitdrukkin g van het gelaat is die van de 
volmaakte kalmte, van de zuivere majesteit, welke 
aan goden past, die zich aan het menschelijk oog 
blootstellen. Aldus openbaarde zich aan den eenen 
kant het leven door  de voorbijgaande en verganke-
lijk e daad, aan den anderen kont door  hare hoeda-
nigheden en wetten ; van den eenen kant eene 
oogenblikkelijke en werkende uitdrukkin g van het 
natuurlij k gelaat, van de andere zijde de ernstige 
en heldere kalmte van de eeuwige macht. t 
ideaal nam zijn uitgangspunt uit de naakte vor-
men van den n alhleet (*), doch het on-
derscheidde den handelenden en menschelyken 
athleet van den goddelijken, wien de kalmte 
niet verlaten heeft. Onder  die voorwaarden was 
de Grieksche kunst voor  alles waar, en voldeed 
zij  aan het noodzakelijke en oppermachtige ver-
eischte van de schoonheid. 

Al s kind van het geheimzinnige Egypte, werd 
de Grieksche beeldhouwkunst aangenomen en 
tot volmaaktheid opgevoerd door  de twee stam-
men, die Griekenland onder  elkander  verdeel-
den en die er  hunne uitverkoren dochter  van 
maakten. t gestreng en geestelijk vernuft 
der s trok zich samen in de begrippen 
van het zachte , evenals eene schoone ziel 
in een volmaakt lichaam. e beeldhouwkunst, 
vrijgemaakt van de bouwkunst en de nijver -
heid , eenparig aangebeden door  de opgewon-
denheid van eene natie van kunstenaars, onder-
wierp op hare beurt de andere kunsten en ver-
rijkt e Griekenland met hare kunstwerken. t is 
Phidias, de beeldhouwer, die de werken leidde 
van Callikratu s en Setimus, de bouwmeesters van 
het Parthenon; de metalen werden gesmolten, 
gevormd en gebeiteld om de beelden aan teklecden, 
waarvan de eerste vorm in klei werd gemaakt. 

Nimmer is de volmaaktheid der  Grieksche 
beeldhouwkunst bereikt of overtroffen; nimmer 
heeft de schoonheid meer  volmaakte vormen be* 
reikt . t is omdat haar  ideaal bepaald was en 
voortsproot uit de levende natuur ; het is omdat 
door  de volmaaktheid der  vormen te zoeken , zij 
de wet van eenheid van het bestaan openbaar 
maakte. Zij  belde over  tot bei goddelijke type, 
door  de schepping van den mensch zelven los te 
maken van de oneindige openbaringen der  na-
tuur , en verkreeg door  hare verwezenlijking een 
weerschijn van de eeuwige waarheid. 

Gedurende vijfhonderd jaren werd het Griek-
sche ideaal vleescb in het marmer en verschafte 
later  aan het e rij k zijne ontelbare 
meesterstukken, welke noch de oorlog, noch de 
barbaarschheid geheel konden vernietigen. Ter-
wij l zij  eene laatste flikkerin g van zich wierp 
onder  de regeering van Adria n us, verging zij 
in die kolossale omwenteling, waarin de -
sche maatschappij  verdween. Een nieuw ideaal 
vertoonde zich; dc oude goden werden uit hunne 
tempels verdreven. 

t menschelijk verstand scheen vernietigd door 
de ramp, voortvloeiende uit deu inval der  Barba-
ren en de uitbreidin g van hel Christendom. Pe 
kunsten keerden naar  de barbaarsche tijden terug. 

e beeldhouwkunst bepaalde zich tot voort-
brengselen, gelijkstaande met de onvruchtbare 
proeven der  wilde volken. r  eenige rol be-
stond in het trekken van vormloozu llguren op 
grufbieeneu, in het, onder  voorwendsel van een 
heilige le scheppen, ruw bewerken van eeu blok, 
dat zonder  leven en zonder  uitdrukkin g bleef, uf 
wel in het \oortbrengen van hersenschimmige mon-
sters, welke, met uuine van duivels toegetakeld, tot 
spinnen aau het dakwerk van kerken dienden. 

Opnieuw aan de bouwkunst ondergeschikt ge-
maakt, begint de beeldhouwkunst zich van liever-
lede te herstellen in de versierselen der -
sche en Gothische kapiteelen, welke door  de ge-
heele christenheid heen een volkomen vooruitgang 

(b) Over  dit onderwerp /.'ie B  zinnebeeldige voorstclltug 
vau deu l eu vau dc Anrde, volgeus de , 
getrokken uit deu uiet beeldspraak bewlireveu  vau 
Teutaitiouu, die zieh iu üe uutiuuale bibliotheek ueviudt. We-
oergegeven door , <i. (Jhartwu iu „ l ) e oude  nieuwe 

, iu het hoofdstuk vau . 

(*) Volgen» Wiukehiiauu , overtruneu weinig (rrickuch c 
kuii-u  deu heldhaftige  eu de gudsregeeriug betrellen-
deu kriu.- . weiuig tigureu /yn vau later  dagteekeuiug dan 

, uitgezonden! de . e ligureu wareu 
op het oogenblik vau hunne wedervuortbreuging uutegenzeg-
geljjk ideal inch eu dichterlij k ge word i u ; zij  wareu zoovele 
tjrpeu , zoovele ziuuuUeeldeu. 

openbaren. e stelselmatige eenvormigheid van 
stij l in verhevener, de kunst ondergaat den persoon-
lijke n invloed van den kunstenaar  en het persoon-
lij k gevoel druk t zich uit in de ruwe voortbreng-
selen van een beitel, waarvan de vrij e verbeel-
ding den gang leidt. e Gothische kunst deed 
de beeldhouwkunst opnieuw geboren worden. 

t inwendige der  godsdienstige gedenkteekenen 
werd door  veelkleurige beelden bevolkt, met den 
geest vun het heerschende leerstelsel doorwerkt. 
Voor alles bestaan zij  in het teruggeven van het 
lijdend gelaat van den God-mensch, in het ge-
strenge beeld van de r  van het , en 
dat der  heilige martelaren met hunne zinnebeel-
dige eigenschappen. 

Aan het uitwendige der  gebouwen werd de 
beeldhouwkunst de metgezel, vol smaak en sier-
lijk e verbeelding, van den winkelhaak des metse-
laars. Zij  maakte van de gevels der  hoofdkerken 
geheele zinnebeeldige encyclopedieën der  men-
schelijke kennis, en schreef terzijde van de ge-
heiligde teksten bladzijden vol scherts en bijtende 
spot tegen de vourgeschrevene leerstellingen. 

t waren even zoovele getuigen tegen de on-
geloovigheid der  tijden, als men ze ons voorstelt 
als tijdperken van geloof en vroomheid. 

n de 18d'  eeuw vestigde zich op het Vatikaan 
zelf de tegenspraak tussehen het geloof en de rede; 
het ongeloof nam plaats op deu zetel van Petrus. 

e k werd door  de hervorming van buiten 
en door  het pausdom van binnen getroffen, en 
tot overmaat van ramp verloor  de christenheid 

. r  de plagen, welke den chris-
telijken godsdienst troffen, hadden het gevolg, de 
menschheid uit zijne honderdjarige vernedering 
op te heffen en de kunst vri j  te maken. 

e studie der  oudheid deed het gevoel van 
den vorm opnieuw geboren worden. Brunei-
leschi, o en Jean Gonjon waren de 
inwijder s eener  nieuwe kunst. 

e uitvaart van het Christendom door eene 
onstei tbjk e hulde omringende, openden zy on-
bekende wegen, waarin de geestelijke uitdrukkin g 
in zuiverheid en waarheid der  vormen zich moest 
aansluiten en vereenigen met die van het Griek-
sche leven. 

E E N T E 
. 

n  Opmerker van Zondag 25 Juni jl . 
van de iu aanbouw zijnde nieuwe artilleriekazer -
nen te Utrecht zegt, is volgens onze bevinding 
geheel juist . Ook wij  hebben de plans gezien , 
en het moest ons bevreemden, dat, terwij l men 
in Nederland over  het algemeen nog al met den 
grooten stroom meegaat, meu in dezen bouw 
meer  een zucht zat toonen tot achteruitgang. 

Wanneer  men zoo eens rondkijkt , bemerkt men, 
dat, hoeveel er  uit het oogpunt vun kunst ook op 
de nieuwe gebouwen der  laatste jaren moge aan 
te merken zijn, men toch over  het algemeen met 
het oude gebroken heeft en een streven naar 
vooruitgang is tocgeduan. 

n  Opmerker is er  reeds zoo dikwer f 
over  gehandeld, welk nadeel de getrouwe navol-
ging van dat oude voor  het hedendaagsche ople-
vert, dat wij  daarover  hier  niet in herhalingen 
wenschen te treden; maar  wij  herinneren er  aan, 
dat het ook reeds meermalen ter  sprake gebrachte 
bouwkundig element in de e van 
adviseurs in het onderwerpelijke geval als een 
voorname oorzaak aan te merken is. 

Wat wij  ook heden ten dage voortbrengen, diene 
zooveel mogelijk den stempel te dragen van het 
hedendaagsche, in de allereerste plaats daarbij 
echter  nooit uit het oog verliezende, dat liet karak-
ter  van eenig nieuw gebouw zijn bestemming in 
waarheid wedergeve. 

t de nieuwe kazernen te Utrecht is dit laat-
ste  reeds het gevul niet, terwij l voorts nie-
mand, die 't met het hedendaagsche wèl meent, 
zich met de wijze van bouwen, zooals die daar 
is aangegeven, zal kunnen vereenigen. 

Toen men het onaannemelijke vau de bouw-
plans der  nieuwe e Academie beeft in-
gezien, is de arbeid gestaakt, wurden uf zullen 
de fondamenten worden weggebroken , en zal er 
thans ter  verkrijgin g van een nieuw bouwplan 
eeu internationaal concours geopend worden, dat — 
hetzy terloops aangemerkt — met eene internatio-
nale jur y de zekerste kans vun slagen aanbiedt. 

e stap, hoewel noodzakelyk gewor  len door 
onvoldoend overleg, verdient toch toejuiching, om-
dat hij  het uitzicht opent, dat men een goed en 
degelyk academiegebouw zalverkrygeu. n men, 
nu, naar  wij  vernemen, de aanleg der  fondamen-
ten van de Utrechtsche kazernen nog niet ceus 
begonnen is, ook hier  niet, getrouw aan de spreuk: 
nbeter  half gekeerd dan heet gedwaald", met den 
aannemer van het werk in ouderhandeling tre-
den over  liet stellig reeds bij  voorbaat gereed-
gemaakte timmerwerk als anderszins, en alsnog 
deu wyzeu weg inslaan, boven voor  de e 
Academie vermeld? Onzes inziens levert zulks 
geen bezwaar  op, en is met een weinigje goeden 
wil gemakkelijk uitvoerbaar. 

n bedenke wel, dat men hier  te doen heeft 
met een werk van een groot kapitaal, en, 
behalve dat het uitwendige niets mag te wen-
schen overlaten, ook het inwendige ann alle be-
hoorlijk e eischen moet voldoen, hetgeen, met het 
oog op de omstandigheid, dat een bouw van zulk 
een uitgestrektheid zoo uiterst zelden voorkomt, 
misschien nog voor  verbetering vatbaar  zou kun-
nen zyn. En ook daarom zou dus eene correcte 
herziening der  bouwplans haar  nut kunnen hebben. 

r  ook de omstandigheid, dat wij  de hoop 
koesteren eertang Z. . den g als Bescherm-
heer  van de j  tol bevordering der 
Bouwkunst te zien optreden, met den r 
van Binnenlandsche Zukeu toteerelid, maakt het 
dringend wenschelyk, dat eeu groot k als 
waarvan hier  sprake is, niet worde uitgevoerd 
in strij d met het doet en streven dier . 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
, 10 J u l i. 

, te 10 uren, door  het ministerie van 
biuueul. zaken, aau het gebouw vau bet prov. best.: 
het verlageu van de 2 overlaten in deu g le 
klasse van t naar  Nijmegen te , en 
bet bouwen vuu 2 loopbruggen over  die overlaten. 

g ƒ18,200. 

, te 11 uren, door  den eerstaanw. iugeuieur, 
in c : het doen van verbeteringen aau 
kazernegobouwen te Arnhem. 

, te 11 uron, door  hel dagelijksch bestuur 
van het waterschap Schouwen, aan s s kamer: 
het makeu van de gebouwen voor  de stoom- eu wa-
terwerktuigeu, ten (heuste vau liet tc stichteu stoom-
gemaal voor  bet waterschap Schouwen, op dc bestaande 
bouten fuudeeriug. 

, te 12 uren, door  P. Escabache Jr.: 
het maken, leveren en stellen van eeue belangrijke 
parti j  hardsteenwerken, bestemd voor  5 panden
den g eu Acrt-van-Nesstraat. 

Leidei», te 12 uren, door  burg. ea weth.: het ver* 
nieuwen der g op de . 

, te 12'/, uren, door  burg. eu wetb.: 
het maken en levereu van 100 stuks goten van Port-
laud-cementsteeu. 

Zutfen, te 1 uur , in bet u uk: bet ver-
bouwuu van dit logemeut. Aanw. te 'J ureu. 

, te 1 uur, op hut raadhuis: eenige werk* 
zaauihcdeu uau deu ijzeren bovenbouw der . 

Wagenlngt-n. te uren, door  burg, eu weth.: 
lo. liet schoonmaken cn iuordebreugeu der  daken, 
goten, platten enz., bet repareeren en vernieuwen 
daarvan enz. aan de gumeuntcgebouwun; 2o. het ma-
ken en reparueruu vau goten, riolen enz. Aauw. 
's morgens 7 uren, beginneude bij  de burgerschool. 

, te 6 uren, door  liet polderbestuur, 
bij  G. van Gelder: het rijden der  grint op de wegen 
en den dijk . 

, op het raadhuis: het verven van eenige 
schooltafels met banken voor  de lo armenschool. 

, door  deu dijkgraaf van hot waterschap 
Zeedijken Contributi e : het verlagen en 
oji enkele puuten verhoogen van cen gedeelte de Oude 
Zeedijk, de Wouddijk genaamd. 

g SS J u l i, 

, te 11 ureu, door  het gemeentebestuur: 
het makeu van de aardebaan voor  den kunstweg door 
Broekland, aansluitende aan de gemeente Voorst. 
Aanw. van 0—11 uren. 

, telt 1/ , ureu, door  diakeneoder  Nederl. 
. gemeente: het bouwen eu ged. 3 jaar  ua de 

oplevering onderhouden van eon schoolgebouw aan de 
. 

, te 11 ureu, door  den dijkstool vau liet 
polderdistrict , ten raadhuize: lu. liet verhoogen eu 
verzwaren vau den k aldaar  , van fort Evurdingen 
tot aan den Staatss poor  weg; 2o. het levercu van 600 
stère gewasschen griut , in 2 perc. 

, to 11 ureu, door  deu directeur  eu 
commandant der  marine! liet uaar  aanwijzing uil bug-
geren eu op diepte brengen der  marine have u eu van 
het iiiariueuok te licltuvoetsluis, gedurende bet loo-
pende jaar. 

, te 12 ureu, door  bet miuisterie vau finan-
ciën: io. het herstellen eu verbeteren der -
graaflijuu n langs deu g e 

Ï s bij  Zevenaar, eu langs den Staatsspoorweg 
.rnhem—Zwolle, Zutfen— Gtanerbrug en Almelo— 

e greus bij  Uldeuzaal; 2o. de aanleg eener 
telegraafliju met 5 draden laugs den spoorweg Am-
sterdam—Zaandam, lang ruim 7890 . 

Aasen, te 12 uren, door  het miuisterie van biu-
ueul. zakeu, aan het gebouw vau bet prov. bestuur: 
lo. het vervangen door eene ijzeren draaibrug vau de 
houten ophaalbrug „d e Zaagiuoleubrug", aldaar. -
mi tig ƒ 4 2 6 0; 2o. idem vau de „Vuenstra'sbrug" , te 
Smilde. g ƒ4505. 

Neede, te 12 uren, door  burg. eu weth.: het ver-
nieuwen der  bouten Fondsenbrug, liggende over  de 
Schipbeek, in de buurtschap . 

Zutfen, te 1 uur , door  bet gemeentebestuur: het 
doen vau eenige perceelen timmer-, metsel-, stukadoor-
en verfwerken, benevuns schoonmaakwerken aan de 
schoolgebouwen; voorts de leverautic vau 100 privaat-
tonnen eu van eeu tounenwageu. 

, te 2 ureu, door  het bestuur  van liet 
waterschap Vereenigde Polders van Ossenisse, bij 
Wed. J. van Sikkeler  us: lo. bet leggeu van
nieuwcu berm aau deu bestaandeu zeedijk van dijk -
paal 3 naar  dijk naai 12, tussehen dijk pal 14 naar 
dijkpaal 20, van dijk paal 20 noordwestwuarts op den 
nol, eene gezamenlijke lengte vau 1771 ; 2o. het 
maken van - steenglooiing van gesorteerdeu 
Vilvoordschcu steen, dik 25 . op uieuw puiu;
het makeu van 5820 1 steenglooiing van gesorteer-
den n steen, dik met puin 45 ; 4o. 
het leveren en verwerken van: 8575 stuks gocruoso-
tcerde denueu perkoenpalen, 18,845 stuks eiken per-
koe npaleu , 8500 stuks dennuu purkoeupaleu; 5o. 1500 
acheepstous gewonen Vilvoorschen steeu uit oud rijs-
beslag op te  emeu en uaar eene aan te wijzen plaats 
te vervoeren; Go. bet onderhoud dezer  werken tot 1 

i '7S. Aauw. 10 Juli . 

, iu het Timmerhuis: de levering van 
640 gegoten-ijzeren buizen van diverse inrichting , be-
noodigd tot uitbreidin g van het buizennet der -
waterleiding. 

, door  het dagolijksuh bestuur  vandebanoe 
cn den polder  Obdaui: bet opbrekeu en verleggen van 
p.  GOO . straatweg eu bet met griut bcharden 
van een gedeelte van deu Obdammerdijk , ter  lengte 
van p.  800 . 

: het gedeeltelijk wegbreken ccner  huiziug 
buiten dc voorin. Blauwpoort aldaar  en wederopbou-
wen cn betimmeren eener  heeren huizing. . bij  den 
architect Bouman. ) 

 1 het bouweu eeuer  boerderij 
met woning eu nevengebouw ia dien polder  voor  re-
kening van Bartolomeus Viuk . . bij  P. de , 
aldaar. 

Weenadag, 11 J u l i. 

, te 11 ureu, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken: lo. de herstellingen eu vernieuwingen 
aan de j  ksri vier  werken op de Boven-, Beneden- en 

, met bet onderhoud daarvan tot 30 
Juni'77, in 4 . : . ƒ15,500, ƒ20 ,100, 
f40,000 eu / 23,000 ; 2o. id. aan de n 
op de , met het onderhoud tot 30 Juni 
'77, iu 5 . : reap. /12,000, ƒ14 ,800 

ƒ 9 3 5 0, / 18,300 en ƒ24,500; 3o. het doen vau bagger-
werk in den Amer  en het herstellen eu onderhouden 
tot 30 Juni '77 van de werken op het bovendeel vau 
het e un dc . g ƒ9450. 

, door  de . Uzeren-spoorwegniaat-
sohappij, op deu Vijgendam; de levering vau 1800 
luus beate grove kachelfcoleu. 

, S3 J n l i. 

, le 10 uren, door . Virul y en Zoon: het 
bouwen eener  schuur, ten behoeve hunner  glasfabriek. 

, te 12 uren, door  liet ministerie van bin-
nenl. zaken, ton dienste dor  Staatsspoorwegen: het 
maken, leveren en opstellen van 4 waterkranen. Tul 
bij  den eerstaanw. ingenieur  te . 

, tc 12 uren, door  liet gemeentebest. 
van Schoterland: het gedeeltelijk afbreken en verbou-
wen van het gemeentehuis te . Bilj . [n* 
ten gemeentehuize 12 Juli , te 12 uren. 

Wakklnga, te 12 ureu, teu guuieeiitehuize: het 
doeu vau eeuige vertimmcriugeu in bet gemeentehui-, 

v* l lp , te 1 uur, door  uotaris e , vanwege 
het bestuur  vau deu polder  Üe Nijeubeker  Wilpsclie 

, bij  J. : het dichten vnn de doorbraken Ui-
en onder-profiel-brengen van den dijk . . bij  pol-
dermeesters. Aauw. te 9 uren, te beginnen aan het 
le perc. op de Zandweide bij  P. Slijkhuis. 

, te 1 u r e n , door  de . -
spoorwegmaatschappij  , aan het bureau van den ingen. 
van deu weg: eeuige verfwerken ann de station,

, Alkmaar , Uitgeest cu Velsen. 

, te 2 uren, door  burg. en weth.: het on-
derhoud van stookgereedscbappen voor  gempentege-
bouwen ged. 5 jaren. 

, te  ureu, doorden burgem. vauAcbt-
karspelen : lo. het makeu vau eunu nieuwe houten brug 
over  de ümloopsterwijk in deu gemeeute-knustweg te 
Surhuistervee.il. g ƒ418. 2o. o. het verven vau 
de openbare lagere school te Surh nis ter  veen, alsmede 
van de school meubelen, 6, het verven van het brand-
spuithuisje aldaar. 

Zutfen, te 2 uren, door  provisoren van het Oude-
eu-Nieuwe Gasthuis: het inrichten van 2 voormalige 
kostkoopers wou ingen tot bakkerij . . bij  den archi-
tect J. A. Gerretseu. 

, te 4 ureu, door  burg. en woth.: bet 
bouwen eeuer  school met onderwijzerswoning te Opende. 
Aanw. te 10 ureu. 

, door  het bestuur  der  Amsterdamsche 
Omnibusmaatschappij: de levering van houteu dwars-
eu laugsliggers. 

, 14 J u l i . 

, te 10 ureu, door  liet ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
het maken vau een gebouw tot woningen voor  deu 
hulpslu is meester  eu voor  drie sluiskneebteu nabij  de 
schutsluis te Vecre. 

, te 10'/, ureu, door  het miuisterie van 
biuueul. zakeu, aau het gebouw van hot prov. best.: 
de doorgraving door  de werkeu beneden Engelen tot 
voortzetting der  verbetering van het kauaal de . 

g ƒ 89,200. 
, te 11 uren, door  burg. eu weth.: her-

stellingen auu de schoeiiug vnu de . 
Woningen, tc 12 ureu, door  het ministerie vuu 

biuueul. zaken, aan tiet gebouw vau het prov. best.: 
eenige veranderingeu en buitengewone herstellingen 
aan de academische gebouwen te Groningen. m ui" 
ƒ 5610. 

, te 1 uur, door  het bestuur  van den dorps-
polder, bij  Wed. . van ; het makeu vau 
eune bazalt» looi ing langs de buiteuglouüug vuu deu 
Crobdij k aldaar, ter  lengte van ong. 1280 . Aauw. 
13 Juli , te 10 uren. 

, te 0 ureu, bij  A. Overvelde: het bou-
wen vau een woon- eu winkelhuis en daarbij  schuur 
en stalling, aau deu straatweg tegeuover  de . C. 
kerk aldaar. Aanw. 13 Juli ,  avouds 6 uren, 

, A J u l i. 

, te 10 uren, door  burg. en weth. vau 
Utingeradeel: lo. het uitbaggereu en opslatten van het 
vaarwuter  van het Akkrumerdic p tot iu de Nieuwe 
Wetering nabij  Terhurue , lang p. m. 32U0 ; 2o. hut 
dempen van het zoogen. Var- ofUorpsvnait te Tcrhoruu. 
Aauw. 10 Juli . 

, te 10 uren, bij  T. van VVoerkom, aan 
de Alteua: hut op deu dijk ouder  de mal leveren van 
100 3 gehorde grint en 25 3 zandgrint; alsmede 
100 * gehorde griut op de wegen van den polder 
Oosterhout. 

, te 11 ureu, door  hot gemeentebestuur: 
het bouweu van eene on der  wijzers woning, tegenover 
de bewaarschool aldaar. 

, te 12 ureu, door  deo burgem. vau 
Barradeul: du leveriug van 500 stère grint 

, te 1 uur, door  den burgem. van -
naldumadeel: lo. het verbreedcu van een gedeelte 
kunstweg iu het dorp ; 2o. het maken vau 
rioleu, goten en ziukknlkeu langs de beplanting aau 
du oostzijde van Beetgum. Aauw. te 9 uren te -
uum eu te 11 uren te Beetgum. 

, te 2 uren, door  kerkv. der . 
gem., bij  Vau Alken: het verrichten vau eenige her* 
stellingeu aau du kap der  kerk. Aunw. tc 10 uren. 

g ƒ211,300. 
, te 6 ureu, door  burg. un weth. van Wcst-

dou ;cradei-l: lu, het maken vuu bestratingen te -
tuin; 2o. het verwijden cu opslatten der r 
opvaart; 3o. het vernieuwen van de -
brug tu Uiaure; 4o, het muken van eeu regenwater-
bak bij  bul schoolhuis te ; 5o. het makeu vau 
eeu braudspuithuisje te . Aauw. op deu be-
stedingsdag. 

, ten kantore van ih  ontv.-griflier  vau het 
waterschap : de levering 
van UU ü 70 stère grint . 

, 17 J u l i. 

, to 11 uren, door  burg. en weth.: het ma-
ken van kcibest rating, het leggen van trottoirs , be-
nevens eeuige audere daur  bij  behoorende werkeu, met 
dc gedeeltelijke levering van de daartoe bcnoodigdu 
materialen. . bij  don gemeentoarebitect. Auw. 15 
Juli . Bilj . iuz. 14 Juli , uiterlij k 10 uren. 

, te 12 uren, door  den directeur  van 's s 
magazijn van mil. kleediug, uitrustin g enz.: de leve-
riu g van 7000 wit-linneu peluwsloopeu, voor  den bos* 
pitaaldienst, iu 7 partijen , elk van 1000 stuks. 

, tc l uur, door  dc innatschnppij  tot exploi-
tatie van Staatsspoorwegen, aau het bureau vun den 
sectie-iugenieur  : verfwerk op du lijnen -
pel , u , . 

, te . uren, teu behoeve vau het zie-
kenhuis: de levering van 575 . , 
2500 . Eng. schaalkolen. 

, S J u l i. 

, tc 1 uur, door  den burgemeester: lo. 
het makeu vau gasleidingen enz., ia 3 perc; 2o. het 
maken, stellen eu leveren van school- en andere 
meubelen, iu 2 perc. 

, door  deu architect C.  Schroder, iu 
t f van : bet bouwen van eene vill a op 

een terrein, gelegen aan deu voet van deu Trompen-
berg aldaar, grenzende aau den Bussumscheu grintweg. 

, door  de liootdadministrati e van het 
koloniaal werfdepot, ten bureele van deu kapt.-kwar-
tiermeester: dc levering, ged. '76, van de bij  het 
korps benoodigde voorwerpen vau kleeding en ligging-

, bij  den burgem. van Sinallingerland: de 
leveriug vau 200 stère grint . 

 —

Weenadag, l t t J n l i. 
, te 11  door  het ministerie  bin-

nenl- zakeu: lo. het éénjarig onderhoud der  werken 
behoorende tot de leidammen iu het Zwolsohe , 
met de verlichting  afbakening. Aanw. 13 Juli , te 
11 urun. ; ia. bet maken vau werken 
tot voortsetting der  normaliseering  de Boven-

, onder  de gemeeute Sleeuwijk. Aanw. 13 
 15 Juli . g f 25,900; 3o. het wegruimen van 

2 in hel n p nabij  Willemstad en -
dijk gezonken vaartuigen.  13 en 15 Juli ; 4o. 
het 3e perc. der  herstelling en vernieuwingen aan de 

n op den Gelderschen Usel, met het 
éénjarig onderhoud. ) Aanw. 12 Juli . -
ming ƒ11,000. 

, SO J u l i. 

Waaplh, te 10 uren, door  burg. en weth.: het her-
stellen  gedeeltelijk vernieuwen  de beschoeiing 
der e haven en havenkaai in die gemeente. 

 door  W, de Jong, van , te 9 uren. 

, te 12 uren, door  het waterschapsbestuur 
 de l c. a., op het raadhuis : het gedeelte 
 de rivier  de l tussehen Boxtel en St.-Oe-

deurode, met bijvoeging  de verbetering van de 
Esachestroom tussehen r en Oosterwnk, in 2 
pare,  in  Aauw. 10  14 Juli . : 
perc.1 ƒ76,110, perc. 2 ƒ 9 0 9 6, massa ƒ85,206. Bili . 

 19 Juli bij  den secretaris-peuuiugm. te Boxtel. 
) 

, te 2'/i uren, door  het prov. bestuur: het 
houwen van eene school en onderwijzerswoning te 
Naarden. Aanw. 15 Jnli . 

, bij  den burgem. vau Westdougeradeel: 
de levering van 750 stère riviergriu t eu 200 harde, 
geklopte straatklinkerpuin . 

Vrijdag , 11 Juli . 

, te l " 1 u r e n , door  het ministerie vau 
binnenl- zaken, aan bet gebouw vau bet prov. best.: 
het opruimen van ondiepteu iu het kanaal de . 
Aauw. 14 en 15 Juli . g ƒ7980. 

, te 12 uren, door  het ministerie van 
binnenl, zaken, aan het gebouw van hut prov. best.: lo. 
het vervangen eu onderhouden van eeuige gedeelten 
eiken beplanting langs het 5e perceel der e 
wegen in Gelderland; 2o. het aanbrengen eo onder-
houden eener  beplanting met opgaande eike- en beukc-
boomen langs het 8e perceel uer e wegeu 
ïn Gelderland. : resp. /SSO en ƒ3126. 

, 11 J u l i. 

l (Friesland), te 1 uur, door  het be-
stuur  van den Grooten Veenpolder  iu Weststelliug-
werf, bij  G. J. Gladstra: het verhoogeu en verzwaren 
vau een gedeelte omringdij k vau dien polder  aau de 

, over  eene leugte van 6200 . 
Weenadag, S J u l i. 

, te 11 uren, door  het ministerie van biu-
ueul. zaken: het verricht en vun eenige verfwerken aan 
de landsgebouwen te . Aauw. 20 Juli , van 
9-12 uren. g ƒ 2200. 

, 13 J n l i . 

'a-llage, te 12 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, ten dienste der  Staatsspoorwegen: het 
maken van deu onderbouw voor eene draaibrug over 
du Nieuwe Vaart, met bijkomende werkuu. en eene 
vaste brug met 3 opeuingeu over  bet bezuiden die 
vaart te makeu kanaal te Amaterdam, teu behoeve 
van deu spoorweg Nieuwediep—Amsterdam. Aauw. 
18 en 20 Juli , te 11 ureu. 

, W Jun i. 

, te 101;, uren, door  het miuisterie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: de 
herstelling  winterschade aan het gedeelte van den 

u weg le kl . no. 8, tussehen 's*Bosch en 
Vught. Aanw. 22 en 24 Juli . g ƒ7200. 

, te 12 uren, door  het ministerie van biu-
ueul. zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
eenige werkeu tot herstel der  winter- eu stormschade 
aan den u weg le kl . uo. 2, van Aruhem 
naar  Nijmegen. g ƒ2300. 

f)p late  te bepalen datum. 

, door  het bestuur  van den polder  Prins-
Alexauder: bet doen van herstellingen aan 2 stoom-
ketels van hut bov enge maal „Prins - Alexander"  en 
eenige veranderingen aan de stoommachine vau bet 
benedeugemaal „Jan -Beyerinck" . . bij  den 
hoofdopzichter  Braudsma, te . Aanw. 10 
Juli , te 10 uren, aau het bovengcmaal. 

l (nabij): het afbreken en wederopbouwen 
euuer  stelphuizing. Bestuk en teekening tor  inzage bij 

. . , te . 
l i p n 't beateb bepaalden datum. 

««.-Jehauneaga, door  het bestuur  van den Grooten 
St.-Johaunesgaater  Veenpolder: het uitbaggeren van 
de t eu , over 
eene lengte van p. m. 4820  , in 6 perc. of in massa. 
Aanw. 11 Juli , te 10 uren. 

Ailoop van Aanbestedingen. 

Weesp, 21 Juni: het maken der  gebouwen eu in-
richtingen voor  een te stichten stoomgemaal aan de 
Vecht oij  het fort Uitermeer; minste inscbr. was P. 
Wilms, tc Auna-Paulowna, voo^36,700. 

, 23 Juni: lo. de jaarlijksch e onder-
houdswerken vau de dijken der : 

Bergambacht; perc. 1 en 2, P. du Jong, ƒ 3 0 50 en 
/ 2675; perc. 3, J. de Jong, ƒ 8 0 0 0; perc. 4, , 
ƒ15,200; perc. 5, J. de Jong, ƒ1000; perc. 6, J. 
Verschoor, ƒ16,300; perc. 7, 11. Zaanen, ƒ3500. 

 perc. 1 en 2, P. Zaaneu, ƒ 7050 en 
ƒ0000; perc. 3, T. , ƒ 2 0 0 0; perc. 4, P. de 
Joug, ƒ 2 4 2 5; perc. 5, . J. Scholte, ƒ 2900. 

 a\d Lek. . de , ƒ 1500. 
 ajd JJsei: perc. 1,0. Zaanen, ƒ 1000; perc. 

% T. Veth, r*26O0. 
Ouderkerk aid Unel. perc. 1, . de , ƒ 1 6 0 0; 

perc. 9 , ƒ2100; perc. 3, ï . Veth, f 2700. 
Qouierak: perc. 1, T. de Waard, ƒ1750; perc. 2, 

J. Bezemcr Cs., ƒ1575. 
Haastrecht: P. de Jong, ƒ1000. 
iu. de leveriug vau 3200 ' griut iu 17 perc; aau 

verschillenden gegund voor  ƒ8910. 
, 23 Juui: lo. het aanbreugen of verlengen 

van eene steenglooiing; gemijnd door  A. Schepen W. 
Ambagtsheer, te Amsterdam, voor  ƒ4590. 

2o. het bouwen eener  arbeiderswoning; gemijnd door 
T. de Oude, te , voor  ƒ2550. 

, 23 Juni: de levering, ten dienste der 
gasfabriek, van 15,000 . e gaskolen; ge-
gund aan C. Berghuys, te , voor  ƒ 0.69*/,0 

per . 
fcijpe, 23 Juui: het vergrooten der  school san de 

Giulcsliiis; gegund aan . Bol, te Zijpe, voor  ƒ2029. 
, 24 Juni: de levering van 80,000 . 

b r-machine-steen kolen iu het stoomgemaal te -
sluis; gegund aan P. G. Casmans en Co., te * 
dam. it ƒ0.61 per  1000 . 

Utrecht, 24 Juni: het vernieuwen van 2 vaste 
houten bruggen; iugekomen 6 bilj. , als: 
J. , te Utrecht, ƒ 4 1 10 
A. J . Qroucrt , „  idem „  4095 
A. J. vau , „  idem ,. 3659 
J. P. Cornelisseo, „  Amsterdam, „  3683 
A . O Vink , „  Utreoht, „  3267 
P. , „  idem 311] 
gegund. 

, 24 Juni: het makeu vau een gebouw tot 
timmorwiuke l eu bergplaats op het station Arnhem; 
ingekomen 4 biljetteu, als: 
G. van Berkum, te Arnhem, ƒ 5173 

. . „  idem „  4700 

. van de Sand, „  idem „  4548 

. G. , „  idem „  4034 

. 26 Juni: het bouwen eeuer  pas* 
tori c voor  de . gemeente; gegund aan A. Jousma, 
to Nijkerk , voor  ƒ 8 8 0 0. 

, 26 Juui: het maken van eeuige werkeu aan 
den zeedijk van den , met het onder-
houd tot 31 . '7G; ingek. 5 bilj. , als: 

. , te , f 2000 
J. , „  idem „  1853 
P. Bareman, „  idem „  1860 
A. van de Beek, „  Neuzeu, „  1829 

. Tholens, „ , „  1798 

, 27 Juni: het bouwen vau een boeren-
huis  bet Sche tiers plein aldaar; gegund . 

s Jr., te , voor  ƒ12,849. 

Geneiiiulden, 27 Juni: het leveren vau 3 deureninde 
groote zeesluis onder  die gemeente; minste inschr. 
was J. Fransen, te Zwartsluis, voor  ƒ3842. 

. 28 Juui: het stichten vau een gebouw, 
bevattende 6 schoollokalen, met gymnastiek- en tee* 
kenschool; ingek. 9 bilj. , als: 

. , te Zwolle, ƒ 40,042. 
. J . Buiteuhuis, „  Elspeet, „  37,998. 

A. heers. „ , „  38,999.99 
. Andriessen en Zu., „  idem „  36,555.55 
. , „  Baarn, „  35,888. 

W. A. G. Jansen eu 
. . „  Utrecht, „  34,642. 

J. W. Bloemendal, „ , „  30,000. 
. de , „  idem „  29,950. 

J. , „  idem „  27.618.60 
gegund. 

, 28 Juni: het herstellen van den groudaf-
slag aan de krui n en binnen- en buiteuglooiingen van 
de dijken in het district u den 

: lepere. W. Sterk, te , ƒ6549; 
2c perc. W. , te Gorinchem, ƒ 3 7 8 5; 3e perc. 

. van der  Pijl , te , ƒ10 ,107; 4e perc. 
O van den , te Werkendam, ƒ 8380; 5e perc. 
T. Smits, te Wijk , ƒ 29,050. 

, 28 Juni: de gewone onderhoudswerken 
aan bet waterschap; ingek. 13 bilj- , als : 
G. Bolier, te Scherpenisse, ƒ15 ,900 
P. van den Berge, „  Colijnsplaat, „  15,600 
C. Boot Wz., „ , „  15,480 
W. A. Visser  Jz., „  Goes, „  15,400 
P. vau der  Weude, „  üoedereede, „  15,340 
C. de Wilde, „ , „  15,200 
P. J. van , „ . „  16,200 

. C. van den Ende, „  Zierikzee, „  15,178 
J. van der , „  idem „  15,100 

. Bolier  Cz., „ , „  15,040 
. Vijverber g Cz., „  Sirjanslaud, m 15,000 

A. van Poperiug , „  Bruinisse, „  14,992 
. vau Poperiug , „  idem „  14,350 

, 28 Juui : het verbeteren, verzwaren 
eu bestorten van de waterkeering van het waterschap 
Oukoop; miuste inschr. wareu Gebr. Smit, te Assen-
delft, voor  ƒ20,130. 

, 29 Juni: de leveriug van 4000 . steen-
kolen aan de . . Academie; minste inschr. wa-
reu kuyk en Staal, te Breda, a ƒ0.64- per . 

, 29 Juni: het verrichten van werkzaam-
heden aan den Stuifdij k op de s van Vlieland; 
minste inschr. was . . Pluvier, te Texel, voor 
ƒ 3847. 

, 29 Juni: het ouderhoud vau gemeeute-
gebouwen enz. eu bet verrichten van eenige werkzaam-
heden aan deze gebouwen, in 4 perc. 

le perc. 2e perc. 3e perc. 4e perc. 
G. van Berkum, 

te Arnhem, ƒ 2881 ƒ 91,246 
Th. Eibers, idem, 2719 

. vau de Sand, 
idem, 2268 16,374 444 924 

E. Smijt ing, idem, 2500 15,100 292 859 
G. Willemsen, 

idem, 2200 14,999 1020 
G. J. , 

idem, 2200 14,999 1020 
T. Putman, idem, 2200 14,999 1020 
J. Cohen Gz., 

idem, 2279 14,990 299 939 
. Jansen, idem, 2429 14,444 301 844 

A. Peters, idem, 2410 12,980 435 
P. de , idem, 205] 359 874 
J . Th. Verhoeven, 

idem, 269 898 
Joh. Amersfoort, 

idem, 197 065 
J. F.

idem, 165 
aan de minste inschrijvers gegund. 

, 29 Juni: het maken van een toren op 
de kerk te Watergang; geguud  A. , te 

, voor  ƒ1336. 

, 30 Juni: lo. het herstellen vau winter-
en stormschade aau de kanaaldijken der  Zuid*Willems -
vaart van 's-Bosch tot de e brug; ingek. 
2 bilj. , als : 
J. Vulling» , te , ƒ21 ,400 
J. van Straten, , Utrecht, „  18,660 

2o. idem aau de e wegen van 's-Bosch 
naar  de s iu de richtin g naar  Grave en naar 
Utrecht, in2perc; miusteiuschrijverswaren: perc. 1, 
A. de , te , voor  ƒ3890; perc. 2, J. 
Baars, te Tiel, voor  ƒ14,877. 

e hem, 30 Juui: lo. het maken van eene 
nieuwe stoep eu verdere werken aan het gemeente-
buis, in 3 perc; minste iuschr. waren: perc. 1 en 3, 

. J. , te , resp. voor 
ƒ1287.92 en ƒ 2 3 9; perc. 2, . J. , te 

, voor  ƒ 1 4 6; gegund. 
Voor  de massa ingekomen 3 bilj. , als: 
. J. Vinkenborg, te , f 1847. 

A. Sikkens, „  idem „  1786. 
. J. , „  idem „  1774.99 

, 30 Juni: bet bouweu vau 4winkelhuizen, 
khuis, stal en wagenhuis in de Gierstraat; ingek. 
bili . als: 

A. , te , ƒ 26,300 
C. J/ranken

P. S. , „  Amsterdam, „  95,300 
J. W. de , „ , „  24,700 
A. Bicmoudt, „ , „  94,500 
Ü. . , „  Voorschoten, „  94,400 

. , te Aarlanderveen, ƒ 94,333 
J . Cremer, „ , „  21,540 

 v. d. Plu-jm, „  idem „  21,300 

, 30 Juni: hel maken van eun regen-
waterbak, het leggeu van eene bestrating eu het ver-
broeden eu herstellen van eeue sleephulling vau het 
maritieme etablissement; ingek. 13 bilj. , als: 
Gebr. , te Nieuwediep, f 14,000 
P. Verhey, „  idem „  13,700 

. , „  idem „  13,622 
J. van der  Woude, „  idem „  13,480 
Gebr. dc Joug, „  idem „  13,300 
Gebr. , „  idem „  13,226 
S. Gooien, „  idem „  13,011 
Gebr. Janzeu, „  idem „  13,011 

. de Vries, „  idem „  12,999 
P. , „  idem „  12,910 
Gebr. , „  idem „  12,900 
P. Spruit , „  idem „  12,895 
A. Vos , „  idem „  12,837 

, 1 Juli : het bouwen vau een post-en tele-
graafkantoor, met directeurswoning, te Wormerveer; 
eenige inscbr. was J. van , te Amsterdam, 
roor  ƒ19,670. 

, 1 Juli : het afbrekeu en wederopbouwen 
van den toren op de . O kerk, zonder  bijlevering 
van steen, leien eu lood; ingek. 5 bilj. , als: 
J. Post en G. Vermolen, te Aruhem, ƒ 6830. 
F. Orth , „  idem „  6660. 
G. J. , „ , „  6605.50 
W. Welsing, „  Brummen, „  6386. 
W. J. , „ , „  6115. 
gegund. 

, 1 Juli : het verbreeden en verhoogen 
van den nieuwen ; hoogste der  10 inschr. 
was J. W. Uffink , teBredevoort, voor  ƒ2900; minste 
inschrijver  F. . van Eerden, te Aalten, voor  ƒ1297. 

, 3 Juli : het maken van eene goederen-
loods. met verhoogde los- eu ladingplaats, en eenige 
andere werkuu voor  de uitbreidin g van het stations-
emplacement te Zutfen; minste inschr. waren A. W. 

k en G. . van der , te Arnhem, 
voor  ƒ01,400. 

Assen, 3 Juli : het vernieuwen van eenige vakken 
klinker  bestrating tussehen Assen en , het bou-
weu van twee gemetselde duikers, beoosten Gieten, 
en het doen van herstellingen aan voorwerpen, tot 
den prov. weg e behooreuc'e; ingek. 2 
bilj. , als: 

. e Jr., te Assen, ƒ 3490 

. Winters, „  idem „  3390 
g „  3050 

. 4 Juli : het maken vau bergplaatson voor 
goederen op de halten Geleen en Blerick, ten be-
hoeve van den spoorweg t naar ; 
ingek. 3 bilj. , als: 
J. W. , te Sittard, ƒ 2975 
J. , „  idem „  2700 
W. Pauli en Zn.. , „  2197 

, 4 Juli : bet bouwen eeuer  steenen brug 
onder ; ingek. 5 bilj. , als: 
E. Everts, te , ƒ 5 70 

. van deo Bosch, „  Opheusoen, „  565 
Vnn 't , „  Bemind. „  564 
A. Jansen, „  Valburg, „  459 

. van Boeseu, „ , „  450 

, 5 Juli : lo. eenige werkeo tot vernieuwing 
van het benedendeel der e en tot 
voortzetting vau de watervrij e bedijking langs den 
linkeroever  dier  rivier ; minste inschr. was A. Volker, 
te Sliedrecht, voor  ƒ206.800. 

2o. de herstellingen en vernieuwingen aan de -
rivierwerken op dun n en Waal, met het 
onderhoud ervau van 1 Juli '70—S0 Juni '77, in 3 
perc; minste inschrijver  voor  de 3 perc. was F. E. 
Terwindt , te Pannerden, resp. voor  ƒ19,200, ƒ 26,000 
en ƒ20,200. 

, 5 Juli : het herbouwen vau een perc. 
iu de Spuistraat voor  rekening van Otto s en 
Zu., onder  beheer  van den architect Y. Bijvoeta Gz.; 
minste inscbr. waren . vau l en Zn., te Amster-
dam, voor  ƒ16,290. 

, 6 Juli : de leveriug vau 60,000 houteu 
dwarsliggers voor  de Staatsspoorwegen, iu 3 perc. 

le perc. 2e perc. 3e perc. 
10,000 eik. 25,300 gren. 25,OOOgren. 
per  ligger 

V. d. e en 
Gips, te . 
(perc. 2 ol 3), ƒ 40,980 ƒ 40,980 

 iuJ.  de s eu 
Zonen, te Wezel, ƒ 3.55 ƒ 1.90 ƒ 1.92 

J. A. v. d. Eerden 
Wz., te Boxtel, 3.25 1.83 1.83 

J. J. v. d. Eerdeu 
, te Boxtel, 3.23 1.86 1.85 

J. . v. , 
te Boxtel, 3.20 

t en Bivort , 
te Antwerpen, 2.97 

é , 
te Brugge, 2.90 1.59 1.57 

Berichten en mededeelingen. 

. 

n 27sten Juni is te Parij s de algemeene ver-
gadering gehouden van de aandeelhouders in 
het Suez-kanaal. Uit het rapport blijkt , dat de 
ontvangsten gedurende het jaar  1875 bedragen 
hebben 30,827,194 fr. , tegen 26,383,515 fr . in 
1874. e uitgaven bedroegen in 1875 17,798,408 
fr. , tegen 17,752,860 fr . in 1874. Er  is, naaftrek 
van den intrest voor  het maatschappelijk kapitaal, 
eene zuivere winst van 1,061,709 fr . 

n komen, volgens de statuten, 71 pet. 
ten bate van de aandeelhouders, sijnde fr . 1.88 
per  aandeel, 15 pet. van de Egyptische , 
10 pet. van de stichters, 2 pet. van het bestuur, 
en 2 pet. van de beambten der . 

Gedurende het jaar  1875 zyn 1494 vaartuigen, 
metende 2,940,708 tons, het kanaal gepasseerd, 
tegen 1264 schepen, metende 2,423,672 tons, in 
1874, en tegen 1173 schepen, metende 2,085,072 
tons, in 1873. t aantal passagiers, die in 
1875 door  het kanaal zijn gevaren, bedroeg 84,446, 
zijnde 14-y4 pet. meer  dan in 1874. n het be-
gin van het volgende jaar  zal het groote besproei-
ings-kanaal geopend worden, dat, uitgaande van 

, den Nyl in verbinding zal brengen met het 
Suez-kanaal. e uitgravingen zyn geëindigd , en 
wat thans nog verricht moet worden, knn in 
minder  dan zes maanden worden gedaan. e 
nieuwe weg, waarvan het eerste gedeelte voor 
twee jaren water  had ontvangen en die eene ge-

heele provincie tot rijkdo m heeft gebracht, zal 
de waarde van de eigendommen der j 
e a en Port-Said aanzienlijk verhoogen en 

tevens het verkeer  op bet Suez-kanaal doen toe-
nemen. 

t rapport is door  de Vergadering goedgekeurd. 
t aantal directeuren is van 21 op 24 gebracht 

en de benoeming van kolonel John Stokes, s 
Wilson en Edward James Standen, als vertegen-
woordigers der  aandeelen van het Britsch Gouver-
nement, tot directeuren bevestigd, 

— e week werd te n een vergade-
rin g gehouden van aandeelhouders in de -
schappij  voor  de nieuwe aldaar  te bouwen opera. 

e zal ingericht worden voor  3000 toeschou-
wers en in n stijl worden ge-
bouwd. t tooneel zal 100 Eng. voeten breed, 
80 diep zijn. Sir l Costa is omtrent de 
acoustiek geraadpleegd, e kosten worden ge-
raamd op 200,000 £ , de ornementen niet mede-
gerekend. n verwacht, dat het nieuwe gebouw 
in Apri l 1877 gereed zal zijn. 

— Naar  men verneemt, heeft de e der 
j  voor  den St.-Gotbard-spoorweg den 

Bondsraad de keuze gelaten tussehen dri e mid-
delen ter  wijziging in de onderneming, en wel: 
1°. uitvoering der  bij  internationaal traktaat vast-
gestelde lijn , doch onder  besparing van 17 mii -
lioen ; 2°. weglating der  zijtakken, gevende eene 
besparing van 37 miilioen; 3". uitvoering van 
het ontwerp-Weber  (hoofdlijn met traject per 
stoomboot over  het Vierwaldsladtcrmeer.) Voor 
het eerste wordt vereischt eeue nieuwe subsidie 
van 50, voor  het tweede uen van 30 en voor 
het derde een van 7 miilioen. 

— n de algemeene vergadering der
Vertin für offentliche Gesundheitspflcge , den 
29sten Juni te p geopend, zijn de vol-
gende besluiten genomen : 

1". e rechtstreek sche uitloozing van stads-
grachtwater  — al of niet vermengd met de fae-
caliün — in stroomende wateren verdient over 
't algemeen uit een sanitair  oogpunt te worden 
afgekeurd. n hoever  zij , naar  gelang van water-
volume , snelheid , geologische gesteldheid der 
rivieren , enz., mag woiden toegelaten, behoort 
zooveel mogelijk in alleszins nauwkeurige wette-
lijk e bepalingen te worden vastgesteld. e Ver-
eeniging geeft ten deze aan de j  in 
overweging, omtrent de stelsels van uitloozing 
op de e rivieren een onderzoek iu te stellen. 
u alle geval echter  acht zij  uit een volkshuis-

houdkundig oogpunt die uitloozing nadeelig. 

2U. e ondervinding leert, dat — bij  ratiu -
neele toepassing van technisch juiste beginselen — 
de bevljeiing van geschikt bouwland het een-
voudigste en meest afdoende middel is om het 
grachtwater  voor  de gezondheid onschadelijk te 
maken, en het tevens ten voordeele der  belang-
hebbenden te doen strekken ten nutte van den 
landbouw. 

3". Wegens de dikwijl s bestaande moeilijkheid 
om zoodanige, voor  de stad goed gelegen, velden 
te verkrygeu, zyn de , die de steden 
met de zorg voor  de belangen der  openbare ge-
zondheid belasten, tevens verplicht, baar  het 
recht van onteigening te verleenen voorzoover 
zulks ter  uitvoering der  noodige maatregelen ver-
eischt wordt. 

— Aan het e van openbare werkeu 
vau het k Portugal is gedurende den 
tij d van zestig dagen van af den 22 i 1876, en 
eindigende den 22 Juli van hetzelfde jaar, des na-
middags te 4 uren de inschrijvin g geopend voor  de 
constructie en exploitatie van een spoorweg, be-
ginnende aan het Station Coïmbra of omstreken 
en aansluitende aau den spoorweg van -
drigo en Salamanea op de Spaansche grenzen. 

e voornaamste voorwaarden voor  de construc-
tie en exploitatie zijn de volgende: 

üe spoorweg moet beginnen ann het Station 
Coïmbra en eindigen aan de Spaansche grenzen, 
nabij  bet dorp Ville-Formosa, daarvoor  in gemeen 
overleg aangewezen door  de regeeringen van Por-
tugal cn Spanje. e voornaamste tusschengele-
gen plaatsen zijn : Santa Comba , Carregal do 
Sal, Netlas, , Celonio, Ville-Francedas 
Naves, Guarda, Cerdeira en Freineda. 

e totale lengte dezer  lij n volgens het door  het 
Portugeesche gouvernement goedgekeurde plan is 
210317 meters, met vijftie n tusschengelegen sta-
tions, benevens het eindstation Coimbia en het 
grensstation. 

t maximum der  hellingen mag bedragen 
U'".i»l  per  meter  en de minimum straat der 
bochten is gesteld op 300 meter. 

Gver  du geheele lyn moeten eenige tunnels, ter 
gezamenlijke lengte van 2.303 meter, eu -0 via-
ducs samen lang 2.533 meters en bovendien 
verschillende bruggen van kleine afmetingen en 
andere kunstwerken gebouwd worden. 

t door  het gouvernement goedgekeurde ont-
werp zal tot bazis voor  de constructie dienen en 
geene veranderingen zullen daarin mogen ge-
maakt worden dan mot voorafgaande toestemming 
van bet gouvernement. 

Te rekenen van den dag der  der  ondertecke-
ning van het contract moet de lij n in deu tij d 
van vier  jaren voltooid zijn. 

t gouvernement verleent aan de onderne-
ming de exploitatie gedurende negen eu negentig 
jaren. 

Om aan de inschryving deel te nemen, is het 
verplichtend provisioneeel de som van 135 Con-
tas de reis (  30.000) te storten. e ondernemer, 
door  het gouvernement gekozen, is gehouden, 
de gestorte som tot 270 Contos de reis (  60.000) 
te verhoogen en de onderteekening van het con-
tract geschiedt, nadat de laatste storting beeft 
plaats gehad. 

t door  het gouvernement goedgekeurde plan 
ligt gedurende bovengenoemde zestig dagen ter 
inzage aan het e van Openbare Werken. 
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E  — Zondag 9 Juli 1876 

— Volgens een telegram van Newyork, beeft 
een speciale trein geheel het vasteland van 
Noord-Amerik a tusschen Newyork en San-Erau-
cico in achtenveertig uren doorloopen. e reis 
eischt gewoonlijk vij f dagen per  gewonen trein. 

. 
. Z. . heeft aan . C. , 

op sijn verzoek, eervol ontslag verleend als tijde-
lij k hoogleeraar bij  de e van Beel-
dende n te Amsterdam. 

— Z. . heeft: lo. den beer  C. n , 
.ingenieur te , eervol ontslag verleend 
als secretaris en architect der  Nederlandsche -
commissie voor de internationale tentoonstelling 
te Philadelphia in 1876; 2o. den beer  C. -
ken voorn, benoemd tot lid dier . 

— r Z. . is goedgekeurd dat door . Over-
mars jr . ten behoeve van J. E. A. Owynne, te 

, afstand gedaan wordt van bet octrooi 
op de uitvindin g van een werktui g tot opvoering 
van water, genaamd pomprad , hetwelk aan eerst-
genoemden voor  tien jaren verleend is, welke ter-
mij n tot vijftie n jaren is verlengd. 

— r den Gouverneur-Generaal van Neder-
landsch e is bij  bet personeel van den 
Waterstaat en 's s burgerlijk e openbare 
werken: 

Verleend: Een tweejarig verlof naar  Neder-
land, wegens ziekte, aan den opzichter  2de klasse 
C. de Waal. 

 tot opzichter le klasse bij  het bosch-
wezen op Java en , de ambtenaar  op wacht-
geld C. F. Borgen ; 

 de detacheering bij  het -
tement der e van den opzichter 1ste klasse 
P. E. Austermann, met bepaling dat hij  bij  zijn 
korps zal worden teruggevoerd. 

Gedetacheerd: bij  het t der e 
de opzichter  derde klasse J, W. T. van Brussel, 
met bepaling dat hy bij  zijn korps zal worden 
gevoerd a la suite. 

Geplaatst: te Soerabaia, de opzichter  eerste 
klasse P. E. Austermann. 

— r den r  van Binnenlandsche Zaken 
is het advies van den Gemeenteraad gevraagd over 
de concessie-aanvraag van den heer , te Am-
sterdam, tot aanleggen van een pier  tegenover  het 
Gemeente-badhuis te Scheveningen. Burgemeester 
en Wethouders stellen den d voor, in overleg 
met al de geraadpleegde autoriteiten, zich tegen 
dit plan te verklaren, omdat door  dien aanleg het 
schoone uitzicht van het terras, evenzeer als de 
vrij e beweging aan het strand, geheel zouden wor-
den belemmerd en die aanleg dus geen voordeel 
voor de badplaats kan opleveren. 

— Aan directeuren der  Friesche en Overijselsche 
Stoombootmaatschappij, te , is tot we-
deropzegging vergunning verleend voor  een stoom-
bootdienst tot vervoer  van personen, goederen en 
vee tusschen n en n en tusschen 

n en Zwolle. 

Utrecht . g 29 Juni had in het sta-
tionsgebouw van den Ned. g de jaar-
lijksche algemeene vergadering van de -
spoor  weg-maatschappy' plaats. Er  waren door 13 
aandeelhouders vertegenwoordigd 36937 aandee-
len, uitbrengende 652 stemmen. 

. . J. Graaf Schiramelpenninck van Nijenhuis 
werd als voorzitter  en . J. C. r als 
vice-voorzitter  der  algemeene vergadering voor 
het volgende jaar  herkozen. 

a werd mededeeling gedaan van het ver-
slag der , waaruit o. a. blijk t dat, ofschoon 
handel en nijverheid nog steeds in kwijnenden 
toestand verkeerden en de concurrentie baar  krach-
ten bleef inspannen, niet alleen ingehaald is wat 
de ontvangsten verleden jaar  minder  bedroegen, 
maar zelfs het buitengewoon gunstige jaar  1873/4 
overtroffen. c belangrijke vermeerdering vun ont-
vangsten werd verkregen zonder dat de exploi-
tatiekosten naar  verhouding stegen. 

e ontvangsten hebben totaal bedragen 
ƒ 5 , 6 8 4 , 5 9 7 . 3 8, zijnde ƒ 1 7 0 , 6 3 1 . 37 meer  dan in 
het vorige en zelfs ƒ 69,574.53 V. meer  dan in 
het bij  uitstek gunstige jaar  1873/4. 

t aantal reizigers vermeerderde met 147,704 
tegen bet vorige en met 126,603 tegen 1873/4. 

t vracht- en koupmansgoederenvervoer  ver-
meerderde in tonnenmaat met 41,410 tons. e 
daling der  vrucht gaat gepaard met een meeidere 
uitbreidin g van het verkeer en geeft daarom 
minder  reden tot ongerustheid. 

t bestelgoederenvervoer  vermeerderde met 
2051 tons. 

Op de nieuwe lijnen ontwikkelde het verkeer 
zich gestadig. 

Na aftrek der  kosten van exploitatie bedraagt 
het saldo der  ontvangsten4 ƒ 3,441,751.80'/, tegen 
ƒ 3,283,836.75y3 in het jaar te voren. n ver-
houding tot de ontvangsten hebben de exploi-
tatiekosten bedragen 39.45 pCt. tegen 40.44'/, 
pCt. in 1874/75. e netto-ontvangsten bedroegen 
ƒ 2,604, 707.74'/, tegen ƒ 2 , 4 3 1 , 5 5 4 . 24 in 1874/75. 

e geheele uitdeeling bedraagt ƒ 19 per  vol-
gestort aandeel, zijnde rui m 7.91 pCt. tegen 
7.44 pCt. in 1874. 7.75 pCt. in 1873, 8.12»/, 
pCt. in 1872 en 7.77 V» pOt in 1871. 

e leening vau 1838 voor den weg Amster-
dam—Arnhem sloot op het einde van het boek-
jaar met een schuldenlast van ƒ 5,083,000. e 
netto-ontvangst bedroeg ƒ 1,044,756.38, waarvan 
voor  uitdeeling beschikbaar ƒ 261,189.01)'/, en 
voor  allossing ƒ 783,537.28',,. Er  kan dus, be-
halve de rente a 4'/a p U . ƒ 51.38'/, op elke 
obligatie van ƒ 1000 uitgedeeld worden. 754 
obligatien kunnen met 104 pCt. worden afgelost. 

t reservefonds bedroeg op 30 Apri l
ƒ 4 4 7 , 0 6 0 . 1 71 / , . t fonds ter  vernieuwing van 
locomotieven steeg tot ƒ 471,885.891/,. t on-
dersteuningsfonds, ten behoeve van beambten en 
bedienden der , wint jaarlijk s in 

kracht . Gedurende het afgeloopen jaar  werd 
ƒ 9475 uitgekeerd. 

Al s commissarissen moesten aftreden de heeren 
. N. P. J. , . J. J. , J. A. 

Baron van k en Ebenezer  Pike, en 
als directeur de heer J. Staats Forbes. 

Op voorstel van den voorzitter  werden allen 
herkozen, en ter  voorziening in de bestaande 
vacature als commissaris gekozen . . -
jaards van Scherpenzeel, waarna . AmesholT 
als president en de heer  Staats Forbes als vice-
president der e werden benoemd. 

e balans werd goedgekeurd en de uitkeer  ing 
vastgesteld, gelijk hierboven vermeld. 

. Sedert jaren wordt in deze ge-
meente over het gemis aan een goed tooneel-
gebouw geklaagd. t heeft den heeren . . 
Baale, . J. J. Cremers, . J. . Groneman, 
Jhr . . J. . e QuintUB, . Jacques Op-
penheim, . B. van , J. E. Scholten en 
Prof. Tellegen aanleiding gegeven, aan hun me-
de-ingexetenen een circulair e te zenden , waarin 
het tweeledig verzoek wordt gedaan: 1". zich be-
reid te verklaren mede te werken tot oprichtin g 
van een goed tooneelgebouw; 2°. een som van 
hoogstens /' 5 beschikbaar te stellen ter  bestrij-
ding der  voorloopige kosten. 

. Voor  examen C art . 61 (civiel-ingenieur) 
aan de Polytechnische school hadden zich 28 ean-
didaten aangemeld, waarvan 3 zicb terugtrokken. 
Afgewezen werden 6, toegelaten de heeren: S. 
W . Becking, . E. Beunke, J. de Booy, C. . 
J. g van den Bosch, A. . J. Bouten, J. 
W . O. . Bueninck, . A. . , S. O. 
Everts, . . , A. W. , J. A. -
hoven, i l . . van , J. de , A. P. -
chior, J. G. , . , Jhr . B. W. F. 
van , J. A. , J. . E. Triebart . 

Voor  examen C art. 62 (architect) hadden zich 
2 eandidaten aangemeld. Toegelaten werden de 
heeren W. C. s en Jhr . B. W. F. van 

. 
Voor  examen C art. 63 (scheepsbouwkundig 

ingenieur) had zich 1 candidaat aangemeld, die 
afgewezen werd. 

Voor  examen C art. 64 (werktuigkundi g inge-
nieur) hadden zich 5 eandidaten aangemeld, waar-
van 2 werden afgewezen. Toegelaten werden de 
heeren: Th. A. Bertrand, . Blooker en . E. 
van Gelder. 

Voor  examen B art . 60 (technoloog) hadden 
zich 13 eandidaten aangemeld, waarvan 3 zich 
terugtrokken en 6 werden afgewezen. Toegelaten 
werden de heeren i J. Boas Boasson, O. W. Eek-
hout, . A. van , C. A. O . 

. 

. 
r  of van wege het Bestaar  van het Wa-

terschap der r de l o. a. zal 
worden 

: 
t gedeelte van bovengenoemde r i -
v ier  tusschen Boxtel en St. Oeden-
rode, met bijvoeging van de verbe-
terin g van de Essche S t room tus-
schen r en Ois terwyk i n twee 
perceelen en i n massa. 

t eerstgenoemde werk is begroot 
op ƒ 7 8 1 1 0 .— 
en het tweede op . . . > 9095 — 

T e samen, ƒ 8 5 2 0 5 .— 
e tijdsbepaling volgens Art . 8 van het Bestek 

van liet eerste werk is verlengd met 5 maanden 
en alzoo gebracht op 15 maanden. 

Bestekken zyn op franco aanvrage tegen beta-
ling van f 0.50 per  stuk verkri jgbaa r  bi j  den 
Secretaris-Penningmeester tc Boxtel en b|j 
den r te Stratum. 

Aanwijzin g op het terrein wordt gedaan voor 
het gedeelte Boxtel.St. Oedenrode op den 10 
Ju l i , beginnende by' de Ontlastsluis te St. Oeden-
rode des morgens ten 9 ure, en voor de Ëssche 
Stroom op den 14 J u l i , beginnende luj  den 
Watermolen te Oisterwyk des morgens ten 9 ure. 

n te bekomen bij  den r 
v an het Waterschap te stratum. 

n in te zenden vóór of op 
den 19 J u l i 1876, bij  den Secretaris-Penning-
meester te Boxtel. 

Opening der  biljetten op het s te Boxtel 
den 20 Ju l i des middags ten 12 ure. 

. 
(Voor  rekening van den Staat der  Nederlanden.) 

Up  den 1 «"  Augustus 1876, des na-
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 

j  tot Exploitati e van Staatsspoorwegen 
bij  de e n te Utrecht, van: 

Bestek no. 161. 
t maken van een S T E E N E N W A C

E te Souburg, t en be-
hoeve van den spoorweg v an -
daal naar  Vl iss ingen. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art. 18 van bet Bestek. 

t Bestek ligt van den 8sten Juli j  1870 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij  de e 

n en aan bet bureau van den r 
te Bergen-op-Zoom en is op franco aanvraag op 
gemelde plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven door  den Sectie-
r  te Bergen-op-Zoom. 

e aanwijzing op het terrein tal geschieden 
den 2isten Juli j  1876. 

Utrecht, den 8sten Juli j  1870. 

E S 
kunnen dadelijk werk vinden te Nijmegen. 

Brieven en aanbevelingsstukken franco in tc 
zenden aan den Boekhandelaar . C. A. E 
te Ngmeyen onder  letter  O. T. 

E STATEN van de provin-
cie  brengen ter  kennis van be-
langstellenden, dat, met ingang van 1 Augus-

tus 1876, kunnen worden geplaatst ann het Bu-
reau van den Provincialen r van 
den Waterstaat in  te  : 

a. een  op eene vaste 
jaarlijksch e bezoldiging van / 1200. 

6. een  op eene vaste 
jaarlijksch e bezoldiging van / 800 i .i /1000. 

c, een  tevens
 op eene vaste jaarlijksch e bezoldi-

ging van / 600 tot / 800. 
Aan bovengenoemde betrekkingen is tevens ver-

bonden pensioen op den ouderdom van 65 jaren, 
en na 30 jaren dienst, ten bedrage van de helft 
der jaarwedde gedurende het laatste jaar  genoten. 

Sollicitanten naar de bovengemelde betrekkin-
gen worden uitgenoodigd, zich bij  eigenhandig 
geschreven adressen te wenden lot Gedeputeerde 
Staten, met vermelding van hunne tegenwoordige 
en vroegere betrekkingen, en onder  overlegging 
der volgende stukken: 

a. geboorte-acte; 
b. bewijs van goed gedrag: 
c. certificaat van een geneesheer, betreffende 

den gezondheids-toestand; 
d. teekeningen en verdere bescheiden , die lot 

aanbeveling kunnen strekken. 
Vroegere behandeling van Waterstaatswerken 

strekt tot aanbeveling. 
e stukken moeten vrachtvri j  ingediend wor-

den nau het gebouw voor  het Provinciaal Bestuur 
van  te  vóór of uiterlijk 
op den 12 Julij  1876. 

, den 22 Junij  1876. 

e Gedeputeerde Staten ran

VA N , Voorzitter. 

VA N , Griffier. 

. 
T BESTUU r  Amsterdamse!» Omnibus-

y is voornemens op Vcmdttrdag deu 
13en .luli 187(1 ann te bested 

de levering van houten dwars- en 
langsliggers. 
t bestek is ad / 0.30 tc verkrijgen ter  Stoom-

drukkeri j ,  *  VAN -
. 

n geeft de i A.
VA N UENÜT, te Amsterdam. 

T E : 
14 stuks gebruikte, doch in zeer  goeden staat 

zijnde  , met houten wielen cn 6 
stel ijzeren wieltjes, te zamen of afzonderlijk . Te 
bevragen bij  A.  te

G 11  1870, 
in bet 

T i m m e r h u i s te , naar 
de lever ing van 540 G E G O T E N E 

N N van diverse inr ic h 
t ing , benoodigd tot ui tbreidin g van 
het buizennet der . 

e vuorwaarden liggen, op de gewone dagen 
en uren, ter  lezing op het bureau voor de
selijke Werken enz., in het Timmerhuis en zyn, 
voor den prij s van 10 cents, verkrygbaar bij 
Wed. 1'. VA N E en ZOON, Boekdruk, 
kers in den , n" . 73. 

. 
e  der  gemeente Arnhem 

zal g 18 Juli j  1876, 's namiddags 1 ure, 
in het openbaar ten Gemeentehuize aanbesteden: 

1'.  enz., 

2".

Bestekken tegen betaling ter  Secretarie verkrijgbaar . 

Op aanvrage wordt franco toegezonden monster 
van een geheel nieuw soort 

dat buitengewoon  en goed 
 is, dat niet breekt en nimmer 

geel wordt. 
Verkrijgbaa r in rollen van 30 bij  1 . 

Th. J. , 

E. . . 

T E 

Specialiteit van  ter  bewerking van 

 en schetsen op aanvrage. 

k „de e " 
 Jc

t e . 
Vervaardigen - cn , 
volgens eigen systeem. 

S &  VAN . 
Eiajeuaars van /.uilen- en » 

in , 

Straatkei jen, Por t land-Cement, 

Sieuwehaven \.z\jde 5 5, . 

k van , Specialiteiten in 
, , -

en . 

S 6 6.) 

N VA N , 

.  &, ZOON , 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketel! ter  directe levering voorhanden. 

E OE N 

door wie ook tot 
Nederland aangenomen op gelijki 

. S . A V J E 3 J F t S , 

geeft berigt dat door  haar tot eenige A G E N T E N voor den 

verkoop van  zijn aangesteld : 

S &  C°. te Amsterdam en 
E T cV C°. fee . 

het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt eu orders voor  geheel 
voorwaarden als aan de Fabr iek . t weg N" . 3, te Amsterda» 

 en N van Waterpas- en 
Boekmeet- instrumenten, alle soorten vau 
Equerres, Bakens, geykte . 
Teekengereedschap, enz. enz. 

F. W. T te t 

beveelt zich voortdurend aan tot dekking van 
, Goten, P la t ten enz., met zink, lood of 

leijen, en verder  voor de levering vnn alle moge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken tink of koper, alsmede Gas- en Waterleidingen. 

Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ  n.— 
twee regels » » 15.— 
dri e regels  » 20.— 

P l e y a l er * t'oanp, Amsterdam. Alle bouwonii* 
inenten in cement, gips, ent. Portland-Cement *  ƒ7.25 per  vit 

e c k er A B u d d l n g h , Amhrm. Waterpas-
, balansen, bascules. 

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 N  AC E , te Arnhem. 

Gedrukt by G. VV , VA N  C # te Arnhem. — All e stukken en advertentien te adresseeren aan den r F. W. VA N T JGsa. te Arnhem. — Uitgave van 1). A. . 

Elfde .  29. Zondag 16 Juli 1876. 

VOO

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

: 

t Zondags. Prij s per 8 munden f 1.65. n ubouueert zich voor 

een jssrguut. Afzonderlijk e noinmere bij  .'oornitbeitellin  15 cent. 

n en n te n aan 

de e te . 

: 

Van 1—5 regel» ƒ 1.—, verder  voor  eiken regel plaatsruimte 20 cent» en 10 cents 

vooreen nommer vau betbhul. Advertentien vuor  bet buitenland 2B cent» per regel. 

Berichten en mededeelingen. 

. 

n den Gemeenteraad van n werd 
dezer  dagen eene voordracht behandeld om het 
jaarlijksch e traktement van den Stads-architect, 
den heer e Joues, te brengen van 1500 £ 
( ƒ 1 8 , 0 0 0) op 2250 £ ( ƒ 2 7 , 0 0 0) en om deze ver-
hoogde jaarwedde te doen ingaan met 1 Juli 1873. 

j  de hierover  gevoerde discussién bleek, dat 
de Architect aan de gemeente belangrijke som-
men had bespaard en dat hij  zoovele publieke 
werken had ontworpen en uitgevoerd, dat alleen 
over de laatste dri e jaren daarvoor  door  een par-
ticulier  Architect 31,500 £ (ƒ 378,000) zou zijn 
berekend. 

Ten slotte werd een amendement voorgesteld 
en aangenomen, waarbij  het traktement van den 
heer  Jones werd bepaald op 2000 £ (ƒ 24,000) 
's jaars, met bepaling dat zulks werd gerekend 
in te gaan met s 1875. 

e Gemeenteraad van n heeft eene 
prijsvraa g uitgeschreven voor een bronzen stand-
beeld van den r  vorst Von Bismarck, 
dat op de Augustiner-plutz zal worden geplaatst. 

e modellen, ter  hoogte van 0.50 meter, wor-
den tot 15 Augustus a. s. ingewacht, terwij l de 
uitgeloofde premien respectievelijk 1000 en 500 
marken bedragen. 

e jur y van beoordeeling bestaat uit de hee-
ren: Schrader,.historieschilder te Berlijn ; Wittig , 
beeldhouwer te p en , architect 
te ketilull . 

Situatieteekening van het terrein en verdere 
inlichtingen worden op aanvrage verstrekt. 

— A t Bestuur der  sociëteit
llarienplat z O*0. G, 8 en 10 te , heeft 
eene prijsvraag uitgeschreven tot uitbreidin g der 
localiteit en daarvoor  twee prijzen van resp. 1000 
en 500 marken uitgeloofd. 

t programma, met situatieteekening en voor-
waarden , is op aanvrage te bekomen. e ont-
werpen moeten ultimo Augustus zyn ingediend. 

— A e kerkeraad van de e te 
n wenseht eene nieuwe begraafplaats aan 

te leggen en heeft daartoe eene prijsvraag uitge-
schreven, waarbij  de prijzen zijn bepaald op 1500, 
1000 en 000 marken. 

t programma is aan de kanselarij  van den 
kerkeraad te bekomen. 

jj t wetsontwerp voor  de wereldtentoonstel-
ling , in 1878 te Parij s te houden, berust op de 
volgende financieele gronden: 

Uitgaven : s (constructiën , trans-
porten, enz.) fr-  18 000.000. 

Trocadéro en zijne aanhoorig-
heden 

Verbreeding van de brug (pont 
de Jena) tot 40 meters. . . . 

Plaatsing van stoommachines 
om in de verschillende deelen van 
de tentoonstelling het water op 
te voeren 

Onkosten voor  personeel en toe-
zicht, toelagen, verschillende on-
voorziene onkoBten _ 

Totaal. . 35.000.000 

Ontvangsten: Entreegelden, ver-
hurin g van plaatsen, voorrechten 
in den omtrek van de tentoon-
stelling, verkoop van boekjes, enz. 

Subsidie van de stad Parijs, 
behoudens goedkeuring van den 
tiemeentcraad 

Totaal. 

7.000.000. 

2.000.000. 

1.500.000. 

C.500.000. 

fr . 19.000.000. 

» 0.00O.OOO. 

fr . 25.000.000. 

Alzoo blijf t er  ten laste van den Staat eene 

som van 10 millioen franken, doch naar  alle waar-

schijnlijkhei d zal dit cijfer  niet bereikt worden. 

. 

'S-Gravenhage. /.. . heeft benoemd tot ar-

chitect van de nieuwe museumgebouwen te Am-

sterdam F. J. 11. Cuypers, architect aldaar. 

— r den Gouverneur-Generaal van Neder-
lundscb e ziju bij  den Waterstaat en 
's s Burgerlijk e Openbare Werken benoemd: 
tot ingenieur der  l ' w klasse J. A. de Gelder, 
laatstelijk die betrekking bekleed hebbende, met 
bepaling, dat li\j  wordt toegevoegd aan den 
hoofdingenieur, belast met eene zending in het 
belang der  Uatavische havenwerken, J . A . A. Wal-
dorp; wordende bij  in verband daarmede bijzij n 
korps voorloopig gevoerd d la suite; tot ingenieur 
der "  klasse J. . Pluim , thans belast 

met de waarneming dier  betrekking rn tot inge-
nieur der  3J '  klasse de adspirant-ingenieur» C. 
van , B. s en E. A. F. von Essen. 

Voorts verleend: cen tweejarig verlof naar  Ne-
derland , wegens ziekte, aan den architect 2d' 
klasse J. . n en belast: met de waar-
neming der  betrekking van opzichter 2J c klasse 
bij  den Waterstaat en 's s Burgerlijk e Open-
bare werken, de eervol uit 'a lands dienst ontsla-
gen opzichter 2d c klasse P. J. . 

— Nadat in de g van 8 
Juni 1876, ter  vervanging van de aftredende 
raadsleden VV. C. A. Staring, P. Galand en J. P. 
de Bordes, tot leden van den d van Bestuur 
zijn benoemd de leden J. van der  Vegt, A. J. 
Voorduin en A. W. Egter  van Wissekerke, die 
allen die benoeming hebben aangenomen, zijn in 
de vergadering van den d van Bestuur van 
het k t van s verkozen: 
tot president het raadslid Jhr . G. J. G. , 
tot vice-president het raadslid N. T. , 
tot penningmeester het raadslid A. J. Vuorduin . 

— Tot leden der  Jury voor de Exposition in-
ternationale e et de Sauvetage te Brussel 
zijn voor  Nederland benoemd de heeren . B. 
Carsten, 'te 's-Gravenhage, en P. W. Steenkamp, 
te Amsterdam, leden van de Nederlandsche -
commissie dier  tentoonstelling. 

— e r der  openbare reiniging te 
, de heer  E. Buttinger, heeft wegens zijne 

benoeming tot burgemeester  van Wedde met 1 Aug. 
eervol ontslag uit eerstgemelde betrekking ver-
zocht en verkregen. 

's Gravenhage. t voorloopig verslag op 
het wetsontwerp tot bekrachtiging eener  overeen-
komst met de j tot Exploitati e van 
Staatsspoorwegen is verschenen. t wetsontwerp 
is over het algemeen in de afdeelingen gunstig 
ontvangen. Algemeen keurde men het goed, 
dat de g aan de . de 
hand gereikt en een nieuwe overeenkomst met 
haar gesloten heeft, want de bestaande concessie 
leverde ongunstige resultaten op èn voor  den 
Staat èn voor het verkeer — dat wil zeggen voor 
het algemeen belang — èn voor de Exploitatie-

. Zeer  vele leden betreurden het, 
dut de g zich niet het recht had voorbe-
houden de exploitatie der  Staatsspoorwegen ten 
allen tijd e te uausten, en er  werden ook nog 
andere bezwaren te berde gebracht, maar de 
meerderheid wenschte zich te plaatsen op het stand-
punt der g en erkende gaarne, dat de 
nieuwe overeenkomst niet alleen verre de voor-
keur  verdient boven de bestaande, maar  ook, op 
zich zelf beschouwd, in menig opzicht is goed te 
keuren. 

— Naar  wij  vernemen, heeft de Commissie voor 
het huldeblij k der  Nederlandsche jeugd op het 
graf van . lieve, de uitvoering daarvan opge-
dragen aan den heer  W. B. G. , leeraar 
aan de e Burgerschool en beeldhou-
wer te . (N. v. d.

Amsterdam. r bet h Bestuur 
zijn op de voordracht voor  den te benoemen -
recteur  der  Stadsreiniging geplaatst: A. Vervoorn, 
upzichter bij  den Waterstaat te 's-Gravendeel, en 
J. , burgemeester en secretaris der  ge-
meente Valkenburg ) 

— t was den 8'"  dezer 40 jaren geleden, 
dat de heer W. Ekelmuns, hoofdopzichter der 
aard- en waterwerken, in betrekking trad aan 
het Stads-waterkantoor  alhier. Bij  deze gelegen-
heid zijn den jubilari s vanwege Burgemeester en 
Wethouders en andere autoriteiten, benevens door 
zijne mede-ambtenaren, stoffelijke blijken van be-
langstelling geschonken. 

— n de raadszitting van 13 dezer is, na een 
langdurig comité-geiierual, besloten de benoeming 
vau een directeur  voor de stadsreiniging tot na-
der aan te houden. Wellicht staat dit uitstel in 
verbnnd met het rapport van Burgemeester en 
Wethouders over de aan die betrekking te ver-
binden werkzaamheden, waaraan wij  het onder-
staande unlleeneu: 

n de eersto plaats moet worden voorzien in 
het verrichten der  taak die, krachtens de couces-
sie van 0 Augustus 1847, op de schouders rust 
der j  tot bevordering van w 
en g in Nederland. e bestaat 
hoofdzakelijk in het ophalen vun haardasch en 
vuilnis, het plaatsen eu schoonhouden vun open-
bare secreten en urinoirs , het ledigen van beer-
kuilen eu het verzamelen eu verwijderen van den 
afval der  vilderi j  en der  groente- eu vischmark-

ten- e min bevredigen de uitkomst van de werking 
dezer j  is wellicht voor  een deel daar-
aan toe te schrijven, dat, wij l hare taak niet 
omvangrijk genoeg was, een groot deel van het 
voortgebrachte vuil öf door  anderen verzameld 
werd öf verloren ging. 

Bij  eene nieuwe regeling behoort dit zooveel 
mogelijk te worden voorkomen, en daartoe dient 
a«n den stadsreinigingsdienst de verzameling van 
al' het vuil tc worden verbonden. 

n hoofdzaak bestaat dit uit het strantvuil , de 
zoogenaamde storthoopen langs de boorden van-, 
enj  het drijvende vuil in de grachten, de haard-
afch en den keukenafval, de privaatstofien en den 
afval der  fabrieken. 

s art . 37 der  Algemeene Politieveror-
dening moeten de ingezetenen zelven de straat 
vdjor  hunne huizen vegen. Alleen do markten, 
pleinen eu enkele groote wegen, waarlangs geen 
hui/en staan, worden van gemeentewege door  de 

j  voor  den Werkenden Stand geveegd. 
t saamgeveegde vuil moet, krachtens de be-

staande bepalingen, op hoopen gelegd of in een 
vuilnisbak gestort worden, teneinde door de 

j  tot Bevordering van w en 
g te worden weggeruimd. 

, die hier  noodig is, —zal het 
saamgeveegde vuil , voorzooveel dat niet in den 
vuilnisbak is gestort, zich niet weder  versprei-
den,  ontbreekt tot nutoe hierterstede en is 
ook niet wel bereikbaar, tenzij  het vegen en ver-
zamelen en het verwijderen in één hand is. -
tusschen is het ons niet wenschelijk voorgekomen 
hr t straatvegen van den geheelen openbaren weg 
in handen te nemen, en hebben wij  gemeend ons 
te moeten bepalen tot het blijven vegen van dat 
gedeelte van dien weg, dat nu reeds van ge-
meentewege, door  tusschenkomst van de -
schappij  voor den Werkenden Stand , geschiedt. 

e geldt omtrent de straatgoten. e 
groote meerderheid der  in vele straten nog be-
staande en met planken gedekte straatgoten, 
wordt door de ingezetenen of, van hunnentwege 
door de j  voor  den Werkenden Stand 
schoongemaakt. Voorshands moet dit o. i . zoo 
blijven en moet de r der  Stadsreiniging 
maatregelen treffen om te voorkomen, dat het 
verzamelde vuil op den openbaren weg, of, zooals 
veeltijds geschiedt, in de gracht wordt gestort. 

t schoonhouden der  overige straatgoten, die 
thans van gemeentewege door  meergenoemde 

j  worden gereinigd, behoort echter 
door de Stadsreiniging te worden overgenomen. 

t opruimen der  storthoopen, langs de boor-
den der  grachten, geschiedt thans van gemeente-
wege bij  aanbesteding. e daarbij  verzamelde stof, 
grootendeels van organiscben oorsprong, behoort 
op den mesthoop thuis. t is dus regelmatig, 
dat dit werk door de Stadsreiniging worde ver-
richt , maar  vermits het in nauw verband staat 
tnet het gewone baggerwerk in de grachten , dat 
o. i . op den tegenwoordigen voet kan geregeld 
blijven , achten wij  het verkieslijk , dat de afdeeling 
Publieke Werken blijv e voortgaan met het oprui-
men der  storthoopen, doch de verzamelde stof 
aan den Stadsreinigingsdienst afsta. 

Bij  de organisatie van den nieuwen dienst be-
hoort ook het opvisscfaen van drijvend vuilnis 
anders te worden geregeld. t geschiedde vroe-
ger in eigen beheer; thans, nu het bij  aanbeste-
ding wordt verricht , ziju de klachten over  onvol-
doende ophaling niet geringer. 

Word t het een onderdeel der  Stadsreiniging, 
dan vertrouwen wij) , dnt de klachten zullen ver-
minderen. 

t verzamelen van privautstolfen laat hierter-
stede veel te wenschen over, al bepaalt ook art. 
437 der  Algemeene Politieverordening, dat de 

j  ter  bevordering van w en 
g in Nederland, gedurende deu tij d 

eu onder dc voorwaarden by de concessie bepaald, 
alleen gerechtigd is tot de ophaling en verzame-
ling dier  stollen. 

Allerle i personen houden zich met dit werk 
bezig, en zulks, zoowel krachtens de laatste 
woorden vun gemeld art., luidende:  behoudens 
het eigendomsrecht der  ingezetenen op die stoffen", 
als krachtens de artikelen 432, 433 en 434 dier 
verordening, welke, in verband met de voorge-
nomen organisatie, herziening vereischten. t 
klemt te meer, nu in den laatsten ujd groote 
hoeveelheden privoutstof van Gemeentewege door 
het pneumatische stelsel worden opgehaald eu 
bet zicb laat aanzien, dut ook de toepassing vau 
het tonnenstelsel eeue meer of minder  aanzien-

e uitbreidin g zal verkrijgen . 

Boven werd reeds herhaaldelijk de j 
voor  den Werkenden Stand genoemd. 

e j  bestaat eene overeenkomst, 
welke haar  verplicht tot het vegen der  pleinen 
en bruggen , en der  omgeving van de nachtwacht-, 
brandspuit- en commissaris-huisjes en der  straat-
goten langs verhoogde voetpaden: tot bet schoon-
maken van de zinkputten en zinkkuilen der  ge-
meenteriolen, tot het besproeien van den , 
tot het schrobben der  Zeevischmarkt en tot het 
opruimen van sneeuw op de plaatsen, die geveegd 
moeten worden. Voorts zijn met die j 
verschillende abonnementen gesloten voor het 
vegen der  straat en het schoonmaken der  straat-
goot vóór gemeentegebouwen. 

A  deze werkzaamheden, zoomede het besproeien 
der macadam-wegen en bet ophalen van oester-
en mosselschelpen, wat thans door de Gemeente 
in eigen beheer  geschiedt, vallen op het gebied 
der Stadsreiniging en behooren door  den r 
van dezen dienst te worden geregeld. Elders 
wordt daartoe nog, behalve het straatvegen, ge-
bracht : dc puinopbatiug en bet baggerwerk in 
de grachten, doch wij  hebben gemeend, in deze 
diensten voorsbands geene wijziging te moeten 
brengen. 

Naar onze zinswijze moet dus het werk der 
Stadsreiniging omvatten: 

1. het ophalen der  haardasch en vuilni s van de 
woningen der  ingezetenen, der  fabrieken, van de 
markten, de openbare wegen en de vaartuigen 
in de dokken ; 

2. het ophalen van privaat-tallen, verzameld 
door hét pntumatische en het tonnenstelsel en 
het ledigen van beerkuilen; 

3. het vegen der  straat op de pleinen en brug-
gen, en op ulle wegen die, naar  aanleiding van 
art . 37 der  Algemeene Politieverordening, niet 
door de ingezetenen behoeven te worden geveegd ; 
het schoonhouden der  visch- en groentemarkten 
en der  omgeving van de op den openbaren weg 
staande huisjes voor  beambten der  Gemeente ; 

4. het besproeien der  sub 3 bedoelde pleinen 
en wegen ; 

5. het schoonmaken der  straatgoten, voorzoo-
veel dit niet, naar  aanleiding van art. 37 der 
Algemeene Politieverordening, door  de ingezetenen 
moet worden gedaan, en van de open goten langs 
de verhoogde voetpaden; 

tl . het schoonmaken der  gemeente-riolen met 
hunne zinkputten en zinkkuilen, alsmede der 
openbare privaten en urinoir s ; 

7. bet opruimen van sneeuw van de plaatsen, 
die van gemeentewege worden geveegd; 

8. bet vegen der  straat eu het schoonmaken 
der straatgoot vóór de gemeentegebouwen en op de 
daarbij  behoorende binnenplaatsen; 

het opvisschen van drijvend vuilnis, eu 
10. het opzamelen van oester- eu mosselschelpen. 

t bijeengebrachte vuil moet op een of meer 
opslagplaatsen verzameld en aldaar  in zoodanigen 
toestand gebracht worden , dat het zooveel moge-
lij k als meststof kan worden verkocht. Ook de 
verkoop dier  stolfen en de verantwoording van 
de opbrengst daarvan behoort tot de bemoeiingen 
vun den te benoemen . 

e dit een en ander  moet worden geregeld 
kan eerst later  worden uitgemaakt, wanneer 
de r  daaromtrent  denkbeelden ge-
vestigd heeft, en instaat is de vereischte 
voorstellen te doen, en met name is het niet 
ons voornemen reeds aanstonds, bij  het over-
nemen der  taak van de j  voor 

w en , ook die van de 
y voor den Werkenden Stand, voor-

zooveel die bij  de bestaande overeenkomsten tus-
schen die j en de Gemeente is ge-
regeld, te aanvaarden. Een meer  geschikt tijd -
stip schijnt daartoe, wanneer  het werk van eerst-
genoemde j is overgenomen, en die 
dienst geregeld wurdt verricht . 

Wi j  hebben intusschen gemeend, dat uwe Ver-
gadering iu groote trekken deu omvang vau den 
dienst behoorde aan te geven, eu kun zij  zich 
vereenigen met hetgeen daaromtrent door ons 
is aan de hand gedaan, dan stellen wij  haar  voor: 

 Burgemeester eu Wethouders uit te nood igen, 
in den aungeduiden geest de instructi e voor den 

r der  Stadsreiniging vast te stellen; 
«hen te machtigen, de bestaande overeenkomsten 

met de j  voor  den Werkendeo Stand 
tegen het door hen meest geschikt geachte tijd -
stip op te zeggen." 

. n de zittin g der  Provinciale 
Staten van Friesland lichtte de heer  Buma zijn 
plan toe betrekkelij k het droogmaken eu kanali-
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seeren van meren en poelen in die provincie. t 
heeft ten doel aan het opstuwen van water  en 
het verondiepen vnn de kanalen een einde te 
maken, zoomede om den grond in cultuur te bren-
gen. e voorsteller  beoogt het particulier  ini -
tiatief te laten werken, liefst door een groote 

, maar  wil dit steunen door  geldelijke 
subsidie van het . Volgens overgelegde knar-
ten omvat zijn plan 18 meren en poelen, ter  ge-
zamenlijke oppervlakte van 9947 hekt., waarvoor 
hy een subsidie wilde verstrekt zien totf 59G,7G0; 
voorts zouden er  volgens dat plnn moeten gemaakt 
worden -48,780 strekkende . kanaal 1«*  klasse, 
waarvoor een subsidie ad f 292,680, en verder 
nog 42,150 strekkende . knnaal 2d e klasse. 
waarvoor cen subsidie ad f 126,450, zoodat het 
geheele plan aau de provincie f 1,015,890 zou 
kosten. t voorstel is aun Gedeputeerde Staten 
gerenvooieerd, om, den nieuwen hoofdingenieur 
gehoord, daarover in de wintervergadering te 
rapporteeren. 

e Staten van dit gewest hebben den termij n 
voor de voltooiing der  ontworpen buurtspoorwegen 

r  en 
n met één jaar 

verlengd. e Vergadering heeft de bekende le-
gaten van . . A. Bntna, tc , ten be-
drage van ƒ 1 0 0 , 0 00 en f 15,000, aanvaard. 

t bouwen van droge dokken 
behoort tot de moeilykste vraagstukken der  wa-
terbouwkunde; mocht men zich aanvankelijk ver-
blijden in den goeden uiislng van dien bouw le 
dezer  stede, de grondverzakkingen, die thnns 
nabij  het gebouw voor het stoomwerktuig zijn 
ontstaan, geven ernstige bezorgdheid, en zonder 
dat het mogelijk is den omvang van het onheil 
vooralsnog te bepalen, heeft men de passage over 
de schipbrug gestremd. 

t is te hopen, dat men er  spoedig in moge 
slagen de oorzaak van het ongeval op te sporen 
en door  doeltreffende voorzieningen de herhaling 
te voorkomen. 

e bekende Snooker  Waterpoort wordt 
met cen gedeeltelijke amotic bedreigd. Burge-
meester  cn Wethouders hebben nl. aan den d 
voorgesteld, het middelste gedeelte weg te breken, 
met het oog op den botiwvalligcn toestand, waarin 
het verkeert en de hooge kosten — pi. in. f 5000 — 
die een restauratie zou eischen. Over dat voor-
stel zijn in den d langdurige discussién gevoerd, 
en met warmte werd er  op aangedrongen, het 
eenige overblijfsel uit ouden tij d te laten voort-
bestaan. Er  is dan uok besloten, hot punt aan te 
houden en aan een Commissie van deskundigen 
een onderzoek naar den toestand te laten doen, 
en een begrooting van kosten bij  den d in 
te dienen. 

n l l v deur  werd het SSjarlg 
bestaan van de j  door het 
Bestuur  feestelijk herdacht. t machinegebouw, 
staande bij  de hofstede n alhier, was zoo-
wel in- als uitwendig smaakvol met groen, vlag-
gen en guirlandes versierd; van de groote standpijp 
wapperden de Engelsche en Nederlandsche vlaggen, 
terwij l mede op het terrein aldaar en nan het 
zoogenaamde Oranjewater in de duinen eerebogen 
en versieringen waren aangebracht. e feeste-
lijkheden werden voornamelijk gehouden op de 
buitenplaats van den heer W. van der  Vliet te 
Vogelenzang, een der  oprichters van de -
schappij. t feest werd o. a. bijgewoond door 
de Burgemeesters van Amsterdam, , -
stede en . t werd besloten met 
het afsteken van eenig vuurwerk en verlichtin g 
met bengaalseh-vuur van het machinegebouw. 

-— n het Weekblad van het Nederlandsch Tijd-
schrift voor Geneeskunde schrijf t . Al i Cohen, 

r  van het Geneeskundig Staatstoezicht 
te Groningen, het volgende: 

oUit het verslig, door  den d van Toezicht op 
de spoorwegdiensten aan den r van Bin-
nenlandsche Zaken uitgebracht over  het jaar  1875, 
blykt : 1°. dat van reizigers door den dienst nie-
mand is gedood, maar 9 werden gewond, endoor 
eigen schuld gedood 1 en gewond 1; 2°. dat van 
peisonen, die zich op den weg bevonden, zijn ge-
dood 7 en gekwetst 1; 3°. dat van beambten en 
bedienden der n werden gedood 10 
en gewond 15. 

t totaal is dus: gedood 19 en gewond 26. 
Ten aanzien van het onderzoek op s 
blijk t uit het verslag wederom, waarop ik vroeger 
reeds meermalen wees, dat dc g en de 

d van Toezicht nl. veel te weinig macht heb-
ben en op verre na niet voldoende hun gezag 
kunnen uitoefenen tegenover  de spoorwegbestumi. 
Zoo is de quaestie van bedoeld onderzoek gedu-
rende bet gansche jaar 1875 sleepende gebleven ! 

s den i04* a en i i * "  Februari 1875 werden 
door den d van Toezicht aan den r 
medegedeeld de uitkomsten der  met bestuurders 
der  verschillende Spoorwegmaatschappijen voort-
gezette briefwisseling over het onderzoek hunner 
beambten en bedienden op m us. Uit de 
blieven der n is gebleken, dat niet allen 
bereid zijn jaarlijksch e herkeuring van hunne be-
ambten op s voor te schryven. m (!) 
zou, naar de meening van den d van Toezicht, 
genoegen günomen kunnen worden met het voor-
stel, - om de herkeuring om de 3 jaren tu doen 
plaats hebben". , voegt de d er  by: 
«bovendien moet blijven aangedrongen worden 
(sic!) op herkeuring na verwonding of ziekte der 
oogen en na ernstige hersenziekte, waaronder 
typhus. t onderzoek is hoogst eenvoudig en 
niet bezwarend.*' En let wel, wat de d zelf 
daarop laat volgen: »Wordt het daarentegen ver-
zuimd en ontsnapt een enkel geval van -
mus aan de aandacht, dan wordt daardoor het 
leven van honderden in gevaar gebracht". Als 
dit zoo is (en het is zoo!}, hoe kan men zich dun 
neerleggen bij  de bezwaren, die de in zoovele 
opzichten onhandelbare Spoorweg-administratièn 

ook tegen deze zaak te berde brengen? En is 
het dan inderdaad genoeg, dat de d van Toe-
zicht, op verzoek van den , eenvoudig 

s met nadruk de aandacht van de Spoor-
wegdirect iën op de zaak vestigt?" 

s was de l der  Ex-
ploitatie-mnatschappij  over de zaak in overleg 
getreden met den hoogleeraar . t bet 
oog op dc to verwachten uitkomsten van dat over-
leg heeft de d gemeend, ook met dat nogmaals 
vestigen van de aandacht te moeten wachten. e 

d kwam tc eer  tot dat besluit, »omdat bij 
alle Spoorwegdirectiën keuring cn herkeuring op 

s als noodzakelijk (om de 3 jaar?)zij n 
erkend en geregeld en dus (?!) het nader  daarop 
terugkomen zonder  overwegend bezwaar  kon wor-
den uitgesteld, totdat het overleg was afgeloopen. 

t kon slechts weinig tijdverlie s veroorzaken, 
daar  het practisch onderzoek , door  den hoogleeraar 

s aan den l aangeboden, 
in de paaschvacantie (1875) zou plaats hebben''. 
Op eene vraag van den d aan den -
generaal, antwoordde deze op 4 Juni, dat bet 
onderzoek van Prof. s nog niet was afge-
loopen. 

r  regeling van deze zaak", — zoo ver-
volgt het verslag van den d van Toezicht, — 
»ons in het belang van de veiligheid van het 
verkeer  noodzakelijk voorkomt, hebben wij , bij 
brief van 28 r (1875) aan den -
generaal, — van wien wij  sedert 4 Juni dien-
aangaande niets vernamen, — te kennen gegeven, 
cr  prij s op te stellen, dat die regeling zoo spoe-
dig mogelijk (!) totstandkwam." 

p werd het rapport van Prof. , 
van 2 Juli 1875, met het begeleidend schryven 
van den l van 22 Januari 1876 
(dus ongeveer een halfjaar  nadat het rapport bij 
dezen was ingekomen!) door den d aan dun 

r  overgelegd. 

n mag verwachten, dat de r alsnu 
spoedig aan den d van Toezicht zal mededee-
len, welke aanschrijving nu aan den -
generaal en de bestuurders van de overige spoor-
weg-ondernemingen betrekkelij k de zaak, die het 
hier  geldt, zal worden gericht. 

Bevestigt deze geschiedenis van het onderzoek 
op s in het jongste jaar  niet volkomen 
de klachten, die ik heb geuit in mijn stukje: 
Hygiënische maatregelen  onze spoorweg-
station», in dit Tijdschrift , 1874, bl. 494— 
495, en in dat getiteld: .Spoorwegongelukken 
en voorzorgsmaatregelen {voorwerpen die in eiken 
trein, enz. voorhanden behooren te zijn en on-
derzoek op  aldaar, bl. 513—516/ 

k verzoek den belangstellenden lezer die stuk-
jes nog eens tc lezen. r  wordt onnoodig 
het nogmaals aanvoeren van de daar  vermelde 
feiten. 

k wensch nu alleen nog te vragen: e is 
het mogelijk, dnt bij  zaken van zóó algemeen en 
zóó dringend belang zóóveel tij d verloren gaat 
met overleggen, of liever  nietsdoen * En of 
het niet meer  dan tij d wns, dat de nieuwe spoor-
wegwet totstandkwam? e wet, dd. 9 Apri l 
1875, Staalsblad no. 67, zal met de (volgens 
haar art . 27) daarbij  behoorende algemeene maat-
regelen van inwendig bestuur, ook in dit opzicht 
ongetwijfeld een beteren staat van zaken bij  ons 
in het leven roepen. 

e reeds het volgend verslag van den Baad 
van Toezicht daarvan bet bewijs leveren." 

e 25ste algemeene vergadering der 
Vereeniging tot bevordering van Fabriek- en 

d in Nederland zal alhier  ge-
houden worden op 9 en 10 Augustus e. k. On-
der  andere zal een voorstel behandeld worden 
om zich tot de g te wenden met ver-
zoek om zoo spoedig mogelijk een aanvang te 
maken met de droogmaking van het zuidelijk 
deel der  Zuiderzee. 

 Gedeputeerde Staten hebben by be-
sluit van 11 dezer de ambtenaren, tot dusverre 
met de waterstaatswerken in de provincie e 
belast, tegen den eersten Augustus e. k. eervol 
ontslagen, en op dien dag toteenigen ambtenaar 
voor den waterstaatsdienst benoemd den heer 
W. Postma, alhier, die eervol ontslagen is a's 
opzichter. 

 Op de 99" e algemeene vergadering 
der  Nederlundsche j  van Nijverheid, 
deze week gehouden, is onder  nndcro besloten 
tot het uitschrijven der  volgende prijsvraag: 

e j  looft uit hare gouden medaille 
en ƒ 5 00 als belooning aan den schrijver  van eene 
voldoende g voor de kennis van het 
ornament in zijne toepassing op de nijverheid" , 
welke vóór het jaar 1882 zal zijn uitgegeven." 

e bandleiding (geen vertaling) moet een 
kor t historisch overzicht geven van den stijl , in 
betrekking tot de voorwerpen, waarop het orna-
ment is aangebracht en de grondstolfen , waaruit 
die voorwerpen zijn vervaardigd , op het voetspoor 
van de werken van Owen Jones, Grammar of or-
nement en Semper,  Stil in den technischen 
und tektonischen  , en voorts van duide-
lijk e afbeeldingen voorzien ziju en door  beknop-
ten vorm voor het onderwys kunnen worden aan-
bevolen. 

Wanneer  vóór 1882 twee of meer  werken 
over  hetzelfde onderwerp zullen zijn verschenen, 
zal de uitgeloofde prij s aan den schrijver  van het 
best gekeurde worden toegekend. 

Correspondentie. 

Aan A te ll. Uw brief is ontvangen en aan 

bet verzoek zal voldaan worden. 

Aan H te A. t toegezonden stuk is voor 

opname ongeschikt. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

N u i ' t | , 13 J u li 

, te 11 uren, door  burg. en weth.: het ma-
ken vau keibest rati tig, het leggen vau trottoirs , he-
nevens eenige anduru daar  bijbuhooreude werken, met 
de gedeeltelijke levering vau de daartoe benoodigde 
materialen. 

Lelden, te 11 uren , door  den eerstaanw. ingenieur 
te , in het bureau der  genie: hut vernieuwen 
van stal 15 en van sta] vloeren iu deu e tu . 

, te 11 uren, door  liet gemeentebestuur: 
het vergrooten vun de school te Stilswurt eu eenige 
berst uitingen ann onderscheidene gebouwen in die ge-
meente. Aanw. te 9 uren. 

Lalden, tc 12 uren, door  burg. en weth.: lietdem-
pen der t en het uiteinde der  voor-
malige Uzurcngraclit tot uau de Binnevestgracht, met 
rioleering enz. 

Oellt, te 12 uren, door  den directeur van 's s 
magazijn van mil. kleeding, uitrustin g enz.: du leve-
rin g van 7000 n pcluwsloopun, voor  den hos-
pitaaldienst, in 7 partijen , elk van 1000 stuks. 

, tu 12 ureu, op het raadhuis .- het .schoon-
maken en verrichten van stukadoorwerken in eenige 
schoolgebouwen der  gemeente. 

, te l uur, door du maatschappij  tol exploi-
tatie van Staatsspoorwegen, uun liet hureau van den 
sectic-ingenieur: verfwerk op dc lijnen -
pel , n , . 

, te  1 . uren, ten behoeve vau hot zie-
kenhuis: de levering van 575 . , 
2500 . Eng. schaalkolen. 

Alme le, tu 4 uren, door de directie van het kloos-
ter e Goede , op de vill a : 
het bouwen vun eon reehtervlougel op het terrein 

, tu Ambt-Almelo. Aunw. tc 12 uren. 

k l , tc 4 ureu, door het bestuur van 
den : lo. liet verbuterjn en her-
stellen vau deu polderdijk (teen), tussehen Tcrband-
sturschaus on dc Nieuweschouw, iu 2 perc; 2o. het 
bodemschoou uitbaggeren van het Stobuegnt, strek-
kende van de Sluis tot voorbij  hut zet bij  F. Toering. 
Aauw. te 9 uren, aanvangeudu bij  Tcrbandsterschaus, 

, 'sav. S ureu, door J. d cu G. Vutten, 
bij  eerstgenoemde: het bouwen van 2 woouhuizeu, 
mut magazijn en fabriuksgebouwen, bestemd voor  pot-
tenbakkerij  eu draaierij , met arbeiderswoningen. 

, S J u l i. 

, tol luren , doorliet ministerie van marine: 
de levering van 40,000 . steenkolen, ten dienste 
van het departement. 

, tc 11 uren, door  dijkgraaf eu hoogheem-
raden van deu s en van den 1.Nel-
dam. in het dïjkshuis: het vergooten van het wacht-
huis aldaar en het bouweu vun een nieuw dijksmugu-
zijn iu de nabijheid vau wachthuis no. 2. 

 in liel Timmerhuis: de levering van 
204,000 . e steenkolen voor de oostelijke 
en westelijke stoomgemalen. 

, te 1 uur, door deu burgemeester: lo. 
het makeu van gasleidingen enz., in 3 perc; 2o. het 
maken, stellen un loveren van school- en andere 
meubelen, in 2 perc, 

, door den architect O A. Schroder, in 
t f vau : het bouweu van eeno vill a op 

een terrein, gelegen aan deo voet van den Trompen-
berg aldaar, grenzende aan den Bussumscbcn grintweg. 

, door dc hoofdadministratic van het 
koloniaal werfdepot, ten bureele van deu kapt.-kwar-
tiermeester: de levering, ged. '70, van du bij  het 
korps benoodigde voorwerpen van kleeding en ligging. 

, bij  den burgem. van Smallingerland: de 
leveriug van 200 stère grint . 

Waenedng, SO J u l i. 

, te 11 uren, door het ministerie van biu-
ueul. zakeu i lo. het üénjarig onderhoud der  werken 
behoorende tot dc leidanuneu iu bet Zwolsclie , 
met de verlichting eu afbakcuiug. g ƒ 8 9 5 0; 
2o. het maken van werken tut voortzetüug der  uor-
maliseoring van de , onder do ge-
meente Sleeuwijk. g f 25,900; 3o. het weg-
ruimen van 2 in het llollaudsch p nabij  Willem-
stad cn k gezonken vaartuigen; 4o. hut 3e perc. 
der  borstelliug eu vernieuwingen aan de llijksrivicr -
werken op den Gelderschun iJsel, met hut éénjarig 
onderhoud. ) g ƒ 11,000. 

Gaea, te 11 uren, door hot bestuur  van het water-
schap dc Breede Watering-bewesten Yerscku, in u 
Prius van Oranje: het maken vau de voor dit jaar 
nog bepaalde werken tol vurdediging vun den oever 
aan de uoordzijde van liet waterschap 

, tc 12 urun, ten gumecututiuize: bet 
verven van de Wirdumcrpoortsbrug . Bilj . iuz. , 
voor 'sav. 8 ureu. 

, tu 12 uren, in het Posthuis: het ma-
ken eeuer  bouwmauswoning, schuur, hooiberg enz. in 
den polder  Prins-Alexnnder, op kavel scctiu  no. 9, 
onder , ten behoeve van J. F. Versteeveu, 
te . 

, te 1 uur, door het poldorbostuur van 
het Oo en 7e veendistrict iu Opsturland-uii-Engwirdei i .
het makeu vau eeu gebouw voor het iu dien polder 
te stichtcu stoomvijzelgemaal. 

, 10 J u l i. 

Waaplk, te 10 uren, door  burg. en weth.: het hor-
stellen en gedeeltelijk vennen wen van de beschoeiing 
der e haven cn havenkaai iu die gemeente. 
Aauw. door  W. de Jong, van , tu 9 uruu. 

, te 11 ureu, door het bestuur  vonden 
, gemeente Niuuwer-Amstel, ten kantore 

van den secretaris-penningmeester: het uitvoeren van 
eeuige vurnieuwjugeu eu herstellingen aau dc beido 
watermolens des polders, beueveus het gewoon ou-
derhoud dier  molens, vun den dog der  aanbesteding 
tot en met ultimo Apri l '77. 

nel* , te 11 uren, door het gemeentebestuur 
van Wonseradeel: liet uitdiepen van de havengeul in 
zee te . Bestek ligt in e Prins, te -
kum. Bilj . iuz. vóó  10 uren. 

, te 12 uren, door het waterschapsbestuur 
van de l c. a., op liet raadhuis : bet gedeelte 
van de rivier  de l tussehen Boxtel en St.-Oe-
denrode, met bijvoeging van de verbetering van de 
Esschestroom tussehen r en Oosterwhk, in 2 
pere. en in massa. : perc. 1 ƒ76 ,110, perc. 
2 ƒ 9 0 9 5, massa ƒ85,206. Bilj . int. 1» Juli bij  den 
secretaris-penuingm. te Boxtel, (llerbesteding.) 

iiranlngen. te 12'/. uren, door  burg. en wetli.: 
het metselen van zinkputten eu leggeu van buialei-
dingeu in het Woerdje eu iu de Schoolstraat. Bilj . 
inz. 19 Juli . 

, te 2 uren, door  het gemeentebestuur: liet 
bouwen vsn een raadhuis met onder  wijzers woning. 
Aanw. te 11 uren. 

, tc 2'/, uren, door het prov. bestuur: het 
bouwen van eeue school eu oudcrwijzorswoniug te 
Naarden. 

Lent, 'sav. 7 uren, door het polderbestuur, iu c 
Zwaan: het vervoer vau 160 stère gehorde grint uaar 
den Wnnlbntidijk . 

. "sav. 7 uren, bij  Slijkorman: liet 
bouwen van eene school eu woning voor dc comm. 
voor de a Jacoha-naai-cn-bruischool. 

, door  litt . bestuur van de Fricsche 
, gevestigd te , 

ten kanton van . J, VVcrtheini : het graven vau een 
kanaal, lang ong. BOO , met bij  behoorende werken, 
eu hot maken vau eeue houten brug. 

e , bij  dun secretaris van hut waterschap e 
: du levering van 300 stère 

gewasschen griut eu 80,000 . buste Westfaalsche 
stoomkolen. 

, bij  den burgem. vau Westdongeradeel : 
de levering van 750 stère riviergrin t en 200 harde, 
geklopte strautklinkurpiiin . 

, hij  deu secretaris-penningmeester  van 
de  dc levering vau 2000 . -
machiuckolen. 

, X  J u l i. 

, tc 10 uren, door het prov. bestuur: 
het opruimen der  oude un het bouwen eener  nieuwe 
steenen brug over de Goul in den prov. weg van 
Valkenburg naar  Gulpen te Wijlré . Aunw. gedurende 
acht dagen vóór de besteding. 

 tc 10  uron, door  liet ministerie van 
binnenl. zaken, uan het gebouw vau het prov. best.: 
het opruimen van ondiepteu in het kanaal de

g ƒ7960. 

, tc 11 uren, door bet bestuur  van den 
Spieriughorucrbinuunpoldcr : het doen van eenige her-
stellingen aan den vijzel-watermolen, met het onder-
houd tot 1 i '77. 

, to 12 uren, door hut ministerie van 
binnenl. saken, aaa  gebouw van het prov. best.: lo. 
het vervangen en onderhouden vau cuuigu gedeelten 
eiken beplanting langs het au perceel der e 
wegen iu Gelderland; So, het a:iubrengen en onder-
houden eener  beplanting met opgaande  en heuke-
boomen langs het Se perceel uer e wegen 
in Gelderland. : resp. ƒ830 en ƒ3126. 

, te 12'j  uren, door  het prov. bestuur  : 
het uitdiepen van een gedeelte der  Nicuwevuart, be-
hoorende bij  dc . 

, te 1 uur, door  regenten van hel Ver-
eenigd anneu-wces- en nieuw armhuis: du levering van 
4011 . grove . 

, SS J u l i. 

, tu 11 ureu, door hut polderhcstuur, 
bij  T. vnn Woerkom: bet bouweu eener  sleenen brug 
over de rietgraaf bij  den zoogen. . Aanw. 
2 uren vóór de besteding. 

'a-llagc, te 12 uren, door hot ministerie van finan-
ciën : het herstellen en verbeteren van dc -
graatlijnen langs den Belgischen Grooten -
spoorweg tussehen t un dc u grens 
bij  Bocholz en tussehen t cn de Belgische 
grens bij  Smeermaas; langs dun i 
Spoorweg tussehen t eu du Belgische grens 
bij  Eysdeu; langs den Staatsspoorweg tussehen -
trich t en Tilburg , tussehen Eindhoven eu do Belgische 
gruns bij  BorkcT—Schaft; langs den Noordbrabantsch-

u spoorweg tussehen Boxtel cn dc e 
grens bij  Gennep; langs don n 
spoorweg tussehen -ulo en du e grens bij 

, alsmude langs dun r 
spoorweg tussehen Venlo en den zoogenaamdon -
weg in de richtin g van Straclen. 

l (Friesland), tc 1 uur. door het be-
stuur van den Grooten Vcenpolder iu Weststelling-
werf, bij  G. J. Gladstra: liet verhoogen un verzwaren 
van uun gudeelto omringdij k van dien polder  aau de 
liangelille, over  eene lengte van 6200 . 

, te 2 ureu, door het bestuur  van het 2e 
dijksdistrict , in e : de levering van 30,001) 
eiken tuin latten, geschild of ongeschild, 30,000 elzen 
of eiken palen, het verdiepen vun een sloot, en

 van cen gedeelte der  Staphorstur  Stouwc. 

, te 4 uren, door het polderbestuur, in het 
Veerhuis: het leveren van 250 : l grove en van 225 

1 liju u grint ; het vervoer  daarvan; liet verven der 
dijkposten; het ruimen der  dorpsuitwateringon alsmede 
bet blok in dc wetering, liet sporensleèhtun op de 
dijken en de stralen en het makeu van de dorpsdijk-
vakken. 

Nijmegen, door  dun dijkstoel van het polderdistrict 
u Circul van de Ooy, iu perceelen ou iu massa: bet 

herstellen der  winterschudc aan deu linker  Waalhan-
dïjk van genoemden polder. Aanw. 20 Juli , tc 10 
urun, tu beginnen aau den Tooruseheu molen. . hij 
G. P. , in het Geërfdeuhiiis. 

 bij  den adm. kurkv . .1. Trip : liet bestra-
ten van i-n weg (du lluizumurluau) . Aanw. 20 Juli , 
tu 10 ureu. 

. 34 J u l i. 

, tc 11 uren, door het bestuurder 
wuterkeeriug vau den ual. polder  Oost-Bevolaud, in 
hut gemeentehuis: bet verbetereu van deu beschadig-
den Westnol, aun de waterkeering van bovengen, 
polder. Aanw. 17 en 20 Juli . 

, tu 1 uur, door het gemeentebestuur: lo. 
het uitbaggeren van 16 ii 18 r s grond uit deu 
Usel eu i voor n met vervoer en 
oplossen; 2o. de aanleg van nagunoeg 3000 str. . 
grintwegen. Aunw. 10 Juli , te 10 uren. 

, 1,1 J u l i. 

Weeap, (c 11 uren, door den eerstaanw. ingenieur, 
in het gemeentehuis: het doen van verbeteriugeu aan 
eenige gedeelten der  vesting . Annw. 22 Juli , 
te 2 uren. Bilj . inz. 23 Jnli , \ avonds 7 uren, op 
hot bureau vau den ingenieur  voornoemd. 

, te l uur, door de commissie voor do ge-
ineenterciniging, ten raadhuize: het ophoogen vau eeu 
stuk grond naast de gasfabriek san den Westervoort -
sc lied ijk . 

Weenadag,  J u l i. 

, le 11 urun, door het ministerie van biu-
ueul. zaken: het verrichten van eeuige verfwerken aan 
de landsgebouwun tu . Aauw. 20 Juli , vuu 
9-12 uren. g ƒ 2200. 

, te 12 uren, ten gemoentchuize.- bel 
doen vau verfwerk aan een toren en 14 gebouwen. 

fc«ijk  , te 12 uren. door  burg. en weth.: het bou-
wen uen schoollokaal in hut dorp Ewijk . . bij  di n 
architect P. van der , te Nijmegen. Aauw. te 
10 ureu. 

, 21 J u l i . 
, te 11 uren, door  dijkgraaf eu hoogheemraden 

van , in het Geinceuelaudshuis i lo. het doen 
van uenige grondaanvulling eu reparatie vau rijspak-
werk, aan de kaden langs deu voorboezom vau het 
stoomgemaal „Va n der  Goes", aau de Vij f Sluizen, bij 

Schiedam ; 2o. het uitdiepen van dc e Vaart, 
nabij  de stad ; 3o. liet uitdiepen der  Zuidgaag, 
|u de bebouwde kom der  gemeente ; 4o. het 
kroozen en reinigen der  Boezem wateren vau . 

, to 12 uren, door  liet ministerie vau biu-
ngo  zaken, tuu dienste dur  .Staatsspoorwegen: het 
maken vaa deu onderbouw voor eene draaibrug over 
,1e Nieuwe Vaart, met bijkomende werken, eu eunu 
vaste brug met 3 openingen over het bezuiden die 
rtuir t te makeu kanaal tu Amsturdam, ten behoeve 
van den spoorweg Nieuwediep —Amsturdam. Aanw. 
S en 20 Juli , te 11 uren. g /115,000. 

, tc 12 uren: door  den burgem, van 
: lo. het bouweu vau ecu brandspuit-

buisje in de Buurt te Goutum;- 2o. hut maken vuu 
n straatweg in plaats vun den bestaandeu grintweg, 

ter  lengte van p. in. 57 . aldaar. Aauw. 21 Juli , 
te 10 uren. 

, to 2'/, urou, door het miusterie van 
binnenl. zakeu. uau het gebouw van het pruv. best.: 
hut herstellen cn vurbutcren vau u op 

. Aauw. 22 Juli . g f 8000. 

,  J u l i. 

VBeeeh, te 10': 1 uruu, door het ministerie van 
binnenl. zakeu, aan het gebouw van het prov. best.: de 
herstelling van winterschade aau het gedeelte vau den 

n weg le kl. no. 8, tussehen 's-Bosch cn 
Vught. Aauw. 22 en 24 Juli . g ƒ7200. 

, te 12 uren, door het miuisteriu vau biu-
. saken, aan bot gebouw van hut prov. bestuur: 

eenige werken tot herstel der  wiuter- en stormschade 
aau den n weg le kl. no. 2, vuu Aruhem 
naar  Nijmegen. g ƒ 2300. 

,  J u l i. 

, tc l l uren, door  burg. eu weth.: het bou-
wen vau cuue ondorwijzerswoniug togenovur de be-
waarschool. 

, te 12 uren, door dun architect F. J . 
Panuckoek, in do zaal „Weten en Wurkeu" : het 
:. ui win dur  vill a Sophin un vill a Anna, aan blok op 
grond gelegen aan het Bolwerk, noordelijk gedeelte 
der  vroegere . Aanw. te 11 ureu. 

, tu 2 uren, aan hut gebouw vau hetprov. 
hestuur: lo. door  burg. eu weth. van Baarn: het be-

n vun den weg, loopeudu over  de Zand voort sche 
?ioogte genaamd de . Aanw. 25 Juli , te
uur; 2o. door het bestuur  vuu hut waterschap Ecm-
huid: bet opmaken un bestratcii vau het gedeeltu vau 
den , van do Eembrug af tot den straatweg 
langs gonoomdon dijk ouder de gemeoule Baarn. 
Aanw. 25 Juli , lc 10 ureu. 

Wagenlngen, te 3 uren, door  burg. en weth.: de 
verbouwing van den „Basseconr"' tot d bouw-
en hoogere burgerschool. Aunw. te 11 uren. g 
f 15,200. . bij  duu architect W. O. , 
te . 

, door  commissarissen der -
{'uyk-ou-Focitscompagniu, bij . . vun lloloum: 
het maken vuu de verlenging van dc t ou-
der , van p. m. 200 . vau het iu 
'74 gegraven gedeelte dier  vaart. Aanw. 26 Juli , te 

 uren. 

, S  J u l i. 

, tc 12 uren. door  burg. en weth.: lo. 
liet makun vau deu ouderbouw eener  draaibrug over 
de Nieuwe Vaart bij  de werf c d en bijbe-

 rende werken; 2o. het maken cn stellen vnn den 
bovenbouw van die brug. g van den boven-
bouw ƒ22,000. 

,  Ang. 

, te 12 ureu, op het raadhuis: lo bet 
maken van ueu schoolgebouw voor  ruim 400 kinderen, 
met onderwijzerswoning, brandspuit bergplaats en bij  -
k-hoorende werken, uls: kaaimuren enz., auu de 
Spuibrug; 2o. het maken van dc meubelen voor die 
school. Aanw. 29 Juli . 

. in, te 2 uren, door du maatschappij  tot expl. 
vau Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: bet 
maken vau eeu steenen wnchtershuisje te Souburg, 
teu behoeve vau dui spoorweg . 
Aanw. 21 Juli . g ƒ350. 

, O Ang. 

: de leveriug van 114,000 Waal-straat-
klinkers, tu leveren uiterlij k 15 en 30 Sept.. l ö cn 
30 Oct., telkens eeu vierde. Bilj . met mousters in-
zenden bij  duu directeur  der  gcineentewcrkuu. 

,  Aug. 

, tc 5 uren, door de comm. vau beheer 
over dc gemeenschappelijke school  van Alm-
kcrk eu Emmikhoven, op hel raadhuis: hut muken 

 school  onderwijzerswoning  bühehoorende 
werken. Aanw. tu 10 uren. g ƒ 21,463. 

Op late  te bepalen datum. 

. door het bestuur van de inrichtin g 
Snphia-kindurziekcnhuis uu Ploegzustersvereeniging: 
het bouweu van ecu gesticht op duu Westersiugel 
aldaar. Bestek eu teekeuiiigen ter  inzage iu tiet 
Neerlauds . 

t : herstellingen (a limmerwerk, b stuka-
doorwerk) aan de kurk aldaar. 

Allooi» van Aanbestedingen. 

, 22 Juni: dc levering aan het departe-
ment van n van: 

Perc. 1, vlnkkc Waal klinker.-. : Van Noorden un 
Schwerzel, ƒ41,700; T. J. Smits Jz., f40,480; . van 
Vink , f 39,480; Burgers un Van Waaijcnburg, 
ƒ38,410; C. Peters, ƒ38,400: g Arntz , ƒ38,370. 

Pure. 2, kwnrtiormutseu: F. Pauwels, ƒ 5075; J. A. 
de ; Jr. , ƒ4900; J. F. Sogers en Zn., ƒ 4700; 
B, Schüllur en Zn-, ƒ4060. 

Perc. 3, idem: F. Pauwols, ƒ5087.50; J. F. Segers 
''i i  ƒ 4950; J. A. du Booij  Jr. ,  B. 
Schuller  Zu., /'4550. 

Perc. 4, halsdnssen: . 1). Simons, ƒ 4200; J. A. 
«J Booij  Jr. , ƒ 3 6 0 0; Boutjes en Van Steeden, ƒ3400. 

Perc. 5, pntroontassuhon: Gubr. Slórmanu, ƒ2375; 
J A. de Booij  Jr. , /*22ï5; 11. Schuller  en Zn., ƒ2175; 
1'. . van Gruis ven, ƒ 2050. 

. 0, idem: Gebr. Stórmaun, ƒ 2 2 5 0; J. A. de 
l!ooij  Jr. , ƒ 2 2 2 5; T. . van Grinsveu, ƒ2150; 11. 
óohüller cn Zn., ƒ2025. 

Perc. 7, idom: F. Pauwcis, ƒ3500; Gubr. Stórmaun, 
fm$; J. A. de Booij  Jr. , ƒ 2 2 2 5; T. . van Griusvcn, 
ƒ1950; B.  cn Zn., / 1825. 

Perc. 8, idem: Gebr. Stünnann, ƒ 2375; T. . van 
Urinsveu, ƒ2250; J. A. du Booij  Jr. , ƒ2225; B Schub 
b'r en Zn., ƒ1825. 

. 0, veldransels: B. Schuller  on Zn., ƒ 6290; . 
'au Grinsveu, ƒ 3 9 3 0; J. A. de Booij  Jr. , ƒ3890. 

Perc. 10, idem: B. Schuller  en Zu., ƒ 5 2 9 0; J. A. 
dc Booij  Jr. , ƒ 3 9 9 0; T.  van Grinsven, ƒ3990. 

Perc. 11, idem: B. Schuller  en Zn., ƒ4790; T. . 
»an Grinsven, ƒ4150; F. Pauwels, ƒ3950; J. A. de 
Booij  Jr. , ƒ3890. 

Perc. 12, idem: B. Schuller  en Zn., ƒ5290; J. A. de 
Booij  Jr., ƒ 3 9 9 0; T. . vau Grinsven, ƒ 8830. 

Perc. 13, idem: B Schuller  en Zn., /4790; T. . 
vau Grinsven, ƒ 4 1 5 0; J. A. dc Booij  Jr. , ƒ3890. 

Perc. 14, nemen voor  vuldfiYsschen :  Schuller  un 
Zn , '1S50; W. u eu Zn., ƒ 1 0 5 0; T . vim 
Grinsven,./ 1425 ; Gobr. Stórinumi, ƒ 1350. 

Pere. 15, stormbanden voor  kwartier m ut sen: J. A. 
dc Booij  Jr. , ƒ 8 5 0; J. F. Segers en Zn., ƒ 769; B. 
Schuller  en Zn., ƒ 6 7 5; W. n en Zn., ƒ590. 

Perc. 16, veldflesschen: F. Pauwels, ƒ2675; J. F. 
Sugurs eu Zn., ƒ2645; J. van Oosteren, ƒ 2578; W. 

n en Zn., ƒ2497; Verwegen eu , ƒ2457. 
Peru.17, eetketeltjes: T. J. Srholtr,/4S65; . -

volt eu Zn., ƒ4090. 
Perc. 18, idem: T. J. Scholte, ƒ 5040; P. t 

en Zn., ƒ4690: u en Aukes, f 4620. 
Perc. 19, idem: T. J. Scholte, ƒ4410; P. t 

en Zn., ƒ4050; F. Pauwels, ƒ4020. 
Perc. 17—19, geeouibiucurd: W. n en Zn., 

ƒ15 ,000; F. P. de Jonge, f 13,190. 
Porc. 20, slot- cu schoenborstels: . Nijmau, ƒ 2280; 

. v. d. Wiukul . ƒ2250. 
Pure. 21, sabulkwastun en snoeren voor  trompetten: 

J. A. dc Booij  Jr. , /*2669; A. van u eu Zu., 
ƒ 2550. 

Perc. 22, naaizakjes compleet: F. Pauwels, ƒ942.50: 
B. Schüllur en Zn., f»20; J. van Zanten eu ; 
J. A. de Booij  Jr. , ƒ900. 

Perc. 23, donkerblauw laken: P. un . Vroede cu 
Co., ƒ35711; G. Bogaers eu Zu., ƒ3480; Van n ou 
Zu., ƒ3320; Gebr. , ƒ3310. 

Perc. 24, grij s kepurlakeu: J. J. z en Zn., 
ƒ4233; Van n eu , ƒ4046; G. Bogaers cn 
Zu„  ƒ3944; V .d . Bergh , ƒ 3842. 

Porc. 25, idem: J. J. z en Zn., /4335; Gobr. 
, ƒ 4 1 3 1; Van n un , ƒ4037.50: G. 

Bogaers eu Zn., ƒ 3927; V. d. Bergh krabbendam, 
ƒ 3842. 

Perc. 26, idem: J. J. z eu Zu., ƒ 4240; Van 
n en , ƒ 3 8 7 2; Gebr. , ƒ 3 8 4 0; G. 

Bogaers uu Zn., ƒ 3 6 8 0; V. d. Bergh , 
ƒ 3712. 

Perc. 27, blank linnen: J. A. dc Booij  Jr. , ƒ 8 4 7 5; 
,1. van n en Co., ƒ6592.51»; J. Elias. ƒ 6502.50 ; 
Vissers en Eijcken, ƒ 6435; A. J. ten n un Zu., 
ƒ 5962.50. 

Pcrc.28, gezuiverd cn gecilindrcerd imitatiekatoen: 
e r  un Co., ƒ 5 6 0 8; Stroink un Blijdensluiu, 

ƒ5016; . P. Gulderman en Zu., ƒ4848; Aukersmit 
cu Co., ƒ4752; Arntzenius Jannink en Co., ƒ4740; 
J. F. Scholten euZn., ƒ4712.28; Gebr. Visser, ƒ4536; 
Gebr. Scholten en Co., ƒ4308. 

Perc. 39, idem: e r  en Co., ƒ 5 5 0 8: Stroink 
cn Blijdeustein, ƒ4908; . P. Gelderman eu Zn.. 
ƒ4848; Arntzenins Jannink en Co., ƒ4740; Aukersmit 
en f... f  J. F. Scholten en Zn-, ƒ4631.16; Gebr. 
Visser, ƒ 4533; Gebr Scholten eu Co., ƒ4308. 

Perc. 30, : e r  en Co., ƒ5508; Stroink 
en Blijdeustein, ƒ 4 9 5 6; . P. Gelderman un Co., ƒ 4848; 
Arntzcniu s Jannink cn Co., ƒ4740; Ankcrsmit ou C
ƒ4632; J. F. Schollen on Zn., ƒ 4547.16; Gobr. Vis-
ser, ƒ 4 5 3 0; Gebr. Scholten cn Co., ƒ4308. 

Perc. 31. idem: e r  eu Co., ƒ2920; Arntze-
nius Jannink en Co., ƒ2640;  P. Gelderman en Co., 
ƒ2590; Ankersmit en Co., ƒ2590: Stroink en Blijdeu-
stein, ƒ2560; Gebr. Visser, 2372; J . F. Schollen en 
Zna/S3oo\Ö0j  Gebr. Schollen uu Co. ƒ2190. 

Perc. 32, blauw katocu:  P. Geldcrnian un Zn., 
ƒ 12,749; Arntzenius Jannink en Co., ƒ 12,534; Anker-
smit cn Co., ƒ12,298. 

Perc. 33, idem: Arntzenius Jaunink en Co., ƒ 12,914; 
. P. Geldcrnian en Zn., ƒ12 ,749; Ankersmit eu Co-, 

ƒ 12,298. 
Pcre. 34, idem: . P. Üelderman en Zn„  ƒ12,749; 

Arntzenius Jnnuiiik eu Co., ƒ12,29.8; Ankersmit en 
Co., ƒ 12,298. 

Peru. 35, idum: Arntzenius Jannink en Co., ƒ12.804; 
. P. Gelderman en Zn., ƒ12,749; Ankersmit on Co., 

ƒ 12.29S. 
Perc. 36, idem: . P. Gelderman en Zn., ƒ12,749; 

Arntzenius Jannink en Co., ƒ 12,36-1. Aukersmit uu 
Co., / 12.29S. 

Perc. 37, bont katoen: J. T. Prinzen, ƒ6831; -
gelooschu Bontwevcrij, /6T41; W. G. J. r  on Co., 
ƒ 6 0 2 6; J. . Begeuiann, ƒ 5980. 

Perc. 38, kotonnettc: J. T. Prinzou, ƒ 1420: Bogaers 
cu Zu., ƒ1389; W. G. J. r  cn Co., ƒ 1360; 

e Boniweverij, ƒ 1264. 
Perc. 39, gordijndoek: . % ƒ 2 4 3 0; e 

Vries, ƒ211169: . J. , ƒ 2075. 
Perc. 40, oogjesgocd: S. Uuudieu uu Zn., ƒ2320; 

J. Elias, /2000; Ter  Wccme en Zu., ƒ1897; A. J. 
ten n rn Zn., ƒ1840. 

Perc. 41, sarongs: J. T. Prinzeu, ƒ 4 3 0 0; Prinzen 
en Glabheek, /4120; W. G. J. r  en Co., ƒ3975; 
J. . Begemaun, ƒ3900. 

Perc. 42, idem: J. T. Prinzen, ƒ4225; Prinzen un 
Glabhuok, ƒ 4 3 7 0; W. G. J. r  en Co., ƒ 4 1 7 5! 
J. . Bcgenuiiin, ƒ3900. 

Pure. 43, apreieu: Arntzenius Jauuink en Co., ƒ6:100; 
Van k en Co., ƒ6100 

Perc. 44, idem: Arntzenius Jnnuiuk en Co., ƒ 6 3 0 0; 
Van k en Co., ƒ6100. 

Perc. 45, idem: Arntzenius Junuink on Co., ƒ6300; 
Van k un Co., ƒ6100. 

Perc. 46, idom: Arntzenius Jannink en Co., ƒ 6 3 0 0; 
Van Beek en Co., ƒ6100. 

Perc. 47, Nassaublauw lint : . F. , 
ƒ3390; . 1). Simons, ƒ2445; F. Pauwels, ƒ2370; 
J. A. de Booij  Jr. , /2340; J. P. Fuclis uu Co., ƒ1940: 

Perc. 48, oliefluschjes: P. t cu Zn., ƒ1050; 
C. Schakel, ƒ 8 4 5; .1. . Wens, ƒ750; F. Pauwels, 
ƒ 650. 

Perc. 49, vlaggcdoek: J. A. dc Booij  Jr.,.ƒ 2040; 
. vnn Westen Jr., ƒ1110; Vun p un Zu., 

ƒ 1 0 8 0: P. Clos cn laieinbruggeu, ƒ970. 
Perc. 50, bud koetsen voor  kazernen: - Vincent, 

ƒ7400; . , ƒ 6 4 8 0: T. J . Scholte, ƒ 6S45. 
Perc. 51: idem: . Vincent, ƒ 7 4 0 0; . , 

ƒ 6 4 2 5; T. J. Scholte, ƒ5985. 
Perc. 52, diverse behoefteu: g cn Vau 

Zaïneren, ƒ 1 4 6 3; W. n en Zn., ƒ1145. 
Perc. 53, spijkers: Van Noordeu eu Schwerzel, 

ƒ14,625; J. vnn Zanten cn Co., ƒ13,6711.80; W. u 
eu Zn., ƒ13,550; s en , / 13,537.10; 

. S. Stokvis un Zn., / . 
Perc. 54, Portland-cemunt en specie: Erve 11. Trip , 

ƒ2413; Folker 9enCo.^2l9S; A.N.du , ƒ1999.04; 
. Berger, ƒ1624.50. 
Pere. 55, vuiirvustestconen: N.C.Witsen, ƒ2703.96; 

. S. Stokvis eu Zu., ƒ2507.71; Folkurs eu Co., 
ƒ2431.96; Piccardt eu Co., ƒ2470.86; A. N. dc , 
ƒ2440.67; Erve . Trip , ƒ2431.78; . A. , 
/ 2388.72. 

Porc. 56, lood cn loodcu pijpen: Wed. G. -
mausenZu.,/9S6S.74; e v. d. Voort, ƒ9321.835; 

. J. Enthoven en Co., ƒ 9313.90; A. . , 
ƒ9301.90. 

Perc. 57, ijzer: . S. Stokvis en Zn., ƒ4087.69; 
W. n en Zu„  ƒ 3313 76; t enCo., ƒ2992.891-; 
Wed. J. C. e en Zn., ƒ 2667.64; Gebr. V. d. 
Vliet , ƒ 2651.6P; W. Bernet en Co., ƒ2603 39; Berns 
eu , ƒ 2421.34. 

Perc. 58, koper:  S. Stokvis eo Zn., ƒ 7 0 8 5; . 

J. Enthoven en Co., ƒ6278.61; W. van n cn Zu.. 
ƒ6278.04; Surie uu , ƒ6263.26; . de s 
en Zu., ƒ0212.70. 

Perc. 59, idem: Surie en , ƒ8293.70; W. 
vau u  Zn , ƒ 8203.28: . S. Stokvis uu Zn., 
/ 7906.24; . J. Enthoven un Co,, ƒ 7473.96; . de 

s eu Zu., ƒ7329.80. 
Perc. 60. idem: . J. Enthoven en Co., ƒ760 .63; 

11. de s cn Zn„  ƒ752.32; . S. Stokvis eu Zu., 
ƒ741.63; W. van n un Zn., ƒ725.39. 

Perc. 61, houlschroeven : W. n eu Zn., ƒ 4325.05; 
s un , ƒ 2946; C. Willemsz, ƒ 2899; J. 

van Zantun en Co., ƒ 2 7 1 1; V. d. t eo Punt, 
ƒ2591.11; V. d. Berg eu Co., ƒ2573.36; . S. . 

, ƒ2479.60; . S. Slokvis en Zn., ƒ2470.69. 
Peru. 62, verfwaren: g en Van Zameren, 

ƒ2021.60; s cu , ƒ1936. 
Perc. 63, karl -  springzeildoek: Vau u eu 

Zn., ƒ 5 5 5 4; P. . s Sypesteyn, ƒ 5508; s 
Sypesteyn Jr., ƒ 5406.50 ; S. Planteydt, / 5403.50; A. 
vun Uzerun, ƒ4682.50. 

Perc. 64, atelier- un magazijnsbehoeften: G. . J. 
v. d. , ƒ1685; J. vau Zanten en Co., ƒ1649; 

 en , ƒ 1508; . Figée Jr., ƒ 1411; . 
S. Stokvis en Zu., ƒ 1219.58. 

Perc. 65, diverse hardsteenen, vloertegels, trottoir -
banden enz.: J. c Jr. , ƒ29,999; Guillot en Smit, 
ƒ23,323 57; Van Noorden un Schwerzel, ƒ22,120; 
T. J. Smits Jz., ƒ22,055.55; idem, ƒ21,977; A. Sin-
gels Az^21,627; C. J. F. Thijsson, ƒ 20,778. 

, 30 Juui: het bouwen van euu woonhuis 
voor A Buitenhuis; ingek. 5 bilj. , als: 

. Willems, tu Apeldoorn, ƒ 5400 
. w \b . „  idem „  4949 

J. , „  idom „  4360 
 Wegerif en 

J. vau de Braak, „  idem „  4574 
A. , „  idem „  4567 

, 30 Juui: het veranderen van bet school-
gebouw aan du Gouw tot wouiug; üigekomeu 4 bil-
jetten , als: 

. , te Buiksloot, ƒ 8682 
J. Plas eu . van Zon, „  Formerend, „  5957 
A. Eisenbergcr, „  idem „  5610 

. F. Wustervcld, „  idem „  4900 
. 30 Juni: het bouwen vau een woonhuis 

voor . E. ; gegund aan . , te Baarn, 
voor  ƒ8666.66. 

, 30  de gewone onderhoudswerken 
van  polder  Oiid-eu-Jong-Breskeus; ingekomen 7 
biljetten, als: 
P. .1. Visser. tu , f 33,800 

. , „  Breskens, „  32,190 
B. den Ester v. d. 

Brink , „ , „  32,140 
C. Bolier  Cz., „  Bruinisse, „  31,850 
J. , „ . „  30,997 
W. de Jong, „  Sliedrecht, „  30,870 
. vau e , „  Breskens, „  30,850 

, l Juli ; bet verbouwen van hef ge-
meentehuis vnn ; minste iuschr. was . 
Statcma, tc , voor ƒ 1788 

, 3 Juli : hel makeu van cen riool iu de Oude 
Vest; iugek. 3 bilj. , als: 

. Geverding, tc , ƒ 35,000 
A. van Glabheek, „  Breda, „  57,000 
C. . u , w k , „  56,000 
J. Schreudcr, „  Winkel , „  55,039 
A. , „  Zevenbergen, „  53,297 
B. Verlegh, ,, Ginneken, „  53,080 
J. B. Ua;ivmaker-, „  Wouw, „  49,800 
A. Wiens, „  Breda, „  49,753 
gegund. 

, 3 Juli : het vergrooten der  school aau de 
Steegovursloot; gegund aau J. J van Sluisdam Jz., 
te , voor ƒ 5918. 

, 3 Juli : het maken vau 100 . e 
baznltmuur langs du noordzijde van de r zee-
havun; minste inschr. was J, F. Oostcrhooru, tu Edam, 
voor ƒ 5647. 

, 5 Juli : de lierstellingun cn vernieuwingen 
sands i op deu n en Waal, 
mut het onderhoud ervan van 1 Juli'70—30 Juni'77, 
in 3 pure. 

perc.  pero. 2 perc. 3 
O . , tu 

, ƒ 20,972 
J. 11. , tc 

Pannerden, 19,620 ƒ 27,170 
19,500 20,400 ƒ 20,650 

27,950 
27,800 

20,809 

27,700 

27,243 

. Terwiudt , idc. 

. A. v. d. Berg, 
idem, 19,490 

J. . van , 
te , 19,290 

G. E. , tu 
l'anuerden, 

W. A. Peters, idem, 
A. Bougarts, tu 

Zuit-ltouimul , 
C Spierings, le 

Gameren, 
G. , te -

burg, 
r . B Terwindt , te 

Pannerden, 19,200 20,000 26,200 

, 5 Juli : du leveriug vuu 1400 stère ri -
viergrint ; gegund  T. . Thomassen, lu Nijmegen, 
ii ƒ 4 . 3 75 per  stère. 

Xeuxen, 5 Juli : dc gewone onderhoudswerken van 
dun Piersonspolder; gegund aan . tu , 
voor  ƒ2890. 

tteuda, 6 Juli : het aanleggen  grintwegen in 
deu Ziiidplaspolder, het begrinten van reeds gekool-
aschle wegun, mot hot ouderhoud tot 1 Juui '77, en 
du levering van griut laugs den ringdijk ; ingekomen 
3 bilj. , als: 

S. 11. Tisscmeijer, te , ü ƒ 3 985 per  aft 
 de

J. van , "te , ƒ32 ,510. 
S. . Tassemeijer, „  idem „  32,237. 
.1. Schrander, „  Winkel , „  31,333. 
W. van Zou, „  Schiedam en 

. Verheul, „  Charlois, „  29,500. 
W. , ,. i ai ingen . „  29,032.35 
A.  njrndijk , ,. Waddinxveen, ,. 26,000. 
P. \ erbriiggeu, „  idem ., 24,987. 
gegund. 

, 6 Juli : het leveren van inner* cn stop-
palen aan het Noordhollandsch : minste inschr. 
was 11. Schuit, te Alkmaar , voor  ƒ3595. 

, 7 Juli : bet houwen van kantoren roor 
post, (olographic euz. tu ; eeuige iuschr. was 

. A. J. Taverne, lu , zonder het zijge-
boirv ƒ 3 0 , 7 9 7, mut zijgebouw ƒ35,997. 

, 7 Juli : het bouwen van woningen bij  du 
-kazernc; minste iuschr. was S. van der , 

te , voor  ƒ48,888. 

iiranlngen, 7 Juli : het plaatsen van 10 dukdalven 
te Zoutkamp; miuste inschr. was G. A. van t tem, 
te ,  ƒ13,300. 

, 7 Juli ; lo. het makeu vauceugebouw 

tot woningen voor  den hulpsluismeesler  cn dc 8 knech-
luu nabij  de schutsluis tc Veere; minste inschrijvers 
waren P. J. van Puffelen en Zoon, tc , 
voor  ƒ15,250. 

2o. het maken van uen gebouw voor  zoetwaterbe-
reiding tu Vlissingen; minste inschr. was G. , 
te Sliedrecht, voor  ƒ13,795. 

, 10 Juli : het doen van uenige verbeterin-
gen uau kozeruegebouwen tu Arnhem; miuste inschr. 
was G. . vau der , te Arnhem, voor  ƒ11,465. 

, 10 Juli : hut vurrichto u vau eenige werk-
zuuuihedeu aau het val der g voor die stad; 
eenige inschrijver was . , te , 
voor  ƒ 6 9 8 0. 

, 10 Juli : hut vurlogeu van de 2 over-
laten en hut bouwen vau 2 loopbruggen over die 
overlaten in den g van t naar  Nij -
megen te ; miuste inschrijver was J.  , 
tc Sittard, voor  ƒ17,498. 

, 10 Juli : hut leggen van ongeveer 340 
- klinkerstnuit . mot bij  levering der  inaturialuu ; 

minste iuschr. was G- van dur  Wisjeu, te Utrecht, 
voor  ƒ577. 

Le iden, 10 Juli : hel leveren van eene plaatijzercu 
brug met beweegbaar  gedeelte, over bet kanaal bij 

; ingek. 9 bilj. , als: 
, ƒ 90,906:40 

J. . Nering Bugel,  „  18,203. 
. l huisen,  „ . 

Enlhovun en Zn., „ , „  16,529. 
. de Jong, „  Oudewnte"-, „  15,989. 
. A. Scbrctlen cn Co., „  leiden , „  14,589. 

j e Prins 
van Oranje, „ , „  13,246. 

Commercio-Compagnie, „ , „  12,900. 
. Ned. Grofsmederij, „ , „  12,400. 

, 10 Juli : het makeu der  gebouwen tot 
plaatsing der  stoom- un waterwerktuigen voor hut lo 
stichten stoomgemaal vuu hut waterschap Schouwen op 
du bestaande fundccriug; gegund ana J . van der -
den, te Zierikzee, voor ƒ 53,000. 

,  Juli : |o. du aanlog vau eene telegraaf-
lij n met 5 draden langs deu Staatss poor  weg Amstur-
dam—Zaandam; minste iuschr. waren 1). Ver laan
Zn., tc Zaandam, voor  ƒ379. 

2o. het herstellen en verbeturen der -
lijnen langs deu g e grens 
eu langs den Staatsspoorweg Aruhem—Zwolle, Zut-
fen— Glanerbrug; eenige inschr. was W. van , 
tu Jutfaas, voor ƒ 1480. 

, 11 Juli : het bouwen un god. 3 jaar 
onderhouden van een schoolgebouw aun de -
gracht voor  du . diaken ie; minste iuschr. 
waren . de r en W. Voskuyl, te Amsterdam, 
voor ƒ 24,315. 

Am , 11 Juli : liet vervangen door  ijzeren draai-
bruggen van dc Zaagiuoleubrug, te Assen un dc Vecu-
stru'sbrng, tc Smilde, buide in den g vau 
Assen uaar , in 2 perc: ingek. voor 

perc.  perc. 2 
F. Aberson, te Steenwijk, ƒ 4 8 53 ƒ 5311 

. Winters, tc Assen, 44S0 
 Wessels, idem, 4468 4616 

. llunze J r , idem, 4123 4578 
, 11 Juli : liet naar  aanwijzing uil bag-

geren der  marinehaven uu van hut dok; tninstu in-
schrijver . de  te Brielle, i. ƒ 0 . 1 11 5 per 

1 met don aloomboggermolcu en ƒ0.42 met uen 
beugel. 

, 11 Juli : de levering van 540 gegoten-
ijzeren lm ./.i-n. tot uitbreidin g van bet buizennet der 
drinkwaterleiding ; iugek. 5 biljetten, als: 
11. A. , te Amsterdam, ƒ 5431 49 

. S. Stokvis un Zoueii, „ , „  5121. 
W. n cn Zu-, „  idem „  4946.24 
ll . S. Stokvis un Zouen, „  idom „  483OJS0 
V. d. Berg en Co., „  Amsterdam, „  4514.46 

, 11 Juli : het leggeu van eeu uieuwuu 
berm, bet maken van steenglooiing euz. aan het wa-
terschap e Verecuigde Polders; minste inschr. was 

. Tholens, te Neuzen, voor  ƒ75,600. 
'a-llage, 12 Juli : lo. de herstellingen en vernieu-

wingen  dc u op de Bovun-, Be-
neden- en , met het onderhond daar-
van tot 30 Juni'77, iu  pere.; minste iuschr. waren: 
perc. , C. Spiering, tn Gameren, voor  ƒ14,490, porc. 
2 en 3, P. van Wijugaardcn, te Sliedrecht, resp. voor 
/18,9S0 en ƒ42 ,475, perc. 4, W. , te Sliedrecht, 
voor ƒ 23,430. 

2o. iil . aau de llijksrivierwerko n op de s , 
met bot onderhoud tot 30 Juni '77, iu 5 porc;minste 
iuschr. waren : pen'. 1, 2 en 3, G. Straatman, te , 
resp. voor  ƒ11 ,160, ƒ 13,552 eu ƒ9156, pure. 4, . 
A. van deu Berg, to Paniicrdeii, voor  ƒ18,990, pere. 
5, , tu Woll , voor  ƒ23,727. 

3o. het douu van baggerwerk in dun Amur en het 
horstellen en omlerhouduu lot 30 Juni '77 van du 
werken op hut bovundeel vau hot e eu de 

; minste inschrijver  was . .1. , tu Baard-
wijk , voor  ƒ9144. 

a-llage, 13 Juli : het leveren en opstellen vuu 4 
waterkranen, teu dienste der  Staatsspoorwegen; eeuige. 
inschr. waren . J. Enthoven eu Co., , voor 

ƒ5289. g $ 5200). 
, 13 Juli : du luvurin g vuu spoorstaven 

mui do Ainstcrdamsche Onmibusmaatschappij; minste 
inschrijvers wareu Guveke en Co., te Amsterdam, 
voor  ƒ31,200. 

. 

A". , dun 13 Juli 187C. 

 de

e dagbladen maken het den volke bekend dat 

de architect Cuypers te Amsterdam, lid der  Com-

missie van s adviseurs, door Z. . den -

ning benoemd is tnt bouwmeeiter  der s a 

te Amsterdam, e uitslag van de beantwoording 
der  prijsvraag, waartoe du architecten Cuypers, 
Vogel eu Eberson ter  mededinging werden uit-
genoodigd, ligt voor ons in hut duister, maar 
het wekt bevreemding «lat daaromtrent niets dooi-
de g is medegedeeld. Wij  mogen uiet 
veronderstellen dat do Commissie van s ad-
viseurs iu deze belangrijke zaak als jur y is op-
getreden; haar  oordeel geeft den mededingers 
geen waarborg voor  onpartijdigheid , want slechts 
twee bouwkunstenaars hebben daarin zitting , 
en daar eun hunner tevens als mededinger op-
treed!, zoude sienswijse van één deskundige, die, 
voorzoo verre ons bekend is, nimmer een werk van 
ei'iii g belang hoeft ontworpen of uitgevoerd, dun 
doorslag geven. 

l omtrent den afloop der  mededinging 
niets bekend is, leidt de benoeming van den ar-
chitect Cuypers tot de veronderstelling, dat eeno 
beslissing genomen in. A  staat liet der g 

http://HoH.ii
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vri j  den architect te benoemen , dien zij  goedvindt, 
vergete men niet dat zij  in deze zaak vrijhei d 
van handelen verloren bad; het was op hare voor-
dracht dat een drietal architecten tot mededinging 
werden uitgenoodigd eu op den Staat rust, nog 
veel meer dan bij  een particulier , de dure ver-
plichtin g om de ingekomen antwoorden te doen 
beoordeelen door  onpartijdig e en deskundige per-
sonen. d er  geen wedstrijd plaats gevonden, 
dan kon het geen bevreemding wekken dat den 
beer  Cuypers dit belangrijk werk werd opgedra-
gen, al doet het ons persoonlijk leed, dut daar-
door  kans bestaat het aantal gebouwen in inid-
deneeuwschen stij l te zien vermeerderen. e 
toepassing vun dien stijl in onze eeuw is op zijn 
zachtst genomen eene ongerijmdheid cn alleen 
verklaarbaar bij  hen, die tot de middeneeuwen 
wenschen terug te keeren. t is echter  een on-
beredeneerd streven, want de menschelijke geest 
beeft zich gelukkigerwijze te veel ontwikkeld om 
tot de dwaze en bijgeluovigc begrippen der  mid-
deneeuwen te kunnen terugkceren, en nl mogen 
enkele individuen, door  drijfveeren van persoon-
lij k belang geleid, dien tij d tcrugwenschen, men 
kan zich verzekerd houden dat deze hersenschim-
mige denkbeelden nimmer verwezenlijkt worden. 

t vult echter  niet te ontkennen dat pogin-
gen in dien geest worden aangewend; alles, 
wat aan die tijden herinnert , om het even of 
daarin al dan niet bouwkunstige waarde is, wordt 
door  eene kleine en gedruischmakende schare 
hooggeprezen en in eere gehouden. Wij  hopen 
voor den practischen blik van den bezadigden 

r dat hij  ook in deze den juisten weg 
zal weten te bewandelen ; wakkert de lust om rij p 
en groen te bewaren of in musea te verzamelen 
aan, dan vreezen wij  voor  eene herhaling van 
gebeurtenissen, zoouls te Oerlij n plaats vonden 
en waar  nieuwbakken oudheidkundige zaken tot 
groote prijzen verkocht werden niet aan particu-
lieren, maar uan de zoogenaamde oudheidken-
ners ("). 

Amsterdam, dat zich de laatste jaren op velerlei 
gebied ontwikkeld heeft, zal er  met de nieuw-
bakken middeneeuwsche gebouwen, die in aan-
tocht zijn , al zeer  vreemdsoortig uitzien. t 
centraalstation, volgens opdracht der g 
in n stijl te bouwen, zal een groot 
contrast vormen met liet gewoel en eigenaardige, 
aan een centraalpunt van beweging in eene wereld-
stad verbonden: de toepassing van dien styl moge 
voor de wachtkamer van een trekschuitenveer 
verdedigd kunnen worden, voor een spoorweg-
dienst in geenen deele. e vraag rijs t of die 
stij l streng zal worden volgehouden in de afmetin-
gen van vensterruiten en of de verlichtin g met 
vetkaarsen zal geschieden. t men dit niet, 
en plaatst men spiegelruiten en gasleidingen in 
het h gebouw, dan worden de dwaas-
heden nog grooter en geeft men den bedillers 
gelegenheid tot afkeuring. 

Zegt bet gezond verstand niet, dat het kurukte r 
van een gebouw bepaald wordt door  zyne be-
stemming en den aard der  te gebruiken bouw-
stoffen, en is het niet de taak van den architect 
zoodanig te ontwerpen, dat de bestemming op 
het eerste gezicht wordt aangegeven? s de op-
gave om in Oud-llollandschen stijl te bouwen 
met deze zienswijze niet in strijd ? 

r de opname dezer  regelen zult i ver-
plichten 

Uw dw. dienaar, 

(*) n een klein laad, unn welbekend, gebeurde verleden 
jaar  eene geschiedenis van dien aard iu het klein. u der 
a  ba-sa du ur» maakte krimi » met een oudheidkundige, die 
veel van zich deed liooreu, d. w. z. niet in daden, maar in 
dichterlijk e ontboezemingen over  gebrek aan kunstziu en 
liefde voor  de over  blij f telen onzer  voorvaderen. de ambaaiadeur 
verzekerde zich van de hulp vau dieu uiUtekeudeu mau om 
een uurwerk uit vroegereu trj d te kooptu, waartoe cene reis 
ondernomen eu een klok op het platteland tegen huogcu 
prij s werd aangekocht. Te huis komende kwam men door 
tuaschen komst vau werkelijke -.nalckundigcn tot de overtuiging, 
dat uien eeu namaaksel uit eeu der  l'arijsche fabriekeu ge-
kocht had. 

Advertentiën. 

e  en S vun 

maken bekend: 
dat aldaar is opengevallen de betrekking van 

 waaraan be-
halve het genot van vrij e woning, eene jaarwedde 
vnn ƒ 1600 is verbonden. 

Zij , die daarvoor in aanmerking verlangen te 
komen, worden verzocht zich vóór den 1

 8., schriftelij k aan te melden hij  den Bur-
gemeester. 

 den 13 July 1870. 

e Burgemeester en Wethouders rournuemd, 

 Secretaris, 

G. N. E . 

G . 
Bij de uitvoering vau werken te 's  wordt 

gevraagd een
s bekwaam n U a 

100 gulden 's mantids. 
Brieven franco onder  N" . tiO i bij  de boekhan-

delaars A. VA N N EN ZOON in 
den . 

S 
kunnen dadelijk werk vinden te Nijmegen. 

Brieven cu nuubevelingsstukkeii franco in te 
zenden min den Boekbundeluur . C. A . E 
te Nijmegen onder  letter  O. T. 

Bij  de uitvoering der  Gemeentewerken te Breda 
wordt gevraagd een
op eene belooning van minstens ƒ 7 0 per 

maand. 

Aanbiedingen worden in persoon, onder  over-
legging van bewijzen van bek waamheid, inge-
wacht bij  den Gemeente-Architect te Breda, vóór 
den 30 Juli j  1870. 

Openbare Aanbesteding. 
 en S der  ge-

meente  zullen op
31  1876, ten 12 ure Je» middags, op liet 

, in het openbaar en b,j  enkele inschrij -
ving doen aanbesteden: 

a.

b.

g bovenbouw ƒ 22,000). 
e voorwaarden dezer  aanbesteding zyn uit-

sluitend te verkrijgen ter j  iler gemeente, 
tegen betaling van fi  voor  beiden der  sub a 
en 6 genoemden (met daarbij  behoorende teeke-
ning), en liggen voorts ter  inzage in een der 
lokalen van de Secretarie (afdeeling
Werken), tijdelij k kantoor  houdende in de loka-
len van het voormalig Oudemanhuis. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kan-
tore van den r der  Publieke Werken dos 
voormiddags van 1 0 — 12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

Amsterdum, "  TEX . 

13 Juli j  1870. Be Secretaris, 
F. . VA N NOTTEN ,  S. 

g 
op 

 18  1876, 
in het < 

T i m m e r h u i s te  naar 

 264,000

e voorwaarden liggen, op de gewone dagen 
en uren, ter  lezing op het bureau voor  de Plaat-
selijke Werken, enz. in het Timmerhuis, en zyn, 
voor den prij s van 5 cent, verkrijgbaa r  by . 
P. VA N E EN ZOON, Boekdrukkers 
in den n N" . 73. 

. 
Op  1 Augustus 1870, des middags 

ten Twaalf uur , zal in het s der  Gemeente 
 bij enkele inschrijving, worden 

Aanbesteed: 
1°.

 400

.

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 uan het Bureau der  Gemeentewerken, al-
wnar de noodige inlichtingen te bekomen zyn. 

Aanwijzin g in loco zal geschieden op Zatur-
dag den 29sten Julij  te voren, des namiddags 
ten twee uur , terwyl de inschrijvingsbilletten 
moeten zijn ingeleverd ter  Secretarie voormeld, 
op den dag der  Aanbesteding, vóór des middags 
12 uur. 

N E .\ , 

e s zijn steeds in diverse afmetin-
gen voorhanden, of kunnen anders in zeer  korten 
tij d wonten geleverd. 

. 
n 20 Juli 187G, des namiddags ten 3 ure, 

zal door  Burgemeester en Wethouders van Wage-
ningen worden aanbesteed: 

g ƒ 15,200. 
Aanwijzin g op den dag der  besteding des mor-

gens ten 11 ure. Bestek eu teekening liggen 
van af den 20sten Juli ter  inzage in eeu der 
woonhuizen van ïBasseeuur", terwyl de bestek-
ken verder van af dien datum ad ƒ 0.25 per 
stuk te verkrijgen zyn aan de Secretarie der ge-
meente. 

n worden gegeven door den -
nieur-Architec t W. C. , te . 

S & VAN . 
s van /.uilen- m Talelüazali-arnncii 

in , 

Nieuwehaven X.zijde 55, l l o l t r r d i n n . 

Verwarming en 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 tucht, warm 
water of stoom. 

Boompjes, nieuw nommer 54, 

. 

E . 

 77. 

Op aanvrage wordt franco toegezonden monster 
van een geheel nieuw soort 

. 
dat buitengewoon  en goed 

 is, dat niet breekt eu nimmer 
geel wordt. 

Verkrijgbaa r in rollen van 30 bij  1 . 

T h . J . , 

114,000 t 
te  franco voor den wal te
vóór of op 15 cn 30 September en 15 en 3tj 
October e. k., telkens een vierde van het geheel 

Gegadigden worden verzocht vóór 1 Augustus 
e. k. aan den Ondergetcckende, r  i|< 
Gemeentewerken aldaar, franco te zenden prijg . 
opgave en vyf monstersteenen, waarnaar  men di 
leverantie, op keur  van genoemden , ge. 
negen is te doen. 

 14 Juli 1876. 

T. N 

E. . . 

t l 

Specialiteit van  ter  bewerking van 

 en schetsen op aanvrage. 

r S E te 's-Gravenhag, 
is uitgegeven: 

Een nieuwe uitgave van 

! N i * * 
het onderhoud van werken onder  beheer van het 

t van Binnenlandsche Zaken, vastge. 
steld 22 ' 1870.  ƒ 1. 

e uitgave bevat talrijk e wijzigingen en v 
naderingen. 

Verkrijgbaa r gesteld bij . VA N BA N ES &  t> 
te Amsterdam. 

uitgegeven door de  bevor 
 redactie na 

J. . , . S en . W . \ \ . 
. 

22-"  deel, 4'  en 5*  stuk,  1870.
Over de kromme lynen in de beeldende kun^ n 
door W. N. . Verhandeling over  de vraag 
 Welke is de reden dat de amhachtsstand zoo 
weinig genegenheid voor bet kunstonderwijs toont, 
en welke middelen behooren te worden aan"e-
wend, om die onverschilligheid te doeu ophou-
den?" t der  commissie, benoemd dooide 
afdeeling Amstertlam, naar  aanleiding der  bro-
chure van J. . , getiteld: T 

e tras." t der  commissie benoemd 
door de afdeeling Arnhem, tiaar  aanleiding der-
zelfde brochure. Verhandeling naar  aanleiding vu 
vraag 1 der  27" f Algemeene Bijeenkomst te Zwolle. 
door  den r J. G. J. VA N . Ant-
woord op vraag 4 der  27"'  Algem. Bijeenkomst te 
Zwolle, door den r J. G T te Ouddorp. 

l ieti sc. he bedehuizen in verband met plnBtiuc/a! 
kunst, door . Z . t 
elementair  onderwijs in het teekenen en schilde-
ren met betrekking tot de handwerken cn kunst-
nijverheid, door J. C.  Wz. Prijsvra-
gen, uitgeschreven in 1875 door  de j 
voornoemd. Prij s voor het publiek ƒ 1.50. 

.  &> ZOON , 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

E N 

! n s , 
 p—  _[ (ree*  aertpl dat door  haar tot eenige  voor  ,1e» 

' ' i s W ; "  van  zijn aangesteld: 

S & , C».  A m s t e r d a m

E T &  C ° . , 

door wie ook tot liet  inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel 
Nederland aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de g N" . 3, te Amsterdam 

. F .
k van , Specialiteiten in 

, , -
en . 

E
 6 6 

N VA N , 

k „de e " 

 Co,
t e

n of vervaardigen en herstellen alle soor-

ten van  en andere

 in vyf kwaliteiten. 

.  te . 
 en N van

voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten van 
 en  en 

, eni. eni. 

A dress en. 

Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen! 
één regel ad /
twee regels .  15.— 
dri e regels . » 'j u — 

P l e y - l er *  O m u . Amsterdam. Alle boWiiw -

meulen in cemenl, gi|>3 i. rorllaml-Cenifii l a ƒ7,25 |ier  i* 1 

e c k er * . Arnhem.

B o u w t e r r e i n en tt. V e l p te koop, aller-

gunstigst gelegen. Adi-es den r VA1 

1 E , te Arnhem. 
Uedrukl hg l i . W. VA » i  * f te Arnhem. — A U , stukken en advertentiën te adreueeren aan den r F. W. VA N T JO«e. te Arnhem. Uitgate van . A. . 

Elfde . . 30. 
i 

Zondag 23 Juli 1876. 

VOOB 

, , , S en . 
Eedacteur: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Vemhijnt Zondigt. - per 'l munden f 1.65. u abonneert lieb voor 

«ei . Atontierljjlc e nomiuer*  bij  vooroitbwt, lliuw 16 centi. 

Al l e stukken en n te n aan 

de e te . 

: 

Van l 5 regels ƒ t.—, verder  voor  elkeu rejrel plaatsruimte 20 cents eu 10 cents 

voor  een r  van het blad. Ad verteutien vuur  het buitenland 26 cents per regel 

E  VOO T E -
. 

n zal zich herinneren, dat de wedstrijd voor 
tiet nieuwe m reeds voor  eenigen tij d 
in  Opmerker is besproken geworden. e oor-
zaak daarvan was voornamelijk gelegen in de om-
standigheid , dat de architect Cuypers in dien 
wedstrijd tevens als concurrent en beoordeelaar 
zou optreden. 

Naar  aanleiding daarvan richtt e het Bestuur 
van de j tot bevordering der  Bouw-
kunst een schrijven tot Z. E. den r van 
Binnenlandsche Zaken, met verzoek in deze zaak 
gemoeid te mogen worden, doch van het ant-
woord Óp dat schrijven vernamen wij  niets. 

e quaestie schijnt echter  plotseling te zijn op-
gelost; althans eensklaps vernemen wij  de ver-
rassende tijding , dat de architect Cuypers bij  ko-
ninklij k besluit benoemd is tot architect over  d-» 
nieuwe museum-gebouwen. 

Van een jur y van beoordeeling, of van eeu ten-
toonstelling van plans, vernam uien hoegenaamd 
niets; het concours schijnt maar zoo ongemerkt 
den eeuwigen slaap te zijn ingeslapen. 

Wi j  hebben o. a. voor ons liggen eene bro-
chure, in 18üü in zake den wedstrijd voor het 
nationaal monument te 's-llage door den heer 
. Gosschalk geschreven, en aan dc leden van 

de j tot bevordering der  Bouwkunst 
gericht ln die brochure lezen wij  o. a.: »Ten 
ittweede heeft men weder  gezien , dat eer-
iiljjkhei d en loyauteit steeds op intrigu e en list 

 de zege behalen, want N. . is minstens even 
«zoozeer gevallen tengevolge van de middelen 

r  vrienden, als om zijn gebreken."  En op 
eene undere plaats: aWel oppert nog de heer 
«Van p twijfel , of wij  in Nederland, dan 
«in Abdera leven. r met terugblik op het 
 voorgevallene kan men trotsch antwoorden: in 
 het Nederland der  toekomst, dat schitterend 

e wars te zijn van intrigue, in het Neder-
land van het vcrledm, dat zich zijn duurge-
kochte vrijheden niet zal laten ontfutselen." 

Zoo schreef men in 1805, toen het een natio-
n.i.i i monument betrof dat den Staat ƒ 70,000 
kostte, en thans is er  sprake vnn een -
seum dat ƒ 1 , 0 0 0 , 0 0 0, zegge: een millioen gul-
dens kost. 

e gemoederen schijnen echter  sedert ontzag-
lij k te zijn omgedraaid. Anders zou men onge-
twijfel d reeds sinds lang wat meer  geprotesteerd 
hebben tegen het feit, dat de Buuwkunst (zoo 
die hiertelande nog recht van bestaan heeft) 
weldra iu do ketenen zal worden geklonken van 
onzen (altijd : zooyenaamden) Oud-hol-land-schen 
stijl . 

Amsterdam, Juli 1S7U. 

ONZ E . 
Aangaande de restauratie van de e 

kerk te Brouwershaven zegt de Arnh. Ct. o. a.: 

 liet heden heeft zooveel behoeften, dat wij  cene 
»uitgave van bijna een ton gouds te hoogachten 

m een oud gebouw iustaud te houden. e 
e om overblijfselen van vroeger  tij d in 

 wezen te doen blijven, houdt op eene onscha-
 delijke vereering te zyn, wanneer  zij  zulke som-

-' N vordert , en wij  beklagen hen, die na ons 
, zoo zij tot een regel gemaakt wordt." 

Wi j  kunnen niet anders dan deze woorden van 
de Arnh, Ct. onderschrijven. Want zonder  dal wij 
nu een volledig protest aan teekenen tegen de 
restauratie van oude gebouwen, achten «rij  toch 
de zucht, die zich hiertelande hoe langer hoe 
meer  voor de oudheidkunde openbaart,  be-
denkelijk . 

g is het inde , datzy 
den goeden wil toont de belangen der  kunst finan-
cieel le steunen, maar hel werd reeds bij  her-
haling iu Be Oi-merker gezegd , zij  wordt in deze 
verkeerd geleid, d. w. z. haar  wordt eeu teveel 
eenzijdige richtin g aangewezen, want terwij l men 
duizenden overheeft om oude monumenten in-
stond te houden, stoort men zich hoegenaamd 
niet aan de klachten, die herhaaldelijk over het 
gemis van degelijk bouwkundig onderwijs gehe-
ven woiilen, doet men geen moeite om het ar-
chitecten-gehalte hiertelande te verbeteren. 

Om enkel van rijkswet ken te spreken, bewij-
zen de noodlottige mededeelingen, die  Opmer-
ker in de laatste woken over de e acade-
mie en de Utrechtsche kazernen bevatte, genoeg-
zaam de schaduwzijde van zulk een richting , ter-
wij l voorts het denkbeeld om middeleeuwsche 
riclititige n ten onzent op hel gebied der  bouw-
kunst in te voeren, ten eenuraule un uitvoer  baar 

is, omdat die richtingen te veel van onze ziens-
wijzen verschillen, althan* zoo men ze wil exploi-
teeren, als reeds nu zoo menigvuldig geschiedt. 

e heftige strijd , die by gelegenheid van de 
prijsvraa g voor het monument ter  herinnering 
aan 1813 gevoerd is, ligt ons nog te versch in 
het geheugen om te meenen, dat onze waarach-
tige Nederlandsche kunstvrienden hun rechten in 
deze niet door een billij k protest zouden hand-
haven. 

En toch is het kwaad reeds verder  doorgedron-
gen dan men wel zou meenen. 

t spreken over  ohouwstijl"  en over  nbouw-
kunst"  is, tengevolge van een en ander, tegen-
woordig, en niet liet minst in do leeken-wereld, 
zoozeer aan de orde van den dag, wordt zulk 
een mode. dat men zich als vakman waarlij k 
dikwer f afvraagt, waar het toch met het bouw-
vak ten onzent hcenmoet, en of zij, die van dat 
vak soms zooveel ernstige studie maken, niet 
beter  deden van, evenals zoovele oningewijden , 
er  maar op los te pochen. 

e Staat alleen is hier  het aangewezen lichaam, 
dat den eersten stoot kan geven op den weg ter 
verbetering. 

t men het zoogenaamd lager  bouwkundig 
ouderwijs (de stadsteekenscholen enz.) subsidiéereii 
door  bekwamere leermeesters aau te werven, 
die men dan tevens staats- of stadsbetrekkin-
gen laat liekleeden. t men inmiddels jaar-
lijk s een bepaald getal jongelieden, die daarvoor, 
blijken s getuigenis der  onderwijzers van de stads-
teekenscholen of van het Bestuur  der j 
tot bevordering der  Bouwkunst, het meest in aan- _ 
merking komen, op staatskosten naarbuïterfTaffd -
sche academiën zenden ter  opleiding voor  bouw-
meester, en laat men hen dan na hun bekwa-
ming als rijks - of stadsbouwmeester  aanstellen, 
en tevens met het zoogenaamd lager  bouwkundig 
onderwijs belasten. r  laat men niet in de 
meening verkeeren dat men al iets vooruit gaat, 
door  duizenden te besteden aan de restauratie 
van oude kerken als anderszins, want inmiddels 
bouwt ons heirleger van architecten (.') voor  tien-
duizenden aan gewrochten , die den ergerlijksten 
wansmaak verraden en het oog zoodanig ontaar-
den, dat de hoop, om het kunstgevoel bij  onze 
natie ingang te doeu vinden, hoe langer  hoe meer 
verijdelt , eu de enkele degelijke bouwmeesters, 
die men ten onzent nog aantreft, bovendien dik-
werf moeten wijken voor de reeds zoo alom ge-
wilde guedkoipe J timmermans-architectuur. 

n hebbe toch niet een te hoogen dunk van 
den algemeeneu toestand, en beelde zien niet in , 
dat de bouwkunst ten onzent genoegzaam ont-
wikkeld is, dat men wel zonder het buitenland 
zijn architecten kan vormen. — Neen, daarvoor 
valt er  in de eerste plants, wat groote bouwwer» 
ken aanbelangt, hiertelande te weinig voor, en 
iu de tweede plaats is o. a. de overgroote meer* 
derheid .un gebouwen, waarop het oog in zijn 
dagelijksche omgeving staart, zóó verte beneden 
het middelmatige, dat de vorming van een dege-
lij k kunstenaar  daardoor  veeleer  wordt tegenge-
gaan dan bevorderd. 

n het Algemeen Handelsblad lazen wij  eens: 
uUudheidkunde is goed, maar  kunst is beter". En 
juist doordien teu onzent zich zoovelen met oud-
heidkunde amuseeren, en dat amusement, helaas, 
lomi zoo ver  drijven , het woord nstijl "  steeds 
als stokpaardje bezigende, in weerwil dat men 
de beteekenis daarvan niet vat, — want alleen 
hy, die het vak voldoende beoefend heeft, kan dieu 
begrijpen, — eu naar  oude bouwwerken kopiee-
rende, wordt de kunst, d. w. z. het hedendaag-
sche, terzijde gezet en niet zelden bespot. 

t is le hopen, dat de g er  toe moge 
besluiten, in hel ouderwerpelijke geval den mid-
delweg te bewandelen, door  namelijk zooveel 
mogelijk deu nieuwen tyd te steunen en tevens 
deu ouden tyd niet geheel eu al aau de vergeld 
held prys te geven. 

i weinig geld kan men hier  veel goeds ver-
richten, zoo men maar mot het behoorlijke beleid 
te werk gaat. 

En daarvoor  late men zich voorlichten door  be-
voegde, onbaatzuchtige en onpartijdig e vakmannen, 
die ongetwijfeld in den boezem van de Nederland-
sche y tot Bevordering der  Bouwkunst 
te vinden zijn , wier  leden wy moeten voorouder-
stellen de kunst te dienen, althans te willen 
dienen, eu waaronder er  in elk geval zyn, die 
beter  raad weten voor de ontwikkelin g der  Bouw-
kunst hiertelande, als tot nogtoe van -
wege gevolgd wordt. 

S TOT -
G E  EN OP-

G VA N . 
e volgende vraagstukken zullen op het con-

gres tot bevordering der  openbare gezondheid en 
tot opsporing van reddingsmiddelen behandeld 
worden in de zittingen, die te Brussel zullen 
plaats hebben in het academiepaleis (ex-Palais-

) van den 27 September tot den 4 October 
1876: 

l e \i hi: i.iv. . 
Openbare gezondheid. 

Secretarissen: de heeren k cn Yseux, 
doctoren in de medicijnen en afdeehngsgeneeshee-
ren bij  den dienst der  openbare gezondheid te 
Brussel. 

e afdeeling omvat: a) de hygiene en pu-
blieke reiniging; b) de hyg iëne, toegepast op de 
iudustrie; c) de hyg iëne, zoo huishoudelijke als 
geheime; d) de genees-, heel- en scheikunde in 
toepassing tot de hygiene: 

1. Welke zijn de voordeden der  waterleidin-
gen en door  welke middelen kunnen de bevolktste 
deelen tier  steden daarvan voorzien worden / n 
verlangt het cijfer van liet normale gebruik per 
inwoner bij  benadering te kennen. 

 Welk is het meest practische systeem om 
eeue stad van fuecale stollen en vuilni s te ont-
lasten'/ met opgave der  middelen: a) om het 
rioolwater te zuiveren; b) om het overtollige water 
te benuttigen; c) om het bederven van het water 
door den afval der  fabrieken te voorkomen; <h 
om de schadelijke invloeden der  mesthoopen in 
de nabijheid van wuningen te keer te gaan. 

Welke omstandigheden zijn van invloed bij  het 
doen eener  keuze uit de verschillende middelen 
tot desinfecteeren? 

3. e kan men den werkelijken dood zeker 
en gemakkelijk constateeren ? t als voorwnarde 
tot het afgeven der  vergunning tot begraven ge-
steld worden, dat het bewijs van overlijden door 
een bevoegd magistraatspersoon is afgegeven.'  Ver-
dient de instelling der  Engelsche "  aan-
beveling? 

Welke maatregelen moeten genomen worden 
bij  schietyke begraving en spoedige wegvoering 
der l i j kenVerd ien t de oprichtin g van lijken -
hui/en aanbeveling en zoo dit het geval is, welke 
is de beste wij/e van samenstelling eu welke zijn 
de voorzorgen, hij  het wegvoeren der  dooden in 
acht te nemen? 

n verlangt de voor- en nadeden der ge-
wone begraving en der  verschillende manieren 
van verbranding der  lijken te kennen. 

4. Welke zijn de ojr/aken der te groote sterf-
te, zoo van pasgeborenen als zeer  jonge kin -
deren? n wenscht in onderzoek te treden om-
trent de voedsters in de groote steden, de kunst-
matige opvoeding van kinderen, de voor- en na-
doelen van het gebruik van kleine wagentjes en 
het nut van speciale huizen van opvoeding voor 
klierachtige kinderen iu de zeeplaatsen. 

5. e kunnen in wetten en reglementen de 
helangcn der  vrijhei d vereenigd worden met die 
van de openbare gezondheid, wat betreft: a) de 
epidemieën in de hospitalen? b) de besmettelijke 
dekten, die vau het dier op den mensch worden 
overgebracht, zooals dolheid, schurft, enz.; c)de 
voortplantin g der  ocpizooties"  / 

Welke voorzorgen moeten genomen wordeu bij 
het vervoer, het afmaken eu begraven van een 
door eeue besmettelijke ziekte aangetast dier? 

s de verbranding van het lij k in dit geval 
aanbevelenswaardig? 

Welke zyn de middelen om de besmette paar-
den- en veestallen, schepen, waggons en huizen 
van alle smetstof te ontdoen? 

Welke regelen moeten bij  vervoer van vee, tot 
afmaking bestemd, gevolgd worden, teneinde te 
voorzien : n) in de zekerheid van deu openbaren 
weg; b) in de gezondheid van het dier? 

0. Welke zyn de beste verwarmiugs- en ven-
tilatiestelsels voor  lokalen, waarin een gruot aan-
tal personen te zamen komen, zooals fabrieken, 
werkplaatsen, schouwburgzalen, scholen , zieken-
zalen, enz.? 

7. Aan welke voorwaarden van gezondheid en 
reinheid moeten voldoen: a. kloosters, zieken-
huizen en verpleeghuizen voor  zekere vrouwen; 
b. hulpinrichtinge n , zooals tijdelyk e hospitalen en 
burgerlyk e ambulances? 

8. Welke middelen kunnen leiden: a. tot het 
brengen van eenheid en gelykvormigheid in de 
sterfte-statistick der  verschillende staten, ook met 
het oog op de verschillende beroepen, met in-
achtneming der  gewoonten van de arbeiders en 

de materialen, die zij  bewerken ; b. tot het gebruik-
maken dor  gegevens van den burgerlijke n stand 
voor de "  ? 

9. Welken hygienischen invloed heeft het plan-
ten, de aanwezigheid der  duinen, de dtainee-
rin g der  moerassen en vochtige uronden op het 
drinkwater ? 

Welke middelen leiden daartoe om de onrein-
heid van wegen, akkers en weiden, die van 
slibberig en vuil water  zijn doortrokken, te doen 
ophouden ? 

2, l e , 

Secretarissen : de heeren A . Feigneaux. r 
in de Ueneeskunde, Oud-secretaris van het Con-
gres van medische wetenschnppen ; Geel hand, 
Secretaris-Generaal van de e Sociëtei t: 

e afdeeling omval: a. de preventieve mid-
delen, hulp eu redding in geval van brand; 
b. toestellen van alle soorten, dienende op en in 
het water, om de gevaren te verminderen, on-
gelukken te voorkomen, en hulp te verleenen; 
c. toestellen tot voorkoming van ongelukken op 
straatwegen, tramways en spoorwegen; d. ge-
reedschappen om hulp te verleenen bij  ongevallen 
in mijnen, carrières en werkplaatsen; e. hulp in 
tij d van oorlog. 

1. Welke zijn de middelen om te voorkomen 
of le neulntliseeren: 1'  butsingen te land en ter 
zee; 2*  muiteri j  aan boord van schepen; 3e het 
vergaan en het verl.iten der  schepen? 

2. Welke besluiten moeten aan de zeewetten 
of zee reglementen worden toegevoegd de 
zekerheid en het welzijn der  passagiers te ver-
meerderen, vooral bij  landverhuizing en het ver-
voer van militairen. ' 

3. Welke misbruiken hebben plaats by het 
aangaan van zecassurantiën en op welke wijze 
moet daaraan een einde gemaakt worden? 

4. e kunnen de rampen verminderd worden, 
veroorzaakt door  buitengewoon hooge zeeën en 
plotselinge overstroomingen der  rivieren? 

5. Welke zijn de middelen om de ontploffingen 
en onder-water-zettingen in de mijnen te voorko-
men? Welke is de meest zekerste wijze van ver-
lichting? 

0. e kan men de instortingen van aarde-
werken voorkomen en welke reddingsmiddelen 
kunnen het meeste aangeprezen worden, als er 
rampen van deze soort gebeuren? 

7. e moeten de comité's om hulp te ver-
leenen vóór en gedurende den oorlog georgani-
seerd worden ? 

8. Op welke wijze moet de geneeskundige 
dienst op het slagveld gedurende en na het ge-
vecht ingericht worden? 

0. Welke zyn de beste transportmiddelen van 
af de plaats des gevechts: a. naar de vliegende 
ambulance . b. naar  de tijdelij k gestelde ambulance; 
c, naar de hospitalen en lazaretten. 

10. e kunnen teuten eu barakken het beste 
samengesteld, geplaatst en verplaatst wordeu ? 

11. Welke zorgen vereischen lijken op . t 
slagveld: u. middelen om roovery n en andere 
misbruiken te beletten; b. middelen tot voorko-
ming of vermindering der  verrotting ; voor-
loopige begraving; c. dellnitieve begrafenis; {/.af-
making der  tijken ; e. instelling van een teeken, 
het Zwarte . 

12. Vragen omtrent gewonde of dwalende die-
ren op het slagveld. 

13. e moeten de ambulances in oorlogstijd 
van levensmiddelen voorzien worden? a. aanvragen 
om giften en het overbrengen daarvan; b. rechten 
en verplichtingen der  begeleiders. 

14. Organisatie der  berichten bij  kampeerende 
legers: a. bureau van aankondigingen; b. registers 
der gewonden en dooden; c. briefwisseling met 
de famtlien cn met de gevangenen; d. kassen eu 
bergplaatsen voor  voorwerpen op de slagvelden 
gevonden. 

15. : a) hulp; b) wegvoering 
en begraving; c) verzoening. 

3d e . 

Secretarissen: de heeren J. Stevens, inspecteur-
generaal der  gevangenissen; en E. van der , 
Advocaat. 

e afdeding omvat de instellingen tot ver-
betering der  werkende klasse. 

1. Vaststelling der  voorwaarden, waaraan de 
woningen moeten beantwoorden, wat aangaat de 
zeddeer en de hygiene. Beschryving en onder-
zoek naar de ligging, de toestellen voor  verwar-
ming , ventilatie en verlichting, de middelen tot 
het bekomen van drinkbaar  water en water  voor 
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huiselijk gebruik, de riolen voor  loozing vnn vuil 
waler  en faecalc stollen. 

n tracht tot de oplossing van dit econoni-
sche vraagstuk in dc toepassing op de constructie 
van arbeiderswoningen tc geraken , en verlangt 
in kennis gesteld te worden met de beste type 
voor  deze woningen, zooook 'nel de gunstigste 
voorwaarden, waarop de arbeider  ze kan ver-
krijgen , waartoe oene vergelijking der  uitkomsten 
van de verschillend werkende vereenigingen ge-
vorderd wordt. 

2. Tot welke mate moet het gymnastisch on-
derricht in de scholen van lager  en middelbaar 
onderwijs voor  meisjes cn jongens worden inge-
voerd: a) in dc steden; b) op het platteland.' 

3. n wenscht de oorzaken te kennen der 
ontvolking van het pluttclnnd en de middelen om 
er  in te voorzien, zoo ook in kenuio te worden 
gesteld met de beste wijze om het lager  onderwijs 
voor  kinderen en volwassenen to vereenigen met 
het godsdienstig onderwijs vooi- meisjes en voor 
jongens: a) op het platteland; bj in de steden. 

Welke maatregelen kunnen het gevaar  vooi'hot 
misbruik van sterkedrank koeren cn hoe moeten 
de statistieken omtrent dit onderworp worden 
ingericht.' t men do toevlucht nemen tot wet-
telijk e of regelenienlaire besluiten.' j  bevestigende 
beantwoording dezer  vraag verlangt men de schets 
van een wetsontwerp. 

5. Onderzoek naar  bot werk der  vrouwen 
en kinderen in de mijnen en werkhuizen. Bestaat 
er  noodzakelijkheid om deze zaak bij  reglemen-
ten te bepalen? Zoo ja , hoe moot bet wets-
ontwerp «orden ingericht/ 

G. Op welke wijze zijn do kantoren van in-
formati e ingericht, voor  patroons en werklieden , 
meesters en dienstbaar  p ursolic el, waar  de een 
de handen vinden, du andere het werk, waaraan 
zij  behoefte hebben? 

Welke uitkomsten zijn door  dezo instellingen 
verkregen on welke verbeteringen kunnen daarin 
gebracht worden.' 

7. r  welke middelen kan de zucht lot 
voorbeboedzaaiuheid en do gewoonte tot spaar-
zaamheid onder  de werkende klasse ontwikkeld 
worden ? Welke rol vervullen daarbij  de spaar-
en pensioenkassen , de lovonsvcrzekci ingmaat-
schappyen. enz. en tot welke uilkomsten hebben 
zy geleid? 

8. e wordt de raad samengesteld, die in 
Engeland bij  quaestien tusschen patroons en werk-
lieden optreedt en hoe wordt in Frankrij k en 
België te werk gegaan ? 

Welke uitkomsten heeft men door  deze instel-
lingen verkregen? 

9. Op welke grondslagen moot de bescher-
ming van ontslagen veroordeelden berusten? 

Bovendien zullen de onderstaande zaken tor 
sprake worden gebracht, als : 

o. e conclusion van het rapport der
pollution Commission iu England" , wat belieft 
de reiniging van besmette wateren. 

b. Welke zelfstandigheden kunnen in het belang 
van de gezondheid, in de plaats gesteld worden 
der  loodachtige en aisenieutnhoiidonde mengsels, 
die bij  de industri e worden toegepast? 

c r  welke middelen kunnen do gevaren bij 
gebruik van petroleum voorkomen worden: tij  iu 
de bewaring van groote hoeveelheden; b) in de 
toestellen, tot verlichtin g dienende? 

d. Nauwkeurige opgave van de oorzaken voor 
het springen van stoomketels en der  middelen om 
ze te voorkomen. Aan welk toezicht behoort men 
de stoomketels te onderwerpen? 

e. n verlangt een programma dor  genees-
kundige kennis, volstrekt noodig voor  de ver-
schillende beroepen om de eerste hulp te geven 
in geval van ongelukken: u) in geval van brand-
wonden, b) in gevallen van verstikking. 

f. r  welke  kunnen do gevaren 
op spoorwegen en liuinways voorkomen worden.' 
Welke zijn de middelen om ongelukken en ziek-
ten te voorkomen i waaraan machinisten, stokers, 
conducteurs, enz. zijn blootgesteld? 

g. r  welke middelen kunnen do materia-
len voor  de constructie van schepen, gebouwen 
en voornamelijk voor  schouwburgen on kruitmaga-
zijnen onontvlambaar  gemaakt worden? Nauwkeu-
rige opgave der  middelen om de stollen, en voorna-
melijk die, welke gebruikt worden voor  decoration 
en kleederen vun pompiers, onoiitvlumbuur  te 
maken. 

h. Bespreking vnu het gebruik van stoom tot 
het blusschen van brand. 

t. Welke zijn de middelen om de bevolkingen 
te beveiligen: «) tegen gevallen door  vergiftigin g 

, van voedingsmiddelen; b) tegen do gevaren van 
dorst en de vervalsching van dranken on levens-
middelen? 

 Volgens welke regelen moeten de restau-
rntien en slaapplaatsen voor  werklieden samen-
gestold worden, met inachtneming, dat zij  bet 
karakter  van weldadigheidsinstellingen bekomen? 

 Onderzoek uit oen industrieel, moreel en 
hygiënisch oogpunt naar  het gebruik von »mo-

. teuts', iu hunne toepassing voor  de kleine in-
dustrie en het huiselijk gebruik, vooral teu aan-
zien van do voor- en nadoelen dor  naaimachines. 

|. Welken invloed oefent do behandeling dor 
dieren uit op bun karakter , bunnen gezond heids-
toestand en de diensten, dio zij  kunnen verleenen? 

 Welke zijn do nadeden van do tabak.' 

Berichten ea mededeelingen. 

 N N E N  A N . 

's Gravenhage. / . . heeft J.  van der 
n benoemd tol  van 's s

tenkabinet to Amsterdam, en hem levens eervol 
ontslag verleend als r  voor  dé mo-
numenten van geschiedenis en kunst, cn uls twee-
den stempelsnijder  by 's s t te Utrecht. 

— Bij  ministerieele beschikking is nan , 
te n n/d , tot wederopzegging , vergun-
ning verleend voor  een stoomsleepdienst langs de 
rivieren in dc provinciën Noord-Brabant, Gelder-
land, d cn Zeeland. 

— By beschikking van den r  van Bin-
nenlnudschf Zaken is aan S. . r  en C P. -
ker, handelende onder  do lirm n (looglant en Van 

, tc Nieuvvediep, tot wederopzegging 
vergunning verleend voor  een stoomsleepdienst 
op de Zuiderzee en in do zeegaten eu havens van 

d en Friesland. 

's Gravenhage r  den Gouveneur-Gencraal 
van Nederlandsch e ziju de volgende be-
schikkingen genomen: 

benoemd: tot adjunct-inspecteur  der  spoorweg-
diensten P. O, ; 

bevorderd: tot hoofdopzichter  bij  den dienst der 
Staatsspoorwegen op Java, do opzichter  1 ste klasse 
A. ; 

ontslagen: de opzichter  3de klasse bij  het mijn -
wezen C. m en 

gesteld ondor  de bevelen van deu houtvester, 
belast met het behoor  over  het boschdistrict Soc-

a de opzichter  1ste klasse 
bij  hot boschwozen op Java en , C. F. 
Borgen. 

—  Volgens de Java-JJode is dc heer , 
belast mot den bouw van het groote droge dok 
op het eiland Amsterdam, 2 Juni vonnist. 

Volgens deskundigen schrijf t men dit ongeval 
aan roekeloosheid toe, vermits hij  vertrokken is 
met een zceonwaurdigo giek, wellicht slecht weer 

 gehad eu verongelukt schijnt te zijn. e 
Batavia werd 10 Juui ingehuurd om hem op te 
zoeken, doch is onverrichtorzako teruggekeerd. 

— e  deelt een adres mede van 
industrieelen on handelaren uit do residentien 
Soerabaia en , uan deu Gouverneur-Geiio-
ruul gericht eu waarin verzocht wordt : 

l c dat aan do residentien n en
opgediagon worde, zoo spoedig mogelijk belem-
meringen uit den weg te ruimen, die do vaart 
tusschen Ngawi cn o bemoeilijken; 

2". dat uitsluitend voor  de verbetering van hut 
vaarwater  der  Solo rivier  een ingenieur  van den 
Waterstaat zal beschikbaar  gesteld worden , met 
opdracht om de daarvoor  noodige voorstellen en 
projecten op te maken. 

e toestand is volgens dit adres onbegrijpelij k 
slecht. o afstand, dien do rivier  doorloopt van 
Soerakarla tot de monding, is driemaal de afstand 
tusschen n r  en ; voor  de be-
vaarbaarhoudlng van dio rivier  wordt niets gedaan. 

e toestand is dan ook thans zoo, dateenigszins 
groote vaartuigen slechts tusschen r  en 

, in den natten lijd . kunnen varen. Ongeluk-
ken komen herhaaldelijk voor, omdat de rivier 
vol steenblokken cn boomstammen ligt op som-
mige punten. s moeten producten 5 a 0 
maanden op dc rivier  blijven, of anders maanden-
lang op do landbouw- onder  nemingen wuebten op 
gunstige gelegenheid voor  vervoer. e waarde-
vermindering van de te n geleidde rijs t is 
dan ook verbazend, en adressanten vergeten niet 
to herinneren, dat, wanneer  hot verschil in den 
prij s vun de rijs t tusschen n en Soerabaia 
slechts de helft kleiner  word cn de waarde van 
do rijs t door  boter  gelegenheid tut afvoer  in -
dioen slechts mot ,/'  1 per  pikol steeg, do land-
rente minstens met / 50,0UU 's jaars zou kunnen 
veihoogd wordon. Een uitvoerige kaart on tabel-
len ziju bij  hot request gevoegd. 

Amsterdam. n de laatstgehouden -
tin g in de aan de orde gestelde benoeming vuu 
oen r  der  stadsreiniging niet geschied. Zij n 
wij  goed ingelicht, dan is dezo benoeming aan-
gehouden, deels omdat de d nadere inlich-
tingen wenschte omtrent bet voorgestelde tweetal, 
deels omdat een niet onaanzienlijk getal leden de 
stadsreiniging vereenigd wenscht to zien met de 
brandweer, oen stelsel, dat te Berlij n
u don boezem van het h Bestuur  zijn 

leden, die gaarne op laatstgenoemde wyze de 
quaestie zouden zien opgelost. (AT. B. C.) 

. Omtrent den toestand vnn het 
droge dok doelt de Sliddelb. Ct. het volgende 
mode: ln eeue bijeenkomst, door  de ingenieurs 
vau den Waterstaat Zaterdag met don aannemer 
gehoudeo, zijn de noodige maatregelen beraamd 
om den doortocht, dien hot water  zich achter 
den zuidelijken zijmuur  van het voordok gebaand 
heeft, af lo sluiten en tc dempen. Van onder-
loopshcid der  schipbrug schijnt gelukkig geen 
sprake te zijn. Ook verderop, ter  hoogte van de 
afsluiting tusschen voor- en achterdok, - die 
voor  bot oogenblik voldoende aan de eischen be-
antwoordt, — moet nog eenige voorziening aun 
de muren verricht wordon, terwij l OokdeafVoor* 
buis, waarmede bet water  door  hot stoomwerk-
tuig uit bet voordok verwijderd wordt, nog var-
betering vereischt. 

 hoopt, dat het ecu en ander  binnen betrek-
kelij k korten lij d verricht zal  worden, 
altmede dat do kosten, ofschoon aanzienlijk, niet zóó 
zullen ziju als aanvankelijk gevreesd kun worden, 
lu elk geval vertrouwt men. dat de exploitutio 
vuu het dok gedurende de werkzaamheden onge-
stoord zal kunnen voortgaan. 

. n de op 18 Juli gehouden sit-
tin g  Provinciale Staten van Friesland is beslo-
ten het voorstel vau don beer  A. Buma, om le be-
vorderen eene geheele droogmaking van de Zui -
derzee, aan tc houden totdat do Vergadering be-
kend zal zyn mot bet door  do g in te 
dienen ontwerp. Voorts werd ondor  andere be-
sloten van deu g machtiging te vrugon, 
opilut de vroeger  roods gecontinueerde Commissie 
VOor hot aangeboden plan eener  algemeene ver-
betering vau den biiiueiilandschen waterstaat der 
provincie opnieuw hare werkzaamheden kan voort-
zetten na hel sluiten dor  tegenwoordige zitting. 

lankomligingen van Aanbestedingen. 

mg, sa J u i i. 

, te 11 urcu, door  het bestuurder 
waterkeering van deu cal. polder  Oost-Bevcland, in 
hot gemeentehuis: hot. verheleren van deu beschadig-
den Westnol, aan de waterkeering van bovengen, 
polder. 

, tc 1 uur , dooi dijkgraaf cu heemraden 
van don liaarlcuitnormoerpoldiir , tor  secretarie i n dc 
Jansstraal: het voltooien der  verdieping van do -
vaart , over  1500 strekkende . noordwaarts van het 

. 

, to i uur, door  het gemeentebestuur: lo. 
het uitbaggeren van 16 a S mille \P grond uit don 

l eu n voor n mot vervoer  cn 
oplossen; 2o. do aanleg vau nagenoeg 3000 sir. . 
grintwegen. 

T i e l . te  uur, door  burg. eu wclh.: hot bijwerken 
en witiea van dc schalen der  gemeente. 

, tc 2 uren, door  de diakeuic der . 
gemeente, op dc consistoriekamer: hot bouwen van 
amenhnisen ten behoeve der  diakonie. 

l i inxdac, sa J u l i. 

Wri'np , te 11 uren, door  deu oorstanuw. ingenieur, 
in hot gemeentehuis: het doen vuu verbeteringen nau 
eenige gedeelten der  vesting . Bilj . mz. 23 
Juli , 's avonds 7 urcu, op het bureau vau den iugo-
nieiir  voornoemd. 

Arnhem, te 1 uur , door  do commissie voor  do gc-
mconterciiiigiug, ten raadhuize: bot oplioogcn van eeu 
stuk grond naast do gasfabriek aan den Westervoort-
schcdijk. 

, in het logement t Gooiland: het 
bouweu van een woou- en winkelhuis aan de -
straat. 

Uo.ns.U* , se J u l i. 

'n-llage, tc 11 ureu, door  hot ministerie van bin-
neul. zaken: het verrichten vau eonigc verfworkeu aan 
do landsgebouwen tc . g ƒ2200. 

, tc  uron, door  deu directeur  on 
commandant dor  marine: de levering van no. 1—2 
lederen sluurrcepcu; no. 3—12 wit cn getoerd touw-
werk; no. 13—15 wilte cn getoerde lijnen: no. 16 
schiemansgaren: no. 17—18 zeilgaron: uo. 10 ijzcr-
draadtouw; nu. 20 -21 kardocssaai. 

, tc 12 uron, ten gemeente huize.- het 
doeu van verfwerk aun eeu loreu cn 14 gebouwen. 

k . te 12 uren . door  burg. on weth.: hot bou-
wen ccn schuollokun) in het dorp Ewijk . . bij  den 
architect P. vau der , tc Nijmoucu. Aauw. te 
10 uron. 

. tc 3 uren. door  dc firma Bontckoning 
eu Aukcs, in o o l-ceuw: liet bouwen van 12 
eu verpluatscn ou verlengen vuu 2 houtloudson aan 
de nieuwe houthavcu, uan don Spaariulummcrdijk , te 
Amsterdam. . bij  den ingenieur-architect A. . 
vun <ieinli, aldaar. 

, to 0 ureu, door  provisoren vau hot 
Bonihuf lo Zutfen, bij  11. Tounisscu, op het Stikken-
slag: hot albrckeu van eou schuur  op don Groolou 
Emmer ouder  Stceudercn eu het bouwen van eeu 
schuur  op Stikkeuslag. 

, 17 J u l i. 

, te 11 uren, door  dijkgraaf cn hoogheemraden 
vau , iu het Gemeeuelaudshuis: lo. het doen 
van eenige grondaanvulling cn reparatie van njspak-
Werk, aan dc kaden 'angs den voorboczcin van het 
stoomgemaal „Va n dor  Gucs ' , aan de Vij f , bij 
Schiedam; 2o. het uitdiepen vun dc c Vaart, 
uabij  do stad ; 3o. hot uitdiepen dor  Zuidgaag, 
iu Ue bebouwde kom der  gemeente ; 4o. het 
kroozen eu reinigen dor  Boezemwateren vun . 

, tc 11 uren, door  het . . parochiaal kerk-
bestuur, bij  1). do : hot bouwen van cene kerk 
mot sacristie cu borgkameitjo. . bij  deu architect 
G. te e Wz., tc . Auuw. tc 10 urcu. 

, tc 11 ureu, door  dou commaiiduut der 
genie, iu Tivoli : bet vurheterou vuu het fort  k-
duiu. Aunw. 20 Juli , le 12 ureu. g / Ü 1 \'100. 
Bilj . 24 Juli bij  dou ingenieur  voornoemd. 

, lc 12 urcu, door  dou directeur  der  artillerie * 
stapel- eu constructie magazijnen: de leveriug vau 
40,01)0 . nieuw gegoten roodkoper  eu 5001) . 
Buuku-tiu , ten bchoevu dier  magazijnen. 

V l l a g e, to 12 uren, duur  het ministerie van biu-
ueul. znkcu, teu dienste dor  Staatsspoorwegen.: het 
maken vau don onderbouw voor  cene draaibrug over 
do Nieuwe Vaart, met bijkomende werken, eu eene 
vastu brug mot 3 openingen over  het bczuidou die 
vuurt te maken kuuaul tc Amsterdam, ten behoeve 
van don spoorweg Nieuwcdicp —Auistorduiu. g 
/ 11,500. 

, te 12 uren: door  dou burgem. van 
: lo. hot houwen vau ccn brandspuit-

huisje in dc Buurt te Goutuni; 2o. het maken van 
een straatweg in plaats vau den bestaanden grintweg, 
ter  lengte vau p. m. 57 . aldaar. 

, te 1 uur, door  do commissie voor  dc 
grintwegen in Schouwen, aau 's s kamer: hot 
leveren vau 850 3 ouderhoudsgrint. 

, tu 2' , uron, door  hot ministerie van 
binneul. zaken. ami het gebouw van hel prov. best.: 
liet herstellen en verbeteren van u op 

. Aauw. 22 Juli . g / 8000. 

Baroenen. door  het parochiaal kerkbestuur, bij  Eick-
bolt: het doen vau timmer- en metselwerk voor  ecu 
niouw tc bouwen woonhuis. 

, S  J u l i. 
, te 10', uron, dour  het ministerie vnn 

biuueul. zakcu, aau liet gebouw van het prov. best.: dc 
herstelling vau winter  cliade nnn het gedeelte van deu 

i weg le kl. no. 8, tusscheu 's-Boscb cn 
Vugbt. Aanw. 24 Juli . g ƒ7200. 

, te 12 uren, door  het miuisterio van hin-
noui. zaken, ann bot gebouw van bot prov. bestuur: 
eenige werken tot el -lel de  whiter- OU stormsclllldc 
aan den u weg lc kl. uo. 2, vau Arnhem 
unar  Nijmegen. g ƒ 2300. 

, lc 5 ureu, door  bet dijksbestuur  vnu deu 
polder  Vier  Bamion van , in dc : 
het leveren cu storten van 2000 scheepstons gewonen 

n Steen, 1500 scheepstons afval van -
nikschcn steen op den vooroovcr  aau don Zuidbout, 
en hot maken vau 41)0 1 glooiing van Vilvoordschen 
steen op bet Zoeeiude vau den Zuidbout, bij  deu zoo-
gcuaamdeu hoek vau Ouwerkerk. 

, 'sav. 7 urea, op het raadhuis: het maken 

van den onderbouw eener ijzeren draaibrug over  het 
kanaal bij  dc Postbrug. Aanw. 26 Juli , tc 10 uren. 

, door  kerkvoogden, bij  J. . Andelu: het 
verrijden van p. m. 225  terpanrde, in 2 porc. 

,  J u l i. 

l , te 11 uren, door  burg. cu weth.: het bou-
wen vau eenc onderwijzers won ing tegenovor  de be-
waarschool. 

, te 12 uren, door  den architect F. J. 
1'aiinekook, iu do zaal „Weten cn Werken"  . het 
bouwen der  vill a Sophia en vill a Anna, aan blok op 
grond gelegen nau hot Bolwerk, noordelijk
dor vroegere . Aanw. tc 11 urcu. 

itreclii , te 2 ureu, aan het gebouw vau , 
bestuur: lo. door  burg. cu weth. van Baarn: het be-
grinlen van den weg, loopende over  do Znndvoorlsehe 
hoogte genaamd do . Aanw. 25 Juli , te ] 
uur ; 2o. door  het bestuur  vau bet waterschup -
land: bet opmaken en bestraten van liet gedeelte van 
don Eomdijk , van do Eem brug af tot den straatweg 
langs genoemden dijk onder  dc gemeente Buaru, 
Auuw. 25 Juli , te 10 ureu. 

, te 3 urcu, door  burg. en weth.: tl e 

verbouwing van den „llassicour* ' tot -
cn hoogere burgerschool. Aanw. te 11 uron. g 
ƒ15,800. . hij  deu architect W. O. , 
te . 

, tc 8'/i uren, in o e Zwaantjes: df 
shit li ug vau hout vaarten , loopende van de d 
tot aan de zoogenaamde j  en tot aan de 

t pol e ouder , laug circa 3260 , iu 
perceelen. 

, 'sav. 0 uren, door  bet bestuur  der  m-
cieleil Amicilia : hot doen van ocnige vernieuwingen 
aan genoemd lokaal. Aanw. door  den architect J. 
Bolsina 

Lelden, door  dijkgraaf en hoogheemraden vnn -
land, in bet gcueenelandshuis: cene verdieping van 
den u boven en beneden de brug te , 
waarvoor  8000 ;'i 0000 ' zullen moeten worden uit-
gobaggerd. 

n veen, door  commissarissen der -
Cuyk-cu-Foeitscompagnic, bij . tit. van ; 
het  van do verlenging van dc o f̂d vaart on-
der , van p. m. 200 . vau het in 
'74 gegraven gedeelte dier  vaart. Aauw. 20 Juli , tc 
11 uren. 

, 31 J u l i . 

, tc 12 uren, door  het ministerie van finan-
ciën: dc verbouwiug vau eene woning met slalgebou» 
te n tot post- en telegraafkantoor  met 
directeurswoning, Aanw. 27 Juli , tc 1 uur. 

, le 12 uren. door  en weth.: lo. 
het maken van den onderbouw eener  draaibrug over 
de Nieuwe Vaart bij  dc werf e d eu bijhi * 
honreude werken: 2o. hot makon cu stollen vnn den 
bovenbouw van die brug. g vau den boven-
bouw ƒ22,000. 

, tc l uur , door  burg. cu weth.: het bou-
won van een directeurs-, ecu opzichters- en ecu por-
tierswoning op het terrein dor  gemneutegasfabriel 
alduur. Aunw. 25 Juli , tc 11 uren. 

, bij  deu burgemeester  van Zalk on Vee-
cateu: de levering van 2200  eerste soort hanlo 
puiu en 1700 3 grove gcwussclieu riviergrint . 

. S Aug. 

, te 12 uren, op het raadhuis: lo het 
maken van een schoolgebouw voor  ruim 400 kinderen, 
met oudcrwijzerswouing, hrandspuilbergplaats cu bij -
behooreudc werken, als: kaaimuren enz., aau dc 
Spuibrug; 2o. het maken van dc moubelou voor  die 
school. Aanw. 20 Juli . 

m . te 12 uren, door  het dagelijksch lie-
sluur  vuu dou Biuncndijkschen Builei.vciderschen 
pul. , in het polderhuis buiten de Weteriugharricre: 
liet maken dor  gebouwen en inrichtingen, benoodigd 
voor  eou tc stichten stoomgemaal in genoemden pul-
der  ann den Amstc), in dc waterleiding. Aanw. 31 
Juli , van 1  uron. 

vi on em te 1 uur , door  don burgemeester: het 
craven en mcisclen vau 3 brandputten en het versa-
deren van 2 schioltiaucn , in 2 perc. 

, te 1 uur , door  het bestuur  van dc -
e Bouw vereeniging. in het lokaal „Weten en 

Worken" : hel bouwen vnn 14 woonhuizen iu het 
Florapark , aldaar. 

i inei i t . te 2 uron, door  do maatschappij  tot cxpl. 
van Staatsspoorwegen, aan het cculrunlbureuu: het 
maken van ecu steeueu waehtershuisje le Souburg, 
ten behoove van dm spoorweg . 

g ƒ350. 

n i de levering vim 111,001) Wnnl straat-
klinkers, tc leveren uiterlij k 15 cu 30 Sept.. 15 en 
30 Oct., telkens oen vierde. Bilj . met monsters in-
zonden bij  deu directeur  der  gemeente werkeu. 

, door  kerkvoogden der . gemeente, 
bij . J . Oosteuboff: hot verven dor  pastorie cu vaa 
een iu dat dorp staand nieuw gebouw. Auuw. 25 Juli. 

 in n- i l .E , s Aug. 

, tc 11 uron, door  het miuisterio van bin-
nenl. zaken: lo. dc uitvoering vnn werken tot verbe-
tering der s in dc gemeente l m 
burg), tusschen de kilometerrnaicn 00 cu 02. Aauw. 
27 Juli . g / 11,400; 2o. idem tot voortzetting 
der  verbetering van dc , onder  de ge-
meenten Nederhemert (Gelderland) cn Wij k (Noord* 
Brabaul), tusschen de kilometerruaien 253 on 255. 
Aauw. 27 Juli . g ƒ 15 )0; So. het doeu vnti 
baggorwerk, in verband met de verbreeding van den 

1 111u11.i (Ovcrijsel), iu hot belang vau deu water-
weg van Zwolle unar  zoo. Aanw. 20 Juli . Te bag-
geren minstens 80,000, hoogstens 50,000 NP. g 
ƒ0.74 per 1 . 

, te 12 uren, door  deu directeur  del 
registratie cn domeinen, in het logement van Pk. 
Buiterijs : het makon van ccn stükvaager met dwars-
dam op dc buitengronden iu dc , vóór 
deu , gemeenten St.-Aniiuland cu 
TooiUliet. hot loggen van kramuiut cu het.
den dier  werkeu tot 1 i '77. lui . bij  dea hoofdop-
ziener  J. J. Brandt, te . Aauw. 20 Juli . 
tc 12',j  nnn, bijeenkomst hij  do inlwutoringslui s vau 
dou . Bilj . inz. vóór 11 urcu, op 

 bureau van dou directeur  voornoemd. 

, tu 2 urcu, door  burg. cn weth.: hot 
maken van con los- on ladingplaats, waartoe do be-
slaande oprit iu bet slop, tusscheu de fabriek vuu 
.1. . vau Sillcvold cu de glablazcrij  tc t 
moet wordon bestraat. Aauw. 27 Juli , te 10 uren-

l lnnili-nLtg . S Aug. 

*  ward, te 11 urm, ten geiuee ute li u ize VBU * 

£  — Zondag 23 Juli 1876. 

seradecl: het maken eener  loopbrug over  de Bleeks-
rige tc . 

, a Aug. 

«Jenemulden, to 12 uren, door  het gemeentebe-
stuur, in e Pauw: het makeu van eeue ijzcreu 
draaibrug, nut gemetselde hoofden eu pijlers, over  dc 
haven in die gemeente, lang 36.40 . en brood: hot 
vaste gedeelte 4,20 en het beweegbaar  gedeelte 3.60 . 
Aanw. tc 10 uren. 

,  Aug. 

, te  uren, door  do comm. van beheer 
over  dc gemeenschappelijke school belangen vau Alm-
kerk cu Eminikhovcu, op het raadhuis: het maken, 
eeuer  school cn oiidcrwijzcrswoning cu hijbehoorende 
werken. Aanw. te 10 uren. g / 21,463. 

Wa-snadag, l» A u g. 

, to 12 uren, door  burg. en weth.: het 
slatten dor  stadsgracht, van dc Zandstcrpoort af tot 
dc Sneekerpoort; het dempen der  gracht achter  dc 
huizen; hot slaan van 370 . wnlbeschoeiing; hot 

n dor  draaibrugjcs cn vaste poortbrug, in 
. Aauw. 5 Aug., to 11 , suilioukomsl in 

het l e Wijnber g 

, T Aug. 

'a- l lage, te 12 uren, door  hot ministerie van bin-
neul. zaken : hot maken van dou boveuhouw en van 
eenige nndcro werkeu op eu nabij  het goederenstation 
to fcijeuoord. Aunw. 10 cn 12 Aug.. tolkcus te 10 
uren. 

0)p late e bepalen dalum. 

, door  l iei bestuur  van de inrichtin g 
Soptua-kinderziekemiuis ou Pleegzusters vereoniging: 
het bouweu van een gesticht op deu Wcslersingel 
aldaar. Bestek cu teekouingen ter  inzage in het 
Nccrlauds . 

: het bouwon van 3 kalkovens mot lcscb-
buis. Bestek en teekening bij  den sociëteithouder 

, aldaar. 

\  f nog» van Aanbivstedinjren. 

. 6 Juli : het vernieuwen van 132 . 
stccnglooiing en het verboogen cn verzwaren van den 
zeedijk van hot waterschap Vijf-dcelcn-Zcodijkon-bin -
uendijks; gegund aan A. van der  Vlies, te . 
voor  ƒ7300. 

, 7 Juli : hot herstellen vau den grond-
afslag en het i.aken vau 1 75 *  bnzultbczotting op 
een gedocllc dijk in deu |iolder  Bummelerwnard-bovcii 
don ; gegund oar. A. , teZalt-Bom-
mel, voor  ƒ3023.75. 

, 7 Juli : het iiiaketl vau oen wagenkeet 
met stalling op gronden der  Vereoniging tot Uaud-
verbetcriii g to ; ingekomen 9 bil'. , al-. 
J. A lies en Co., lo , ƒ 5 1 80 
J. v. d. Vlugt Jr., „  idem „  4Ö00 
J. do Baan, „  Brielle, „  4550 

. , „  Puttershoek, „  4400 
F. Strcofland, „  Sliedrecht, „  4357 
F. W. v. d. , „ , „  8699 
11. v. d. , „  idem „  36S0 
C. Alleman, „  idem „  3030 

. Naaktgeboren, „  's-üravcndecl, „  3187 

, 7 Juli : het verven van hot gebouw 
dor middelbare school voor  meisjes, in 2 perc.: perc. 
, . , to , f 846, porc. 2, S. 

van , idem. ƒ 575. 

, S Juli : het omleggen, afgraven ou maken 
van zand kistingen in den verzwakten Aalburgscheu 
dijk onder  lleiisdcn; ingek. 7 biljetten, als: 

. do  to , ƒ 4550. 
A. dc , „  Baardwijk , „  4433. 
1. vau 't. Verlaat , „ , „  4325.33 
C. vnu Es, „  llerwijnen , „  3040. 
J. Elsliout, „  Gicscn, „  3045. 
1. Sterk , . , „  8600. 
P. , » Gorinchem, „  3304. 
gegund. 

, S Juli : hel houwen vnn 4 steenen duikers 
eu eene houten brug, benevens het graven vin 3 ge-
deelten waterleiding iu liet waterschap -
Bsarsande; inaekomen o bilj. , als: 
A W. de Smult, te Schoondjke, / 18,080 
J. , „ , „  12.740 
. vnu , „  Breakcns, „  11,960 

A. vuu , „  Schnoudijkc, „  11,760 
A. van Besooijen, „ , „  ll.OV.
J. Bertoo, „  Biervliet, „  11,400 

. . van Bczooijou, „  Sehorpenisso, „  10,4'JO 
Pieter , „  Breskens, 10,186 
l'ctru s , „  idem „  0,475 

, S Juli : do herstelling cu het onder-
houden dor  werken van het waterschap d 
over  liet dienstjaar  '70'77: iugek. fi  bilj . als: 
G. C. . eu J. . t 

tuighuis, tc , f 7090 
J. vau , „  idem cn 

.1. , „  Fnruisum. „  7900 
J. s Nz. en 

J. van Buren, „  idem „  7890 
W. Bos. „  Zuidbroek cn 

P. . , „  Groningen, „  6993 
J. J. eu . J. Sijdzes, „  Farmsum, „  0563 

. OflVinga cn 
E. , „  Sappomoor, „  5347 

gegund ami J. J- on ll . J Sijtlzos. 

, S Juli : hel aanleggen vun eeu 
kunstweg uau den zoogen. e lijk ; minste inschr. 
WAS J. fi. Boclzcr, to Oudehildtzijl , voor  ƒ8400. 

, 10 Juli : de leveriug va i steenkolen, ton 
dienste van het gemeentehuis enz.; gegund auu J. . 

, te Breda, a ƒ0.74. 

l .ocio-ii i , 10 Juli : hot verbouwen van het logement-
Beiiuk; miuste inschr. waren: timmer-, ijzer- cu lood-
gioterswerk, J . Oliholf , te , voor  graaf-, 
grond-, metsel- «n stukadoorwerk, J. te  Bohegge), 
idom, voor  ƒ 0 8 1; glas-, verf- cn behungwerk. W. 0. 
Uchtciidahl, idem. voor  / 174.45. 

, 10 Juli : liet veranderen cencr  kwaakbrng 
up dc t iu eenc draaibrug: minste iuschr. 
was P. n don Bouwmeester, te , 
voor  /*1383. 

Oranlngen, 10 Juli : het maken en levcreu vnn 160 
stuks noten van Porlland-ceincnlstoon; minste inschr. 
was J. Pleysier, to Scliovoningcn , voor  ƒ468, 

Neede, 11 Juli : hut vernieuwen de  Foudsenbriig 
over  de Schipbeek; minste inschr. was . , 
e Ncede, voo  ƒ768. 

, 11 Juli : het verhoogeu en veiswaron 
van den k aldaar, van het fort-Evcrdingen tot 

tc Amsterdam. ƒ 29,300 
„  idem „  2!),()S0 
„  idem „  28,810 
„  idom „  27,850 
„  idem „  27,272 
„  idom „  27,200 
„  idom „  26,995 

 di ui „  91,989 
„  Oudsliooru, „  20,962 
„  Amsterdam, „  25,990 
„  idem „  25,990 

idom „  25,949 
„  idem „  86,480 

„  idom m 24,315 

aan deu Staatsspoorweg; minste ïnscbr. was C. Sterk, 
tc , voor  f 18,000. 

m , 11 Juli : het bouwen en gcd. 3 jaar 
onderhouden van cou schoolgebouw aan de -
rraeht voor  dc . diakonie; ingekomen 
14 hilj. , als: 
A. Auldors, 
11. J. , 
CruyfF en Schouten. 
J. vnn , 
W. t , 
J.

 van Buuruu Jz., 
J. C. v. d . 
0. .1. vau Vliet , 
W. . , 

. r 
Scbcllcma eu , 
J. 11. Brnskamp. 

. de r  on 
W. Voskuyl, 

.  Juli : het bouwen eener 
bouwmanewouiog cuz.; ingekomen 12 hilj. , als; 
VV. Bl  man, te Woubrogge, f 16,550. 
J. J. Christia-inse, „ , „  10.500. 
W. Blauwboer, „  Zijpc , „  16,300. 
Ü. . . Winder. „ , „  16,025. 
A.  ., , „  15,999. 
W. van , „  Bodo.-raveu, „  15,800. 
T. van , „ , „  15,300. 

. Noderslicht, „ , „  13,900. 
J. , „  Sijbekarspcl, „  12,900. 
J. Nooij, „ '  lermecr, „  12,100. 
P. , „ , „  12,012.12 
J. Broggor, „  Twist, „  12,000. 
niet gegund. 

, 11 Juli : dc kunstmatige verbetering vuu 
deu weg vau k uaar  Wansuin; ingekomen 
2 bilj. , a l l : 
F. Niesscn, ie , f 4S40 
W. Smits, „  Wansuin, „  4225 
niet gegund. 

Onacnlaae, 11 Juli : het leggen van ecu nieuwen 
berm, het maken vun stoouglooiiiig enz. aau het wa-
terschap e Vereenigde Polders; ingekomen 16 bü-
jet'cn, als; 
J. Filis, te Vlissingon, / 112,000 
G. . „  Sliedrecht, „  100,000 
B. don Extcr  van den 

Brink , „ , „  100,000 
h. van der  Beek, „  Zaamslag, „  99,000 
W. , „ , „  05,000 
G. Bolier, „  Sciieriwuissc, „  94,300 
G. Boller, „  idem „  94,000 
A. van Poperiug, „  Bruii.issc, „  92
F. J. Visser  Pz , „ , „  90,700 
J. , „  idem „  90,000 
P. J. van l Nz.,'  „ , „  89,950 
C. Bolier, „  Brmnisse, „  88,400 
C. do Wilde Az.. „ . „  88,000 
J. van Eek, „ , „  S7.050 

. Triolens, „ , „  85,000 
1).  „  Neuzen, „  80,500 
gemijnd door  donzolfde voor  ƒ75,000: gegund. 

, 12 Juli : hot gedeeltelijk afbreken en 
verbouwen van het gemeentehuis vau Schotcrlund; 
ingekomen 6 bilj. , al-
J. Visser, to Oudeschoot, f 25,045 
P. vau Achteren, „  idem „  23,000 
B. Ovcrwij k en 

B. v. d. Burg, „  Bencdcnknijpe, „  22,943 
G. , „  't , „  22,533 
.1. Brouwer  eu 

Gobr. Post, ., , „  22,445 
E. , „ . „  21,228 
niet geguud. 

, 13 Juli : het bouwen eener  nieuwe schuur 
bij  do glasfabriek van . Virul y on Zu.; iugekomen 
6 hilj. , uls: 

. do Graaft*, to Gorinchem, /'  3961 
J. Bulier  JJz., „  idem „  3280 

 J. Virwei j  Jz., „  idem , 3100 
A. de Groot Cz„  „ , „  3000 
A. A. , „ . „  2895 
.1. BxallO, .. Gonucliem, „  284S 

voi-ieeii.un. 13 Juli : dc levering aan de Amsler-
damsche Omuibusmaal-ohnppij  van houlen dwars- cn 
langsljggers; eeuige inschr. waren . E. van Gelder 
on Co., voor  J 23,684; geguud. 

W i l p , 13 Juli : bet dichten van 2 doorbraken in 
den dijk van deu Wilpscheu polder; ininsic inschr. 
waren; dooi braak hij  dc Zand weide, G. vnn der , 
te Wilp , voor  ƒ7190; idem bij  Yperonhurg, A. G. 
VViiiidciiuk , te Stccudorcu, voor  ƒ 777. 

: lem, 13 Juli : hel vijfjari g onderhoud vau 
stookgc rued sell nope u iu geinccnlogcboiiwea; minste in-
schrijver  was .1. GruafT, le llaarlcni , voor  ƒ 4 9 6, en 
hot lugebiuikleveren van 43 kachels met stookgerecd-
schappeu, voor  ƒ 4 3 0, beide per  jaar. 

l i i raast , 13 Juli : het bouweu van ceuo nieuwe 
school cn onderwijsiTswoningj  iugek. fi  biljetten, als: 
A. Teninga, tc Grootcgast, f 82S6 
S. Wiering, „  Bergiim, „  7777 

. 11. Eldersvcld, „ n , „  74(if 
J . Bos, „  Twijzcl , „  7430 
J. G. v. d. Veen. „  Augustinusga, „  6876 

. Cuperus, „ , „  6535 

, 13 Juli : eenige vertimmoringou in het 
gemeentehuis; minste iuschr. was J. . , te 
Oostcrwolde, voor  ƒ620. 

's iio—i 'ii . 14 Juli : de doorgraving der  be-
neden Engelen,  voortzetting der  verbetering vau 
do  ingekomen 3  nis: 
J. dc , te Werkendam, ƒ 82,400 
G. J. vnn Erp, „ , „  74,387 
W. F. Weijers, „  Tilburg . „  69,900 

g „  09,200 

. 14 .fuli : het herlcr̂ gen vau een gedeelte 
dor (ïrootcstmut; ingekomen 5 bilj. , als: 
T. Bos,  Bedum, / 2045 
W. eu . , „  Wurfhuizon , ,. 1759 
J. Zeldcnrust, „  Wailfum , „  10S9 
J. Veldkamp, „  Bcdum, „  1020 

. , „  Oudcrdcndam, „  1590 
gegund. 

,  Juli : het doen van eenige verande-
ringen eu buitengewone herstellingen aan do acade-
mische gebouwen aldaar; ingek. 7 bilj. , als: 

. . de Jong, tc Groningen, ƒ 6600 
J. Werkman, „  idem „  5997 
J. , „  idem

. , „  idem „  5582 
S. de Wit , „  idem „  5490 

. Scholtons, „  idem „  5400 
W. Cones, „  idem „  5358 

Lelden, 17 Juli : hot dempen der t 
en het uiteinde dor  voormalige t tot aan 
de Binnouvestgracht; minste inschrijvers waren 1'. J. 

van Vcneticon A. Verhoog, to , voor  ƒ 1444

, 17 Juli : dc levering van steenkolen aan 
het ziekenhuis: minste inschr. waren: , C. 
en P. J. Scheepens, tc , a ƒ0 .0] per , 
Engrlseho sohsalkolen, . J. n en Zonen, idem. 
ii ƒ 1.40 per  100 . 

Almele , 17 Juli : het bouwen van ccn rechter-
vleugel op lint terrein , tc Arubt -
Almclo; vou de 12 inschrijvingen, bedroog dc hoogste 
/'52,890; miiisle iuschr. was Van deu , to 
Almelo, voor  r*49,850. 

Vllage, 18 Juli : de levering vnn 40,000 . 
steenkolen aau hot departement van ; minste 
inschr. was 11. , to  vo*»r /18.60 tier 

. 

, 18 Juli : lo. hot maken vaa gasleidingen 
enz., iu 3 |>orc. 

ie perc. 2c perc. 3c perc. 
C. T. X. . 

te Arnhem,  '180 ƒ 9 90 
A. , idem, 355 128 S80 
G. J. W. , 

idem, 341 122 905 
P. Noppen, idem, 332 132 862 

van onw. 

2o. het maken, leveren en stellen van school- en 
andere meubelen, iu 2 perc. 

lc porc, 2c perc. 
J. Post en G. Vermolen, 

tc Arnhem , f 4420.70 
. v. d. Saud. idem, 4268. ƒ 387 

F. Ortb , idem, 4237. 
G. J. , idem, 4185. 355 

 G. s C.Oz., idem, 4048. 

, 19 Juli : lo. het éénjarig onderhoud der 
wciken behooreude tot de leidanimeu in hot Zwolschc 

, met de verlichting cu afbakening; miuste in-
schrijver  was Y. Terwindt , tc , voor 

ƒ lU.OOl). 

2o. hel. makeu vau werken tot voortzetting dor  nor-
mulisoeriiig van de , onder  de ge-
meente Slceuwijk; minste inschr. was A. Volker, to 
Sliedrecht, voor  f 27,200, 

3o. het wegruimen van 2 in hot n p 
nabij  Willemstad k gezonken vaartuigen; 

 iuschr. was . Taurel, to Amsterdam, voor 
ƒ 1800. 

4o. het 3e perc. der  herstelling en vernieuwingen 
aan dc n op den Gelderschen , 
met het éóujarig onderhoud; ocnige inschr. was F. 
Terwindt , te , voor  ƒ12,400. 

,  Juli : het bouwen van cene school eu 
onderwijzerswoning le Naarden; minste inschr. was 
Streefkerk, te Naarden, voor  ƒ28,555. 

21 Juli : 1". het vervangen en onderhon-
den van eenige gedeelten eiken beplanting langs het 
5de perceel der o wegen in Gelderland; 
minste inschr. waren J. Jurrissen &  Zoon, tc Naar-
den, voor  ƒ 790. 

2U. hel aanbrengen en onderhouden eener  beplan-
ting mot opgaande eike- on hcukeboomen langs het 
8ste perceel der e wegen in Gelderland: 
minste iuschr. was .1. Arcndts. tc Ophcusilen, voor 
ƒ 2821. 

Vervolg der Berichten en . 

's-Gravenhage. t staatsblad n".  15!) behelst 
het . besluit van den Oden Juli 1 8 7 6, tot 
regeling van het algemeen toezicht op de spoor-
wegdiensten. 

— e r  van Binnenlandsche Zaken beeft 
deze week incognito do worken van hot Noord-
zeekanaal bezocht. 

. n de vergadering van den Ge-
meenteraad, g . . gehouden, nam de 
Voorzitter  het woord, ten einde mededeeling te 
doen van hetgeen door  Burgemeester  en Wet-
houders is verricht tor  zake vnn de verondieping 
van den nieuwen Waterweg. j  zou do mede-
deelingen nog achterwege hebben
omdat de stappen, die Burgemeester  eu Wethou-
ders deden, nog tot geen resultaat leidden, maar 
iu hot bekende adres van gemeentenaren, dat 
than- tor  ondeileckeiiing circuleert, wordt uaar 
waarheid gewezen op het feit, dat ten aanzien 
van den Waterweg nog geen voorstellen vun 
Burgemeester  en Wethouders hij  don Gemeente-
raad ziju ingekomen. Spreker  zegt dat zulks ook 
niet kon , omdat er  nog geen antwoord is -

 op een brief , die door  Burgemeester  en 
Wethouders aun het r  Bestuur  was gericht. 
Naar  aanleiding van het bedoelde adres van ge-
meentenuren wenschten Burgemeester  eu Wet-
houders eohler  niet langer  het stilzwijgen te be-
waren. Zij  doelen thans mede dat zij  zich met 
don navolgenden brief tot don r  van Bin-
neiilundscho zaken hebben gewend: 

, 14 Juni 1870. 

uZonals Uwe Excellentie voorzeker  reeds verno-
men zal hebben, ondervindt de handel grooto 
beswaren en naleelen in de verondieping, dio 
, i ' li in de monding vau den waterweg aan deu 

k vuu d tengevolge vuu do jongste 
stormen hoeft, gevormd, waardoor  p. m. 10 deci-
meter  lieple is verloren en hij  gewoon laag water 
deze van p. m. 40 op p. m. 30 decimeter  is te-
ruggebracht. 

"Ook iu de r  van l en Fabrie-
ken is deze zaak een punt van ernstige bespre-
king geweest, tengevolge waarvan het Gemeente-
bestuur  is verzucht om desgevorderd mot gelde-
lij k en bijstand te trachten dien toestand zoodra 
mogelijk te doen ophouden. 

»Wy b.'hoevea Uwo Excellentie niet te zeggen, 
hooveul er  voor  den handel en de scheepvaart in 
'telgenteen, en in 't bijzonder  voor  deze stad, 
aan gelogen is, om dou weg, die reeds tot op ge-
noemde diepte bevaarbaar  was, weder  in dien 
vorigen toestand terug te zien brengen en daar-
door  te beletten dut die in goruimeu tyd niet 
moor  bevaarbaar  zoude zijn voor  de diepgaande 
schepen, die thans reeds gewend zijn van dien 
toegang gebruik te maken, en de haven verder 
in diskrediet worde gebracht. 

Ann hot welslagen van hot groot werk twij -
felt men hier  niet, wanneer  daarmede wordt 
voortgegaan naar  de plannen van den bekwamen 
ontwerper. 

r  de ontstane belemmering en de nadeden 
daaruit voortvloeiende zijn vnn dien aard, dat 
het voor  de baud ligt dat alleen door  hot aan-
wenden van buitengewone maatregelen dc
ming daarvan met lOOdanlgen spoed zoude kun-
nen worden verkregen als het belang van den 
handel vordert. 

»Wi j  twijfelen er  niet aan of Uwe
zal in bot belang der  zaak wel do noodige maat-
regelen willen nemen om — indien dit niel reeds 
geschied mocht zyn — hierin te voorzien. 

n nu echter  niet van e 
zooveel gelden kunnen worden toegestaan als in 
dit buitengewone geval wenschelijk is, dan zou-
den wij , — hoe noodo ook golden uit de gemeen-
tekas kunnen worden gemist — bij  de vele uit-
gaven die zij  reeds voor  buitengewone werken 
te doen hoeft, vooral waar  liet ten behoeve van 
een k zoude moeten dienon, — niette-
min als U. E. dit mocht verlangen, en bot voor-
gestelde zonder  dat niet to bereiken zoude zijn, — 
bereid zijn uau den Gemeente raad voor  te stellen 
daaraan eon  lo brengen. 

"Aangenaam zal hot ons zijn indien wij  hier-
omtrent spoedig met Uwer Excellence's zienswijze 
mochten worden in kennis gesteld. 

Burg. en Weth. can

e Voorzitter  voegl aan de mededeeling van 
dit schrijven toe, dut bet. adres van de r 
van l aan Burgemeester  cn Wethouders 
de dagteekening droog vuu U Juni, terwij l hun 
schrijven aan don r  den 11 den daarop vol-
genden werd verzonden. Tot op dit opgonblik is 
van den r  geen antwoord ontvangen. 
Zoodra het inkomt, zal bet ter  konnis van den 

d worden gebracht, casu quo met de noodige 

voorstellen. 
e mededeeling woedt voor  kennisgeving aan-

genomen. 

A r n h e m . o Provinciale Staten van Gelder-
land besloten, ter  verbetering van den Ouden 

, bijaldien de uitvoering binnen acht j iren 
door  het k geschiedt en zal zijn uitgevoerd 
volgens het plan en do voorwaarden door  Gedep. 
Staten nan den r  van Binnenlandsche Zaken 
modogedeeld, eem* bydrugo van ƒ 300,1)00 too to 
zeggen. 

. n l-i* *  Juli werd in het café Zomer* 
zorg de eerste nlccmeene vergadering van aan-
deelhouders vau de Spoorwegmaatschappij — 
Woorden gehouden 

n die vergadering werd 1". door  het Bestuur 
der j  een verslag uitgebracht, hou-
dende overzicht vau dou loop der  onderneming 
en baren liuancioolen toestand, 

2". de balans over  het dienstjaar, eindigende 
30 Apri l 1876, in ontvangst en in uitgaaf slui-
tende met een gelijk bedrag van f 3,181,665.13'/a , 
bij  acclamatie goedgekeurd; 

3". door  den heer  J. n Jz., lid der 
Provinciale Staten van , word voor-
gesteld de volgende motie, welke sender  discus-
sie werd aangenomen: 

e Algemene Vergadering van aandeelhouders 
van de Spoorwegmaatschappij n , 

«Gehoord het verslag van hot eerste boekjaar 
dier  deu SOsten Apri l 1871! geëin-
digd, 

t op do vele moeilijkheden, waarmede de 
concessionarissen J. P. do Bordes on . . A. 
.1. W. baron Sloot hebben te kampen gehad, 
wenscht die heeren goluk met het aanvankelijk 
verkregen succes, brengt hulde aan de e 

g en bet Bestuur  dor  stad n voor 
de krachtdadige wijze, waarop zij  do zaak hebben 
gesteund, en aan de Nederlandsche -
maatschappij  voor  den financierden bijstand, waar-
door  do vestiging der j  mogelijk is 
geworden; — en stolt iu bet energiek karakter 
der  beide genoemde hoofdpersonen der -
schappij, voor  do totstandbrenging dor onderne-
ming en do loyale uitvoering der  aangegane ver-
bintenissen , volledig vertrouwen" . 

t genoegzaam eenparige stemmen is tot 
lid van den d van commissarissen herkozen 

. P. du i i i - i i , dio ingevolge de statuten als 
zoodanig moest aftreden. 

5". r  den directeur-hoofdingenieur, don hoor 
J. P. de Bordes, worden eeuige zeer  bevredigende 
mededeelingen gedaan omtrent don stand der 
werkzaamheden. 

. Uit hot thans openbaar  gemaakt rap-
port der  Commissie van Fabricage over  do aan-
vragen om concessie voor  een duin waterleiding 
blijkt , dat er  vier  aanvragen zijn ingekomen. 

e beer  Sijtholl'acht een kapitaal vun ƒ
noodig, ou vroeg een rente-garantie van -7, pCt. 
ulzoo ƒ 27,01)0 's jaars; do boeren Van der  Vliet 
en Bosch l (aan wie thans voorloopig concessie 
is verleend) vroegen 5 pCt. van ƒ 400,000 of 
ƒ 2 2 , 5 00 's jaars; de hoor  Schrotion volgens de oene 
bijlage 5 pCt. vun ƒ 550,000  ƒ 27  jaars, 
volgens do andere 5 pCt. rente-garantie vaneen 
kapitaal van f  hetwelk jaarlijk s mot eene, 
mede door  de gemeente te garandeeren, aflossing 
van ƒ 0 0 00 vermindert ; de e Wasser  werk 
Gesellscbaft eindelijk achtte eou kapita.il noodig 
van / 070,0110, waarvan do helft of ƒ 335,000 tegen 
4 pCt. door  de  zou worden verankerd, ter-
wij l voor  wederhelft oene garantie van 3'/j 

 werd gevraagd; voor  beide helften te
dus  jaarlijksch e rente van ƒ '28,475. 

. o Gemeenteraad benoemde in zijne 
zittin g van 15 dezer  tot gemeente-architect den 
hoor  Gen it Jan llenniiik , thans iu do/elfde be-
trekkin g te Snoek werkzaam. e benoeming 
geschiedde mot acht der  negen uitgebrachte stem-
men; de heer  Van Asperen, opzichter  bij  de wer-
ken uau hot correctiohuis alhier, bekwam 1 stem, 

http://kapita.il


 Het Vaderland hebben 
rich voor dc betrekking van r der  gasfa-
briek alhier  reeds vier  en veertig sollicitanten 
aangemeld, waaronder  zich een aantal ofli ie-
ren — zelfs twee gepensioneerde luitenant-kolo-
nels — bevinden. 

Gouda e Gemeenteraad besloot g
aan den r van Binnenlandsche /aken ken-
nis te geven, naar  aanleiding eener  correspon-
dentie van Z. Ere. met het h Be-
stuur, dat de subsidie voor de restauratie van 
den gevel van het raadhuis gaarne zal worden 
aangenomen onder de condit iën, door Z. Exc. 
gesteld, mits de subsidie omvatte de geheele 
som, voor de restauratie benoodigd, behalve een 
bijdrag e van ƒ 1700 uit de gemeentekas, toch 
reeds toegestaan voor de herstelling van 't stadhuis. 

u verwacht nu met tamelijk 
veel grond de opening van den spoorweg Nieuwe-
schans— e bij  den aanvang van den winter-
dienst. Binnen weinige dagen znl de tweede van 
de dri e spanningen der  spoorwegbrug in de Eems 
gesteld worden. 

— e üroningche bladen melden, dat aan den 
hoofdingenieur van den waterstaat is opgedragen , 
een bestek en hegruoting van kosten op te maken 
voor het bouwen eener  wuchterswumng bij  het mo-
nument te lleiligcrlee, het doen van eenige herstel-
lingen aan en het aanleggen van eenig plantsoen 
rondom Jat monument. — Zoo zullen dan einde-
lij k de noodige maatregelen genomen worden om 
dit gedenkteeken, waarop onze provincie met 
recht roemdraugt, voor  totale misvorming tc 
bewaren. 

n 18 Juli  is dc voordracht 
opgemaakt voor de betrekking van architect dezer 
gemeente. Zij  beslaat uit de heeren , 
architect der  gemeente Ooststellingwerf te -
kinga; J. Winters, architect der  gemeente Wor -
kum en J. , opzichter  hij  het Post-en 
Telegraafkantoor te Gorredijk . 

Gasolin-gas. lu de fabriek van d , 
te Berlijn , hiertelande vertegenwoordigd door  den 
heer P. J. Bastiauns, te Amsterdam, is de toestel 
vervaardigd, die deze week voor het eerst de fa-
briek , het kantoor en het woonhuis van de heeren 
Gebrs. . en . Grootes, te Westzaan, verlichtt e 
met gasoün-gas, over  eene uitgestrektheid van 
ongeveer 350 meters pijpen, met circa 75 vlam-
men. t verlichlingsmiddel moet zeer  voldoen; 
bet geelt eene heldere, witte vlam, die rustig 
brandt en geen walm of onaangenamen reuk 
geelt. Toch is de inrichtin g voor  deze verlich-
ting zeer  eenvoudig en niet gevaarlijk. Geen 
vuur , geene retorten, geen zuiveringstoestel, 
geen gashouder. Eens of tweemaal per  maand 
voorziet men den toestel vun gasolin; voor 't overige 
behoeft men, om gas le verkrijgen , slechts een ge-
wicht in de hoogte te winden. t beginsel, 
waarop de constructie van den loestel berust, be-
staat in de verdamping van gasolin , door er 
lucht bij  te voegen, zoodat door de werktuig-
lijk e vermenging van de luchl mei de verdampte 
gasolin een mengsel ontstaat, dat bijzonder ge-
schikt is om te branden. 

 Onlangs werd het gebruik van 
zink als afdoend middel tegen den ketelsteen aan-
bevolen. n een Wurtembergscb blad deelen de 
heeren Bruckuian en Zoon, fabrikanten te -
bron, na genomen proeven mede, dat één kilo-
gram zink per  maand en per  paardekracht vol-
doende is. 

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

n
van genoemd Weekblad. 

T o t V r i j * l n i r - i l v o n d n«»|f <*n u r e n 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

Advertentien. 

Word t verlangd een
 Zij , die kunnen

en een weinig met het  bekend zijn, 
komen het meest in aanmerking. 

Franco brieven onder  lett. A 11 aan het Annou-
cen bureau van P. J. T Haarlem. 

. 
Gevraagd in de provincie Groningen \an 1 

Augustus tot 15 November of later  een
 voor het houden van toezigt op eenige 

werken f meestal onderhoudswerken) en voor het 
waarnemen der  gewone dienst. Belooning ƒ 95 
per maand. reiskosten worden niet vergoed. 

Blieven met opgave vuu leeftijd, enz. en vun 
personen, bij  wie inlichtingen gevraagd kunnen 
worden, vrachtvri j  te zenden aan den Boekhan-
delaar  J.  te Groningen, onder  letter  B. 

. 
Aan de e straat te Venlo worden 

zeer  geschikte  in koop 
aangeboden. Belanghebbenden adresseeren zich 
bij  den Notaris CANOY aldaar. 

. 
e Firm a G en S zal op 

Woensdag 2(1 Juli 187C te 3 ure in het -
huis  Hoode  te Amsterdam, aanbe-
steden : 

Aanwijzin g op het terrein op Vrijda g 21 Juli 
187C "s morgens te 11 ure, 

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

t Bestek is a ƒ 0 . 50 te verkrijgen in den 
l van Gebr. , k 

. 100. 

. 
Op  1 Augustus 1870, des middags 

ten Twaalf uur, zal in het s der  Gemeente 
 bij enkele inschrijving, worden 

Aanbesteed: 
1°

2U.

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 hel u der  Gemeentewerken, al-
waar de noodige inlichtingen te bekomen zijn. 

Aanwijzin g in hco zal geschieden op Zatur-
dag den 20sten Julij le voren, des namiddags 
ten twee uur , terwij l de inschrijvingsbilletten 
moeten ziju ingeleverd ter.Secietaiie voormeld, 
op den dag der  Aanbesteding, vóór des middags 
12 uur. 

. 
üe  der  gemeente Arnhem 

zal g den 1 Augustus 1870. 's namiddags 
1 ure, in het openhaar ten tjemeentehuize aan-
besteden : 

Bestekken tegen bctalingter  Secretarie verkrygbaar. 

" 
door F en N van 

 van
. op den 

 Juli j . 
Bestekken met prolil-teekeningeti verkrijgbaor 

ter  Secretarie van , van den 2 ü " , ü Juli j 
uf, tegen betaling van 25 Cents. 

114,000 t 
te  franco voor den wal te
vóór of op 15 en 30 September en 15 en 30 
October e. k., telkens een vierde van het geheel. 

Gegadigden worden verzocht vóór 1 Augustus 
e. k. aan den Ondergeteekende, r  der 
Gemeentewerken aldaar, franco te zenden prijs -
opgave en vij f monstersteenen, waarnaar  mende 
leverantie, op keur  vau genoemden , ge-
negen is te doen. 

 14 Juli 1870. 
T . N 

S &  VAN . 
in , 

Xicuwehaven N.zijde . 

E. . . 

T

Specialiteit  ler  bewerking van 

 en schetsen op aanvrage. 

F. W. T te , 

beveell zich voortdurend aun tut  vau 
 enz., met zink, lood of 

leijen, en verder  voor de levering van alle moge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten of gel rok-
ken tink of koper, alsmede Co* en Waterleidingen. 

V A N N E \ , 

e s ziju steeds in diverse afnietii,. 
gen voorhanden, of kunnen anders in zeer  korten 
tij d worden geleverd. 

S V A N N 
TE N  VAN 

noon 

lloogleeraar aan de  School. 

T . 

k van . Specialiteiten iu 
, , -

en . 

E
N VA N , 

E N 

V A J  O E l , 

geeft berigt dat door  haar tol eenige A l i E N T E N voor du 

<*S8'^  verkoop van  zijn aangesteld: 

 C°.

 Sy C».

door wie ook tot het  inlichtingen worden verstrekt eu  voor  geheel 
Sederland aangenomen op gelijke voorwaarden all aan de  Beltweg N" . 3, te Amsterdam. 

, .  &> ZOON , 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

F A  en N van  cu 
. alle soorten van 

 geijkte
 enz. enz. 

k „de e " 

t e
Vervaardigen verbeterde  en

 voor  paarde- en stoom-
kracht . 

A d  e s s e a. 
Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels »  15,— 
dri e regels »  20.— 

'lt '  > n ier  A. t'oin p , .Amsterdam. Alle bouuonil-
uienteii in ceiiiriil , gips, enz. 1'ortlami-lVmeii t * / 7.25 |n»r l 

e c k er A. Buddlnajb , Arnhem.

B o u w t e r r e i n en te a'elp te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VAN ' 

E , te Arnhem. 

n ulle s is voorhanden hel s te l S ) eener  nieuwe Volksiiilgaw', in posl-wlavo formaat, der 

t in 13 . 
e Volksuitgave der ' W e r k e n van . J . VA N P verschijnt in post Svo formaat, keurig gedrukt op flink  papier. 

 zal bevatten den geheelen inhoud der  in de bekende blauwe handjes verschenen tn deelen en wel
 samen ongeveer 325 vellen druk s ol'  pagina's. 

Zi j  zal ):S deeltjes vormen, elk vun 25 .1 .'}U vel druk s van i pagina's. Om de twee maanden wordt een deeltje verzonden, zoodat de uitgove in ongeveer  twee jaar kompleet zal zjjn . 
e prij s hy inteekening is slechts ƒ 1,25 per  deel of / '  10.25; buiten inteekening/'l,flO per  deel ot f 10,80. 

e inteekening geldt voor het geheele werk. 

e Uitgevers 

S E . O F F . . A . . A . W . J T  O F F . 

Van de editie in 2$ deeltjes, in blauwe bandjes, met vignetten op staal, zyn nog enkele stellen verkrijgbaar  a f ö ö , A s 5 0» 

üedruk i bij  U. W. VAN  «V C ' te Arnhem, — All e stukken en adveitentiéu te adresseeren aan den r F, W. VA N T  te Arnhem. — Uitgave van . A . . 

Elfde , ff». Zondag 30 Juli 1876. 

VOOB 

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

: 

Verschijnt Zondags. . per  3 munden f 1.SS. n abunneert zich roor 

een jaargang. Afzonderlijk e nommers bij  roornitbeatellin g 16 cents. 

A U . «tukken en n te n aan 

de e te . 

: 

Van 1—h reëels ƒ 1 . —, verder  voor  eiken regel plutiruimt e 20 centi en lOeent* 

vooreen nommer vaa het blad. Advertentien voorliet biutenltnd 25 cents per  regel. 

. 

e beste Fransehe dagbladen geven een goed 
voorbeeld, dat ten onzent te weinig wordt gevolgd. 
Zij  leveren elke week algemeene bevattelijke op* 
stellen over  wetenschappelijke onderwerpen. j 
ons is men bekrompen genoeg de voorkeur te 
schenken nan partygekibbel en aan blind schelden 
op het clericale Frankrijk , het land van , 

, Pascal, , , -
quieu, Voltaire , , , d'Alembert , 

, , Condillac, Condorcet, , 
, , Courier , Comte, Béranger, -

tré , , Viardot , Sainte-Beuve, About cn 
zooveel anderen, wien de verlichtin g zoo onschat-
baar  veel te danken heeft. 

e wetenschappelijke opstellen van
blique francaise worden geschreven of verbeterd 
door den bekenden hoogleernar  Paul Bert. n 
haar  nommer van den 18'n Juli j l . nam zij  een 
feuilleton op onder den titel :  appliquée. 

 coups dc foudre et les paratonnerres, —dat 
ik voor  mijn lezers vertalen zal. 

n Juli van dit jaar  vierden de Amerikanen 
het eerste eeuwfeest van de vereeniging der  Staten. 

e pers heeft bij  deze gelegenheid herinnerd, dat 
de gezant, door de jeugdige k naar 
Frankrij k afgevaardigd, niemand minder  was dan 
de beroemde Franklin . e volksgunst viel hem 
in ons land in de hoogste mate ten deel. n de 
stad, aan het , in den schouwburg, in de 
Academie, overal werd hij  toegejuicht. 

Frankli n was niet alleen een bekwaam staat-
kundige, een gelukkig diplomaat, een helderziend 
economist, maur  bovendien een geleerde van genie. 
Wij  behoeven slechts te herinneren , dat hij  den 
bliksemafleider  heeft uilgevonden. 

liet ils in 1750 schreef hij  uit Philadelphia aan 
Collinson, te , de redenen die hy had om 
le gelooven ann de overeenkomst van de electrische 
vonk met den bliksem,; hij  deed vervolgens het 
vermogen der  spitsen kennen en bewees het door 
proeven. e Fransche geleerden BulTon , Pa li bar 
enz. volvoerden de proeven, die Frankli n aanwees 
en verkregen electrische uitwerkingen, verwon-
derlij k door  liiin r  nieuwheid, duor  zi.h te bedienen 
van puntige en afgezonderde ijzeren staven, die bij 
onweder  vonken uitschoten i iT.VJ.) 

ln hetzelfde jaar  deed Frankli n hij  een onweder 
een vlieger in de lucht opgaan; aanvankelijk nam 
hij  geen enkel verschijnsel waar, en bij  wanhoopte 
er  reeds aan zijne onderstelling te kunnen be-
wijzen , toen gelukkig de regen nederviel; het 
bevochtigde touw werd een betere geleider  en de 
electrische wei kingen vertoonden zicb. 

n 7'"  Juni berhunlde e s «leze proef 
tc Nérac, maar  bond aan den vlieger  een metalen 
koord. 

n 0c n Augustus had , te St.-Peters-
burg, op zijn buis geheel afgezonderd een ijzeren 
stang geplaatst en er  een metalen geleider aan 
vastgehecht, die in gemeenschap was met zijn 
studeervertrek en hem dienen moest otn de in 
Amerik a en Frankrij k genomen proeven te her-
halen. Gedurende een hevig onweder  werd hij 
door den bliksem gedood. 

n 1700 plaatste Frankli n den eersten afleider 
op het buis van een zijner  vrienden. Nauw lij  ks 
was hij  gesteld, of een hevig onweder  barstte los. 

e punt smolt over een lengte van bijna eeu 
meter en de staaf, tien oude duimen lang, die 
de stang aan den geleider  verbond, werd herleid 
tot een lengte vau zeven duimen. 

e eerste brieven vnn Frnukli n waren met 
gcesldrift in Europa gelezen geworden, maar  het 
onthaal, dnt aan zijn uitvindin g ten deel viel, 
was zeer  koel. e heer  ('.ill,mil , uit Nantes, die 
over dit onderwerp een zeer  merkwaardige ver-
handeling geschreven heeft (Traité des paraton-
'wrres. 1'uiys, bij , 1874), zegt hieromtrent: 
'Engeland, dat in oorlog met Amerik a was en 
gevoelde, dat het dit rijk e land ging verliezen , 
verwierp zonder  onderzoek alles, wat van daar 
kwant, r  daar men toch zwichten moest voor 
de feiten, wilde uien, uit geest van tegenspraak, 
afleiders maken, die, in plaats van een spits, 
cen bol droegen. g George stelde zich uan 
liet hoofd van «leze dwaze oppositie, en deed op 
zijn kasteel cen afleider  zetten, voorzien van een 
heel moeien vergulden bol. e proeven van Bec-

 ia deden weldra het ondoeltreilende van de als 
terminus gebezigdo bollen inzien, en er  was geen 
sprake meer  vun.*' 

n Frankrij k kwam de tegenstand van den abt 
Noliet en vun zijn eigenliefde uls geleerde. 

Een te Suint-Umer opgerichte bliksemafleider 
verwekte een oproer  onder  bet grauw. t gewes-

telij k bestuur  beval den bezitter  hem af tc breken; 
deze weigerde. Van daar een rechtsgeding, hoo-
ger  beroep, enz. n vonnis verooi loofde den 
eigenaar hem i<>  behouden. e advocaat, die 
den afleider  verdedigde, won daar  zijn eerste 
proces en begon alzoo een naam te maken, die 
sedert bijzonder  aangroeide. j  heette -
liaan

Tegen 1782 verspreidde het gebruik vnn blik -
semafleiders zich in Europa. Sinds 1778 had de 

k Venetië gelast er  hare schepen van te 
voorzien, alvorens er  aan te denken er  op hare 
gebouwen te plaatsen. n 1784 deed Frankrij k 
er  plaatsen op de hare. Engeland voerde ze in 
1788 in en deed den eerste boven de kerk van 
St.-Paulus stellen. 

Toen de Fransche legers in Amerik a en de 
Amerikaansche vrijhei d , waartoe het genie van 
Frankli n zooveel bijgedragen had, de overwinning 
behaalden, was de geestdrift in Frankrij k zoo 
groot, dat de bliksemafleiders een mode-artikel 
werden en de hoeden der  vrouwen en de regen-
schermen der  mannen werden versierd met een 
spits en een metalen ketting, die over  den grond 
sleepte. 

n 1823 stelde , in naam der  Aca-
demie van wetenschappen, een practische instruc-
tie voor de vervaardiging van bliksemafleiders 
op. t stuk is de algemeene regel geworden; 
in 1855 werd het vollediger  gemaakt door  Pouillet. 

Ondanks bet gezag van deze uitstekende wer-
ken en de onwederlegbare bewijzen van het nut 
der ufleiders, is het niet te onpas te wijzen op 
den betreurenswaarden toestand, waarin zicb de 
tneesten hunner  bevinden. n wy in de 
eerste plaats een Engelsch ingenieur, den heer 
Preece, die zich aldus uitliet in een bijeenkomst 
van het Genootschap der Telegraaf-ingenieurs: 

 ik op het plutteland ben, ga ik , zoo ik 

eenige vrij e oogenblikken heb, altij d naar de 
kerk , niet alleen, om er  de bouwkunst te be-
wonderen , maar  vooral om te zien, van welke 
soort van bliksemafleider de kerk voorzien is. 
k moet zeggen, dnt ik nooit een kerk gevonden 
heb, waarvan de afleider mij  een denkbeeld gaf 
van wat ik geloof, dat een afleider  zijn moet. 

j  heeft soms niet eens een spits; soms is hij 
niet in gemeenschap met den grond. Over het 
algemeen is hy gemaakt uit een koperen stang, 
zoo kostbaar  mogelijk, soms van gesmeed-ijzeren 
buizen, zoo ondoeltreffend mogelyk, in het mid-
den gebroken. 

k beb ondervinding van honderden kerken ; ik 
heb er  nooit een enkelen werkelyken afleider op 
gezien." 

n Frankrij k heeft iedereen dergelijke opmer-
kingen kunnen maken. e heer F. , die 
in  zyne onderzoekingen over de af-
leiders te Parys heeft uitgegeven, heeft nu eens 
de spitsen afgestompt of verbrand gezien, of ge-
brekkige verbindingen tusschen de verschillende 
deelen van den toestel; een andermaal geleiders 
zonder  samenhang of een ongenoegzame gemeen-
schap met den grond. s van toestellen 
te zyn tot voorkoming van de uitwerkin g van 
den bliksem of tot behoud van het gebouw, zijn 
deze bliksemafleiders voor het huis, waarboven 
zij  gesteld worden, en voor de personen, die er 
in wonen , een aanhoudend gevaar. 

e natuurkundig e heeft onlangs de aan* 
dacht der  Academie van wetenschappen inge-
roepen op een bedrog, waarop be  nutti g is het 
publick tc wijzen. Nagenoeg veertig ten honderd 
van de door hem onderzochte platina-punteu heb-
ben bij  de chemische ontbinding hoeveelheden 
lood gegeven, die afwisselden van 6 tot 17 "/„ . 
Zekere spitsen waren inwendig uitgeboord ge-
worden , cn men bad in de botte een soldeersel 
van lood en tin gegoten. e heer e a heeft 
te Napels gelijke waarnemingen gedaan; men 
herkent het alliage gemakkelijk aan de mindere 
dichtheid of zwaarte van bet metaal. t bedrog 
ten aanzien van den aard en dus van de waarde 
der koopwaar heeft ten gevolge, de beveiligende 
spits smeltbaarder te maken en hare vernieling 
te bespoedigen. 

Tijdens bet onderzoek van den toestand der 
bliksemafleiders te Parys heeft men bevonden, 
dat de verhouding der  gebogen, verbrande of 
gevallen punten het cyfer  van 88 ten 100 be-
reikte. 

e uitwerkingen van den bliksem hebben een 
schrikwekkend karakter ; de verhalen, danrvan 
gedaan, worden altij d met de levendigste nieuws-
gierigheid gelezen. Ongelukkigerwijze missen de 
meeste getuigenissen nauwkeurigheid, of wel de 

schrijvers bederven dikwyl s hunne mededeelingen 
door  verwaten pogingen tot verklaring , die aan 
de voorstelling van het feit alle wetenschappe-
lijk e waarde ontnemen. e Vergadering, waar-
van wij  zoo even spraken, heeft het geluk ge-
had de voorlezing te hooren van een door den 
heer  Pidgeon gedaan verhaal, dat de heer  Preece 
geroemd heeft als een toonbeeld van wetenschap-
pelijk onderzoek. 

 Zelden", zegt hij , »heb ik iets vollediger?, 
iets duidelijker s gelezen, iets, dat meer  vri j  was 
van vooraf gemaakte theorieën." 

e mededeeling is het onderwerp geweest 
van eene grondige gedachtenwisseling, die wij 
hier  wedergeven , om te doen zien, met hoeveel 
zorg de practische vraagstukken tegenwoordig 
door  onze naburen worden behandeld. 

Wy zullen eerst het oorspronkelijk verhaal in 
eenige woorden samenvatten. 

t huis van den beer  Pidgeon is gelegen in 
het middelpunt van Torbay, nabij  de zee. n 
den tuin , die toegang verleent tot het strand, 
staat een vlaggestok van 50 voelen hoogte, met 
een metalen weerhaan aan den top. op 25 voe-
ten boven den grond is de mast bevestigd met 
kabels van ijzerdraad. Op ongeveer een voet 
boven den grond eindigt elke kabel in een ket-
tin g van een balven Engelschen duim dikte, die 
eenige voeten in den grond xit . 

n den morgen van den 25sten Februari 1875 
was het regenachtig; er  woei cen zware zuid-
westenwind, maar tegen den avond werd het 
wetinr  helder- n vrouw, myn zoon en ik" , 
zegt de heer  Pidgeon , vstonden onder den mast 
en op tien voeten van een der  ankerkettingen ; wij 
staarden naar de golven, toen eensklaps de wind-
wijzer  door den bliksem werd getroffen, die den 
mast op twee plaatsen doorkliefde, en het hout 
tusschen den weerhaan en het aangrijpingspunt 
der kabels scheurde en in stukken deed sprin-
gen. Verscheidene schalmen der  kettingen wer-
den verbroken; de breuken hadden een kristal -
vormig aanzien. 

e verbrijzelde mast en de windwijzer  vielen 
vlak by ons op den grond; stukken van den mast 
werden teruggevonden op honderdvyftig voeten 
afstand s." 

e beer  Pidgeon zet zijn verhaal voort met de 
uitwerkin g van den bliksem op de personen : 

 uns dr ieën ,"  zegt hij , »werd alleen mijn 
vrouw getroffen en op den grond geworpen; mijn 
zoon en ik bleven overeind, maar  alle dri e ble-
ven wij  bij  onze volle kennis. n vrouw was, 
gedurende een halfuur , lam aan de onderste 
ledematen en aan de linkerhand, die slyf werden. 
Over het geheele lij f was zy als getatoueerd met 
rozekleurige vlekken, die den vorm van boompjes 
hadden; de vlekken vertakten zich van beneden 
tiaur  boven. Niemand onzer is zeker  den bliksem 
gezien te hebben. Wat het geraas betreft, mijn 
vrouw boorde iets bruisen en een leven als dat 
van een vuurpijl , die opguat; myn zoon hoorde 
eveneens een gebruis, terwyl ik de herinnering 
beb van eeu ontploltin g met gekraak. 

tNiemand onzer  schreef aanvankelijk het onge-
luk aan zyn ware oorzaak toe, maar de gedachte 
aan een geweerschot drong bij  ons allen in den 
geest; myn vrouw waande inderdaad, dat een 
kogel haar  door het lichaam gegaan was, totdat 
zij  mij  hoorde spreken van bliksem. Een onein-
dig kort tijdsverloop stelde mijn zoon en my in-
staat den bliksem gewaar te worden. Niemand 
onzer  boorde noch zag deu mast vallen; myn zoon 
en ik hebben een oogenhlik een gevoel van hef-
tigen toorn tegen een of meer  onbekende perso-
nen ondervonden, hetgeen bewijst dat wy in den 
beginne deu schok aun een met zelfbewustzijn 
hundelende oorzaak toeschreven. 

slly dit verhaal heb ik my willen beperken tot 
de teilen zelven. k zal slechts ëén opmerking 
van myn vrouw aanhalen toen wy haar  opbeur-
den; zlk blyf volkomen overtuigd" , zeide
nd.it de dood door den bliksem ten eenemale ton-
der pijn is."  " 

Wy' gaan veel byzonderheden van deze belang-
wekkende mededeeling voorby, daar ons bestek 
de gewenschte uitvoerigheid niet gedoogt. t 
ons, ten slotte, er  bijvoegen, dat mevrouw Pid-
geon pas een lage deur aan het strand gesloten 
bad en over die deur  keek naar de zee. e 
yzeren grendel, die deze deur  sluit, bevindt zich 
juist op dezelfde hoogte als een boomvormige vlek 
op bet lij f van het slachtoffer. 

Na de lezing begint de gedachtenwisseling. e 
heer  Preece doet opmerkingen, dat de ontlading 
heeft plaats gehad tusschen den windwyier  en de 

aangrijpingspunten der  ijzeren draden om daarna 
deze te volgen, terwij l zij  het overige van den 
mast ongedeerd liet, en doet de overeenkomst 
van deze uitwerkin g met de reeds bij  de tele-
graafpalen waargenomene uitkomen. e draad 
(t stroom) volgt altij d de lij n van zwaksten 
wederstand. 

t het feit van de gebroken en niet ge-
smolten schalmen zich verk laren ? s bet cen 
afscheuring, teweeggebracht door de schudding 
en het breken van den mast? e toestand van 
dezen by de inkeping gedoogt deze onderstelling 
niet. n neemt geen enkele beschadiging van 
den voet (? aocle) waar. t men aannemen, 
dat het een gevolg is van de verkortin g der 

? e verklarin g zou overeenstemmen 
tnet hetgeen waargenomen werd bij  den eersten 
door  Frankli n geplaatsten afleider. 

Volgens den heer m is het breken van 
den schalm te wijten aan de omstandigheid, dat 
de ontlading werkelij k is uitgegaan van den grond 
volgens de draden, en by' het verbindingspunt 
een weerstand beeft ondervonden, die een arbeid 
heeft vereischt, waarvan de ontwrichtin g van 
bet metaal het gevolg is geweest. 

j  grondt zich nog op het neervallen op grooten 
afstand van de stukken van den mast om do 
stelling van de naar  boven gaande ontlading tc 
bepleiten. j  haalt het voorbeeld van een blik -
semslag aan, waarbij  de donder (? de bliksem) 
in den grond een gat sloeg, waarvan de wanden 
deden denken aan de ontploffing eener  mijn . 

e heer n neemt deze verklarin g aan. Als 
een e flesch t z e t hij ) dwars dooi een kaart 
ontladen wordt , buigen aan beide zijden van het 
bordpapier  de scheuren naar buiten om; bet 
schijnt dus, dat bij  de electrische ontladingen 
voortplantin g tn twee richtingen plaats heeft. t 
voorlslingeren op grooten afstand van de stoffelijke 
voorwerpen is gelyk aan de verspreiding bij  eene 
outplofling , die het gevolg is vau een plotselinge 
voortbrenging van stoom binnen besloten ruimten. 

e uitdrukkinge n opgaande en nedergaande blik -
sem zyn slechts aannemelijk als bet geldt de neu-
tralisati e uit te drukken van de wei kingen van 
een invloed, die op zich zelven niet meer een 
progressieve voortslingerende beweging (_? trans-
port progressif) is dan cen golf dat is in haar 
golvende beweging. 

e voorzitter  beeft ook dit feit herinnerd. Als 
de ontlading van een e ftescn dwars door 
buskrui t gezonden wordt , ontbrandt dit niet, 
maar het wordt verstrooid. Zoo meu daarentegen 
de ontlading dwars door het krui t een slechten 
geleider, b. v. een nat touw, doet volgen, om 
aan het krui t den tyd te geven tot ontvonking, 
ontploft dit. t terrein, waarop de woning van 
den heer  Pidgeon gebouwd is, is een slechte ge-
leider, en de tyd, door de ontlading genomen 
om deze omgeving te doorloopen , is toereikende 
om de hierboven vermelde uitwerkingen voort te 
brengen. 

 20 Juli '70. . v. E. 

{Wordt vervolgd.) 

E G VA N T E 
. 

Wederom houdt een hoogst belangrijke bijzon-
derheid de aandacht van  Opmerker gaande. 

Nauw was toch de moeilijkheid, waarin de 
r van e Zaken door de ge-

schiedenis met de e Academie gewikkeld 
was, uit den weg geruimd door den raad van 
eenige , om namclyk voor  dit gebouw 
een internationaal concours te openen, waarvan 
thans het programma eiken dag wordt tegemoet-
gezien, of een andere onweerswolk vertoonde zich 
aan den Nederlandschen kunstheuiel. t con-
cours tusschen de heeren Cuypers, Vogel en Eber-
son, van e iu bet leven geroepen voor 
een nieuw te bouwen , ter  waarde 
van een millioen guldens, stuitte namelijk op het 
gemis van een jur y van beoordeelaars, daar  men 
bij  misverstand bepaald had, dat de -
missie van adviseurs bedoelde jur y zou uitmaken. 

t vraagstuk bleef evenwel zonder  oplossing, 
en by k besluit werd de beer  Cuypers 
benoemd tot architect van bet nieuwe museum. 

t komt ons echter  voor, dat de zaak hier-
mede niet als geëindigd kan beschouwd woiden, 
en di t bet Bestuur van de j tot Be-
vordering der  Bouwkunst, dat A heelt gezegd, 
thans ook U moet zegguu, eu zich rechtstreeks 
bij  request tot Z. . deu g behoort te wen-
den, waarvoor  toch gewichtige redenen bestaan. 
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n namelijk, dat de heeren Vogel en 
Eberson hier  nis concurrenten in eene min aan-
ge na me positie zyn gebracht, verdienen daaren-
boven de gevolgen, die een benoeming als van den 
heer  Cuypers na zich sleept, alleszins zeer  ern-
stige overweging. 

Wi j  willen aannemen, dat deze de dupe werd 
van een vergissing, maar  dat verhindert niet, 
dat zijn benoeming allerwegen een ongunstigen 
indeuk veroorzaakt, eerstens omdat van regeerings-
wege een concours geopend was, waarvan echter 
de gebruikelijk e en noodige formaliteiten achter-
wege werden gelaten, cn in de tweede plaats, 
omdat wij  het met het oog op des heeren Cuypers' 
kunstlichtin g niet mogelijk achten, dat hem door 
een zaakkundige en onpartijdig e jur y de overwin-
ning zou toegekend worden. 

Ook willen wij  geenszins beweren, dat öf de 
heer  Vogel óf de heer  Eberson den kamp zou 
behalen. Want zonder iets aan bun talenten te-
kor t te doen , is toch het onderwerpelijke bouw-
plan van tc groot gewicht, van te grooten om-
vang , om zelfs te kunnen gissen, wie onzer 
Nederlandsche architecten dut plan naar eisch 
zou kunnen ontwerpen. 

Een jury, en liefst, evenals voor  het nieuwe 
e academiegebouw, een internationale jury , 

die o. a. om haar  zekerder  onpartijdigheid meer 
aanbeveling verdient, trede hier  dus op om te 
beslissen, wien het werk moet worden opgedragen. 
En mocht haar  uitspraak tot geen resultaut lei-
den, dan schrijve men een internationaal concours 
uit , evenals voor  de nieuwe e academie, 
hetgeen ongetwijfeld tot een gewenscht einde zal 
leiden. 

n ineene toch niet, dat het iemand onzer 
tot oneer  kan strekken, zoo het werk, door  een 
buitenlandsch bouwmeester  ingediend, het best 
wordt bevonden. s noodigt het buitenland 
ons ook uit ter  mededinging naar  belangrijke 
bouwwerken, adres aan het concours der  gast-
huizen van Antwerpen, waarvan het programma — 
door  welke redenen ligt nog in het duister— he-
laas hiertelande te laat werd bekend gemaakt, 
om eenig bouwmeester  in de gelegenheid testel-
len deu palm der  overwinning te behalen. 

Zoo den heer  Cuypers reeds aanstonds dc bouw 
van het nieuwe museum moest opgedragen worden, 
zou zulks toch bovendien den schijn hebben, dat 
hij  als architect geheel en al onfeilbaar  is. Zon-
der  dat eenig onpartijdi g deskundige over  zijn 
werk cen ooi deel zal kunnen vellen, en terwij l 
dat maar, alsof het een zaak van geen belang 
betrof, zou moeten aanbesteed worden, zou men 
maar  vrede moeten bebl>en met hetgeen de heer 
Cuypers opdischt. En zoo dat werkelij k goed 
zou moeten heeten, zou men ten slotte wel eens 
tot de conclusie kunnen komen, dat niemand dan 
de heer  Cuypers (of diens opzichters) bekwaam 
kan gerekend worden voor  de uitvoering van be-
langrijk e bouwwerken. 

t den bouw van net nieuwe m 
zijn nochtans 'slands financiën gemoeid, en wij 
mogen niet vooronderstellen, dat daarmede lucht-
harti g zal omgesprongen worden. 

e vrijheid , waarop ieder  Nederlandsch stnats-
burger  aanspraak heeft, brengt mee, dat geen 
verkeerde zienswijzen den een boven den under 
doen onderscheiden, en vooral, dat de kunst, wier 
ontwikkelin g hiertelande als 't ware nog slechts 
in de eerste periode is, niet in knellende banden 
gehinderd worde. 

t is voor  uilen een bekend iets, dat de heer 
Cuypers door  de vele . . kerken, welke hij  in 
de gelegenheid was le bouwen, zich een grooten 
naam bezorgde. r  ziju zijne talenten daarom 
zoo zeldzaam, en zouden niet meerderen, zoo zij 
maar even ruimschoots in de gelegenheid gesteld 
waren, zich zulk een naam verworven hebben.' 

t dc heer  Cuypers zijn werkkrin g tot zelfs in 
d heelt kunnen uitbreiden, heeft hem 

hiertelande nog wel meer  in aanzien doen 
stijgen, doch daarom meene men niet, dat in 

d geen architecten zijn , minstens even-
zoo ervaren als de heer  Cuypers, en iu geen 
geval kun dit eeu motief zijn , om den laatste 
met voorbijgaan van elk ander  znlk een omvang-
rij k cn gewichtig werk op te drogen, als waar-
van thans hier  sprake is. 

e vele onaangename mededeelingen, die in dc 
laatste tijden herhaaldelijk over  ons bouwvak 
gedaan worden, kunnen wij  niet bijzonder  be-
moedigend noemen. r  en meer  openbaart 
zich een verdeeldheid, die op de kunst zelve niet 
dan cen zeer  nadeelige uitwerkin g kan hebben, 
en die vooruunielyk voortspruit uiteen overdreven 
zucht naar  het verledene, doch die, hoe machtig 
zij  zich ouk zul willen doen gelden, toch niet zal 
zegevieren, althans uiet zoo lang men nog met 
het gezond Nederlandsen jneiisclieuverstand te 
rnde gaat. Want terwij l men zich slaafsch toont 
voor  de voorvaderlijk e kunst, breekt men met de 
voorvaderlijk e wijsheid. 

Wi j  hopen dus, dat de woorden van den heer 
Vun , aangehaald in  Opmerker van 
22 Juli j l. , nimmer hij  ons toepassing zullen vin-
den, en rei trouwen, dat het Bestuur  van de 

j  tot Bevordering der t een 
beroep zal durve.i doen op 's s bereidwil-
ligheid en hulpvaardigheid iu zake de kunst, out 
de benoeming van den heer  Cuypers in te trek-
ken, of dat de laatste, het rati 00eek daarvan 
huiende, voor  die benoeming zal bedauneii. 

Be r i ch ten en mededee l ingeo. 

. 
'8 n 25*"  dezer  werd door  den 

Wethouder  V.ni der p aan den Gemeenteraad 
medegedeeld, dut liet algemeen plan van rioleering 
der  gemeente, door  den architect-directeur  der 
gemeentewerken ontworpen, dezer  dagen aan den 

d zal wurden uungeboden, en dus spoedig de 

noodige stappen zullen kunnen worden gedaan tot 
oplossing der  reeds zoo lang aanhangige riool-
quaestie, waarin een beslissing zoo hoogst wen-
schelijk is voor  de gemeente. 

n diezelfde zittin g werd door  Burgemeester  en 
Wethouders het voorstel gedaan, in beginsel te 
besluiten tot de stichting van een algemeen slacht-
huis vanwege de gemeente. Volgens een door 
den architect-directeur  ontworpen plan, is een 
terrein noodig van 4 hektaren en worden de kos-
ten geraamd op 3 tonnen gouds. 

— e vergadering der  leden vnn het k 
t van s zal plants hebben op 
, den 8en Augustus 1870, in bet station 

aan de Beurs, te , volgens na te mel-
den regeling. 

n zullen de volgende punten worden be-
handeld : 

1. n en stemming over  de notulen 
der g van den 8en Juni 1876. 

2. Aankondiging van ontvangen giften: 
3. n en voorstellen van den raad 

van bestuur, 
4. g van ingekomen stukken, enz. 
a. Verslag en rekening en verantwoording van 

het bestuur  der  afdeeling e over 
het r  1875—1870. 

b. Brieven van den hoofdingenieur  van den 
Waterstaat in , omtrent waarnemin-
gen aun n . 

c. g van het lid A. Ph. n 
over  het belasten van veiligheidskleppen door 
middel van spiraalveeren. 

d. Aanteekeningen betrekkelij k het waterschap 
Oost- cn Westdongeradeel, door  bet lid A. O. 
van den Santheuvel. 

e. Brief van den Verein
betreffende de invoering van eene metrische schaal 
voor  schroeven. 

ƒ. e bulletin van het hoofdbestuur  dei-
internationale tentoonstelling van tuinbouw, in 
1877 te Amsterdam te houden. 

5. n daarover, 
0. Nieuwe voorstellen. 
7. n daarover. 
8. Ballotage van nieuwe leden. 

r  de zorgen ean eene feestcommissie, be-
staande uit de heeren leden van het : 
J. van Vollenhoven, eere-voorzitter, N. T. -
chaëlis , voorzitter, . . van , . Th. 
van , J. , J. , secretaris, 
A. W. , . Pincoffs, . T. J. Stieltjes, C. 
ii van der  Tak en . . Wolfson , is deze bij -
eenkomst geregeld als volgt: 

A . 8 Augustus 1870. 
a. Bijeenkomst der  leden in het in aanbouw 

zijnde Stationsgebouw buiten de , 
te tien en een kwart uren. 

b. Wandeling door  dc stad langs de spoor-
wegwerken. 

c. Bijeenkomst in het Station aan de Beurs, 
te elf en een half uren. 

f*.  Gebruik van ververschingen. 
2°. Vergadering volgens bovenstaand pro-

gramma. 
d. Na afloop der  vergadering te een en cen 

half uren; 
1. Tocht ter  bezichtiging van de werken op 

Fijenoord en de fabriek van de Stoombootmaat-
schappij  aldaar. 

Eene stoomboot, door  de Hotterdamscke Han-
delsvereniging welwillend ter  beschikking ge-
steld , zal aan de Boompjes gereed liggen bij  de 
in aanbouw zijnde bruggen over  de ; 

of wel naar  verkiezing van de leden i 
. Bezichtiging van de drinkwaterleidin g en 

van de inrichtin g van de koolbereiding voor  het 
kool-closet-stelsel ie . 

Verder  is dan gelegenheid tot bezichtiging van : 
1°. t museum van schilderijen van den heer 

r  op de Nieuwe-baven. 
2°. t kabinet van het h Genoot-

schap in het Beursgebouw. 
3°. e hoogere burgerscholen en de am-

bachtsschool. 
e leden hebben op 8 en 9 Augustus, op ver-

toon van den oproepingsbrief, viijer , toegang tot 
de , de sociëteit Amiciti a , de Officieren-
sociëteit in het Park. 

e. Te 0 uren gemeenschappelijk diner  in het 
hotel , tegen ƒ 3 per  couvert, zonder 
wijn . 

B. 0 Augustus 1870. 
Tocht ter  bezichtiging vnn de werken aan den 

k van , waartoe te tien en een half 
uren eene stoomboot zal gereed liggen tegenover 
de Groote a ai steeg. 

Te zes uren gelegenheid om te dineeren in het 
hotel , tegen ƒ 1 . 75 het couvert, zon-
der  wijn . 

— Naar  wij  vernemen, is aan den heer -
tiju , te Gouda, bij  ministerieel besluit van 17 dezer 
voorloopig concessie verleend tot den aanleg en 
de exploitatie van een spoorweg van o 
langs , Eibergen en Neede in de 
richtin g van Groenlo, aansluitende aan den Ne-
derlandsch-Westfaalscheii spoorweg. 

— Sedert eenigen tij d worden op den spoor-
weg t proeven genomen met een 
toestel (systeem-Nijstj, waardoor  de waggons aan-
en afgehaakt worden, zonder  dat de werklieden 
noodig hebben zich tusschen de waggons te plaat-
sen en zich nan 't gevaar  bloot ie stellen van 
verpletterd te worden. 

e toestel bestnat uit een spanner  (tendeur) 
cn een oprichter  (releveur), die door  een schroef-
stok, aan bet uiteinde van den waggon geplaatst, 
gemakkelijk in beweging gebracht worden. n 
verwacht, dat deze uitvindin g weldra op alle 
spoorwegen in toepassing zul komen. 

t Bestuur  der j 
tot Bevordering der  Bouwkunst heeft de hier-
onder  volgende vragen te  behandeling e 

steld op de 29"*  Algemeene Bijeenkomst, te hou-
den op 7 September  1876, des voormiddags te 
elf uren, in een der  lokalen aan den Burg te 

. 
Ontegenzeggelijk is het gebruik van de 

bekende ordeboeken van Borsboom en Vignolaop 
den achtergrond of bijna geheel in onbruik ge-
raakt . g dit als eeu gunstig verschijnsel <>p 
het gebied der  bouwkunst bij  ons te lande aan-
gemerkt worden, en is beoefening der  zoogenaamde 
bouworden, in de genoemde boeken vervat, voor 
den leerling in de bouwkunst alsnog al dan niet 
aan te bevelen? 

2'. Aan welken riool vorm komt de voorkeur 
toe: die met vlakken bodem, van elliptische of 
ronde gedaante en uan welke constructie, hetzij 
van metselsteen of cementsteen, of uit samen-
stelling van beiden, komt de voorkeur  toe? 

3". n welke gevallen en op welke gronden is 
een betonfundeeriiig onder  bruggen, sluizen eu 
andere bouwwerken uan te bevelen boven eene 
gewone houten fundeering? En hoe moet deze 
geconstrueerd worden ? 

4'. s het mogelijk binnenmuren terstond met 
kleuren te voorzien, die standhouden en niet 
verweeren ? Welke grondstoffen moet men daar-
toe aanwenden en welke mengsels? 

5*. Tot het dekken van loodsen, werkplaatsen, 
fabrieken enz. werd in deu laatsten tij d veelma-
len gebruik gemaakt van geasphalteerd papier  ol 
vilt . Wat heeft dc ondervinding dienauugaande 
geleerd omtrent hetgeen bij  het leggen iuacht 
is te nemen, de vereischten tot onderhoud en 
vooral omtrent de duurzaamheid? 

6*. s het bouwen met spouwmuren uf met 
muren van holle steenen aun te raden voor  ge-
wone woonhuizen, arbeiderswoningen, villa' s en 
grootere gebouwen? Wat leert de ondervinding 
dienaangaande? Bevorderen zij  reinheid, en wat 
valt op te merken aangaande de kosten? Ver-
dienen zij  voorkeur  boven dikk e massieve muren? 

7-. Wat beeft de ondervinding geleerd omtrent 
ijzeren gebouwen. vooral die van groote afme-
tingen, waar  de uitzetting van het materiaal aan-
zienlijk is? Waarop moet gelet worden om sterk 
en waterdicht werk te maken, vooral als glasbe-
dekking gebezigd wordt? Waarop niuet gelet 
worden bij  de constructie der  goten en den water-
afvoer  en bij  de aansluiting der  gevels tegen 
dakbedekkingen? 

8*. Zij n tentoonstellingen van voorwerpen der 
industri e en kunst wenschelijk te achten? 

n heeren leden is verder  hij  circulair e be-
kendgemaakt, dat de afdeeling n gelegen-
heid zal verschaffen om, naafloop der  vergadering, 
de merkwaardigheden der  stad te bezichtigen, 
vooral op bouwkundig gebied; waarna zij  woiden 
uitgenoodigd zich in  Sacrum te vereeni-
gen, om vervolgens gezamenlijk naar  Zomerzorg 
te gaan, teneinde aldaar  cen gemeeiischappelijkeu 
maaltij d te houden a ƒ 3 het couvert. Voor  een 
en ander  zal het noodig zijn van rijtuige n ge-
brui k te maken, die, bij  genoegzame deelneming, 
door  de afdeeling n vooruit zullen besteld 
worden. 

 Voor  de bestrating der  trottoir s 
wordt in den tegel n gebruikt. 

r  echter  deze steen, wat duurzjunihei d betreft, 
te wenschen schijnt 'over  te laten, wordt thans 
hierterstede met andere materialen eene proef 
genomen, en wel op de beide vleugels der  brug 
over  de Vest bij  de Schildersteeg. Aan de Sin-
gelzijde wordt daar  het trottoi r  gemaakt van Bel-
gische trottoi r  tegels  dc tjuaregnon), ter-
wij l aan de Baauzijde Utrechtsche klinker s zullen 
worden gelegd. e materialen zijn stroef eu 
worden om hunne duurzaumlieid aanbevolen. e 
ondervinding zal moeten leeren, welk dezer  mn-
terialen , ook iu verband met de kosten , de meeste 
aanbeveling verdient. 

t nemen van vergelijkende proeven kan niet 
te sterk aanbevolen worden; men leert daardoor 
kennen, wat aanprijzing verdient, en het stelt 
den fabrikanten tot spoorslag goede waar  te 
leveren. n eene advertentie van verschillen e 
steenbakkers aan den Use], deter  dagen in de 
Nieuwe  Courant opgenomen, wordt 
op de deugdelijkheid van dit plaveisel gewezen, 
mits de goede soorten gebezigd worden. n zij 
dus omzichtig met de keuring. 

— Bij  de gemeenschappelijke loodingen, door 
dc beambten vau den Waterstaat en van het 

n op den 22n dezer, op den droge van 
den Nieuwen Wuterweg van m naar  zee, 
is bevonden: aan de zwarte-tonnenzijde 31.5, — 
35 meters benoorden de lij n der  geleidelichteu 
32, — op de lij n der  geleidelichten 30, — 50 
meters daar  bezuiden 20, — en langs de witte* 
tonnenzijde 2-4 decimeters, bij  gewoon laagwater. 

Vlisaingen. c dag van 2 Augustus zal voor 
deze gemeente niet van belang ontbloot zijn. Op 
dien dag toch worden hier  verschillende autori-
teiten verwacht, om tegenwoordig te zijn bij  het 
leggen der  kiel van het eerste ijzeren schip, het-
welk — voor  rekening van het k — op de vroe-
gere , thans geëxploiteerd door  de -
ninklijk e Scheepsbouw- en k »de 
Schelde", zal worden op stapel gezet. 

t behoeft geen betoog, dat door  deze jeug-
dige en reeds nu zoo werkzame inrichtin g asn 
vele handen arbeid wordt verschaft, en dat de 
bloei onzer  gemeente óók daardoor  in de toekomst 
krachti g cn toenemend kan worden bevorderd. 

Na de plechtigheid op de werf, zal den ge-
noodigden een diner  teu huize van den directeur 
worden aangeboden. 

— Aan de e der  Zeeuwsche Spoorboot-
maatschappij  is concessie verleend, haar  dienst 
— thans tusschen Zierikzee en t 
Vlissingen uit te breiden. Er  zal hier  een los-
plaats voor  goederen worden gemaakt in de nabij-
heid van het station (stad). 

Aaiikondiïinsen van Aanbestedingen. 
, S  J u l i. 

, te 12 uren, door  het ministerie van finan* 
ciën : de verbouwing vau cene woning mol slalgcbouw 
te Berge n-op-Zoo  tot jiost- nu telegraaf kantoor  met 
directeurswoning. 

Wagenlngen, tc 12 uren, door  borg, flnweth.: het 
maken vnn eenige veranderingen in liet gebouw der 
hoogere burgerschool, bestemd voor  dc school rst 
mejuffrouw . Aanw. to 9 uren. 

, te 12 uren. door  hurg. cn weth.: . 
het maken vun den onderbouw ecnor  draaibrug over 
de Nieuwe Vaart bij  de werf c d cn bijbe-
hoorende werken; 2o. liet maken cn stellen vau deu 
bovenbouw van die brug. g van den boven-
bouw ƒ22,000. 

, le 12 uren, door  het gemconteboslmir 
lo. het schoonmaken, horstellen en leren van de zoo* 
en biiinensluizeu, met verse!lillonde reparation aaa 
metselwerken, makon van nieuwe gordingen enz. 
2o. het schoonmaken, herstellen, teren enz. van de 

s mot metselwerk cu hot vernieuwen der 
paal werkeu en gordingen aan dc buitenvlcugcls. 

, tc 1 uur, door  burg. en weth.: het bou-
wen van ecu directeurs-, eeu opzichters- en een por-
licrswouiug op hel terrein der  gcuiocutcgasfabrick 
aldaar. 

stedum, to 2 uren, door  het gemeentebestuur: de 
levering, roer  1 Sept., van 100 stère grint . 

, te 4 uren, door  liet gemeentebestuur: het 
maken vau een klii-kcrwcg , van het raadhuis af tot 
voorhij  de . C. kerk aldaar, in dc richtiugop Aston, 
ter  lengte van S20 . 

Warmend , te 2 uren, door  het gemeentebestuur: 
bet vernieuwen der t aldaar, met bijbehoo-
rende werkzaamheden. Aauw. te 11 ureu. 

. bij  den burgemeester  vnn Zalk cn Vee-
Oaten: de levering vau 2200 J eerste soort haido 
puin en 1700 3 grove gewasschen riviergrint . 

, i A

, te 11 uren, door  hot gemeentebestuur  van 
Tietj e rkste rad cel: hot slatten vun de Oudkerkstcr-
vaart, ter  lengte van 3450 str. . 

, te 12 uren, op liet raadhuis: o het 
maken van een schoolgebouw voor  ruim 400 kinderen, 
met ondurwijzerswouing, brandspuitbergpluats en bij-
behoorende werken, nis: kaaimuren enz., nan de 
Spuibrug; 2o. het maken van de meubelen voor  die 
school; 3o. bet maken, leveren cn stellen van twee 
brugvallcu, vervaaldijd vnn gesmeed cn getrokken 

3'zer, met eikenhouten onder- en iepeuliouleii boven-
ck, voor  de Eugelbnrgerbrug; io. het nfbreken van 

den bovenbouw der  brug [over  dc , ann 
liet einde der  Nicuwstraul, cn het maken, leveren en 
stellen van cene nieuwe brug met liggers van getrok-
ken ijzer, eikenhouten onder- en iepen bonten boven-
dek eu gegoten cn getrokken ijzercu hekwerk. 

, te 12 uren, door  liet dagelijksch be-
stuur  vau dun Birineiidijksckei i Buitui.veidersclien 
polder; in het polderhuis buiten de Weteriugharrièrc : 
liet maken der  gebouwen eu inrichtingen, benoodigd 
voor  een tc stichlon stoomgemaal iu goiioonidou pul-
der  uau den Amstel, iu dc waterleiding. Aauw. 31 
Juli , van 1—4 uren. 

arahem, te 1 uur, door  den burgemeester: het 
graven en metselen vnu 3 brandputten en het vcrau-
deren vau 2 schietbanen , in 2 perc. 

, tc 1 uur , door  het bestuur  vnn dc * 
lenischc Bouwvcrccnigitig, iu het lokaal „Wntct i tn 
Werken" : het bouwen vnn 14 woonhuizen in let 
Florapark , aldunr. 

l .- ihi , te 2 uron, door  do maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: het 
makeu van een steenen wnchtershuisjc tc Souburg, 
ten behoeve van dui spoorweg . 

g ƒ350. 
lieiit , 'sav. 7',, uren, door  B. P. : het 

bouwen vau een woonhuis en koestal. 
: dc levering van U-l.OfiO Waal-strnat-

klinkcrs , te leveren uilerlïj k 15 cn 30 Sept.. 15 en 
30 Oct., telkens een vierde. . met monsters in-
zenden bij  den directeur  der  gemeentewerken. 

, door  kerkvoogden der . gemeente, 
bij . J. Oosteuhoff: bet verven der  pastorie on vun 
een in dnt dorp staaud uit uw gebouw. 

V* aeiiüdaa , *t tug. 
V l l a g e, te 11 uren, door  het iniuisterie ran bin-

nenl. zaken: lo. dc uitvoering van werken tot verbe-
tering der i in de gemeente l -
burg), tusschen de n U0 cn 98. , 
/11,400; 2o. idem tut voortzetting der  verbetering 
van dc , ouder  dc gemeenten Xoderlicmrr t 
(Gelderland) en Wij k (Xoord-Brabaul), tusschen dc 
kilometerraaien 368 eu 255. g / 15,500; -
bet ducn van baggerwerk, in verband met de ver-
breed ing vnu den d (Overijsol), in liet be-
lang van den waterweg vau Zwolle naar  zee. 'i'c 
baggeren minsten* 30,000, hoogstens 50,000 -
ming ƒ0.74 per . 

 tc 11 uren, door  hot bestuur  vnu 
het wnterschap llunsingo, iu het Watersclinpsluiia: 
bet doen van eenige herstellingen aau dc e 
sluizen, in 2 peic. eu in massa, 

l inn , tc 12 uren, door  den directeur  der  nrtilleric -
stapel- eu constructie-magazijnen: dc levering van 
dennen-, greuon- en vurenliout, ten botiocvevan voor-
schreven magazijnen, als: 

ceifeie 

i l l l 

taf * 

i s 

1 0_t0  pi ia. -, 

"vi ü J v- ü fa r, 

s " s s s s ' i ' g ' i g s 

, te 12 uren, door  Van Waveren, in t 
Wapen van Friesland: het bouwen van een vill a met 

, stal cn koetsierswoning, op bet terrein 
gelegen ton noorden van de bestaande villa , genaamd 
Vill a Nuova, aan den straatweg van m naar 

. 
, te 12 ureu, door  den directeur  der 

rogistrnti c cn domeinen, in het logement van Ph. 
Bul terijs: het maken vau een siiikvangcr  met dwars-
dnm op de buitengronden in ue , vóór 
don , gemeenten d en 
Pooitvliot, het lcggcu van krummul cn het onderhou-
den dier  werken tot 1  '77. . bij  den hoofdop-
licncr  J. J. Brandt, te . Bilj . inz. voor 
11 uren, opliet bureau van dun directeur  voornoemd. 

Lelden, to 1 uur, door  Jac. vnn der , in het 
Zeeuwsche : onderscheidene werkzaamheden, 
iu 5 perc, voor  cn teu behoeve van de iu aanbouw 
zijnde drie liccrcnhuizcu op dc ! lc perc., 
hardsteen- cu marmerwerk, 2e porc., lood- cn zink-
werk, 3e re, stukadoor- en pleisterwerk, 4c pere., 
glas- en verfwerk, 5o pure, behangerswerk. 

, tc 2 uren, door  burg. en weth.: het 
m&kcu vnn een los- on . waartoe de be-
staande oprit in liet slop, tusschen dc fabriek van 
,1. . van Siilevold cu de glablazerij  te , 
moot worden bestraat. 

, St Auf . 

, tc 11 uren, ten gemeentehuize van Won-
scradod: het maken ceuer  loopbrug over  de Bleeks-
rigc te . 

/e t ten, to 0 uren, bij  den poldersecretam van 
Zotten J. A. Poters: het bouwen ecnor  steenen h.ug 
over  dc o leis raaf bij  den zoogen. Padden-
poelschcn zandweg. Aanw. van 9—12 uren. 

, bij  deu secrctaris-onl vanger  van den Grooten 
Noordwolderpoldor  (gem. 1 deph.-cn-Noordw.) : 
het slattou van ecu gedeelte, ter  lengte van 510  , 
van de algemseuc Turfvaart . Bestek ligt bij . -
mans, le Oudcga. Aanw. 2 Aug., te 9 uren. 

, » Aun. 

stedum, te 11 uren, door  den kerkeraad der  Chr-
üeref. gemeente, bij  den logementhouder : hot 
bouwen van cene nieuwe pastorie. Aanw. 2 Aug,, 
te 11 uren. 

vtllnU , tc 11 uren, door  dijkgraaf cn hoogheem-
raden vnn liet Groot-Waterschap c e Venen, 
iu het gemeentebuis: hut vcrliooucn.en verzwaren van 
geaeelten der  riiukadeu vau liet Groot-waterschap in 
<lc ufduulingcu Oudhuizeu, Wilms cn . 
Aanw. 8 Aug. 

lie t . to 12 uren, door  den directeur  der  artillerie -
stapal- en constructie-magazijnen: de levering vau 
153.U00 . lood in staven, ten behoeve van voor-
schreven magazijnen. 

, 3 Aug. 

, tc 12 uren, door  hot gemeentebe-
stuur, in o Pauw: het maken van eene ijzeren 
draaibrug, met gemetselde hoofden en pijlers, over  dc 
haven iu die gcinecnto, lang 30.40 . en breed: liet 
vaste gedeelte 4.20 en het beweegbaar gedeelte 3.60 . 
Aanw, to 10 uren. 

, tc 12 uren, door  het heemraadschap 
van hot ciluud , bij  Wed. J. , op 
duu n Voerheuvel: het makeu van een 
llakstvk langs den oever  van dc Nieuwe . 

's-llage, te 1 uur , door  het bestuur  van den -
rakpoldur , in het lokaal : het verharden en 
begrinten der  wegen in dien polder. . eu aanw_ 
dagelijks bij  den opzichter  W. fuynmau, te , 

, tc '  , uron, door  dc comm. van admi-
nistrati e over  dc cellulaire gevangenis: de levering 
van 4500 bos, mecreudcels fijne Ovcrijselsche biea van 
don nieuwen oogst. 

kampen: het 2o perc. der  bedijking langs dc 
. 

, t Aug. 

, to 13 uren, door  den burgem. van Fra-
nckeradeel: dc levering van 400 stère riviergrint . 

, tc 1 uur, door  burg. cn weth.: het doen 
van eemge herstellingen aan verschillende bruggen. 

, te 1 uur, ter  secretarie van den -
lcmmci meerpolder: het verdiepcu van eenige vakken 
vaart cu tocht in den llaarlcmmcrmecrpolder. 

E nahuizen, tc 2 uren, door  dijkgran f cn heemra-
den vau , in het e huis: 
eenige werkzaamheden ïn gemeld o 
huis cu bij  behoorenden stal. Aanw. 2 Aug., te 11 uren. 

, *  Aug. 

l l o  . tc 3 uren, door  hel gemoc^cbostuur  van 
Amclund, bij  J. . Visser: het bouwen van eeue 
nieuwe school cn uene ondcrwijzorswoning . 
Büj . inz. vóór 12 uren. 

, lc 5 uren, door  dc comm. van beheer 
over  de gemeenschappelijke sclioolbelangen van Alm-
kerk eu Emmiklioven, op het raudbuis: het maken 
eener  school sn onderwijzerswoning cu bijbehoorende 
werken. Aauw. lc 10 uren. g ƒ 21,4*13. 

Uitgeest, door  het bestuur  vnn den polder  de Uit -
: de levering van 100.J0O 

. besto VVestfaulsche stoomkolcn, vóór 1 October 
tc bezorgen in dn bergplaats bij  het stoomgemaal 
aldaar. 

Woensdag,  Aug. 

, tc 12 uren, door  burg. en weth.: het 
slatten der  stadsgracht, vnu dc Zn mis terpoort af tot 
dc Succkcrpoort; het dempen der  gracht achter  de 
huizen; het slaan van 370 . walbeschoeüng; het 
vernudereu der  draaibrugjes en vaste poortbrug, in 
perceelen. Annw. 5 Aug., tc 11 uren, samenkomst iu 
het l o Wijnberg.' 

, tc 4 uren, voor  J. W. Attcma Sr.: p. 
m. 140 . heiwerk aan het meer  de Flusen. Aunw. 
9 Aug. te 10 uren. 

, O Aug. 

, to 12'/, uren, door  burg. en weth.: 
lo. het. bouwen van cen schoolgebouw cn verdere wer-
ken iu de lladdingestrnat; 8o> liet verven van eenige 
bruggen cn brugwachtershnisies; 3o. het leveren van 
ceuige gegoten-ijzercu gontplatcn. Annw. van no. , 
5 Aug., tc 10 ureu. Büj . iuz. 9 Aug. 

ziriik  te 1 uur, door  bet dagelijkse)) bestuur 
van het waterschap Schouwen, aan 's s kamer: 
bet gravou vnn ruim 2Q00 . lengte toevoerkanaal, 
bet maken vnn 1500 . lengte boezem kade, wegi-n, 
slooten cn andere aardewerken, ten dienste vau het 
stoomgemaal vuor  genoemd waterschap, in één perc. 

, tc 2 uren, door  burg. cn weth.: het ma-
ken cn leggen vnn overdekte riolen, veratuirputten, 
verbindingsputtcn met ijzereu en aarden buizen, aan 
het Bolwerk, tcu westen van den , het Glas-
blazeraveld, den Wagenweg en in bet Florapark . 

,  Aug. 
, te 11 uren, door  het ministerie van 

koloniën, aan het koloniaal etablissement: delevering, 
in 66 perc, van: linden- en perenhout; divers ijzer-
werk; bang- ea sluitwerk; vijlen; 2470 . staal; 
4300 . zink in bladen; borstelwerk; scheepskom-
buizen; sloepsriemen en hoosvaten; koperen-en blikken 
pompen; lantaarns en lampen; kaarsen, compositie-eu 
stearine-; koperdraad, koperen spijkers, draadnagels, 
enz.; 40,000 vel geleerd huidpapier; slijp- en verf-
steonen; verfwaren, enz. (in 2 bestekken); aambeelden, 
bankschroeven cn dommekrachten; palontglazen, glas-
ruiten , dek- en lampglazen; 4000 Eng. luns Newcaslïe 
steenkolen: 6000 . gestookte pek; divers gereed-
schap; 25,000 . blauwe baai; paarden- en wollen 
dekens; 1250 . donkerblauw lakon; . blank 
linnen; sarongs eu spreien; 12,000 . kotonnotte, 
gordijnen en oogjesgoed; sabelkwasten; vlaggedoek; 
zeil-, karl- , ravcus-, meppeler  ever- eu presenmugdoek; 
cemeut; meubilaire en , als: 
meubilair : lak-, blik- eu koperwerk; vloerklcodcu; 
gordijnen en matten: kussensloopcn, servetten en ta-
fellakens; manen- en haarkammen. 

, te l- ' 1 , uren, door  het prov. bestuur  : 
bet opruiuieii van ondiepten in eenige kanalen eu 
vaarwaters, in onderlioud en beheer  bij  dc provincie 
Friesland, in 13 perc. Aanw. den 4en dag voor  de 
besteding. 

, 14 Aug. 
, te 2 uren, door  J. B. Vroom, in e 

Wijnberg : liet bouwen van een woonhuis ann de 
t aldaar. Aanw. door  de architecten h 

(van Zwolle) ie 12 uieu. 
, 17 Aug. 

'a-l lage, te 12 uren, donr  het ministerie van bin-
nenl. zaken: het maken van den bovenbouw en van 
eenige andere werken op en nabij  het goederonslation 
te Fijenoord. Aanw. 10 en 12 Aug., telkens te 10 
uren. 

Waemdag, SS Aug. 
, te 11 uron, door  hot ministerie van bin-

nenl. zakeu: lo. het herstellen der  winter- cn storm-
schade, aan het afgegraven gedeelten van den -
ligsclicn dam ontstaan. g / 5850; 2n. het maken 
van een strekdam, met aanhechtingskrib, uan den 
rechteroever  en van 3 dwarskribben aan den linker -
oever  van de k onder  de gemeenten Bergambacht 
en Streefkerk, tusschen de kilometerraaien 90 en 91. 

g f 23,000. Aanw. van beide 16 Aug. 

)p late  te bepalen datum. 
: het bouwen eener  huizing aan de 

Willemskade (zuidzijde) aldaar. Teekeningen liggen bij 
deu architect . 11. Stoett Fz. 

: het bouwen eener  huizinge aan don 
Buitonsingel aldaar. Teekeningen ter  inzage bij  den 
architect . . Stoett Fz. 

Alloop van Aanbeslediiusen. 

, 8 Juli : de levoring van 135,000 stuks straat-
klinkers; gegund aan Sleijslcr  en Woltersom, te Arn -
hem, a ƒ 15.50 per  1000. 

Obdam, 11 Juli : lo. het opbreken en verleggen 
van p. in. 600 . straatweg, 2o. liet met griut be-
harden vau p. in. 800 . tipt', minste inschr. was . 
om es, te Wognum, resp. voor  ƒ406.02 cn ƒ1038. 

Zutfen. 11 Juli : het veranderen vnn lokalen iu de 
hoogere burgerschool; minste iuschr- was . , 
te Zutfen, voor f\i6l. 

, 13 Juli : de gewone onderhoudswerken aan 
deu zeedijk van het waterschap -
kerke; ingek. 4 bilj. , als: 
A. va.i der  Beek, te Zaamslag, ƒ 2044 

. Tholcns, ,, , „  2000 
. , „  idem „  1900 

J. , „  idem „  1889 
, 15 Juli : het vernieuwen en her-

stellen der  kap van de kerk der . gemeente; 
gegund aan A. . , te Zevenbergen, voor 
/ 21.300. 

, 15 Juli : bet bouwen van een woonhuis 
met koolsbuis voor  A. Ovcrvelde aldaar; ingek. 8 
bilj. . als: 
A. Wegerif, te Apeldoorn, ƒ 6999 

. Scholten, „  idem „  6997 
. Wegerif, „  idem „  C930 

Jobs. Wegerif, „  idem „  6910 
J. van de Braak. „  idem „  0837 

. , „  idem „  6500 
J. , „  idem „  59S6 
F. W. Geurden, „  idem „  59S0 
gegund. 

, 15 Juli : het bonwen van eeae raad-
kamer eu bodenkamertje; ingek. 5 bilj. , als: 
P. de , te Vierpolders, ƒ 2230 
J. Oprol , „  Zuidland, „  2200 
C. Oostdiik, „  Nieuwesluis, „  2190 

. v. d. , „ , „  2160 
'1'. , „  Nieuwesluis, „  2059 

, 17 Juli : het maken van keibestrating, 
het leggen van trottoirbando n eu het makon van trot-
toirs, ocnevens eenige leverentien; ingekomen 5 bil -
jetten, als: 

 Clos, le Wocnsdrecht, ƒ 10,500 
J. van Eiik , „  Tilburg , w 10,000 
W. van Gorp, „  idem „  9,910 
J. de Beer, „  idem „  9,670 
J. van Einpel, „  idem . ,, 9,280 
gegund. 

, 18 Jnlï : bet vergrooten van het wacht-
huis te Jaarsveld en hot bouwen van een nieuw dijks-
magneijn in de nabijheid van wachthuis no. 2; iugek. 
6 bilj. , als: 

. Blok, te Jaarsveld, f 2600.60 
A. J. van . „ , „  23S0. 
C. do Bruin , „Jaarsveld, „  2299. 
J . J. v. d. , m idem „  2250. 

. de Jongb, ,, Ameide, „  2237. 
11. T. , „ . „  2100. 
gegund. 

, 18 Juli : het bouwen eener  vill a aan 
den Trompenberg; ingekomen 13 bilj, , als: 
W. Swaan. te , ƒ 16,410 
C. Swaan, „  idem „  16,400 
N. van Veerssen „  idem „  16,390 

. de , „  idem „  15,358 
F. , „  idem „  14,600 
Van , „  Baarn, „  14,480 
Zwresaar.lt , „ , „  14,250 
A . van , „  idem „  14,240 

. , „  Banrn, „  13,999 
, „  Bussum, , 13,990 

Teu , „  Amsterdam, „  13,900 
Andriessen en Zn., „ , „  13,900 
A. , „  idem „  13,847 

Wessum, 18 Juli : het bouwen van een hoerenhuis, 
bestemd tot woning van den kapelaan; gegund aan 
J . Engelbert Tonnaer, te Thorn , voor  ƒ4730. 

, 19 Juli : bet maken eene bouwmaus-

wouing, schuur, hooiberg, enx. in den polder  Prins-
Alezander, onder  de gemeente ; inge-
komen 6 biljetten, als: 
C . Bodegraven, te Nieuwkoop eu 

A. de Borst, „  Zwammerdam, ƒ12 ,034 
. Tieleman, „ , „  11,735 

A . , ,, Waddinxveen, „  11,030 
P. n , „ . „  10,948 
G. , „  Gouda, „  10,858 
gegund. 

Garredijk , 19 Juli : de stichting van een gebouw 
voor  een stoomwatergcmaal; ingekomen 9 bilj. . als: 

. . , 
. - v. d. Wijk , 

T.  van Eijk , 
[*  F. v. d. Schaaf, 

. van Tongeren, 

. Visser, 
T. E- v. d. Berg, 
J. , 
B. J . Overwijk , 

, 20 Juli 

te , ƒ 16,437 
,, Gorredijk , „  16,111 
„ , „  15,9S6 

idem „  15,973 
„ , „  16,420 
„ . „  15,200 
„ ,  15,188 
., Gorredijk , m 14,945 
„  Benedenknijpe, „  14,290 
het bouwen van een raadhuis 

met onderwijzerswoning; ingek. G biljetten, als: 
. v. d. , te Veghel, ƒ 6607 
. v. d. . ,, , „  6609 

P. Tillemans, „  Wanroy, „  5595 
Peeters, „  Oeffclt, „  6443 
T. J . , „  Grave, „  6347 
J. , „  idem „  6340 

, 20 Juli : de werken tot verbetering van de 
l tusschen Boxtel en , en de 

Esscliestroom vnn r  tot Oislerwijk ; minste in-
sein ijver  voor  beide perc. was P. Verbruggen, le 
Waddinxveen, voor  ƒ101.980; voor  de l al-
leen: G. J. van Erp , te , voor  /S4.900. 

Waspia, 20 Juli : bet herstellen en gedeeltelijk ver-
nieuwen van de beschoeiing der e n 
en Uavenkaai; ingek. 6 bilj  . als : 
G. Schermers, te Eethen, f 3198 
J. van , „  Schijndel, „  2998 
G. de Jong, „ , „  2625 
W. dc Jong, „  idem » 2620 
W. Tkeaaen, „  Waspik, „  2590 
gegund. 

, 20 Juli : het doen van eenige vernieu-
wingen aan- en bet dagelijksch onderhoud gedurende 
oen jaar  van de beide watermoleus van den -
polder; minste inscbr. , te , 
voor  / 010. 

, 20 Juli : het bepuinen en be-
grinten van den g der  Belmermcer  over  eene 
lengte van 1240 , met bijlevering van puin en grint ; 
ingek. 5 bilj. , als: 
P. , te Scharwonde, ƒ 3800 
C. Blanke voort, „ , „  3369 

. Beets, „  Uitdam, „  3099 
J. , „  Broek-in-Waterland, . 2900 
J. , „  idem „  2SU0 

, 20 Juli : lo. het metselen van zinkput-
ten en leggen van buisleidingen in het Woordje cn 
in de Schoolstraat; minste inschrijver  was . , 
te Groningen, voor  ƒ 1 4 0 9. 

2o. de levering van ecnigo gegoten-ijzeren roosters; 
minste inschr. waren G. n en Co, te -
warden, voor  /390. 

, 21 Juli : de levering van 2000 . 
u voor  het stoomgemaal van de Nederwaard . 

minste inschr. was . , te , a 
ƒ 0.57'. 

, 21 Juli : lo. bet slatten der  Zandsloot 
te Terhorne; ingek. 10 bilj. , als: 

te Joure, ƒ 10,900 
„ , „  10,760 
„ , „
„  Akkrum , „  10,530 
„  Warrega, „  10,300 
„  Vecnwouden, „  9,775 
„  Garijp , „  9,750 
q Farmsum, „  9,677 
„  Oldeboorn, „  9,660 
„  Groningen, „  9,644 

 het dempen der  Var; ingek. 4 bilj. , als: 
J. . UAelaar, to Farmsum, J 2400 
P. , „  Garijp , „  1750 
G. T. Pranmsma, „  Voenwouden, „  1435 
Van der  Schaaf, „  Terhorne, „  1341 

Auplngedam, 21 Juli : hot graven van het , 
- en Viskwerdormaar: 

a. , ingekomen 9 bilj. , als: 
J. , te Zuidwolde, ƒ 1 0 , 9 00 
G. . . , „ , „  10,739 

. Zwolsman , „  Groningen, ,, 10,060 
A. J. Bennenga, „  Bedum, „  9,820 
J. . Uffelaar, „Farmsum , ., 9,493 
W. B. , „  Warfhuizen, „  9,180 
J. Steenhof, „  Sol werd , „  9,1 S0 
J . Veldkamp, „  Bedum, „  8,866 
W. Bos, „  Zuidbroek, ., 8,864 

li. , ingekomen 6 biljetten, als: 
J. Veldkamp, te Bedum, / 1490. 
J. . , „  Farmsum, ., 1380. 
W. B. , „  Warfhuizen. ., 1329. 
W. Bos. „  Zuidbroek, „  1278. 
J. Steenhof, „  Solwerd, „  1245. 
A- de Vries, „  Appingedam, „  1132.50 

c. Viskwerdermaar, ingek. 9 bilj. , als: 
J, . UAelaar, te Farmsum. ƒ 1400 
J. Veldkamp, „  Bedum, „  1320 
W. Bos, „Zuidbroek . „ 1 3 0 0 
A. Schilt huis, „  „  1249 
W. B. , „  Warfhuizen, „  1190 

. , „  Garrelsweer, ., 1175 
. C. , „ , ., 1163 

J. Stcenhof, „  Solword, „  1139 
W. Stoppels, „  Spijk, „  949 

, 21 Juli : het uitdiepen van een ge-
deelte der  Nieuwe Vaart, behoorende bij  de -
stervaart; minste inschr. was . Pijkstra , te -
home, voor  ƒ1175. 

, 22 Juli : het horstellen en verbeteren van 
de ! ij  oen langs den Belgischen Grooten 
CentraaUpoorweg e grens bij 
Bocholx en e greus bij  Smeer-
maas; langs don u t schen spoorweg 

J. Cats, 
. van Tongeren, 
. de Boer, 
. Bijlsma, 
. de Boer, 

0). T. . 
P. , 
J.  UfTeloar, 
J . , 
Th. do Jong, 

e grens bij  Ëysdeu; langs den 
Staatsspoorweg t en Tilburg , Eindhoven-
Belgische grens bij  Borkcl—Schaft; langs den Noord-

n spoorweg e 
grens bij  Gennep; laugs deu a 
spoorweg e grens bij , 
alsmede langs don r  spoorweg Venlo 
en  zoogenaamden g in de richtin g van 
Straelen; ingekomen 3 bilj- , als: 
P. de Quinza,  Venlo, ƒ 3800. 
W. van , „  Jutfaas, „  3540. 
C . J. Tierolf , ,, , „  2455.54 

, 22 Juli : de ophouw eener  oliekokorij 
asn den Spaarndammerdijk voor  F. AlberdingkenZn.; 

 minste inschrijvers, namelijk W. . t 
 Amsterdam,  voo  ƒ21,600; 

 W. . . 

, 22 Juli : bet bouwen van cene steenen 
brug over  de rietgraaf bij  dou zoogen. ; 
ingek. 6 bilj. , als: 

. van den Bos, te Onheusden, ƒ 500 
P. vnn . „  Eist, „  4S0 

. Jansen, „  idem „  404 
J. Theuoissen, „  Nijmegen, „  465 
J. A. van 't , „  Bemmcl, „  365 
gegund. 

, 24 Juli : het bouwcu van 2 woonhuizen, 
met magazijn en fabrieksgebouwen, voor  pottenbak* 
keri i cn draaierij ; ingek. 5 hilj. , als: 
C. , te , ƒ36,419.75 
Gebr. Bruigom, „  idem „  34.S40. 

. , „  idem „  33,459. 
J. . , „  idem „  32,040. 
W. F. C. Sclinap en 

G. de n Zn., „  idem „  29,436. 
, 24 Juli : lo. het uitbaggeren van p. m. 

25 000 3 grond uit deu Usel eu de bovcohuvoii voor 
; ecnigo insein, was J. Zwolsman, te Gronin-

gen, voor  / 25,300. 
2o. de aanleg van circa 3000 str. . grintwegen; 

minste inschr. was 1). Zwaucpol, voor  ƒ 5300 met bij -
levering van materialou, cn voor  ƒ 4640 zonder  ma-
terialen. 

Vllage, 26 Juli : het verrichten van eenige verf-
werken aan dc landsgehouwcu aldunr; minste insehr. 
was J. . W. van der ,  voor  ƒ 1706. 

, 26 Juli : liet bouwen van 12 en ver* 
plaatsen en vcrlecgeu van 2 lioutloodsen ann dc 
nieuwe houthaven, aau den Spaarndummordijk; minste 
inschr. was A. Aaldcrs, te Amsterdam, voor  ƒ33,S66. 

, 27 Juli : do verbetering vau het fort -
duin; eenige iuschr. was J. Sclircudcrs, tc Winkel , 
voor  / 747,800. 

'a-llage, 27 Juli : het maken van den onderbouw 
voor  cene draaibrug over  do Nieuwe Vnnrt , met bij -
komende werken, en cone vasto brug mot 3 openin-
gen over  liet bezuiden die vaart tc makeu kanaal 
te Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg Nieuwe-
diep—Amsterdam; ingek. 11 bilj. , als: 
J . Zuiderhoek Bz.. te SÜcdrccht. ƒ 142,000 
J . , „  Amsterdam cn 

E. S. , „ , „  123,800 
. , „  Amsterdam, „  120,000 

J. Galman, „  idem „  119,700 
F. . Ozinga, „  idem „  110,200 
Gebr. Schoonenburg, „  idem „  114,089 

. . Bennik, „  Vreeswijk, „  114,877 
c Zwaan Jr . en 

, „  Amsterdam, „ 7 
. . „ , „  109,000 
. C. Schaadc, „  Amsterdam, „  108,000 
. . van , „  idem „  107,634 

, 27 Juli : het leggen eener  buislciding 
door  dc St.  Jansstraat; minste inschr. was 11. vnu der 
Nap, te Groningen, voor  ƒ473. 

, 23 Juli : eenige werken tot herstel der 
winter- en stormschade aan den u weg le 
kl . no. 2, vun Aruhem naar  Nijmegen; miuste iuschr. 
was A. n , te Gont., voor  ƒ1995. 

Vervolg der n en . 

. 

's-Gravcnhage. Bij  beschikking van den -
ter  van Binnenlandsche Zaken is, met ingang van 
1 Augustus, P. . de Graaff, eervol ontslagtn 
als opzichter  van den waterstaat 3Je klasse. 

— Bij  beschikking van den r  van Binnen-
landsche Zaken zijn , met ingang van 1 Augustus, 
bevorderd: lot opzichter  van den waterstaat 1ste 
klasse, de opzichters2de klasse, A. J. C. de Wage-
maker, J.Zemeljr. , A. Fagel, A. Schraver, P. C. 

, G. . n men, J. . Ways, P. , J. 
van der , J. ; tot opzichter  van den 
waterstaat 2de klasse, de opzichters 3de klasse: C. 

, Th. , F. , A. G. J. 
, P. J. Ncyt, W. A. Büumer, . van 

der  Werf , J. van , F. J. . Pommée, S. 
. C. P. Breukel; E. J. , A. J.  Bauër, 

C. Spoon Az., . F. , P. B. Wcchuyzen; 
tot opzichter  van den waterstaat 3de klasse, de 
opzichter  4de klasse C. J. van Sluys. 

— Bij  beschikking van den r  van Bin-
nenlandsche Zaken is met ingang van 1 Augustus, 
benoemd tot opzichter  van den waterstaat 4e klasse 
F. A. Jelgersma. 

— Aan O. Glasius, te Amsteidam, is tot weder-
opzegging vergunning verleend voor  een stoom* 
sleepdienst tusschen Amsterdam cn . 

 Ten vervolge op ons bericht om-
trent het verhandelde in de zittin g van den Ge-
meenteraad, den 20 Juli gehouden, deelen wij 
bieronder  den inhoud mede vnn het schrijven van 
den r  van Binnenlandsche Zaken op het 
voorstel van het gemeentebestuur  om een bijdrage 
of subsidie tc geven voor  het wegruimen van de 
verondieping in den waterweg. 

r  van Binnenlandsche Zaken, 
i Beschikkende op het verzoek van Burgemeester 

en Wethouders van , om krachtige 
voortzetting der  werken tot verdieping van den 
Nieuwen n waterweg, met aanbod 
daarvoor, desverlaugd, eene bijdrage vanwege 
de Gemeente te verleenen; 

 Gezien bet rapport van den r  in al-
gemeenen dienst, vnu 18 Juli 1870, n°. 425; 

«Geeft aan de adressanten te kennen: 
t de werken krachti g zijn cn worden voort-

gezet ; 
ud.it blijkens dc laatste gemeenschappelijke pei-

lingen door  beambten van het n met 
die vnn den Waterstaat, de diepte thans is toe-
genomen tot 36 decimeter  niet gewoon laagwater; 

hd.it maatregelen i\jn  genomen om het nog 
overblijvende deel der  verondieping ten spoedigste 
op te ruimen ; 

e van het gedane aanbod, hoezeer  de 
goede bedoelingen worden gewaardeerd, die daar-
aan ten grondslag liggen , geen gebruik zal worden 
gemaakt. 

s's-Gravenhage, 23 Juli 1876. 
" 

e brief is voor  kennisgeving aangenomen. 

 Wy' leven in een tij d dat de zooge-
naamde e styl in eere wordt gehou-
den, al dragen de meuwerwetscbe bouwwerken, die 
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onder deze categorie gerangschikt worden, in gee-
nen deele de eigenaardige kenmerken van dien stijl . 

t wordt helaas mode om vele der  hedendaag-
sche bouwproducten onverdienden lof toe te 
zwaaien, al worden die denkbeelden door het 
denkende en deskundige deel der  natie geenszins 
gedeeld. n verschillende dagbladen komt dezer 
dagen een sensatie bericht voor, nagenoeg van 
den volgenden inhoud: 

«Omtrent de nieuwe infirmeri e te Gouda wordt 
het volgende medegedeeld. t gebouw is in 
streng n stijl opgetrokken, waar-
door het uiterlij k een zeer  aangenomen indru k 
maakt. t inwendige is bijzonder  practisch inge-
richt ; ruim e ziekenzalen, waarin de zieken 30a 
35 kub. meter  tucht per  hoofd hebben, goede 
badkamers, vroolijk e recreatiezalen, uitstekende 
ventilatie, in één woord, men kan zich geen vol-
maakter  infirmeri e voorstellen. Zeker kan dit 
gebouw met de beste buitenlandschc wedijveren 
en strekt den vervaardiger, den luitenant-ingenieur 

, tot eer. 

«Voor de ventilatie heeft men de volgende me-
thode gevolgd. u elke kamer zijn tegen den muur 
een paar  gemetselde kokers aangebracht, waarin 
zich nabij  den vloer, bij  den zolder en op mans-
hoogte gaten bevinden. Ter  hoogte van het mid-
delste gat, dat door een raampje gesloten wordt , 
is in den koker een gaspit aangebracht. r de 
gasvlam ontstaat een voortdutende luchtstroom 
door het onderste gat, waardoor  dc slechte lucht, 
die door het bovenste gat toetreedt, verwijderd 
wordt . l kostbaar, schijnt deze wijze van 
ventilecrcn nog de meest doelmatige te zijn. t 
geheele gebouw is ingericht voor een 100tal zie-
ken. Op een 50 meter  achter  het hoofdgebouw 
etaat een kleiner  gebouw voor de lyders aan be-
smettelijke ziekten". 

Volgens vertrouwbare mededeelingen van be-
voegde zijde is het te bejammeren, dat gelden 
van den Staat op deze wijze besteed zijn gewor-
den. Onder  voorbehoud op deze zaak nader  terug 
te komen, kunnen wy onze bevreemding niet ver-
bloemen, dat er  thans zulke onbeduidende en 
droevige gebouwen onder de benaming van Oud-

e kunst verrijzen, dat het verwondering 
wekt onze voorvaderen niet uit het graf opstaan 
om daartegen protest aan te teekenen. 

e infirmeri e te Gouda, door  eene zekere parti j 
bewonderd, is een gebouw , dat in geenen deele 
aanspraak maakt op onderscheiding, t ontwerp 
is even naakt als de onbeholpen omschryving der 
ventilatie, die zeker uit de pen van een of ande-
ren leek is gevloeid. n staat versteld dat dit 
gebouw het n karakter  moet verte-
genwoordigen; de smalle en hooge ramen doen 
ons denken aan de vervlogen middeneeuwen, 
die, Gode zij  dank, tot de vergetelheid behooren. 

e heer J. A. Snijders Cz., leeraar  aan 
de Polytechnische school, zal eerstdaags naar -
den vertrekken, om er  de tentoonstelling van 
wetenschappelijke werktuigen te bezoeken. j  is 
duartoe door de g aangespoord met het 
doel in het belang van hel natuurkundi g onder-
wys, waarvoor  hij  geroepen is, aan de tentoon-
stelling een ernstige studie te wijden. 

r  Gedeputeerde Staten
Friesland zijn benoemd bij  den provincialen Water-
staat, tot opzichters der  2de klasse J. Vegter, te 
Winschoten en J. Tak, te e rz waag, en aan 
het bureau van den hoofdingenieur  van dien Water-
staat tot len beambte J.  Jung, te Utrecht en tot 
2en beambte A. Struiksma, te . Voor 
de benoeming van teekenaar  worden sollicitanten 
opgeroepen, blijkens eene in dit nommer voor-
komende advertentie. 

— § Wy vestigen de aandacht van hen, die gaar-
ne op de hoogte van de wetenschap en de kunst 
blijven , maar in hun geldmiddelen zeer  beperkt 
zyn, op de sinds eenige weken verschenen twee 
tijdschrifte n  Science illustrée en  Beaux-
Arts ülustrés. Zij  komen uit te Parijs. Elk kost 

s acht franken in het jaar. r  heeft 
men elke week zestien kolommen goeden tekst en 
tal van goede houtsneden. Beroemde geleerden en 
schrijvers, zooals Elisée , Pouchet, Fou-
cou, Tissandier  en anderen, verleenen er  hunne 
medewerking aan. Van denzelfden uitgever en 
onder  gelijke voorwaarden kan men ook ontvan-
gen Sur Terre et sur , een geografisch 
weekblad. 

— g 1  een der  laatste nommers (n*. 53) van de 
 Bauteitung vindt men een besenryving 

met afbeelding vun . Stieltjes' vernufti g uitge-
dachte kaaimuren te Fijenoord. 

Varia . 

 Over 
de reiniging van het afvnlwater van de lakenfa-
brieken komt in het Tijdschrif t van het k 

t van s een belangryk artikel 
voor, dat verdient in ruimer  krin g bekend te 
worden. t artikel is eene vertaling van eene 
voordrucht , gehouden door den heer  E. Schwam-
born, eigenaar van een lakenfabriek te Aken, cn 
bevat eene beschrijving van eene inrichtin g bij 
die fabriek, waai dour  tiet schijnt, dat de quaestie 
van reiniging van het fabiiekwuter  vrijwe l opge-
lost is. 

t afvalwater van de lakenfabriek wordt ver-
zameld in een bassin, dat ongeveer  den afval van 
14 'l  kan bevallen; is dat eerste bassin ge-
vuld , dan laat men de vloeistof door  eene ope-
ning, die tot dusverre met een schuif gesloten 
was, afvloeien in een luger  liggtnd, even groot 
omzettings-bassin , doch tegerf ijker  tij d wordt a.in 
het afvloeiende veiontioinigde water  uit een hooger 
geplaul:-t re-ervoir eeu dunne straal kalkmelk 
toegevoegd. e omzetting van de vloeistof heeft 
dan onmiddellij k plaats; er  vormt zich kalkzeep, 

deze scheidt zich af in vlokken en neemt de vaste 
zwevende zelfstandigheden met zich mede naar 
den bodem. s na weinige minuten is de 
bovenste laag van de vloeistof niet slechts hel-
der , maar ook kleurloos. e verwijderin g van 
de zwevende en opgeloste verfstoffen heeft op deze 
wyze zóó volledig plaats, dat zelfs zonder  eenig 
bezwaar aan het zeephoudend afvalwater  belang-
rijk e hoeveelheden ander  verfwater  kunuen wor-
den toegevoegd, die dun gelijktijdi g worden ge-
reinigd. n berekent dat ongeveer  '/., pet. kalk-
brei , zooals deze uit den leschkuil komt, noodig is. 

t gezuiverde water  laat men vervolgens af-
loopcn, door het openen van doorgangen, die op 
verschillende hoogten zyn geplnatst, totdateinde-
lij k de neergezonken laag overblijft , die door  ver-
damping uitdroogt. Na weinige dagen vormt dat 
overblijfsel reeds een drooggebersten en uiteenge-
vallen deeg, dat tot volledige droging zooveel 
mogelijk langs den rand van het bassin wordt 
uitgespreid. n den winter  kan het noodig zijn , 
dit laatste drogen op daartoe ingerichte stellingen 
onder dak te doen plaats hebben. e kalkzeep 
houdt de laatste vochtdeclen lang terug, doch 
neemt geen nieuw water  meer op. 

Wi j  hebben ons onthouden van een volledige 
beschryving der  inrichtin g van het tweede bas-
sin, hoe de bodem er  van gemetseld moet worden, 
hoe de wijze van afvoer van gezuiverd water ge-
regeld is, enz. Zonder'teekening zijn dergelijke 
beschrijvingen toch bijna niet te begrypen. 

Van de verschillende wijzen waarop uit de kalk-
zeep — zoo noemt men het overgebleven geheel 
droge bezinksel — voordeelen kunnen worden ge-
trokken , zwijgen wij  evenzeer; slechts melden wij , 
dat in de practyk van dit product het meest party 
getrokken i« tot het vervaardigen van lichtgas, 
waarvoor het bij  uitstek geschikt is, daar het 
zeer  snel gas van eene uitmuntende hoedanigheid 
afgeeft. 

t is evenwel van belang op te merken, dut 
men niet alty'd en in alle gevallen het zuiveren 
van het water op bovengenoemde wijze bewerk-
stelligen kan. By sommige fabrieken moest men 
zooveel kalk aanwenden, dat de kalkzeep ophield 
een voordeelig product te zijn. n eene lakenfa-
briek bij p bleek het, dat bij  eene volkomen 
gelyke inrichtin g als van de fabriek bij  Aken, 
de neerploffiug van kalkzeep niet plaats had. Bij 
nader  onderzoek bleek liet, dat in het fabriekwater 
hoeveelheden lij m in indigo het proces tegenhiel-
den. r  bijvoeging van looistof gelukte het de 
lij m te binden, en onmiddellij k daarna volbracht 
de kalkmelk weer  haar  plicht. Verder  bleek het 
by nadere onderzoekingen, dat als men dat fa-
briekwater zes weken laat staan, de lyr a daarin 
tot rottin g is overgegaan en zonder  toevoeging 
van loog 't gewone proces plaats heeft. 

By fabriekwater, afkomstig van indigo en 
blauw laken, is de toevoeging van eene dubbele 
hoeveelheid looistof noodig, omdat de indigo een 
zeer  groote hoeveelheid plantenlyin bevat. t 
vet in den afval der  wolwasschehjen kan op de-
zelfde wijze in kalkzeep worden omgezet. 

. 

Twee bekwame s 
worden tegen  per  munnd gevraagd aan een 
der Bureaux van de Staatsspoorwegen.
brieven met overlegging van teekeningen en ge-
tuigschriften onder  letter  aan het Bureau van 
dit Blad. 

. 
e Gemeente-Architect  te Gouda 

vraagt een
 voor het maken van détail teekeningen. 

e van Financien. 

Provincie r

Openbare Verkooping 
e ONTVANGE  der E en . 

N tc  n l op
en zoo noodig op de volgende dagen, des voor-
middags telkens ten 10 ure, in het Hold .Schaap", 
acliter  liet Stadhuis tc ,

1.

2.

3.

4.

5.

(i. 5000

Voorhanden te Amsterdam,
Geertruidenberg, Grave, '» Hertogenbosch,
den, Neuzen, Nijmegen, Utrecht, Willemstad en 
Woerden. 

Verkoopbockjes , aanwijzende de beschrn' ving der 
te verkoupen goederen, de voorwaarden en ver-
schillende andere mededeelingen, lijn  tegen be-
taling van / 0,25 verkrijgbaa r  bij ie Ontvangers 
der e cn n lc Amsterdam,

 Oosterhout , Grave, 
'» Hertoginbosch, Weesp, Hulst, Nijmegen, 
Utrecht, Zevenbergen en Woerden, benevens bij 
ulle andere Ontvangers der e en , 
tegen vóóruitbetalin g vun 0,25. 

E E STATEN VAN
brengon ter  kennis van de belangstellenden, dat 
aan het Bureau van den Provincialen -
nieur  van den Waterstaat in Friesland , te -
den, kan worden geplaatst een

 tevens  op eene vaste jaarlyk -
sche bczuldiging van f 6 00 tot / 800. 

Aan bovengenoemde Betrekking is tevens ver-
bonden pensioen op den ouderdom van 05 jaren, 
en na 30 jaren dienst, ten bedrage van de helft 
der jaarwedde gedurende het laatste jaar  genoten. 

Sollicitanten naar  bovengemelde Betrekking wor-
den uitgenoodigd, zich bij  eigenhandig op geze-
geld papier  geschreven adressen te wenden tot 

E STATEN , niet vermelding van 
hunne tegenwoordige cn vroegere Betrekkingen, en 
onder  overlegging der  volgende stukken: 

a. Geboorte-acte; 
b. fiewys van goed gedrag; 
c. Certificaat van een Geneesheer, betreffende 

den gezondheidstoestand; 
d. Teekeningen en verdere bescheiden, die tot 

aanbeveling kunnen strekken. 
e stukken moeten vrachtvri j  ingediend wor-

den aan het Gebouw voor het  BE-
STUU  te , vóór of uiterlij k op den 
15 Augustus e.k. 

, den 20 Julij  1870. 

 Gedeputeerde Staten voornoemd, 

VA N , Voorzitter. 

VA N , Griffier. 

E. . . 

Specialiteit vat:  ter  bewerking van 

 en schetsen op aanvrage. 

S &  VAN S 
in , 

Nieuwehaven N.zijde 55, . 

Verwarming en Ventilering 
V A N G E B O U W E N . 

e Ondergeleekcnden hevelen zich aan voor 
het leveren van

 door  middel van tvorme lucht, warm 
water of stoom. 

Boompjes, nieuw nommer 54, 

. 

.  &. ZOON , 
S T O O S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

E N 
VA N 

V A 3 , 

^ £ f '  " e e f t ' * *  J o o r l «ar tol eenige A G E N T E N voor dea 
 liin% ' veikoop van  zijn aangesteld: 

door wie ook tot het  Van  inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel 
Nederland aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de  Beltweg N" . 3, te Amsterdam 

k van . Specialiteiten iu 
, , -

en . 
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N VA N , 

S V A N N 
TE N E VA

, A r c h i t e c t e n e n z . 

. T , 

 W.

VAi\ N E.\ . 

e s zyn steeds in diverse afmetin-
gen voorhanden, of kunnen anders in zeer  korten 
ujd worden geleverd. 

E . 

k „de e " 

t e
Bevelen zich uan tot het n van
 cn liet geven van  vour  inrig -

lingen tot uitvoeiing van Publieke Werken enz. 

A s en. 
Prij s voor 52 achtereenvolgende plaataingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » . 15.— 
dri e regels . . 20.— 

F l e y e l er *  * 'oni | i , Amsterdam. Alle bouwomz-
meuten in crowd, gips, enz. l a fï.ii  per  vat 

ceko  * . Arnhem.

n te V e lp tc koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VA N -

1 E 110(11 J, te Arnhem. 

Elfde . . 32. Zondag 6 Augustus 1876. 

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

: 

Verschijnt Zondsai. Prij i per 3 munden f 1.05. n abonneert zich voor 

een ja.rg.ng. Afzonderlijk e nomniers bij  vooruitbesUllin  15 cent.. 

Al l e stukken en s te n aan 

de e te . 

: 

Van 1—5 regel*- / l . , verder  voor  elkeu regel plaat-ruimt e 20 ceutu eu 10 centi 

voor  ff  nommer  VB  het blad. Advertent iën voorliet buitenland 2~> cents per  revel. 

 1).

N VOO A T E . 

Wi j  wenschen enkele  mede te 
deelen betreffende de ontworpen haven te Tan-
djong-Priok. Wellicht kunnen zo  bij  de aan-
staande aanbesteding, waartoe de inschrijvingen 
vóór 1 September 1876 vrachtvri j  moeten bezorgd 
ïij n aan het t van n te 's-Gra-
venhage, vnn dienst zijn. 

Wi j  zullen in geene bijzonderheden treden ,
Tandjong-Priok dc goede plaats is tot het bou-
wen der  haven voor  Batavia. e technici heb-
ben dit beslist. Wy zijn evenwel van meoning, dat 
men heel wat meer  geld had kunnen "besteden 
teneinde de haven vink bij  Batavia te bouwen , 
dan nu noodig is voor  eene haven !»  10 kilom 
van Batavia verwijderd . 

Ue vaart en spoorweg naar k 
kosten veel aan aanleg, terwij l de gekapitaliseerde 
transportkosten een belangrijk bedrag vertegen-
woordigen. Voeg daar nu nog bij  het tijdverlies, 
dat onvermijdelij k aan de ligging der  kaden te 
Tamljoiig-Prio k verbonden is, dan gelooven we 
dut, uit een economisch oogpunt, het besteden vau 
belangrijk meer  geld voor  cene haven bij  Batavia 
te verdedigen zoude zijn. 

Zooals bekend is, is het eerste vereisohte eener 
goede haven het bezitten eener  behoorlijke reede, 
waar de schepen voldoende diepte, goeden anker-
grond vinden en gedekt liggen tegen de sterke 
winden. 

t het oog op diepte en ankergrond is Tan-
djong-Priok niet beter  dan Batavia, en wat betreft 

 veilige reede, zoo zijn wij  van meening, dat 
Je reede te Batavia duor  de naastbij  gelegen eilan-
tten beter  gedekt is dan de meer  open zee te 

. 
Volgens de algemeene omschrijving, in het 

bestek voorkomende. bestaat het werk in het 
iniiken van: 

ii . de ha vendammen in zee met dc daartus-
schen gelegen voorhaven; 

b. de oostelijke binnenhaven met kaaimuren, 
wogen cn sporen ; 

c. de plaats voor de stichting der  droge dok-
ken met de grachten om hel haven- en toekom-
stig dok-emplacement; 

d. een vaart tusschen Batavia en de haven 
te Tandjong-Priok; 

e. een spoorweg tusschen de sub  genoemde 

plaatsen. 
t algemeene plan kan aangehouden worden. 

maar het behoeft in zijne bijzonderheden vele 
wijzigingen, om hel voor den dienst, dien men 
er van verwacht, bruikbaar te maken. 

Ad o. e mond der  Voorhaven is bepaald op 
125 j  naar ons oordeel is dit te smal. Zulk e 
open , aan volle zee gelegen havens mogen niet 
vergeleken worden met havens, waarvan de mon-
ding op eene behoorlijk veilige reede uitkomt . 

a schepen moeten te Tandjoiig-Piiok uit see 
direct door de monding in de voorhaven vallen. 
Wij  gelooven, dat bij  eenigszins sterken noord-
westenwind geen zeilschip het zal wagen door 
die opening  de haven tc varen: want vaart 
men eenigszins uit den koers, dan stoot het schip 

 de hoofden of zit aan lagerwal. 
e geul van 8 . diepte is le smal bepaald. 

Onderstellen wy, dat er  van de voorhaven gebruik 
wordt gemaakt, dan mag men aannemen dat er 

 groote schepen in liggen. Nu komt met 
noordwestenwind een groot schip binnen ; dat schip 
nioet, teneinde niet op de anderen te varen, 
loodn mogelijk op den wind loopen, en daartoe 
is geene voldoende ruimt e aanwezig ter  diepte 
van 8 . 

e beschrijving van dc constructie der  haven-
n in, over het algemeen genomen, veel te 

onbepaald. Geen aannemer, die daarop zijne re-
kening kan maken. Naar het ons voorkomt, be-
hoeft J verduidelijking . 

Zooals de beschrijving thans is, moet de aan-
nemer eigenlijk het project van de constructie 

r  havendammen voor  zich maken, terwij l hij 
niet weet of deze constructie bij  de uitvoering 

n zal met de inzichten van den r 
der Publieke Werken. c aannemer is dus niet 
/eker of hij  het project /.al mogen uitvoeren» dat 
bij  tot grondslag zijner  bcgrooting heeft genomen. 

e westelijke dam is veel sterker  beschreven 
dan de oostelijke, omdat de sterkste winden uit 
liet noordwesten komen, maar  wij  zijn van meening, 
dat de oostelijke dam bepaald te zwak is voor-
gesteld, vooral wal betreft het talud aan de west-
zijde. e golfslag zal tegen dit talud sterker  zyn 
dan waarop men bij  liet ontwerpen schijnt bedacht 
te  geweest. 

e betonbreedte van 3 , voor dc verhooging 
van den Westdam tot 2.50 . + leegwater , en 
die vau 2 . voor de verhooging van den Oost-
dam lot 1.50 . + laagwaler. komt ons veel te 
smal voor. 

e glooiingen der  vaargeulen mogen volgens 
bestek niet steiler  zijn dun 2 op . Wij  meenen 
dat er  in de voorhaven geen sprake kan zijn van 
zulke glooiingen; bij  de oplevering zul men eerder 
5 a 10 op 1 moeten vinden dan S op 1 , ten-
einde de vaargeul hare gestelde breedte le laten 
behouden. 

Ad b. e oostelijke binnenhaven, die volgens het 
bestek slechts behoeft uitgevoerd te worden , heeft 
eene lengte van 1000 , een bodembreedte vim 175 

. en een bodemdiepte onder  laagwater  van 7.50 . 
t deze afmetingen kunnen we ons wel vcreenigen. 

maar wij  achten 't als oen fout van het alge-
meene plan, dat op eene latei e verlenging der  oost-
binnenhaven niet gerekend is. En dat is evenmin 
gedaan voor de westelijke binnenhaven. t alge-
meene plan moet, naar  ons inzien, zoodanig gewij-
zigd worden, dat verlengingen der  binnenhavens 
mogelijk blijven, zonder  belemmering dour  vrueger 
uitgevoerd werk te ondervinden. 

s de oostzijde der  oost-binnenhaven, alsook 
langs het steenkolen-station, moet een kaaimuur 
gebouwd worden: 

c fundecring bestaat uit een zandkist h'-iog 
1 , namelijk van 8.50 — tot 7.50 —>laagwaler; 
daardoorheen worden geheid 35 palen op 30 vier-
kante meters; deze palen reiken van 14.00— tot 
6.50 — laagwater. e zijwanden zijn gevormd 
door  ilainpalen, reikende aan de voorzijde van 
11.50 — tot laag writer , aan de achterzijde van 
1-1,50 — tot 1.00 . + laagwater. Op de zand-
kist en de palen wordt beton — sluitende tegen 
de zijwanden — gestort tot 0.50 — laagwater en 
hooger  wordt de muur in breuksteen opgemetseld, 
met dekzerken voorzie», tot 2.50 + laagwater. 

Wi j  zijn van oordeel, dut deze kaaimuur  niet 
stabiel genoeg is. s de draagpalen reiken 
slechts even in of tot aun den vasten bodem, 
terwij l de dampaleii den vasten grond niet be-
reiken. e kaaimuur staat dus op stelten, die 
slechts boven door dc beton gekoppeld en verder 
zonder  eenig verband zijn. Zelfs zijn de dain-
palcn-rijc n niet auu elkander  gekoppeld. e kaai-
muur , evenals de havemlanimen, vordert meer 
materieel dan uit het project blijkt . t is van 
le meer  gewicht, omdat de aannemer voor de 
goede opleveringen de stabiliteit der  werken moet 
instaan. 

t zal dus billij k zijn , dat het Gouvernement 
de verantwoordelijkheid vour de stabiliteit van 
den kaaimuur op zijn rekening neme ofwel, 
dat de constructie meer  stabiel worde gemaakt, 
of dat dc aannemer  vri j  n\ die constructie tc kie-
zen, welke hem de meeste waarborgen oplevert. 

lu het bestek is niet te vinden, vun welk hout 
de draag- en dampalen tnoeteu zijn. Volgens de 
teekening hebben de draagpalen eeue vierkante 
doorsnede; daardoor zou men genegen zijn te 
onderetellen, dat  bedoeld is. 

t ware zeer  zeker  wenschelijk, indien omtrent 
tie toe te laten snort vau hout eenige bepaling 
werd gemaakt t is ook het geval met het 
letniiiingwer k ter  lengte van 275 . langs de zee-
zijde vau de geul, die de Westergiacht van hel 
liaven-cinplaceineiit met de vu»r::avengeul verbindt. 

Tusschen de twee remtoe*telleu nabij  den nooid-
westelijken hoek van de oostelijke binnenhaven moet 
een SStOO  kraan gesteld worden up eeue fun* 
deering van 60 J, evenals die van den kaaimuur. 

t spoor, dat len westen van de luter  te bouwen 
looda wordt aangelegd, innei doorgetrokken wor-
den tot de 25tons kraan, maar uit de teeke-
ning blijk t niet waar dat spoor op rust, over 50 

. lengte uit de kraan gerekend. 
e meerlingen zijn ondoelmatig aangebracht, 

daar zij  de trekkende krachten direct op den 
kaaimuur  overbrengen. e stangen of anker-
ijzers moeten in ieder  geval dour  gegoten-ijzeren 
buizen gaan, die in den muur zyu ingemetseld 
eu eenige meters achter  den muur  verankerd wor-
den. Wi l men dut niet, dan moeten de ankerplaten 
tegen een contrefort sluiten. 

t komt ons voor, dat dc strijkbalke n en schuur-
klampeii evenmin zullen bevallen, vooreerst om-
dat ze vast aan den muur  bevestigd zijn, ten andere 
omdat ze horizontaal liggen, wuardoor bij  eb en 
vloed vuor de schepen gelegenheid bestaal te 
blijven haken. 

Beter is hel aanbrengen vun wrijfpale n op een 
kleinen afstand van den muur , waarduor  deze 

tegen het effect van directe botsingen der  schepen 
gevrijwaard blijft . 

Voor de afwatering van den weg achter  den 
kaaimuur en tot afvoer van het dakwater der 
later op tc richten loodsen moet een riool van 
natuurlijke n steen gemetseld worden, hebbende 
minstens 1 1 doorstro iiningsiiroflel . 

liet is moeilijk te begrypen wat hier  een riool 
van 1 a profiel moet doen; die afmeting komt 
ons veel te groot voor. Waarom dat riool in natuur-
lijke n steen moet zijn en niet in goeden metselsteen 
kan worden uitgevoerd is ook niet gemakkelijk in 
te zien, terwyl de fundeering van het riool vol-
strekt niet is omschreven. Of wil men het slechts 
in de aim aar ding bouwen 7 t en ook 
voor het riool achter de steenkolenkaai is nadere 
toelichting noodig. 

Evenzoo zou het eene nadere toelichting vorde-
ren om te kunnen beamen, waarom aan weers-
zijden vuu den herden weg, die op 62.5  uit 
den achterkant van den kaaimuur moet worden 
aangelegd, zeer  ruime afwateringsloolen — met 1 . 
bodembreedte —zijn ontworpen, die veel geld zul-
len kosten aan beklecding met natuurlijke n steen. 

t die groote slooten noodig zijn , blijk t niet 
uit het oppervlak dat er  op zal afwateren. 

liet terrein, dat begrïnt mout worden aan weers-
zijden der  binnenhaven, dient duidelijker  omschre-
ven te wordeu; zooals de redactie nu is, zal zeer 
zeker  twijfe l bestaan. 

Van de bruggen, die over de Zuidergracii t moe-
ten gebouwd worden, is zeker  geen project ge-
maakt; anders zou men stellig niet een brug van 
25 . overspanning, van welke de pijler s minstens 
4.50 . hoog zijn, eu waarvan de middelste van 
5.50 . vrij e doorvaart door  eene beweegbare 
brug moet worden overspannen met 5 openingen, 
hebben ontworpen, terwij l ééne brug voor  dub-
bel spoor en de twee andere voor  gewoon ver-
keer op 7 \ l . breedte zijn bepaald. 

Wij  meenen dat hier  eene draaibrug, die eene 
doorvanrt-opening van minstens 7 . in het mid-
den heeft, met uan eene zijde een vaste brug, het 
project zal moeten uitmaken. t zou toch wer-
kelij k al te weinig technisch zijn , de verdeeling 
in 5 openingen te willen volgen. 

Ad r kan men vragen: l" . s het zaak 
om nu reeds eene plaats te bestemmen voor 

 dokken , en deze plaats door  grachten met 
15 . bodembreedte eu ter  diepte van 2.50 — 

. of omstreeks 4.20 kt, onder het terrein 
te omgeven? 

2". n die dokken aan de oostzijde of wel 
aun de westzyde van het algemeene plan worden 
gebouwd ? 

t verdient ernstige overweging om hier  drij -
vende dokken tc maken, waartoe in den zuidwes-
telijken hoek der  voorhaven na verdieping eene 
uitverkoren plaats bestaat. Verder komt het ons 
voor dut in ieder  geval de dukken aan de west-
zijde vnn het algemeene plan moeten worden ge-
bouwd en dat het ook wenschelijk is de steenko-
lenkaai aan die zijde te bouwen. r  wordt 
de binnenlandsche waterverbinding van het empla-
cement en de steenkolenkaai veel geraakkehjker 
en eenvoudiger  verkregen. Wij  zouden dus dur-
ven advisceren dc grachten om het tegenwoordig 
dokkeii-emplaccment benevens dc zuidelijke gracht 
achterwege te laten. n kau het toch niet als 
een gelukkig denkbeeld begroeten, de binnenha-
vens, de steenkolenkaai en de dokken door  mid-
del eeuer  dwarsvaart van 15 . bodetubieedte 
van het stations-emplacement af te zonderen en 
dun weer  door  bruggen, vooreerst door  dri e en 
later  door  minstens nog twee, de afzondering op 
te hellen. 

Naar ons inzien moet men alles, wat met bin-
nenlandsche vaart te doen heeft, zooveel mogelyk 
brengen aan de westzijde van het algemeene plan, 
teneinde de gemeenschap met de vuurt naar Ba-
tavia te bevorderen. 

Ad d. t kanaul heelt zeer  geschikte afme-
tingen, maar de brugopeniugen van Ü . zyn te 
bekrompen. e moeten minstens 7, liever . 
bedragen. e vermeerdering van de hieraan ver-
bonden kosten is niet van beteekenis op een werk 
van zoo grooten omvang als de haven te Tundjong-
1'riok . 

J jcouden liever  gezien hebben, dat het ka-
naai ou de spoorweg direct naast elkander  waren 
ontworpen. Voorzoover uns het terrein bekend is, 
venueenen wij , dut eene richtin g te vinden is, 
die liet nevens elkaar  aanleggen van kanaal eu 
spoorweg mogelyk en voordeelig maakt. 

Te Batavia moet het kanaal door dc droge 
gracht met de knli Tjiliwon g verbonden wordeju, 
terwij l ter  geschikte plaatse nabij  Batavia een 
havenkom moet wotden gemaakt. 

t is zaak minstens ann eene zijde vun liet 
kanaal, behalve het Jaagpad, een rijweg te houden, 
om gelegenheid te hebben per  gewoon rijtui g naai-
de haven te gaan of daarvan terug te keeren. 
Bovendien is dit nuttig , om dc veiligheid dei-
goederen op het kanaal beter te kunnen verze-
keren. e gemeten lengte vun het kanaal op de 
kaart 1 ii 5000 sluit niet met de lengte van het 
lengteprofiel van het kanaal. Beide lengten tus-
schen dezelfde punten gemeten, namelijk van de 
Tjiliwong-tivie r  tot de kali . 

Ad  Over de spoorwegrichting hebben wij 
hierboven reeds onzen wensch uitgesproken. 

t stations-emplacement is niet gelukkig ge-
kozen; naar  ons oordeel moet het zoodanig worden 
uitgevoerd, dat het de vei lenging der  later  te ma-
ken westelijke binnenhaven niet in de wegstaal. 
Nu ligt het zoo, dat de verlengde as van die 
haven er  middendoorheen gaat. 

Beide stationsinrichtingen, namelijk die te Ba-
tavia en die te Tandjong-Priok, moeten minder  op-
pervlakki g beschreven zijn. 

e belasting voor de beproeving der  bruggen 
voorgeschreven is niet in overeenstemming met 
de in liet bestek beschreven en te hveren loco-
motieven. Zy moet vergroot worden. 

e openstelling van het verkeer op den spoor-
weg kau deu aannemer veel schade berokkenen: 
de wijze van exploitatie en de tarieven van ver-
voer  worden door den r der  Openbare 
Werken voorgeschreven, in overeenstemming met 
die van den bestaanden spoorweg Batavia-lluiten-
zorg. r de risico of de schade, die op do ex-
ploitati e kau vallen, is voor  rekening van den 
aannemer. 

Volgens het bestek moeten de werken vóór ul-
timo r 1883 geheel opgeleverd en goed-
gekeurd zyu; om hieraan te kunnen vuldoen, zal 
met kracht moeten worden doorgewerkt, t is 
zaak, dat de aannemer dan uok geene belemmering 
ondervindt: daarum behoorde in het bestek voor 
het beschikbaarstellen van het het terrein , ter 
uitvoering der  werken en wat daartoe noodig is, 
eeu datum le zijn bepaald, eir  niet zooals nu »zuu 
spoedig mogelijk" . 

Uit het bestek is niet op te makeu ofdc aan-
nemer iets te zeggen heeft over de keuze der 
plaats en de grootte der  terreinen voor het op-
richten vau loodsen , fabrieken , werkplaatsen en 
werven, keten, arbeiderskamp euz. 

Over het algemeen draagt liet bestek het karak-
ter  van twijfe l betreffende de te volgen construc-
tie, de stabiliteit der  werkeu en de aan te wen-
den materialen. n twijfe l wil uien vuur het 
Uuuveruemeiit uuschadelijk maken dour  alle ver-
antwoording, hoe uuk genaamd, UJ  deu aannemer 
over le brengen, terwij l toch dc r der 
Openbare Werken de afmetingen, die iu het bestek 
of up de teekeningen ontbreken, inuet opgeven. 

Wenschelijk ware liet, dat door hel e 
van n eeue gedrukte toelichting werd uit-
gegeven, waardoor  ulle twijfe l zooveel doenlijk 
wurdt opgeheven. 

WA T S T E N N E T -
GEBOUW T E ? 

Nadat de dagbladen ons het, zeker  niet voor 
ieder  verrassende, bericht hebben gebracht, dat 
de heer P. J. . Cuypers te Amsterdam was be-
noemd tot architect vun het in de hoofdstad 
te bouwen , zijn in dit blad een paar 
artikelen uver dit onderwerp geplaatst, welke 
de blijken dragen, dat de schrijvers er  van niet 
zijn ingenomen met de oplossing van het con-
cours, dat vour dit gebouw heeft plaats ge-
had. t is trouwens uuk geen wonder, want 
hoeveel vreemds in Nederland uuk met- en na 
buuwkunstige prij s uitschrijvingen muge gebeurd 
zijn , nuuil is iets geschied, dal met den prijskamp 
voor het museum-gebouw op ééne lyn is le stellen. 

Vergun ons, mijnheer de ! uok onze 
denkbeelden uver een en ander  mede te deelen. 
Er zal dezen keer  wel eene enkel woordje invloeien 
dat niet rechtstreeks op bouwkunstig terrein te-
boisbehoort, maar  houd ons dit ten goede, 
omdal naar  onze overtuiging deze quaestie ook 
andere belangen raakt dan die der  kunst, welke 
wij  dienen, eu die harer  beoefenaars. 

Vestigen wy alleen den blik op de belangen 
van de beoefenaars der  bouwkunst in Nederland, 
dan valt het ul dadelijk in het oog, dat de prijs -
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kamp niet voor  hen nllen is opengesteld gewor-
den ; slechts dri e hunner  zijn ter  mededinging 
aangewezen. s dat recht, is dat billij k 1 Waar-
om zulk een favorisocren van dri e personen, met 
uitsluitin g van alle anderen? En waarom juist 
deze drie? Een ieder  geve voor  zich het ant-
woord op deze vraag; voor  ons zeiven hebben wij 
dat gereed. j  gebrek echter  aan alle licht , zullen 
deze antwoorden nllccn vooronderstellingen kunnen 
zijn , gegrond op feiten, die met deze zaak in ver-
band staan of gebracht kunnen worden. Wy 
laten die daarom rusten, en houden ons alleen 
aan datgene, wat hekend is en niet tegengespro-
ken kan worden. 

Wi j  meenen dan te mogen betwijfelen, dat de 
Staat het recht heeft een prijskamp uit te schrij-
ven, zooals dit door  hem is geschied. Wanneer 
er  velen zijn, die kunnen leveren hetgeen de Staat 
verlangt, alsdan slechts dri e personen voor  de 
levering doarvuu aan le wijzen, schijnt ons toe 
een maatregel te zijli j  die niet te rijmen is met 
de gelijke rechten, welke alle burgers volgens 
onze grondwet heeten te bezitten. Al mogen op 
een gegeven oogenblik, voor  hel oog van wien 
dan ook, de dri e uitverkoren personen de 
meest-bekwainci) in den lande schijnen, dan staat 
het nog te bezien of dit werkelij k zoo is. Onder 
de even algemeen ou minder  algemeen bekenden, 
kunnen nog moor even goede, wellicht bekwa-
mere zijn , doch die vóór do prijsuitschrijvin g nog 
geen gelegenheid hebben gehad van hunne be-
kwaamheden le doen blijken . e Staat moet er 
naar  streven, van do boste krachten zijner  bur-
gers voordeel te trokken , maar  hij  kan niet 
altij d met zekerheid weten waar  die schuilen; 
bij  algemeene mededinging eerst kunnen die aan 
het licht komen. 

Van zulk een door  don Staat genomen maatre-
gel ztjn schromelijke gevolgen te vreezen. Wijst 
hij  in zeker  geval drie personen uun, met uit -
sluiting vnn allo anderen in hetzelfde vak werk-
zaam, dan kan hot niet uitblijven , dat die per-
sonen een zeker  cachet van konnis, of wat dan 
ook, ontvangen, terwij l daarentegen aan al de 
overigen stilzwijgend oen diploma van, zoo niet 
onkunde, toch van minder  kunde wordt uitge-
reikt ; want de Staat is immers jegens zijn indi -
vidueelc leden neutraal on hij  moet zich van de 
beste krachten daarbij  aanwezig verzekeren, ten-
einde op dc beste wijze gediend te worden. e 
mannen van het vak zullen wol niet tot die ge-
volgtrekkin g komen; maar  die alleen vormen het 
volk niet, zij  hebben ook mot een publiek dit 
denkt en oordeelt to doen, en hoe dat over  hen 
denkt, kan en mag hun niet onverschillig zyn. 

Verruimen wij  onzen gezichtskring en trekken 
wij  daarbinnen het geheele volk van Nederland, 
dan kan het niet ontkend worden, dat daaraan 
elke gelegenheid tot oordcel over  de uitkomsten 
van het concours is onthouden; dat daaraan met 
geen enkel woord iets, van de zeker  wel bin-
nenskamers geconstateerde, uitkomsten is mede-
gedeeld. Of heeft het volk, als zoodanig, daar 
niets mede te maken? Wi j  zouden meenen van 
ja , dewijl het gebouw ton koste van don Staat 
zal worden gesticht, dat is, ten koste van ieder 
Nederlander  in het bijzonder. 

t minste dat zij , die dc schatkist helpen vor-
men, toch wel mogen eischen, zal wol dit zijn , 
van vooruit te mogen tien waarvoor  het geld zal 
worden gebruikt , dat zij  in den vorm van belas-
tingen daarin storten. Vindt de Staat het reeds 
overbodig do uitkomsten van een concours, dat 
eene uitgave van zeker  minstens een millioen gul-
den ten gevolge heeft, aan hen die het zullen 
moeten betalen te laten 7ien, dan zal er  wol 
geen twijfe l bestaan dat, wanneer  hij , mi het 
concours, uan don uitverkorene der  uitverkorenen 
het maken van een definitief ontwerp opdraagt, 
dat voor  nieiuands oogen zal verschijnen dan in 
den vorm van hout en steen, met andere woor-
den : als het gebouw daar  staat. 

Wi j  noemden daar  don heer  Cuypers de uit-
verkorene dor  uitverkorenen, en wij  gelooven 
niet zonder  roden, want opmerkenswaardig is 
het, dat hij  zoo aan dc spits gesteld wordt. Nog 
geen halfjaar  geleden is hij  ook aangewezen als 
een der  architecten van het Centraal-stations-
gebouw te Amsterdam. Vergelen wij  daarbij  niet, 
dat hij  een van de twee bouwkundige leden is 
der  Commissie van s enz., waar-
door  hem, tengevolge der  bemoeiingen van deze 
Commissie, een zeker  belangrijke invloed op dooi-
den Staat gesticht wordende gehouwen is toege-
kend. e feilen met toestanden en omstandig-
heden in verband brengende, geven wol stof tot 
denken. 

e zal hol museum-ontwerp van don heer 
Cuypers z i j n V o o r  niemand, die zijne richtin g 
kent, is dit een geheim Wy kunnen er  op 
rekenen, in het laatst der  19de eeuw, naast ecu 
stationsgebouw in zoogeuoemden oud-llollandschen 
stijl , vergaat te zullen worden op een product, 
welks uiterlijk  iu dienzelfdon tij d tehuiabehoort, 
misschien nog wel een eeuw dri e vier  vroeger, 
in elk geval voor  onzen tijd , zeden, gewoonten 
en behoeften een  de saison. r  de drij -
vers naur  do middeleeuwen zullen, door  de stich-
tin g van zulk een gebouw, on dat wel in do 
hoofdstad, weder  een triom f hebben behaald. Nu 
is het de vraag: moeten de zonen der  19de eeuw 
het zoover  laten komen; zijn zij  reeds aan han-
den en voeten gebonden, zoodat geen pogingen 
meer  kunnen worden aangewend, om dit gevaar 
ar te koeren? t volk van Nederland bedenke 
het wel: iedere steen, in de eigenlijke beteeke-
nis van hot woord, thans in die richtin g gelegd, 
draagt er  toe bij , ons naar  iniddeleeuwscbe toe-
standen terug te voeren. 

n n" . 80 van Ue Opmerker is gezegd: wij 
zijn reeds vorder  op dien weg dan menigeen ge-
looft; wij  voegen daarbij : vooral in de laatste 
jaren zijn voel stappen in dio richtin g gedaan. 

 is reeds gewezen op het kazernege-

bouw te Utrecht, ook op kleinere zaken is te 
wijzen. Wij  noemen oen postkantoor, door  don 
kortelings benoemden heer  Peters, oud-leerling 
van den heer  Cuypers, ontworpen in den geest 
van den nieuwen houw naast dc O e vangen poort 
te 's-Oravenbago. 

n betzelfde nommer van  Opmerker wordt 
ook eenige parallel getrokken tusschen het ge-
beurde met hot nationaal monument voor 181.'} 
en hetgeen nu geschiedt. e strijdvoerende par-
tijen zijn nu dezelfde als toen. t was toen het 
ontwerp N. O. van den heer  Cuypers in middcl-
eeuwschen stijl , gesteund cn opgehemeld doorat 
wat naar  die middolecuwscho kunst terugwil , 
tegenover  de moderne kunst on tijd , neergelegd 
in het ontwerp  van do heeren W. C. 
van der  Waeyen Piclerszen en J. Pb. , 
gesteund door  hen, die van terugkeer  naar  de 
middeleeuwen niets wilton weten. Toen hoeft de 
moderne kunst en tijdgeest glansrijk het pleit 
gewonnen, maar  niet zonder  strijd . (*) r  toen 
was er  openbaarheid, toon was ieder  in de gele-
genheid gesteld geweest, kennis van dc ontwer-
pen, waarover  de strij d liep, te nemen, en wy 
twijfelen niet dat, wanneer  nu weder  met de-
zelfde openbaarheid, hot moge dan in andoren 
vorm zijn , gehandeld word, de zege zich weder 
naur  dezelfde zijde zou keeren. Ontveinzen wij 
het ons niet, er  zal weder  gestreden moeten wor-
den en de strij d zal nog ernstiger  moeten zyn , 
want er  is een groot verschil tusschen de toe-
standen in 1805 en 187G. Toon openbaarheid, 
nu alles geheim. Toen voor  ieder  zichtbare vor-
men en lijnen, thans dat alles alleen in het 
atolier van den heer  Cuypers. 

n zegge niet: het is daarvoor  nog niet do 
tijd ; die zal eerst daar  zijn, uN bet museum-ont-
werp zal gereed on bekend wezen. Goed ; maar 
wannéér en hóe zal hot bekend geraken ? t 
is toch niet do gewoonte dat de teekeningen voor 
stantsworken openbaar  gemaakt worden vóór dat 
de aanbesteding er  van wordt uitgeschreven: dus 
weinig tij d vóór de zaak baar  volledig beslag 
krijgt . Zal het dan nog tij d wezen? Wi j  ge-
looven het niet. j  is het to verwachten, 
dat voor  een omvangrijk werk, uls dit zal zijn, 
do fundeering afzonderlijk zal aanbesteed worden, 
en niemand zal willen beweren dat daaruit alles 
is af tc leiden wat hot karakter  van het gebouw 
zelf betreft. En wat zal het zijn als die fundec-
rin g eenmaal ligt : zal dan niet zoogoed als 
iedere kans vau verandering voorbij  zijn? 

Te wachten tot wij  don geest, waarin het ontwerp 
gemaakt is, op hot papier  kunnen zien, is trouwens 
geheel overbodig en tijdgeven aan partij . Nie-
mand, die deu heer  Cuypers in zijn werken kont, 
zal durven aannemen, dal hij  in het museum-
ontwerp de moderne bouwkunstige denkbeelden 
on vormen zal huldigen: daarvoor  heeft hij  tc 
lung en te uitsluitend iu een geest, die niet van 
en voor  onzen tij d is, gestudeerd en gewerkt. 

Op grond van al deze gegevens en overwegin-
gen, stollen wij  ter  beantwoording aan hen, die 
dat beter  weten dan wij , dc volgende vragen: 

1". Zou het kunnen cn zou het zijn nut hebben, 
wanneer  zooveel mogelijk allen, die zich met 
den gang van het cjncours niet kunnen verceni-
gen, zich bij  adres lot de Tweede r der 
Staten-Generaal richten , met verzoek dat zij 
pogingen aanwende, om in deze zaak, waarbij 
zooveel belangen betrokken zyn, meer  licht te 
verschaffen.' 

2°. Zou het mot deu eerbied, aan de n 
verschuldigd, oorbaar  ziju , wanneer  zooveel mo-
gelyk allen, die zich mot den geest waarin de 
lieer  Cuypers steeds werkt niet kunnen vereeni-
gon, als zijnde in strij d met onze tegenwoordige 
belangen , zeden , gewoonten ou behoeften, zich 
met het eerbiedig verzoek lot Z. . den -
ning richten, dat niet tot de uitvoering, zelfs 
gedeeltelijke, van hot door  den heer  Cuypers te 
maken ontwerp worde overgegaan, voor  het in 
zijn geheel openbaar  is tentoongesteld en wol zoo 
lung als noodig is, dat bevoetjdc beoordeelaars 
hun oordcel er  over  kunnen vormen en uitspreken? 

e c verklaart zich tot de opname van 
antwoorden op deze vragen bereid, voor  zooverre 
de ruimt e van bet blad dil toelaat. 

Zi j  deelt hieronder  ten verzoeke van don schrijver 
van bovenstaand artikel oene nadere toelichting 
omtrent eene daarin voorkomende zinsnede mede. 

Waarde heer

Uit het artikel : e prijsvraag van het Nieuwe 
, iu N°. 31 van  Opmerker opgeno-

men, is ons gebleken dat de schrijver  daarvan in 
vele opzichten eenstemmig over  de zaak in quaestie 
denkt. Na kennisneming daarvan, werd hot con-
cept van het opstel, ti vóór een paar  dagen, 
met verzoek om plaatsing, toegezonden, nog eens 
doorgezien en bevonden dat er  eenige woorden 
iu voorkomen, die misschien tot verkeerde gevolg-
trekkingen aanleiding zouden kunnen geven; wij 
bedoelen die a ui het slot der  zinsnede, waarin 
op de belangrijke opdrachten aan den r  Cuy-
pers gewezen wordt: dei* feiten met toestanden 
en omstandigheden in verband brengende, geven 
wel stof tot denken. 

Om misverstand te voorkomen, diene tor  preci-
scoring daarvan, dat wij  bij  hot schrijven van die 
woorden het oog hadden up don verschillenden geest, 
waarin dc kerken vóór- en na omstrooks 1850 
gebouwd zyn geworden. n bestaat groot 
verschil. Om dit duidolyk te doeu uitkomen be-
hoeven wij  ons slechts tot de twee grootste ge-
meenten vun ons land te bepalen en zien , wat 
daar  geschied is. 

Wy herinneren ons, dal in deze eeuw en vóór 
1850 iu Amsterdam vij f kerken gebouwd werden 
als: twoe op hot Siugel by hot n 

(*) lli/niiT - vau liet J i'li - osei der  Bouwkundige Bijdra -
ge  kuuueit daarin eeu ge.dc.elte vau den toen gevoerdeu 
strij d opgt-U-ckcud viuUeii, 1)1. l?t! eu 231. 

schuin tegenover  elkander, n in de omstreken 
van het Puteis voor  Volksvlyt , één in eene straat 
by den l en de -
kerk . All e deze. de meer  of mindere kunstwaarde 
op hare plaats latende, VertOonon zich als gebou-
wen uit onzen tijd . r  wat gebeurt als het 
ware plotseling daarna ? Bij  do Westormarkt 
verrijs t do kerk der  Paters , waar-
van dc afbeeldingen in 1850 door  de j 
tot bevordering der  Bouwkunst zijn uitgegeven , 
in middeleeuwschen stijl ; daarna volgt er  eene in 
de n : in deu jongsten tij d cene bij  hel 
Vondelspark en nadert men per g do 
stad, dan ontdekt men er  eene aan de overzijde 
van den Amstol. 

n m is hetzelfde waar  te nomen. Aan 
de eene zydc ontmoet men misschien onder  moor, 
met het stempel van onzen tyd, eene kerk op 
de Wijnhaven en eene in de . Van de 
latere kerken , weder  meer  of min in de oude 
stijlen, twee Protestantse he en oen . . kerk, 
de laatste voorkomende in deel 19 der  Bouwkun-
dige Bijdragen. Ook do vergrooting van een der 
boven bedoelde . . kerken is in middeleeuw-
schen stijl uitgevoerd, mot het voornemen, als 
wij  wel onderricht ziju , de geheele kerk verder 
in dien stijl te verbouwen. n doze stad is nog 
te noemen de . . begraafplaats (doel 21 der 
Bouwkundig Bijdragen) en verder  staat ons nog 
voor  den geest dat in den laatsten tyd eene kapel 
gebouwd is. En zoo gaat 't hot geheele land door, 

o plotselinge cu algeheels terugkeer  naai-
de middeleeuwen zal wol niet te wijten zijn aau 
dut, wat wij  gewoon zijn toeval te noemen. Er 
blijk t ouzes inziens een pari t pris, een vast plan 
der  houwheeren uil . 

Wanneer  wij  nu dei; Staat, al is het aanvan-
kelij k mot enkele gebouwen, don weg, die naar 
denzelfden tij d , zien inslaan, verm.ee-
ucn wij  met recht to mogen zeggen dat hier  stof 
tot denkon aanwezig is. 

t achting 
N . N . 

Berichteo en mededeeltngeu. 

A N . 

's Gravenhage. r  den Gouverneur-Gene-
raal van Nederlandsch e zijn bij  den 
Waterstaat en 's s burgerlijk e openbare wer-
ken benoemd: tot adspimnt-lngenieur . d 
en J. . Picrson , daartoe tor  beschikking gesteld , 
tot architect der  2de klasse , do opzichter  dor  1 sle 
klasse J.  Th. , tot opzichter  der  1ste 
klasse G. G. van Gijen en tot opzichter  der  2de 
klasse E. C. J. Jansen. 

Bij  het n in e be-
noemd tot ingenieur  3de klasse J. A. . 

Voorts ziju bij  hot personeel der  Spoorwegen : 
ontslagen uit hun betrekking, de teekenaar . 
Noordhoorn en de opzichter  3de klasse J. F. W. 
Bornemunn; eervol, do teekenaar . A. Üuijsbart ; 
op verzoek, eervol, de teckenuur  .1. A. F. Busier 
en de opzichter  3de klasse P. Buis. 

 de aanstelling van G. p tot 
teekenaur. 

Aangesteld: Als opzichter  2de klasse F. ; 
als opzichter  3de klasse, de betaalmeester  A. 

, F. . W. Oa  Van den l en 
F. ; als betaalmeester  A. C. r  eu de 
klerk bij  de fabriek voor  de e te Soerabaia 
P. Burgemeestre; als machinist-leerling P. C. . 
Vcrsigny; zijnde allen geplaatst hij  de lij n Soera-

; als 2de commies bij  de 
spoorwegopname , de 3de com-
mies C. V. Sessler. 

— e steenen boogbrug over  do , in 
den grooten weg van Poerworedjo naar  Banjoe-
maas, in dc residentie , nadert hare vol-
tooiing. 

Al s bijdrage tot hetgeen do ervui en ingenieur, 
met do weinige hulpmiddelen welke men op Java 
vindt , weet totstand te brengen, verdient dit 
werk alleszins vermelding. 

Genoemde brug vormt don overgang eener  ri -
vier, dio, bij  bandjir s in deu westmoesson , on-
geveer  5.50  wast. Zij  bestaat uit dri e bogen, 
waarvan de buitensten eene spanning hebben van 
19.50 , terwij l de middelste 34 . wijd is mot 
eeu pyl van 0.80 . o geheele hoogte van tic 
brug, boven laugwuter, bedraagt 15.50 , do 
totale lengte 102  , de breedte is 0.50 . t 
werk is geheel van gebakken steen geprojecteerd, 
met uitzondering van deu grooten boog en dc 
bckleeding der  voeting van de rivierpijlers , waar-
voor  natuurlijk e steen, uit de nabijheid, is ge-
kozen. e steenhouwers waren allen Javanen, 
gewone landbouwers, die voor  dit bedrij f moes-
ton worden opgeleid, daar  het geslacht, dat de 
tempels van Boesoe-Buedoer, die op tien g 
en op andere plaatsen van Java, bouwde, sinds 
ettelijk e eeuwen is uitgestorven. n 
werden op het werk zelf gevormd en gebakken , 
de kalk uit aangevoerde kalksteenen gebrand. 

t ontwerp van dit werk is opgemaakt dooi-
den toenmaligen ingenieur, thans hoofdingenieur, 
G. A. Pet en begroot op ƒ 144,088. waarvan 
ƒ 27,382 voor  273823 heorondienstplichtige koe-
lies, met eene tegemoetkoming van 10 cents daags. 

o uitvoering door  genoemden waterstaats-amb-
tenaar  begonnen, is voortgezet door  den inge-
nieur  J. W. P. s en wordt thans geleid 
door  den hoofdingenieur  A. F. van , 
eerstaanwezend-ingenieur  in de residentie Buge-
len, terwij l de uitvoering eu hot dagelijksch toe-
zicht is opgedragen aun den ingenieur . P. 
Gutteling. 

— t Staatsblad n".  105 behelst het besluit 
van den 23sten Juli 1870, houdende instelling 
vun ten korps vau vaste opzichters van den Wa-
terstaat, en zulks mot intrekkin g van vroegere 
daarop betrekkelijk e bepalingen. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

, 7 Aug. 

, te 9 urcu, door  don eerstaanw. ingenieur, 
iu hot gebouw voor n en Wetenschappen '  het 
leveren van zand tot het verbeteren van bestaand,, 
werkeu in de Nieuwe . Waterlinie. 

 tc 11 uren, door  den majoor-commandant 
iu het 7e genie-commandemrut, in het bureau der 
genie: het herstellen cn verbetcreu van werkeu, we-
gen en dijken ouder  het beheer  der  genie te 's-Bosch, 

, te l l ' , uren, door . J. W. Ammoraia-
Becis, bij  Wed. J. van Alphen: hot bouwen vau een 
woonhuis met stal cu schuur, op oen perceel bouw-
land nabij  het Plocgje ouder  Ginnekeu. Aauw. te 
10 uren. 

, to 12 ureu, door  den burgem. van Fru-
nekeradecl: de levering van 400 stère riviergrint . 

, te 1 uur, door  burg. cu weth.: hot doen 
van eenige herstellingen aan verschillende bruggeu. 

, te 1 uur , ter  secretarie van den -
lemmonnoorpolder  : het verdiepen van eenige vakkeu 
vaart cu tocht in den . 

, te  uur, door  hot gemeentebestuur: lo. 
het onderhoud vau eenige grintwegen nabij  de kom 
der  ged. '76—'78; 2o. de levering van 
60,000 tot 100,000 gele Goudsohe straatklinkcrtjes . 

Tiel , te 1 uur, door  den dijkstool van het polder-
district Noder-Botuwe, bij  11. . van Gameren: het 
verzwaren van dou Waalbaudijk ouder , in i 
perc, als: lo. ecuc lengte (beginnende 87 . van de 
scheiding vau Over-Beluwc), vaa 203 . aan dc bin-
nenzijde de glooiing te maken als 2 op 1; 2o. eene 
daarop volgende lengte van 619 , aan de buiten-
zijde dc glooiing to maken als 2'/, op 1. 

ü n k h u i z e n, te 2 uren, door  dijkgraaf cu heemra-
den van , iu het c huis
eenige werkzaamheden in gemeld e 
huis en bijbehoorendcu stal. 

Xleuwalda, tc 3 uren, door  hot waterschap Old-
ambt, bij  J. . ('remer: het baggeren van hot eind 

p lusscheu hot Sch eem der  verlaat en het Wiuscho-
tordiop, laug p. m. 80 . 

, to 4 uron, in het logement van P. V. 
: het bouwen van G arbeiderswoningen ouder 

één dak. Aanw. te 12 uren. 
» Uw -hete  tc 5 uren, door  het gemeentebestuur: 

het opnemen en herloggeu van kei- en klinker  bestrating, 
en van ufwatermgsgotcn iu dc t raat. 

ninitdag, N Aug, 

. te 10 nrea, door  dijkgraaf cn heemraden 
van het waterschap: de levering van beste groueu 
masten, voor  0 stuks molenrouten, niet korter  dan 
22.00 „  op hot midden minstens 50 . dik. 

<;euda, le 1 uur, door  hot gemeenlebestuur: hel 
houwen vau een schoollokaal bij  dc burgerschool voor 
jongens. 

, tc  uur, door  do commissie voor  de ge-
meentelijke gasfabriek: het bouwen van eeue kalkloods 
eu het verrichteu van eenige andere werkzaam heden 
aan dc fabriek. 

aasea, te 1 uur , door  burg. eu weth.: hel bestra-
ten van don weg tusschen dc Groote n en den 
Beileiweg. ten westen van don tuin, behoorcnrJo bij 
het gymnasium. Aanw. te 0 uren. 

, tc 3 ureu, door  het gemeentebestuur  van 
Ameland, bij  J. . Visser: het bouwen vnn eene 
nieuwe school en cene ondcrwijzorswoning te . 
Bilj . inz. vóór 12 uren. 

, tc 5 uren. door  dc comm. van beheer 
over  de gemeenschappelijke school belangen van Alm-
kerk cn Eitunikhovcu, op hot raadhuis: het maken 
conor  school on ondcrwijzerswoning cn bij  behooreude 
werken. Aanw. te 10 uren. g ƒ 21,463. 

, bij  Van der  Sandl, Oudegracht: hot ver-
houwen van het huis aan d>: Oudegracbt,  56, ge-
tioamd e Beurs van . (Enkel onder 
Utrechtsche aannemers.) 

, door  hot bestuur  van dou polder  de Uit-
: de levering vnn 100,000 

. boste VVcstfnalschc stoonikolcu, vóór  October 
te bezorgen in de bergplaats bij  het stoomgemaal 
aldaar. 

. door  het bestuur  vau den -
poldcr  ouder  Zoctermcer  en Stompwijk. ten kautore 
van deu secretaris des polders: do levering van 2000 

. steenkolen van do , ten behoeve vau het 
stoomgemaal. 

SVeenndag, 1» Aug. 

, te 10 uren, bij  J. A. Wol tors , aan 
het Zalkorveor: hot makeu vau eeu huisbelt. 

* , te 11 uren, door  tien eerstaanw. in-
genieur, in de cavaleriekazcrne: hel maken van ijzeren 
hokken voor  ramen van 's s klcediugmagazijn te 
Amsterdam. Bilj . iuz. 7 Aug., to 4 uren. 

, te 12 uren, door  burg. cn weth.: het 
slatten dor  stadsgracht, van de Zandsterpoort af tot 
de Sucekcrpoort; liet dempen der  gracht achter  de 
huizen; het slaau vau 370 . wal beschoeiing; bot 
vcrandercu der  dniaibrugjcs ou vaste poortbrug, in 
perceelen. 

, te 4 ureu, voor  J. W. Attema Sr.: p. 
in. 140 . heiwerk aau liet moor  de Flusen. Aanw 
\' Aug. te 10 uren. 

, 10 Aug. 

'a-llage, to 12 ureu, door  het ininistori e vanfinan-
ciëu: lo. het houwen eener  loods tot berging van 

l op het torreiu van den Staats-
spoorweg san do Nieuwe t te Utrecht, be-
nevens het aanbrengen vau beschietingen eu verdere 
undorliuudswerkcu auu de bestaande loods cn het 
stellen van rasterwerken aldaar: 2u. het bouweu cencr 
loods tot berging van s te leg raaf materieel unast het 
spoor  wegstal iou , prov. Noord-Brabaut. 

 te 12 urcu, door  het polderbestuur  vuu 
Nootdorp, bij  den soeretaris-pouiiingmcester: het ver-
nieuwen vnn de windpeluw, lange en korte spruit, 
staart, tafelcinenteu enz., benevens hot iubreugcu vnn 
een ijzercu bovenas, wateras eu scheprad enz. 

, to 18'/, uren, dour  burg. en weth.: 
lo. het bouweu van eeu schoolgebouw cn verdere wer-
ken in de ; 2o. het vervcu van eenige 
bruggen en brugwachtcrsliuisirs; 3o. hel leveren van 
eenige gegoteu-ijzeren goot platen. Bilj . iuz. 9 Aug. 

, te 1 uur , door  bet dagelijksch bestuur 
van bet waterschap Schouwen, auu 's s kamer: 
het graven vnu ruim 200'! . lengte toevocrkanaal. 
het makon vau 1500 . lengte boezemkade, wegen, 

 eu audore aardewerken, ten dienste van hrl 
stoomgemaal voor  genoemd waterschup, io één porc. 

, te 2 uren, door  burg. en weth.: lo. het 
maken en leggen vau overdekte rioleu , vergaarputten
verbiudingsputtou met ijzeren eu uurden buizen, san 
hot Bolwerk, teu westen van den , hetGlas-
blazersveld, den Wagenweg eu iu het Florapark ; 2». 

het leveren van 465 . hardsteenen trottoirband , teu 
dienste der  werkou aau den Wugonwcg. 

, 's avonds 8 uron, in het koffiehuis t 
Parlement: bet maken vat: 2 verdiepingen op een ge-
bouw, staande cn gologon ten zuidoosten van dc 
Esplanade aldaar. Aanw. 7 Aug., *s avonds 7 uron. 

,  Aug. 

, tc 11 uren, door  het ministerie van 
koloniën, aan hel koloniaal etablissement: de levering, 
in 65 perc, van: linden- en perenhout; divers ijzer-
werk; hang- cn sluitwerk; vijlen; 2470 . staal; 
4300 . zink in bladen; borstelwerk; scheepskom-
buizen; sloepsriemeo cn hoosvaten; koperen-en blikken 
pompen: lantaarns en lampen; knarsen, compositie-en 
stearine-; koperdraad, koperen spijkers, draadnagels, 
enz.; 40,000 vol geteerd huidpapier; slijp- en verf-
steenen; verfwaren, enz. (in 2 bostckkcu); aumbceldon, 
bankschroeven cn dommekrachten: puletilglazeu, glas-
ruiten, dek- en lampglazen; 4000 Eng. tons Newcastle 
steenkolen: 6000 . gestookte pek; divers gereed-
schap; 25,000 . blauwe baai; puurden- on wollen 
dekens; 1250 . donkerblauw laken; 30,000 . blank 
linnen; sarongs eu spreien; 12,000 . kotonnotte, 
gordijnen cn oogjesgood; sabelkwasten; vlaggedock; 
zeil-, karl- , ravens-, mcppelcr  ever-ou prcseuuiugdoek; 
cement; meubilaire en kommaliewnntsgocdcrcn, uls: 
meubilair: lak-, blik - ou koperwerk; vlocrkleoden; 
gordijnen en muiten: kusseusloopen. servetten cu ta-
follakcus; mauon- cu haarkammen. 

, te 12 urcu, door  hot prov. bestuur: 
het makon VAU 5 paar  vlocddeuren, teu diouste van 
dc schut- C  uitwateringssluis te Zoutkamp, cn het 
bouwen van eene loods tot berging dior  deuren. 

, te ]?',, uren, door  het prov. bestuur  : 
bet opruimen van ondiepten iu ronigc kanalen en 
vaarwaters, iu onderhoud cn boboer  bij  dc provincie 
Friesland, io 13 perc. Aauw. don len dag voor  do 
bested iug. 

, S Aug. 
, to 11 uren, door  den directeur  cn 

commuudant dor  marine: lo. hot verrichten van eenige 
onderhoudswerken; 2o. hot makeu vnu eeu kaaimuur, 
heide uau 's s werf alduar. Aanw. vau uo. 2, 7 
Aug., vun 10—12 uron. 

We..tutu.  1 uur, door  burg. on weth. van Baar 
dcradccl: het sluiten of uitdiepen van do Wcidumcr-

 loopende vau uit de r  trek-
vaart bij  bet Wcidumerhout tot de Jaun- of , 

r  lengte vun p. m. 2040 . 
Uiiiiio-kpiiuiei i door  bot bestuur  van den Grooten 

Vccupoldcr  iu Wcststcllingwerf, bij  Timmormau: eenig 
hriwerk aan dc . Aanw. 7 Aug., to 10 uren. 

sneu-, bij . Carsjens: het vau binnen eu van 
buiten verven uu bchangea van 5 nieuwe gebouwen 
up Uuiabuurt aldaar. Aunw. 10 Aug., te 5 uren. 

, 14 Aug. 
, to 12 uren, door  het ministerie vun finan-

ciën: lo. bot bouwen van kantoren voor  post, tele-
graphic enz. . ; 2o. het onder-
houd van- en hot docu van eenige herstellingen aan 
de noslkautoren te , . Utrechten -

, alsmede aan het post- cu telcgruufkautoor  te 
Gouda. 

, tc 12 uren, door  burg. en wotb.: de 
leveriug vau brandstoffen ten behoeve van dc open-
bare lagere cn middelbare scholen gcd. don winter 
1876"77. 

, te 12 uren. door  burg. en weth.: het 
makeu eener  vaste brug over  dc te norinaliseoren 
sainrclgrnclit bij  de t cn bijbehooreudc 
verken. Annw. 8 eu 10 Aug., telkens te 1) ureu. 

Leaadulnen, te 12 urcu, door  burg. eu weth.: lo. 
het uitdiepen der e Vaart: 2o. hot makon 
van oen ijzeren brug met steeueu hoofden over  die 
vaart. Aauw. 10 Aug., te 11 uren. 

* d , Ui 2 uren , door  J. B. Vroom , iu e 
Wijnber g i het bouwen van ecu woonhuis aan dc 

t uldaar. Aanw. door  dc architecten h 
(van Zwolle) tc 12 uren. 

, te 3 uren, door  het bestuur  der 
Godshuizen : eenige herstellingswerken ann dc tot die 
instelling behooreude gebouwen. 

, door  burg. cn weth. van ljcmstcrhind : 
het bouwen van oen schoollokaal voor . U. . O. 
te . 

, l &  Aug. 
, tc l l 1 , , uren, door  het bestuur  der 

Amsterdamse!)!'  Vereeniging tot hot bouwen van ar-
he iders wou ingen, m e Eensgezindheid: het bouwen 
van 3 blokken arbeiderswoningen, samen voor  280 

n iu  , op do Schans, lusschen dc - ou Zaag-
molen poorten. Bilj . inzenden bij  den secretaris Jhr. 

. W. , t 5(7. Aauw. 14 Aug.. 
van 9—11 ureu. 

, tc 11'. uren, door  den directeur 
en euiii ma inlaut dor : het docu van eeuige on-
derhoudswerken aan dc gehouwen en verdere aange-
legenheden vau 's s werf aldaar, o. u. het leveren 
van ineerstoolon, het vervangen vau do zinken bedek-
king dor  ziokeuinricl.tin g door  leien, hut aanbrengen 
van zijtakken cu wissclstukken in de spoorbaan op 
do Werf, hot verlengen van eeue aanlcgplunls cuz. 
Aauw. 7 Aug., van 10 —12 uren. 

fcieea, te 12 urcu, bij . : lal houwen vnn 
een varkenshok met privaat, geheel vnn steen, op de 
hofstede bewoond door  C. [«brijn , te 's-Gravenpoldcr. 
Aauw. 8 Aug., te 0 uren. 

 te 5 uren . door  burg. eu weth.: 
liet bouwen eener  school en ondcrwijzorswoning al-
daar. Annw. 11 Aug., te 4 urcu. 

Vllage, door  hot departement va:: kolonicu: do 
levering van 13,504 riemen papier, lui . nan het ko-
loniaal etablissement te Amsterdam. 

d , bij  N. Braiitje s : dc levoring, vóór 15 
1 'ei., iu dc bergplaats van het stoom gei una  van dou 
Zuid Wijkcrmeerpolder . van 120,000 . hosto West 
fsalsche steenkolen. 

, bij . G. : het bouwen cencr 
royale dwarshuizing eu schuur  onder  Aalzuin bij 

. Aanw, 12 Aug., vau 10—2 uren, samen-
komst bij , tc . 

Waenadag, O Aug. 
, te 11 uren, door  het Bestuur  der

lemsche brood- en meelfabriek, in het hotel e -
werik : het amoveeren en weder  opbouwen van oen 
graanpakhuis met maalgebouw, enz. 

, te 2 uren, door  Wed. J, . C. 
kakebceke, in do : het bouwen vun ocu 

'iihui *  mot annex pakhuis aldaar. Aunw. to 11 

. le 5 uren, door  kerkvoogden der 
. gemeente, bij  W. . : hot bouwon eener 

bewaarschool. Aanw. 14 Aug., te 11 uren. 
, te 6 uren, door  het genieeutebestuur: het 

goreedmakeu der  aardebaau en hel bestraten mot keien 
vau deu toegangsweg naar  de goederenloods van den 
Staatsspoorweg aldaar, benevens het makeu vnn een 
klinkerweg van de e e naar  het station 
en eenige hiermee in verband staande werken. 

n , 17 Aug. 

, ie 12 ureu, door  het miuisterio van bin-

nenl. zaken i het maken van den bovenbouw en van 
eenige andere werkou op on nabij  het gocderenstatimi 
to Fijonoord. Aanw. 10 en 12 Aug.. telkens te 10 
ureu. 

, te 2 urcu, door  de maatschappij  tot expl. 
van Staal wogen, nau hot Contraaluureau: hel 
makon van oene steengjooiing op het westelijk talud 
vnn ecu gedeelte spoorweg tusscheu Vught on . 
Aauw. 10 Aug. 

, tc  uur , door  het ministerie van bin-
nen!, zaken : de levering van 50,000 . sehoalkolen, 
of zooveel meer  of minder  nis zal blijken benoodigd 
to ziju. 

, ) Aug. 
t , bij  E. Allershof: eene zeer  belangrijke ver-

timmorin g (bijna nieuw) vau dc pastorie dor . 
gemeente aldaar. Aanw. 14 Aug., to 10 uren. 

VS'aenadag, S3 Aug. 
V l l a g e, te l l uron, door  hot ministerie van bin-

neul. zaken: lo. hel hcrsloilcu der  winter- en storm-
schade, aan het afgegraven gedeelten van den -
ligschen dam ontstaan. g f 6850; So. hot maken 
vau een strekdam, mot uatihechtingskrib, aau deu 
rechteroever  cn van 8 dwarskribbeu aau den linker -
oever  van dc k ondor  de gemeenten Bergambacht 
ea Streefkerk, tusschen dc kilomcturraaieu 00 eu yi\. 

g /"  23,000. Aauw. vin beide 10 Aug.; 3o. het 
opruimen van het, aa gedeeltelijke slooping, nOgaan-
wezige wrak van dc stoomboot Groot-Ammer*, in de 

, tusscheu dc kilometerraaieu 121 cu 122. 
, 2  Aug. 

, to 2 uren, door  de maatschappij  tot cxpl. 
van Staatsspoorwogeii, aan het centraalburoau: de 
levering vin oikoulioutou dwarsliggers cu vau oiketi 
wisselhout, iu 2 |icrc. 

 late  le bepalen datum. 
, door  J. ('. Tom: het stukadoorwerk voor 

de drukkeri j t Vaderland. 

|i

Lelden, 17 Juli : liet vernieuwen vun stul 15 eu 
van stulvlocren iu den ; miuslo iuschr. was S. 
van n wen, le , voor  ƒ86,490, 

, 17 Juli : de levering van 7000 wit-linueu 
peluwelopen voor  don hoinitantdioni t in 7 partijen: 
Vissers eu Eijckon, te Geldrop, 1 pero. ii f 0.0325, 
l porc ii /"0.G3, 1 porc k ƒ 0.6275,  perc a ƒ0.025, 
l perc. a /0.G225, l perc. a ƒ0 .62, 1 pero. ii ƒ0.6176; 
J. Elias, to Strop, 7 perc i ƒ 0 . 5 0; J. A. dc Booy 
Jr. , to 's-Bosch, 7 perc. u /"0.5S; Van Zeelanden Co., 
tc Eindhoven, 4 perc. iï /"O.SSO, 3 porc. ii ƒ0.571V; 
J. vau n en Co., to Boxtel,  perc. a / 0.54, 2 
perc. ii ƒ0.535, 1 perc. ii ƒ0.5205, 3 jiero. a /0.525. 

, 18 Juli : het opbreken der  bestaande 
straat, het afbreken der  bestaande hosohooiing en hot 
weder  leggeu dor  straal en opmetselen van een stee-
ncn kaaimuur  rondom eu voor  hot, nieuw gebouwde 
post- cn telegraafkantoor  met botcrwaag tc Gorrcdijk ; 
ingek. 3 lull. , als: 

. v. d. Wijk , tc Gorredijk , f 1280 
, „  1248 

, Gorrcdijk , „  1188 
. . , 

J . Sluis, 
gegund. 

k i\ Ju'i : het docu vau eenigo herstel-
lingen aau deu vijzolwatermoieu met hot onderhoud 
tot 1 i '77; ingekomen 0 bilj. , als: 
J . van don Berg, to Amsterdam, ƒ 075. 
F. Peters, „  idem „  673. 
G. van Steenwijk, „  Slotcrdijk , „  650.08 
J. Bosch, „  idem „  047. 
T. Pepping, ,, Amsterdam, „  040. 
Nieuwkork on , „  idom „  020. 

i wolri . 21 Juli : bot bouwen van een buis; 
ingek. 3 bilj. , als \ 
.1. Schrcuders, te Winkel, ƒ 14,150 
J. Otten Gs., „ , „  11,900 
W. Bralts, „  Zuidwolde en 

F. Bralts, „ , „  10,015 
geguud. 

, 21 Juli : het dichten dor  einden vnu dc 
Zuidbroeksler  grundpomic minste iuschr. was . -
scma, tc Eextu, voor  ƒ400. 

\ i j mice i. 22 Juli : de herstellingon der  winter-
schade uau den dijk van het polderdistrict do Circul 
van dc Ooy; gegund aan J. Posthuma, te Wezep, 
voor  ƒ3103. 

, 22 Juni: het verboogen, verboteren 
cn verzwaren van een gedeelte van den Omringdij k 
in den Veenpolder, laugs de , over  eene 
lengte van 0200 : ingek. 7 biljetten, als: 
.1. Schrcuders, te Winkel , ƒ 11,534 

. van Tongeren, ,, n veen, „  0,000 

. . . „  .Toure, „  0,142 
E. S. de Boer, „ , „  8,300 
A. . , „  Schcrpenzeel, ., 7,777 

. 11. , „  Schotcr-
Uiterdijken , „  7,573 

. . , „  Follcga, „  7,549 
niet gegund. 

(.«iriii i liem 22 Jttli i het horstellen vun ourdewer-
kon te Gorinchem, , Woudrichem cn -
Stola; minste iuschr. was W. Sterk, voorƒ2405. 

, 24 Juli : het voltooien dor  verdieping van 
de t over  1500 str. . noordwaarts van bet 

p ; ingekomen 5 bilj. , als: 
J. van den . le , / O 
Gebr. Bos, „  idem „  1770 

. , „  idem „  1607 
G. den Bicejon, „  idem „ 5 
J. Smits, „  Nauerua, „  300 
gegund. 

, 24 Juli : hef bouwen vun oene opeubure 
school voor  gewoon lager  onderwijs ia hot dorp ; 
minste inschrijver  was C. vau , te Nijmegen, 
voor  ƒ 4S00. 

, 24 Juli : het bouweu eener  [Wttenbakkeri j  met 
draaierij , 2 hoerenhuizen en 5 huizen inot onder- cu 
bovenwonngou voor  arbeiders, benevens oen magazijn; 
iugek. 5 bilj. , als : 
C. Cramer, te , ƒ36,410.75 
Gebr. Bruigom, „  idem „  34,810. 

. , „  idem 33,45'J. 
J. . , „  idem „  32,010. 
W. F. G. Schaap cn 

G. de e on Zn., „  idem „  29,485. 
, 24 Juli : het verbeteren vau deu 

beschadigden Wcstnol van den polde  Oostbevoland; 
ingek. 9 bilj. , sis i 
J. . , te Goes, ƒ 21,900 
B. den Exter  vau don 

Brink , „ , „  21,700 
A. van Popcriug, „  Bruinissc, „  21,640 
G. Bolier, „  Scberpciiisse, „  21,579 
C. do Wilde, „ -ud i jke. „21 ,496 
G. Bolier , „  Scherpeoisse, „  21.199 
W. A. Visser, „  Goes, „  21,180 
J. . „ . „  21,147 
P. J. Visser, „  idem „  20,996 

. 24 Juli : het maken eener  brug over 
de Geul te Wïjlrc ; ingekomen 3 biljetten, als: 
T. Wittclings, te , ƒ 10,400 
.1. Gozée, „  idem „  9,795 

. Ummels, „  idem „  0,750 

, 25JuÜ: liet herstellen vau deu grond-
afslag van don Ziiilichcmschcn k cn ecu ge-
deelte dijk iu Aalst mot bazaltbezetting vau de bui-
trnglooiiug. benevens het. maken van eon aarden dam; 
minste inschr. waren: le perc. E. vau Veen, te Zui -
lieheui, voor  ƒ4360 ; 2e perc. W. Balgooij  Wz.. te 
Aalst, voor  ƒ 1 0 8; 3e pero. ft van Veeu, te Zuili -
chem, voor  /3085; gegund. 

, 25 Juli : hot bouwen van oen woon-cn 
winkelhuis; ingek. 12 bilj. , als: 
A. , te , f 10,699 

 Audriessoii eu Zu., „  idom .. 10,686 
. , „ , „  10,675 

T. Baar. „ , „  9,523 
. , „  idem „  9,500 

G. .1. Schutte, „  Amersfoort, ,» 9,500 
. dc . , „  9,369 

C. Swaan. „  idem „  9,300 
(J. Seppe, „  idem „  9,300 
A. van , „  idem „  9,140 
J. B. T. Zweesnardt, „  idem „  9,128 
W. Swaan, „  idem „  9,100 
gegund. 

, 25 Juli : het docu vau verbeteringen aan 
eenige gedeelten der  vesting : minste inschr. 
was W. Wcstcrhof, to Wcesp, voor  ƒ27,244. 

m , 25 Juli : liet bestraten ilcr ; 
gegund aan O. 11. , to , voor  ƒ4630. 

Brandwi|k , 26 Juli : hot houwen eener  liulpschool; 
minste inschr. was . van dor  Plaat, to Oud-Alblus, 
voor  f 1133. 

, 27 Juli : dc levoring vnnni ouw gegoten rood-
koper  cn Banka-tiu iu blokken: e perc. 40,000 . 
nieuw gegoten roodkoper, in blokken: . S. Stokvis 
cn Zn., te , /"9S.05; G. J.  uwen berg, lc 

, ƒ04.52; , ,1. Enthoven cn Co., to , 
ƒ98.60; . do s en Zn., tc , ƒ92 .10; 
2o perc 5000 G Bauku-tin, in blokken: . S. 
Slokvis en Zn., ƒ92.15; J. . W. v. d. Polder, te 

, /91.00; G. J. , ƒ90.49; . J. Ent-
hoven en Co., f*89.90; Wed. G. s on Zn , 
le , ^S(J..S4; Eilj o cn Co., te Amsterdam. 

ƒ89 .00; d en Frciwald, idem, /SG.30 per  100 
. 

steeg, 27 Juli : hot bouwen eener  kerk met sacristie 
en bergplaats; ingek. 7 bilj. , als: 
11. A. Earners, tc Zevcuaar. /' J 
W. Welsiug, „  Brommen, „  8.43S 
J. Post ou G. Vermolou, „  Arnhem, „  8,378 
F. Ort , „  idom „  8,300 

. Jansen, „ , „  8,2S4 
W. J. , „ , „  6,898 
J. dc Wit , „ , „  6,797 

. 2S Juli : het herstellen van winterschnde 
aan het gedeelte van den g tusschen 's-Bosch 
cn Vught: minste inschr. wns F. Niessen, tc -
mond . voor  /'7670. 

, 27 Juli : hot maken van deu onderbouw 
eener  ijzeren draaibrug over  hot l bij  de Post-
hrugi ingek. 14 bilj. , als: 
Peetors cn Steijaart, fc , ƒ 12,075 
W. , „  idem „  11,800 
P. Verhcy, „  idem „  11,000 
Vun der , „  idem „  11,490 
A. van dor  Plas, „  idem „  11,400 
J. S. van der  Wonde, „  idem „  11.300 
P. Spruijt , „  idem „  11,175 
Gebr. Jauzen, „  idem „  10,780 
Gebr. , „  idem „  10,572 
W. de Jong Jr., „  idem „  10,500 
Gebr. , „  idem „  10,100 
Gebr. , „  idem „  10,290 
P. , „  idem „  10,145 

. de Vries, „  idem „  9,860 
, 28 Juli : het maken eoner  nieuwe 

bestrating door  dc Buurt tc GouUm cn het bouwen 
van een brandspuith"i-j e c n. aldaar; gegund aan J. 

G. Brouwer, tc , voor  ƒ525. 

kapel le, 28 Juli : het leveren cu storten van 2000 
schcepsfons gewonen eu lóOOtons afval vau -
schcn steen aan den oever  bij  den Zuidbout, ou het 
opmaken eu verdedigen van bel Zecëiud vuu deu Zuid-
bout, aau do zuidzijde vau den polder  Vier-Bannen-
in ; iugek 9 bilj. . als: 
J. dc , te Stavenisse, ƒ 20,000 
J. van der . „  Zierikzec, „  19,900 

. Breas, „  Colijnsplaat, „  18,900 
.  v. d. Ende, „  Zicrikzce, „  18,800 

P. v. d. Weudc, „  Qoedereene, ,, 13,730 
.1. van Poporing, „  Bruinissc, „  18,675 

. Vijverberg , „  Sirjunslaud, „  18,257 
G. Bolier , „  Schorponisse, „  18,200 
J. van Eek, „ , „  17,880 
gemijnd door  G, Bolier , voor  ƒ17,800. 

Zutfen, 28 Juli : dc levering van 2300 Jgrencu-, 
12,000 3 vuren- cn 300 » eikenhout; miuste in-
schrijver  was G. J. , tc Zutfen, voor  /"547.91. 

, 29 Juli : de verbouwiug van den Bas-
'  tot *  cu hoogere burgerschool; 

ingekomen 4 biljetten, nis: 
oplevering oplevering 
15 Sept. 15 Oct. 

(i. Ponpink, 
te Wagoningen, ƒ15 ,555 

P. dc , idem, ƒ 11,990 14,590 
J. Gaossen, idem, 13,873 13,073 
G. Brassen, idem, 18  12,900 
geguud aau G. Brussen, voor  ƒ13,144, 

, 29 Juli : hot maken van eeu stulgc-
bonw met zolders on bovenwoning aau do Vondols-
kade: minste inschrijver  was . . te Am-
sterdam, voor  ƒ14,824. 

. li'.i Juli : het bogrinteo van deu weg, loo-
pende over  de Zandvoorlsche hoogte, genaamd do 

; minste inschrijver  was . , te 
Bauru, voor  ƒ2673. 

2a het opmaken en bestraten van het gcdcelto vau 
den Ecmdijk , vau do Ecmbrng af tot den straatweg 
langs genoemden dijk onder  do gemeente Baaru; 
minste inschr. wus dczolfdc, voor  ƒ 1050. 

n (Geld.), 30 Juli : het afbreken van de vill a 
Hwrhaace nu het gebruiken der  alkomcndo materialen 
lot dun opbouw cencr  uieuwo viliu , behoudens couige 
levcrantien; minste inschr. waren A. J. k cn 
Zn., tc , voor  /11,900. \ 

Uagenlngen, 31 Juli : het verbouwen dor  gewezen 
hoogere burgerschool tot dames-instituut; iugokomen 
3 bilj. , abt: 
ü. Goosaeu, e Wapeningen. ƒ 669. 
Job. Ponsen, ,, idem „  601,70 
P. de , „  idem „  499. 
gegund. 

Vllage, 31 Juli : de verbouwing vau eene woning 
mot stalgobouw to Bcrgen-op-Zoom tot post- en tele-

graafkantoor  met directeurswoning; miaste inschr. 
was . J. , tc Bergen-op Zoom, voor  ƒ 7 1 0 0. 

'a-llage, 31 Juli : het bouwon van een directeurs-, 
oen opzichtors- ou oen portierswoning op het terrein 
der  gemceiitegusfabrick: minste iuschr. was J. vau 

, te , voor  /12.200. 
, 31 Juli : lo. hel makon van den on-

derbouw ecnor  draaibrug over  do Nieuwe Vaart bij 
de werf c : minste iuschr. was W. J. van 
Berkum, te Amsterdam, voor  /18,400. 

2o. het makon en stollen vuu den motalou boven-
bouw voor  genoemde brug; minste inschr. was Bcllo-
froidc , to l , voor  ƒ18,000. 

, 1 Aug.: lo. bet maken van een school-
gebouw met oudcrwijzerswouing cuz. nan de Spui-
brug; ingekomen 12 bilj. , als: 
J. van der  Vlugt Jr. , tc , f 55,550 
A. Veth kt., „  idem „  53,520 
N. , „  idom „  51,494 

. Visser  Gz., „  Papendreoht, „  19,560 

. s Jr., „ , „  19,549 
J. s en Zu., ,. idem „  47,890 
Gebr. Ek, „  idem „  47,440 
J . k hoek, „  idem „  45,645 

. v. d. t , „  idem „  45,399 
P. Verhoeven en Zu.. „  idom „  42,150 
A. du Viju , „  idom „  42,000 
J. J. van Sluisdam Jz., „  idem „  41,647 

BO. hot maken van de meubelen voor  die school; 
ingekomen 10 biljetten, als: 
J. v. d. Vlugt Jr. . to , / 3000. 
A. vau Siis, „  Capelle a/U., „  3000. 
P. vuu Vliet, „  Woubruggc, „  2775. 
A. Veth Az., „ . „  2495. 
A. W. van Asrdenne, ,, idem „  2440. 
Gebr. Ek, „  idem „  2345. 
E. do Waal. „  idem „  2399. 
G. J. van , „  idem „  2313.65 
W. C. van , „  idem „  2191. 
W. van , „  Bodegraven, „  2155. 
(i. Novcn Jz., „ , „  2037.51 
J. Aljcs eu Co., „ , „  1919. 
ll . vau der , „  idem „  lh»9.99= 

. s Jr., „  idem „  1870. 
J. J. van Sluisdam Jz., „  idem „  1314. 
Wed. J. vun Welsonos, „  idem „  1649. 

3o. het maken, leveren en stellen vau twee brug-
11.  -1j , van gesmeed en getrokken ijzer: iugek. 2 

bilj. , als: 
Gebr. Ek, te , ƒ 1062 
A. , „  idem „  1656 

lo. bet afbreken van den bovenbouw der  brug over 
dc , uau hel einde der  Nieawstraat, eu 
het maken eener  nieuwe brug met liggers van getrok-
ken ijzer, cikcnliouteu onder- en iepeiihouteu boven-
dek cu ijzeren hekwerk; iugek. S bilj. , als: 
A. , lo , ƒ 9 77 
Gebr. Ek , „  idem „ 8 8 3 
J. de Bres, „  idem „  772 
P. Verhoeven en Zn„  „  idem „  769 
J. J. van Sluisdam Jz-, „  idem ., 768 
C. dc Borst, „  Papeudrecht. „  719 
E. dc Waal, „ , „  725 
J. Aljes on Co., „  idem „  646 

,  Aug.: bet makeu van ccn steenen wach-
tershuisje te Souburg, teu behoove van dtn spoorweg 

; ingek. 5 hilj. , ah: 
A. , to , f 475 
J. , „ , „  4-18 
A. van do Visso, „  Goes, „  410 
1'. Walravc, „  idem „  398 
P. Peercboom, „  Vlissiugen, „  395 

, 1 Aug.: lo. bet maken der  gebouwen 
cn inrichtingen, benoodigd voor  oen te stichten 
stoomgemaal in don Biuucndiikschcn-Buitenvelderschen 
polder  uan den Amstcl, inde watoileiding van Stolen 
no. 1; minste inschr. was P. Willoms, tc Anna-Pan-
lowuapolder, voor  ƒ39,479. 

2o. het makeu vau het stoomgemaal zelf; minste 
inschr. was dc j c Prins van Oranje, te 

, voor  f 19,2411. 
, 1 Aug.: het gravcu en metsolou vau 3 

brandputten on het veranderen van 2 .schietbanen . in 
2 perceelen. 

le perc 2e perc. 
. , tc Aruhem, ' 1490. 
. Janssen, idem, 1255 
 vau de Saul, idem, 1240 
. W. , idem, S 

J. Tennissen, idem, 1111.11 
N. v. d. , idem, 1090 
G. dc , te Elden, ƒ 5555 
W. . Nijoucs, tc Aruhom, 5440 
A. Borciidseu, idom, 3015 
A . Vale, idem, 2730 
gegund. 

Vllage, 2 Aug.: lo. do worken tot verbetering vuu 
do s in do gemeente , tusschen do 
kilometerraaieu 90 ou 92: minste inschrijver  was G. 
Straatman, tc . voor  / 11,739. 

2o. do werken tot voortzei ting der  verbetering vau 
de , onder  do gemeenten Noderheinort en 
Wijk , tusschen de kilometcrrauicn 253 cu 255; 
minste inschr. was W. P. de Vries, te , voor 
ƒ 15,390. 

3o. het uitvoeren vau baggorwerk, iu verband met 
dc verbrecdiug van den , in het belaug 
vun den waterweg vau Zwolle naar  zee; minste in-
schrijver  was T. Terwindt , tc , » ƒ0.71 
per A 

Lelden, 2 Aug.: onderscheidene werkzaam heden 
voor  en ten behoeve vnu dc in aanbouw zijude drie 
hoerenhuizen op do , in 5 porc; minste 
iuschr. waren : perc. 1, hardsteen- cu nmrmerwerk, 
.1. van dor  Wiel. tc , voor./079; porc, 2, 
lood- eu zinkwerk, W. , idem, voor 

ƒ 3 6 0; perc. 3, stukadoor-on plcislcrwcrk , ('. J. Blank-
waardt, idem, voor  ƒ 5 4 8; porc. 4, glas- cu verfwerk, 

. Bakhuysen, idem, voor  / 430; perc. 5, behangers-
werk, . J. Wijtonburg , idem, voor  ƒ215. 

Vervolg der n en . 

. 

's Gravenhage By beschikking van den -
nistor  van Binnenlandsche Zaken vun 27 Juli , 
is aan J. de Poorter, lc , tot wederop-
zegging, vergunning verleend voor  een stoom-
hootdienst tot vervoer  van goederen en vee on 
het sleepen van schepen, lusscheu m cn 
Amsterdam. 

 Tot leeruur  in de genie-wetenschap-
pen aau de e e Academie is be-
noemd de heer  VV. 0. , civiel-en bouw-
kundig ingenieur  te . 

o Gemeenteraad heeft in zijne 

http://ge.dc.elte
http://verm.ee-
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zittin g van 31 Juli met algemeene stemmen be-
sloten, tegen liet einde van de bestaande conces-
sie de gasfabriek voor  gemeen.ereken ing in l 
richten. 

Opster land e Gemeenteraad beeft, op voor-
stel vnn dc commissie van beheer  over  den straat-
weg n k Beetstorzwaag — 

. benoemd tot opzichter  en se-
cretaris den beer .1. A. , van Utrecht, 
belast geweest met bel toezicht over den bouw 
vnn het post- en telegraafkantoor te Gorredijk . 

Winsum r den d is tot gemeente-opzich-
ter  van Baarderadeel benoemd de heer  J. J. Wil -
lema, architect alhier, op een traktement van ƒ 8 0 0. 

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

van genoemd Weekblad. 

T o t V r | | < l n » j r - i i v - o m ! n a i 

worden advertentien vooi' het eerstvolgend num-
mer aangenomen. 

Advertentien. 

. 
 rekening van den

Op  den W'"  Agustus 1876, des na-
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 

j  tot Exploitati e van Staatsspoorwegen 
hij  de e n te Utrecht, van: 

Bestek no. 162. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art . 12 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 1"" ° Augustus 1876 ter 
lezing aan hot Centraalbureau bij  dc e 

n eu aan het bureau van den r 
te '5 Botch, en is op franco aanvraag op ge-
melde plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven door den Sectio-
r  te 's Bosch. 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 10'"  Augustus 1876. 

Utrecht, den 29"" 1 Juli j  1876. 

e Aanibesteding. 
 en S der ge-

rneente  zullen op
 ten 12 ure des middags, op 

het , in het openbaar en bij  enkele in-
schrijvin g doen aanbesteden: 

e voorwaarden dezer  aanbesteding met bijbe-
lioorende teekening zijn uitsluitend te verkrijgen 
ter j  der  gemeente, tegen betaling van 
ƒ 1 . 5 0, en liggen voorts ter  inzage ten burole 
van de afdeeling  Werken, tijdelij k ge-
vestigd in het voormalig Oudernanhui*. 

Aanwijzin g iu loco zal plaats hebben op -
dag den 8 en g den 10 Augustus e. k. 
des voormiddags ten 11 ure, terwij l nudere inlich-
tingen aan het bureau van den r der 
Publieke Werken worden verstrekt. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

Amsterdam, , Weth. 

 Augustus 1876. Ue Secretaris, 

F. . VA N N O T T E N , /. S. 

. 
Op Woensdag den 10'"  Augustus 1870, des 

voormiddags te 11 ure, zal door den Architect 
. VAN , namens bet Bestuur der -

schs Brood- k in het l de
werik te , publiek worden aanbesteed; 

Bestek en teekening zyu ter  inzage gesteld van 
al g 7 Augustus e. k. aan bovengenoemde 
fabriek. 

e bestekken zijn tegen betaling vnn ƒ 1. - per 
exemplaar  verkrijgbaar aan het bureau der  fabriek 

 bij  den Architect te Capelle a , door 
wien op g 14 Augustus c. k. des voor-
middags te 11 ure aanwijzing in luku zal gehouden 
woiden, en bij  wien op franco aanvrage nudere 
informatien en inlichtingen te bekomen zyn. 

S &  VAN . 
> vin /.Uilen- rn liili'lüaziill-^nnnn i 

in , 

Straatkei jen, Por t l an d Cement, 

Nütuwehamm N.tjfde . 

 O. , E Jr . en C . VA N 
 li l il , Pm., , /.uilen op

, des avonds ten 
zes me, in hel l  Ural.be Grond", ten 
overslaan vnn de Notarissen VA N T en , 
als lasthcbhcnden van hunne principnlen ,  den 
meestbiedende of hoogstinijnendo presenteeren tc 
V e r k o o p e n: 

beslaande in verse billende 

, Loodsen, -

, Woonhuis, -

gen, Stoommachine, , -

n n en 

, 

staande  gelegen te 

e Sectie A , N ° \ 480, 400 en 491 . 

N" . 1. e Gebouwen , gemerkt V . 1 , bestaande 
in een kapitaal van steen gebouwd

 bevattende een , r 
met al hare n en Stellingen; voorts 

s met Zolder, een Gebouw van steen 
gebouwd, bevattende s met onderheide 
voeting van den n , r  met on-
derheide fundeerinp dor  Stoommachine, voorts 
Centrefugelokaal met onderheide fundeeringen, 
eene kapitale n s op steenen voet (zijnde 
deze s hijzonder  geschikt tot verplaatsing), 

s met geheide en gemetselde voeting tot 
aan den bcganen grond van den , wijders 
eene Sleenkolenloods, verder  met Bo-
venwoning en

N" . 2. Eene kapitale n izontulc
 van 10 paardenkrachten , gemerkt N" . 2. 

Een  (Cornwall systeem) van 24 
paardenkrachten, met inbegrip van de Stoom-cn 
Vocdingspijpen van af den l tot aan de . 

Een  op steenen 
voet, met deszelfs , ijzeren Schuif en 
Tegenwicht. 

N" . 3. TOT  Een dubbel
gemerkt N" . :t, (bijzonder  geschikt tot verplaatsing), 
waarin zich bevindt een n on verder  keer 
zwaar , bevestigd niet buitengewoon 
zwaar  ijzeren Ankers , benevens vier  ijzeren Schoor-
steenen. 

A'° . 1, 2 en 3 zullen eerst ieder afzonderlijk 
bij opbod en afslag worden geveild, daarna N".  1 
en 2 te zamen in afslag en vervolgens N'\ 1, 2 
en ',ï gezamenlijk in afslag worden gebracht. 

e gebouwen zijn dagelijks te bezichtigen van 
11 tot 3 ure, mits vertoonende een Toegangbiljet, 
door cen der  bovengenoemde s onder-
teekend. 

e Bewijzen van Eigendom en de Voilconditien 
zullen vier  dagen vóór alsmede op den Verkoop-
dag des voormiddags ter  lezing liggen ten e 
van de Notarissen VA N T & , -
rengracht hij  de t 135. 

e Gereedschappen zullen vier  dagen vóór en 
op den Verkoopdag van 11 tot 3 uur  te bezich-
tigen zijn. 

e van Financien. 
N V A N . 

Provincie r . 

Openbare Verkooping 
e ONTVANGE  der E an . 

N te  z.il op
en zoo noodig op de volgende dagen, des voor-
middags telkens ten 10 ure , in het Hotel nSchaap", 
achter  het Stadhuis te ,

1.

2.

3.

4.

5.

0.
Voorhanden te Amsterdam, helft,

Gecrtruidenherg, Grave, "s Hertogenbosch, Noar-
den, Neuzen, Nijmegen, Utrecht, Willemstad en 
Woerden. 

Verkoopboekjes , aanwijzende dc beschrijving der 
te verkoopen goederen. de voorwaarden en ver-
schillende andere mededeelingen, zijn tegen be-
taling van ƒ ll.2.*i verkrijgbaar bij  de Ontvangers 
der e eu n te Amsterdam, Helft, 

 Oosterhout (Noord-Brahanl), Grave, 
's Hertogenbosch , Weesp, Hulst, Nijmegen , 
Utrecht. Zevenbergen en Woerden , benevens bij 
alle sndere Ontvangers der e en , 
tegen vooruitbetaling van 11,25. 

. 
d bij  art . 55 vnn de voorwaarden van 

concessie, bekrachtigd bij  de Wel van den 
3den Juli j  1NG3 {Staatsblad ii" . 101). 

. 
Op  den 2!l»t'» Augustus 1870, des na-

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau dei-
j  tot Exploitati e vun Staatsspoorwe-

 bij  de e n te Utrecht, van: 
Bestek n" . 22. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art . 13 van het Bestek. 

t s te k ligt van don 1*  Augustus 1870 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij  de e , 
cn aan het bureau van de s te 

 en Breda, en is op franco aanvraag op 
gemelde plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven op het Centraal-
bureau der j  eu door de -
nieurs voornoemd. 

Utrecht, den l' 1™ Augustus 1870. 

E. . . ~ 

Specialiteit van  ter  bewerking van 

 en schetsen op aanvrage. 

«EBB. NU .
k van . Specialiteiten iu 

, , N l i -
en . 

 F  EE
N VA N . 

E OE N 
VA N 

V A S , 
^ geeft berigt dat door  haar tot eenige A G E N T E N voor den 

p van  zijn aangesteld: 

 Én C°.

 C°.

door wie ook tot het  inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel 
Nederland aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de  Belt weg N" . 3, tc Amsterdam. 

E . 

.  &, ZOON . 
 te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

T e e l t e n a a r . 

l E STATEN VAN
brengen ter  kennis van dc belangstellenden , dal 
aan het Bureau van den Provincialen -
nieur  van den Waterstaat in Friesland , tc n
den, kan worden geplaatst een

 tevens  op eene vaste jaariyk -
sche bezoldiging van f  tot /

Aan bovengenoemde Betrekking is tevens ver-
bonden pensioen op den ouderdom van 05 jaren, 
en na 30 jaren dienst, ten bedrage van de helft 
der jaarwedde gedurende het laatste jaar  genoten. 

Sollicitanten naar  bovengemelde g wor-
den uitgenoodigd, zich bij  eigenhandig op geze-
geld papier  geschreven adressen te wenden tot 

E STATEN , met vermelding van 
hunne tegenwoordige en vroegere Betrekkingen , en 
onder  overlegging der  volgende stukken: 

a. Geboorte-acte; 
b. Bewijs van goed gedrag; 
e. Certificaat van een Geneesheer, betreffende 

den gezondheidstoestand; 
d. Teekeningen en verdere bescheiden , die tot 

aanbeveling kunnen strekken. 
e stukken moeten vrachtvri j  ingediend wor-

den aan het Gebouw voor het  BE-
STUU  te , vóór of uiterlij k op den 
15 Augustus e.k. 

, den 20 Julij  1870. 

 Gedeputeerde Staten voornoemd, 

VA N , Voorzitter. 

VA N , Griffier. 

k „de e " 

t e . 
Vervaardigen  tevens voor 
stoomkracht ingerigt,

 voor  hel onder  van palen, enz. 

F. W. T te , 

beveelt zich voortdurend aan tot  van 
 ens., met zink, lood of 

leijen, en verder  voor dc levering van alle moge-
Ujke Ornamenten in gedreven, gegoten of'tiet rok-
ken zink of koper, alsmede Gas- en Waterleidingen 

Elfde . 33. Zondag 13 Augustus 1876. 

 sa alle andere 
 voor , Architec-

ten en Aannemers worden ten spoedigste naar 
opgu\e met de meeste accuratesse en nelheid tot 
buitengewoon lage prijzen geleverd. 

tii-oote voorraad en ruime keuze van
 la 

lollen en vellen.  wit en 
gelint, verschillende soorten
zeer  geschikt voor  groote uitslagen en alle andere 
Teeken- en Bureaubehoeften, 

Verkrijgbaar hij  T h . J .  te  tocht. 

ï l \ N ï\ . 
 113-115, 

e , zijn slecils in diverse .ifmelin-
gen .oorbanden, of kunnen ander, in zeer  korten 
tij d worden geleverd. 

.  te . 
 cn N vun

voor  wetenschappelijk gebruik. All o soorten vun 
 cn

. enz. enz. 

Adressen. 
Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel nd ƒ 10.— 
twee regels > i 15.— 
dri e regels . . 20.— 

ri<- 5 «1. 'r  *  C a m p, Amsterdam. Alle jmvenn-
mentpf, in cement, , ent. t i / 7,'>5 oer  val 

Q e r l t r r  * Budd ing* , , Arnhem.
,

B o u w t e r r e i n en le V e l p te koon, aller-
gunstig.l gelegen. Adres den r  VA N -

U , te Arnhem. 

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

: 

Venchuut Zondig.. Prg. per 3 maanden f 1.05. n abonneert rich voor 
een JB.nr.ug. Afloaderlijk c uomiurr . bij  vooroitbertelliu. 15 cenU. 

Al l e stukken en n te n aan 

de e te . 

: 

Van 1—b regels fl.—, verder  voor  eiken regel plaatsruimte 20 cents eu 10 cent* 

vour  ecu nommer  vau het blad. Advertentien vuor  het bititculau d 25 ceutsjier  regel. 

Gedrukt by ti .  VA N  - All e n .  1).

E G VAN' N EN 
N TOEGEPAST OP E -

E VA N E G VA N 
T -

 T E . 

Van bovengenoemde tentoonstelling werd in ver-
schillende dagbladen reeds met een enkel woord 
melding gemaakt, doch ook met niet veel meer 
dan  enkel woord" . t .nu is te bejam-
meren, want  meer dan éëne reden vprdiende 
zij  op tr.ecr  afzonderlijke en bijzondere wijze in 
de belangstelling van publiek en vakmannen aan-
bevolen te worden. Zelf doet zij  dat op zeer  be-
scheiden wijze, en met zoo weinig ophef, dat een 
der dagbladen; Bet Valksblad, haar  daarvan een 
verwij t meende te mogen maken. Wij  kunnen 
in dit verwij t niet deelen, gedachtig aan de 
spreuk : «eenvoud is bet kenmerk der  waarheid" . 
Een ander  blad, Hel Nieuws van den  heeft 
haar dan ook den lof niet onthouden dien deze 
tentoonstelling verdient, «van wel beknopt maar 
bijzonder  keurig te zijn" ; en dit is in menig op-
zicht eene aanbeveling, waar men elders bij  der-
gelijke gelegenheden zoo dikwijl s de neiging ziet, 
de hoedanigheid ter  will e van de hoeveelheid op 
te offeren. n herinnere zich, hoe daarvan de 
voor  eenige jaren te Amsterdam gehouden alge-
meene tentoonstelling van voorwerpen betreffende 
het bedrij f van den handwerksman, een grief werd 
gemaakt, en hoe de in deze dagen gehouden ten-
toonstelling op het gebied der  hygiëne te Brussel, 
op wier  succes en hooge belangrijkheid wy niets 
willen afdingen, dit verwij t ook  heeft 
mucleu

t verwij t zal niet licht  de hier  besproken 
tentoonstelling gemaakt kunnen worden. -
tegen geeft zij  stof tot verschillende andere
merkingen, waarvan wij  hier  enkele onder de 
aandacht en het oordeel onzer  lezers willen brengen. 

s bij  een vluchtig bezoek moet het de aan-
dacht tiekken, dat onder  de inzenders betrekkelij k 
star  weinig Nederlanders gevonden worden. Zij 
worden door de buitenlanders overschaduwd, met 
name door de Belgen, en in 't bijzonder die uit 
Brussel. Verdiept men zich daaromtrent iu gis-
singen , dan zijn vooreerst deze twee onderstel-
lingen te maken: óf de Nederlandsche fabrikanten 
gaan (gedwongen of vrijwillig) , in den wedstrijd 
op het gebied van kunst en wetenschap toegepast 

 de nijverheid, het veld voor  vreemdelingen 
ruimen, óf de Vereeniging, die het zich tot een 
hoofddoel maakt, tot een tegenovergesteld resultaat 
te geraken, wordt in haar  streven niel begrepen 
of zelfs miskend, en mist dau de voor  huar  noodige 
sympathie en ondersteuning o:n op dien geweaschtcn 
weg mee te werken: de zoo noodige herleving 
onzer  kunstnijverheid krachtdadig te helpen be-
vorderen. 

t is hier  noch de plaats, noch ons doel, daar-
omtrent bijzonder uit te weiden, als doende Op 
dtl oogenblik aan de zaak iu quaestie (de ten-
toonstelling) niet af; genoeg zij  het, er  de aan-
dacht vnn belanghebbenden en belangstellenden 

 gevestigd te hebben. 
e Vereeniging van het Nederlandsch -

industrie-museum heelt haar  ontstaan te danken 
aan zuiver  particulier  initiatief , en moet beschouwd 
worden uls eon bijzondere eu welgemeende poging, 
om door  vereenigde samenwerking onze kunst-
nijverheid op le heffen uit deu achterlijken toe-
stand, waarin zij  door  verschillende omstandig-
heden geraakt is, — op te voeren tot haren 
alouden luister, waardoor  eenmaal een Euro-
peesche vermaardheid bezat, — lust en gelegenheid 
te geven om de concurrentie met de buitenlandsche 
kunstnijverheid opnieuw te doorstaan en tol haar 
eigen voordeel  te wenden. Als zoo g 
vertegenwoordigt bovengenoemde Vereeniging met 
andere, welke dit ook, zij  het dan vaak niet op die 
wyze of in die mate, wenschen en willen, een 
nationaal belang; en als zoodanig geldt het hier 
de bespreking van cen der  hoofdtakken van ons 
volksbestaan. Slaagt nu eene Vereeniging, die 
zich daarvoor  de bics stelt, niet  slechts ten 
deele, dan is het plicht , daarop te wijzen als op 
een bedenkelijk verschynsel, dat uan  eer  en 
welvaart van ons volk afbreuk doet. 

Toen voor een paar  jaren de e afdee-
ling der  Vereeniging voor  Fabriek- -
nyverheid eeu mislukte poging deed,
middel  gelukkig geduchte tentoonstelling 
van autieke en moderne meubelen, de tukken 
der industrie, welke daarmee annex zijn, van 
detgulykeii dienst  ziju uls thans  Vereeni-
ging  het Nederlundsch

 ook

oogt, — hebben we een hard en gelijkdoelend 
woord tot het publiek gericht, in de hoop blin-
den op dit gebied tot zienden tc maken, slape-
rigen wakker te schudden, onverschilligen tot 
belangstelling aan te sporen. t is ook het doel 
van het eerste gedeelte van dit artikel . t 
tweede moet dienen, om hen, die aan onze op-
wekking gehoor  geven, en van hunne belang-
stelling alsnog door een bezoek aan genoemde 
tentoonstelling willen doen blijken , op enkele za-
ken attent te maken, die geacht mogen worden, 
meer  bijzonder de aandacht van lezers van dit 
blad te zullen trekken. 

n de benedenzalen trok in de eerste plaats 
onze aanlacht e producten uit Gottheil en Auf-
fermann*s Pabrik gefarbter  und imitirte r r 
(Berlijn) . Fraaie proeven vnn nagebootst ebben-
en nhornhoutsoorten, met het echte hout erbij , 
geeft die fabriek daar in verschillende afmeting 
ter  aanschouwing, met prijscouranten en mon-
sters, die den belangstellenden bezichtiger  gratis 
worden aangeboden. 

n de onmiddellijk e n al ij  he id vin liet voor-
gaande laat de chemische fabriek van Vilai n & 
C°. te Berlij n haar  veruiutigiugsmiddel zien togen 
de verderflijk c huiszwam of paddestoel. Om-
schrijvingen omtrent de toepassing van dit »my-
cothanaton", zooals zij  het noemt, geven daarom-
trent ruimschoots opheldering; ook deze om-
schrijvingen zijn op aanvraag te bekomen en ont-
heffen ons hier  van verdere uitweiding daarom-
trent.— Verder  trekt daar  een keurig slaapkamer-
ameublement de aandacht, waaromtrent we alleen 
willen opmerken, dat de kleurschakeering der 
houtsoort met de omringende stoffen, vooral het 
vloertapijt , niet gelukkig is te noemen; doch bij 
eventuéele bestelling is men vri j  daarin de ge-
wenschte verandering te brengen. e expositie 
is van E. . Foreman, te . n de na-
bijheid daarvan vindt mon menig stuk kunstig 
snijwerk van vu-schillende makers, dat wel wat 
achteraf staat, hoewel in cen ander  geval de 
schaduwzijden van dat werk ook meer in 't oog 
zouden springen. e bedoelen we nog niet 
zoozeer het meer of minder  fijn e en kunstige 
der bewerking, als wel de opvatting in stijl en 
ornament, die vooral in Nederlandsch fabrikaat 
nog zoo dikwijl s te wenschen overlaat. Er  kan 
o. i . niet genoeg op het te realistische en te na-
turalistische vau vele dier  producten gewezen 
worden. 

Alvorens naar de bovenzalen te gaan, eerst nog 
een woord van lof aan J. . Schmidt &  C°. te 

, voor  hunne proeven van «stoomzagerij 
voor  krom en ander  zaagwerk"; aan F. Boutet 
te Parijs, voor  zijne »petits meubles de fuulaisie" ; 
en aan n &  Cassard lUstne a vapeur  pour 
le travail inécanique du bois", "Spécialité pour la 
fabrication des parquets riches et ordinaire*" , 
etc.) e linn.i , die wij  om bet laatstgenoemde 
ook wel het eerst hadden kunnen melden, heeft een 
nette étalage van machinale houtbewerking, in-
zonderheid van parketten, die de aandacht van 
vakmunnen in de bouwkunst onwillekeurig trekt . 

n hebben we, van den ingang der  beneden-
zalen tevens den uitgang moetende maken, tot 
ufscheid nog even stil te staan bij  de fraaie ver-
zameling ameublementen (vooral kasten en stoe-
len) uit de ufubriqu e de meubles et sieges"  van 
Fr . , te Brussel. Zijn e nabootsingen vnn de 
verschillende stijlen der e zyn gelukkig 
te noemen. 

Boven, in de zaal links, valt het oog als van-
zelf in de eerste plaats op een collectie kunst-
marmers, waarvan wij  de Nederlundsche inzending 
des heeren  Paradies, stukadoor te -
dam, bet eerst willen nocmeii. Zij n werk wordt 
echter  in de schaduw gesteld door do schoone 
proeven van «marbr e i.iarezzo", uit de -
tur e Anglo-Beige", diiectuur . Wijnen, te Ant -
werpen. n cen gratis verkrijgbaar  prospectus 
en de prijscourant worden de voordeden van dit 
kunstmarmer, zelfs boven deu natuursteen, uiteen-
gezet, — en volgens de vervaardigers bootst het 
alle marmers kunstmatig na en is het van toe-
passing by allerlei bouwkundige doeleinden. — 
ln een land als het onze, waar het echte mar-
mer nis dagelyksch bouwmateriaal door  allerlei 
imitaties vervungen wordt , is het der  moeite 
waard, op dit fabrikaat de algemeene aanducht 
te vestigen. 

Een soortgelyke inzending uls de boveu om-
schreveue leverde ü ve Frèvé it Co. te Gent, met 
zij  o e Bvloerstecneii iu suuuigeperate cement, mar-
mer-nabootsende steensoorten, plaveien, voor-

werpen van Belgische en Porllandsche cement, 
gips enz." 

Verderop vinden we in 't oog vallende verza-
melingen haarden van den Brusselschen fabri -
kant Am Vanderwiele en anderen, een collectie 
machinale kunstplnnten en bloemen, die, bij  het 
kennelijk streven om in de meest getrouwe na-
bootsing der  natuur met al hare toevalligheden, 
het tojipunt van volmaaktheid te vinden voor 
bouwkundige studiën omtrent ornament en deco-
ratie, luttel waarde hebben en daarom hier  verder 
onbesproken gelaten kunnen worden. 

Een blik op de als uitstekend bekende instru-
menten van g Bank, te Utrecht en van J. 

, te Brussel, met misschien nog andere 
inzenders, die ann onze aandacht ontsnapt zijn,— 
zouden we allicht op werktuigkundi g terrein te-
rechtkomen en dat is niet het vruchtbaarste voor 
de toepassing van de kunst (scboone, beeldende 
kunst wel te verstaan) op de nijverheid p 
bet zwaartepunt te legden is onze bedoeling cn 
in den geest der  onderhavige zaak; waarom we 
verzoeken, ons van het verder  zwijgen over  voor-
werpen van louter  werktuigkundigen aard (machi-
nes enz.) te willen excuseeren. 

n blijf t er  in de aanverwante vakken der 
bouwknust niet veel meer  over dun nog de aan-
dacht te vestigen op hetgeen door  de »Naamlooze 

j  voor  bronswerken", te Brussel en 
door .  eveneens in bronswerken aldaar, 
in de tweede-bovenzaal is tentoongesteld. r 
daaronder  zijn dau ook ware kunststukken in 
koper  brons beide, die èn leek èn kenner 
stnundo ; vooral trekken sommige licht-
kronen een welverdiende aandacht. Uok mag 
dit het geval wel zQn met enkele pendules, 
spiegels en vaaswerken, die echter  in het ge-
heele lokaal der  tentoonstelling maar  schaars ge-
ëxposeerd zijn. 

e derde-bovenzaal, evenwijdig aan de eerste, 
schynt o. a. bestemd te zijn geweest om voor-
werpen op te nemen, die tloor  teekening, druk 
en dergelijke procédés, vermenigvuldigd worden. 
Als zoodanig trekken, minder  door  hare voor-
treffelijkhei d al*  wel door  gebrek aan concurren-
tie met op dat gebied als meesters bekende Ne-
derlanders, de aandacht: du oleographiecn der 

e Vereeniging oGennan'ia"  te Berlijn ; ter-
wyl slechts een paar  uitlieeiiische boek- en plaat-
werken op het gebied der  techniek herinneren 
wat er  in dat vak en van dien aard ontbreekt. 
Zoo ergens, dan is hier  verbazing en verontwaar-
diging over de bijna totale afwezigheid van Neder-
landsche inzenders  deze afdeeling gebillijkt. — 

e geldt de onderwijs- en andere leermid-
delen, waarvoor nog wel een afzonderlijke rubrie k 
was opgemuukt, maar die men tevergeefs zal 
zoeken. Een paar  kaarten, een herbarium, wa t . . .. 
boeken en modellen, hier-en-dnar  verspreid, — 
ziedaar  alles. — Welk eeu schoone gelegenheid 
was hier  voor  fabrikanten en uitgevers. 

G VA N T
T VA N . 

Op g deu 8 Augustus verzamelden zich 
te rui m tien uren rui m een honderdtal leden 
van het k t van s in 
het nieuwe stationsgebouw buiten de -
poort te . n de restauratiezaal waren 
de teekeningen van dit gebouw tentoongesteld en 
de heer .  van Brederode, wien in zijne be-
trekkin g bij  <le Staatsspoorwegen het maken van 
het ontwerp en het houden van hoofdtoezicht 
over do uitvoering was opgedragen, beijverde 
zich  teekeningen toe te lichten en de gevraagde 
ophelderingen le geven. t geheel maakt een 
goeden indruk , strekt den ontwerper tot eer  en 
levert het bewijs, dat de zoogenaamd oud-ilol-
laiidsche styl, ons thans vuu zekere zijde met 
geweld opgedrongen, niet ter  hulpe behoeft ge-
roepen te worden, om iets goeds te bekomen. 
Bedenkt men daarbij , dat een gobouw in de eerste 
pUals zoodanig moet ontworpen worden, dat de 
bestemming dadelyk wordt aangegeven, dan blijf t 
het eeu raudscl, hoe een architect op deugde-
lijk e wyze de vraag moet oplossen om een stations-
gebouw in n styl te ontwerpen. 

t ons echter  van dit onderwerp afstappen, 
waarover  voor het oogenblik meer  dun genoeg 
geschreven cn gestreden wordt, en vertrouwen 
wy op hei gezond verstand vun het publiek; 
ook  deze zuukzal de waarheid zegevieren, en 
niets dan opgeschroefde voorstellingen zullen ten 
slotte in vuile naaktheid overblyven, tot schuilde 
van hou, die ze in het leven hebben geroepen. 

 station  leden velerlei gelegen-

heid aan zich te verspreiden; terwij l eenigen de 
teekeningen beschouwden cn inlichtingen vroegen, 
doorliepen anderen het gebouw en namen de 
liefhebbers van het meer  constructieve een over-
zicht over de bekapping. Wi j  deelen uit de ons 
gegeven inlichtingen mede, dat het stationsge-
bouw cen rechtboek vormt van 88.1 . zijde, en 
uit een mlddeigebouw, twee tussehen- en twee 
vleugelgebouwen en eene overdekte binnenplaats 
bestaat. n het tniddelgebouw vindt men eene 
vestibule van 37 . lengte bij  8.4 . breedte en 
12.4 . hoogte, een lokaal voor  ontvangst vun 
bagage, bureau's voor  plaalskaarten, telegraphie, 
bagage , zoo ook voor den stations-chef en zijn 
adjunct, eene wachtkamer der  1*"  klasse, met 
damessalon, kabinet, garde-robe en meerdere 
vertrekken van ondergeschikt belrng. n het 
rechter  tusschengpbouw ziju de wachtkamer 
en  klasse of restauratiezaal, de keuken, het 
bureau voor  postbeambten, de kamer voor  con-
ducteurs, bergplaatsen en eenige dienstlokalen. 

e wachtkamer der  derde klasse, kamer voor 
conducteurs en vertrekken voor  arbeiders, brand-
spuiten, waterstoven, enz. bevinden zich in het 
linker  tusschengebouw. e beide vleugelgebou-
wen dienen voor  bcstelgoederen, en wel ter  rech-
terzijd e voor de e -
maatschappij  en ter  linker  voor de Stnatsbanen. 

e bovenverdieping is voor een aantal bureau's 
eu woningen van den stutions-clicf en den restau-
ratiehouder  ingericht. 

t gebouw is aan de buitenzijde omgeven door 
een stoep van 2 . breedte; de trottoir s tegen 
het slation hebben de breedte van 10 . en die 
ter  builenzyde vun de overkapping vnn 18 . 

e overkapping ten noorden vun bet hoofdgebouw 
is 242.75 . lang en 23.78 . breed; die be-
westen bet linker  vleugelgebouw en daaraangren-
zonde heeft de lengte van 119.45 . en de breedte 
van 7 , en die over de overdekte stand-
plaats voor  rijtuige n meet 35.4 bij  l d 43 . Vol-
gens het oorspronkelijke plan moesten nog twee 
overkappingen, gem. van U 45 . en 28.57 . 
gemuakt worden, maar deze zijn vooralsnog ach-
terwege gebleven, hoewel de fundeeringen daar-
voor  gelegd zijn. 

Wi j  noemen deze afmetingen met genoegen en 
zien daaruit , dat men eiudelyk gebroken heeft 
met de ongelukkige gewoonte om de stationsge-
bouwen te n te bouwen, waardoor meu wel-
dra genoodzaakt werd tot uitbreidingen over tc 
gaan, eu welke wangedrochten daardoor  geboren . 
worden, daarvan levert Zutfen een treffend be-
wijs. r  het wordt tij d verder te gaan en de 
tochtgeuooten te volgen, waartoe wij  besl uiten 
moeten ua een vluebtigen blik geworpen ie heb-
ben iu de vestibule, die door  inrichtin g eu or-
donnantie aanspraak maakt op meer  aandachtige 
beschouwing. 

e wandeling werd over den nog niet voltooi-
den spoorweg naur het stalijn over de Beurs 
aangenomen , wuar het getal leden tot 140 aan-
groeide. Gaf de bezichtiging vun bet station aan 
de t aanleiding om de inrichtin g te 
pryzen, dut over de Ueurs verdient in uilen deele 
afkeuring: distributi e cn vooral ordonnantie zyn 
zoo bedroevend en ellendig, dat bet beter is daar-
over het stilzwijgen te bewaren. Troosten wij 
ons met de gedachte, dat dit gebouw spoedig 
tot de geschiedenis zal behooren; is de spoorweg 
eenmaal in exploitatie, dan zal het blyken, dut 
inrichtin g en grootte onvoldoende zyu en zul 
men bon gré mal gré moeten besluiten dit station 
op te ruimen of te veranderen. Wordt tot bet eerste 
bi sloten, dan doet men een goed werk en by, die 
daartoe medewerkt, beeft aanspraak op de dank-
baarheid van alle bouwkunstenaars. 

e vergadering der  leden van het t had 
iu de wachtkamer vun het station plaats; de wan-
den prijkte n met verschillende teekeningen en 
photographieen, waaronder wij  in de eerste plaats 
vermelden die der  werken van de i damsclie 

, van de Staatsspoorwegen en 
van de gemeente , allen op d 
in uitvoering ; wij  vonden daar  teekeningen van 
bruggen, kaaimuren, pakhuizen, zoo ook de situ-
atie van het geheel; voorts teekeningen , betrek-
king hebbende up werkeu te m zelven, 
zooals die vuu den watertoren, de brug over de 

, de herbouwing der  Vleeschhal, 
den pyler  vuu de Willemsbrug, enz. cu ook ver-
schillende, betrekking he bende op don waterweg 
van u naar Zee. 

Na bezichtiging der  teekeningen werd den 
leden in eeu aangrenzend lokaal gelegenheid aan-
geboden tot het gebruik van ververuchingeu, 
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waarna de vergadering door  den lieer s 
geopend werd. Uit den aard der  zaak had deze 
geene groote beteekenis, als men daarvan de 
mededeeling van den heer  Stieltjes uitzondert. 

e bijeenkomsten, in den zomer en meestal bui-
ten n g gehouden, dienen meer  bepaald tot 
het bezoeken vnn belangrijke werken, en uit het 
drukk e bezoek mag men de gevolgtrekking maken, 
dat zij  in den smaak der  leden vallen. t is 
niet alleen het verlangen om zich te overtuigen 
hoe door  anderen gewerkt is en op welke wijze 
de verschillende bezwaren door  hen overwonnen 
zijn , maar  ook de gelegenheid om oude vrienden 
te ontmoeten en nieuwe banden van vriendschap 
te sluiten, die hiertoe samenwerken. Uit dien 
hoorde kan het verslag van het verhandelde zich 
bepalen door  naar  den oproepingsbrief te verwij -
zen. Nadat de voorzitter  eenige mededeelingen 
omtrent het deelnemen aan den maaltij d en het 
bezoeken van Fyenoord, de drinkwaterleiding , 
de inrichtin g van koolbereiding enz. gegeven had, 
las de secretaris de opgave der  ingekomen boek-
werken en werd door  hem mededeeling gedaan 
der  ingekomen stukken, waarna de heer  Stieltjes 
het woord bekwivm, om der  Vergadering in breede 
trekken eene mededeeling te doen omtrent de 
werken, die door  de g op Fij -
enoord wordeu uitgevoerd. Spreker  betreurde het, 
dat de heer . Pincoffs door  ongesteldheid ver-
hinderd werd tegenwoordig te zijn , lichtt e de 
voordracht door  de wandleekeningen toe en stelde 
eene gedrukte beschrijving, door  teekeningen op-
gehelderd , ter  beschikking van de leden, die 
van dit welwillend aanbod een dankbaar  gebruik 
maakten. 

Nadat verscheidene leden aangenomen en nieuwe 
voor  de volgende ballotnge opgegeven waren, 
sloot de president de vergadering en maakte men 
zicb gereed om de werken op Fijenoord of wel 
die te m en te , onder  bege-
leiding der  feestcommissie, te bezien. 

Voor  den verslaggever  wordt het moeilijk eeu 
overzicht te geven, als het gezelschap zich ver-
deelt; terwij l het meerendeel der  leden naar  de 
Boompjes wandelden om van daar  per  stoomboot 
naar  Fijenoord te gaan voor  de bezichtiging der 
grootste in uitvoering zijnde werken en de fabriek 
der  Stoombootmaatschappij  aldaar, gaven een twin-
tigtal de voorkeur  uan een bezoek van de drink -
waterleiding, de inrichtin g voor  koolbereiding en 
de ambachtsschool. Volgen wij  de laatsten, met 
het voornemen om aan de belangrijke werken op 
Fijenoord in een volgend nommer een bepaald 
artike l te wijden. 

Vooraf een woord van lof aan de feestcommissie 
voor  de goede regeling van beide tochten; stelden 
de reizigers naar  Fijenoord de welwillende wijze 
op prijs , waarop de e -
eeniging eene stoomboot ter  beschikking stelde, 
de bezoekers der  drinkwaterleidin g mochten zich 
verheugen in de aanwezigheid van goede open 
rijtuigen , waarvan gretig gebruik werd gemaakt. 

Aan de drinkwaterleidin g gekomen, werd ach-
tervolgens een bezoek gebracht aan het ma-
chinegebouw, het ketelhuis, den watertoren en de 
reservoirs. e heer  C. B. van der  Tak deed den 
leden het genoegen alles, wat betrekking had op 
de door  hem ontworpen en uitgevoerde waterlei-
ding, toe te lichten en verschillende vragen te be-
antwoorden. Wij  vermeenen ons van cijfers en 
het verstrekken van opgaven te kunnen onthou-
den en verwijzen den belangstellenden lezer  naar 
den jaargang 1872 van dit Weekblad, waarin 
eene beschrijving met dri e platen in nommer 2U 
voorkomt. t verdient vermelding, dat het mi-
nimum waterverbrui k ad 5000 3 per  dag, waarop 
bij  den aanleg gerekend werd, reeds overschreden 
is, waaruit wij  afleiden, dat van de drinkwater -
leiding meer  en meer  gebruik gemaakt wordt. 

Van de waterleiding ging de tocht nuar  de 
inrichtin g van koolbereiding voor  het kool-closet-
stelsel te ; aldaar  aangekomen werden 
de verschillende leden door  den r . By-
mous aan den heer  van Swijndrecht, wethouder 
der  gemeente, en den r  voorgesteld. t 
belangstelling werd kennis genomen van de wijze, 
waarop huis- en straatvu  tot kool worden om-
gezet, hoe die kool gemalen en gezift wordt, en 
op welke wijze daarvan party wordt getrokken om 
de versche faecalien dadelijk te bedekken en als 
meststof te gebruiken. Wij  achten het der  moeite 
waard hieronder  de mededeelingen omtrent het 
kool-closet-stelBr-l en zijne toepassing te u 
te herhalen, zooals deze door  den r . 
Symons gegeven werden. 

e afvoer  der  faccale stoffen vormtéén onder-
afdeling van het meer algemeene vraagstuk dei-
stadsreiniging. e omvat buitendien nog: de 
verzameling van huis- en straatvuil , de zuivering 
van het menuge-water, het schoonhouden der  grach-
ten en straten, stiaatbesproeiing, enz. t pro-
ces eener  ratiuneele stadsreiniging begint in de 
gemeente, en eindigt daar  ter  plaatse, waar  de 
verschillende af>ulstoflen te huis behooren. 

e faecule stoffen, zoowel als het huis- en straat-
vuil , zijn als meststof zeer  aan te bevelen. Een 
goed afvoerstelsel moet dus deze stoffen onver-
vaischt aan den landbouw overgeven. 

»Een tweede factor, waarmede men rekening 
heeft te dragen, is met den afkeer, dien wij 
tegen rottende stoffen in het algemeen, tegen 
die ons lichaam afscheidt, iu hel bijzonder, heb-
ben. Een goed afvoerstelsel muet dus zoo ueste-
tisch mogelijk zyn. 

t kool-closet-stelsel vereenigt deze beide 

eischen. 
t tonnenstelsel is de algemeene benaming 

van een afvoei stelsel, waarbij  de faecalien in een 
verplaatsbare ton wurden opgevangen, die op 
geregelde tijden uit de woningen verwijderd en 
door  een scliuune vervangen wordt. Ue stoffen 
worden buiten de kom der  gemeente mot het 
verzamelde huis- en straatafval tot compost ver-
werkt en in dezen natuurlij k nog vloeibaren toe-
stond aan den landbouw afgeleverd. 

"Bi j  het . C. stelsel daarentegen worden de 
faecalien onmiddellij k na de productie door  een 
zelfwerkend toestel met een laag plantenkool 
overdekt, die deze stoffen aan het oog onttrekt 
en voor  onze reukorganen onschadelijk maakt. 

e kool wordt in een achter  de zittin g geplaatst 
gegalvaniseerd ijzeren reservoir  gedaan, door  het 
gewicht van het lichaam wordt de beweegbare 
bri l omlaag gedrukt, door  welke beweging een 
om een horizontaal asje draaiend tuimelbakje 
zich met kool vult , die nadat men is opgestaan 
zich over  de faecalien verspreidt. n verkrijg t 
daardoor eene reukelooze zwarte droge massa. 

e kool, die voor  deze bedekking gebezigd 
wordt , wordt door  droge distillati e uit het huis-
en straatvuil , dat de gemeente oplevert, ver-
kregen. e hoeveelheid, die iedere gemeente 
produceert, is voor  eene behoorlijke bedekking, 
meer  dan voldoende; de ondervinding te -
gen opgedaan, voorzeker eene gemeente, die in 
dit opzicht niet onder  de voordeeligste kan wor-
den gerekend, levert daarvan het bewijs. 

c commissie voor  het ontwerpen van een plan 
tot reiniging en reinhouden van den bodem en 
wateren van Amsterdam deelt op pag. 400 van 
haar  rapport mede, dat Amsterdam per  hoofd en per 
jaar  100 kil o oplevert; eene belangrijke hoeveel-
heid wordt er  intusschen door  particulieren als 
voeder  voor  varkens enz. gebruikt ; te n 
wordt dit cijfer  dan ook overschreden. e 
gemeente heeft dus in haar  eigen boezem ge-
noegzame grondstof ter  toepassing van het . C. 
stelsel. Uit een zoodanig gebruik dezer  stoffen 
volgt het voordeel. dut eeue nauwkeurige ver-
zameling noodzakelijk is, hetgeen niet anders dan 
voordeelig voor  den openbaren gezondheidstoe-
stand kan zijn. n een ingezonden stuk in
Opmerker van Apri l 1874, wordt dit voordeel 
door  den schrijver, die het . 0. stelsel aanbe-
veelt, vergeleken bij  de handelwijze van den be-
kenden Coussidiè ie, qui faisait de 1'ordre avec 
du désordre), door  Parij s in rust te houden (bij 
gebrek van troepen cn politie) toet de tot troe-
pen vereenigde gamins. 

j>l>e faecalien worden, gelijk zij  uit de woningen 
komen. onveranderd aan den landbouw afgeleverd; 
de zoo hinderlijk e compost-bereiding, bij  bet ge-
wone tonnenstelsel noodzakelijk, vervalt. 

e mest voldoet goed, zoowel op bouw-als 
weiland. Gedurende de zomermaanden, wanneer 
op het land geen mest wordt gebracht, kunnen 
de stoffen ongehinderd bewaard worden, getuige 
de betrekkelij k groote hoeveelheid, die te -
gen in de hangar  ligt . 

e gemeente n bevat 10,000 inwoners en 
de dichtheid der  bevolking is zeer  gering; terwij l 
de westelijke grens het zoogenaamde Jaffa is, 
strekt zij  zich in oostelijke richtin g tot tegenover 
het dorp e uit, de noordelijke grens is de 
X . zoom van den . plas, de zuidelijke de hoogo 
Zeedijk en de rivier  de . Van deze 10,000 
wonen er  4,000 in den zoogenaamden Voorpolder, 
de overige zijn verspreid. 

.̂ Sedert l u . Jnnuari 1870 is het stelsel aldaar 
in werking getreden tengevolge van eene plaatse-
lijk e verordening dato 16 Sept. 1875. e ver-
ordening bepaalt, dat dit stelsel voor  alle wonin-
gen verplichtend is. Gedurende 1870 geschiedt 
de verandering der  privaten van hen, die zich 
daartoe aanmelden, kosteloos van wege de ge-
meente (art. 3), de kool wordt kosteloos verstrekt. 
Art . 5 bepaalt dat na 31 . 1870 geene faeca 
lien meer  in de openbare wateren mogen vloeien 
of deze niet meer  in putten enz. bewaard mogen 
worden; terwij l art . 0 verbiedt, na dien tyd 
eenig privaat | waar  ook in de gemeente, daar 
te stellen, te hebben, of te behouden, dat niet 
ingericht is volgens het stelsel. Art . 8 omschrijft 
de boelen voor  hen, die zich vóór 31 r 
1870 niet hebben opgegeven. 

e van deze uitmuntende verordening 
kan men te n op een resultaat wijzen , 
dat nog nergens verkregen is. 

t 1 Februari is men met de verandering 
der  privaten begonnen en nu zyn  r reeds 050 in 
werking, terwij l er  er  zich reeds 1100 aanvra-
gers hebben aangemeld. Vóór het einde van het 
jaar  hopen wij  de geheele gemeente met een mi-
nimum van 2000 woningen ingericht te hebben. 

e werkzaamheden, aan dcexpluitatie verbonden, 
komen in hoofdzaak hierop neer: het verzamelde 
huis- en straatvuil , asch enz. wordt op het ter-
rein gesorteerd; het eerste in de daartoe bestemde 
retorten verkoold. e aldus verkregen kool is 
nog niet ter  distributi e geschikt; zij  wordt gezift, 
het achtergeblevene wurdt door  een molen fij n 
geslagen. 

»ln dien toestand wordt de kool in gegalvani-
seerd-ijzeren emmers gedaan, die in de woningen 
der  ingezetenen worden gebracht. e man met de 
verwisseling, die tweemaal 's weeks plaatsvindt, 
belast, duet ingeval het verlangd wordt de kool 
in het daartoe aanwezige reservoir, verwisselt 
den vollen voor  den ledigen emmer en brengt 
dezen naar  het terrein , waar  hij  geledigd en ge-
reinigd wordt. e ophating geschiedt met schuiten. 

 Voor  den mest is reeds / 5. — per 3 betaald ; 
hij  wordt ook in balen van 100 kil o ii ƒ 0 . 80 
afgeleverd." 

N.id.it der  waterleiding en der  inrichtin g van 
koolbereiding een bezuek was gebracht, bestond 
het plan naar  de ambachtsschool te gaan. t 
ontbrak dus niet aan verscheidenheid, en toch 
was het oumogelyk alles te zien, waartoe den 
leden door  de leestcommissie de gelegenheid werd 
aangeboden; is er  wellicht niemand geweest om 
het museum van schilderijen van den heer -
boer  of het kabinet van het Bataafse h Genootschap 
een bezoek te brengen, dan wijt e men dit niet 
aan gebrek van belangstelling, maar  alleen aan 
de vri j  beperkte tijdruimte , waarover  de leden 
konden beschikken. 

e open rijtuigen , die ons naar  de ambachts-
school brachten, kwamen op dezen warmen dag 

zeer  te pas. Aan het doel van den tocht geko-
men , werden wij  door  het Bestuur  dar  ambachts-
school met de meeste welwillendheid ontvangen 
en rondgeleid, zoowel door  du leer- en werkza-
len in het oude gebouw als door  dc in aanbouw 
zijnde vergrooting, die door  de leerlingen wordt 
uitgevoerd en waurdour  hun uitmuntende gele-
genheid wordt aangeboden zich werkdadig te 
oefenen. Volgens het verslag over  het jaar 
18T Y 7 B telde de vereeniging 410 leden, 62 be-
gunstigers en 215 leerlingen, en werd door  de 
dames Criellaer t een deel van het haar  in eigen-
dom toebehoorend terrein kosteloos in erfpacht 
afgestaan ; op dezen grond worden de gebouwen 
geplaatst, din zoo hoog noodig zijn om het onder-
wys geregeld te kunnen geven cn die door  de 
teerlingen onder  toezicht van hunne onderwijzers 
vervaardigd worden. Werpt men een blik op 
den staat van ontvangsten en uitgaven, dan 
baart het verwondering dat het bestuur  met be-
trekkelij k geringe middelen zooveel kan tot stand 
brengen; een subsidie van ƒ 1 4 0 00 van de ge-
meente m en eene vnn ƒ 2 0 00 der  Pro-
vincie zijn wel is wnar  beduidende toelagen, 
maar  er  behoort overleg en energie toe om daar-
mede cene inichtin g van rui m 200 teerlingen in 
stuud te houden, te meer  daar  er  slechts ƒ507
aan schoolgelden ontvangen werd. Eene omschrij-
ving der  school en van het bezoek in de ver-
schillende leer- en werkzalen zou in dit verslag 
te veel ruimt e innemen en daarom bepuleu wij 
ons tot de vermelding, dat de bezoekers een 
gunstïgen indru k ontvingen van de wijze, waarop 
het onderwys gegeven wordt. Een woord van 
dank werd hiervoor  uan het bestuur  en aan deu 
verdienstelijken directeur, deu heer . de Vries, 
gebracht. 

Aan het hotel f gekomen, duurde het 
slechts korte tij d of de andere leden kwamen 
van hun bezoek aan Fijenoord terug en rui m hon-
derd personen vereenigden zich aun den gemeen-
schappelijkeu maaltij  in de achterzaal, die door 
hare ferme afmetingen en het uitlich t in den tuin 
uitmuntend geschikt is om, voora! gedurende de 
warme zomerdagen, een groot gezelschap te ont-
vangen. n had echter  liet nadeel dat de stem 
der  sprekers aan de huofdtafel niet genoegzaam 
in de zaal doordring, en hoewel daardoor  menig 
goed woord en geestig gezegde voor  velen ver-
loren ging, moet erkend worden dat het openen 
der  deuren aan de tuiiizyd e medewerkte tut het 
verkrygen eener  aangename  uchtverversclnng. 
Was de feestcommissie gelukkig iu de keuze van 
het lokaal, over  het diner  en de wijze van be-
diening werd door  velen geklaagd, hoewel dit 
gelukkigerwijze geen invloed had op de opge-
ruimd e stemming der  dischgenooten. Over  het 
menu kunnen wij  kort zijn; het geleek op andere 
menu's als het eeue ei op het andere. e heer 

T hud als middenstuk eene afbeelding der 
spoorwegbrug over  de s geplaatst en al wer-
den hierin niet dadelijk de lijnen van den heer 

s horkend, moet deze oplettendheid ge-
waardee-d worden. 

Vri j  spoedig begonnen de toasten; als vanzelf 
spreekt was de eerste op den Beschermheer, den 

g der  Nederlanden. p werd het -
stituut , zyn voorzitter, Prins k als bevor-
deraar  van handel en nijverheid, het welzijn van 

m en wat niet al gedronken. e heer 
, wethouder  van Amsterdam, beant-

woordde een dronk, hem door  den Burgemeester 
van m toegebracht, cn besprak de sa-
menwerking van m en Amsterdam. Waar 
die innig is, zeide spreker, kunnen de vruchten 
niet wogblyven en zijn aanzitten in levende lijv e 
aan den disch was het lastbaar  bewijs voor  deze 
stelling, want zijn vader  was een r 
en zijne moeder eene Amsterdam sche. Uit den 
mond van een medicinae doctor  zyn deze woor-
den merkwaardig, want zy' maken een axioma 
van hetgeen tot nogtoe in de wetenschap een 
onbewezen, maar  waarschijnlijk e onderstelling was. 

Van vele toasten is het beter  niet te spreken. 
n d-ii regel zijn zij  onschuldig, vaak onbetee-

kenend, maar  met de beste bedoeling kunnen 
er  voorkomen, die nadeelige werking uitoefenen. 
Word t een jongmensch in de lucht gestoken, om-
dat zijn oom of neef r  of Burgemeester  is, 
wie staat u borg dat dit jonge mensch het ge-
sprokene niet in vollen ernst opneemt en daarin 
meer ziet dan eene beleefdheid tegenover  zijn oom 
of tante, die de vleiende woorden aan den mond 
des sprekers deden ontvloeien ; wie kan de na-
deelige werking beoordeelen van een dergelijken 
waan op het karakter  van een jongmensch, die 
in het voorportaal staat van het groote gebouw, 
waarin hij  eenmaal, door  volharding en ij  ver, wel-
licht een goede plaats zal kunnen vinden. 

Een der  laatste toasten was op den beer  C. B. 
van der  Tak, den r  der  Publieke Werken 
te . Wat aan den rang van dien dronk 
ontbrak , werd dubbel goedgemaakt door  den 
mond, die hem instelde. t was Stieltjes, de man, 
als luitenant ontslagen, tot wien generaals en mi-
nisters zich om raad wenden; de man, die doctor 
is zonder  een academie bezocht te hebben, niet 
gewoon doctor, maar  doctor  honoris causa; die 
op lateren leeftijd het ingenieursvak ter  hand 
nam en in die wetenschap een standpunt heeft 
ingenomen, dat hem door  niemand betwist wordt, 
't Was de man, wiens naam alleen het denk-
beeld van gunstbejag en knechtcry' buitensluit, 
die den heer  Van der  Tak de welverdiende hulde 
toebracht, die hem daar  ter  plaatse wel aller-
eerst toekwam. Bescheiden en eenvoudig, zich 
nooit op den voorgrond plaatsende, altij d werk* 
zaam en onvermoeid; gereed om ieder  met zyn 
rijp e ondervinding van dienst te zyn, zonder  het 
misschien zelf te gevoelen, welke waarde zijne 
woorden hebben, ziedaar  het beeld van den man , 
wiens toast met de meeste geestdrift werd ge-
dronken. 

Zi t men na een welbesteden dag te midden 
van vrienden aan een feeatdisch, dan laat men 

ongemerkt de blikken over  de aanzittenden gaan -
raadpleegt men de geschiedenis der  individu's , wat 
biedt zich dan eene bonte verscheidenheid ann. 
Velen als de twee, die wij  zoo even noemden, 
hebben een zwaren kamp gestreden en met hunne 
talenten gewoekerd om eindelijk de schoone plaats 
te bekleeden, die zij  eervol verdiend hebben. 
Anderen hebben hun eindpunt bereikt als een 
biljartbal , die door  een geoefende queue in den 
zak wordt gerold. Vereischten zijn daarvoor: vol-
komen rondheid, d. [., een vorm, die iemand 
altij d in het onzekere Juut welke zyde hij  vóór 
zich heeft; gladheid en volslagen afwezigheid van 
wil om den rolweg te verlaten, zelfs al werkt 
men daarbij  andete ballen vau de baan om daar-
door  zelf aan het eindpunt te komen, 't Spreekt 
uls vanzelf dat zulk een bal zelden ecu rechte 
lij n boschryft, en als de stoot met het noo-
dige effect is gegeven, laat men den bal soms 
ongeloofelyk snel draaien, terwij l hij  voor  het 
minder  geoefende oog nog stilstaat. Geloof niet 
dat de klasse onzer  vakgenool.cn, die ik hieronder 
rangschik, onaangename menschen zijn. 't Tegen-
deel is waar. Vriendelijkhei d en goede vormen 
behooren tot de allereerste vereischten; aan tafel 
zijn het prettige gasten ; men kan het hun aan-
zien dat zij  voor  hun plezier  eten, drinken, pra-
ten en dat zij  volkomen tevreden zijn met de 
positie, die zij  zich op hunne manier  hebben ge-
maakt. Was het niet het nadeel, dat zij  anderen, 
meer  degelijken, eerlijken en minder  intrigee-
i enden personen doen lijden, men zuu waarlij k 
genegen zijn hun de hand te reiken en ul de 
voordeelen te gunnen, die zij  zich weten te ver-
schallen. 

r  waarlij k het wordt te warm om langer 
aau tafel te blijven; de e heeft hare 
schoone inrichtin g voor  de leden ven het -
tuut opengesteld en gretig wordt door  een uantal 
der  gasten van die vriendelijkhei d gebruik ge-
maakt. Onder  het genot van het schoone concert, 
dat dien avond gegeven werd, eu van gezelligeu 
kout met vrienden en bekenden, brak spoedig 
het oogenblik aan om zich t r ruste te begeven 
en nieuwe krachten te verzamelen voor  den dag 
van morgen. 

t verslag over  den tocht naar  de werken aan 
den k van d kan zeer  kort zijn ; in 
allen deele weid het programma voor  den dag 
van 0 Augustus gevolgd , luidende : 

uTocht ter  bezichtiging van de werken aan deu 
k van , waartoe te tien cn een half 

»ureu een stoomboot zal gereed liggen tegenover 
«de Groote " 

Werkelyk lag de boot gereed en toen rui m hon-
derd leden daarop plaats genomen hadden, werd 
het teeken tot de afvaart gegeven. Aan de hoof-
den gekomen, had de ontscheping plaats; de 
een volgde den ander  op het plankier , van-
waar  een stoomboot met eenige weinigen naai-
den overkant afstak, het verdere gezelschap iu het 
onwetende latende omtrent de dingen, die komen 
zouden. Na een oponthoud van een halfuur  iu 
het brandende der  zon, besloot men de terugreis 
naar  de boot te ondernemen en daar  te wachten 
totdat het den een of ander  zou behagen bevelen 
tot den terugtocht te geven. e leden der  feest-
commissie, die met het grootste deel van het 
gezelschap deze dwaze wandeling maakten, kon-
den de tot hen gerichte vragen niet beantwoor-
den ; in één woord, er  ontbrak leiding en het 
komt ons voor, dat personen, buiten dc feest-
commissie staande, hier  oppermachtig gehandeld 
hebben. Vandaar  was men het spoedig eens de 
feestcommissie, die zich den vurigen dag goed 
geweerd en tyd noch moeite gespaard had , niet 
verder lastig te vallen; men schikte zich in zijn 
lot en wachtte geduldig totdat het den weinigen 
bevoorrechten, die van het d in het bootje 
hailde'i plaats genomen, zou behagen terug te kee-
ren. Trouwens men kon ook niet anders handelen, 
daar  niemand zich verwaardigd had eenige in-
lichtingen tc geven omtrent den aard van het be-
zoek en de maatregelen, die genomen wiiren, otn 
het den leden aangenaam te maken. Volgens het 
programma hadden wij  daarop wel geen aan-
spraak, want de boot was op het bepaald-*  uur  van 

m afgevaren en kwam, al was het meer 
dan laat, daarterplaatse terug, maar  men mocht 
vooronderstellen, dat de tocht naar  den k van 

d geene uitzondering zou maken up de uit-
stapjes , die ieder  jaar  door  het  georga-
niseerd worden en waarbij  meu zich steeds tut 
taak stelt elkander  in welwillendheid en goede 
ontvangst de loef af te steken. 

Te m lag de boot aan het hotel -
graalf aan en velen der  leden vereenigden zicli 
duur  aan een maaltijd , om later  auu de Olllciei-en-
sociëteit in het Park een bezoek tc brengen. An-
deren begaven zich naar  het station om de terug-
rei ze te aanvaarden. 

Wy sluiten dit verslag met den wensch, dat bij 
een volgende samenkomst dc feestcommissie er 
op bedacht moge zyn om de leden voor  teleur-
stellingen te vrywaren, zooals zy uan den k 
van d ondervgiiden. Een krachti g optreden 
der  Commissie kan in deze alleen liet gewenschte 
doel bereiken; zij  zorge dat haar  taak niet door 
onbevoegden worde uitgeoefend en doe nimmer 
ai-tand van de leiding, welke haar  ullcun is toe-
vertrouwd. 

Correspondentie. 

e , tiet zich tot haar  leedwezen ge-

noodzaakt de opname van eenige toegezonden ar-

tikels tot volgende nommers uittestellen. Om 

plaatsruimte te winnen is het vervolg van het in 

nommer 31 voorkomende stuk over  bliksemaflei-

ders voor  ditmaal lerzyde gelegd. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

. 14
, te 11 oren, door  liet gemeentebestuur, 

bij  Erven Van de Werken: het bouwen van cene 
school voor  lager  onderwijs met het leveren en stel-
len vau liet ameublement. 

, te 12 uren, door  het ministerie van Gnan 
ciën: lo. hot bouwen van kantoren voor  post, tele-

f raphie enz. te . ; 2o. liet onder-
oud vaa- en het doen van eenige herstellingen aan 

de postkantoren te , , Utrecht ca -
drecht, alsmede aan het post- en telegraafkautoor  le 
Gouda. 

, te 12 uren, door  burg. cn welh.: de 
levering van brandstoffen ten behoeve van de open-
bare lagere en middelbare scholen ged. deu winter 
1876/77. 

, te 12 uren, door  burg. en wetli.: liet 
makeu eeuer  vaste brug over  de te oornialiseercn 
Siuzelgracüt bij  de t eu bijbehoorende 
werken. 

, te 2 urou, door  burg. eu weth.: dc le-
vering van 2G4 stère ouderboudsgnnt. 

, to 2 uren, door  J. B. Vroom, in e 
Wünberg: het bouwon vau ecu woonhuis aau

t aldaar. Aauw. door  dc architecten h 
(van Zwolle) te 12 uren. 

, tc '2'  . uren, door  liet gemeentebestuur 
vau Naardcn, iu liet geitouw van het prov. bestuur: 

 bouwen van eene school eu ouderwijxerswouing 
te Naarden. ) 

, te 3 uren, door  het bestuur  der 
Godshuizen ; eenige herstellingswerken ann dc tot die 
instelling belioorende gebouwen. 

, door  burg. en wetli. van : 
bet bouwen vau oen achoollokaul voor . U. . O. 
tc . 

, *  *»«

, te 11'/, uren, door  liet bestuur  der 
Amstcrdamschc Vorceuiging tot liet bouwen van ar-
beiderswoningen, in e Eensgezindheid: het bouwen 
vau 3 blokken arbeiderswoningen, samen voor  230 
gezinnen, op de Schans, tusschen de - en Zaag-
molen poort en. Bilj . inzenden bij  den secretaris Jhr. 

. W. , t 577. Aanw. 14 Aug., 
van 0 — 11 ureu. 

, tc 10 uren, door  den eerslnanw. 
ingenieur, in kamer A16 van kazerne no. 1: bet ver-
riekten van eeuige werkzaamheden ter  verbetering der 
Jtfizcrnecriii g voor  de torpedo-kompaguie te Brielle. 
Bilj . inz. a Aug., 'savonds G uren, op het bureau 
der  genie. 

l lel levaetalula, tc 11';, uren, door  den directeur 
en commandant der  marine: het doen van eenige on-
derhoudawerken aan de gebouwen eu verdere aange-
legenheden van 's s werf aldaar, o. a. liet leveren 
van ineeratoelen, het vorvaogen van dc zinken bedek-
king der  zie ken ui richtin g door  leieu, het aanbrengen 
van zijtakken ca wisselstukken iu dc spoorbaan op 
de Werf, het verlengen van eene aanlegplaats enz. 

uor», te 12 uren, bij . : hot bouwen van 
een varkenshok niet privaat, geheel van steen, op de 
hofstede bewoond door  C. , te 's-G raven polder. 

, tusschen 12 cn 2 uren, bij . J. 
Settcls, : de bouw van 2 perceclen, 
bevattende 14 woningen. 

e , tc 2 uren, door  |Üebr. Pot (te Winder -
schut): het bouwen van eeu woon- en achterhuis bij 
do Wittel er  brug, zonder  bijlevcrin g der  materialen. 

 te 5 . door  burg. e
liet bouweu eener  school en onderwijzerswoning al-
daar. 

, door  het dejiartement van koloniën: de 
levering van 13,504 riemen papier. . aan het ko-
loniaal etablissement te Amsterdam. 

, bij  N. Brauijes: dc levering, vóór 15 
Oct.. in dc bergplaats van het stoomgemaal van don 
Zuid Wijkermecrpoldcr , van 120,000 . beste West-
faalschc stceukoleu. 

, door  Z. Nijkamp: het bouwen vau 2 
woningen in dc c Zandstraat aldaar. 

t 'eudgum, hij . G. : liet bouwen eener 
royale dwarshuizing eu schuur  ouder  Aalzuin bij 

. 
Waenadag, 10 Aug. 

__, te 11 uren, door  het Bestuur  der -
lemsche brood- en meelfabriek, in het hotel e -
werik: het amoveeren en weder  opbouwen van een 
graanpalihiii s met maalgcbouw, enz. 

n . tc 12 uren, door  den burgemeester, 
iu het geniceuteliuis bij  J. Blok i het sloopen en ver-
bouwen van ccn woouhuis aldaar. Aanw. 12 Aug., te 

 uren. 
, te 2 uren, door  Wed. J. . C. 

, iu de : liet bouwen vaneen 
woouhuis met anucx pakhuis aldaar. Aanw. to 11 
uren. 

. te 5 uren, door  kerkvoogden der 
. gemeente, bij  W. . : het bouweu eener 

bewaarschool. Aanw. 14 Aug., le 11 uren. 

itoxiei. te 6 uren, door  het gemeentebestuur: het 
gereedmaken der  aardebaan en hel bestraten mot keien 
van den toegangsweg naar  de goederenloods van den 
Staatsspoorweg aldaar, benevens het maken van een 
klinkerweg van de e e naar  het station 
en eenige hiermee in verband staande werkeu. 

, 11 Aug. 

, te 10 uren, bij  J. v. d. Akker : het 
graven van ongeveer  2000 . wijk , in de graverij 
gelegen tc Nijelioltpade aan den grintweg nabij  de 
grens tusscheu Oost- O  Weststelling werf. 

, te 12 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zuken: het maken van den bovenbouw en van 
eenige andoro werken op en nabij  bet goedcronstation 
te Fijenoord. g / 01-7,000. 

itiuhriji . tc 12 uren, door  hot gemeentebestuur: 
het bepleistercu van het muurwerk van den toren tc 
Blokzijl . Aanw. te 10 uren. 

. te 12  uren, door  burg. on weth.: 
lo. het leveren cn plaatsen van eenige schoorpalsn 
enz. aan diepswallen der  gemeente; 2o. het verrichten 
vau herstellingen aan het gebouw der  brandwacht aan 
bet . Bilj . iuz. 16 Aug., '  avonds vdór 
7 uren. 

, te 2 uren, door  de maatschappij  lot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het Centraalbureau: het 
maken vau eene steenglooiing op het westelijk talud 
van een gedeelte spoorweg tusscheu Vught en . 

g ƒ50,000. 

, S Aug. 

, tc 12 uren, door  het ministerie van 
binuenl. zaken, nau liet gebouw van het prov. best.: 
bet bouwen eener  directie- en arbeiderswoning te Nes 
op Ameland. g ƒ S300. ) 

, te 12 uren, in het hotel e Wijnberg : 
het uitbreken der  bestaande klinkerbeslratin g buiten 
de voormalige Blauwpoort te Bolsward en liet weder 
instralen eener  nieuwe bestrating, met bijlevering vnn 
klinker s cn zand , lang 286 . Aanw. 1(1 Aug., van 
12—1 uur. 

, tc 1 uur , door  het ministerie vau bin-
nenl. taken -. de levering vaa 50,000 . scliaalkoleu, 
of zooveel meer  of mtuder  als zal blijken benoodigd 
te zijn. 

, te 6 uren. in het lokaal der  Spaarbank: 
het vergrooten van dit lokaal, bij  de e 
kerk. . bij  den architect Bouman. Aanw. 17 
Aug., tc 11 uron. 

,  Aug. 

, to 10 uren, door  den commandant der 
genie, iu don ; het herstellen van aardewerken 
te Goriucliom, , Woiidriclie m cn . 
Aanw.: te Uoriuchem en m 14 Aug., te 10 urou, 
aan te vangen tc Gorincliem, te Woudrichem en -
vestoin, 15 eu 16 Aug., zich aan tc melden bij  den 
opzichter  van fortificatië n to Woudrichem. 

, te 2 uren, iu e Wijnberg : het bouweu 
van ccn woonhuis aan de t aldaar. Aanw. 
to 12 uren. 

 bij . Allerslinï : eeue zeer  belangrijke
tiinmerin g (bijna nieuw) van de pastorie der . 
gemeente aldaar. Aauw. 14 Aug., tc 10 uren. 

, S  Aug. 
i . te 12 uren, door  burg. en weth.: o. 

de levering van bnlkijzcr , h. idem van ruim 32 ton 
platen. Aanw. van no. 1, 15 ou 17 Aug., telkens tc 
11 uren. 

, te 12 uren, door  burg. en weth.: lo. dc 
levering vau Engclsch-aardcn buizen voor  dc rioleti 
iu de , de Singel gracht, 
een gedeelte van den Stationsweg cu het Stations-
plein ; 20- het leveren eu leggen van hardslccncii 
trottoirban d eu iu de Willemstraat cu eeu gedeelte 
van het Stationsplciu; 3o. het metselen vau vergaar-
bakken, benevens het leggen der  rioolbuizen, het 
leveren en plaatsen van gegotoa-ijzercu roosters enz. 
voor  dc onder . geuoemde riolen. Aauw. 1G Aug., 
te 11 uren, 

, te 3 uren, door  den burgem. van 
Uostdougcradecl: het verwijden en uitdiepen van de 
Xijkerkstcr-opraar t over  eene lengte van 380 . 
Aanw. 17 Aug., te 2 uren. 

, te 3 uren, door  het bestuur  van het 2c 
dijksdistric t iu Overijsel, in e : het her-
stellen van een gedeelte der  Staphorstcr  Stouwe. Aanw. 
19 Aug., te 12 uren. 

 'savonds 7 uren, bij  Blankhart : het ver-
bouwen of vernieuwen van eenige bijgebouwen, be-
lioorende bij  het porcrcl van Schacp'nan in (e Bloe-
mendalstraat. Aauw. 16 Aug., te 'J uron. 

Olmdag, ii  Aug. 

, te 5 uren, door  kerkvoogden, bij  Wed. 
Van der : hot herstellen van eenig metselwerk 
aan dc kerk en den toren aldaar, eu het bepleisteren 
met Portland-cement van den buitenkant der  muren 
dier  kerk en toren, benevens het makeu van houten 
lichtkozijucn in de kerk. Aanw. 15 Aug., te 2 uren. 

Wehe, te 5 uren, door  burg. eu weth. vau , 
in het gemeentehuis:  leggea van een grintweg, 
van de hoofdstraat in liet dorp s af tot aan hut 
Uilnest, gcm. , lang 256!) . Aanw. 
10 Aug., te 3 uren, beginnende . 

, door  kerkvoogden der . gcm,, 
ten kantore van notaris Tadoma: hot bonwen vau eeu 
nieuw klokhuis bij  dc kerk aldaar. 

Weenadag, 13 Aug. 

, te 11 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zakeu: lo. het herstellen der  winter- eu storm-
schade, aan het afgegraven gedeelten van den -
ligsclicn dam ontstaan. g / 5850; 2o. het maken 
van een strekdam, met aanheciitingskrib, aan den 
rechteroever  en van 3 dwarskribbeu aan den linker -
oever  van de k ouder  de gemeeutcu Bergambacht 
en Streefkerk, tusschen de kilometerraaien 90 cu 01. 

g / 23,000. Aanw. vnn heide G Aug.; 3o. het 
opruimen van hot, nn gedeeltelijke sloopiug, nogaau-
wezige wruk van de stoomboot Groot-Ammer*, in de 

, tusschen dc kilometerraaien 121 en 122. 
Eex le», tc 12 uren, door  burg. en welh. van O-

doorn: liet verg. nut i u der  school lu Valthcrmond. 
, lc 12 uren, ten raad hui cc: het verbree-

den en hardmaken van een gedeelte «eg en dicht-
maken eener  brug, cn bet maken van duikers aldaar. 

, door  liet gemeeatebcst.: het maken van 
ruim 2100 . straatweg. . bij  den opzichter  G. 

, tc Spijkerboor. Aanw, S Aug. 

, 14 Aug. 

. tc 10'/, uren, iu het gemeentehuis: het 
maken eeuer  brug met 3 doorvaarten, over  de -
pert tc Fcrwoudc. Aauw. l'.l Aug., te 11 uren. 

, 18 Aug. 

, tu 12 uren, door  dc directie der 
Amslerd. , aan haar  bureau: het 
maken van 50,000 * rhsbeslag, met het leveren van 
wintcrmatcrialon , aan de kanaaldijken in liet voor-
malig westelijk . . bij  den oerstaanw, ingenieur, 
te Amsterdam cu den sectJeingenicur, te Velsen. 

, bij . E. de Wendt: het maken van 
eene nieuwe voorhuiziug ou molkenkolder  en belang-
rijk e vernieuwing aau de schuur, op de plaats in 
huur  bij . N. , bij l onder . 

, door  don dijkstool vau liet polderdistrict : 
het mnkeu van een griuhveg, vau den Zuidcrzeeachen 
straatweg af bij  het r  tot aan het Geldersche 

. 
, » Aug. 

, te 2 uren, door  dc maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: de 
levering van eikenhouten dwarsliggers eo van eiken 
wisselhout, in 2 perc. 

Weenadag, Aug. 

, tc 2 uren, in de consistoriekamer 
van de kerk der  Ned. . gemeente: het afbreken 
eener  bestaande eu het tcrzelfoe plaatse bouwen eener 
postorie. Aanw. 22 Aug., tusschen 2 en 4 uren. 

, 31 Aug. 

, te 2' . uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, aan bet gebouw vnn het prov. best.: 
het bauwen eener  draaibrug in het jaagpad bij  het 
fort Uitermecr, met verlegging van een gedeelto vau 
dat jaagpad en voor  het verdedigen van het kanaal 
boord tusschen g en den Omval. Aanw. 
26 Aug. g ƒ10,250. 

Weenadag, e . 

 te 12 uren, door  den ontvanger  der 
registratie en domeinen, bij  Wed. EekhofT: het ge-
deeltelijk slechten vnn het bastion 7, het vullen van 
graelitdeelen . het afbreken van profiel-en beklcediugs-
muren en hot maken van eeuige kunstwerken. 

,

, tc 12 uren, door  deu rentmeester  van 
het , rentambt , bij  P. van 
Sprundel: bet gedeeltelijk afbreken en wederopbouwen 

van het woonhuis op de tweede bouwhoeve in den 
, ia pacht bij n . Aanw. 

4 Sept., te 1 uur. 
Vaa  mt op 15 . 

, door  de . : 
de geheele of gedeeltelijke levering van 3800 J be-
laagd dennenhout. 

Afloop van Aanbestedingen. 

, 26 Juli : de levering aan de directie 
der  marine van : 

Perc. 1, ledoron stuurrecp: N. en A. W. , te 
, ƒ740. 

Perc. 2, idem: dezelfden, ƒ1795. 
Perc. 3, wit en geteerd touwwerk: Wed. G. 't t 

en Zn., tc , ƒ 9406.9G. 
Perc. 4, idem: Wed. Cool en Za., te , 

ƒ11 ,627. 
Perc. 5, idem: N. en A. W. , ƒ17,265 19. 
Perc. 0, idem: W. de Grmjter , te , 

/ 16,777.05. 
Perc. 7, idem: Wed. Cool en Zn., ƒ 11,129.02. 
Perc. 8, idom: t eu , te Amsterdam, 

f 7831.71. 
Perc. 9. idem: dezelfden, ƒ 7400. 
Perc. 10. idem: Wed. G. 't t en Za., ƒ12,550.80. 
Perc. 11, idem: W. J. de Voogd, te , 

ƒ13 ,00547. 
Perc. 12, idem: W. dc Gruijter , ƒ7821.72. 
Perc. 13, idem: N. en A. W. , /'366G.67. 
Perc. 14, idem: dezelfden,ƒ2563.53. 
Perc. 15, idem: . s cn Co., te , 

f 2530.99. 
Perc. 1G, schiemansgaren: N. en A. W. , 

ƒ 894.60. 
Perc. 17, zcilgaron enz.: Goudsche . Garen-

spinnerij, te Gouda, ƒ2203.50. 
Perc. 18, idem ; dezelfde, ƒ 1687.25. 
Perc. 19. ijzeren draadtouw: Geveke en Co., te Am-

sterdam, ƒ2711.51. 
Perc- 20, saai: Van p en Co., te , 

/ 1480. 
Perc. 21, idem: dezelfden, ƒ 1805; alles gegund. 

, 27 Juli : het verbouwen van het huis wijk 
B no. 427; gegund: metselwerk en hardsteen, Th. 

, le Breda, ƒ 779; timmerwerk, verveu en 
verdere bijlevering, G. , idem, ƒ1449. 

, 29 Juli : het doeu van eenige vernieuwin-
gen aan dc sociëteit Amicitia ; ingek. 6 biljetten, als: 
F. , te 's-Bosch, / 3313 
Gebr. , „  idem „  2689 
 Steenbergen, „  idem „  2594 

P. J. Sinners, „  idem „  25S5 
Th. , „  idem „  2467 
.1. C. Schellekcns, „  idem „  2220 

'a-llage, 31 Juli : het bouwen van een directeurs-, 
ccn opzichters- en ccn portierawouiug op het terrein 
der  gemecnlegasfabrick ; ingekomen 6 bilj. , als: 
P. Benncbrock, te . ƒ 58,(JG5 
W. P. Teeuwisse, „  idem w 50.221 
P. . Borgbans, „  idem „  48,100 
G. van Bergeu 

, „  idem „  45,000 
J. C. Tom, „  idem „  42.36S 
J. van h Jr., „  idem „  42,200 

, 31 Juli : het vernieuwen van de dorps-
straat met bijbehoorende werkzaamheden; iugek. 6 
bilj. , als: 
,T. Beugelsdyk, to Warmond, ƒ 3900.85 
N. Bijman, „  Wognum, „  3600. 
1). van Essen, „  Woubruggc, „  3345. 
W. A vnu , „  Soetcrwoude, „  3289. 
N. , „  Snssenheim, „  3224. 
A. Tcgelaar, „Warmond , „ 3 1 8 3. 
gegund. 

, 31 Juli : lo. het maken van den on-
derbouw eener  draaibrug over  de Nieuwe Vaart bij 
de werf e ; ingek. 14 bilj. , als: 

. , to Scboorl, f 2 ,000 

. Vlasman, „  Amsterdam, „  25,900 

. J. , „  idem „  24,400 
J. P. Cornelissen, „  idem „  23,727 

e Zwaau Jr . en 
, „  idem „  23.222 

('. , „  idem „  22,300 
J. J. Visser, „  idem „  21,500 

. , „  idem „  21,472 
Timmer en Furstncr, „  idem „  21,472 
A. , » idem „  20,600 
Schep ca Ambagtshcer, ,, idem „  20,100 

. C. Schaade, „  idem „  19,940 
. . vau , „  idem „  10.160 

W. J. van Berkuin, „  idom „  18,480 
2o. het maken en stellen van den metalen boven-

bouw voor  genoemde brug; ingok. 12 bilj. . als: 
Gebr. Figée. te , f 28,000. 
Uniou Acticn-Gesells. 

für Berg U u, „ , „  24.902. 
. Ncd. Grofsmederij, „ , „  22,042. 

e Jongh eu Co-, „  Oudewater, „  21,589. 
. J. Enthoven en Co., „ , „  21,500. 
. , „ , „  11,252. 

1>. A.vSchretlenenCo., „ , „  21,243. 
G. , „ , „  21,175. 
J. . Nering Bugel 

eu Co., „ , „  20,980. 
Gcvoke en Co., „  Amsterdam, „  20,500. 
0. W. , „  Antwerpen, „  20,340.60 

, „ , „  18,000. 
, 1 Aug.: net bouwen van een woouhuis met 

stalling; ingek. 8 bilj. , als: 
P. , te , ƒ 4200 

. , » idem „  3S74 
E. , „  idem „  3773 
J. . , „  idem „  3G89 
A. Ouweling. idem „  3684 
J. F. e rijs . „  idem „  3659 
J. de Vries, „  idem „  3040 
C. , „  idem „  3584 
geguud. 

, 1 Aug.: het bouwen van 14 woonhuizen 
in het Florapark ; ingek. 6 bilj. , als: 

. A. J. Taverne, te , f 119,706 
. A. Brakenburg, „ , „  112,490 

J. A. , „ , „  110,900 
A. C. Vink , „  Utrecht, . 110,536 
G. - van , „  Voorschoten, „  105,800 

. s „  Aarlaudervecn en 
C. J. van Vliet , „  Oudshoorn, ,. 105,330 

, 1 Aug.: het slatten der  Oudkerkstervaart 
over  eene lengte van 3450 str. ; ingekomen 10 
bilj. , als: 
W. T. . d. Veer, te , / 8100 

. Pijkstra , „ , „  7600 
J. Gras, „  Wijn» , ,. 7295 

. . Palstra, „  Fraueker, „  GG64 
. vnu Tongeren, „ , „  6320 

P. Plukkel, n , „  0100 
P. W. , „  Garijp , „  5985 
G. T. Praamstra, „  Veen wouden, 5849 
J . U. Uffelaar, „  Farmsum, „  5833 
T. . , i, Oudcbildtzij! ,  48S4 

Aneldaam, 2 Aug.: het boawen van een lokaal en 
kosterswoning, ingek. 5 bilj. , als: 
J. van de Braak, te Apeldoorn, ƒ 5300 
11. Wegerif, ,, idem „  5234 

. Wilfems, „  idem „  5200 
J. d staak, „  idem „  4967 
G. Wegerif, „  idem „  4725 
gegund. 

, 2 Aug.: de levering aan de artillerie-stapel-
en constructiemagazijnen van deunen-, grenen- en 
v ii run hu ut, in 3 perc. 
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E van 4 luizen; 
gegund aan G. de f 5709. 

, 2 Aug.: het maken van een los- en laad-

Jlaats; ingekomen 5 biljetten, als: 
, , te , ƒ 1130 
. Verheul, „  Charlois, .. 795 
. van der , „ , „  754 

C. de Bruijn , „  Overschie, 749 
11. , „ ,  739 

, 2 Aug.: het bouwen van een vill a enz.; 
minste inschr. was J. J. Visser, te , voor 
f 27,750. 

Appingedam, 2 Aug.: lo. het graven der  Zijldijk -
sterlocbt met aanleg eener  poalbesclioeiing langs den 
weg, 2o. de graving der  Oldijkstertocnt bij
pcre. 1 ingekomon 5 bilj. , als j 
J. Steenhof, 
J. Veendtjk, 
J . T- Wierimra . 
J. Veldkamp, 
J. . Uffelaar, 

tc Solwcrd, 
„  Obergum, 
„  Zijldijk , 
„  Bedum, 

Farmsum, 

ƒ 1346 
„  1050 
„  1025 
„  1020 
„  885 

perc. 2 iugek. 5 bilj- , als 
J. van Buren, te , ƒ 1 3 80 
J. Veldkamp, „  Bedum, „  964 
J. Steen bof. „  Solwcrd, „  9G0 
A. Schilthuis, „ , „  819 
J . . Uffelaar, „  Farmsum, „  820 
gegund. 

, 2 Aug.: het doen van eenige 
herstellingen aau de scholen te Stcenwijkerwold cu 
Eesvoen, alsmede het plaatsen vaa eenige vonders ia 
de buurtschap Scheerwolde; ingek. 2 bilj. , als: 
J. de Boer, te Zuidveea, ƒ 12S0 
F. Aberson, „  Stceuwijk, „  1209 

, 2 Aug.: bet doen van herstellingen 
aan sluizeu van bet waterschap , iu 2 perc.; 
voor  de massa iugek. 5 bilj. , als: 
A. J. Benninga, tc Bedum, ƒ 2500 

. , „  Ouderdeudam, „  2400 
T. Bos, „  idem „  2392 
J. . van , „  idem „  2319 

. . , „ . „  2275 

. 4 Aug.: het opruimen van ondiepten iu 
het kanaal de , prov. Noord Brabant; eenige 
inschr. was A. de , te Baardwijk , voor  ƒ10,748. 

g f 7960. 
, 4 Aug.: de levering aan de artillerie-stapel-

en constructiemagazijucn van: 153,900 . lood in 
staven ; ingek. G bilj. , als : 

. J. Enthoven eu Co., te , a ƒ 25.55 
W. n en Zn., „ , ,. „  25.51 
Gebr. Abrahams, „ , „  „  25.28 

. S. Stokvis eu Zn., „ , „  „  24.69 
Wed. G. , ideui „  „  24.6S 
G. J. , „ , „  „  24.59 
per  100 . 

, 5 Aug.: het maken van 23,000 . puin-
weg in den , bij ; minste in-
schrijver  was VV. van Zon, , voor  ƒ79,490. 

Nieuw» , 5 Aug.: de vertimmeriug der  school 
van den hoofdouderwijzer  Wolters; minste iuschr. was 
S. Straling, te Oude-Pekela, voor  /3960. 

1'trecht, 7 Aug.: het leveren van zaud tot het 
verbeteren vau bestaaude werkou iu dc Nieuwe . 
Waterlinie ; minste inschr. was J. van Straaten, te 
Utrecht, voor  ƒ 7900. 

, 7 Aug.: het verdiepen vau eenige vak-
ken vaart eu tocht in den ; 
iugek. 3 bilj. , als: 

. , ƒ 21,000 
A. k , „  16,490 
W. van deu Berg, „  14,997 

, 7 Aug.: lo. het onderhoud tot einde '78 
van eenige grintwegen nabij  de kom der  gemeente; 
gegund aan J. vau ue Velde, voor  ƒ 5 1 4 5; de hoogste 
lusch ri j  ving bedroeg ƒ7993. 

2o. dc levering van 60- tot 100,000 gele Goudsche 
stiaatklinkertjcs ; grgmid aan J. f Fz., te 

, voor  ƒ7.17 per  1000 stuks. 

, S Aug.: het bouwen van eene knlkloods 
het verplaatsen van de hulploods, hot maken van 
privaten enz. aan dc gasfabriek; i 'gek. 4 bilj. , als: 
G. van Berkuin, te Arnhem, ƒ 5689 

. van e Sand, ,, idem „  529S 
J . Teuniasen, „  idem „  5010 
A. W. k en 

G. . v. d. , „  idem „  45S5 

i , 8 Aug.: het bouwen van een schoollokaal 
bij  de burgerschool voor  jongen»; hoogste inschrijvers 
wurcn Jansen cu , lc Utrecht, voor  /7027; 
minste inschrijver . J. Nederhorst, te Gouda, voor 
f 5879. 

, 9 Aug.: liet makeu van ijzeren hekken 
voor  ramen van 's s kleedingmagaziju aldaar; 
minste inschr. was T. J. Scholte, te Amsterdam, 
voor  / 1295. 
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Uranlnaen, (J Aug: lo. het bouweu van een school-
gebouw cn verrichten van vordert werken in dc

 als: /33,835, c0, 
/30.9S7, /W.WO .  en, van . Sclioltens. te 

 29,140. 
2o. het vervcu van bruggen cn hrugwachtcrsliuisjcs; 

minste iotrlir . was . Alsemn, te (Jroniugen, voor 
/ 

3o. het leveren van u gootplateu: 
minste inscltr. waren Eugelinun en Van Stiriini , te 

, voor / 874. 
, 10 Aut;., lo. het bouweu eener  loods tot 

burging van l naast, liet spoorweg-
station ; minste inschrijver  was A. , 
C , voor  /228S. 

lo. het bouwen eener  idem tot berging van idem 
op het terrein van den Staatsspoorweg aan do Nieuwe 

t te Utrecht, benevens het aanbrengen van 
beschietingen en/., aan de bestaande loods rn het 
stellen van rasterwerken aldaar: minste inscbr. wal 
A. Bons, te Utrecht, voor/399S. 

Berichten en mededeelingen. 

. 

's Gravenhage. e r van Financiën 
brengt ter  kennis van belanghebbenden, dat op 

g 2 October e. k. cn volgende dagen al-
daar  cen vergelijkend examen van candidatcn voor 
de betrekking vun udspirant-landmeter bij  liPt 
kadaster  zul plaats hebben. 

t aantal te vervullen plaatsen zal nader  wor-
 bekend gemaakt. 
e candidatcn behooren zich bij  een op zegel 

geschreven request tot den r te wenden. 
Verzoekschriften, welke na 10 September a. s. 
inkomen , worden buiten aanmerking gelaten. 
Verdere bijzonderheden bevat de «Staatscourant" 
van 21 November  1874. 

— Bij . besluit van .30 Juli jl . zijn gewij-
zigd de artt . 36 en 38 van het besluit van 9 
Juli 1870, tot regeling van het algemeen toezicht 
op de spoorwegdiensten, waardoor  thans het vol-
gende is bepaald : 

j  elke spoorwegonderneming is teu minste 
één r op de spoorwegdiensten. Aan 
de ingenieurs en opzichters van den Waterstaat 
en van den aanleg der  Staatsspoorwegen en aan 
de ingenieurs van het Stoomwezen kan door  den 

r  van Binnenlandsche Zaken lust tot onder-
zoek van een bepaalde zaak worden gegeven, of 
ook een afzonderlijk gedeelte van het dagelijksch 
toezicht worden opgedragen. t dit laatste 
pluat6, dan komen die umbtenuren tot den d 
in dezelfde verhouding als de s op 
de spoorwegdiensten. 

e inslructien voor dc ingenieurs en -
zieners worden , onder  goedkeuring, van den -
nister  van Binnenlundsche Zaken, door  den ruud 
van toezicht op de spoorwegen vastgesteld. 

— Bij  beschikking van 10 Augustus is uun J . 
A. van Tienhoven, te Werkendam, vergunning 
verleend voor een stoomsleepdienst in de provin-
cie Groningen , op de rivier de Eems en in de 
buiteuhuven te . 

— n de vergadering van den Gemeenteraad, 
den 8 dezer  gehouden, werd ter  tafel gebracht 
het afwijzend preadvies op cen verzoek van den 
heer  E. G. y te Amsterdam , om concessie 
voor  den aanleg van een pier  aan het zeestrand 
te Scheveningen, tegenover het l d'Orange. 

e heeren e Pinto, Verhuéll en n stellen 
schriftelij k voor  deze zauk uan te houden tot ua 
een onderzoek, door  deskundigen ingesteld om-
trent de ul- of met-hinderlijkhei d eener  pier te 
Scheveningen. 

e Voorzitter  merkt op, dut reeds vroeger de 
meen'ugen vun verschillende corporation en perso-
nen omtrent dit punt ziju geraadpleegd en begrijpt 
uiet, waartoe  nieuwe enquête zou dienen. 

e heer e Pinto acht de belangen van de 
visscherij  en de badplaats wel te vereenigen en 
is overtuigd, dut hier de vrees voor  gevaar  voor 
de pinken esuigetlttS overdreven is; hij  wenscht 
derhalve onpurtijdig e deskundigen te ruadplegeu. 

e Voortitte r  merkt op, dut vroeger  ouk on-
 onderzoek is ingesteld. 

Ten slotte wordt hot voorstel vun den heer 
e Pinto om de zuak te stellen in handen eeuer 

commissie van vij f leden uit deu , na eenige 
discussie, aangenomen met 24 tegen 3 stemmen. 

 Bij  de firm a Bulla en Zonen 
alhier  zijn een puur  photogruuimen vnn een vrou-
wenbeeld gedeponeerd door r  Fock. Wat 
zou hiermede bedoeld worden, hetzelfde wat 
Gerard And ran ïn zijn s proportions du corps 
huiuain, mesurées sur les plus belles ligures de 

"  reeds uiteenzette, of iets anders? 

 Burgemeester en Wethouders hebben , 
op een traktement van ƒ 7 0 's maand*, benoemd 
tot tijdelij k opzichter bij  de gemeentewerken den 
heer P. Stornebrink, thans iu die betrekking 
werkzaam hij  de gemeente . 

e heer F. Zwart , particulier  archi-
tect alhier, is door  den Ueineenteraad benoemd 
tot lijdelij k opvolger  van onzen gemeente-architect, 
die met 15 Augustus a. . op verzoek als zoo-
danig eervol ontslagen is. c heer  Zwart heeft 
zich ook bereid verklaard den definitieven opvol-
ger  van den heer k te worden. 

. 

E. . . 

tl 

Specialiteit  machines ter  bewerking van 

 en schetsen op aanvrage. 

Ontmanteling van . 

e ONTVANGE  der E en -
N te Groningen zal op Woensdag den 0d' n 

September  187G, des middags te 12 uur , ten 
huize van mejufvrouw de Weduwe F al-
daar, in het openbaar  aanbesteden: 

Nlt . Be te verwerken hoeveelheden bedragen 
onder  anderen in ronde getallen: 

 JA' 1

e besteding geschiedt hij  enkele inschrijving . 
Bestek cn teekening liggen na 12 Augustus 

1876 ter  inzage aan de kantoren der e 
en n te Winschoten, Assen,
en Groningen, en zijn aan laatstgenoemd kantoor 
tegen betaling van een gulden te bekomen. 

e aanwijzing in loco wordt gegeven op g 
den 4d r n September, des voormiddags tc 10 uur. 
Nadere inlichtingen zijn dagelijks te bekomen 
bij den hoofdopzichter  A. , aan de 

 bij  de t te Groningen. op 
alle werkdagen van den 21",* B Augustus tot den 
2d , n September  1870, des voormiddags van 9 tot 
12 uur. 

e 

voor  de geheele of gedeeltelijke 
levering van 3800 . bezaagd 

T voor  de bintlagen 
en vloeren van bet op Feijenoord 
io aanbouw lijnde Entrepotpakhuis. 

E . 

Openbare Verkooping 
e ONTVANGE  der E en -

N te  zal op
en zoo noodig op de volgende dagen, des voor-
middags telkens ten 10 ure, in het Hotel *Schaap'\ 
achter bet Stadhuis te ,

1.

2.

4.

5.

0.
Voorhanden te Amsterdam,

Geertruidenberg, Grave, 's Hertogenbosch, Naar-
den , Neuzen , Nijmegen , Utrecht, Willemstad en 
Woerden. 

 verkooping der goederen, hiervoor genoemd 
onder n°. 1 tot cn met 5, geschiedt in afzonder-
lijke knopen, in onder-massa's en in éëne gene-
rale massa. 

 onder-massa bevat ile cuurmonden, de 
8**  ét kogels, granaten en oud gegoten gzer, de 
3d*  het gesmeed of geslagen ijzer en de andere 
melulen en de generate massa idle goederen, hier-
voor vermeld onder n°. i tot en met 5. 

 gaveren worden in massa verkocht. 

Verkoopboekjes, aanwijzende de beschrijving der 
te verkoopen goederen, de voorwaarden en ver-
schillende andere mededeelingen, zijn tegen be-
taling vun ƒ 0 , 25 verkrijgbaa r by de Ontvangeis 
der e en n te Amaterdam ,

 Oosterhout (N ui ud-Bru bun t), Grave, 
's Hertogenbosch , Weesp, Hulst, Nijmegen, 
Utrecht, Zevenbergen en Woerden , benevens by 
alle andere Ontvangers der e en , 
tegen vooruitbetaling van f 0,25. 

t gekochte moet weggevoerd zijn binnen 
 (niet in »yf weken, zooals abusi-

velyk in de verspreide verkoopbuekjes vermeld 
staat) nu de linale toewijzing. 

Zij , die in hel bezit zyn van 
 en 

 eu deze werken willen verkoopen , gelieven 
per briefkaar t daurvun prijsopgaaf te doen aan 
de Boekhandelaar  A. VAN N te Tiet. 

Openbare Aanbesteding. 
 en S der  ge-

meente  zullen op
 ten 12 ure des middags, op 

het , iu tiet openbaar en by enkele in-
schrijvin g in twee perceelen en in nioN.su doen 
aanbesteden : 

l e . 

2c . 

e voorwaarden dezer  nanhesteding zijn uit-
sluitend te verkrijgen ter j  der  gemeente 
tegen betaling van fi, en liggen voorts ter -
zage ten kantore van de afdeeling  Wer-
ken, tijdelij k gevestigd in het voormalig Oude-
manhuis. 

Nadere inlichtingen /uilen aan het bureau van 
den r  der  Publieke Werken worden ver-
strekt. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
Amsterdam, N TEX . 

9 Augustus 1876. lie Secretaris, 

E . 

Aanbesteding. 
Op Zaturdag 26 Augustus 1876, des middags 

ten 12 uur , zul 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 Jj  31 van het Bestek. 

t Bestek met teekening ligt ter  lezing aan 
het Technisch Bureau vnn de j 
te Amsterdam, en non 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 por  exemplaar. 

n worden gegeven door  den Eerst-

u , t 633 te 

Amsterdam, en den r te Velsen. 

, 1 Augustus 1876. 

, 
Voortitter. 

J. W. . S VA N , 
 tt'aurnemend Secretaris. 

N \.\ . 

e s zijn steeds in diverse afmetin-
gen voorhanden, of kunnen anders in zeer  korten 
tyd worden geleverd. 

S & VAN . 
, 

Nieuwehaven N.zijde 55, . 

 ii  E E X . 

 ra alle ander,' 
 voor ,

ten en Aannemers worden ten spoedigste naar 
opgave met de meeste accuratesse en  tot 
buitengewoon lage prijzen geleverd. 

Groote voorraad en ruim e keuze van
 i„ 

rollen cn vellen,  wit
getint, verschillen,le soorten
zeer  geschikt  groote uitslagen en alle andert 
Teeken- cn

Verkrjjtibaar bij T h . J .  te Utrecht. 

k „de e " 
 4

t e
Vervaardigen zeer  practisch ingcrigte

 volgens eigene coa-

Verwarming' en Ventilering 
V A N O E U O U W E N . 

e Ondergeteekenden bevelen zich aan roer 
het leveren vun 1

 door  middel van warme tucht, warn 
water of stoom. 

 nieuw nommer 54, 

0 T T E A . 

.  &, ZOON 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

E N 

V A  ÜE! , 
geeft berigt dat door  baar tut eenige A  voor d 

verkoop van  zijn aangesteld: 

S & . C ». te Amsterdam en 
E T & . Co. te , 

door wie ook tot het  inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel 
Sedcrland aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de  lleltweg N°. 3, te Amsterda 

k van , Specialiteiten iu 
, , -

en . 

N VA N N 

 ie 1.

. 

.  le . 
FA  en N van  en 

. alle suorten van 
 geijkte
 enz. u u . 

Prys voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 

twee regels p . 15.— 

dri e regels . . 20.— 

Pleynler  ét 1'otnp. Amsterdam. Alle bou.om»-
meniën in cement, gips, ent, l'ortl.riJ.Cement a ƒ7.25 T

Arnhem.ecker h 

« u n » terreinen te Vel» te koop, alle' 
gunstig.! gelegen. Adres den r  VAN ï 

E , te Arnhem. 

l i e d r u k . bi, li. W.  Ut l l  i . c*  - A l k w  mm  JU

Elfde . ÏT°.
f l te l sahuwBA V. il ' i u .1 a Zondag 20 Augustus 1876. 

VOO

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

: 

Vmehjjn t Zoud»g.. Prij . per  S ntmuie. f 1.115. n .bonntert zich «oor 

een . Afzomlerlijk e nuuiiu.r*  bij  vooruitbestollinir  15 cent.. 

All e stukken en n te n aan 

4e e te . 

: 

Van 1—5 irgcli ƒ 1.—, venlcr  voor  eiken regel [ilaatsniiintc 20 rents eu 10 rents 
vuur  cen nominer  V U het blad. Advertentien vour  het buiteulau.i 23ecutsperrend. 

N OP l»E E
. 

Üe .Exposition liiienmtional u  et de 
Snuvetaire"  , thans to Brussel , onder-
scheidt rich vnn vele andere tontoonttelNngon* met 
welker  « ra lagen wij  in couranten en tijdschrifte n 
uveristmoind worden, duardour. dat üj een «pe-
daal doel beo.i^t. dal dit een nutti g doel is, cn 
dat zij  vrijwe l »/,' s'* ,11 l  nmS heeten. 

Speciale teu toonstellingen aU de hier  bedoelde 
hebben reeds dit voor  boven algemeene, dat /.e 
gemakkelijker te overzien zijn, daardoor  beter  ge-
schikt om bestudeerd te worden, en dat omtrent 
<le toelating van vour  werpen nauwkeuriger  kan 
werden te werk gegaan. 

Toch staat men ook hier  verbaasd hoevele 
Voorwerpen, die inde verte niet met gezondheids-
leer of reddingsmiddelen te maken hebben, in het 

k le Brussel zijn binnengesmokkeld. Te meer 
dae| met werkelij k belangrijke zaken de lokalen 
ul vrijwe l gevuld zijn. Zoo moet n'' . 5 der  Oos-
tenrijksche Aldeeling blijkens den catalogus blik -
semafleiders voorttellen ; tentoongesteld was echter 
onder dat nommer een iZahnbürsten-Tiockner." 

Een tafeltje met s parfumerieën mocht 
wel niel ontbreken. 

n de Uuitsclie afdeeling is onder  n" .  1 ten-
toongesteld een modelletje van het pomprud van 
Overmars. k vooronderstel, dat meu dit toestel 
wel bij  Nederlaod zou gevonden hebben, hadde 
het iets te maken met hygiene of sauvetage. 

n de Vl« klasse, , inoyens piévcntifs 
et eauvelage applique*  ii t'industrie , is te recht in 
de ' sectie eene plaats gegeven aan: 

 . Chaiidières etc. 
5"  Appareifs de süreté, soupapes, manomè-

trea etc 
ü°. Procédés destines a prevenir  les incrusta-

tions etc. 
e diverse werktuigkundig e tijdsein iften brengen 

ons telkens nieuwe uitvindingen, uls daar  zijn : 
meer  ofminderonuntplolbar e stoomketels, nieuwe 
veiligheidskleppen die geene vermeerdering van 
spanning toelaten, enzuovooris. 

Nu wordt men in du vak wel is waar  op den 
langen duur  pessimist, doch licht d;it ouder  liet 
tal van ueigelijke uitvindingen iets nuttigs schuilt. 
e:i was de Brusselsche tentoonstelling de plaats 
om zichtbaar  vuor te stellen ul wal kan strekken, 
om de zoo vreeselijke ketelontploftingen tc voor-
komen. k moet bekennen le dien opzichte boogtl 
teleurgesteld te tijn . t volgende moge deze 
uitspraak slaven, lk volg daarbij  voor  het gemak 
den catalogus. 

Niet 't minst belangrijk is n" . 175 van het
sche Jtijk. 

liet r  Verein für  Uninpfkesselbe-
tiieb"  vertoont een aantal stukken ketelplautijzer, 
klinknagels; enz-, alkoinsiig uit afgekeurde stoom-
ketels, en de verschillende meest voorkomende 
gebreken aiiiitoonende; alsmede een aantal mon-
sters ketelsteen, sommige van monsterachtige 
dimensies; een en ander lol i fschrikkend voor-
beeld dienende. 

Ook zijn eauwetig de verschillende hoogst nut-
tige publicul.es of uFlugblutter" , tot heden door 
liet Veiein voor  zijne leden uitgegeven i,tliaii s 
komt dit uit uls een geregeld tijdschrift) , «ooals 
ook geschiedt door  de Wiener  Uumpfkesscl-Unter-
suchungs und Versicherungs-Oesellscliult. 

Een handig toestel om ketelplaatijzer te be-
proeven, door  na te gaan tot welken hoek het kan 
omgebogen worden, is mede vertoond. 

t r  Verein is nagenoeg het voor-
naamste van de '21 Vereine, welke in het e 

k en Oostenrijk, in gedeeltelijke navolging vau 
de bekende, in 1855 door  E.iirbair n opgerichte 

r  Steam Users Association nog uiilangs 
zijn opgericht. t schijnt dat het ltykstoezicht 
vun dien aard was, dut deze veieenigingen met 
vmchl kunnen arbeiden, en mag bij  sommige de 
inspecties der  beambten van de Vereeniging de 

s vervangen. 

t r  Verein geeft op een groot 
tableuu hare lorinuti e ann ; ik ontleen hieraan, dat 
het personeel in 187b"  bedroeg 4 ,
Assistent eu 1 Schreiber, die ui 0 verricht 
hebben 8ti*2 uitwendige inspecties, 582 inwendige, 
303 beproevingen eu 115 buitengewone inspecties 
(proeven omtrent kolenverbruik , indicateurproe-
ven enz) t uantal ketels, dat bij  liet Veiein 
is ingeschreven, bedraagt 1221. 

Uit deze cijfers U men mogen alleiden, dat 
büzotuleie soig aan de inspecties kan besteed 
Wurden, eudut het talrijke  personeel nog wel eeni-
geu vrijen tij d zal overhouden. 

Zoowel wat deze cijfers als wnthetmeerendeel 
der inzendingen betreft, e ons t 
evenwel gerust hebben kunnen concurreeren. e 
qunestie van - tegenover  particulier  toe-
zicht (dat toezicht noodig is, zal wel niet be-
twijfel d worden) hier te bespreken, zoude ons te 
ver  voeren; alléén dit ; een Verein als 't hierboven 
bedoelde kan . als 't noodig is, niet zoo krachti g 
optreden nis cen behoorlijk . doeh 
zich daarentegen weder  bezighouden met ver-
scheidene zaken die minder  essentieel de veilig-
heid betreffen dan wel de economie, als proeven 
omtrent kolenverbruik , verbeteringen, keuring 
van stokers en machinisten, al hetgeen de niet-
zaakkundigfl stoomverbruiker  voor  eene geringe 
contributi e als 't ware op den koop took rijgt . 

 17Ü en 17!l zijn verzamelingen van mano-
meters, peiltoestellen, veiligheidskleppen, water-
vlotters enz. (ook lllack' s ularmtluiten , door eeu 
licht smeltbare schijf werkende) respectievelijk van 
de  bekende firma's  J. E. VV. Blanche en C ü . 
ie , en , z eu , 
te . Een eu antler  munt meer  uit door 
nette afwerking dan wel door  nieuwe vinding. 

e dubbele , h. t. . nog 
weinig bekend, zijn, naar  ik meen, in 't e 
rij k als officieele controle nieters . t 
 een gewone manometer, doch met 2 buizen, 

dus ook mei S schalen, welke elkaar  cunlrolec-
ren; daar het al zeer  toevallig zou zijn indien 
beide veeren dezelfde fout of afwijkin g vertoonden. 

e universeele anti-ketelsteeiuniddelen, als hij 
'Jostenrijk o. a. in n" . 47 vermeld, kunnen wel 
net stilzwijgen voorbijgegaan worden. 

België vertoont een klein aantal horizontale en 
.erticale locomobielen, wjarvan sommige de werk-
uigen en pompen in beweging brengen.

..etels noefa machines vertonnen iels bijzonders, 
of het moest zijn , dat de toegestane stoomspnn-
ning voor de meeste vri j  li jog is (ti atm.). de ke-
tels slechts enkel geklonken, en de mangaten bij 
voorkeur  zonder  versterkingsring zijn (*). 

e verticale ketels bieden over 't algemeen een 
minimum van stoomniimte aau. 

Onder  n" . 2U9 exposeert de n Association pour 
la surveillance des chaudières, (directeur  do heer 
Viucolte) eene ziister-vereeniging van 't -
buiger  Verein, iets dergelijks als dit laatste. Bij 
elk stuk is eene etiquette, vermeldende de her-
komst of samenstelling, wat bij  de e groep 
niet het geval is; de laatste is echter  beter te 
beslchtigen eu niet zoo op elkander  gestapeld. 

N" . 210 is een ketel, opgegeven voor 50 , 
uit de gunstig bekende fabriek van Petry Chnu 
doir , te , patent van den heer  J. liar  be. e 
ketel, netjes afgewerkt, bestaat uit twee groe-
pen waterpijpen van  8 . diameter; onder 
de eerste groep wordt gestookt; deze groepen 
monden uit in dri e min of meer  vierkante reser-
voirs , die elk door eeu verbindingshils met een 
cilind i ischen bovenketel van 1 . diameter  in ver-
binding staan. Van dezen laatste <lient de heltt als 
stoomruimte; bovendien is er  nog een stoomdom. 

t princip e van de zoogenaamde incxplosible, 
alleen tubulaii e ketels, is hier  dus voor de helft 
behouden. e pijpen zijn hellend geplaatst naar 
het middelste reservoir, dat van voldoende af-
meting, van een mangat is voorzien, en waaraan 
te recht de spuikraau is bevestigd. 

j  water, dat veel hi>rden ketelsteen uizet, zou 
ik de inrichtin g toch niet verkiezen. 

Van de hitt e wordt goed parti j  getrokken eu 
geloof ik gaarne, dal bij  tamelijk zuiver voeding** 
water de ketel goed voldoet en niini g stookt. r 
Wórd t opgegeven, dat met 1 . kolen 10 . 
water  verdampt wordt. Verschillende attesten 
van Belgische industrieeleu luiden zeer  gunstig. 

n den bodem van het achterste vierkante re-
servoir  (dat de laatste hitt e bekomt) is aange-
bracht wal de uitvinder  als hoofdzaak beschouwt, 
de »tampon c preservauurdesexp los ión t ." 
liet is een ijzeren schijf van  11* . diame-
ter, niet een randje van tin of smeltbaar  alliage 
voorzien, en min of meer  conisch in de ketel-
plaat gedreven. Een knevel auu den binnenkant 
moei beletten, dat na afkoeling en contractie van 
deu ketel de schjjf naur  binnen loswerkt. 

Gaat de stooiuspanning een zekere grens te 
boven, dan woidt het randje metaal gesmolten, 
de schijf uitgedreven en de ketel leeggeblazen. 

e uitvinder  beweert de mindere of meerdere 
dikt e eu kegelvormigheid der  scnijf nauwkeurig 
te kunnen bepuleu zóó, dat luj  vooral'  gestelde 
stuouispanuiug de inrichtin g werkt. y wil hier-
mede tegemoetkomen uau de mogelyke slechte 

[*) Toch wuriki i u ul» „iucxpiutiUi: "  betiteld. 

werking vnn veiligheidskleppen en aan de raad* 
schichtige plotselinge stoomvorrningen van hooge 
Npnuning, welke laatste echter  meer  zijn uitge-
vonden om bij  explos:es de onderzoekers op een 
dwaalspoor te brengen. 

Onder  ii" . 217, 220. 232, 235—203 (deze als 
depothouder van de beroemde firma  Schalier en 

, 205—280 zijn mede een aantal ke-
tel-appendages tentoongesteld, ook nl niet veel 
nieuws opleverende. e manometers met -
parente wijzerplaat en verlichtin g zijn aan te beve-
len voor  stoomschepen, locomotieven als anders-
zins bij  avonddienst. e vlotters ziju beter  dan 
men r.e meest h t.  op kelels aantreft: bet
heel is namelijk in een gegoten kast, soms te-
vens pol voor de veiligheidskleppen, besloten, 
terwij l een wijzer de verandering in het water-
peil aangeeft en bovendien hoog-  laagwatei-
alai-mfluilen aanwezig zijn. e pakkingbus. die 
bij  gewone vlotters meestal d n stoker  aanleiding 
geeft den vlotter  vast te zetten, is bier  vermeden. 

N" . 223 is een buizenketel van e Naeyer  Sc 

O . le Brussel, het midden houdende tussehen 
de Belleville- en , en waarschijnlij k al 
even natten stoom gevende als dez". e sluit-
stukkeu onderstel ik van »fonle malleable"  te 
zijn ; de bevestiging is vri j  eenvoudig door ge-
wone knevels. e ketel in quaestie is opgegeven 
40 . en bestaat uit 00 pijpen van 10 . 

N u . 221 is een automatisch voedingtoestel van 
A. x te Brussel, waarmede de ketel steeds 
op een zelfde peil heet gehouden tc worden. n 
hoofdzaak is het een groote uietij/eren kraan met 
uieehlere compartimenten, waarvan de plug door 
de machine in voortdurende beweging wordt ge-
bracht. e diverse vakken vau de kraan komen 
achtervolgen» iu gemeenschap met eeu waterre-
servoir, dat hooger  dan dc ketel en kraan moet 
geplaatst .yn (in vele gevallen niet best te ver-
wezenlijken), de stoom rui m te in den ketel, en 
i'e waterruimte. 

Natuurlij k heet dit toestel uempècher radicalc-
ineni les explosions". j  dunkt een gewone voe-
dingspomp is wel zoo doelmatig. 

N" . 245 (niet in werking) is een merkwaardige 
ketel van e te NlttOve. u 
het vuur  ligt overdwars een kleine cilindrische 
ketel, vervolgens gaat de vlam langs een aantal 
in het vuurkauaal achter  elkaar  geplaatste platte 
stukkeu, 1 hoog en breed, eu niet meer 
dan 10""  diep. Nutuurlij k met een voldoend aan-
tal steuubuuteii voorzien. Boven is overlangs 
een cilindrische ketel geplaatst, voornamelijk als 

e dienende. n de smalle platte zij-
vlakken zijn eeu aantal geschroefde koperen plug-
gen , die hel schoonmaken door  bijzond ire schra-
pers toelaten. Natuurlij k heet deze ketel onoiit-
plefbanr eu was alle verdere discussie met den 
uitvinder  overbodig ua zijne verzekering, dat de 
aanzetting van ketelsteen geen naum mocht hebben. 

N' . 270 is eeu fraaie luchtvervei-schings-iiiachine 
voor  mijnen, uit de fabriek der  Société Anonyme 
des ateliers do construction de la e (voor-
heen Cli . , te , welke aan 't werk 
was en stoom ontving van een buuenketct als 
bij  ii' . 223 vermeld. t peilglas was hij  dezen 
laatste vri j  rustig, doidi bedroeg tijdens mijn be-
zoek de spanning slechts 2 atm. en liep de ma-
chine uiterst langzaam. 

V - 273 is eeu net afgewerkte locomobile met 
staanden ketel, van de Société Anoiiy me de 
tuuille t et l ine. 

Bij  de producten onder  n . 274 van le Vieiüe 
, is een fragment van cen stoomketel, 

waarin eeu stuk zink is opgehangen ter  voorkoming 
V U ketelsteen, alsmede een dergelijk stuk zink 
na volbra.dite werking. — t zink heet, door 
galvanische werking niet de ketelstceiivormeudo 
elementen een ziukzout aan te gaan en zuo het 
ijzer  schoon te honden. By machines met opper-
vlak condensatie is het middel met meer  ol'  min-
der goed gevolg aangewend; bij  gewone ketels 
moet de werking wel eenigszins betwijfeld worden. 

Verdere explicatie ontbrak ook bij  dit nummer. 
li j  ziju verscheidene machine- met 

ketels (meest kleine verticale) tentoongesteld, van 
«le bekende fabriek e te Parij s 
(ii" . 34 en 112), alle goed afgewerkt, iets nieuws 
is dit echicr  niet. 

N" . 121 is eeu verticale locomobile van A. Bik-
kers te ; in den vuurhaard zijn U-vor-
mige waterbuizen geplaatst, eu mag dus wel met 
niet anders dan regenwater  gestookt wo.den; 
voorts is de sluoiuruimte wederom een mini -
mum. e machines zelven zyn goed afgewerkt. 

r ut Pinel, te , geven onder  n". 

110 een aantal ketel-appendages, waaronder dc 
bekende majrnetische vlotters, welke ook al niet 
nieuw zijn , doelt niet succes een aantal meer  ge-
bruikelijk e konden vervangen. e vlottei stang l l 
geheel besloten in een kostje, en men heeft dus 
geen knus van stoom verliet of lekke pakking. 

 gedeelte der  slang bestaat uit een magneet, 
en is aan de buitenzijde van het kastje (achler 
glas) een klein ijzeistaalje geplaatst, dat zich itet 
deu vlotter  langs een verdeelde schaal beweegt, 
waarop men den waterstand afleest. - en 
langwater-fluiten ziju mede aanwezig. e mij  h. 
t. . bekende van deze soort voldoen goed. 

Onder n". 8 is een aantal toestellen geëxpo-
seerd van A. Frécot te Parus, welke hier  bespro-
ken mogen wo'deu, nis indirect bij  het stoom-
wezen tehuis behoorende. e uitvinder  beoogt 
in fabrieken als anderszins bij  begin van brand 
plotseling een kraan op den ketel te openen om 
niet stoom te blusschen, of wel den gasmeter 
af ie sluiten, enz. j  verkiijg t dit door op de 
plaatsen, waar  zulks noodig kan ziju, th.-i mometers 
te hangen van bysondere constructie. Bij  abnor-
male verhooging van temperatour  rijs t hei kwik 
en breekt het buisje. t laatste  hield een 

spiraal veer  welke  zijnde, 
hetzij  door  mechanische overbrenging r  kan 

 en, hetzij  stroom sluit,  /yne
wederom alarmschellen doet hooren en de noodige 
kranen kan openen of sluiten. 

 plaats van door eene thermometerbuis, kan 
ook de spiraalvcer  worden ge>pannen door een 
stuk licht smeltbaar  metaal. 

Us uitvinder  wenscht du slectrituhe inrichtin g 
ook op ruim e schaal toe le passen door b. v. bij 
alle gevaarlijke punten, als plaatsen waar  de ma-
chine gesmeerd moet worden, koppeling van drijf -
lienten enz., alarmschellen te plaatsen; ra.tk l de 
machinist beklemd, dan is dit meest aanvankelijk 
met één arm, en kan hij  dus met de andere 
hand k alarm makeu  desnoods kan 
hij  op de wijze, als boven vermeld, zelf de smojr-
klcp of afsluiter dichtdoen. 

Ouder ketel-appendages vond ik ook een mano-
meter  Bourdon, waarbij  op een bepaald punt van 
de schaal de wijzer  een stroom sluit, en b. v. door 
eeu alarmschei uen eigenaar of directeur  verwit-
tigt , dat de maximum ketelspanning bereikt ia, 

u de  afdeeling is onder  n" . 10 door 
Sanderson eu Proctor  te lluddeislield een analovg 
toestel met dat vaa Frécot tentoongesteld, name-
lij k om by begin van brand iu itoomfubi leken 
een kraan op den ketel automatisch te openen , 
zoodat men met stoom kan blusschen. Stoom 
nu is  uitstekend bluschiniddel, doch er  wordt 
hier  ondersteld dat, op alle plaitsen waar  brand 
mogelyk is, stoomleidingen zijn, waardoor  in alle 
richtingen stoom kan verspreid wurden. 

c uitvinder  heelt een thermometer, waarvan 
iu het bovendeel der  buis echter  óók kwik is; 
hoven en onder  zijn platinadraden: rijs t de tem-
peratuur  abnormaal, dan vereenigen zich de kw<k-
kolomuien, de stroom wordt gesloten, en een 
sterke  brengt een anker in be-
weging, dut duor  overbrenging een kraan op den 
ketel opent. Tevens worden d.ior den stroom 
alarmschellen geluid. t is duidelij k dat, indien 
zich toevallig lucht in 't midden vun de thermo-
meterbuis bevindt, de werking wat belemmerd 
zul worden. 

e Engelsche afdeeling heeft van stoomwerk-
tuigen niet veel: enkele zeer  gewone verticale 
machines en ketels; eenige voarzien  Ashcroft's 

w water  alarm, een deigelijk toestel als het 
reeds vermelde vau Black. 

Een gewone horizontale locomobile van y 
Paxmin drijf t o.a. een s steeubreker (is 
dit hygiene of SAUvettige l). 

Een model van deu s regulateur  (n" . 40) 
is aanwezig. t toestel, o.a. met goed gevolg in 
gebruik by de Stoomvaartmaatschappij  Nederland, 
heelt ten d Jel bij  schroefschupen, z lodra de s-diroef 
bij  iwaaj  stampen boven water  komt ml'
railerscliepeu met zwaarrollen) en das de ma-
chine zoogenaamd gaat doorslaan, de smooiklv'p 
voldoende ie sluiten, zoodit het normale a total 
omwentelingen uiet of weinig wordt overschreden. 

V li.» /.-ju de uit de lydsclu ifton bekende 
Wood's stoppers, om tijdelij k een klein g.it iu 
ketel of sch.p te dichten, of een gesprongen vlam-
pij p te stoppen. 

Ook uit Engeland zijn een aantal ketel-appen-
dages gezonden, doch b.v. op het punt van vei-
ligheidskleppen me) spiraalveereu, waai van iu den 
laatsten tij d zooveel diverse systemen ziju uitge-
vonden , is uieis aanwesig, 
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Bjj  een min of meer  vluchtig bezoek wordt al-
licht wut over  het hoofd gezien, doch ik vermeen 
op het punt van stoomwerktuigen bet meeste te 
hebben vermeld. Andere onderafdeelingen der  ten-
toonstelling bieden voorzeker  meer nieuws en 
merkwaardigs aan; ik wil slechts aanstippen de 
brandweer, waarvan veel te zien is, en waarbij 
onze Amsterdamsche brandweer eene eervolle 
plaats inneemt. 

BtOombrsnd«paiten (van dc keurige »Jnn van 
der "  zijne goede teekeningen nnnwezig) in 
nntuni zijn slechts twee in aantal, beide van . 
Béduwë tc , met hoiizuiital e cilinders. Noch 
van r  noch van Shnnd , de 
twee groote specialiteiten in dit vak, is iets te 
vinden. 

Ook wat betreft veiligheidsniiddelen voor  spoor-
wegen is dc tentoonstelling een bezoek zeer 
waard; de prachtige mudellen van Sasby en 
Fanner  over  block- en interlockin g stelsel span-
nen wel de kroon. Ue beschrijving zou bier  te 
ver  voeren en ligt ouk uiet binnen het bestek 
van dit opstel. 

Amsterdam VV. A. . P

Jul i 1870. 

 VA N N EN -
S AAN - EN S VA N 

. 

e Vereeniging hield dit jaar  haar  zomerver-
gndei ing in het hotel > Wijckerhnig' '  te Voorburg. 

t bestuur  bestaat uit de heeren . G. Snoer, 
Voorzitter ; . . Boersma, Penningmeester  en 
Vice voorzitter  en J. J. . Cornelisse, Secretaris. 

Tut nieuwe leden werden aangenomen de hee-
ren . , . O. , B. E. Groos-
juhun , G. W. Wigleven en W. . J. Wunderlich, 
van ' s -ü raenhage en J. Albregt, van Amsterdam. 

Er weid bepaald, dat de wintervergadering sou 
gehouden worden in de tweede helft van -
ber  n. s. tc Amsterdam. 

Van den lieer  Boersma, die wegens ambtsbezig-
heden verhinderd was ter  vergadering te komen, 
w.ii een schrijven ingekomen, ter  verdediging van 
ziju punt van besproking in de wintervergadering 
des vorigen jaars, en vau de discusiën door  de 
Vereeniging daarover  gevoerd, tot wederlegging 
van dutgene wat later, met het oog op die in-
leiding en besprekingen, in het verslag der  Arn -
hemsche Ambachtsschool 1873—'70 is te vinden. 

 Vergadering meende, dat haar  gevoelen, 
uitgesproken in de vorige vergadeiing, uk door 
anderen w rdt gedeeld, zooals blijk t in 't stuk 
voorkomende in N" . 28 van den vijfden jaargang 
vun Het Schoolblad. Zij  geloofde echter, thans 
niet weder  op het punt in quaestie te moeten 
terugkomen, te meer  omdat haar  geen gedrukt 
verslag vun dc Ariiliemsche school was toegezon-
den, en he  door  deu heer  Boersma ingezonden 
stuk, met betuiging van instemming en dank voor 
zijne belangstelling in de Vereeniging aan den 
schrijver  terug ie zenden. 

Punt 1 van den Beschi ijvingshrief : nln hoeverre 
is verkort rekenen vnn toepassing bij  het Ambachts-
onderwijs?"  werd ingeleid duur  den lieer  A. C. 
de Graaf, 

 inleider  onderscheidt verkort en frckort  re-
kenen.  verkort rekenen verstaat hij  het 
verwenrlooien vnn eedeeltolijke berekeningen, 
door  bekort bet spoediger, sneller  rekenen. 

 inleider  heldei de zijne zienswijze door  enkele 
voorbeelden op, en eindigde t..et te zeggen, tlat 
hij  tol de conclusie is gekomen, dat het rerkor t 
rekenen toegepast kan worden op uiibenuemde 
getallen, of wanneer  er  slechts sprake is van één 
raam, één plint enz.; —dat bekort rekenen ook 
kau toegepast worden, wanneer  er  sprake is van 
meer  ramen, meer  plinten enz., hoewel luj  toch 
in elk geval nan bekort rekenen de voorkeur  geelt. 

Ue Vergadering was het tol op zekere hoogte 
met den heer  Ue Grauf eens. Zij  betreurde het, 
dat duur  deu inleider  alleen voorbeelden voor  de 
vermenigvuldiging waren bijgebracht, omdat de 
voordeelen van verkort werken vooral bij  deeling 
eu woileltrekkin g uitkomen. J geloofde, dat 
gelet moet worden op de klasse vau leerlingen, 
V.J.  wie het onderwijs diende, en dal het reke-
nen 4ot op zekeren graad van nauwkeurigheid 
veilig op de Ambachtsscholen kan toegepast wur-
den, uls de leerlingen gewezen wordt op 't ver-
schil in sommige gevullen. Ouk werd het wen-
scliehjke uitgesproken van het in één enkelen 
voi ui opschrijven vun samengestelde vraagstukken , 
omdat daardoor  de verkortingen, die gemaakt 
kunnen worden, spoediger  iu 't uog vallen; dat 
verkortingen evenwel uiet by kleinere, wel hij 
grooteie getallen moeten tuegepast worden. 

Ue conclusie der  besprekingen was, dat iu de 
eerste klasse der  Ambachtsscholen minder  op ver-
koit rekenen, dan wel op vaardig cijfei en , volgens 
de gewone wijze, moest gelet worden; dat in de 
2'« en 3 , e klu-sc het verkui l tekenen zooveel 
mogelijk moot worden toegepast, om dc voordeelen 
daaraan verbonden vuur  dun tuekomstigen werk-
man, die veel .viut. nis hij  tij d wint. 

Bij  de beantwoordingtvruag: »lloe moet het 
rekenen uit hel hoofd wurdeu onderweien, om 
het bevurdehjk te doen  aau bet duel d?r  Am-
bachtsscholen t"  weid door  den steller, den lieer 
P.  van der  Bilt , gewezen op 't groote gewicht 
vau dat rekenen. Overal, zegt spieker, kau dit 
fdkeOtfO WOl'den uitgevoerd; 't komt voortdurend 
in 't dagelijksch leven te pas, 't is onmisbaar 
vour  't practise ba leven. 

' wil dat rekenen niet streng systematisch 
toegepast hebben; hij  wil algemeene begrippen 
zien loegopast; hij  wil dat de leerlingen een 
helderen blik zullen verkrijgen in 't samen»; tel n 
cn Ontbinden van getallen. e leerlingen moe 100 
leeren sten, overzien, zegt -preker. Zy moeten 
niet e uau mannetje"  weiken. Een en* 

kelo blik m  bun voldueude ziju uin ld cuin-
buieeien  ie ontbinden. eu zou de berekening 
(e bespoedigen. 

e Vergadering was het volkomen eens met 
den heer  Van der  Bil t en uit de discussién bleek, 
dat, hetzy de rooster  van werkzaamheden het wel 
of niet bepaald uitdrukte , ann elke Ambachtsschool 
werk gemankt wordt van het unit 't hoofd reke-
nen". e Vergadering meende openlijk dank te 
moeten zeggen aan vele onderwijzers van lagere 
scholen, wier  leerlingen bij  hunne komst op de 
Ambachtsscholen bewijzen, dat reeds op vele 
lagere scholen ook van dat gewichtig deel van 
't onderwijs werk wordt gemaakt. 

liet 3e punt van den Beschrijvingsbrief werd 
uitgesteld wegens afwezigheid van den inleider, 
den beer  J. de Gou. 

t 4e punt van bespreking: n bet prac-
tisch onderwijs anu Ambachtsscholen ook metho-
disch onderwezen worden, — zoo ja , — welke 
methode dient men dun te volgen?"  gaf aan-
leiding tut drukk e discussién. 

n was het vrijwe l eens met de heeren Voorn-
véld en Van d*r , onderwijzers in 't tim-
meren, dat vcrdeeling van arbeid over  de dri e 
studiejaren goede resultaten voor  't onderwys 
kan geven, waarom in 'teerste jaar  het kennen 
en behandelen van enkele gereedschappen, inzon-
derheid het verrichten van schaaf-, zaag- en sleek-
werk moet geleerd worden ; dat het door  de leer-
lingen van bet eerste Studiejaar  vervaardigde werk 
moet dimen vuor  die van het 2e jaar  om klei-
nere, vour  die van bet derde jaar  om grootere 
werkstukken te vervaardigen: d.it nooit het werk 
den krachten der  leerlingen mag te boven gaan, 
en dal alle werk om vertooning te maken moet 
geweerd worden. 

e materiaienkennis wordt voor  onmisbaar  ge-
houden. Vingen als: Wat is hout? Waarom 
trekt of scheurt het? Wat is de oorzaak van be-
derf? moeien direct beuntwoord kunnen worden. 
Ue Vereeniging verheugde zich, dat door  een ba-
rer  leden cen werkje over  de materialen, vooral 
ten dienste der  Ambachtsscholen, zal uitgegeven 
worden. 

e heer , onderwijzer  in 't smeden, zegt 
dat naar  zijne meening de smidsleerlingen in het 
eerste studiejaar  't hunteeren vun vijl, hameren 
beitel uiueieii leeren ; dat zij  in 't tweede studie-
jaar  aan 't vuur  mueten werken, en in 't maken 
vun buren eu beitels, en in 't derde jaar  in vuur-
en bankwerk moeten wurden geoefend, en dat 
voorts, evenals bij  't timmeren, materiaienkennis 
enz. hoogstnuodig mag heeten. t spreekt vanzelf, 
dat luj  bij  't geven van onderwijs geen rekening 
mug houden met enkele gevallen, dat leerlingen 
den cursus niet voleindigen —redenen, waarom 
hij  wel eens over  zulke leerlingen heeft hooren 
klagen, dat zij  wel het eerste eu niets van 't 
laatste weten. 

t resultant der  besprekingen was, dat op 
voorstel van den heer  Van der  Bil t door  de Ver-
gadering eene Cummissie werd benoemd, bestaande 
ui l de heeren 11. van der  Bilt , als rapporteur  in 
de volgende vergadering, Voornveld, Van der 

, , Groosjohan en , om een 
uitgewerkt plan mede te deelen vour  het geven 
van de practische lessen. 

Vervolgens werd gesproken over  het «slijpen" . 
c r  Oiie zeide dat ieder  zou toegeven, dat 

de kunst om de gereedschappen behooihjk te 
slijpen, vooral vuor  jungens, zeer  moeilijk is, 
dat gebrek aan pbysieke kracht een lastige hin-
derpaal voor  den leerling is, om dat toch onmis-
bare gedeelte der  practij k met vrucht te leeren, 
en toch geeft, naar  zyne uieeiiiiig, bier e 
niet veel, hy wenseht dat de leerlingen zelf hunne 
gereedschappen in urde houden. 

Een groot bezwaar  , dat by dit onderwijs vooral 
veel tu beteekeneu heeft, is hel te groote annul 
leerlingen, duur  slechts een paar  tegelijkertij d 
kunnen geholpen wurden. e ervaring leert, dat 
jongens meer beitels verslypen, dan verslijten. 
Als één van d: beste hulpmiddelen werd vojrge-
steld, dat werk zuodutlig in le richten, dat een 
meergevorderde de gereedschappen vooreen min* 
dergevorderdeu leerling iu orde moet houden. Ook 
dat punt eischle later  breedvoerige bespreking. 

Na een woord van dank aau dc leden, vooral 
ook aun de inleiders van punten vun bespreking, 
werd de vergadering gesluten. 

EEN PUT T . 

e bekende geoluog e deelde onlangs 
aan de Fransche Academie van wetenschappen 
een verslag van den ingenieur  Vill e mede, waar-
uit bleek, d.it Algerie sinds 18JU door  de Fran-
sche g bedeeld is gewurden met meer 
dan zeshonderd Artesische putten, welker  diepten 
te z.imeu een lengte-uitgebreidheid hebben van 
zes en twinti g kilometers, eu waarvan de ge-
zninenlyke kusten slechts beloopen hebben twee en 
eeu half millioen franken, dat is voor  eiken put 
gemiddeld minder  dau twee duizend gulden uf voor 
elke el diepte gemiddeld zes eu veertig gulden. 

Nederland vindt het beter  door  zijne overzee-
scbe bezitting bedeeld te worden. t gelul Ar -
tesische putten in e bereikt dan oik nog op 
verre na niet het eyï'er  ÜUU. t die behoed-
zame spaarzaamheid, die ons Opperbestuur  eu 
de e " g kenmerkt, als 
het iiiel-muederluudsclic uitgaven geldt, hebben 
zy tucb iets gedaan: niet alleen vindt men in 

e enkele Artesische putten, maar  ook NortOB-
poiupeii. Om de g aan te moedigen op 
dien weg vuurt te gnau, eu om ook iu het moe-
derland op te wekken tot het nemen van eeu 
proef, wut bij  de langdurige droogte van dezen 
Bumer niet overbodig kau heeten, zal ik liieion-
der de vertaling doen volgen van eeu opstel: 

 uuits mote ar , duur s Figuier  geplaatst 
iu  Science iltuslrée. 

e heer , ingenieur  te , heeft 
dd wijze doen kennen oen put te buuweu, die 
zelf het water  naar  buven / <u brengsn, en die, 
do-nouds, een kraclu zou vQurtbrengefl, vatbaar 
pui up een afstand te wurdeu overgebracht. 

e belangwekkende zijde van dit vraagstuk is 
de om zoo te zeggen spontane opvoer  vun het 
water  buiten den put, en tot eenige ellen boven 
den grond. 

n verkrijgt , gelyk men weet, deze uitkomst 
met den Arles'nchcn put. Ongelukkig zijn de 
boorkosten vun deze putten hoog en  kan ze 
niet in alle plaatsen bouwen. 

t stelsel vnn den heer u zoude, om 
goed begrepen (e worden, een teekeningen tech-
nische verkl«ringen vereischen. Wij  zullen ons 
bepalen tot het uiteenzetten van het beginsel. 

Als men in gestrati  of laagsgewijze 
gronden (en deze zijn dc talrijksten ) cen put 
graaft, ontmoet men betrekkelij k horizontale lagen, 
die boven elkander  geplaatst zijnen nu eens bet 
water  doorlaten, dan weder  het water  ophouden. 

l water, dat op den bodem vult . wordt door  de 
ondoordringbare lagen tegengehouden en vormt 
een kom iu de doordringbar e laag. Verlengt 
men den put door  de ondoordringbare laag te 
doorboren , zoo vindt men weder  een andere 
doordiiiighu. e formatie, waarin bet water  ver-
loren gaat: men heeft dun een opslorpeuden put. 

t is nu gemakkelijk am te nemen, d i t , 
zoo men bet water  zoekt te bewaren (captcr) op 
de ondoordi-ingbure laag, die het draagt, meu 
er  in zal slagen deu budem van deu put druog 
te honden door  een soort van brer (batardeau) 
te maken in deze underaardsche rivier . 

u zal alzoo den put kunnen verlengen tot 
een opslurpende l.iug duor  te boren of zelfs dooi-
den put te graven, gelyk men het gewoonlijk 
duet. Nemen wij  b. v. aan, dat de eer-te door-
dringbar e laag aangetroffen cn afgesloten (captéel 
is op U meters, dat de (tweede) opslorpende laag 
zij  op U meters (duur  beneden ?), dan zal het 
water, dut van de eerste in de tweede valt, een 
kracht kunnen teweegbrengen , omdat er  een val is. 

Vulgens deze opmerkingen heeft de heer -
riau zijn put met drijfkracht  gebouwd, die in 
slaat stelt een gedeelte van het water  vuu zekere 
putten, mo rassen, vijvers en niet boven den 
grond opspringende geboorde pulten tot een vri j 
groote hoogte op te voeren. 

n zoude met dit stelsel fonteinen kunnen 
aanleggen, water  van goede hoedanigheid opvoe-
ren door  middel van slecht water, en een ge-
deelte van bet water  vun een Aitesischen pi t 
eenige meters boven zijn gewoon peil verheffen. 

i l . , 5 Aug., '7Ü. . v. E. 

Berichten en mededeelingen. 

. 

's-Gravenhaga. r  den Gouverneur-Gene-
raal in Nederlandsch e zijn benoemd bij 
den Waterstaat cn s burgerlijk e openbare 
werken : Tot opzichter  2de klasse de opzichters 
3de klnsse . J . n cn A. Verburgh , en 
de eervol uit 's lands dienst ontslagen opzichter 
by dien dienst F. J. . 

— t Bestuur  vnn het k t 
van , afdeeling , 
maakt bij  circulair e bekend, dut op zijn vorige 
prijsvraa g dri e antwoorden waren ingekomen, 
w-a.  van één, ingezonden door  het lid . J. 
Schram en een overzicht be.attende vun de onder-
zoekingen en plannen voor  een haven te Batavia, 
door  de daartoe benoemde commissie, bestuande 
uit de leden . Everwijn , J. Ph. Ermeling en 
G. A. Pet, cen premie van vijfhonderd gulden 
waardig gekeurd is, terwij l aan ieder  der  beide 
andere inzendt rs een aanmoedigingspremie vun 
tweehonderd eu vyfti g gulden werd aangeboden. 

t voorts opnieuw gelden ter  beschikking van 
het Bestuur  gesteld zyn otn premien voor  in te 
dienen verhandelingen uan tc bieden. 

Wnarom een ieder  — onverschillig of hij  lid 
is van het k t van s of 
niet — uilgenuodigd wordt, uiterlij k op ultimo 
Juni 1877, wetenschappelijke verhandelingen, 
vooral vuor  deu lndiscben ingenieur  vun belang, 
uan het uldeelingsbcsluur  te doen toekomen. Vour 
de drie beste der  ingekomen verhandelingen , 
welke door  het Bestuur  — nu zoo noodig de 
voorlichtin g vuu andere personen te hebben in-
gewonnen — de bekroning worden waardig ge-
keurd, zijn een premie vun één duizend gulden 
en twee premien, elk vun vijfhonderd gulden, 
beschikbaar. n hoever  de namen der  schrijvers 
geheim zullen blijven, wordt aan dezen over-
gelaten. 

— o Staatscourant van den lilden dezer  be-
vat het besluit van den Oden Augustus 1870, 
houdende intrekkin g van het k besluit, 
dd. 5 r  1875 [Staatsblad no. 238), be-
treffende eeue nadere regeling van den dienst 
vuu het kadaster  en van de d.iurmede in verbund 
steunde werkzaamheden voor  de hefllug der  grond-
belasting. 

— e Commissie van vij f leden uit den Ge-
meenteraad, die door  bet hooren vuu belangheb-
benden en deskundigen «en onderzoek zal instellen 
nnar  de wenschelyklieid en mogelijkheid van het 
imken van een wandelhool'd aan het zeestrand tc 
Sclieveiiing.il, tegen welker  oprichtin g do reederij 
zich aankant uit vrees voor  gevjar  vour  de vis-
SOhera  is 15 dezer  in de zittin g vuu den 
Gemeenteraad, samengesteld, en wel uit de hee-
ren e Pinio, Verhuell, , do voorstellers, 
benevens de heeren Slum en , dc laatste 
een bekend tegenstander  van het stellen van het 
hoofd ter  voorgestelde plaatse. 

Groningen. e Commissaris des s 
heelt machtiging gevraagd tot byeenrueping der 
Pruv. Staten iu eene buitengnwune vergadering, 
otn te beslissen welke gediugslyn de provincie 
ail volgen iu zake een duur  den heer  J. C. van 
llattuui , aannemer van de alWuilio g van bet 

p by Zuutkump , ingestelde n eisch tut ont-
binding vau hut contract vau auuueuiing. 

Aankondî in̂ n van Aanbestedingen. 

, S
m . te 12 uren, door  burg. en weth.: a. 

do levering van balkijzcr , b. idem van ruim 32 ton 
platen. 

Brcd». tc 12 uren, door  burg. cn weth.: lo. de 
levering vnu Engclseh-aardeii buizen vonr  de riolen 
iu üe , de Singctgmclit, 
con gedoeltc van den Stationsweg cn het Station*. 
plein; 2o. bet leveren en leggen vnn bardsteenea 
trottoïr b inden in de Willnnistraa t cu eeu gedeelte 
vnu het Stationsplein; 3o. het metselen vnn vergaar-
bakken , benevens het leggen der  rioolbuizen, het 
leveren en plaatsen van gegolca-ijzorcii roosters cm. 
voor  do ouder . genoemde, riolen. 

, tc 12 urun, door  burg. en weth.: het 
maken van diverse houten witlheschociiugoii, ler  ge-
zamenlijke lengte vau 424 , iu 3 perc. 

, te 1 uur, op het raadhuis: lo. liet leg-
gen cn verleggen van bazaltki icn, straatklinkers, . 
st'lklinkertje i eu vcldkcicu, iu 4 perc.; 2o. de levèliai 
van 150.0UO straatklinker s (Wnalvoim). 

, tu 3 ureu, door  dun burgem. van 
Oistdougenulccl: het verwijden on uitdiepen vau de 
Nijkcrkstcr-opoanr t over  rcuc e van 3S0

, tc 3 ureu, door  het bestuur  vau het 2e 
dijk«di»lric t in Overijscl, iu c : het her-
stellen van een gedecliu der  Staphorslcr  Sluuwc. 

Applnged>m, le 7 uren, door  het genicciitebcst.: 
lo. het verven vnn dc mur.-n en zolders van hel pust-
en r  cn dc bestcllerskamcr; 2o. idcai 
van de school vuu den hoofdonderwijzer  Baitstra. 

/ w a l l s, 's avonds 7 uren, bij  Blankhert: het ver-
bouwen of vernieuwen vau eenige bijgebouwen, be-
hoorende, bij  het perceel van Schoop-uau iu <e Bloc-
mcudalstraiit. 

, 12 Aug. 

Vlanen, te 11 uren: cenn verbouwing aan een 
perecel uun dc Voorstiwit nldaar. 

, te 12 uren, in het rnndhuis .  lo. de le-
vering van de, gedurende '77, voor  den dienst der 
genieontc benoodigde steenkolen; het oudurhoudeQ 
van de kachels en sloiikgerccdscbnppen , met d idaar-
nnu verbonden levcrniiticn , iu de onderscheidene ge-
mccntegcbuuwcn, gedurende den lij d vnn 5 achtereen-
volgende jaren. 

, tc "> uren, door  kerkvoogden, bij  Wed. 
Vau der : hut herstellen vnn «enig metselwerk 
anu de kerk en den toreu aldaar, ou het benleUterea 
me) Portland-cement vau deu huiicuknut der  muren 
dier  kerk en toren , benevens het makeu van houten 
lichi kozijnen iu de kerk. 

Wehe, te 5 uren, door  burg. cu weth. van , 
in het gemeentehuis: het leggen vuu een grintweg, 
van de hoofdstraat in het dorp s af lot aan het 

l nest, gem. , lang 250  \ |. 
, door  kerkvoogden der . gein., 

ten kunt T vnn notaris : hot bouwen vaneen 
nieuw klokhuis bij  de kerk aldaar. 

Weensdag, SS Aug. 

's-llage, te  uron, door  het minis'erie van bin-
nenl. /.aken: lo. hel horslollou der  winter- en storm-
schade, aan het afgegraven gedeelten vau deu -
ligschen dam ontstaan. g / 5850; 00, het maken 
van een strekdam, met annhechliiigskrib, aau deu 
rechteroever  en van 3 dwarskribbeu unu deu linker-
oever  van dc k onder  de gemeenten Bergambacht 
en Streefkerk, tastenen de u ito ou OJ. 

g ƒ23,000; 3o. het opruimui i van hut, ua ge-
deeltelijke slooping, uognnnwezige wrak vnu de stoom-
boot firout'Ammer*, iu de , tusschen <h: kilometer-
raaien 121 cn 122. 

Eealee, tc 11 uren, door  burg. cn weth, van O-
doorn: hut vcrg.ooten der  school lo Vullhcrinond . 

, lo 12 uren, ten ra-idhiiizo : hetverbrre-
den eu hardmaken van ecu gedeelte weg en dicht-
maken eener  brug, cn het maken van duikers aldaar. 

 door  het gcmeeutebosl.: hel maken van 
ruim 2100 . straatweg, lui . bij  den opziciiler  G. 

, tc Spijkerboor. 
, 34 Aug. 

, te lU'/ i uren, in het gemeentehuis: het 
maken oener  brug niet 3 doorvaurlcii , over  dc ï)jip -
pert tc Ferwoudc 

Velsen, tc l l uren, door  burg. cn weth.i het bou-
wen van cen nieuw schoollokunl voor  350 leerlingen 
aldaar. 

, bj  het ; het bouwen van 2 
woonhuizen. Bestek en teekening liggen ia genoemd 
hotel. 

, tc 12 uron, ten gemcentohuize: het 
doen vau eenige verf- en behaugwerken. 

Assen, le 12 uren, door  het prov. bestuur: het 
leveren van zand eu loom voor  deu klinker - eu inac-
adumweg tiissclicn Assen cn de llilte , het bouweu 
van twoc gemetselde duikers beoosleu Gieten en het 
doen van borstellingcu aun voorwerpen lot genieldcn 
pruv. weg hchoorenue. 

Lent, tc 1 uur , door  het hestuur  van don dorps-
polder, in t : hot nukuu van eene nieuwe 
steenen brug iu de t aldaar. Aanw. tc 
12 uren, 

, te 2 uren, door  burg. cn weth.: lo. in 4 
pure: het vernieuwen van dc bestratingen van don 
Wagenweg, deu Zijlweg, ecu gedeelte vnn denkleinen 

g eu bet geheel nieuw bestraten vnu de -
paterslaan met een gedeelte v»u het Florapark . l*e 
stceiieu zullen door  de gemeente worden geld'crd. 
2o. a. hel maken van een tocht pui, i arren 
lambrisueriugcu iu do gangen eu euu bergplaats iu de 
meisjesschool anu de , h. het maken vuu 3 
l)i'und-|iun lm  ii aan de Zecvischmarkt. 

, te 3 uren, door  hel bestuur  vnu deu 
, bij . J. : liet grn-

vcn vau het ontbrekend gedeolte van het -
n.nl . ter  leugte vnn nagenoeg , inliet graven 
ecnor  daaruit loupcudc va r l , ter  lengte van omstreeks 
700 , enz, iu 1 perc. Aauw. 23 Aug., e 10 uren. 

, to 4 uren, door  gecommitteerden 
uit de onderhoudsplichtigen der  Terzoolsterzijl, bij 
A. ; het niukoii ceccr  nieuwe zijl . Aauw, 
te 10 uren. 

, S3 Aug. 
-3Eaeni, lc 11 ureu, door  den comm. dor 

genie lu Breda, iu het bureau der  genie; hot bouwen 
vau privaten bij  het gn rul zoo as hospitaal lc Bergen op-
Zoom Büj . inz. t\ Aug., lc 2 ureu, op bet bureau 
der gouie voornoemd. 

, tc .". uren, door  bur* , cn woth.: liet af 
breken vuu hot oude eu het bouwen vnu eeu uteuw 
privaat, benevens het afbrekeu vau het brugje ovcr-
en het makeu vau een gemetselde-ateciicii duiker  iu 
do bermsloot, hij  dc schuol cu ondera ijurswouiug tc 

. Bilj . iuz. lo 4 ureu, ter  secretarie. 
, lo 5  uren, duor  dijkgraaf en heem-

raden vau deu polder , in e -
laud»che T-uiu: de levering vau ü.0 i l l . -
kulen, teu behoeve van bet sloomgi niuul. 

. te 0 ureu. duur  bet U. C. parochiaal 

kerkbestuur, bij  A. Overvelde: het vergrooten der 
pastorie met een verdieping. Aanw. te 3 uren. 

, !  Aug. 

, te 12 uren, door  dc directie der 
Atnsterd. , aan hnar  bureau: het 
makeu van 50,000 ' riNbeslag, met liet leveren van 
winlermnterinlon , auu de kanaaldijken iu het voor-
malig westelijk . ) bij  den eerstaanw. tugenieiir, 
te Amsterdam cu den sectieingoniour. to Velsen. 

t (hij  Nijmegon), te 12 uren, door  de 
polderbesturen vnu , t cn , uan den 
Altonn: hel afbreken vnn do oude, BOOftim< , 
iu den weg tusschen Sl'jk-Ewij k cn Valburg, on het 
mukcu van cene nieuwe steenen brug aldaar. Aauw. 
2 uron vóór de besteding. 

, te 5 uren , door  burg. cn weth.: liet ann-
loggen van een grint wog o» den , 
laiu' 43S3.50 . Aanw. tc 10 uren. 

, bij . E. de Wendt: liet maken van 
eene nieuwe voorhuiziug ou molken kelder  en beluiig-
rijk o vernieuwing aau do schuur, op dc plaats in 
buur  bij . N. , bij l onder . 

, door  don dijkstoel van hel polderdistrict : 
hel mukcu van een griutweg, vau den Ziiiderzucschen 
straatweg af bij  hel kalorvcer  tot aan het Geldcr.iche 
lick . 

, 10 Aug. 
, te 11'/, uren, door  het ministerie van bin-

nenl. zaken, anu hel gebouw van bet prov. hestuur: 
het uitbouwen van een der  vleugels vnn liet academisch 
ziekenhuis, met eenige daarmee in verband staande 
werken, behoorende tot de academische gebouwen te 

. 

, te l ' / i uren, duor  de . -
spnorwfgmaiischappij, in hot siationsgclxtuw  lo. het 
vervangen der  glashodekkiugcu vim de marquises le 

, Alkmai r  eu Uitgeest van den Noord li . Staats-
spoorweg: 2o. bet leveren vau 18,000 stère grove ge-
wasschen grint , iu 3 perc. Anuw. van no. 1 5 Aug, 
tC 12 uren 

AVemmels, bij  den adm. kerkvoogd T. E. : 
het. verven vau cene nieuwe slelphuiziiige, hij  Warn-
till e aldaar. 

, 1*  Aug. 
'a-llage, tc 12 uren, doorliet ministerie van finan-

ciën: tiet herstellou eu vcrbcleron van -
lino i lang*  den lt jutiioorweg tusschen Ctrccht cu 
V. ; luugs den Nrderl . CentrOn'spOOrweg tusschen 

Tt recht cn Zwolle; eu langs den Oosters poor  weg tas-
schen het kruispunt bij  Blauwkapel en dat bij  dc 
lunetten op de e vinkte nabij  Utrecht, in 
2 percceleu. 

, le 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. 
van , aan het cent mal bureau: de 
levering van eikenhouten dwarsliggers eu van eiken 
wisselhout, in 2 perc. 

Weensdag,  Aug. 

'a-llage, te 11 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken: het herstellen van wiulcrschade nan een 
pakwerk aan den linker  Waaloever  te Ewijk cn aan 
den nfsliiitdat n bij  den n wal aldaar. Aanw. 
25 en 20 Aug. g / 11,200. 

, te 12 unu, dO  burg. en woth.: hel 
onderhoud voor  1 jaar, het wegnemen en plaatsen der 
kachels in de gcmecutegcboiiweti. 

)nd , tc 2 uren, in dc consistoriekamer 
vnn dc kerk der  Nod. . gemeente: liet afbreken 

r  be-taande cn het ter/elfde plautse bouwen eener 
postoric. Aanw. 22 Aug., tusschen 2 en 4 uren. 

, S  Aug. 

, le 2l  uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zakou, ann liet gebouw vau het prov. best.: 
het houwen ceuer  draaibrug in het jaagpad bij  het 
fort , niet verlegging vnu eeu gedeelte vnu 
dnt jaagpad cn voor  het verdedigen vnu hel kanaul-
boird tusschen g en den Omval. Aanw. 
20 Aug. g /19,850. 

, 1 . 

, te 10'/*  uren, door  het ministorie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
ecnigo buitengewone herstellingen aan de schipbrug 
over  de s bij . Aanw. 26 eu 28 Aug. -
ming ƒ4440. 

Xalerdag, 1 Sept. 

, te 1 uur , door  burs;, en weth.: het ver-
breeden van een Gedeelte der  Biltsehc Vaart nabij  de 
stedelijke gasfnbrtok cn het mnkuii vnn eene ijzeren 
draaiarag «p gemetselde hoofden in den Singclwrg 
over  de Biltsehc Vaart , te  Aanw. 28 Aug. 
to '-' j  uien. 

, lc 2 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, aan bet gebouw van liet prov. bestuur: 
het herstellen vau wiiiterschade aau don grooten weg 
lo kl . nu. 0, boven don tol lo . Antiw. 
30 Aug. . 

, ft . 

, te 2 uren, door  burg. cn weth.: dc her-
stelling van het raadhuis aldaar. , bij  don archi-
tect 1. Gosschalk, te Amsterdum. Aanw. 2 Sopt, te 
1 uur. 

Weenadag, 0 . 

, te 12 uron. door  den ontvanger  der 
registratie en domeinen, bij  Wed. Eokhoff: liet ge-
deellclijk slechten van het bastion 7, liet vullen van 
grar  hl deelen , het afbreken van profiel-en bckleedings-
tiuren eu het makeu van eenige kunstwerken. 

, . 

, te 10 uren. door  het ministerie van 
bimioiil . zaken, nau het gebouw vnn het prov. best.: 
het herstellen van storm cu wiutersebade aan de 
te. p en hot gebouwtje vour  het zeflrogislroerend getij-
Verkluisj  tc Bath, mitsgaders nnu den n al-
daar. Annw. 2 cn 4 Sopt. g f'ASbO. 

, tc 12 uren, door  het ministerie van 
binnenl.zaken, anu het gelmuw van het prov. best.: het 
vernieuwen in steen van de brug over  do - of 
Wnalwetering in den n weg le kl . no. 2, 
van Arnhem naar  Nijmegen. Aauw. 2S en 31 Aug. 
haming ƒ3915. 

Z u e l l e, le 12 ureu, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, anu het gebouw van het prov. bestuur: 
'iet bouwen eeucr  schutsluis met bijbehoorende werken 
U) Zwarte k Aanw. 1 Sept. g ƒ 253,140. 

V l l n g e , lc 1 uur, door  het ministeriel van oorlog: 
e levering, voor  den dienst vnn '77, vnn het bij  de 

l/indiii  benoodigde ordinair- , ouderolficiers- en 
Srtmoatteiiagtaken. e benoodigde stoffen zijn; 

Ordinaire luken» : 
80,000 . donkerblauw, iu 20 perc., ieder  van 4000 . 
15,0011 „  lirhthli .uw, „ 5 „  „  „  3000 „ 
4,000 groen, bestemd voor  het regiment, grein-

diers eu jnuers , in 2 perc, ieder  vau 2000 . 
Omifëro ff  eter»- luk

3,000 . donkerblauw, iu 10 perc, ieder  van 300 . 
1,500 „  lichtblauw, „  :. „  „  „  300 „ 

300 „  groen, bestemd vuor  het regiment grenadiers 
en jagcis, in ééne partij . 

. . . .

 -. 
750 . geel, 'n 'A perc, ieder  van 250 . 
500 „  rood, ., 2 „  „  ,, 250 „ 
109 „  lichtblauw, in ééne partij . 
100 „  zwart, in ééne partij . 

 bestemd roor kei  Werfdepot: 
0,000 . donkerblauw keper, iu 2 porc, ieder  van 

3000 . 
4,000 „  grij s koper, iu 2 perc, ieder  van 2200 . 

250 „  lichtblauw uitmonstering, in ééne partij . 

, . 

, tc 12 uren, door  den rentmeester  van 
liet n , reut ambt l , bij  P. van 
Spruulol: hot gedeeltelijk afbreken . n wedurophouwcu 
van hot woonhuis op du tweede bouwhoeve in deu 

, in pacht bij i liuisiuaus. Aauw. 
4 Sept., te 1 uur-

n t laatst van Aususlua. 

Terbtrg : het bouwen vau een toren aau de . C. 
kerk vau Terborg. 

Vua  ef ep S , 

, door  dc . : 
dc geheele of gedeeltelijke levering vuu 3800 J be-
Zaagd dennen,.nut. 

)p int T te fcepalan datum. 

Terteke, duor  J. J. van den Broekc \ het bonwen 
van 3 ar  beider» wouingen cu ecu pakhuis. 

Alloop van Aanbestedingen. 

m i n i s, 4 Aug.: het verhoogen on verzwaron van 
eeuige gedeelteu ringkadui i van het groot wnlcrschap 

o Veuou, iu 7 perc: le pen'. J. v, d. n 
, te Wilms, /1SS0, niet gegund; 2e pere. . 

, te , ƒ1300; 3o perc. J.  d. 
n . en J. , tc Bussuin, ƒ 1455; 4c perc 

dezelfden, ƒ 8 5 5; 5o perc. J . v. d. s en l>. v. d. 
Sluis, tc , ƒ 1815; Ofl pere. dezelfden, /"  110S; 
7c perc, J. v. d. liaan . en J. , ƒ 1499; 
gegund. 

, 4 Aug.: liet afdammen, droogmaken en 
slatten van eeu gedeolte vau de Algemeene Turfvaar t 
ter  leugte vau 510 ; ingek. 6 biljetten, als: 

te Oudeminiu f 1895 
„  1090 
„  1502 
„  14115 

1495 
„  1400 

J. A. Tuinier , 
'i' . Pietersma, „  Nijemirdum , 
A. J. Schots, „  Oudemirdutn, 
S. - v. d. Wal, „  idem 
11. dc Boer. „  idem 
O. W. Schaper, „  Oudega, 
gegund. 

, 5 Aug.: het bouwen van 18 woonhuizen, in 
4 perc.; iniuste inschr. waren: perc. 1, A. Struik , ƒ 2S40; 
2, J. van , ^2505; 3, dezelfde, ƒ 2570; 4, A. 
Struik . ^1540. 

, 5 Aug.: het uitvoeren van zinkwerken 
laugs deu oever  vau de ; geguud aan C. 
dc Jong, te Sliedrecht, voor  ƒ3400. 

, 7 Aug.: het verrichten van lierstelliugeu 
nan eenige bruggen; ingekomen  hilj. , als: 
G. van Essen, tc , f 2800 
P. . Borghant, „  idem „  2703 
J. A. d , „  idem „  2000 
J. C. Pielerson, „  idem „  2009 

. de , „  idem „  2598 
J. . de Swart cu Zn., „  idem „  25S9 

W t en, 7 Aug,: liet herteggen van kei- en 
klinkerbestratin g in dc ; ingekomeu 4 biljet-
ten, als: 

. , to Winschoten, ƒ 1900 
W. Timmer, „  Fiustertold, „  1915 
E. v. d. Voort , „  Winschoten, „  1910 

. k en . Numan, „  idem „  1890 
allen met lij d van oplevering 1 Nov. '76. 

 S Aug.: het stichten van eene school en 
onderwijzerswouing voor  dc gemeenten Almkei k en 
Ëinmikhovcn; minste inschrijver  was  van Gooi, 
te Almkerk , voor  ƒ 22,400. 

, 8 Aug: dc levering van grenen masten 
voor  9 sluks moleurocdeii; geguud aau J. Bakker  Az., 
a ƒ 5 2 7 0. 

Aaaen, 8 Aug.: het bestraten van den weg tusschen 
dc groote laan cu deu Bcilerweg, ten westen van deu 
tuin bij  't Gymnasium cn eenige verst rat ingen nan den 
Beilerwcg, ter  gezamenlijke lengte van 1000 ii 1200 

, in 2 perc; minste inschrijvers waren: le porc.de 
nieuwe bestraling, J. Verkerk , te Assen, ii ƒ0 .00 
per \ l . ; 2e perc verst ral ing aau deu Beilerwcg, W. 
Botschocver  eu G. Vcrkork , W ƒ0 .10 per . 

, 8 Aug.: hel bouwen vnu een niouwc school 
met onderwijzorswoning tc : minste inschrijver 
was . Spoor, tc , 18,020. 

, 8 Aug.; lo. de gewone onderhoudswer-
ken anu den polder e Stelle; minste iuschr. was 
J. Janssou, tc , voor  ƒ2210. 

2o. dc gewouu onderhoudswerken aan den Visart-
polder: minste inschr. was C. , tc Neuzen, 
voor  ƒ2535. 

, 9 Aug.: de levering van 400 1 

grint ; minste inschrijver  was A. u a.uis, te Zall -
Botnmel, ü ƒ 2 per 3 . 

, 9 Aug.: de levering van 2000 . 
n  het sloomgcmnnl; minste inschr. was 

. , te , a /0.G3; / 0 per . 
, 9 Aug.: het aanleggen van cen grint -

weg langs den , lang 490  ; ingekomen 
8 biljeiien. : 
J. Vecndijk, tc Obergum, ƒ 1990 
S. . , „  Bedum, „  1974 
J. . , „  Farmaum, „  l'.'ón 
P. Weslerhof, „  Zuidwolde, „  1910 

. Boerscma, „ , „  1025 
J. Veldkamp, „  Bedum, „  1020 
J. Slecnhof, „  Sol werd, „  1015 
W. B. , „  Warlhuizen, „  1870 
niet gegund. 

, 9 Aug.: lo perc. het slatten van de 
gracht vnn de Snoekrr- lot de Zatidsteruoort eu tot 
dc Papegaaipost, het verwijden der  ligplaats voor  de 
beurtsolicpcu cu het dompéu der  gracht achter  de 
huizen; ingekomen 7 biljetten, nis: 
W. Simons, tc Balsward, ƒ 13,000 

. v. d. Werf , „  idem „  12,000 

. vnu Tongoren, „ , „  9,900 
VV. de Vries, „ , „  9,798 

. . Palstra, „  Franeker, „  9,174 
E. li . . „  Bolsward, „  8 550 
E. S. de Boer, „ , „  8,500 
gegund. 

2e perc het maken eeuer  wal beschoeiing, liet ver-
lengen der  beide draai loopbruggen cn het verlagen 
der Zandsterpoortsbrug; ingekomen  bilj. , als: 
P. , te , f 0337 
E. S. de , „ , „  7400 

. U. v. d. Weide, , Schraard, ,, 6990 

. . Feenstra, 
F. , 

. Jonkers, 
T- . de Vries. 
J. G. , 

te Bolsward, 
„  idem 
, Oostorlittons, 
„  Purroga , 
, Tzuin, 

ƒ 6970 
„  6885 
n 6744 
„  CliSO 
„  5ÜS9 
„  5083 
.. 6840 
a 5486 

J. S Ootterhaan, „  BnUward, 
. Til . 11 ieiii-i ra , „  Wonimcïs, 
. . , „  Bolsward, 

gegund. 

, 9 Aug.: het doen van p. in. 140 . 
heiwerk nau het meer  dc Flusen; minste inschr. was 

. , tc Workum, vuor  ƒ1281. 

Tegelen, 0 Aug.: de levering vau 600 3 -
kiezel; geguud uun C. , tu Blerick, n ƒ1 .25 
per 3 . 

, 10 Aug.: het uitvoeren van eenige wc-keu 
aan don watermolen vun den polder  Nootdorp; iugek. 
3 bilj. , als: 
P. hcrülann, tc Vrijenban , ƒ 3562 

. , ,. . „  3300 

. Groeucwegon, „  Nootdorp, „  2995 
gegund. 

, l ö Aug.: . het leveren van 465 . 
hnrdstecuen trottoirban d ten dienste vau dc werken 
nau den Wagenweg; minste iuschr. was . Sabelis 
Jr. , tc , voor  / 1895. 

2o. hot makeu cn leggen van overdekte riolen, ver-
gnurpiitteii , verbindingspiitteu mot ijzeren en aarden 
buizen: aau 1. het Bolwerk, tcu westen vnn den -
weg: P. C. Groen inga, ƒ P.138; 2. het Glasblazers veld : 

r  cn , /730; 3. den Water  we"  i P. C. 
Grocuings, /'3218; 4. iu het Florapark : r  cu 

, / 1400. 

tellier  holt, 10 Aug.: het bouwen vau een kerk met 
ameublement en met bijlevering van materialen: in-
gekomen 7 bilj. , als: 

. , to O-Pekola, ƒ 6 1 00 
B. de Jong. „  Groningen, „  6290 

. v. d. Voort, „  Winschoten, „  6868 
1). Offringa, „  Sappemeer, „  5671 
. , „  Bbiluim, „  5575 
. , „  rYinschoten, „  5112 

J. . , „  Oudeschuus, „  4S09 
gegund. 

, 11 Aug.: het opruimen van ondiepten 
in eeuige kauulou en vaarwaters, in onderhoud en 
beheer  bij  dc provincie, iu 13 perc; minste iuschr. 
waren : perc . . van der , tn Buitenpost, 
voor  ƒ3147; perc. 2, 7 en 13, . . Palslru, te Fra-
noker, resp. voor  ƒ6834, ƒ1014 en ƒ 6 9 4: perc. 3 cn 
4, P. W. , e Garijp , resp. voor  ƒ S'.6 cn ƒ4312; 
perc. 5, 9 cn 11, E. S. de Boer, to ]<emmer, resp. 
voor  ƒ750  530 en ƒ2200; perc. 6, VV. J. dc Jong, 
tc , voor  ƒ 9 4 0: perc 8 en 10, J. Cats, te 
Joure, voor  ƒ 3 03 eu /"94Ö; pere. 12, geen inschrijvers. 

, 11 Aug.: hot maken cn plaatsen van 
5 paar  vlocddeuren, ten dienste der  schut- cu afwa-
tcringsluis te Zoutkamp, nismede het bouwen een et 
loods tot berging dier  deuren; ingekomen S biljet -
ten, als: 

. , tc Ecxta, / 16,500 
VV. B. , „  Warfliuizen . „ O 

. , „  Sappemeer, - 15.SS3 
J. vsn den Bos cu 

A. Zuidhof, ., Groningen, „  l'o.v.i 
. Teiininga, „  idem „  15.560 

5. . , „  Baflo, „  15,332 
J. , „  Zuidwolde, „  14,900 
S.  Woldring , „  Zoutkamp, „  14,050 

, 12 Aug.: lo. dc leveling aan het hoog-
heemraadschap Vier-Pohlers van 1000 3 grint ; 
minste insclinjver  was C. de , lc Papendrecht, 
voor  / 3149. 

2o. het verzwaren of verhoogen, ter  lengte vnn 350 
str. , van deu dijk vun deu Aloysen- of Bovenal-
der; minsle inschrijver  was A. Stam, tc , 
voor  ƒ1470. 

, 12 Aug.: lo. bet verrichten van ceuige 
onderhoudswerken op 's s werf; minsle insehr. 
waren W. T. de s en 3. B. Vuurberg, tc Am-
sterdam, voor  ƒ22,008. 

2o. het maken van een kaaimuur  aldaar, lang 32.7 
; minste iuschr. was J. Galman, te Amsterdam, 

voor  ƒ7380. 

'a-llage, 14 Aug.: lo. het bouwen van kantoren 
voor  post, telegraphie enz. tc ; minste inschr. 
was P. J. Bhiauw, tc , voor  ƒ 29,890 met- cu 
ƒ25,190 zonder  hot zijgebouw. 

2o. do onderhoudswerken ann eenige postkantoren; 
minste iuschr. waren; 

voor  Helft, A. n on Zn., tc , / 1048; 
„  I U  W. . tc , ; 
n Utrecht, W.en A. Nahuysen.te U t rech t , /Wió ; 
„  W.C. vau liije , tc , ƒ2202; 
„  Gouda, 11. J . Nederhortt, te Gouda, ƒ800. 

, t Aug.: het houwen van couc school 
met onderwijzerswouing te Naarden; minste inschr. 
was . van Asperou, te Naardcu, voor  ƒ26,500. 

, 14 Aug.: het maken eener  vaste brug 
over  de te normaliseoren Siuzclgraol.t bij  de -
schepoort; minste iuschr. was J. P. Coruelissen, te 
Amsterdam, voor  ƒ54,935. 

Amsterdam, 15 Aug.: liet bouwen van 3 blokken 
arbeiderswoningen , samen voor  280 gezinnen, op dc 
Scuans, tusschen de - eu Zaagmoleuluirrieres; 
minste inschrijver  voor  dc massa was . Vlasmau, 
te Amsterdam, voor  ƒ386,340. 

, 15 Aug.: het bouwen vnn 2 perceelen, 
bevattende 14 woningen, iu dc ; miuile 
iuschr. was , te Amsterdam, voor  ƒ17,348; 
geguud. 

. 15 Aug.: het verrichten van vrr -
selnlleude oiidurhoudswcrkuu nan de gebouwen enz. 
vuu 's s werf aldaar; minste insclnijvcr  was VV. 
vnn , te , voor  ƒ13,150. 

, 15 Aug.: het boawen vun eene school 
voor  lager  oudurwijv , hoogste iuschr. , tu -
wijnen, voor  ƒ12,050; minste inschr. Van Berkuin, 
te Wourdcnburg, voor  ƒ11,444. 

, 15 Aug.: hot bouwen vnn cene 
school met onderwijzerswouing; hoog-dc inschr. J. . 
Jansma. te , voor  ƒ 19,797; niiiislc inschrijver 
VV. O. Seliaal'-ona. te Schiermonnikoog, vour  ƒ11,681. 

, 16 Aug.: het amoveeren cn wederopbou-
wen van tcu grauii|>ukhuis mut nianlgobouw enz. nnn 
do brood- en mcelfnbriek lc ; ingekomen 0 
bdj , als : 
B. /uilbof , te . ƒ 39 500. 
J. Ziüije r  eu Zn., „ , '„  33 200. 
S. dl . lawinei jer . „  idem „  32,000. 
J. Crceniurs, „ , „  29,700. 
A. G. Jansen cn 

. , „  Utrecht, „  26.200. 
G. 11. vau , „  Voorscholen, 25,355. 

g „  26,128.60 

, 17 Aug.; het maken van den hovrnbouw 
en van eenige andere werken op en nabij  h<t goede-

n te Fyenoord; ingek. 7 biljetten, els: 
A. J . , lc Sirijen, ƒ 769,400 
B. vnn der  Weerden, „  Utrecht, „  608,>50 
J, ,  Amsterdam rn 

E. S. , „ , „  667,004 
. v. Wijngaarden Uz . ,„  Sliedrecht. „  655.000 

. Weslmaiis, „  Sirijen, „  612,250 
A. B. vnn Tienboven, „  Werkendam, „  600,000 
G. , „ , „  688,800 

, 17 Aug.: het maken van cene slecuglooi-
ing op het westelijk talud vnu ecu gedeelte spoorweg 
tusschen Vugli l eu ; ingekomen 8 bilj. , als : 

A. dc , te , ƒ 75,000 
Ph. Verbruggen, „  Waddinxveen, „  70,000 
J. v. d. Griendt, „  '«-Bosch, „  69,000 
G. C. vnu llaaren, „ , „  07,400 
P. W. vnn . „  Tui l cn 

A. Boeiignnrt, „ , ., 56,125 
. A. vun , ., Sliedrecht, „  64,900 

A. Coolen, „  Panheel, „  68,000 
J- lli l lcn , „  Grave, „  51,790 

 llericliti u !ilfieliiii
. 

'3-Gravenhage r  den Goiiverncur-Gene-
rasl vnn Nederlandsch e zijn geplaatst 
te g . de herbenoemde opzichter 
2de klasse VV. F. . Siller: te Batavia (vourloo-
pig) de waai nemende opzichter  2de klasse P. J. 

. 

— Bij  beschikking van den r  van -
niën , van den loden Augustus , lit . , 
no. ö , is de heer  J. 0. ttibbers, civiel-ingenieur, 
gesteld ter  beschikking van den Gouverneur-
Generaal van Nederlandsch  om te worden 
benoemd tot ndspirnnt-ingenieur  bij  den Water-
staat cn de Burgerlijk e openbare werken diiai te-
lande. 

n deelt ons mede, dnt de 
Neulchntel Aaphalt-coropagnle, alhier, van het 
Gemeentebestuur  van Brussel de opdracht heeft 
ontvangen een gedeelte van den Boulevard Cen-
tra l met asphalt van Vul-de-Travers te beleggen, 
evenals mei den rijweg in de t alhier 
heeft plaats gehad. e tot dusver  in Brussel ge-
legde asphalt-wegen zijn aan zeer  veel reparatie 
onderhevig. 

e afdeeling der  «Vereeniging 
tor  Bevordering van Fabriek- eu -
heid in Nederland", zul in Juni , Juli en Augus-
tus 1877, in het Paleis voor  Volksvlijt , ter  ge-
legenheid van liet vyf-eii-twintigjaii g bestaan der 
Vereeniging en der  alsdan le houden Algemeene 

Vergadering, een tentoonstelling organiseoron van 
, toegepast op Nijverheid, en een daaraan 

verbonden internationalen wedstrijd. 
Er is eene regelingscominissle geconstitueerd 

onder  het voorzitterschap van Z. . 11. den Prins 
van Oranje, en met de uitvoering barer  hesluiten, 
het dagelijksch beheer  en het toezicht heeft zij 
cen Commissie uit haar  midden belast, als volgt 
samengesteld: . J. d Wolterbeek Us/., 
Voorzitter ; . J. G. , Secretaris; . 11. 

, Penningmeester; C. A. A. k de 
Wit , E. VV. B. van Erven , . V/ . Urine-
ken, J. . de f eu J. . . 

t doel der  Tentoonstelling is, eeu beeld te 
geven vun de toepassing der t op de Nijver -
heid , vooral met het oog op onze hedendaagsche 
industrie. Tot vermeerdering van hel nut der 
Tentoonstelling; en om gelegenheid te geven tot 
vergelijking , wenseht men tevens:!"  op te nemen 
vojrwerpen van d uit vroegeren 
lij d , welke , hetzij  door  artistieke bewerking , hetzy 
door  eigenaardige versiering, de opmerkzaamheid 
verdienen; 2J uit te schrijven eeu -
nalen Welstnjd, omschreven iu de tweede af-
deeling van dit . 

e ten toongestelde voorwerpen worden verdeeld 
in de volgende elf groepen: 

. t toegepast op de versiering vnn gebouwen. 
. t toegepast op de ttoffterin g vuu ge-

bouwen. 
. t toegepast op de bewerking der  on-

edele metalen. 
. t toegepast op de bewerkingdereJele 

metalen en gesteenten, 
V. t toegepast op glas- en aardewerk. 
V t toegepast op l voor  kleeding 

en huiselijk gebruik. 
t tuegepast op vervoermiddelen. 

VU l toegepast op kleine voorwerpen 
van allerlei aard. 

. t toegepast op de graphische kunsten. 
X. t toegepast op vrouwelijk e handwerken. 

. n ter  verspreiding vau kunstzin en 
goeden smaak. 

Aan de inzenders der  voor  elke groep bet meest 
aau het doel der  Tentoonstelling beantwoordende 
voorwerpen zullen ouderscheidingen Worden toe-
gekend, bestaande iu gouden, zilveren eu bronzen 
medailles en eervolle vermeldingen, vau welke 
onderscheidingen ook dtoNodorlandsche inzenders 
niet zijn uitgesloten, die, deelnemende aau den 
uitgeschreven n Wedstrijd , vuur  geen 
der daartoe behoorende bekroningen iu aanmer-
king kwamen. 

e vergelijkende beoordeeling der  Nedsrhmdsche 
inzendingen geschiedt dour  een uit Nederlanders 
eaaingestelde Jury van negen personen, die duur 
de regelingscommissie zal benoemd wurdeu. 

Aan tie tentoonstelling wenseht de Commissie 
voorts eene verloting te verbinden. 

lu alle groepen van het programma der  ten-
toonstelling opent de Commissie verder  een iuter-
nationalon wedstrijd, waaraan alle binnen* eu 
buitenlandsche fabrikanten eu kunst-indusirieelen 
worden uilgenuodigd deel te nemen. 

Ue voorwerpen, voor  deu n Wed-
strij d ingezonden, worden beoordeeld duur  een 

e Jury , walk*  doo de -
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missie benoemd, en cpkozen wordt uit ipeeiali-
teitpn <J\I kunst-industrieel gebied, in dier  voege, 
dut uit elk der  nnn den wedstrijd deelnemende 
Europeeschc n twee deskundigen uls leden 
der  zittin g zullen nemen. 

e internationale Jury bekroont die voorwerpen, 
waarbij  doelmatigheid en kuustwuurde het best 
vercenigd zijn. 

Vij f en twinti g prijsvragen worden van dezen 
n Wedstrij d uitgeschreven, en voor 

iedere prijsvuug wordt uitgeloofd een prijs , bc-
stuui de iu een gouden medaille, en een premie, 
bestuunde iu een zilveren medaille. e medailles 
worden geslagen op deu stempel der  «Vereeniging 
ter  bevordering van Fabriek- en llundwerksnijver -
heiJ in Nederland". 

t totaal der  uitgeloolde prijzen en premien 
bedruagt een geldswaarde van ƒ ,750. e ver-
schillende prijsvragen zijn in bet t vermeld. 

e termij n van aangifte tot deelneming aan 
den n Wedstrij d is vastgesteld tot 
uiterlij k den ™ November 1870. 

 Aan de lijst der  bekroningen ter 
e Tentoonstelling van vooi werpen van 

kunst, toegepast op industrie, ontleenen wij  bet 
volgende, betrekking hebbende op de iuzuiidiiii-e n 
van onze landgenuoteti: 

Bekroond werd met het eere-diploma (de hoogste 
onderscheiding); . A. Ar nlzenius. r  der 

j , monsters vun ertsen 
en metalen. 

t goud: J. . Schmidt en O. te , 
complete slaapkamer; A. G. de , lirm u 
1. , , imitatie-Sinyrn a tapijten; 
wed. J. s en Zn., , geïmiteerd 
Japansch en Chincesch lakwerk; mevr. S. . 

s Geeeteranui baron, vau , , 
kunst bloemen euz. van veereu en was; A. de 
Casseiis, Amsterdum, uurwerken; . J. -
iii.ui , , een Gilluid' s injector. 

t zlver: C. Tnuiel , Anisteidaiu, gravuren; 
VV. A. Abels, Utrecht, kantoorboeken; C. . Eek-
hardt , , consoletafel met spiegel; N. G. 
liiouwer , Utrecht, bullet; Jos. vnn , -
mond, bullet; A. G. Overes, 's-Bosch, ivoor-, 
snij- en dijkwerk ; J. Üolsius, *s-Bosch, mar-
meren schooi  teenman tele; J. C. van Eldik , Zutfen, 
glas, graveerwerk; G. ten liririk , Utrecht, plan-
teuvezels; Aith , Th. , Eindhoven, damast, 
tijk , enz.;  vau , lirm u de Vogel, vnn Cul-
car en C". , Zwolle, wasdoeken; 11. J. g 

, Utrecht, physische instrumenten; S 
eu Van , , chemische en pbar-
muceuti-che apparaten; . J. C. v. d. , 
Venlo, eleclrische controleur  voor  afslaudsigiialeii 
en schijndoodveiklikker; v\ illeni Verlaan, Ui recht, 
haar-pluis- eu mulsen-plouiiiiaeliine, Singer's 

g Company, Utrecht, naaimachines; 
. Fros, Utrecht, brandkasten; A. C. Zoethout , 

, stippellijnpusser; W. C. r  ik C" . -
terdam, biand.-puiien en extincteuis; Batenburg & 
C". , , petroleumveiligheidslumpen, nacht-
lampen ; c t &  O*., , harde teepj 

. A. Sanders, , papier  vuor  gelds-
waarden; s &  Utrecht, stijfsel; Wed. 
A . Fuppe, Amsterdam, likeuren; F. Smits van 
Waesberghe, Bieda, dubbel gerstebier; J. van 

, Utrecht, theerandjes. 

. 

Utrecht, J Aug. 76. 

Aan de tteductie van tic Opmerker. 

n vriendelij k antwoord op uwe vraag, wut 
het onder  clieid is tusschen hetgeen G. Audnin 
deed, eu nu r  Fock duet duor  zijne photo-
grapbieAn, die thans bij  de liim u F. Uulfacn Zonen 
te Amsterdam worden uitgegeven, dient, dat de 
beroemde Audrati , in 1083, proportiebeelden lee-
kende en uitgaf, — hetgeen, vóór hem cn na 
hem, duur  vele andere kunstenaars ook gesr.hied 
is, — waardoor  eenvoudig de maat was uitge-
druk t der  verschillende deelen, zooals hij  ze ge-
vonden had bij  de beroemdste antieke beelden, 
terwij l doctor  Fuck de vermelde phologi aphische 
af beddingen geeft, om aan de belangstellenden 
een beeld te laten zien, dat volgens eeue nieuwe, 
door hem uitgevondene, rationeele propoi tie-
theoiie vervaardigd, en aan de s Academie 
vuil Beeldende n door den r van 
Binnenlandeche Zaken ten geschenke gegeven is, 
om als bewijs le dieneii vuor de waarheid eu de 
waarde van zijne theorie betreffende de oorsauk, 
waarom de eene proporti e bevallig en de andere 
niet bevallig is. 

Tot meerdere duidelijkheid is bij  deze photo-
graphieeii eene verklarin g gevoegd, die uwe vraag 
gedeeltelijk ook reeds beantwoordt, eu bij  onvol-
doende duidelijkheid , ben ik tot nadere ophelde-
rin g zeer  beieid. 

t de opname in uw volgend nommer van 
dit uiitwoord zult u verplichten 

Uw

. . 

E G VA N T S T E 
. 

e eene verrassende lijdin g  dezer  dagen 
de andere op. Nauwelijks  wij  de be-
noeming vun den lieer  Cuypers tot Architect vun 
hei m of de tweede Architect Uijks-
adviseur, de heer  J. (iossehalk, wordt  her* 
fit-llin g van het s te lleusden belusl, welke 
hei g duur  staatsgeld gesteund wordt , cn 

 de utinbettediii g plants heeft op 5 Septem-
ber  s. t de archilecluur der  rijkswerken 
geen monopolie te zullen worden, en zullen
land's buuwmeealeTl dal  zou lijdelij k uun/ien? 

ADVERTENTIËN 
bestemd voor  0» »»-rker gelieve  ter

 van  te adresseeren nau de 

van genoemd Weekblad. 
T o t V i ' l i c l a i r - i s v u i i d *  u r e u 

worden advertentiën voor het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

Advertentiën. 

Aanbesteding. 
Op Zaturdag 26 Augustus 1870, des middags 

ten 12 uur , zal vanwege de e der
sterdamsehe  onder  hare nadere 
goedkeuring, uan het Bureau vau de Amsterdam-
sche , t 03.'*  te 
Amsterdam, worden aanbesteed: 

 50 ,000

. 
e aanbesteding geschiedt bij  enkele inschrij -

ving, volgens § ,'  van het Bestek. 
t Bestek met teekening ligt ter  lezing nnn 

het Technisch Bureau van de j 
te Amsterdam, en aan hel Secticbureau te Velsen. 

t is voorts aun het Technisch Bureau te Am-
sterdam en te Velsen op franco

 tegen overmaking vnn 50 cent per  exemplaar. 
n worden gegeven door den Eerst-

aanwezende!) ,  03.1 te 
Aiiistenliim , en den r te Velsen. 

A > nul- \  , 1 Augustus 1870. 

, 
Voorzitter. 

J. W. . S VA N , 
 Secretaris. 

Openbare Aanbesteding. 
l S der  Ge-

meente  zijn voornemens, op Zaturdag 
den 2e September 1870, des namiiidugs ten één 
ure, in het openbaar ten Studhui/e aan te be-
steden : 

t verbreeden van een gedeelte der 
Biltsche Vaar t nabij  de Stedelijke 
Gasfabriek en het maken van een 

n g op gemetselde 
hoofden i n den Singelweg over de 
Bi l tsche Vaar t te Utrecht . 

t Bestek met Teekeningen ligt r  inzage 
aan het Bureau der  Gemeentewerken Achter  la-
renborg, van af Woensdag den 10e Augustus 
e. k. en is vnn dien datum nf aldaar, zoomede 
ten Sladhuize en bij  do Boekhandelaren VA N 

N en ZN. verkrijgbaar  gesteld, tegen be-
taling van ƒ 1 , — per  exemplaar. 

Aanwijzin g in loco zal plaats hebben op -
dag den 28 Augustus e. k-, des voormiddags ten 
10'/, ure. 

Utrecht, deu 15 Augustus 1870. 

 Secretaris der Gemeente Utrecht, 

J. N. VA N .  S. 

. 
Op g 24 Augustus 1870 zal door  Bur-

gemeester  en Wethouders vun Velsen , des voor-
middags te elf uur , op het s der  ge-
meente in het dot p , worden aanbesteed: 

t bouwen van een W -
 voor 350 leerlingen, n het 

dor p V e l s e n. 

t gedrukte bestek is verkrijgbaa r van af 
Woensdag 10 dezer, r  Gemeen te-Secretarie in 
het dorp Sandpuurt en ter j  vuu de -
ren JOU. É EN ZONEN te Haarlem , 
tegen betaling van ƒ 0,50 per  exemplaar. 

' in loco zal plaals vinden Vrijda g 18 
Augustus, van des morgens 11—12 uur. 

e teekeningen liggen ter  inzage ter  Gemeente-
Secretarie voornoemd. 

e inlevering der  billetton op den 'la: : der 
Aanbesteding, in eene gesloten bus, geplaatst Op 
het , vuu 's morgens negen tot elf ure. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij  deu 
Architect . E. . v. . , te Haarlem. 

 Burgemeester van Velsen, 

J. C. . 

 Secretaris, 

C. C. . . 

J 
TO

t Bestuur  beeft du eer n n te 
herinneren aan de 29 Algemeene Bijeenkomst 
op  September e. k., des voormiddags ton ei/ 
ure, in eender  lokuien uan den Bur g lc . 

Verder wurdt aan n n bekendgemaakt 
dat liet Bestuur  zich volgeiidoi wijs gecunsiitueerd 
heeft; G. B. , Voorzitter ; J. G. VA N -

, Vico-voorsltier; . W. , » 
Secretaris; A. . VAN , V*  Secretaris; 

. . Penningmeester; P. T. -
, A. J. C. J. S. , J. . , 

J. E Jzu. 

Namens het

G. B. FA , Vice. Voorzitter. 

. W. , 1'  Secretaris. 

Ontmanteling van . 

e ONTVANGE  der E en -
N te Groningen /at op Woensdng den ü d r " 

September 1870, des middags le 12 uur , ten 
huize van niejufvrouw de Weduwe F nl-
daar, in het openbaar  aanbesteden: 

t gedeeltelijk slechten van het bas 
t io n 7, het vu l len van grachtdeelen, 
het afbreken van prof i l - en beklee-
dingsmuren en het maken van eenige 
kunstwerken. 

NB. e te verwerken hoeveelheden bedragen 
ouder  anderen in ronde getallen: 

23280 1 aardewerk. 
154 breekwerk aan muren enz. 
104 - bestrating met klinkers . 
50 1 stapelsteenglooiing. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 
Bestek en teekening liggen uu 12 Augustus 

1870 tr r  inzage aan de kantoren der e 
en n te , Assen,  uwanten 
en Groningen, en zijn aan laatstgenoemd kantoor 
tegen betaling van een gulden te hekomen. 

e aanwijzing in loco wordt gegeven op g 
den 4i ,' n September, des voormiddags le 10 uur. 
Nadere n zijn dagelijks te bekomen 
bij  den hoofdopzichter  A. , aan de 

 bij  de t te Groningen. op 
alle werkdagen van den 21*1"  Augustus tut den 
2*' ° September 1870, des voormiddags van 9 tot 
12 uur. 

E 

E. . . 

T E 

Speeinliteii van  ter  bewerking van 

 en schetsen op aanvrage. 

S &  VAN . 
in , 

Sienwehnccn S.zijde 55, . 

:?i 
- .

ei' 

VA N 

F , V &  O 0 . , 
, . 

e werktuigen zijn met het meeste succes 
door  verschillende Gemeentebesturen iu ons Va-
derland , o. a. te Nijmegen, Utrecht, 's Graven* 
hat/e, Arnhem en Zwolle in gt bruik genomen; 
ook weiden eenigen up last vau bet

 afgeleverd vooi

 en Ë 
J 

k „de e " 
 &  Go,

t e
 on

vnn ver.scliilk.nde Bouwwerken, Stoomgemalen . 
Fubrieken , bruggen. , enz. 

T
 fi  2. 

 2 

e s zyn steeds in diverse tftn.tr. . 
gen voorbanden, or  kunnen ander, iu zeur  korten 
tij d worden geleverd. 

 E N T E  l<;.\. 
 en alle andere 

 vuor , Architec-
ten en Aannemers n ten spoedigste naar 
opgave niet de meeste accuratesse en netheid tut 
buitengewoon lage prijzen geleverd. 

Groote voorraad en ruime keuze vnn

lollen en vellen.  wil ... 
geiini, verschillende soorten
zeer  geschikt vour  uilslagen eu alle undere 
Teekeu- en Bureaubehucliui. 

Verkrijgbaar bij T h. J.  te Utrecht, 

k van , Specialiteiten in 
, , , 

en . 

 6 6 
N VA N . 

E N 
VAN 

V A E , 
geeft herigt dut door  haar tot eeuige  voor den 

 in  zijn aangesteld: 

 C°.

 C«.

 wie ook tot bel  Van Vloeren inlichtingen worden verstrekt eu  voor  geheel 
Nederland aangenomen on gelijke voorwaarden als nan de g  3, te AmUtrda» 

.  &, ZOON , 
 te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

. ¥. T te , 

beveelt zich voortdurend aan tot  vau 
 enz., met sink, lood of 

leijen, en verder  voor de levering vnn alle moge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken zink of koper, alsmede (»a.s- en Waterleidingen. 

. 

.  te . 
|i

Vrijs voor 5!ï achtereenvolgende plaatsingen! 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels , , 15.— 
dri e r i gels . . 20.— 

r i e j  »irt & , / l»i f t t .nlam . AliënieuüwW' 
meitleli in cemvnl, |ii|»3, vut. rerllainJ-Cr u t a /T.->j  per  v.' 

Berker  Arnhem.

B a u w t r r r r l n r t i te V r l p te koop, ullrï ' 
gunsligjt gelegen. Adres den r  VAN

 l ,  Arnhem. 

üedruk t b(j  O.  VA N Ufcli V U t  ü . — All e stukken «» ndveiteutiéu te .dreutelen aau deu liedacteur F, W. VA N T JG>a. w Arnheui . Uitgave vnu  A. TUl iOlE . 
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, , , S en . 
: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Verschijnt Zondag*. Pru', p.r  3 mauurteo f 1.65. n abonneert zich toor 
,en jaargang. Afzonderlijk e nummer, bij  vooruitbeateilin  15 centa. 

Al l e stokken en n te n aan 

de e te . 

: 

Van 1 h regels ƒ1.—, verder  voor  eiken regel plaatiruimt e 20 centi en
vooreen nommer  van het blad. Advertentiën voor  het buitenland  cent» per regel. 

. 
Vervolg

n de zittin a der  Academie van wetenschappen, 
in n*'. 31 besproken, heeft men het
voorbeeld aangehaald van een bliksemslag op een 
kruitmagazij n aan de p de Goede . e 

 werd verbrijzeld en het gebouw 
holf 1- evenwel zonder  ontploffing. e 
oorzaak van liet ongeval moet gezocht  in 
de onvoorzichtigheid, waarmede de gemeenschap 
met den grond was aangebracht, die men ge-
meend bad uitstekend te maken door den gelei-
der te doen baden in een put vol water  met zeer 
waterdichte wanden. t was even snugger als 
het volgende geval, waarvan de heer n ge-
sproken heeft: de eigenaar van een huis, die het 
uiteinde van zijn bliksemafleider  liggende en in 
den grond van den kelder als verdronken vond , 
nam het op en rolde het zorgvuldig op in een 
emmer water! 

t schijnt, dat dit ook de gesteldheid is van 
een groot gedeelte der  streek  het r 
van Constance. Elk huis in dit district beeft van 
twee tot acht bliksernalleidets. En toch gaat er 
geen jaargetijde vourbij . zunder dat er  aanmerke-
lijk e branden duur den bliksem worden veroor-
zaakt. e bodem is een poreuse of ijle , droge 
kalksteen, zeer  slechte geleider van de electri-
citeit. 

n dezelfde reeks van denkbeelden hebben wij 
merkwaardige uitwerkingen van den bliksem op 
populieren aan tc wrzen, waargenomen door  den 
lieer  Collndoii (reeds vroeger  vermeld in
Opmerker). Cieheel het bovenste gedeelte der 
gelrofleu boomen is volkomen gezond gebleven, 
men ziet geen enkelen verdorden tak. e hoogte 
boven den grond, van waar de kwetsuren begin-
nen, is niet meer dan bet derde deel van de 
hoogte der  kruin ; de wonden houden doorgaans 
op veertig centimeters boven den bodem op ; in 
een dichte vereeniging van peppels is het altij d 
de hoogste, die getroffen wordt. 

Verscheidene booineii worden dikwijl s getrolfen 
door één en ileii/elldeu bliksemstraal. e heer 
Ooliadoo vermeldt 355 wijnstokken, die bescha-
digd weiden door  deiizellilen slag. n beeft 
gevallen waargenomen , waarin meer dan vij f en 
twinti g personen gekwetst weiden door  den/.elt'Jen 
bliksemschicht. n 18*22 werden bij  llayiiigeti 

 Ü48 schapen door  één i.likseui>lraal 
op den grond geworpen, en 21  kwamen er 
van om. 

n de groote steden, waar  vele hooge gebou-
wen staan, is het gevaar  door den bliksem te 
sterven weinig le duchten,- maar dit is uiel hei 
geval in de dorpen en op het veld. Uit een 
door den heer  Uuudin verrichten arbeid volgt, 
dat er  in Frankrij k iu Ü5 jaren '2'238 persunen 
up de ulaats doud gebleven zijn duor  den bliksem 
(1838—18U2), of gemiddeld 77 's jaars. t 
maximum is geweest l i l . in 1835 (f 1855) eu 
het minimum 18, in 1847. Als meu er  het ge-
tal bijvoegt van hen, die het unheil overleefd 
hebben en slechts gekwetst zijn geworden, komt 
men tot meer dan Ü7UO, of '251 als jaarlijksc h 

e hel hoogst boven de zee gelegen districten 
zijn de meest blootgestelde. Zoo heeft van 1835 tot 
1852 het departement  tal 20 dooden door den 
bliksem gehad, Aveyron 2 i , a 27, Saóne-

e 38, e 44, e 48, 
lerwij l Euro, , Calvados er  slechts 2 
of dri e hebben geteld. n heeft tot 'J personen 
door  den/elfden slag gedood gezien, /ou doodde 
de bliksemschicht, die , 
in de , trof , 9 menseheu en kwet-
ste er  meer dan 80. Op het eind van .luni 1861 
beeft men 33 bliksemslagen in 8 dagen opgetee-
kend,  elke ten minste 1 persoon gedood 

 gekwetst heelt. 
Wal e andere landen van Eutopa betreft, 

rekent de lieer  Uoudin al» jaarlijksc h gemiddelde 
van de door den bliksem op de plaats gedoode 
individuen: in e 3, in Zwitserland 9.Ü4, 
iu Engeland 22. 

t zij i blijkbaar  minima, want alle ongeval-
len worden niet bekend gemaant. 

Als bewijs voor het nut van blikscmalleiders 
zullen wij  eenige zeer  ufdoende feiten aanvoeren. 

n 1782 bestond er  reeds te Philadelphia een 
groot getal bliksemalleiders. Op 4800 huizen, 
waaruit de stad bestond, telde men tenminste 400 
ulleiders. Al de openbare gebouwen waren er 
vun voorzien geworden. Eén enkel maakte eeue 
uitzondering: het hotel vau den Fransclien ge-
zant. u 27en t 1782 brak er  een on-

weder  boven de stad uit en viel juist neder op 
dit hotel. t veroorzaakte er  verschillende be-
schadigingen en trof een Fransch officier, die na 
eenige d.igeu slierf. Na deze gebeurtenis bleef 
men niet in gebreke een afleider op het hotel 
te plaatsen, dat sedert door den bliksem ge-
spaard bleef. 

n 1787 werd (altij d te Philadelphia) het huil 
van Frankli n dooi- het vuur van den hemel ge-
trolfen , dat er  toch geen schade in aanrichtte. 
.Alleen de punt van den bliksemafleider was ge-
smolten,  zoodiit" , zegt Frankli n in een brief 
aan  heer , "mettertij d de uitvin -
ding van eenig nut is geweest voor  den uitvinder" . 

e klukketoren van , te Venet ië, 
was herhaalde malen door den bliksem getroffen, 
en de aan dit hooge gebouw veroorzaakte schade 
had de Veuetiaansche llepubliek tot vele uitga-
ven gedwongen. e klukketoren was meer  bloot-
gesteld aan de bliksemslagen dan eenige andere, 
tengevolge van zijn groote hoogte, zijn nfgezun-
derden stand en de groote hoeveelheid ijzer, bij 
den bouw gebezigd. n een tijdsverloop van vier 
eeuwen had hij  dan uok negen bliksemslagen on-
dergaan, waarvan de werkingen meer of min 
rampspoedig waren geweest. e eerste en de 
tweede waren  geweldig, dat het vuur van 
den hemel gedeeltelijk deu toren naar  beneden 
wierp: doof denzelfden slag werd de klokketoren 
van bel klooster  der s getrolfen, en 
zeven klokken gesmolten. r  den zevenden slag 
ontstonden er in den klokketoren van s 
zeven eu dertig scheuren, die den toren met 
volslagen ondergang bedreigden. e herstellingen 
kostten meer dan 8000 dukaten. 

Niets was noodzakelijker, gelijk men ziet, dan 
een bliksemafleider te plaatsen op den toren van 

. t deed men dan ook iu i 1770. 
Sedert is hij  niet meer met liet heriielsche vuur 
iu betreurenswaarde aanraking geweest. 

e schepen op zee kunnen evengoed als de 
gebouwen dooi bliksemalleiders beveiligd worden. 

e uatuurvorscher  Forster  had, op zijn reis 
 de wereld, gelegenheid het dooltreiTende van 

zulke afleiders op de schepen te erkennen, e 
eilanden van de Zuidzee zijn blootgesteld aan 
hevige ottvvetlers, die iu elk jaargetijde losbarsten. 
Terwij l Forster  in diestreek rond/.eilde , deed hij 
dikwijl s deu ketting vmi deu geleider aan een 
mast hechten, om de uitwerkin g  bliksem 
te voorkomen. Toen het schip zich op zekeren 

g voor het eiland Utah li bevond, zond meu 
een matroos om den ketting aan den grooten 
mast vast te binden. Nauwlijk s had deze malt zijn 
werk gedaan, of een andere matroos, die den 
ketting schoon maak te alvorens hem niet het 
want le vereeuigen, voelde een electrischen schok, 
cn men zag het vuur vau den hemel langs dezen 
geleider  dalen zonder  eenig ongeluk te berokkenen. 

n Juni 1813 werden iu de haven van Jam a ik a 
het oorlogschip  Norge en een handelsvaartuig 
door den bliksem getrolfen en in bedenkelijken 
graad  zij  waren  van beiden vnn 
afleiders voorzien. c andere schepen, die iu 
zeer  gcfale de haven vulden, werden 
ontzien; zij  hadden allen hiititi e afleiders. 

t is onnoodig de aanhalingen le vermenig-
vuldigen; de zaak is vooraf gewonnen, en toch 
zou men, als men er  nauw op lette, bevinden, 
dat al zeer  weinig openbare gebouwen door een 
zoo eenvoudig eu go-idkoop middel beschermd 
worden; boven de particulier e huizen zijn de af-
leiders nog zeldzamer. e instrumenten moes-
ten in alle bestekken van woningen voorkomen. 

Wij  zullen overgaan tot het onderzoek van de 
voorwaarden, lot de vervaardiging van bliksem-
alleiders. 

Een  toestel beslaat: 
le) uit eeu pij l of spits; 
2e) uit een geleider, di  in den grond eindigt. 

e pij l  gevormd uit dri e deelen: de 
platina-puut , een kegelvormige stang van koper 
en de ijzeren stang met steuni ing op het dak, 
die aau den kabel wurdt verbonden. 

e p\jlen beschermen een cirkelvormig e ruimt e 
van den straal, die het dubbele is van hare 
hoogte. Een gebouw van 20 meters hoogte wordt 
verdedigd door een stang van 5 tot 6 meters. 

n heeft bijna overal 10 meters als maximum-
hoogte van de pijlen vastgesteld. 

n moet het getal en de pluats der  bliksem-
alleiders, gelijk ook den aard der  stukken, waar-
uit zij  worden saamgesteld, bepalen naar het ge-
tul en de gewone richtin g van dc plaatselijke 
onweders. 

Sedert tal van jaren, zegt de heer , 

bedient men zich als geleider, inplaats van 
ijzeren staven, van kabels van gegalvaniseerd 
ijzerdiaad, veel overeenkomst hebbende met die, 
welke als want in de schepen worden gebruikt . 
Wegens hunne buigzaamheid zgn zij  gemakkelij-
ker tc plaatsen dan de ijzeren staven, inzonder-
heid op klokketorens en gebouwen, die van bui-
ten moeilijk te beklimmen zijn of die een groote 
verscheidenheid van architectonische détails heb-
ben. Bovendien kan men er  aanzienlijke lengten 
van verkrijgen zonder  soldeersel, wat ook nog het 
stellen vereenvoudigt. 

Tengevolge van hun buigzaamheid zal elke uit-
zetting door  warmte zich openbaren in een krom-
ming met kleinen straal, zonder dat dc stevig-
heid der  baken er  onder  lijdt . Eindelij k , zij  zijn 
gegalvaniseerd en dus weinig aan verandering 
onderhevig. 

Als men zich van kabels bedient, moet men 
groote zorg wijden aan het soldeersel der  uitein-
den ; men moet zich nooit tevredenstellen met 
ze slechts aan elkander  vast te binden. 

Als men er  werkelij k voordeel bij  heeft een 
metalen kabel te bezigen in plaats van ijzeren 
staven, moet die kabel dan van gesmeed ijzer 
zijn of van roodkoper.' t vraagstuk is veel-
zijdig . Wel is waar zou men, wegens het ver-
schil iu geleidbaarheid, een gegalvaniseerden 
ijzeren kabel van twee centimeters middellij n kun-
nen vervangen door een kabel van rood- of roze-
rood-koperen draden, rtie een half zoo kleine 
middellij n heeft. r  in het laatste geval zou 
de uitgaaf veel grooter  zijn. 

B'-ivetidien brengen de koperen geleiders de 
dieven in verzoeking; zij  worden broos onder  den 
vereenigden invloed van de stroomen, die er 
door  loopen, en van de afwisselingen in den 
dampkring ; de gedeeltelijke breuken dei uitein-
den verminderen de dwarsdoorsnede van door-
stroomiiig, die den electrischen vloeistof wordt 
aangeboden. 

Volgens den heer l schijnen koperen platte 
banden uitmuntende geleiders tc zijn (de masten 
van schepen worden dikwerf op die wijze be-
schermd. t v. E). t paleis van de Beurs, te 
Parijs, draagt een koperen dakbedekking, sinds 
zeer  lang gelegd en in gemeenschap met de blik -
semafleider» van dit gebouw. Zij  j s in volkomen 
goeden toestand eu hare eleclrische geleidbaar-
heid, met behulp vun de gevoeligste werkwijze 

 kan als voln.aakt worden beschouwd. 
e heer  Nu nel, zich grondende op overeenkomstige 

beschouwingen, meent, dat het verkieslijk zou 
zijn de volle of massieve geleiders tc vervangen door 
holle buizen van gelijke massa en grootere mid-
dellij n , om reden de electriciteit altij d de opper-
vlakte vulgt. 

t vraagstuk der  gemeenschap met den grond 
is, -«'lij k wij  gezien hebben, van liet hoogste ge-
wicht. 

Vóór eenige jaren schreef men in Engeland 
voor, de bliksemafleiders onveranderlijk in de pul-
ten te voeren; men waande, dat het water den 
bliksem zuu uitdrijven . n heeft deze praetij k 
to recht veroordeeld, men bedient zich niet meer 
vau pulten; tegenwuuidig brengt men den aflei-
der in vochtige uurde. u een stad leenen zich 
de water- en gasbuizen uitstekend tot het opne-
men vau de geleiders. 

Wi j  zullen tiog den heer l aanhalen om-
trent twee uitspraken van den heer  Perrut , over-
genomen dour den heer  Callaud: 

1' t men het getal punten, die uan den 
tup van elke stang des alleiders bestaan, ver-
menigvuldigen .' 

»2*. n in een gebouw, waar  aanzienlijke 
liueveelhe len ruetual in de samenstelling vuorku-
-o' o , Ueze massa's met den geleider  verbonden 
wurdenl" 

n de eerste plaats stellen het eenvoudig ge-
zond verstand en dc ervaring ons instaat te 
zien, dat, naarmate er  bij  de nadering vuu eeu 
geelectriseerde wolk meer  spitsen zijn , de on* 
scliadelijkiiiaketid o werking aanzienlijker  zal we* 
zen, muur dit binnen zekere grens. Als een 
stang, volgens het oude stelsel, slechts een en-
kele spits heelt, werkt deze slechts in ééne rich-
ting. Zoo men, in pluals van één spits, er  een 
groot aantal iu allerlei richtingen van stelt, zul 
de beveiligende werking aanmerkelijk worden 
uitgebreid eu de z(jdelingsche ontladingen zullen 
verzwukt kunnen worden. 

Ten tweede beweren de heeren Perrut en Cal-
laud, dat men zorgvuldig den afleider  moet isolee-
ren vun >le metuuliuassa's, die b(j  deu bouw 
kuihiu n voorkomen. e heer  Callaud gaat zelfs 

zoover, dat hij  zijn geleider  isoleert met behulp 
van glazen ringen. e eerste wetten der  natuur-
kunde echter  toonen duidelijk , dat, als een blik -
semafleider  goed werkt , men hem gerust kan 
naderen, zelfs hem aanraken, daar de eleclrische 
stroom door den afleider  wegvloeit, cn alleen 
door  dezen. Er  zal dus geen enkel bezwaar in 
gelegen zijn de metaalmassa's, die bij  de samen-
stelling vun eeu gebouw voorkomen, met dezen 
bliksemafleider te verbinden; integendeel, men 
vindt er  een groot voordeel  daar  deze mas-
sa's de geleidende oppervlakte vermeerderen en 
uit zich telven zekere som van beschermende 
werkingen uitoefenen. 

Bovendien, ingeval zij  getroffen werden , wat 
men, strik t genomen, kan onderstellen, zoude het 
gebouw veilig wezen, daar zij  in gemeenschap 
zijn met den grond. 

e heer  atelsens heeft van deze beginselen een 
merkwaardig.'  toepassing gemaakt bij  het stellen 
van bliksemafleiders op het stadhuis te Brussel. 

n haalt deze inrichtin g aan als een volmaakten 
type (vroeger  beschreven in  Opmerker). 

Alvorens de uiteenzetting van de voorwaarden 
tot de vervaardiging van bliksemafleiders te be-
sluiten, zullen wij  nog aanteekenen, dat de heeren 

, Callaud, W. de Fonvielle instrumenten 
om het doeltreffende van de afleiders te toetsen 
hebben ' doen kermtn ; het is te wenschen, dat 
het gebruik van deze toestellen den bouwkundigen 
gemeenzaam worde. 

Wij  zullen dit overzicht eindigen met eenige 
aanwijzingen omtrent goedkoope bliksemafleiders. 

e populieren, J J een huis of hoeve geplant, 
kunnen in vele gevallen een doeltrelTenden aflei-
der vormen. n groei is snel, zij  verhefTen zich 
tot 30 of 35 meters, en vooral de bovenste dee-
len zijn uitmuntende geleiders van dc eleclrische 
vloeistof; bovendien nemen zij  weinig ruimt e in 
en zg oefenen geen nadeclige werking op de 
dakbedekkingen uit. Om alle mogelijke veiligheid 
te verkrijgen door de nabijheid van hooge boomen 
rondom een woning, waarop geen bliksemalleiders 
geplaatst zijn , moet men de stammen wapenen 
met ijzeren stangen, die, na den grond bereikt 
te hebben, moeten worden verlengd tot bij  een 
fonteitipoiup, een waterkom, of diep bedolven in 
een aanhoudend  bodem. 

Volgens een opmerking, in 1874 gemaakt door 
den heer  Nouel. zullen wij  nog er  bijvoegen, 
dat het mogelijk is, bijna zonder  kusten, de ge-
wunc huizen te behoeden voor  onheil door den 
bliksem, dooi- eene goede metalen gemeenschap 
aan te brengen tusschen de scboorsteeneu op het 
dak en het gotenstelsel, eu zich te verlaten op 
den regen  de gemeenschap met den bodem op 
het oogenblik van het onweder  inniger te maken. 

Uit deze studie blijkt , dat dc bliksemafleiders 
een onderwerp zijn , waarbij  de algemeene veilig-
heid in de hoogste mate belang heeft. t een 
onbeteekenende uitgaaf cn een ernstig toezicht 
geeft de wetenschap ons het middel, aan een groot 
gevaar te ontsnappen. c zelfwerkzaamheid der 
particulieren heeft tot heden de afleiders niet be-
hoorlij k aangewend noch algemeen gemaakt. Wij 
zullen later  de middelen onderzoeken , die de Staat 
zou kunnen bezigen om dezen levendig gewensch-
teu vooruitgang totstand te brengen. 

1 Aug., '70 . v. E. 
(Wordt vervolgd.) 

. 
n het Alg. Handelsblad van 21 Augastus jl . 

leest men, dat te 'a  pogingen worden ge-
daan om aan de Academie van Beeldende n 
bovenstaand onderwijs op verbeterde schaal in te 
voeren, welk doel men tracht te bereiken door 
rijks- , provincie- en geuie. nte-subsidic. 

Wi j  hopen echter, dal de beschikbare gelden 
goed zullen besteed worden, en dat niet, zooals 
helaas ten onzent zoo dikwerf het geval is, door 
bedilzucht uls anderszins van hen, die uiot op de 
hoogte zijn van de eischen vau een dergelijk on-
derwijs, de goede wil , dien men thans toont, 
eeu oiigeévenredigde uitwerkin g zal hebben. 

Z . 

 en mededeelingen. 
B U  T E N  A N . 

— Bij  de Commissie ter  oprichtin g van een 
llismnrck-monuiiieii t op het Augu&tiuer-plei n te 

n zijn 24 modellen ingekomen. Zoodra de 
Cumiuis>ie met haar  rappur t gereed is, zal het 
openbaar  wurden gemaakt en zullen tevens de 
mudellen voor het publiek wordeu tentoongesteld. 

http://ver.scliilk.nde
http://tftn.tr
http://Th.rmom.tera


E  — Zondig 27fAugustus 1876. E  — Zondag 27 Augustus 1876. 

— n cle werkplaats van  Brown en Cie., te 
Sheffield, heelt men eeu italen schijf van 8 meterN 
middellij n door  middel van een bandaaag
welke zaag hij  ilat werk peen enkelen tand heelt 
verloren. e groote schijf is vervolgens o
eene draaibank geplaatst en men heeft ze doen 
ronddraaien met eene snelheid van 3009 om-
wentelingen in de minuut. 

, zooals boven is gezegd, de schijf 3 meters 
middellij n of 9".40 omtrek heeft, zoo legt elk 
punt op haar  omtrek in 1 minuut 3(100 maal 
9,n.40 of 28 kilometers af, dat is eene snelheid, 
welke ongeveer  gelijk is aan die, waarmede de aarde 
om hare as draait. Wanneer  men nu stalen spoor-
staven tegen die rondvliegende schijf drukt , wor-
den zij  mei eene ongelooflijke snelheid doorge-
sneden; 't is, zegt de berigtgever, of zïj  weg-
smelten op de plaats waar zij  de schijf raken; 
zij  spatten een groot aantal vonken weg , en toch , 
nadat dc staaf is doorgesneden, is de schijf nauw 
merkbaar. 

 N N  N  A N . 

s-Gravenhage. r  den Gouverneur
raai in Nederlandsen ë zijn bij  den Wa-
terstaat en s burgerlijk e openbare werken 
benoemd tot hoofdingenieur '2de klasse, de inge-
nieur 1ste klasse S. Westei baan . met 
bepaling dat htj  bij  de directie blijf t gedetacheerd. 
Tot ingenieur e klasse, de ambtenaar op non-
activiteit . J. ; tot opzichters 3de klasse 
E. , . J. P. C. Burchartz , thans tijde-
lij k opzichter, en . A. , gewezen tij -
delijk teekenaar bij  de staatsspoorwegen op Java. 

— By beschikking van 18 Augustus 1870, 
ti" . 02, 12de afdeeling, is aan li. Bos Czn. te 

m , tot wederopzegging, vergunning ver-
leend voor eeu stoomsleepdienst op de stroomen, 
rivieren en kanalen van liet , waar  sleepboo-
ten toegelaten worden. 

— By beschikking van 18 Augustus 1870, 
n" . 01, 12de afdeeling, is aan C. Gort . te 
Sliedrecht, (ot wederopzegging, vergunning ver-
leend voor eeu stoomsleepdienst op de struonieii, 
rivieren en kanalen van bet , waar  sleepbooten 
toegelaten worden. 

— Bij  Zr . . besluit van 31 Julij  j.1. zijn de 
statuten goedgekeurd van de Vereeniging tot op-
richtin g van een m van moderne kunst tc 
dezer  stede. e Vereeniging stelt zich ten doel 
het totstandbrengen, zoowel door  aankoop als 
door  schenking, van eene verzameling kunstwet-
ken van hedendaagsche Nederlandsche meesters. 

 eigendom der  aldus  kregen kunstwerken 
gaat onmiddellij k over  op de gemeente 's-Graven-
hage, maar  blijf t niettemin onder bet toezicht
het beheer van het Bestuur  dezer  Vereeniging, 
bestaande uit eene Commissie van negen personen, 
onder  welke dri e kunstenaars. 

— e koninklij k besluit zal het korps 
opzichters van fortificatië n voortaan bestaan uit : 
8 hoofdopzichters, jaarwedde ƒ 1 5 0 0: 10 opzich-
ters 1e klasse ƒ 1 3 0 0; 12 idem 2e klasse ƒ 1200 ; 
15 idem 3e klasse ƒ 1 0 0 0. 

Amsterdam. n n°. 34 van  Opmerker 
wordt door r  Fock gezegd, dat  verschil 
bestaat tusschen hetgeen Gérard Audran niet zijn 
werk heeft beoogd en hetgeen r  Fock be-
doelt. r  waarom nam Gérard Audran de 6c-
roemdste antieke beelden te baat? Stellig wel, 
omdat die de schoonste waren, en dan blijk t hij 
eenig nadenken, dat . Fock, ofschoon hij  het 
onderwerp anders behandelt, toch hetzelfde doet, 

t de door  hen aangegeven proportie-theorie das 
nieuw is, kunnen wij  niet aannemen, evenmin 
als het ratioiieelc in zulk een theorie, dat nog al 
beperkt is. Bovendien zal dc omstandigheid, dat 
de r van Binnenlandsche Zaken , Fock's 
hecld geaccepteerd heeft cn aan de e 
Academie van Beeldende  ten geschenke 
gegeven , dc waarde der  theorie bezwaarlijk kunnen 
verzekeren, want, zoo wij  ons niet bedriegen, ia 
Z. E. geen artist ,  alles wat de e 
Academie accepteert, zal wel niet volmaakt zijn. 
W  herinneren ons, dat de heer  Vogel reeds voor 
geruimeti tij d het werk van . Fock als van geen 
practisch nut heeft verklaard; liet onderwerp 
achten wij  overigens niet van dien aard, om er 
verdere polemiek over te voeren. 

A lkmaar . t beeld de Alcmari a Victri x zal 
den 'Jen October a. s. onthuld worden. e d 
stond ƒ 2 5 00 toe voor  feestelijkheden bij  die ge-
legenheid. 

. 

E  OVE T  T E 
, 

Builen den krin g van architecten staande, en 
zonder  persoonlijke relaties met rlen heer  Cuy-
pers, is hetgeen in dit Weekblad in den laatsten 
tij d voorkwam over  liet m te Amster-
dam met belangstelling gevolgd. Aan opvolging 
van bet voorschrift ifrappei fort , frapp ex souvent" 
ontbrak bet daarbij  niet, doch het laatste ge-
deelte, «muis surtoiit frappez juste" , werd weinig 
of niet betracht. 

n schreef boven de stukken het woord -
museum", doch behandelde niet die zaak, maar 
uitsluitend den persoon Cuypers. lie relatie tus-
schen het m en zijn nauu was daartoe 
de aanleiding. 

t gevolg hiervan is, dat de bestrijding iets 
onzekers, iets weifelende heeft. Wat is het doel 
van den strijd ? Niet het museum, dat als het 
onderwerp wordt aangeduid, maar het feit, dat 
Cuypers tot architect van het museum is bo-
noernd. n wordt hem een grief gemaakt, 
daarom worden hem allerlei
gezegd, daardoor is men zoo verblind, dat men 
tonder dn  getien tc hebben schrijdt , dat 
men : vliet met 't oog op des heeren Cuypers* 
kunstrichtin g niet mogelijk acht, dat hem door

een zaakkundige en onpartijdig e jur y de over-
winning zou toegekend worden."  (') 

t ongemotiveerd gevoelen, dat louter  een 
e meening is, berustende op indrukke n 

van andere plannen verkregen, wordt als een der 
oorzaken genoemd, waarom »zijne benoeming aller-
wegen een ongunstigen indru k veroorzaakt."  Tot 
dien ongunstigen k werkt ook mede dat: ovan 
regeeringawege een concours geopend was, waar-
van echter  de gebruikelijk e en noodige formali -
teiten achterwege werden gelaten." 

Over dit punt, dat herhaaldelijk in den loop 
van het laatste  werd gereleveerd , eu waar-
van nu eens rechtstreeks, dan meer  zijdelings aan 
den heer  Cuypers een grief werd gemaakt, vin-
den een paar  opmerkingen hier  hare plaats, om 
zoo mogelijk het min juiste daarvan in het licht 
te stellen, en daardoor de quaestie terug te bren-
gen op het terrein, dat bij  de behandeling daar-
van nooit moest verlaten zijn. 

Nadat jaren geklaagd was over de opberging 
in het Trippenhui s der  kunstwerken aan het k 
behoorende, is er  op voordracht van den -
ter  eindelijk geld toegestaan voor bet buuwen 
van een , waar, onder  meer, ook 
die kunstschatten behoorlijk geëtaleerd en voor 
velen toegankelijk gemaakt zullen kunnen worden. 

e , tot de uitvoering van het plan 
overgaande eu daarvoor  alleen verantwoordelijk , 
heeft gemeend ditmaal niet een i rchitect te moe-
ten uitkiezen en aan hem het ontwerpen en al 
dadelijk ook het uitvoeren van een plan op te 
dragen. Evenmin achtte de r het raadzaam, 
een prijsvraa g uit te schrijven. j  volgde ditmaal 
een anderen weg, die hem beter  voorkwam. j 
droeg aan dri e door hem uitgekozen architecten 
op, hem een plan te levereu, waarvoor  hun, zoo 
bekomen inlichtingen juist zijn , ieder een zelfde 
bepaalde som zou worden uitbetaald. 

e r  kocht derhalve — hier  komt de zaak 
op neder — dri e plans, in plaats van één plan, 
en bleef geheel vri j  met betrekking tot de opdracht 
ter  uitvoering. j  beeft derhalve alle moeite 
en tijdverlie s , dat aan het uitschrijven van 
een prijsvraag verbonden is, vermeden, en kon 
tevens niet in de moeilijkheid geraken, die nood-
zakelijk ontstaan moest, wanneer  bij  één architect 
het bouwen van het museum opdroeg, en later  het 
te ontwerpen plan minder  goed of uitvoerbaar  bleek. 

Als hij  de uitvoering van geen der  dri e door 
hem gekochte plans op zijn verantwoordelijk -
heid wilde nemen, dan kon hij  zeer  gemakkelijk 
uok andere architecten uitnoodigeu hem tegen dien 
zelfden prij s plans te leveren. 

r  di ie architecten te gelijk aan het werk 
te stellen, verschafte hij  zich bij  zijn beoordeeling 
van het door hem ter  uitvoering aan te wijzen 
plan tevens een basis van vergelijking. 

Ziedaar de eenvoudige uiteenzetting van het-
geen de r deed; en nu vraag ik : waar 
heeft hij  de grenzen zijner  bevoegdheid als ver-
antwoordelijk r  overschreden? Waar staat 
geschreven, dat een r voor eeu nieuw -
gebouw een prijsvraag moei uitschrijven, en geen 
anderen weg mag volgen? s nergens. Wi l 
uien die handelwijze des s laken, dan 
staat dit natuurlij k ieder  vrij , maar  dan moet men, 
zullen anderen dat gevoelen deelen, deugdelijke 
gronden aanbrengen en aantoo.ien, dat, en waarom, 
de r  verkeerd deed, met dezen weg te 
volgen. n plaats daarvan werd steeds gespro-
ken van «geheimzinnigheid", eu de heer  Cuypers 
aangevallen, omdat hij  een der  gekozenen

t wat de opdracht aangaat tot het maken 
der plans. 

Thans zijn de plans gemaakt, en heeft de 
r de door hem gekochte plans ontvan-

gen. Alvorens hij  op zijn verantwoording besluit 
of hij  al dan niet een der  drie plans zal uit-
voeren, vraagt bij  advies aan personen, die hij 
meent dut hem hierin op goede wijze kunnen 
voorlichten. j  vraagt dat aan de , 
uau de Voorzitter s van Genootschappen, aan enkele 
anderen. a neemt hij  zijn besluit, in dit 
gevat door een der  dri e gekuchte, aan bet k 
behoorende plans ten grondslag te leggen van 
de uitvoering, en den ontwerper vau dat plan 
ter  benoeming als architect van het m 
aan Z. . den g voor te dragen. 

Alweder  rijs t de vraag : waar  gaal de r 
in deze zijn bevoegdheid te buiten? Waar slaat 
voorgeschreven,  wien hij  de plans, die hij 
voor het k kocht en bestelde, moest voorleg-
gen ? r  welk voorschrift wordt zijn verant-
woordelijkheid daarvoor in dezen beperkt? 

s door  geen enkel voorschrift. Gaal hij 
buit.  zijn verantwoordelijkheid, verkwist hij 
's , dan is de Volksvertegenwoor-
diging daar, om hein ter  verantwoording te 
roepen, cn hem hel voortgaan op dien verkeer-
den weg te verhinderen. r om den r 
eerst architect >n te willen opdringen, door wie hij 
plans moet laten maken, en dan later  hem 
weder te willen voorschrijven door wie hij  de door 
hem gekuchte plans moet laten bcoordeelen, 
alleen omdat men prijsvraag  jur y zonder 
nadere adstructie beter  acht dan den door hem 
gevolgden weg, dat gaat le ver. Wanneer dan 
bovendien een der  dri e uitgekozenen Ut mikpunt 
dient van allerlei aanvallen, dan blijkt , dat uien 
den bal geheel misslaat en geeft dit weinig vertrou-
wen in de juistheid van hot voorgestane gevoelen. 

e door den r gevolgde weg zal hier 
verdedigd noch aangevallen worden ; voor  het een 
zoowel als voor het ander  ontbreken de noodige 
gegevens; doch dit wordt beweerd, dat de r 
volkomen bevoegd was te handelen zooals hg deed, 
en dat de langs dien weg verkregen uitkomst 

 die dn E  apodictisch teruedersch rijft , is zoo 
aanstonds  schroomvallig, dut  zelfs niet kau gisaeii 
„wk - onzer belie Q dat p.au naar each 
WO kunnen ontwerpen."  Als loj  dat iiiet kau gi.scu,
liet dan niet beter  ourdeel op te ackurtcu, tot hygeziou 
liit d wut werkelijk oulworuuii

gecn recht geeft, hem, dien de r onder 
zijne verantwoordelijkheid ter  benoeming tot archi-
tect  Z. . den g voordroeg,  die 
benoeming en  wat daaraan voorafging een 
grief te maken. 

Niet de beer  Cuypers, maar de r heeft 
den gevolgdeu weg bepaald : niet de heer  Cuypers, 
maar de r heeft besloten, bij  wien hij  voor-
lichtin g en oordeel over de aangekochte plans 
wilde zoeken; niet de heer  Cuypers, maar de 

r  heeft over het nl of niet openbaar  maken 
der aangekochte plans U beschikken; niet de 
heer  Cuypers, maar de r  droeg hem aau 
Z. . den g ter  benoeming voor. 

Toch wordt in de stukken der  bestrijders steeds 
de heer  Cuypers, nimmer de r aangevallen. 

Op beter  gronden dan de algemeenheid, «dat alle 
burgers gelijke rechten bezitten"  en dergelijke, 
moet de li a tul et wijze van den r beoordeeld, 
en als er  voldoende gronden voor  een afkeurende 
critiek zijn bij  tc brengen, veroordeeld worden. 

e nu zijn tot nutoe nergens te vinden, en 
daarom zal de stem, welke tot heden opging, die van 
een roepende in de woestijn blijven. j  die dui-
delijk en op goede gronden uiteenzet, dat de -
nister  ecu verkeerden weg volgde, zal hoorders 
vinden; maar hij  die, op grond dal aau den lieer 
Cuypers bel werk wordt opgedragen, ungskreten 
slaakt en over  verongelijking klaagt, laadt een niet 
nader aan te duiden verdenking op zich. 

s het plan, dat de r teu grondslag der 
uitvoering lag, goed of slecht? dat is de vraag 
niet meer. Eigenaardig genoeg wordt, zonder  liet 
plan te kennen, alleen hij  die bet ontwierp aan-
gevallen en laat men den persoon, die vooi het-
geen tot hed<>n geschied is, verantwoordelijk is 
(den , met rust. 

n beweert reeds, dat men nop een product 
tal vergast worden, dat in elk geval voor  onzen 
tijd , zeden, gewoonten  behoeften hors de sai-
sou is."  En men vergeet dat zulk een voorbarig 
oordeel, inplaats van vertrouwen, juist door die 
voorbarigoeid wantrouwen omtrent de gegrondheid 
wekl. Toch steekt men de knjgsklaroen en spreekt 
van strijd , van erustigen strijd , die zal moet n ge-
streden worden, um dan neer te komen op de 
vraag, dat de r onbevoegd verklaard worde 
tot het nemen van besluiten, die tot zijn werk-
krin g behooren. t toch is de strekking der  8* 
vraag in  Opmerker van 0 Augustus, die, jam-
mer genoeg, alzoo gesteld is. r  bevestigend 
te beantwoorden is toch alleen mogelijk, wanneer 
uien zonder  grond den r een brevet van 
onbevoegdheid wil uitreiken. Onbeantwoord toch 
zijn tot nutoe de volgende noodzakelijk vooraf op 
te lossen vragen: 

t men al degenen, die de r beeft ge-
raadpleegd ? Op welken grond matigt  zich het 
recht aan hen, die gehoord zija, onbevoegde beoor-
deelaars te noemen? Waarom moet slechts
der dri e gekochte plans worden tentoongesteld ? 

 door  zulke prejudicieerende en van
vooruit vastgesteld oordeel uitgaande vragen wordt 
de zaak, die  zegt voor te staan — het tot-
standkomen vau een schoon en goed m — 
niet bevorderd. 

Een expositie van de dri e door het k aange-
kochte plans, en openbare bediscuteering daarvan 
door het geven van grondige critiek , is hetgeen 
op dit oogenblik tot dat doel mede kan werken. 

n wij  derhalve, dat de r zeer  spoe-
dig zal overgaan tot  openbare tentoonstelling 
van de dri e plans. 

n wensch zal hij  ongetwijfeld bereid zijn te 
vervullen; want Zijn e Excellentie zelf zal de eerste 
zijn om te erkennen, dat het wenschelijk is, nu 
zijn besluit genomen is, allen, die belangstellen 
in het , hoe eerder  hoe beter  gelegen-
heid te geven kennis te maken met de plans 
voor dat museum. , wij  twijfelen er  niet 
uan, zal de door hem gedane keuze en opdracht 
glansrijk gerechtvaardigd wurden, en tevens het 
bewijs geleverd, dat noch de , noch de 
door hem iu dezen geraadpleegde», noch dedtie 
architecten wien hij  de vereerende opdracht ver-
leende, vreesan dat bet volle licht der  openbaarheid 
op de plans valle, ook vóór dat nog iets ge-
daan is, hetwelk de uitvoering zou kunnen preju-
dicieeren. 

e e heeft gemeend aan het bovenstaande 
opstel eene plaats te moeten geven, al wordt de 
zienswijze van den schrijver  door  haar  niet ge-
deeld. Wordt in deu aanhef vuu het stuk de 
mededeeling gedaan , dat de schrijver  buiten den 
krin g van architecten staat, de lezing daarvan 
geeft omtrent dit punt volkomen zekerheid. n 
vcrlicze niet uit het oog, dat de quaestie van hel 

m te Amsterdam niet behandeld kan 
worden zonder  daarbij  den naam van den architect 
Cuypers te noemen en moge in een of ander ar-
tikel een minder  woord voorkomen, 

zoo strekke tot verontschuldiging, dal het uiecren-
deel der  bouwkunstenaars met leedwezen ziet dat 

aan de kunst een bepaalde eu iu hun oog ver-
keerde richtin g gegeven wordt. e bemoeiingen 
der g op bet gebied der  bouwkunst en 
vooral die van de heeren s zijn van 
dien aard, dat men gaarne tot deu vroeger.ui 
toestand zou terugkeeren. t kunst geen re-
geeriugszaak is, trad nimmer sterker op deu 

voorgrond dan thans,  de  wordt 
aangegeven in welken stijl verschillende gebouweu 
moeten worden opgericht eu nu  daarin ge-
steund wordt door  Commissie van -
viseurs, die  tot de middeleeuwen wil te-
rugvoeren, 

Bedenkt  dat die Commissie slechts twee 
bouwkunstenaars onder  hare leden telt en dat zij 
hel oordeel uver de ontwerpen  hel -
museum uitsprak, dan vermeent  met recht 
te mogen aandringen om de ontwerpen te zien 

 kennis te nemen vau het rapport , vooral daar 
één der  twee deskundige leden als concurrent optrad. 

, * tug 
Vllage, te 11'  uren, door liet ministerie van bin-

nenl. zuken, aan het gebouw van liet prov. bestuur: 
het uitbouwen van ecu der  vleugels van liet academisch 
ziekenhuis, met eenige daarmee in verband staande 
werken, behoorende tot de academische gebouweu te 

. g ƒ80,000. 

, tc S uren, bij  .). VV. i 
het bouwen van een (abriekgebouw en bergplaats, 

net i.ov. tc 1 uur , door  dun rentmeester  van bet 
n : het. doen van eenige herstellingen aan 

de bouwhoeven asselt, d en Uddcler-
incer. 

tmalcrdam, te a aren, door de . Uzcrcu-
spoorwcguiuutsehappij, ill het stationsgebouw: lo. liet 
Vervangen der  graabedekkingo  van de marquises te 

, Alknm r eu Uilgeest vau deu Noon'h.Staats-
spoorweg: 2o. het leveren van 18,000 stère grove ge-

n grint , in 3 pere. 

, te :t uren, door  dijk richt ers 
van het waterschap Oramelanderwijk, in het Valieats-
huis: het hergraven van de wijk vnu no. 1, lau"  r>, 
m. 5200 . 

'N -l(ast: bef schilder- eu glaswerk van de drukkeri j 
Hel Vaderland, aldaar. 

, door . von : het bouwen van 
eeu woonhuis, ingericht voor  beneden- en bovenwo-
ning, op een terrein bij  de . 

, bij  den adm. kerkvoogd T. E. : 
het- verven van eene nieuwe stelphuizinge, bij  Warn-
tUle aldaar. 

, 39 tug-

-iiage, tc \ > uren, door bet ministerie van finan-
ciën : liet herstellen en verbeteren vau i granf-
lijne i langs den g tusschen l'treeht en 
Ede: langs den Nederl. Ccnt.raa spoorweg tusscheu 
Utrecht en Zwolle; en langs den Oosterspoorweg tus-
scheu het kruispunt bij  Blauwkapel eu dat bij  de 
lunetten op de u vinkte nabij  Utrecht, in 
2 perceclen. 

. tc 12 uren, door  het polderbestuur vau 
het 6e en 7e veendistrict ouder  Opeterland on Eng* 
wirden, bij  F. van der  Wnh het graven vun een 
stroom- of toevocrkiuiaal binnen den polder  onder 
Gersloot, van dc Biuncuringsloot af tot tegen de 
Oudewf-gslorvaart, ter e van ongeveer 1825 . 
Aauw. 2S Aug.. te 12 uren, samenkomst bij -
mans, aan de Groote Tijujc . 

, to 2 uron, door dc maatschappij  lot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: de 
levering van eikenhouten dwarsliggers en van eiken 
wisselhout, in 2 perc 

, '10 tu ;' 

, tc 11 uren, door  liet ministerie vau bin-
nenl. zaken: het horstellen van vvinterschade auu eeu 
pakwerk aan deu linker  Waaloever te Ewijk en aau 
den afsluitdata bij  den n wal aldaar. -
ming ƒ 11,200. 

, tc 12 uren, door  burg. en wolh.: hel 
onderhoud voor 1 jaar, bet wegnemen eu plaatsen der 
kachels in de gemeentegebouwen. 

l . land, tc 2 uren, in de consistoriekamer 
vau de kerk der  Ned. . gemeente: het. afbreken 
eener  bestaande en het terzelfde plaatse bouwen eener 
pastorie. 

, te 4 ureu, door den architect J. . Njj -
mau ; liet graven «ener gracht on hot pphoogep van 
ecu terrein om hel schoolgebouw aldaar. Aanw. te 
2 uren. 

L»|ip(>i-*iini , le 5 uren, door het gemeentebestuur: 
het op breken der  keionstruat en dc aanleg eener  kliu -
kerstraut laugs dc Nieuvvstraat, zoomede de aanleg 
eener  klinkerstraal langs dc toerede naar  dc algemeene 
begraafplaats aldaar. Aanw. tc 2 uren. 

, al Arag 

. te 12 uren, door den directeur der 
registratie cn domeinen, aan diens bureau: de wer-
ken , bestaande in liet leggen vnu krammat op de 
slijkvangcrs, nabij  dea polder do e in deu 
Brakman, mul bet onderhoud dier  slijkvnngers tot 
den len i '77. Aanw. 28 Aug., tc 1 uur, bijeen-
komst bij  de nitwateringstnis van den polder -
Stelle. Bilj . inz. vóór 10 uron. 

Uroiiingeri , te 12'/  uren, donr  burg. on weth.: 
liet maken en leveren van 4 sluks pompen eu pomp-
kasten van gegoten ijzer. Bilj . inz. 80 Aug., 'savonds 
7 uren. 

, le S'/a uren, door het ministerie van bin-
nenl. zakon, aan het gebouw vau het prov. bost.: 
het bouwen eener  draaibrug in het jaagpad bij  liet 
fort. Uileruieer, met verlegging van een gedeelte vau 
dal jaagpad ea voor het verdedigen van het kanaal. 
boord tusschen g en den Omval. g 

. te 4 ureu, aan het raadhuis: de her-
bouw van eene bouw mans woning eunmnuexiü, ann 
deu Zegwaartsoheweg aldaar. Aanw. door  rlen archi-
tect J. Paul (vau Zevenhuizen), 2U Aug, te 9uren. 

, te ó uren, door  kerkvoogden der . 
gemeente, bij . . Osinga Sr.: het verven der  kerk 
van binnen. 

Tiel , 'savonds 8 uren, door bet. kerkbestuur der 
Nederl. , g uieeute, in het lokaal boven dc 

, school: het bouwen van een lijkdicnsthuisj e 
on vau grensmoren bij  de , begraafplaats. Aauw. 
te  uren. 

,  Nept. 

'» Beften, tc lO'/ i uren, door het ministerie vaa 
binnenl. zaken, nau het gebouw vau het prov. hest: 
eenige buitengewone herstellingen aau de schipbrug 
over de s bij . Aauw. 2S Aug. " 
ƒ4440. 

ï . te 12 urun, door  den directeur  der  artillerie -
stapel- en constructie-magazijnen: de levering vau lo. 
400 groote blauwe dekens, 2o. 4  kleine idem. 

i B S S i e f è a m, te 12 uren, door de Nederlandsche 
: de levering van 420  stuks 

koffiezakken, in 10 perc 

, ï . 
, te «l uren, door den eerstaanw. ingenieur, 

m het gebouw voor . eu VV.: het, leveren van zand 
tot liet verbeteren van bestaande werken iu dc Nieuwe 

e Waterlinie. (llcrbest.) 

. te l l uren, door dijkgraaf en heemraden 
van Blocitiendaal, iu liet koffiehuis e : de 
levering van 2800 . duinzand, in de slooten langs 
liet jaagpad. 

, te 12 aren, door dijkgraaf en heemraden 
van het waterschap c e k van Stud-en-

e van Bensdén, bij . .1. : hét maken 
van eeue basalts!rmiglooiing tegen een gedeelte van 
het builcubcluop der  bedijking langs denlinker -
oever  over eene lengte vau ongeveer 530 „  van 
dijkslagpual uo. 17$ onder  Wij k tol dijkslagpaal uo. 
12ö onder  Veen. 

Tiel , tc 1 uur, door  burg. eu weth.: lo.hct restau-
reren van den voorgevel van het gebouw van ouds 

iianind de ; 2o. liet makeu van eene thcorie-
Umer op de wapenzaal voor de dienstdoende schut-
,c l i j . Aanw. 29 Aug., tc 9 uren. 

i , e 1 uur, door  hing en wetli.: het ver-
kjèeden van een gedeelte der  Biltsche Vaart nabtj  de 
.1,'ilclijk e gasfabriek en het maken van eene ijzeren
lltaibro g op gemetselde hoofden iu den Sin gel weg 
j V l -r  de Biltsche Vaart , te Utrecht. Aanw. 28 Aug. 
te lO ' /i uren. 

, tc a aren, door het gemeentebestuur: 
ij  vornieuwcu en herstellen van eeuige kaaimuren 
. schoeüngen en verder uit tc vocruu werken langs 

fa grachten en aan do Wccrdsluis. 
, tc 2 uren, door hut ministerie vau bin-

.iil . zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
;,Pt herstellen van wiuterschade aau den grooten weg 
| 0 kl. no. 6, boven don tol to m morden. Aanw. 
10 Aug. g ƒ9050. 

oudherk, bij  Jhr. . A.Jz. van Sminia, president-
kpikvongd: het bouwen eener  nieuwe katechisatle-
arner  aldaar. Aanw. 30 Aug., van 12—2 uren. 

,  Nept. 
, te 12 uren, door  den directeur  der  artilleric -

;taucl- en constructie-magazijnen: de levering van 
ju. tiOOO puntgraiiateu, van 12 . kort , acliterlaad-, 
(oor  dun dienst in ; 2o. 6400 punlgranalcn, 
van 12 . kort , acliterlaad-, voor  don dienst der 
marine in . 

n . te 2 uren, door  burg. en weth.: du her-
telling van het raadhuis aldaar. lm. bij  den archi-

" . Goesehalk, tc Amsterdam. Aanw. 2 Sopt., te 
 uur. 

. bij  Siebren Jcllema: het bouwen van 
een pakhuis cn eenige vertimmeringon aan ecu huis. 
Bestek en teekening ligt bij  T. Schaafsma, altaar. 
Aanw, 2 Sept., te 10 ureu. 

. e Nept. 
, tc  uren, aau 's s werf; de le-

rrrin g van lo. i eu Nerva-sparren, 2o. 
3o. dito, 4o. afval van katoenen garens (pocts-

aloen), ten behocvo van den dienst oer  marine in 
. 
, te 12 ureu, door den ontvanger der 

legtstrstie en domeinen, bij  Wed. Eekhoff: bet ge-
ieeltelijk slechten van hel bastion 7, het vullen vnn 
Tsobtaeelen, het afbreken van profiel*  en bekleedings-
mnren uu hot makeu van eenige kunstwerken. Aanw. 

Sept.. te 10 uren. 
, 7 Nept. 

liein, tc \2 uren, door  deu directeur  der  artillerie -
jttpel - cn constructie-magazijnen ! dc levering van lo. 
tOOO ledige scliokbuizeu, van 12 . kort , achter-
land-, eu 0000 ledige slagdoppen, tot granaten van 12 

. kort . acliterlaad-, voor den dienst in Ncdcrl.-
iudié: 2o. (ilJOO ledige schokbtiizcn, vau 12 . kort , 
iditcrlaad- , en 6300 ledige slagdoppen, tot granaten 
van 12 . kort , achterland-, voor den dienst der 
üiarino in . 

, te 1 , uren, door het ministerie van 
linnenl. zaken, aau bet gebouw van het prov. best.: 
it doen van stroo- en liclmbcplauting in de -

iluinii n onder  Betten eu Schoorl. 
, N Nept. 

g . te 1"  uren, door het ministerie van 
kaneel, taken, aau het gebouw van het prov. best.: 
r.d herstellen van storm- cn wiuterschade aan de 
t«tp cn hut gebouwtje voor hot zclfrcgistrocrend ge'ij-
ïctiliii g te Bath, mitsgaders aan den m al-
daar. Aauw. 2 cn 4 Sopt. g /"SSóO. 

tmlirm , tu 12 uren, door het ministerie van 
snneal. zaken, aan bet gebouw van hét prov. hest.: het 
ram ie a wen in steen vnn de brug over de - of 

g in den n weg le kl. no. 2, 
van Arnhem naar  Nijmegen, Aauw. 2S en :i l Aug. 

g ƒ8916. 

Zwolle, te 12 uren, door het ministerie van biti -
ten  taken, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
lift houwen eener  schutsluis met bijbehoorende werkeu 
tc Zwartsluis. Aauw. 1 Sept. g f 25S,140. 

, tc 1 uur, door het ministerie van oorlog: 
e levering, voor den dienst van '77, van het bij  de 

t benoodigde ordinnir- , onderofficiers- en 
uitinoiisteringlaken. e benoodigde stoffen zijn: 

Ordinaire /uteris : 
50,000 . donkerblauw, in 20 pere., ieder  vau 4000 . 
15,000 „  lichtblauw, „  5 „  „  „  3000 „ 
i.OOJ „  groen, bestemd voor het regiment grc. a-

diers cn jagers , iu 2 perc, ieder  vau 2000 . 
Ondero fjiciem-lakem: 

3,000 . donkerblauw, in 10 perc, ieder  van 300 . 
1,500 „  lichtblauw, „  5 „  „  „  300 „ 
300 „  groen, beslemd voor  het regiment grenadiers 

cn jagers, in ééne partij . 
Uitmonsteringlakens: 

750 . geel, 'n 3 perc, icdur van 250 . 
500 „  rood, „  2 ,, „  ,, 250 w 

100 „  lichtblauw, in ééne partij . 
100 „  zwart, in cénc partij . 

 bestemd vour hel  Werfdepot: 
G.OOO . donkerblauw keper, iu 2 perc, ieder van 

3000 . 
t,000 „  grij s koper, in 2 pcre, ieder van 2200 . 

250 „  lichtblauw uitmonstering, in ééne partij . 
g , V Nept. 

i . hij . s ; bet bouwen van 
fcne school voor  voorbereidend lager  onderwijs met 
'iidervvijzerswoning. Aanw 7 Sept., tc 12 ureu. 

.  Nept. 

, te 10 uren, door den eerstaanwezend in-
genienr, in het gebouw voor n en Weteu-
'thappen: het verbeteren van het verdedigingswerk 

'en g iu de stelling . Bilj . 
9 Sept.. le 10 ureu, op bel bureau vnn den iu 

-fiiieur  voornoemd. 
"o.tei i . je 12 uren, door deu rentmeester  van 

'i 1'' , rentambt , hij  1'. van 
grondel: hel gedeeltelik afbreken  wederopbonwen 

luit woonhuis op de tweede bouwhoeve in den 
, in pacht bij n . Aanw. 

1 Sept., te 1 uur. 
, 12 Nept. 

èejfe, te 12 uren, door  deu directeur  dor  artillerie -
Jj*pel' en conslrucl ie-magazijnen: de levering van 
"WO . Bankalin, in 1 perceel, 

, te 2 uren, door de maatschappij  lot Expl. 
N-mtsspoorwegen, aau het. Ceiilraalbiireau : liet 

jOowen van 12 woningen te . . bij 
B sectie ingenieur tc (ironingou. Aanw. 31 Aug. 

, 14 Nept. 
'"-lUge, te 12 uren, door het miuisterie van biu-

J*al zaken, ton dienste dor  Staatsspoorwegen: lo 
 levering van haakbouten; 2o. hut op-de-hoogte-

**agen van het voorplein vau liet stal ion buiten de 
' ,( t te , het maken van een ge-
Wt e vnu den toegangsweg, vau bestratingen en an-
''T e werken. Aauw. 7 en B Sept., telkens te 11 uren. 
' n | . voor  beide bij  den eerstaanwezend ingenieur te 
otterdam. 

, » Sept. 

. b;j  den ingenieur van den waterstaat 
s - dc levering vau 8500 3 steenpuin. 

n hel laat*! van Auguatua. 

: het bouwen van een toren aan de .
kerk van Terborg. 

Vóó  o  ap l .i , 
. door dc . g \ 

de geheele of gedeeltelijke levering van 3800 * be-
zaagd dennenhout. 

 lal'-  te bepalen datum. 

: hot bouwen eeuer  huizing on schuur op 
de plaats iu gebruik bij  V. t ra. Aanw. 5 Scpt, 
te 10 uren. 

Allooj i van . 

Uenemuiden, 5 Aug,: het maken van cene ijzeren 
draaibru g ovur du haven nldaar, mei gemctseldn pij -
lers cu hoofden; onderhands geguud aun . , 
te Zwolle, voor  ƒ25,500. 

litgeeat, 9 Aug.: de leveriug van 100,000 . beste 
VVeslfaalschu steenkolen nau deu polder -
en r  Broek: minste inschr. was .1. W. 
Zwijsou, ii ƒ8.20 por 0 . 

 tk/.e.-, 10 Aug.: het graven van ruim 2f>00 . 
lengte toevocrkanaal, hel maken van 1500 . lengte 
boezemkade, wegen, slooten en andere aardewerken 
t -o dienste van het stoomgemaal van liet waterschap 
Schouweu: minste inschr. was J. vau der , tc 
Zierikzee, voor/27,950, 

, 12 Aug.: liet bouweu eeuer  coucertoaal in 
dc Coinedicstraat; ingek. 10 bilj. , als: 
Gebr. Tromp, e Tilburg , ƒ 14,200 

. , „  idem „  13,800 
C. Vcrrijt , „  idem „  13,013 

. Franken, „  idem „  11,950 
VV. Claassen, „  idem „  11,950 
F. v. d. Schoot, „  idem „  11,910 
Th. Gusscuhoven, „  idem „  11,707 
Janssen en Weijers, „  idem „  11,730 
W. van Gorp, „  idem „  11,733 
J. de Boer, „  idem „  11,200 

'u l lage, 14 Aug.: liet houwen vau kantoren voor 
post, tclegrapliie enz. te ; ingekomen 17 bil -
jetten , als: 

a. met het b. zonder het 
nevengebouw nevengebouw 

s cu , te 
Enkhuizen, ƒ 38,999 ƒ 33,700 

.1. N. Vlaming, te 
, 38,597 33,717 

J. A. V'rusl eu Zn., te 
Eukhuizcn, 38,555 33,700 

A. Bij l en Zn., idem, 38,900 33,400 
F. de Vos Pz., idem, 38,500 33,500 
J. C. Visser, te , 30,100 32,900 
J. Pecrcboom, idem, 30,000 32,800 
J. dc Gleijstccn, idem, 36,000 32,000 

. Tool, idem, 35,300 31,500 
1). Schouten, te Nib-

bixwoud, 33,500 28,900 
E. , te Berkhout, 33,297 28,797 

. Godvhet, to , 32.S97 27,870 
C. , te Amsterdam, 32,700 30,000 
\V. , te 

Eukhuizcn, 32,120 25,020 
. Bakker, te , 32,032 28,028 
. , idem, 31,310 20,200 

P. J. Blaauw, idem, 29,890 25,190 
, 14 Aug.: het doon van herstcllingcu 

aan 2 boorenwoningen der  stichting Bethesda; gegund 
aan . A. Welsink, te Brummen, voor  ƒ579. 

, 15 Aug.: het bouwen van 'i blokken 
arbeiderswoningen, samen voor 280 gezinnen, op dc 
Schans, tusscheu de - uu Zaagmolonbnrrieies, 
in 2 perc. eu in massa: 

le perc 2e porc. . 
N. . Peeturs, te 

, f 206,800 / 282,400 ƒ 539,300 
. Timmau, te 
Amsterdam , 194,947 

. A. J. Taverne, 
to , 198,079 269,703 467,782 

J. Schoonciiburg en 
C. J. , te 
Amsterdam, 448,000 

A. Paans, idem, 200,000 249,000 447,000 
. Cruijf f eu . 
Schouten, idem, 446,000 

,1. P. Coruelisscn, 
idem, 109,000 250,000 446,000 
 Zwaan Jr . en 

, idem, 189,323 259,323 444,444 
J. J. Boekholts, 

idem, 185.000 249,000 434,000 
W. . , 

idem, 180,395 243.400 423,795 
. J. , 180,890 242,240 423,000 

J. , idem, 177,440 241,780 414,494 
J. C. van der , 

idem, 175,745 241,462 411,979 
VV. A. G. Jansen 

cn . . 
te Utrecht, 167,274 244,939 409,213 

. , tc 
Schoor!, 168,000 236,000 400,000 

Boheltema eu -
ton, tu Atnsterd., 175,270 228,918 392,790 

. Vlasman, idem, 164,860 227,800 380,340 
, 15 Aug.: hut bouwen van 2 woningen 

voor  Z. Nijkainp ; minste iuschr. was B. J. Feberwoc, 
lo , vour  ƒ1853. 

Lelden, 16 Aug: bel makeu vau eeu fabrieksge-
bouw met aanboortge werken op het terrein aan de 
Steonscliuur  (fabriek van W. u eu Co.; 
ingekomen 3 bilj , als: 
W. P. J. Verhaar. te , f 8730 
J. vau Tol , „  idem „  8659 
(i. , ,, idem „  8010 
W. A. van h , „  idem „  7400 
P. C. dc Vrin d , ., idem „  7240 
F. , „  idem „  7100 
J. N. v. d. , w idem „  7150 
.1. , idem „  7040 

\\ , 10 Aug.: het bouwen eener  buwaar-
school; ingek. 10 bilj. , als: 
Si v. d. Werf. te Sneek, ƒ 8775 
T. .1. v. d. Siècle, „  idem „  8664 
F. , „ , „  7344 

. , „  Witmarsum, , 7310 
1). v. d. Baaru, „  Franekcr, „  6666 
T. 1>. de Vries, „  Parraga, „  6297 

. B. v. d. Valk , „  Fraucker, „  6295 
, v. d. Weide, „  Schruard , „  6287 

W. J. Boorsma. „ . „  5870 
S. ltunia,  Schraard, „
gegund. 

, 16 Aug.: het bouwen  een woon-
huis met annex pakhuis aldaar; ingekomen 10 biljet-
ten, als: 
 van Bevin, te , f 12,800 

J.  d. Zaude, „ , „  12.600 
. de Vis, „ , „  12,500 

. Baveco, „ , ,, 11,980 
J. J. Poloij, „ . „  11,000 
A. Boek, „ , „  10,000 

, „  Wemeldingen, „  9,990 
A. , „ , „  9,990 
.1. Ockec, „  idem „  9,220 

. n enP.Zandce, „  Yorseke, ., 8,989 
gegund. 

, 10 Aug.: du aanlog eener  keibestrating en 
verdere werken; iugekomen 7 bilj. , als: 
P. v. d. , te Boxtel, ƒ 6368.60 
A. v. d. Zande, „  idem „  5987.19 
(i. O. Bloom . „  idum „  5432. 
J. A. v. d. Eerden, „  idem „  5230. 
A. Willart , „  idem „  4999. 
A. Bebéllekens. . Voght, „  4984. 

. , „  Woensdrecht, „  4200. 
gegund. 

, 17 Aug,: het verhoogen vuu den dijk van 
deu g lo kl., no. 8, onder n tot den 
zomerdijk bij Berlikum, liet opbreken der  bestrating 
op dieu dijk en opnieuw bestraten; minsto inschr. 
was G. .1. vun Erp, tc , voor  ƒ15,240. 

, 17 Aug.: lo. liet leveren en plaatsen 
van ccnigu schoorpalen enz. aau dicpwallen binnen dc 
gemeente; minste inschr. was . Thorbruggcr , te 

, voorƒ579. 
2o. het verrichten van eenige herstellingen aan het 

gebouw der  brandwacht aan het , 
minsto inschr. was E. Wietscma, te Groningen, 

 ƒ 374. 
itioh/iji , 17 Aug.: het bcplcisloren van liet muur-

werk van deu toreu te Blokzijl ; ingek. 4 bilj , als : 
. , te , ƒ 6 75 

O. Westerhof, „  idem „  675 
. WeJmsnn, „  idem „  650 

11.  „  Blokzijl , „  450 
gegund. 

V l lagr , 18 Aug.: de levering aan het ministerie 
van binnenl. zaken van 50,000 . steenkolen; minste 
inschr. was . J. T. van Gaaien, te , voor 

ƒ 13.60 per  1000 . 
, 18 Aug.: het bouweu van eene direclic-

en arbeiderswoning te Nes op Ameland; minste in-
schrijver  was P. P. Boelens, te Nes, voor ƒ 9744. 

g ƒ8300. 
. 21 Aug.: de levering lo. van balk ijzer, 

2o. van ruim 32 ton platen; minste inschr. waren 
. S. Stokvis en Zn., tc , resp*voor/11.69 

en ƒ11.85 per  100 . 
, 21 Aug.: lo. hel. leggen en verleggen van 

bazaltkeien, straatklinkers, s en veld-
keien, in 4 perc; minste inschrijvers waren: perc. 1, 
3 en 4, . de Poel, resp. a ƒ 0.24, ƒ0 .20 en ƒ 0 . 2 6; 
perc. 2, . J. Vissclier, ii ƒ0.21, alios por . 

2o. de levering van 150,000 straatklinkers; minste 
inschr. . C. van lleukolom, te Utrecht, a ƒ 14.95 
per 1000 stuks. 

, 23 Aug.: lo. liet herstellen der  winter- en 
stormschade, aun het afgegraven gedeelte van den 

n dam ontstaan: minste inschrijver  was W. 
Arntz , te , voor  ƒ5786. 

2o. het maken vaneen strekdam, metaanhechtings-
krib , aan den rechteroever en van 3 dwarskrïbben 
aan den linkeroever  van dc k onder  Bergambacht 
ou Streefkerk; minste inschr. was A. G. , te 
llcdel, voor / 18.S97.50. 

3o. het opruimen van hot, na gedeeltelijke slooping, 
nog aanwezige wrak van de stoomboot GrootAmmer.*, 
iu de ; minsto inschr. was J. A. van
van Guilik , tc Amsterdam, voor  ƒ2600. 

Afmen, 84 Aug.: het leveren van zand en leem voor 
den klinker - en macadamweg tusschen "Assen cn de 

, het bouwen van 2 gemetselde duikers beoosten 
Gieten enz.; minste iuschr. was W. , te 
Gieten, voor / 1446. 

. 

 Ter  gelegenheid van de in 1877 
alhier  te hcuden internationale tentoonstelling van 
kunst, toegepast op nijverheid, wordt in alle 
groepen van het programma der  tentoonstelling 
een wedstrijd uitgeschreven. e prysvragen, ten 
getale vau 25 , zijn : 

Groep . , toegepast op de versiering 
van gebouwen. Prysvr. n" . 1. Een kleine me-
talen springfontein met bassin of basis (geheel en 
al voor de opstelling in gereedheid gebracht) als 
rondom vrijstaande versiering van een kleinen 
tuin . : 2'/2 meter. Prij s ƒ 1000, 
premie ƒ 3 0 0, (Bij  deze en alle volgende prijs -
vragen heeft men bij  bekroning de keus tusschen 
genoemde sommen en gouden of zilveren medailles 
van gelijk bedrag.) 

Prysvr. n0. S. Een schoorsteen man tal met om-
geving voor een particulier e bibliotheek. Alleen 
de schoorsteenmantel behoeft tc worden uitgevoerd, 
het overige in schetsteekening op */ g der  grootte. 
Prij s ƒ 4 0 0, premie ƒ 2 0 0. 

Prijsvr . nu. 3. Een gascandelubre voor  een plein, 
tuet een aantal van 4 tot 12 lichten. Prij s ƒ 500, 
premie ƒ 200. 

Prijsvr . n". 4. Een jardinier e in terra*cotta , 
bestemd tot decoratie in een tuin. Prij s ƒ 300 
premie ƒ 100. 

Groep . Pnjvr . nn. 5. Een eetkamer-ameu-
blement, bestaande uit credenz of buffel, stoelen, 
tafel, enz., gedacht voor  eene eetkamer van . 
bij  S . t buffet en een der  stoelen behoort 
uitgevoerd te zijn , bet overige kan in teekening 
met details op ware grootte worden ingezonden. 
Prij s ƒ 1000, premie ƒ 300. 

Prijsvr . ii». (J. Een geheel of gedeeltelijk ver-
gulde spiegellijst voor een klein salon, met 
daaronder  geplaatst eu mede uitgevoerd decoratief 
meubel: kastje, guér idon, jardinier e oiiets anilers 
(maar geen schoorsteenmantel). m glas-
breedte vun den spiegel 1.25 meter. P l^s/500, 
premie ƒ 200. 

Prijsvr . n<\ 7. Een tapyt voor  een woonvertrek, 
niet grooter  dan 40 kwadraat meters. Prij s ƒ 500, 
premie ƒ 200. 

Groep . , toegepast op de bewerking 
der onedele metalen. 

Prijsvr . n°. 8. Een bougies-kroontje voor een 
klein salon tot een maximum van dertig lichten. 
Prij s ƒ 5 0 0, premie ƒ 2 0 0. 

Prysvr. n". 9. Een geëmail leerd schrij  ftafel-
garnituur . Prij s ƒ 5 0 0, premie ƒ 2 0 0. 

Groep . t toegepast op de bewerking 
der edele metalen en gesteenten. 

Prijsvr . n". 10. Een zilveren of verguld-zilveren 
eenvoudig niitieu-de-table, al of niet met toe-
passing van émai l, kristal of fayence , bestemd 
voor  bloemen en vruchten en gedacht voor  eene 
tafel van 20 tot 30 personen. Prys ƒ 1 0 0 0, 
premie ƒ 300. 

Prijsvr . n" . 11. Een zilveren, verguld-zilveren 
of gouden eere-bokaal, al of niet geëmail leerd. 
Prij s ƒ 500, premie ƒ 3 0 0. 

Prijsvr . n". 12. Een gouden damesgarnituur, 
al of niet geëmailleerd of met half of heel edel-
gesteenten versierd. Prij s ƒ 5 0 0, premie ƒ 2 0 0. 

Groep V. t toegepast op glas- en aarde-
werk. 

Prijsvr . n". 13. Een porceleinen fayence of 
glazen vaas met piëdestal, voor de decoratie van 
eene vestibule, het geheel niet hooger dan twee 
meter. Prij s ƒ 5 0 0, premie ƒ 2 0 0. 

Prijsvr . n" . 14. Een eenvoudig eetservies voor 
twaalf personen, waarvan de voornaamste stukken 
behooren  zijn uitgevoerd. Prij s ƒ 300, premie 
ƒ 100. 

Groep . t toegepast op stoffen voor 
kleeding en huiselijk gebruik. 

Prijsvr . n°. 15. Een stel damasten tafelgoed. 
Prij s ƒ 300, premie ƒ 1 0 0. 

Prijsvr . ii" . l ü . Cretonne of andere bedrukte 
geweven stoffen , voor  oen klein woonvertrek. Prij s 
ƒ 5 0 0, premie ƒ 2 0 0. 

Groep . t toegepast op vervoermiddelen. 
Prijsvr . n" . 17. Een narreslede. Prij s ƒ 3 0 0, 

premie ƒ 100. 
Groep VU t toegepast op voorwerpen 

van allerlei aard. 
Prijsvr . n" . 18. e Jedercn band voor  een plaat-

werk van ondersteld kunst-industrieelen inhoud. 
Prij s ƒ 2 0 0, premie ƒ 1 0 0. 

Prijsvr . n" . 19. Eene kleine cassette tut berging 
van kleinoodién. Prij s ƒ 3 0 0; premie ƒ 100. 

Groep . Graphische kunsten. 
Prijsvr  n". 20. Een eerediploma, uit te reiken 

bij  bekroningen aan de deelnemers aan deze prijs -
vragen. Voor  teekeningen met reproductie: Prij s 
ƒ 5 0 0; premie ƒ 100. — Voor teekening alleen: 
prij s ƒ 3 0 0; premie ƒ 1 0 0. 

Groep X. , toegepast op vrouwelijk e 
handwerken. 

Prijvr . n" . 21. Een kleedje als bedekking voor 
eene kleine canapétafel, in gekleurd appliqué-
werk {Applications-stickereij t met bijvoeging der 
origineele tchelsleekening. Prij s ƒ 200; premie 
ƒ 1 0 0. 

Prijsvr . n°. 22. e bekleeding voor een lagen, 
geheel gestoffeerden kleinen salon-stoel, met bij -
voegingder  origineele schetsteekening. Prij s ƒ 2 0 0; 
premie ƒ 100, 

Groep . n ter  verspreiding van kunst-
zin en goeden smaak. 

Prijsvr . nö. 23, e beginselen van het orna-
ment. Eene serie van teekenvoorbeelden, als 
handleiding voor den onderwijzer  bij  het elemen-
tair e klassicale teekenonderwijs aan lagere en 
volksscholen, bestaande uit systematisch gerang-
schikte samenstellingen van rechte en cirkelvor -
mige lijnen en hare eenvoudigste toepassingen op 
het gebied der  versieringskunst. 

Van de voorgestelde metbode, welke uit min-
stens 100 platen in folio met toelichtenden tekst 
moet bestaan, wordt , als specimen van uitvoering, 
minstens de helft vereischt, met opgave van den 
aard der  samenstelling van de ontbrekende 
pluten. Tot de mededinging aan dezen wedstrijd 
worden ook reeds bestaande, in de laatste dri e 
jaren uitgegeven, werken toegelaten. Prij s ƒ 500; 
premie ƒ 2 5 0, under  dien verstande, dat eene 
reeds vroeger  uitgegeven methode slechts vuor de 
premie, en eerst dun voor den prij s in aanmer-
king komt, wanneer aan geen der  opzettelijk voor 
dezen wedstrijd samengestelde werken de prij s 
kan worden toegekend. 

Prijsvr . n°. 24. e studie van het ornament. 
Eene serie van teekenvoorbeelden, bevattende de 
voornaamste elementen der  vlakke-versierings-
kunst, ontleend aan het gebied der  textiecle in-
dustrie . infarsién, niello, mozaïek, ets- en graveer-
werk, enz., hoofdzakelijk met liet oog op de 
kunst-industrieele voortbrengselen, uit een zeer 
beperkt aantal historische stijlperioien, waarvan 
de keuze aan den samensteller  wordt overgelaten. 

Van deze verzameling, welke uit minstens 100 
platen in groot folio, waarvan enkele in tinten 
of kleuren uitgevoerd, moet bestaan, wordt, als 
specimen van uitvoering, minstens een derde deel 
vereischt, met opgave van de onderwerpen der 
ontbrekende platen. Tot de mededinging aan dezen 
wedstrijd zullen ook reeds bestaande, in de laatste 
dri e jaren uitgegeven, werken worden toegelaten. 
Prij s ƒ 4 0 0 0; premie /'500. — Een reeds vroeger 
uitgegeven werk komt slechts voor de premie en 
eerst dan voor den prij s in aanmerking, wanneer 
aan geen der  opzettelijk voor  dezen wedstrijd sa-
mengestelde werken de prij s knn worden toegekend. 

Prijsvr . n". 25. Voorwerpen vau kunst-nijverheid. 
Eene verzameling afbeeldingen van navolgens-
waardige voortbrengselen uit de beste perioden 
van de geschiedenis der , hoofd-
zakelijk met het oog op het silhouet of de pro-

 op zeer  groote schaal, zoo noodig 
in tinten of kleuren uitgevoerd, bestemd zoowel 
tot teekeuvoorbeelden en wandversiering in de 
school als tot practisch gebruik in de werkplaats. 

Van deze verzameling, welke uit minstens 10rj 
pinten moet beslaan , wordt niet minder  dan een 
derde deel als speiimen vereischt, met opgave 
van de onderworpen der  ontbrekende platen. Tot 
de mededinging aan dezen wedstrijd  ook 
reeds bestaande, in de laatste dri e jaren uitge-
geven , werken toegelaten. Prij s /'1000; premie 
/ 500, onder  dieu verstande, dat een reeds vroe-
ger  uitgegeven werk slechts voor de premie, en 
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eerst dan voor den prij s in aanmerking komt. 
wanneer aan geen der  opzettelijk vooi-dezen wed-
strij d samengestelde werken de prij s kan worden 
toegekend. 

A r n h e m . t waarborgkapitaal vonr de con-
cessie der  paardenspoorwegen van Arnhem naar 
Velp en van n naar g is gestort, 
liet laat lich aanzien, dat ons land zich weldra 
op verschillende plaatsen in het bezit van dit 
vervoermiddel zal kunnen verhengen; de gunstige 
uitkomsten, daarmede in het buitonland verkre-
gen , en het welslagen dezer  onderneming tc Am-
sterdam, hebben eindelijk do oogen van bot pu-
bliek geopend. 

— Van goed ingelichte zijde wordt verzekerd, 
dat de commissie der , die den 

r van Binnenlandsche /aken het voorstel 
deed om het plan voor het s museum te Am-
sterdam, door  haar  medelid Cuypers ontworpen, 
te volgen, daarbij  adviseerde om de plans der 
dri e mededingers in het openbaar  tentoon lo 
stellen. Wi j  hopen van ganschor  harte dat dit 
voorstel gedaan is en vertrouwen, dat do r 
den raad volgen zal. 

— t een enkel woord maken wij  melding 
vun het koninklij k besluit van 14 Augustus 1870 
omtrent het gebruik van telegranizcgels. Terwij l 
voor  nadere bijzonderheden naar het Staatsblad 
N" . 172 verwezen wordt, begroeten wij  dc invoe-
rin g daarvan mot vreugde, wij l in cene bepaalde 
behoefte voorzien wordt. 

— Wij  vestigen de aandacht op 'ie brochure 
door den beer P. o geschreven naar nnn-
leiding van de wederlegging van hel rapport dor 
Commissie, benoemd dooi het k t 
van , lot onderzoek naar de mogelijk-
heid tot invoering van een grooter  stoeuforuiaat, 
opgezonden door  eene commissie van heeren steen-
fabrikanten. 

. 

 de Bedacteur, 

Jk ben zoo vri j  mij  door  deze tot u te rich-
ten, n.et een klein verzoek en zoo mogelijk om 
inlichting . . u geacht blad komen getrouw 
do benoemingen enz. van don Waterstaat voor, 
doch deze kleinigheid (die mij  echter  bijzonder 
interesseert) schijnt door u en allo andere dag-
bladen vergelen te zijn. En daarvan zou ik juist 
gaarne de reden weten. 

n  cn Juni had te 's-Gravenhage een 4-
zegge vierdaagse!) examen plaats voor  opzichters 
van den Waterstaat 3J ï klasse in . 

n geen onkel dagblad werd van den uilslag 
daarvan molding gemaakt. Tevergeefs zag ik 
telkens daarna in uw blad en telkens tevergeefs. 

n daarvoor een reden of oorzaak zijn? 
 belanghebbende. 

NB. ln antwoord op het bovenstaande moet 
de e verklaren  opgave van do be-
doelde benoemingen ontvangen te hebben. -
zijds wordt alles gedaan wat strekken kan om 
dergelijke berichten machtig te worden, maar tij 
moet volmondig erkennen , hierin niet immer te 
slagen. 

Vdarid». 

t harden van staal. e fahi iekdirer -
teur  Jarolimex, te n den , heeft 
in het Oostcnrijksche tijdschrif t voor  Berg- en 

w een belangrijk onderzoek over het har-
den van staal in het licht gegeven, waarin hij 
aantoont, dat hot er  niet v;:n afhangt, liet le 
bardon staal op een aangegeven temperatuur te 
brengen, doch daarop het zoo spoedig mogelijk 
af le koelen, en dat zich oene harding met zeer 
rijk e gevolgen verkrijgen laat door hot inbrengen 
van het verhitt e stuk staal, niet, zooals in den 
regel gebruikelij k i * , n oen met water  gevulden 
bak, doch in een zeer  lijnen iproeiregon, dien 
men dooi1 oen bijzonder  toestel verkrijgen kan. 

Wij  kunnen hier  niet verder  over den inhoud 
van dozen arbeid uitweiden, maar  willen ook 
niet verzuimen hem aan do opmerkzaamheid van 
belanghebbenden aan te bevelen. 

. 

 B E G E  A N N . 

. 
Specialiteit van machines tor  bewerking van 

metalen. 
Stoomwerktuigen volgens de beste con-

structies. 
 en schetsen op aanvrage. 

. 
0|> bingxdag <leu 12."  September  187ü, de» na-

middags ten 2 ure, uau liet Ccntnialbureau der 
y tot Exploitati e van Staatsspoorwegen 

bij de e n te Utrecht, van: 

Bestek nn. 163. 

t bouwen van 12 N te 
Nieuwcschans. 

Ue bcstedinjr  geschiedt hij  enkele inschrijving , 
volgens art . 22 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 24»""  Augustus 1876 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij  de e 

n eu 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 (.ruilingen. 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden 

den  Augustus 1876. 

Utrecht, den 24"'"  Augustus 1876. 

voor de geheele of gedeeltelijke 
levering van 3800 . bezaagd 

T voor de bintlagen 
en vloeren van het op Feijenoord 
in aanbouw zijnde Entrepotpakhuis. 

e s zijn steeds in diverse afmetin-
gen voorhanden, of kunnen anders in zeor  korten 
tij d worden geleverd. 

Concurrerende prijzen . 

Verwarming- en Ventilering 

V A N G E B O U W E N . 

Ue  bevelen zich aan vooi 
het leveren van V E N G -

N door  middel van wanne lucht, warm 
water ol stoom. 

Boompjes, nieuw nommer 54, 

B O T T E t  A . 

F EN N VAN T WA -

P N " 

vnn Stad en e van  c a ., zullen 

op Zaterdag den 2den September |S70, dos mid-
dag» ten 12 ure, ton huizo van . .1. , 
te lleusden , hij  enkele inschrijvin g in het openbaar 

: 
t maken van eene -

, tegen een gedeelte van 
het buitenbeloop der  bedijkin g langs 
den r  over  eene leng-
te van ongeveer 530 , strek 
kende van af dijkslagpaal N "  178 
onder  Wi j k tot dijkslagpaal N" . 126 
onder  Veen, prov. N.-B. 

Bestek en Voorwaarden liggen van af den 
S8sten Augustus 1870 ter  lezing bij  J. -

, en bij  de Wed. W. , teWeitn-
den, en zijn vanaf dien datum verkrijgbaar ge-
stold bij  den Opzichter  van hel Waterschap J. 
VA N , teBeusdra, legen betaling van 
5U Cents, 

Verdere inlichtingen geven F en 
N voornoemd, zoomede de Oplichter, 

door  wien aanwijzing iu loco zal gehouden wor-
den, op Vrijdag den lsten September 187(1, dos 
morgens ten 11 ure. 

 Secretaris,  lHjkgraaf, 

kl . A. . C. A.  Czx. 

S &  VAN . 
in , 

Straatkei jen, Por t land-Cement, 

, , ÏOOBïAST t , ENZ-
Sieuwehaven S.zijde 55, . 

Eine schr  leistungsfahige
 sucht fil r  ihr e Speciulitiit 

N . 

Offerten werden unter  S". 6559" 
an die n von ' t 
in Berlin S. W. erbeten. 

k „de e " 

l iu vertikale cu horizontale Stoomwerk 
tuigen. , , e un 

n S 
dit o . N 

, .
N enz. 

Wil lemskade 12. Bloemgracht 77 

B.
 en N vnn Waterpas- ,.„ 

t instrumenten.  van 
Equerres. Bakens, geijkte . 
Teekengereedschap, en?., en/. . 

Bij  deu Boekhandelaar  C'. F, STE , -
r  erstl-aat 2. Ainstentmn . is verkrijgbaar : 

B E S T E  149: „he t bouwen 'van een 
draaibru g bij  het for t Ui termeer" , etr. rn„ t 
teekening 25 Cts. 

franco p. post. . 30 . 
alsmede op aanvrage, alle bestekken, uitgegeven 
door het e van Binnenl. Zaken. 

Verder: de . N 
voor de uitvoerin g en het onderhoud van 
werken etc van 22 i '76 / , . 

m banco p post. 

.  &> ZOON , 
8 te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

E N 

V A ! , 
geeft berlgt dat duor  haar tot eenige A G E N T E N voor Je 

verkoop van T i n brooden zijn aangesteld: 

S &. Ca. te A m s t e r d a m en 

E T & . C». te , 

ook tot hel leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor  gehet 

g X" . 3, te Amsterdam 

E . 

door 
Saterland aangenomen op gelijki .oorwaarden als aan de Fabr iek . 

k van . Specialiteiten in 
, , -

en . 

S 6 6.) 

N VA N . 

Bij  .1. . A. N ifc ZOON, 
is verschenen: 

te Zutphen , Adressen. 
n woord nanr  aanleiding vaa de 

< s van het l der 
 u,i««i.'  hi-M.il  door  hel k 

t van , tol ondersoek 
naar  de mogelijkheid tot g van 
een grooter . opgezonden 
door eene , benoeuid door 

n Siteenfabrikanten", 
door . . 

Tegen franco toezending van 25 Cents iu post-
wissel of postzegels, wordt deze Brochure franco 
toegezonden. 

Prij s voor 5"2 achtereenvolgende plaatsingen: 
écu regel ad f 10.— 
twee regels  » 15.— 
dri e regels » . 20.— 

r *  C o a j p , Amsterdam. Albbanran » 
mailed iu . gips, em. l a ' 7.'>5 per nl 

erker  ó\ Buddlngh. Arnhem. Waterpas-
. balansen, bascules 

Bouwterreinen te Velp"  te koop, nller-
gtUl.tlgst gelegen. Adres den r  VAN -

E ltlllll.1 , tc Arnhem. 

3 )

t in 13 . 
e Volksuitgave der ' W e r k l van . J . VA N P verschijnt in post Svo formiuit , keurig gedrukt op flink  papier 

Zy zal bevatten den gcheelen inhoud der in de bekende bhmwe handjes verschenen 23 deelen en wel
 samen ongeveer 325 vellen druks of 0 pagina's

Zó zal 13 deeltjes vormen, elk van 2o d 80 vel druk s van i pagina's. 0,u de twee maanden wordt een deeltje verzonden, zoodat de uitgave in ongeveer twee laar  konmleet zal zi,„ 
Ue pr|j s by inleekening is slechts / 1,25 per  deel of ƒ 16,25; buiten inteekening/ 1,(10 per  deel of ƒ 20,80. 

e inteekening geldt voor het geheele werk. 

Vun de editie in 23 deeltjes, in blauwe bandjes 

e Uitgevers 

. J O F F . . A . T U  A . W . T O F F . 

met vignetten op «taal, zjjn nog enkele stellen verkrijgbaar  a / S S ^ i ü . 

 bij  O. V . VAN E W1U. &  C» le Arnhem. — All e stukken en advertentien te adresseeren aan den r F. W. VA N T 4U««. te Arnhem. - Uitgave van . A . . 

Elfde . . 36. Zondag  Septembe 1876. 

i. i 

VOOB 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Venchijnt Zondig.. Pru> per  maanden f . n abgnneert rich , 

een jaargang. Afaonderlyke unmuiem bij  vooruitneatcllini r  15 cent». 

Al l e stekken en n te n aan 

de e te . 

: 

Van l—S regels ƒ 1 . —, vertier  voor  elkeu regel |ilaaUruimt e 20 cents en 10 cents 

vuor  een nommer run het blad. Advertentien vuur liet buitenland 2.1 rents per  rejrel . 

É A  VA N T S T E 
. 

e nieuwsbladen berichten, e moeilijkheid, 
,lic <Je restauratie van het Stadhuis te Gouda iu 
deu weg stond, thans opgeheven is. doordien hij 
Jen Gemeenteraad eene missive van den r 
van Binnenlandsche Zaken is ingekomen, waarbij 
bepaald wordt, dat de restauratie op ƒ 1700 nn 
Jour het k zal bekostigd worden en uitgevoerd. 

Nu beamen wij  het nuttige in het behoud vun 
middeleeuwsche monumenten, doch o. n. ook de 
Arnhemsche Courant opperde nog onlangs het 
bezwaar, dat bet iestaureeren van oude gebouwen 
o|> deze wijze den Staat op den duur te groote 
kosten zal veroorzaken. 

Ue Goudsche Gemeenteraad beeft waarlijk , iu 
,.T!'elijkin g van hetgeen thans door den Staat 
jan het Stadhuis gedaan wordt, daar  niets voor 
over, en dan zal menigeen moeien toestemmen, 
Jat lir t wellicht raadzamer ware geweest te wach-
ten . totdat die  lemeenteraad tot andera gedachten 
was gekomen, ! van, zooals thans ge-
schiedt, nagenoeg de geheele kosten te dragen. 

Nochtans verdient bet lollelijk e vermelding, dat 
.[»> Slaat zooveel geld voor de t overheeft: 
iu:»ar zij , die niet uitsluitend bun oog gevestigd 
hibben op mule , betreuren toch ten zeerst.' 
dat voor de hedendaagsche bouwkunst niets ge-
laan wordt 

Gp het schrale architecten-gehalte hiertelande 
word nl. zoo menigmaal eu nadrukkelij k gewezen, 
en hoe de g daarin zou kunnen voorzien 
tor  jaarlijk s een getal jongelieden ter  opleiding 
roor  architect naar het buitenland te zenden, 
Joch alle stemmen bleven tot nogtoe vruchteloos, 
<Jourdieii in n de aandacht uitsluitend gevestigd 
houdt op hetgeen tot het verleden behoort. 

Ut- e vau Adviseurs heeft reeds 
nn'iii g hard woord moeten hooren, maar  niet ten 
onrechte. e twee bouwkundigen, welke aan die 
Commissie blijkbaar de meeste levendigheid bij -
ntten en die voor het vak van bouwkunst als de 
cidsPii der g moeten aangemerkt worden, 
drijven dan ook hun ijver wel wat vei, en in-
derdaad gelooven wij , dat het reeds meermalen 
in Ue Opmerker gedane voorstel, om het getal 
adviseurs hoogstens tot op de helft te brengen , 
"i i daarvoor het meerendeel bouwkundigen uan 
te stellen, met bijvoeging van een a twee oud-
heidkundigen, omdat toch het restaureeren der 
oude gehouwen de hoofdzaak van bun werkkrin g 

, verre le verkleien zou zijn boven de thans be 
e formatie. 

Wij  bezitten een j tot berordering 
der , en hoewel de ontwikkelin g der 
bouwkunst hiertelande in vergelijking met bet bui-
tenland nog ontzaglijk veel ten achtei is, zoo beeft 

t Bestuur  dier j  zich toch steeds door 
genoegzame onpartijdigheid en voldoend»? zaak-
kennis doen kennen, om de g als adviseur 
la dienen in zake de restauratie vau oude ge-
bouwen, en beurtelings de bekwaamste Neder-
landsche bouwmeesters aan te wijzen, waardoor 
toch alle schijn van partijdighei d in deze zou 
weggenomen worden. 

Thans schijnen genoemde restauratie werk en iu 
banden der  architecten s te moeten 
overgaan, hoewel toch den heer  Gosschalk geene 
bijzondere bekwaamheden kunnen worden toege-
kend, terwij l de heer  Cuypers, buiten ziju advi-
seurs-bezigheden, steeds te veel werkzaamheden 
omhanden heelt, om alles naar behooren te he-
'urtigen . 

Uok zou één bekwaam bouwmeester  door de 
: kunnen aangesteld worden voor  de vau 

llijkswege eu met e uit te voeren res-
tauratiewerken , hetgeen, doordien alsdan een vooi 
ndaria en niet vuor elk werk het architecten-ho-
'loruriu m werd uitbetaald, niet die aanleiding 
tut afgunst geeft, welke de tegenwoordige toestand 
'i i het leven roept. 

Aun bovengenoemd Uestuur zou tevens de taak 
 worden opgedragen om aanstaande res-

tauratieplannen te inspectceren , zoomede de be-
r-'iuotiiigskostei i en bestekken, die, zoover wij 
neten, thans niet onder  bevoegde controletteen. 

Alleen op deze wijze zal, naar  onze meenhig, 
* Slaat de Bouwkunst van ons verleden bel zekerst 

bet goedkoopst kunnen dienen, want ontegen-
"vi-flijr , zal daardoor een meerdere wrijvin g vau 
Beduchten in het gansche bouwpersoneel ontstaan, 

t zich dan vansalf de beste krachten zullen 
""tspiniien . 

 TOT i VA N T 
. 

Amice! 

k had u beloofd een overzicht van betgeen er 
al zoo over het steenformaat iu den laatsten tij d 
is geschreven. daar die zaak eerlang bij  het -
stituut van s in behandeling zal komen 
en al zóó lang onderhanden is, dat velen de loop 
der zaak ontgaan zal zijn. 

k heb dus alles daarop betrekking hebbende 
nagelezen, zoowel wat in de werken van het -
stituut voorkomt, als de l Wederlegging"  door 
heeren sleenfabrikauten en »Een woord naar 
aanleiding dier  wederlegging"  door V. , 
en ware het niet, dat ik mijne belofte moest ver-
vullen , waarlij k ik zou mij  niet zoolang met die 
zaak hebben opgehouden. 

Ziehier  den loop der  zaak. 
Op den 124"  Juni 1873 werd door deu beer 

1. Gosschalk een balletje opgegooid (vergeef mij 
e uitdrukking , maar ik weet geen beter  woord 

te vinden) over het wenschelijke van een grooter 
en normaal steen for  maat. 't Was er  mede als 
met <le meeste zaken , die door den beer G. op 
vergaderingen en niet hel minst in den Gemeente-
raad van Amsterdam op de tafel worden geschoven 
en die ons te binnen brengen bet versje van onzen 
grooten lluygens: 

Vleescb versch geslagen moet versterven, 
Of 't kost ons menig taaien beet: 

Zoo kan 't een prediker  verderven, 
e dat versterven niet en weet. 

, , gij  pronkt met spoedige gedachten, 
En brengt ons rij p en groen op stoel, en dat 

is fraai : 
r  liet gij  't versch geslacht versterven en ver-

nachten, 
't Werd etelijker  spijs, en ongelijk min taai. 

Nadat de heer Q, den Voorzitter  nog eens her-
innerd had aan zijn verzoek om een Commissie 
iu te stellen teneinde die zaak te onderzoeken, 
werd dan den li***  November  187.'l daaraan ge-
volg gegeven eu natuurlij k was de heer  Gosschalk 
lid van die Commissie. s het wonder, dat nu 
de gewichtige zaak met kracht werd aangepakt:' 
Zeide niet de heer G. reeds den 18*"  Juni 1873, 
dat het onderzoek iSOOdor dralen"  moest ge-
schieden .' 

r  ook hier  zien wij , dal praten gemakkelijker 
gaat dan doen. 

Eerst den i)1" 1 November 1875. d. i .
nadat de Commissie was benoemd, hooren wij  iets 
van  en wel het volgende: 

 Voorzitter  (van hel } zegt thans 
het volgende: 

e mededeeling, welke ik thans te doen heb. 
is vau negatieven aard. Wi j  hadden gehoopt in 
deze vergadering den uitslag der  bemoeiingen van 
de Commissie, welke indertij d voor de zaak 
van het normaal steeuformaat is benoemd, te 
kunnen mededeelen. Tut heden is daarover  geen 
rapport ingekomen. k is, gelijk men 
weet, de zaak bier  besproken en leu slotte die 
Commissie benoemd. s laug hadden wij  ver-
wacht het rapport te ontvangen, maar het l id , 
hetwelk zich met de e daarvan heeft belast, 
de heer  (ïosschalk , op wiens voorstel de Commissie 
is benoemd, die. volgens zijne eigene motie, 
binnen zes maanden rapport zou moeten uitbren-
gen , is tol nogtoe daaromtrent in gebreke ge-
bleven. k is aan de zaak herinnerd , 
het antwoord luidde steeds: hel rapport is ouder-
handen. Wij  zullen thans nog geduld oefenen en 
hopen, dat wij  het beloofde stuk vóór de Verga-
dering van Februari zullen ontvangen". 

e zweepslag schijnt elfect gehad te hebben, 
want in de Vergadering van 8 Februari 187b* 
werd het rapport , het resultaat van een arbeid 
van '2 jaar en 3 maanden, duor den heer  Gos-
schalk in eigen persoon voorgelezen. 

t rapport , dat als bijlage tot de notulen der 
Vergadering van 8 i 187ti iu de werkeu 
van het . 1. v. 1. wordt gegeven, ligt voor ons 
en wij  willen het hieronder eens nader  beschouwen, 
ouk in verband met de twee in den aanvang ge-
noemde brochures. 

t begin kunnen wij  met stilzwijgen voorbij -
gaan, want bet bevat alleen de geschiedenis van 
du samenstelling dor  Commissie, van de hulp die 
haar  verleend is, enz. t gedeelte, dat daarop 
allereerst onze aandacht trekt , heeft tot titel : 

Onderzoek naur het theoretisch meest juiste 
steenformaat. 

r  valt wat te leeren, dachten wij , temeer 

daar dit hoofd dubbel, eerst cursief, cn dan not* 
eene met de gewone letter  is gedrukt, zeker  om de 
aandacht daarop te vestigen. 

Nu stelden wij  ons van dal theoretisch onderzoek 
wel wat voor, hoezeer wij  begrepen dat allicht 
onze kennis zou tekortschieten, waar een der-
gelijk zeer  gecompliceerd vraagstuk door een des-
kundige, na 'J' j  jaar  peiuzeiis. in formules werd 
gebracht. 

r die vrees was gelukkig ijdel. t theo-
retisch onderzoek is zoo helder, als de stelling dat 
tweemaal twee vier is. Alleen kan er  van gezegd 
worden, dat bet niet genoog ^verstorven"  is. 

Noemen wij  met den voorsteller-rapporteur : 
1 = de lengte steen 
b = » breedte » 
d =  dikte 
v — » dikt e voeg, 

dan vinden wij  met hem  = 2 b -f- v, letwel! 
voor  eensteensmuren (zie fig. 1.) 

rig . . Fig. '2. 

t t. * b 

Y " 1 J 

 T ; 
*. \ b

r als wij  (om nu eens niet tot een absurde 
stelling over te gaan) aannemen, dat een gebouw 
zóó soliede wordt opgetrokken, dat er  1 '/^-steens-
muren bij  voorkomen, dnn gaat de theoretisch 
gevonden formule niet op. Als men fig. 2 aan-
ziet, blijk t duidelij k dat daar: 

l + b + v = 1 + b + » 
in, d. tv. z. dat de breedte der  voeg niets afdoet 
tot de verhouding van breedte tot lengte van den 
steen, en als wij  de zaak nu nog een minuut 
langer  laten «versterven"  en tweesteens- en dik-
kere muren beschouwen, zien wij , dat de door 
den heer O. gemaakte optelling alles behalve tot 
de »etelijke spijs"  kan worden gerekend. 

Wi j  teekenen hierbij  gaarne aan, dat het boven-
staande eer  dient om het ruekelooze, hel onbe-
kookte vau het rapport aan te toonen , dan wel om 
de vraag naar een grooter  normaal steenformaal 
te bestrijden. e geraken wij  nu vanzelf. 

Nadat de lezer van het rapport door dit ver-
beven wiskunstige onderzoek is opgefrischt, wordt 
hem eeuige regels verder eeu verrassing toege-
diend, waarop hij  in 't geheel niet was voorbereid. 

r  leest men toch: 

e afmetingen der  steenen volgens het nieuwe 
formaat moeten dus hij  een lengte van 25 . 

 een VOOgdikte van (i . worden: in breedte 
12.2 . en iu dikte 5.8 " 

e heer  voorsteller-rapporteur  schijnt geheel 
te vergeten, dat men juist verlangt te weten waarom 
de steen 25  lang mort zijn. Breedte en dikt e 
volgen dan wel vanzelf, ook zonder het gebruik 
van formules. r in het geheele rapport vin-
den wij  geen woord waarom 25 . beter  zou 
zijn dan 2ti, 27, 28 . enz. En gaan wij  nu 
nu, dat al de voordeden, die het rapport voor-
spiegelt , toenemen met dc grootte van het formaat, 
moeten wij  dan versteld staan over de beschei-
denheid van den voorsteller, die de steenen slechts 
1.5 . langer wil maken, of moeten wij  denken 
dat ons weder een stukje onverstorven vleesch 
is voorgezet? 

Gelukkig behoelt onze beschouwing over het 
rapport niet te eindigen, zooals zij  moest be-
ginnen. Gelukkig herkent men daarin spoedig 
een andere, meer  degelijke hand en de opgaven 
van den heer o hebben een groote waarde 
voor den ingenieur  en wellicht ook voor  den steen-
hakker. Beschouwt men dit gedeelte op zich zelf, 
dan ll het een hoogstverdieustelijk stuk, dnt ook 
voor  andere takken van nijverheid ernstig ter 
navolging mag worden aanbevolen. e jammer 
dat zulk degelijk en verdienstelijk werk op zulk 
een kiezentrekkersmanier  ter  markt wordt gebracht! 

r  keereu we nu terug tut het rapport . 
t eindigt met den wensch, dat het instituut 

bij  de g zijn invloed zal doen gelden om 
in dc bestekken van n het voorgestelde 
steenformaat voor te schrijven. , zegt het rap-
port ên dit is ook zoo), kau eeu spoedige cn al-
gemeene invoering worden verwucht. 

e Commissie, benoemd in de Vergadering van 
steenliibrikanten, bestrijdt de beweringen van den 
heer o voet voor  voet, en zoover ik de zaak 
kan beoordeelen, is die Commissie op veel punten 
stellig in het gelijk. 

e heer o is hierop geeu antwoord schul-
dig gebleven en xjjne conclusie zou ik in sub-
stantie wel kunnen onderschrijven. 

j  is overtuigd, dut noch de vervaardiging, noch 

bet bakken van grootere steencn eenig bezwaar 
behoeft op te leveren ; dat bet den steenbakker 
vri j  onverschillig moet zijn of hij  grootere dan wel 
kleinere steenen fabriceert, en eindelijk dat bij  win 

n opzicht de invoering zeer  wenschelijk acht. 
Zij  zou namelijk tpn gevolge hebben , dat dc hand-
vorm werd afgeschaft, en men algemeen tot het 
gebruik van machines zou moeten overgaan, het-
welk een zegenrijke uitkomst wezen zou voor eene 
massa jongens van 12 en 13 jaar , van wie op 
de fabrieken , waar  men met den handvorm werkt, 
een voor  hunne krachten zoo zware en afmattende 
arbeid gevergd wordt" . 

En dit uu is werkelij k het éénige foordeel, dat 
liebler  voor de band ligt. r uu vragen wij 
in ernst, of dit voordeel een stap wettigt als dooi-
de Commissie wordt voorgesteld. Wi j  zien eens 
over het hoifd af de waardigheid van het t 
wel toelaat, aan de s een rapport te zen-
den met fouten in logica, die een schooljongen 
zich zou moeten schamen, maar  wijzen er  op, dat 
de handvorm reeds meer en meer  verdrongen 
wordt en vanzelf binnen korten tij d (ook zonder 
ile vaderlijk e inmenging eener ) zal ver-
dwijnen, zoodat ook in tli t opzicht de voorgestelde 
stap als ondoordacht moet worden vermeden. 

Wi l evenwel de heer  U. een grooter  steenlor-
iiiaat gebruiken, wie heeft er  tegen. Nog den 
l i,n Augustus van dit jaar (de heer o deelt 
bet ons mede) presenteerde de heer  N. van -
kelum 150,000 stuks steen, groot formaat, lang 
25, breed 12'/4, dik 0 . puike qualiteit en 
kleur te koop. t bewijst, dat de vrijhei d van 
den heer G. noch van een ander  gebonden is, en 
als nu de voorstanders eens begonnen die groote 
steenen geregeld te gebruiken, dan geloof ik, dat 
de steenbakkers hun niet in den brand zouden 
laten, maar dat bij  u-crkelijke voordeden, een 
grooter  formaat spoedig zijn weg zou vinden. 

Wi j  hopen dus dat het t van s 
het rapport voor  kennisneming zal aannemen, onder 
dankbetuiging aan den heer P. o voor de 
verstrekte inlichtingen. 

En hiermede, basta! Uehoorl de heer  Gosschalk 
niet tot de geabonueerden op uw blad, wil hem 
dan een present-exemplaar van dit nommer toe-
zenden. k hoop dat het dan spoedig zal blijken , 
dat het niet zonder  vrucht is geschreven. 

.1. 20 Aug. '7ti . Steeds de Uwe 
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Aan dit verslag, den leden der  afdeeling in 
druk toegezonden, ontleeneii wij  de volgende bij -
zonderheden : 

lii j  den aanvang van het zestiende afdeelings-
joar  bedroeg het aantal leden 88. u deu loop 
van dat jaar  ziju 11 nieuwe leden toegetreden, 
terwij l 0 leden voor het lidmaatschap bedankten, 
zoodat uan bet einde van bet afdeelingsjaar het 
ledental tot 03 geklommen wus. 

e jaarlijksch e benoeming van bestuursleden , 
volgens art . 13 van het reglement, bracht geene 
verandering in de samenstelling vau bet bestuur. 

e tinuntieele toestand der  afdeeling is gunstig, 
zooals uit de rekening en verantwoording van 
den penningmeester  blijkt ; volgens de goedge-
keurde begroeting voor  1870,77, is de contributi e 
thans bepaald op ƒ 4 per  jaar. 

e vergaderingen hadden geregeld maandelijks 
plaats, en werden gemiddeld door een vijfd e van 
hei aantal leden bijgewoond. 

Omtrent de behandelde onderworpen zij  het 
volgeude medegedeeld: 

t lid Suruber gaf eeue beschrijving van de 
k te . g Si-

gismuud vuu Beieren, eeu groot voorstander cn 
beschermer der  schoone kunsten, legde op den 
0> l< n Februari t lux u!en eersten steen, en20joar 
later, deu 14J,'"  Apri l 1404, werd de kerk in-
gewijd. Als bouwmeester  wordt genoemd George 
Qankoffen, die tevens uls meester-tuetseluur een 
werkdadig aandeel in de uitvoering zou gehad 
hebben. e kerk , waarvun de heide zijschepen 
nagenoeg nven hoog zijn uls het middenschip, 
behoort tot de zoogenaamde hal-kerken -

) zoouls die in het laatste tijdper k der 
gotbiek voorkomen: zij  wordt door 22 achthoe-
kige dikke pijler s in dri e schepen verdeeld. 

Voorts deelde genoemd lid eenige bijzonderhe* 
deu mede betrelfende het nieuwe Stadhuis te 

, een belangrijk bouwwerk van deu ar-
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chitect . Ten eind» een gedeelte van 
het oude stadhuis, dat vun het juar 1571 dug-
teekent, bij  den nieuwen houw te kunnen be-
houden, i.s het nieuwe gebouw in den/elfden stij l 
uitgevoerd. a groepeering der  vensters geelt aun 
den gevel een zeer  levendig aanzien. e penan-
ten zijn óf niet ornamenten veisierd óf zij  strek-
ken tot , wnurin standbeelden zijn geplaatst. 

t geheel is een merkwaardig voorbeeld eener 
geest- en smaakvolle toepassing van de e 

e dei 16J r eeuw. 

Ook besprak bet lid Saraber bet doorslaan van 
wil marmer. n stuk dun en poreus wit marmer, 
bestreken met hel zwarte lak, verkrijgbaa r luj 
de heeren O rot lie en Van n te Utrecht, 
geeft een dicht en bard oppervlak. t marmer, 
in dien staat geruimeu tij d in nat zand gelegd, 
bleek volkomen tegen het doordringen van vocht 
bestand te zijn. 

Nog werd door  genoemd lid het onderwerp 
«lucbtververscbing"  ter  sprake gebracht en wer-
den door hem te dien aanzien bijzonderheden 
medegedeeld. 

t lid r  vestigde de aandacht op de 
nog aan oude gebouwen te vinden steenen met 
verglaasd oppervlak, hetgeen eeu uitstekend mid-
del moet geacht worden tegen tiet indringen vun 
vocht. Spr. stelde naur  aanleiding daarvan de 
vraag of hei niet wenschelijk zoude zijn , dut de 
tegenwoordige steenbakkers verglaasde steenen 
verkrijgbaa r  stelden 

Ook stelde genoemd lid ter  bezichtiging goten 
van PorUandsche cement, die volgens zijn mee-
rlin g voor het gebruik aanbevolen kunnen worden. 

e goten, vervaardigd iu de fabriek van den 
heer .lac. l'leysier  te Scheveningen, kosten mei 
inbegrip der  neuten, die onder de verbindingen 
worden aangebracht, ƒ 1.75 per  nieter. 

Voorts behandelde bet lid r de vraag: 
n welken stijl zullen wij  bouwen.'" 
Na een inleidend woord wees spr. er  op boe-

zeer men iu de eerste helft dezer  eeuw meende, 
dat de Grieksche en e bouwstijlen voor 
ons de alleen passende waren en boe thans de 
overtuiging hoe langer zoo meer  veld wint , dat, 
hoe schoon de Grieksche bouwkunst in baai- vor-
men ook wezen moge, zij  niet pussend is voor 
ons klimaat , voor  onze bouwstollen en evenmin 
om te beantwoorden uan de behoefte vnn onzen 
tijd . e kennis echter  van de construction der 
Grieksche bouwkunst, bet begrip van de waarheid 
en duidelijkheid , waarmede deze worden voorge-
steld , en niet minder van het eenvoudig schoone 
van de vormen, — door dit alles, zal uien de 
vraag kunnen beantwoorden, die door spr. weid 
gesteld. 

t lid e besprak de inrichtin g van crypten, 
die nog in sommige kerken worden aungetrolfen. 
Tot welk doel zij  werden opgericht en gebezigd, 
is volgens spr. niet met zekerheid te bepalen. 
Waarschijnlij k dienden zij  voor den avonddienst, 
hoezeer  anderen meenen , dat zij  bestemd waren 
voor de graven vun gewijde personen. 

e lid deed mededeelingen over -
scben stijl cn gaf een uitvoerige beschrijving van 
het Alhumbra . 

t lid Vierlin g deed mededeelingen over  par-
uuetvloeren en zette uiteen, hoezeer de Eiigelsehen 
in de vervaardiging vun steenen purquet-vloeren 
gedurende vele jaren de voorkeur  hadden. Spre-
ker deelde mede dat men thans te h in 
Pruissen tegels vervaardigt, die verschillende kleu-
ren hebben en daarbij  zuiver  vierkant en gelijk 
van grootte zijn. Vroeger  hadden die tegels vele 
gebreken, eu de kleuren waren niet voldoende 
afgescheiden; thans evenwel is die fabrikage veel 
verbeterd. 

l lid llemiqucz Pimentel hield eeu voor-
dracht over het gemis uan plustiek iu e 
bedehuizen , naar  uuiileidin g eeuer  wetenschappe-
lijk e studie van . F. Colm te Potsdam over  die 

e von , die in het utricu m 
van de Friedenskirche uldaar  geplaatst is naast 
den Christus van Thorwaldsen en tegenover de 
Pietu van ltictschel. 

Naar  aanleiding dezer  voordracht werden namens 
bel lid Vogel afbeeldingen van e Sy-
nagogen te n en te Weenen ter  bezichtiging 
gesteld en medegedeeld, dat de architecten, die 
de Synagogen te , le Weenen en te i 
hebben gebouwd, wel van meeniiig waren dat 
door de s een oosiersche stij l moest zijn 
gebruikt , doch dut zij  niet bekend waren mei 
het werk van e Suulcy, die daarover  zooveel 
licht heeft verspreid. 

r  hel li d Singels werden  mede-
deelingen gedaan omtrent gips en gipsbrunderijeii . 
Achtervolgeiis behandelde spr. de verschillende 
soorten van gipssteeiien eu de plaatsen, waar zij 
gevonden worden, voorts het gebruik en de eigeu-
sahappen, hel branden , het malen en ziften van 
bet gebrande gips. Aan het slot van deze mede-
deeling werd eeu beschrijving  vun de 
wijze van branden in een oven, behooreude uan 
den heer  Vuu /.anten te . 

t lid Van der  Tas deelde bijzonderheden mede 
omtrent den doorgang onder  den g in 
den toegangsweg naar het station vau den Staats-
spoorweg te Utrecht. 

liet lid Van h vestigde de aandacht op het ge-
brui k van bolle steenen. e steeueu, vervaardigd 
bij  de heeren Cremer eu C u . te Bolsward,
naur  sprekers meening nog te weinig toegepast. 

Zi j  ziju zeer aun te bevelen voor  scheidings-
muren in woonhuizen eu ook voor  muren van 
broeikasten. j  den bouw vun de nieuwe gas-
fabriek zijn do holle steenen in aanzienlijke hoe-
veelheid toegepast voor  auurazoeriii  der  gewelven 
van de retorten, terwij l men die iu Friesland 
bezigt voor  hekleedingeii vun melkkelders iu boer-
derijen. 

e heer . J. e te's-Gravenhuge, daaitue 
door het Bestuur  uitgenoodigd, deed mededeelin-
gen over  zijne uitvindin g vau noodseinen en be-

weegbare spreekhuizen.  van met eenc 
nieuwe uitvindin g te willen schitteren, stelde 
spreker  zich ten doel eenc vraag te beantwoorden, 
die thans door  geheel Europa klinkt , en gaf eene 
beschrijving van zijne vinding, hoofdzakelijk daarin 
bestaande om uit het bovenvlak vun het rijtui g 
een roode metulcn vaan met hel nommer van 
het rijtui g eu een rooden wimpel , en tegelij-
kertij d een lading bengaulsrh-vuur te doen ont-
springen. e koppeling ter  verbinding van de 
eene luchtbuis met de  heeft spreker zou 
eenvoudig mogelijk trachten temaken. j  erkent 
echter  hiermede ver  vun de volmaaktheid te zijn 
gebleven. 

Verder  werden de volgende drie vragen, door het 
Bestuur der j  gesleld, behandeld: 

n welke gevallen en op welke gronden is een 
betonfundeering  bruggen, sluizen eu andere 
bouwwerken aan te bevelen hoveu een gewone 
houten fundeering.' Fn hoe moet deze gecon-
strueerd worden ? 

s het mogelijk hiiineiiuiure n terstond met kleu-
ren te voorzien, die standhouden en niet ver-
weeren? Welke grondstellen moet men daartoe 
aanwenden eu welke mengsels/ 

Aan welke voorwaarden moet een bouwplan 
voldoen, ten overslaan vau de regels , die de kunst, 
de samenstelling eu het optisch aanzien in het 
algemeen eu altij d vorderen? 

e rapporten omtrent deze vragen zijn als bij -
lagen aan het verslag toegevoegd. 

Berichten en mededeelingen. 

T  N  A N . 

!j n bet Journal de Geneve vindt men een brief 
over de tentoonstelling van wetenschappelijke in-
strumenten iu het
waaraan wij  een en ander  zullen untleeuen. 

Treden wij  de zaal binnen, afgezonderd vuur 
weerkunde en sterrenkunde, tweelingzusters, die 
dikwijl s het gebruik vuu dezelfde instrumenten 
vorderen. n een glazenkast heeft uien al de 
hygro- of vochligbeidsmeters vereenigd, sinds dc 
vroegste tijden uitgevonden. t staafje van den-
nenhout, de monnik met kap, de bygrometer-
kameleon, alles is er  te vinden, maar  inzonder-
heid wordt de belangstelling gewekt door een 
houten koker, die den eerslcn buar-bygrometcr 
van e Saussure bevat. e toestel, tegenwoordig 
algemeen bekend en verspreid, is de vrucht van 
de waarnemingen . door den beroemden Zwitser 
gedaan omtrent de uitwerkin g van de vochtigheid 
op de lengte der  baren. e correctie-tafels, door 
hem geschreven op de binnenzijde van het deksel, 
zijn kostbare autografen, die de aan dit instru-
ment verbonden herinneringen met eene vermeer-
deren. Tot aanvulling heeft men bij  dezen voch-
ligbeidsiueter  den reiszak gevoegd . die dc Saussure 
vergezelde hij  zijn eerste beklimming van den 

, alsmede, den grooten glazen bol, die 
daarin  was en instaat stelde tot het 
doen van waarnemingen omtrent de chemische 
samenstelling van den dampkrin g op 'leze groote 
hoogte. e reiszak of mand (hotte) vuu c Saus-
sure beeft op de tentoonstelling een waren triom f 

 zeer  gerechtvaardigd als men denkt aan 
den invloed, door  dezen man van genie in de 
wetenschap uitgeoefend. 

t is dikwijl s noodig, bij  zekere proeven, ge-
durende verscheidene minuten of uren eeu zonne-
straal steeds in dezelfde richtin g te ontvangen; 
de heliostaat (lichtdrager, liebtwerper) vun Fou-
cault beantwoordt  die voorwaarde ; het is een 
spiegel, die een zonnestraal weerkaatst, zonder 
dat de draaiing van de aarde  enigen invloed 
heeft op  lichtin g van den weerkaatsten straal. 

n werktuiglijke  inrichtin g brengt den spiegel 
in beweging en maakt den invloed van de be-
weging clei'  aarde onschadelijk. 

t instrument heeft bel karakter  van al de 
werken van dezen keurgeest eu onderscheidt zich 
door de buitengewone nauwkeurigheid, waarmede 
bet werkt. 

Bij  dezen spiegel bevinden zich de twee merk-
waardigste gedenktcekerien iu de geschiedenis der 
sterrenkunde : de kijke r  van Galilei en de telescoop 
van Newton. 

t borstbeeld van den n geleerde, 
iu marmer, teekent het mannelijk gelaat vau dien 
bewonderenswaarden vorscher, bij  wien de rede* 
neerkracht, d« verbeelding eu de volharding zich 
met elkander  verbonden in zegevierende worste-
lingen, want de schoonste laak. die hij  volbracht 
heeft, is, dut hij , iu een tij d van onkunde un 
vooroordeelen, zich heeft weten te vrijware n voor 
dwalingen in zijn wetenschappelijke methode. 

j  is de stichter  vau de ralioneele methode oiu 
tot de keunis van bet ware te geraken ; alleen 
deze eeretitel is genoeg om ccn mensen onsterf-
lij k te makeu. 

e passer eu de luchtthermnincter  van den be-
roemden Floten tijiiei ,  instrumenten, 
door hem vervaardigt!. versieren het voetstuk van 
dit beeld, eerwaardig boven alle andere. 

, de uit n gedane oproeping beant-
woordende , heeft vau de gelegenheid gebruik 
gemaakt om nog andere wetenschappelijke zeld-
zaamheden te zenden, inzonderheid een uurwerk 
vooi' den nacht, in 150S le  gemaakt, 
eenige nog oudere zonnewijzers, en op het gebied 
vun betrekkelij k nieuwe voortbrengselen, het tnag-
neto-electrische werktui g van Nobili cn van Au-
tumn . de mededingers van Faraday en e la 

. t was dit werktuig , dal de eerste elec-
e vonk deed te voorschijn springen, voort-

gebracht door  iuductie-strooineii, in 1832. 

Bij  deu telescoop vun Newton, die eenzaam 
staal in zijn glazenkast en zooveel dingen zegt 
lot hen, die hem bezichtigen, bevindt zich de 
wijzer van Tyclio l l ruhé , waarmede deze sterren-
kundige gewichtige onderzoekingen deed ; het was 
bel eerste begin van hel instrument, tegenwoordig 

groot equatoriaal geheelen, waarvan tul van spe-
cimina van allerlei grootte zich als verdringen iu 
het gevolg vun de toestellen, waarvan wij  zoo-
even gesproken hebben. 

t levendige belangstelling ontdekken wij , 
verborgen achter een telescoop, een allermerk-
waardigst stuk. een kompas, verbonden met een 
zonnewijzer; bet geheel is in een lijnbewerk t 
gouden doosje, bestemd om in den zak le worden 
gedragen; deze boussole behoorde den kapitein 
Francis e toe, vóór zijn  tocht naar 

. 

 Troughton, hoeft in
een bewonderenswaarden theodoliet gemaakt, die 
iu  bij  vele  operaties
diend beeft. n heelt hem geplaatst naast
Coniprnsah'estaven, waarvan men in d ge-
brui k beeft gemaakt voor de rechtstreeksche me-
ting op het terrein van een basis voor  Alge-
meene triangulati e van bet land iu 1827 en 1841). 

t kompas heeft, gelijk men weet , de scheep-
vaart van aanzien doen veranderen, maar nu de 
schepen hunnen ijzeren wamt hebben «zonder te 
spreken vau de gepantserde) , veroorloof) hel kom-
pas zich dikwerf geduchte afwijkingen , tengevolge 
vun  machtigen invloed de/er  iiielaalmassa's. 

n moest er  op  zijn. dit bedenkelijk on-
gemak le verhelpen. 

e hoogleeraar  Thomson heeft in een mededee-
ling, gedaan in de zaal tier . de 
door hem gedane slappen doen kennen om tot 
een bijuu volkomen compensatie van deze instru-

 te geraken , en wij  zien hier  eeu groote 
 zee-kompassen, die ten hoogste fouten 

van 5° tot 7"  doen begaan. e uitkomst is 
allergewichtigst eu verdient bekend te zijn aau 
allen, wien het onderwerp belangstelling inboezemt. 

e groote telescoop van , eeu soort 
vau draaiend buis, dat gedwee gehoorzaamt auu 
alle bevelen, is iu veel opzichten een der  won-
deren van den uieuweren tij d geweest; wij  heb-
ben voor  oogen het eerste instrument vun deze 
soort, vervaardigd uaur de denkbeelden vau New-
ton ; het wenl gemankt door l in 1812, 
en hel volgende jaar  geplaatst in de sterrenwacht 
van . e spiegel van dezen telescoop 
heeft 8.[ Fitg. duim middellij n en zijn gezamen-
lijk e lengte is ongeveer  vier  meters. 

t tegenwoordige geschut is tot een schrik-
wekkend vernielingsvermogen gekomen, muur 
voor den genie-officier  is het getal menschen . door 
elk kanonschot gedood, geen voldoende maatstaf; 
hij  moet bet getal kilogrammeters kennen, door 
het moorddadige krui t ontwikkeld. r  wordt 
het kanon opgehangen aan een reusaebtigen slin-

, die tusschen twee

r is een tweede slinger, gevormd 
uit een klomp leem. e toestel wordt zóó ge-
plaatst, dat de kogel hij  het verlaten van het 
stuk iu den lecmklump dringt , waarin luj  blijf t 
zitten. Op het oogenblik van den knal ziet men 
de twee slingers schommelen , bet kanuu onder 
deu invloed van het terugloopen, den leemklomp 
tluor de vaart van den kogel. 

e door de slingeringen doorloopen grootste af-
stand (amplitude) stelt instaat tot hel berekenen 
van de dikte der  blindeeringeii , die uien door-
boren kun , den nuttigen afstand van het schot, euz. 

B  N N E N  A N . 

 Bij  koninklij k besluit zijn
noemd tot gedelegeerden van de Nederl. -
rin g op het internationaal congres ter  behande-
ling vun vraugstukken betreffende gezondheidsleer, 
reddingsmiddelen en instellingen tot verbetering 
van den toestand der  arbeidende volksklasse, 
hetwelk in September 1870"  le Brussel zul gehou-
den worden, tie heeren  P. F. llubrecht , se-
cretaris-generaal bij  bet t vau -
landsche Zaken, .  Van Cappelle, refe-
rendaris bij  dat , eu dr . . . AU 

 inspecteur  voor bet geneeskundig staats-
toezicht in Friesland

— r den Gouverneur  Generaal vau Neder-
landsch e ziju benoemd tol opzichter 
der 2de klasse bij  di'i i Waterstaat en 's s 
burgerlijk e en openbare werken, de opzichter 
3de klasse O. : lot opzichter  3de klasse, 
de tijdelijk e opzichter  J. Sonjé; voorts geplaatst : 

te Batavia, de
d en J. . Pierson ; te Sauiaruug, de her-

benoemde opzichter  der  1ste klasse G. G. van 
Gijen; tc , de herbenoemde opsiehter  der 
2de klasse F. C. . Jansen. 

Aan den ingenieur 2'1''  klasse bij  deu Wa-
terstaat eu 's s burgerlijk e Openbare Werken 

. P. (ïul tel in g is wegens ziekte een tweejarig 
verlof uuar  Nederland verleend. 

— r den directeur der  burgerlijk e open-
bare werken is ingetrokken: de detucbeering bij 
bet departement der e van den waarnemend 
opzichter  l " c klasse P. t en den opzichter 
2*  klasse A. W. C. Buke: met bepuliug, dat zij 
bij  hun korps zullen worden teruggevoerd. Ge-
aetaeheerd: bij  bet departement der , de 
architect 2de klusse .1. C. Prins (slandpluats On-
rust) en de opzichter  der  1ste klasse . J. van 
Beek (standplaats 1'oeloe Bras), mei bepaling, 
dut zij  bij  hun korps zullen worden gevoerd
tu suite. 

— Bij  beschikking van 20 Augustus 1870, 
n" . 71, 12J'  afdeeling, is uun de -
Groningsche Schroel'slooinbootmaatschappij, ge-
vestigd te , tot wederopzegging, ver-
gunning verleend voor een stoomboot dienst lot 
vervoer van goederen en vee tusschen t 
en Groningen, en bij  beschikking vun dienselfden 
dag, nu. 70, is aan genoemde Schroefstoomboot-
maatschappij, tot wederopzegging, mede vergun-
ning verleent! voor een stoomsleepdienst op de 
Zuidwillemsvaart , de , de , de -
wede, de Zuiderzee, de e eu hei . 

Unkondiffingen van Annliesledin̂ en. 
, 4 t 

si ,,i, (Oost-Vlaanderen), tr  '.  ureu, door het 
bestuur der  Vereenigde Polders vau het d vau 
Waes; eeue bijsluis iu den Ncheldcdijk aau den -
ader, en eenc brug van 9 . openiug te leggen iu 
vervanging tier  Cortluilshrii g te Ciilloo, in één lot. 

g frs. 144,840. 

i i inndag.  *"'i'< -
, te  ureu, door  tien eoininaiiilaut in bet 

7e gcdio-commandcmcnt, in liet bureau der  genie: 
liet hentellen en verbeteren vau werken, wegen en 
dijken, omlur  liet hclicer  tier  genie te 's-Bosch. 

, te 12 ureu, door  deu directeur  der  artillerie -
stapel- eu constructie magazijnen: de levering van 
lo. 6000 piiutgrauuleu , vuu 12 . kort , achterblad-, 
voor  deu dienst iu Nederl.-luilie; -'o. 5400 puntgrunaten, 
van 12 . kort . achterblad-, voor den dienst der 
murine in . 

ntetevésjk, e 12 uren, door  liet bestuur van deu 
Spioriiigliomer Binnenpoltler. iu het : het 
uitbaggeren van poldorwuter cn het. vervoeren en ver-
werken vun klei- en baggerspecie, in 5 perc, 

(ieuda, te 1 uur, tloor het gruicentehcsfuur: het 
maken eu inluuigen van eene buitendeur aun het 

e verlaat. 

 , le 2 uren, tloor  burg. eu weth.: dc her-
stelling van het raadhuis aldaar. 

r  . bij  Siebren a : liet i van 
een pakhuis eu eeuige vertiinmcriiigc u aan een huis. 

»'acn»dag, e Nept. 
V l l a g e, te 11 uren, door het ministerie van bin-

neul. zaken: liet uitvoeren van eenige weiken lot ver-
betering van tien n in de gemeente -
en-Aerdt, provincie Gelderland, tusschen de kilometer-
raaieu  cu  der  herziene rivierkaart . e uit te 
voeren werken ziju: liet aanleggen van eene kri b lang 
140 . en het ouder  prolir l herstellen van het voorste 
gedeelte van kri b nu. 5. g /13,100. 

, te 11 ureu, aau 's s werf: dc le-
vering van lu. n eu Ncrva-spurrcu, 2o. 
ijzer , ."lo. dito, lo. afval van katoenen garens (|>octs-
katocn), i i u l.ehopvc van den dienst der  manue in 

. 

, tc 12 uren, door  den directeur  der  artillerie -
stapel- cn const ructie-magaz.: de levering van

 schlerlaad  van B . en tot 
vestinggesohntj  voortuigen,
voorwerpen tot dc uilrustin g der  voertuigen bchno-
rende, iu één perceel. Prijsopgave per  stuk. 

, te 12 urcu, door deu ontvanger der 
registratie en domeinen, bij  Wed. Eckhoff: het ge-
deeltelijk slechten van het bastion 7. liet vullen van 
giaehtdeelea, bet afbreken van profiel-eu hcklcedings-
muren en liet maken van eenige kunstwerken. Aauw. 
4 Sept.. te 10 ureu. 

, tc  uren. dtior  liet bestuur  vau den 
calamiteusen polder, iu de direetiekeet. dc levering 
van 100 3 griut , tc leveren aan den -
polder op aan  wijzen plaats, vóór  Get. 187G. 
Bilj . inz. uiterlij k 5 Nept. bij  deu tlijkgrau f vau den 
polder. 

, te 2 uren, iu hel Café Frascali: het 
bonwen vau 45 burgerwoningen op een terrein nau dt-
lsaac-llubertstrnal, door  don architect W. C. Coepijn 

g . J Sept. 

, te 12 ureu. door deu directeur  der  artillerie -
stapel- en coiistriictie-iiiagazijrie u 1 do leveriug van lo 
6000 ledige schokbuizen. van 12 . kort , achter-
laad-, eu  ledige slugdoppcn, tot grnuutcii van 12 

. kort . achterblad-, voor deu dienst iu Nederl.-
ludie; 2o. 0300 ledige scliokbuizeu, van . kort , 
achterland-, cu 031  ledige slagdoppeu, tot granaten 
van 12 . kort , achterlaat!-, voor deu dienst der 
marine iu Nederl . 

, te i 1 / . ureu, door  liet ministerie vau 
binnenl. Zakcu, auu het gebouw vau het prov. bost.: 
liet ilneu vau stroo- eu lielnibeplaiitin g iu tie -
duiticu ouder  Petten cu Schoorl. 

, *  «es*. 
, te 10 uren, tloor het ministerie van 

binnenl. zaken, aau het gebouw vau het prov. best.: 
het herstellen van storm- cn  aau de 
terp en liet gebouwtje voor  liet zclfregistrecreud getij-
werktui g te Butli , mitsgaders aan den u nl 
daar. Aanw. 4 Sept. g ƒ8860. 

, e 12 uren, door bet ministerie van 
binnenl. zaken, aun het gebouw vau liet prov. best.: het 
vernieuwen iu steen van tie brug over de - of 
Waalwetering iu den t cn weg le kl. no. 2, 
vau  uaar g ƒ8915. 

, te 12 uren, door het ministerie vnn bin-
nenl.  aan het gebouw van liet prov. bestuur: 
hel bouwen eener  schutsluis met bij  belmoren de werken 
te Zwartsluis. g ƒ255,140. 

« U i «e, te 1 uur, door het miuisterio van oorlog : 
de levering, voor den dienst van '77, van het bij  de 

d  ordinair- , onderofficiers- cu 
uitmoustfriuglakcu . 'Zi e verder no. 35.) 

i i t i i n i / e i ine. -den tc 8 uren, door  hu rg. cn weth.: 
hot bouwen eeuer  nieuwe school te Oldeu/.ijl . 

g . . 

, le 1 uren, doOf kerkv. der  Ned. . 
 bij  P.  hel  der  bestaande 

en het wedcropbouwen eener  uien we pastorie. Aunw. 
tc lo aren. 

i i i i it i-i i| io<i , bij . s : bet bouwen vau 
cene school voor  voorbereidend lager  onderwijs md 
ouder  wijzers woning. Aanw 7 Sept., tc 12 uren. 

i  tloor de -
ker eu Co.: de levering van p. m. 100,000 3 ballast; 
1050 1 zuilcnbuzalt: 50 '  hardsteen; ,900,000 
stuks straatklinkers: $1,000 idem miskl. klinkers: 

i stuks Quennstkeien,  soort: 119.000 idem 
2e soort; 11,500 . lengte draincerbuis, wijd 0 ; 
3200 idem idem. wijd :  dennen fundcor-
hout: 125 ' eikenhout aan palcu euz.; 700 stuks 
beimsaten, lang 20 \1., dik gcm. 30 ; 2000 tons 

J rjispakwerk ;  stuks dennen 
staken, lang 2.10 -dik 1 : 12,000 stuks doornen 
telgen, dik 1 . 

, -
, te 10 uren, door  deu eerstaanwezend in-

genieur, in het gebouw voor n eu Weten-
schappen : het verbeteren vun het verdedigingswerk 
bij  den g in de stelling . Bilj -
inz. 0 Sept., tc 10 ureu, op hel bureau van den in-
genieur  voornoemd. 

, to l l 1 , , uren, door het ministerie vau 
binneul. zaken, aau het. gebouw van het prov. best.: 
het makon van 3 sfeenen ziekenbarakken, benevens 
het lerrichtcn van bijbclioorende werkznamhede-u, op 
het terrein van het academisch ziekenhuis te -

d , le 12 uren, tloor den rentmeester  van 
hel , rentambt , bij  P. van 
Spruudel i liet gedeeltelijk afbreken eu wedcropbouwen 
vun het woonhuis op de tweede bouwhoeve in deu 

 3

yjarnixpolder , in pacht bij n . Aanw. 
: Sept., te 1 uur. 

, te 1 uur, r  secretarie van den llanr -
: hel verdiepen vnn 3 vakken van 

Je ringvaart ties s door  middel 
r-s uitbaggering. 

, S Sepl. 

, te 12 ureu, door  den directeur  der  artillerie -
stapel- en construct ie-magazijnen: de levering van 

O . Baiika-tin , in 1 perceel. 
, te 2 ureu, door de maatschappij  tot . 

vun Staatsspoor  wegen, ann bet Ceiitrnnluurcuu : hel 
boa Wen vau 12 woningen te Nieuwcschans. lui . hij 
,len sectie ingenieur tc Groningen. g ƒ 88,860. 

, 14 . 

, le 12 uren, tloor het ministerie van bin-
nenl. zaken, ton dienste der  Staatsspoorwegen: lo. 
Je leveriug vau haakbouteu: 2o. hot op-de-hoogte-
brcugcu van het voorpleui van het statiou buiten tie 

t te , het maken van eeu ge* 
decile van den toegangsweg, van bestratingen cu an-
dere werken. Aanw. 7 cu 'J Sept., telkens te  uren. 

, voor  heide bij  den eerstaanwezend ingenieur te 
. 

, tc 12 urcu, door  deu directeur  der  artillerie -
stapel- cn coustriictie-magaziinen: de levering vuu 
jO . nieuw zink in blokken, ten behoeve dier 
magazijnen, in één perceel. Prijsopgave per  100 . 

<4luU, door J. C. . Blankert, iu het r 
: het  van een nieuw woonhuis

u'e gemeente, :uet bijlcverin p vuu materialen. . 
bij  den opzichter  van gemeeutewerkeu . Noest, bij 
wieu ook de inschrijvingsbiljetten uiterlij k te 1 uur 
|i bezorgen. 

, t&  *epl. 
, bij  den iugeiiicur  vuu den waterstaat 

: tic levering van B600 3 steenpuin. 
, *  Nept. 

im- . ie rd i .n i . tc 12 ureu, door  burg. eu weth.: lo. 
liet voltooien der  aangevaugeii verbouwing van een 
gedeelte vaa het stadhuis lungs den O.Z. Achterburg-
wal, volgens bestek uo. 20 (1876), met dit verschil, 
ilal tie termijnen vau oplevering wordeu gesteld ad 
lo. op  Jan. 1877 eu nd 2o. op i '77. Aanw 
7 en $ Sept., tc 11 uren ; 2o. liet verlagen eu vcr-
breèden van de - eu . Aanw. 12 
en 14 Sept., te 11 uren. 

, 1« -
, te 12 uren, door de boofnadministrstic 

van het e regiment huzaren, ten bureele van den 
kapt -kwartiermeester: de levering van 0 stuks 
blauwe paardcudekeus-

fcsiaa, tc 12 ureu, door het ministerie van biu-
nenl. zaken, nau het gebouw van liet. prov. bestuur: 
hei onderhoud van de , Beiier- cu Ooster-
nioerschc vaarten iu e gcd. 1S77. Aanw. 14 
Sept g /7G0Ü. 

WeeiiNdag, 30 Nepl. 
V l l a g e , te  uren, door het ministerie vau bin-

neul. zaken: liet herstellen vau storm-en wiutcrscliade. 
ontstaan aan het uiteinde van den Spijkscheu djjk , het 
pakwerk vau den iiigeschciirdcn oever  vnn den Ouden 

d eu aan de aanhechtiugskrib uau het boven-
eind van hot pak werk le Tolkamer. Aauw.  eu 10 
Sept. g / 11,400. 

Oinddag, SS Nept. 
i i en i i ie . te 11 uren. tloor  bet gemeentebestuur  van 

, ton raadhuize: lo. het graven van 
1st kanaal door dc Peel van , over 
eeu lengte van ruim 5000  . waarvoor te vurplaat-
seu omstreeks 221,000 3 grond: 2o. liet maken vau 
i vaste houten bruggen met ijzeren liggers cu van 2 
lumteii gronthluikers, waarvoor  omstreeks benoodigd 
til) J eikenhout, 7000 . gesmeed en getrokken 
ijzer cu 3000 . gegoten ijzer. g ƒ76,000. 
lol. hij  den ingenieur , te . 
Aanw. S Sept., te 11 uren. te vergaderen iu de diree-
tiekeet, nabij  dc Noordervaart, te . 

Vaa l ap ii

u . dnor de . g
e geheele of gedeeltelijke levering van 8800  be-

zitagil dennenhout. 

 van Aanbestedingen. 

tmolerdam  11 Aug.: dc levering aau het depurtc-
nidlt vuu n vau verschillende bcunodigdheden, 
in 66 perceelen i 

Perc. 1,  G. A.  ƒ400; e Goe-
deren eu Zn., ƒ444. 

Perc. 2, ijzerwerk: . , ƒ898.60; s en 
, / 808.30; li. . J. v. d. , ƒ8211.20; 

VV. u eu Zn., /S01; J. vun Zanten cu Co., 
ƒ703.90; Gebr. J. A. en . , ƒ401.00. 

Perc. 3, hnng- eu sluitwerk: J. van n en Co., 
} 6040.93; . .1. n tie Jongh, ƒ 4978; . S. . 

, ƒ4918, 
Perc. 4, vijlen: W. n cn Zn., ƒ8148.87; J. F. 

Sikken, ƒ 7973.00; V. d. t on Puut, ƒ 7941.03̂ 
. 8. Stokvis en Zn., ƒ7502.13: G. Walsou eu Zn., 

ƒ6901.99. 
Perc. 5, idem: W. n en Zu., ƒ 8406.14; .1. F. 

Sikkcu, ƒ 8 3 9 2; V. d. t en Punt, ƒ 8352.69*; 
. S. Stokvis eu Zu.. ƒ B819J8; G. Watsou cn Zn., 

/1822.75. 
Perc. 0, staal: J. F. Sikken , ƒ 1110; W. u en 

Za., / 1020.10; W. Beruet en  /967 .00»; 8. Vrat-
sou eu Zn., /910.96; V. d. t en Punt, /'802.435: 

. S. Stokvis cu Zo,, ƒ849.11. 
Perc. 7, ziuk in bladen: . S. Stokvis cu Zn., 

ƒ1689.46;  J. n de 1609: 11. A. -
per», ƒ1673.50; o cn Co../1533. 

Perc. S, borstelwerk: .1. W. s en Zn., 
ƒ2230.15: A. de s en Zn., /1906.06; Gebr. .lon-
ker, ƒ1889.60;  Zu., / 1827.93. 

Perc. 0, scheepskombuizen i Suijvcr . Juuker eu 
Zu.. ƒ 3276; C. u willing, ƒ2710. 

Perc. 10, sloepriemoii: G. A. Srhilte, ƒ 4272; Wed. 
11. C. Feiint cn Zu. /"4131. 

Perc. 11, sloeprienien cn hoosvaten: P. de r eu 
/.n.,/7307; Wed. . C. Foijnt en Zu., ƒ0417;  A. 
Sehiltc, ƒ0305. 

Perc. 12, pompen: s cn , ƒ 3 7 3 0: G. 
. /983860] W. u en Zn.. / 2109.75; 

J. van Zanten en Co., ƒ8090.40; W. C. Pasteur eu 
('o., / 2070.50: n , / 1440.23. 

Perc. 13, lantaarns cn lampen: n , 
ƒ1024.10: s eu , ƒ1401; Wed'.1. Bek-
kers en Zn., ƒ 1480.35; W. n en Zn., ƒ 1331.75: 
S. , ƒ 12sy.50; C. flouwelimr, ƒ 1980; O  Scha-
kel. ƒ1175. 

Perc. 14, kaarsen: . fnbriek vau waskaarsen, 
ƒ 3767.28. 

Perc. 15, koperdraad, koperen spijkers enz.: . 8. 
. , ƒ9817.70j  W.C. PastcureuCo., ƒ 8690.73; 
. S. Stokvis en Zn., ƒ8848.69*; Smit en Blok, 

ƒ7789.76; . J- Enthoven en Co., ƒ 7772.52; 11. de 
s cn Zn., / 7-  Simons cn Stuvc, ƒ7392.30; G 

11. J. v. d. ; W. n en Zoon, 
ƒ0827.75; V. d. t en Punt, ƒ0076.13. 

Perc. 10, geteerd huidpapier: VV. J. C. Wijsmuller . 
ƒ9200; liebr. Uij t den Boogaard, ƒ 8000: V. Porten 
eu Ubben, ƒ7850: Van Gelder en Zonen, ƒ 7400 en 
ƒ-4-100: c r  en , ƒ0400; 11. S. Stokvis 
cu Zn., ƒ 0 3 8 0; Wed. S. . ƒ 4478; J. Bak-
ker C* . ƒ4850. 

Perc. 17, slijp- eu vnursteeucn : G. Watsou eu Zn., 
/'1073.83; G. 11. .1. V. d. 1 s cn 

, ƒ 895.20:  van Zanteu en Co., /885.18: A. 
N. de , ƒ823.40. 

Perc. 18, verfwareu: S eu Boniicesler, ƒ 7707; 
Boogeweg eu Vun Zaïnercn, ƒ8949.18. 

Perc. 19, aanbeelden enz.; W. n cu Zn., 
ƒ5217.80; s en , ƒ 4952.00: . S. Stok-
vis eu Zn., ƒ4074.75; G. 11. J. v. d. , ƒ 4 6 0 4; 
 van Zanten eu Co., ƒ 1490.92; . S. . , 

ƒ 4489.60. 
Perc. 20. patent glazen: G. .  v. d. , 

ƒ1924.50; J. ,1. B. J. Bouvy, ƒ752; C. , 
ƒ754; W. n eu Zu./GGü. 

Perc. 81, glasruiten: 11. . Vfolvekamp, ƒ2302.74; 
W. n en Zu., ƒ 1591.20: G. 11. .1. v. d. . 
ƒ1352.50; ,1. .1 B. J. Bouvy, ƒ1038.80; C. -
lmg, ƒ 512.80. 

l'erc. 22, glazen: G. . .1. v. d. , ƒ449.50; 
W. n en Zn., /370; C. , ƒ 2 2 7: J. J. 
B. .1. Bouvy. ƒ202.50. 

Porc. 23, steenkolen: B. u cu Zu., ƒ29,424: 
.F. ,1. P. , ƒ27,848; Van Vlissiugen eu Stuurt, 
ƒ27,510; .1. . , ƒ27,479; A. Zellekeus,  20,521; 
S. Bingham, ƒ86,479.80; . , /26,3G0: 
B. u en Zn., ƒ 20,300.77: Wurfbai n en Co., 
/  26,300; .1. van Vol n hoven cu Co., / 96,040. 

Pere. 24, pek: Brons eu Uhlonbrook, ƒ1209.50; 
Saasbsart en Orsoq, ƒ1098.40; Wed. G. 't t en 
Zn., ƒ757.80. 

Pere. 25. divers gereedschap: s en , 
ƒ10,039; G. . .1. v. d. , ƒ16,198.60; . S. 

. , ƒ16,026.46: W. n eu Zu., / i0,026; 
J. van Zanteu en Co.. ƒ 15,950.28. 

Porc. 26, idem: s en , ƒ ,925.25; 
W. n en Zn., ƒ10,520.90; .1. van Zanten en V
ƒ10,057.08; . S. . , ƒ ,002.31; G.
v. d. , ƒ 9897

Pere. 27, idem: s en , ƒ 1687.50; !>. 
S. . , ƒ 165390; W. n cu Zu., ƒ1618.60; 
. v. Zanten cn ('o., ƒ 1500.75; G. . .1. v. d. , 

ƒ1497.30. 

Perc. 28, blauwe baai: . V. r  eu Zoon, 
/S750; G. Bogaers  Zn., ƒ 8 7 0 0; Van n , 
ƒ 8 5 7 5; . , ƒ8295; P. cn 11.  en 
Co., ƒ7900. 

Perc. 29, idem: . V. r  cn Zn., ƒ9000; 
, ƒ 8 0 9 5; G. Bogaers en Zu., ƒ 8 6 5 0; 

Van n en , ƒ8675; P. en 11. Vroede cu 
Co., ƒ 8250. 

Perc. 30, idem: Gebr. , ƒ9250; E. l.ombarts 
cu Zu., ƒ 9 2 5 0; G.  en Zn., ƒ8800; .A. Blom-
jous, ƒ 8 7 2 5; P. cu . Vrecde en Co, ƒ8600;

, ƒ8595: Vuu n eu , ƒ 8575. 
Pere. 31, idem: E. ^ombarts eu Zn., ƒ8760: G. 

Bogaers eu Zu., ƒ8600; 11. , ƒ8445; Van 
n ea , ƒ 8 3 5 0; P. cn . Vreede cu Co., 

ƒ 8250. 
Perc. 32, idem: G. Bogaers cu Zu., ƒ 9100; J. A. 

Blonijoiis, /9000; . V. r  cu Zn., ƒ8750; P. 
eu . Vrecde cn Co.. ƒ8000; Van n en , 
ƒ8550; 11. , ƒ 8195. 

Perc. 33, paardcndelens: J. .1. z eu Zoon, 
ƒ0705; Gebr. Vau Wij k eu Co., ƒ5625; t cu 
Weustenraad, ƒ5610; .1. Scheltomn dz, ƒ5512.50. 

Perc. 34, wollen dekens j Gobr. Van Wij k on Co., 
ƒ9900; J. Scheltema Jz., ƒ9000: . J. van Wensen, 
ƒ8790; Begoot en Weustenraad, ƒ 8780. 

Perc. 35. idem: Gebr. van Wij k eu Co., '"7500; 
.). Zuurdeeg cu Zn., ƒ 7 1 2 5; J. Scltcltema Jz., ƒ6900; 

t eu Weustenraad, ƒ . 
Perc. 36, idem: Gebr. Van Wij k cn Co., ƒ 7575; 

J. Scheltema .lz., ƒ 7200: t en Weustenraad. 
ƒ 0615. 

Perc. 37, donkerblauw u i . cu . Vrecde cn 
Co., ƒ4375: Van n cn , ƒ 4150. 

Perc. 88, blank liuneu: Vissers cn Eijckeu, / 1190; 
.1. Ebas, ƒ4190; J. van n cn Co., ƒ 4 1 0 0; A. J. 
ten lloopc cu Zn., ƒ3900. 

Perc. 39, idem : Visserscn Eijckeu, ƒ 4190; J. Elias, 
ƒ4100; J. van n eu Co., ƒ 4150; A.J.len u 
eu Zn., ''3900. 

Perc. 40, idem ; Vissers en Eijckeu, ƒ 4190; ,1. Elias, 
ƒ 1190; J. van n enCo., ƒ4170; A. J. ten lloopc, 

 Zn., / 3900. 
Perc. 41, sarongs: Prinsen eu Van Glabbeek, ƒ 5S00: 

W. G. .1. r  cn Co., ƒ5565; e Bont-
weverij. ƒ 5439. 

Perc. 42, idem: , /440O; W. G.
 cn (̂ o., ƒ4372 50; Prinsen eu Van Glabbeek, 

ƒ4800) . Bonlweverij. ƒ 4163.50. 
Perc. 43, spreien; Arntzcnius Jauuhik ou Co., 

ƒ6800; A. Januink cu Co., ƒ0245; Van , 
ƒ 6200. 

Perc 44, idem: Arntzcnius Januink eu Co., ƒ6300; 
A. Jatiniuk cn Co., ƒ 6 2 4 5; Van k en Co., ƒ 6200. 

Perc. 45, idem: Arutzeuius Januink cn Co., ƒ6300; 
A. Januink en Co., / Ü 2 4 5; Van n Co., ƒ0200. 

Perc. 46, idem:  taeniae Jsnnink  Co., ƒ0300; 
 Jnnnink  ƒ 6845s Van Beek  ƒ6800. 
Perc. 47, kotonuettc: W. G. J. r  ou Co., 

ƒ 3 9 6 0: . Bonlweverij, / 3948. 
Perc 4S, gortlijudoek : g en , ƒ 3045; 
. dc Vries, ƒ2999.50; . .1. , ƒ2962.50. 
Pere. 49, idem: Bruuiug en , ƒ 3045; . de 

Vries, ƒ3001.00; . J. , ƒ 2962.50. 
Pere. 50, : J. Ellas, ƒ 2S20;  van 

u en Co., ƒ2700; A.  lull lloopc en Zoon. 
/ 2715. 

Perc. 51, sabelkwasten: J. A. de Booij  Jr., / 0550; 
A. de Block, ƒ6280; W. J . van ,
J. v. d. Uat, ƒ 6 2 2 0; A. vau n en Zn., ƒ6200. 

Perc. 52, idem: W. .1. van , ƒ ; .1. 
v. d. , ƒ0195. 

Perc. 53, vlaggedock: Bontjes cn Van Stcedeu, 
ƒ:1001.50; P. Clos cu , ƒ2527.50: Van 
llartro p cu Zu„  / 2414. 

Perc. 54, zeildoek: . v. d. n en Zn., ƒ8030: 
P. . s Sypesteyn, ƒ 7 9 2 0; Jan Schaap, ƒ7880; 

s Sypestcvn Jr., ƒ 7840; S. Planteijdt, /"7S10. 
Porc. 55, karldoek: S. Planteijdt, ƒ6425 ; Jan Schaap, 

; s Sypesteyn Jr., ƒ 6337.50. 
Perc. 50, ravensdock: J. Elias, ƒ2400: Vissers eu 

Eijckeu, ƒ2148; J. van n cn Zn., ƒ2007;  J. 
ten e eu Zn., f 2000. 

l'erc. 57, p pc ler-e verdoek: .1. Elias, ƒ 1 2 0 0; J.v. 
n eu Cu., /1090.50; Vissers en Eijckeu, ƒ 1072.50; 

 J. ten e en Zn., ƒ907.50. 
Perc. 5S, prescnniugtloek: . Schaap, ƒ 10,000; S. 

Plauteijdt, / lo,000: s Sypestcvn Jr., ''9990; P. 
. s Sypesteyn, ƒ 9 9 2 0; V. tl. i , 

ƒ 9830. 
Perc. 59, verfwaren enz.: g cn Van Ztimercu, 

ƒ 1668.50: s cn Borniecstcr, ƒ 1530. 
Perc. Go, i  cn  ƒ 8961; 

A. N. de , ƒ 1989. 
Perc. 01, meubilair: s eu , ƒ5709; 

G. . J. v. d. , ƒ 5 4 1 9; C. g ƒ3352. 
Perc. 62. lak-, blik - cn koperwerk: J. , 

ƒ3045.00; W, n en Zn., ƒ2385.20; s 
en , ƒ 1932.04; J. . Wens, / 1703.90; 
<\ BonweUng, ƒ1398.54; Wed. J. Bekkers en Zn., 
ƒ 1296.70. 

Perc. 63. vlocrkleeden, gordijnen cn mattcii: . 
s en Co.. ƒ 3 5 5 8; . Stuurman, ƒ2516.25: . 

Ph. Prins, ƒ243705: C. g ƒ 2014.26. 
Perc. 04, kusscnsloopcn, servetten en tafellakons: 

A. Schroder en Co., ƒ738.40; A. F. , ƒ 326.40. 
Perc. 65, haar- en niiinoukamineu: . J. . v. d. 

, /2799. 
, 10 Aug.: hel sloopen van ecu woon-

huis eu hel bouwen van een nieuw heerenhuis iu die 
gemeente: iugekomeu 5 bilj. , als: 

. Baveco, te , ƒ 95GO 
A. le Clcrcq, „  idem „  8250 
J. J. Polcij, „  idem „  7800 
A. Back, „  idem „  72GO 
J. J. Uckcr, „  idem » 7198 
geguud. 

G w l | k, 17 Aug.: bel bouwen van een woonhuis 
voor  Ph. : minste iuschr. was Vau -

, tc Nijmegen, voor  ƒ4700. 

, S Aug.: het vergrooten van het lokaal 
tier  spaarbank: gegund uan J. , te Bolsward, 
voor ƒ 1550. 

' i i n i i - l i i . e k . 19 Aug.: het afdammen eu droogma-
ken der  sluis te 's-Gravcutlcel; ingekumen 11 biljet-
tcu, als: 
W. . Swels, te , ƒ 1435 

. liabriju . „  Puttershoek, „  1154 
A. van Sou, „  Papcndrecht, „  1150 
W. lemmers. „  Strijen , „  101S 

. v. d. Berg. „  's-Gravcndec!, „  880 
. Nolen, „  idem „  879 

A. Blok, „  idem „  848 
J. Visser . „  idem „  838 
J. r  , „  Strijen. „  836 
<'. de Borstt „  Papendrecht, „  779 

. de Baat, „  Sliedrecht, „  650 
, 19 Aug.: het bouweu van eeu voor-

huizing met molkeukcliler  op tie plaats iu huur bij 
Westerkamp, tc ; ingekomen 7 bilj. , als: 
11. , te , ƒ 2453 
J. A. v. d. Sluis, „  Gorrcdijk . „  2464 

. v. d. Wij k . „ , „  2299 
T. van Eijk , „  idem „  2297 
Sjoerd dc Boer, „  idem „  2290 

. v. d. Schaaf, „ , „  2219 
J. Poutsma, „  Appelscha, „  2188 

, 19 Aug.: het bouwen van een woonhuis 
vuur .1. ; iugek. 12 biljet teu, als: 

. van , te , ƒ 5260 
(!. , „  idem „  5240 
W. J. , „  idem „  5208 
B. van der  Worp, ,. idem „  5191 
J. van der  Woerd. „  idem „  5172 
A. G. Beltman, „  idem „  5157 

. „  idem „  5152 
J. Pol Jz., „  idem „  5139 
A. Fchcrwoe, „  idem „  5139 
A. 'leger, „  idem „  4957 
S. k eu Zn., „  idem „  4938 
J. Wit ie wen. „  idem „  4796 
geguud. 

Slaelil , j ' i Aug.: lui leggen van eeu grintweg 
langs deu Eitleweg van Noorbroek naar  Siddcburen, 
laan 2015 ; ingek. 11 bilj. , als: 

. Zwolsinan, lc Groningeu, ƒ 10,190 
J. . Uffelaar, „  Farmsum, „  9,700 

. ,1. . „  Groningen, „  9,300 
W. B. . „  Warfliuizen , „  9,168 
W. Bos, „  Zoidbrook, „  9,138 
(i. C. . , „ , „  9,000 
J. Stcouhof, „  Solwerd, „  8,990 
J. . van , „  Bcdum, „  8,330 
J. , „  Zuidwoldc, „  7,975 
J. Veldkamp, „ B e d u m , „  7,900 
J. N. , „  Blüham eu 

. , „  Winschotcu, „  7827 
gegund. 

, 21 Aug.: lo. tlo leveriug rau Eugelsche 
buizen; minste inschr. waren . S. Stokvis cn Zonen, 
te , voor  ƒ1949.24. 

2o. idem van hnrdstcencii trottoirbandeu; minste 
inschr. was C. P. de Petit, te Breda, voor  ƒ3250. 

3o. idem vnn vergaarbakkeu; miuste inschr. was 
Th. , tc Breda, voor  ƒ3376. 

. 21 Aug.: het bouweu van ecu nieuw 
klokhuis bij  tie kerk te Oosterwoldc, met bijlcvoriu g 
der  materialen; ingekomen 0 bilj. , als; 
B, Bakker, te Appelscha, ƒ 1445. 

. A. van Es, „  Oostcrwolde, „  1198.75 
J. , „  idem „  1195. 
S. P. , „ , „  1188. 

.  Veldman. „  Uosterwolde, „  1128. 
. . Noorman, „  idem „  990. 

gegund. 

i l 22 Aug.: bet herstellen der  sluizen 
bij  het stoomgemaal der  Waalafdceling tc Aalst; 
minste inschr. was V van Velzen, tc , 
voor  ƒ4149. 

, 22 Aug.: lo. de leveriug van steenkolen 
aan de gemeente over '77: minste iuschr. warcu . J. 

, te , voor  ƒ 1 . 32 per  1000 . 
- idem, met het onderhoud der  kachels iu gc-

niecutegebouweti; minste inschr  ij  vors voor  tic  perc. 
waren G. Schuld en Zn., tc l>orurccht, voor  ƒ1113.35 
's jaars. 

si , 23 Aug.: bot mnkeu van 1970.5 . 
straatweg op eeuo breedte vau 2 . eu 133 . breed 

, met bijkomende oartlewerken; ingekomen G 
biljetten, als: 
P. vnu nonnen, te Waddinxvcen, ƒ 11,342. 

. Poppen, „ , „  10,289. 
A. Eisonbcrgcr en 

1'. do Groot, „  Purmcreud, „  10,230. 
J. Tool, „  Wognum, „  10,225. 
J. v. d. Woude, „  St.-Paucras, „  9,900. 
J. , „  Sybekarspel, „  9,806. 

 Pool, „ , „
J. Schreudcrs, „  Winkel , „  3,475. 
B. g cn Co., .. Nibbixwoud, „  9,300. 

. Schouten, „  idem „  9,259. 
J. tie Vries. „  Purmorend, „  9,180. 
P. Ootes. „  Wognum, „  8,856. 
J. Oldonburg, „  Bergeu, „  3,800. 

. , „  Wognum, „  8,700. 
W. Swager, „ , „  8,495. 
G. , „  Uitgeest, „  8,360. 
gegund. 

, 23 Aug.: lo. het mnken van een tocht-

f iui , stucmarmoren lanibriscerhigcn in de gangeu eu 
lergplaats vau de meisjesschool; minste iuschr. was 

.1. , tc , voor  ƒ600. 
20. het mnkeu van 3 bratidspuithuizcn op de Zce-

visebmarkt; miuste inschr. wus  B. Peyrn, te -
lem, voor  ƒ350. 

3o. hot vernieuwen van bestratingen; geen in-
schrijvers. 

, 23 Aug.: het vergrooten dor  school te Val-
1111  r-1111 J r : 1 : iugek. 3 bilj- , als: 
J. S. Wictsema, te Stadskannal, ƒ 5709 
11. , „  Nieuw-Buinon, .. 5599 

. Eggcns. „  Vnlthcrmond , „  5441 
Vel-en. 24 Aug.: het bouwen vuu eeu schoollokaal 

voor 350 leerlingen; minste iuschr. wus J. Utt , te 
, voor ƒ 12,500: gegund uau P. , tc 

Velsen. voor  ƒ13,700. 

Zier  ik/ee. 24 Aug.: het voltooien r waterleiding 
cn van de boezemkade met daar  bijbclioorende aard-
werken ten dienste vau het stoomgemaal in Schouwen, 
in 2 perc: le perc afgemijnd door  J. van der
te Zicrikzoc, voor  ƒ1425; 2e perc. minste inschrijver 
.1. , te Strijen, voor  ƒG5S9. 

, 25 Aug.: lint. bouweu vun 0 arbeiders-
woningen voor 11. n aldaar; voor  't metsel-
werk , buiten levering der  steencn, iugekomen 0 bil -
jetten, als: 

. v. d. Woord, tc , ƒ 1610. 

. dc , „  idem „  1595. 
0. Peteric, „  idem ,. 1500. 

. J. Zweers. „  idem „  1495. 
AVcd. (J. J . , „  idom „  1294. 
Wed. W.J. Straalman, „  idem „1218.50 

voor  timmer-, smids- en loodgietwerken. iugek. 13 
hilj. . als: 

. J. , te , ƒ 1700 
G. W. . „  idem „  1098 
W. te , „  idem „  1057 
J. v. d. Woerd, „  iili 'ii . „  1G42 

. B. , „  idem „  1599 
A. Eebcrwcc, „  idem „  1590 

. v. d. Spoel, „  idem „  1507 
.1. Pot Jzn., „  idem „  1549 
G. Bomunde, „  idem „  153G 
J. , „  idem „  1525 
E , „  idem „  1452 
S. , „  idem „  1445 
A. Teger, „  idem „  1437 
gegund. 

, 26 Aug.: het maken vnu 50,000 \1
rijsbcslag, met het leveren vuu wintermiiterialen , nau 
de kanaaldijken in bet voormalig westelijk J : minste 
inschr. was T. Volker, te Sliedrecht, voor  ƒ41,700. 

t matei'4am , 26 Aug.: het bouwen van 4 iiiagazijucn 
cu 2 pakhuizen op dc werf St.-Jago, aau het Wes-
terdok: miuste inschr. was J. W. ter  Berg, te Am-
sterdam, voor  ƒ53,900: de hoogste inschrijvin g be-
droeg ƒ69,923. 

kantena, 26 Aug.: het aanleggen van een grintweg 
iu deze gemeente. lang 4388.5 ; ingekomen U 
bilj. . als: 

. , tc , ƒ 1 7 , 8 00 
J. Vceudijk, „  Obergum, „  16,000 
J. Stcenhuis, „  Solwerd, „  15,930 

. . Schaviugu, „  Zaudcweer, „  15,900 
W. Bos, „  Zuidbroek, „  15,820 
A. J. Benninga, „  Bedum, „  15,773 
.1. . van , „  idem „  15,549 
W. , „  Warfliuizen , „  15,490 
J. Veldkamp, ., Bedum, „  15,340 
.1. , „  idem ,. 15,195 

, 28 Aug.: het uitbouwen van een der  vleu-
gels vau het academisch ziekenhuis, met eenige daar-
mee iu verband staande werken: iugekomeu 14 bil-
jetten, als: 
.1. Verbruggen, ƒ 33,300 
J. C. van der , „  31,550 
P. J. do Vrind , „  29,900 
Gebr. Van , „  29,953 
J. J. llasselhacli, „  29,920 
J. , „  28,990 
J. Sprey, „  28,920 
Jac. v. d. , te n , „  28,433 
.1. C. Tom, „  Vllage, „  27,997 
E. . Tasscmeijcr, „ , „  27.987 
A. Verhoog, „ , „  27,497 
W. . , „  idem, „  27,357 
W. A. van , „  idem, „  2G.27C 
A. dc , „  Gorinchem, „  22,492 
gegund auu W. A. vau , te , voor  ƒ20,270' 

, 25 Aug.: lo. bet vervaugen der  glas-
bedekkingen der  marquises te , Alkmaar en 
Uitgeest vau den Noordh. Staatsspoorweg: minste in-
schrijver  was Th. Zandlcvuu, te i , 
voor ƒ 1931. 

2o. het leveren van 18,000 stère grove gewasschen 
grint , in 3 perc; minste iuschr. was 11. van deu 
Bout, te Nijmegen, perc.  eu 2, elk 8000 stère, 
ii ƒ 3 . 1 8, perc. 3 , 2000 stère, ii ƒ 4.23 per  stère. 

' it-llage, 29 Aug.: het herstellen eu vcrbctcrcu vau 
i langs den g tusscheu 

Utrecht en Ede: langs den Nederl. Centraalspoorweg 
tusschen Utrecht cn Zwolle; eu langs deu Ooster-
spoorweg tusscheu het kruispunt bij  Blauwkapel eu 
dat bij  de lunetten op de tiouteusche vlakte nabij 
Utrecht, iu 2 perceelen.; minste inschr. was B. van 
der  Weerden, tc Utrecht, resp. voor  ƒ . 

l ti-e< i i i , 29 Aug.: de levering van eikenhouten 
dwarsliggers en van eikcu wisselhout, in 2 pere , ten 
dienste der  Slaalsspoorwegen. 

lo perc. 2c perc. 
B. . Clcrcx, tc Boxtel, ƒ 14,987 ƒ 21,987 
J. . vau , idem, 14,900 20,400 
Eindhoven eu Zn., te Zwolle. 13,983 
J. J. v.d. Eerden Pz., te Boxtel, 13,300 19,128 
J. A.v.d. Eerden Wz, tc idem, 13,196 19,300 

 Jansen, te , 13,183 
A. vuu Beurden, te Tilburg , 20,990 
J. B. Groothuis, to , 12,790 

. 29 Aug.: het bouwen eeuer  spoorweg-
wachters woning eu het maken vnu afsluitingen uan 
den overweg in den nieuwen uitgang naar  Smeermaas 
buiten du voormalige Boschpoort te ; inge-
komen 3 biljetten, als: 
J. llucncu, to , ƒ 2400 
F. Windings, „ , „  212S 
J. P. Prevoo, » idem „  2122 

, 30 Aug.: hel verbroeden en hardmaken 
vau een gedeelte weg, hot wegnemen cu dichtmaken 
eener  brug ou het nuulcggeu vnn duikers; ingekomen 
3 biljetten, als: 

. van Essen, te Woubrugge, f 1950 
E. Stigtcr, „  idem „  1825 
.1. v. d. l kt... „ , „  1790 

's , 30 Aug.: het herstellen vau winterscliade 
aau een pakwerk uun deu linker  Waaloever te Ewijk ; 
minste inschr. was F. . Terwindt , tc Panncrdcn, 
voor ƒ 11,800. 

, 31 Aug.: het hou wen eener  draaibrug 
in het jaagpad bij  het fort Uitermecr, met vcrleggiug 
van ecu gedeelte vnu dut jaagpad, en het verdedigen 
van het knnaalbonrd tusscheu g en deu 
Omval; minste inschr. was  Schermers, te Beth en, 
voor  ƒ19,100. 

, 31 Aug.: hel makeu ea leveren vau 4 
pompen en pompkasieii vun gegoten ijzer; minste in-
schrijvers warcu Engelman Sc Vnu Slirum, tc , 
voor  ƒ 3 6 9. 
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Vervolg der  terirhlen  en . 

 N N  N . A N . 

r  van i l 

beschikkingen van den 
m 15 en 20 Augustus, 

/.ijn de  F. 
Balgooy. O. J. la 

. . Pijnappel , 
VV. A. . Ft. 

. van Poeteren, 
kier , J. 

. Wouters, . , J. van 
BaiÜde,  J. van , 

C J. , J. P. Serrarenii 
A. de Boer, A. . Jansen, W. 

. Sprayt, . , . Slc-
A . C. , ' j . . Uthe, A. Bree-

voort en G. .1. ten llughuis ter  beschikking ge-
steld van den Gouverneur-Generaal van Neder-
landse!) , oni te worden benoemd tot 
opzichter  der  derde klasse bij  den Waterstaat en 
dc burgerlijk e openbare werken daaitelande. 

-- r  den r  van Financiën zijn, na afge-
legd examen , benoemd lot landmeter  3de klasse 
bij  het kadaster  de adspirant-landmeteis: J. Boer 
te ,  P. de liaan te , J. C. 
Thonus te , . .1. liauing tc Goes, J. T. 

g te , G. A. n te Sneek cu 
J. Boegholt te Groningen. 

— e r  van Financien brengt ter  ken-
nis van belanghebbenden, dat 7 plaatsen ter  ver-
vullin g zijn opengesteld voor  de betrekking van 

r  bij  het kadaster, waarvuoi 
op g den 2dcn October  aanstaande en vol-
gende dagen te 's-Gravenhage een vergelijkend 
examen zal worden gehouden. 

— Een drijvend-droogdok, liggende aan de eilan-
landen Amsterdam en , nabij  de reede 
van Batavia, zal, naar  met zekerheid kan ver-
wacht worden, nog in den loop van dit jaar  voor 
de scheepvaart worden opengesteld. l heelt 
eene lengte van 354 Engelsche voeten, eene 
wijdt e van 1U0 Engelsche voeten, is geschikt om 
schepen van S voelen diepgang te dokken en 
heeft een draagvermogen van 4000 Engelsche 
tons. t is van zoodanige constructie, dat ook 
schepen van meerdere lengte kunnen gedokt 
worden. 

Op het eiland Amsterdam is een landlioold ol' 
pier  uitgebouwd tot op genoegzame diepte, «lat 
schepen met 25 voeten diepgang daaraan kunnen 
lossen of laden. e ligplaats aan de pier is 
veilig, zoowel in oost- als west-moesson. Pak-
huizen tot opslag van goederen en steenkolen zijn 
in de onmiddellijk e nabijheid der  pier  op het ei-
land Amsterdam gebouwd. 

Een snelle stoom barkas onderhoudt dagelijks 
de gemeenschap tussehen de eilanden eu Batavia. 

— Burg. en Weth. hebben den Gemeenteraad 
voorgesteld de jaarwedde van den te benoemen 
directeur  der  openbare reiniging voor  het ver-
volg vast te stellen op ƒ 2 4 00 en. hem bovendien 
2 pet. toe te staan van hetgeen de ontvangsten 
meer  bedragen dan /60,000 'sjaars. t voorstel 
is door  de Baud in zijne laatste zittin g aangenomen. 

 Wij  ontleenen hel onderstaande bericht 
uun de  Noordbrabanttehe Courant: 

r  dagen is te Frauzcnsbad, in Bohème, 
overleden de heer  Frans AJpfa. van der  Wielen, 
dien velen vóór eenige jaren gekend hebben als 
leerling der e Academie te Antwerpen, 
waar  bij  zich meer  dun eens door  scliooueu aan-
leg tot de kunst onderscheidde. Van der  Wielen 
werd geboren in 1843 tc Grave. Nog kind zijnde, 
toonde hij  eene bijzondere kunstliefde; hij  tee-
kende nu wat hij  vour  oogen kreeg, en meer  dau 
één uithangbord was het eerste model voor  het 
kind . e goede hoedanigheden mochten niet 
verloren gaan, en op /.ijn 14de jaar  kwam Van 
der Wielen naar  Antwerpen, om er  de lessen 
aan de academie te volgen. Op 19-jarigen leef-
tij d word hij  tot primu s uitgeroepen in het schil-
deren naar  het leven, en hem scheen aan de 
academie, in de kunst, een schitterende plaats 
voorbehouden. j  begaf zich echter  naar  Amerika, 
eu trad als leeraar  iu een voornaam gesticht 
van teeken- cn schilderkunst te Norristown. Zijn e 
talenten ontwikkelden zich op breeden voet; hij 
trok de aandacht tot zich en meu benoemde hem 
tot directeur  der  academie vuu schoone kunsten 
te Philadelphia. r  stichtte de ijverige man 
de thans nog bestaande teeken- eu schilderschool, 
die een der  bloei ends te is van geheel Philadelphia. 
Voor ongeveer  vier  jaar  trad hij  , in gemelde stad , 
iu het huwelijk eu bevond zich nu op reis iu 
Europa. Na in België en Nederland famili e en 
talrijk e oude academie-vrienden bezocht te heb-
ben, reisde hij  in Frankrijk , , Zwitserland 
en Bohème. t oogenblik naderde dat hij  weder 
met echtgenoot en kind naai'  Amerik a zou terug-
keeren, toen hij , te Frunzensbud de baden ge-
bruikende, plotseling ongesteld werd en in de 
armen zijner  jonge vrouw verre en afgezonderd 
van zijne overige bloedverwanten stierf. t lij k 
is voor  het oogenblik le Boni begraven, om 
binnenkort naai Philadelphia te worden overge-
bracht. Velen hebben den jongen kunstenaar 
gekend, eu zullen deze bijzuiideiheden voorzeker 
met belangstelling, en niet zonder  weemoed over 
eene te vroeg verbroken loopbaan, lezen. 

 eu S van
 brengen lei keonUse van belangheb-

benden, dat de prij s v a n / 7 5, uitgeloofd voor 
het best gekeurde ontwerp voor  eeue

 is toegekend aau het ontwerp van den 
r . 11. , en de premie vun ƒ 2 5 

aan het ontwerp, ingezonden onder  het motto 
, n". . e niet bekroonde ontwei,.en zullen 

up aanvrage aan heeren inzenders teruggezonden 
worden. 

Hiteersum,  September  1870. 
 u rijv. meester en Wet houders voornoemd. 

He Secretaris, 
E. F. . . 

Gevraagd tijdelijk : 
Een bekwaam

Z C  - 4 . 
Brieven franco onder  N" . 0780. ann de -

keri j  van het Nieuw Arnhemsch Advertentieblad 

te Arnhem. 

Ï  )ÏNG 
r  of vnn wege

 zal 

: 

tijdsbepaling. volgens Art . 8 van Bestek 
verlengd met 5 maanden, en alzoo ge-

bracht op 15 maanden. 

Ouiniddclij k na de goedkeuring van de besteding 
kan de aannemer met het werk aunvungen. 

e last daartoe zal hem evenwel niet gegeven 
worden vóór den l e "  Apri l 1877. 

e bestekken zijn op franco aanvrage,
 J Ö

 te Boxtel. 
eu hij  deu r  te Stratum. 

Aanwijzin g op het terrein wordt gedaan, voor 
het gedeelte Boxtel-St. Oedenrmle,

 s. beginnende bij  de
te St.  rode , des morgens ten 9 uur , en voor 
den Esschen-Struom

 , beginnende bij  de Watermolen te Oisler-
irijl; , des morgens ten 0 uur. 

g le bekomen
 te Stratum. 

n in te zenden vóór of op 
den  bij  den Secretaris-
Penningmeester  te Boxtel. 

Opening der  billetter) : op het s te Boxtel 
 11'  des middags ten 12 ure. 

e 
N». 2 

"1 \ jegens  van den Architect .1. A. 
l / l i G  ETS EN te  zullen publiek 
| f worden verkocht; 

. Een rui m  te , in dc
 hoek  bevattende beneden 

2 S en ,  met -
COVE ,  en , waarin se-
dert jaren met goed succes de timmermnnsaiTaire is 
uitgeoefend; N met goed - en -

, OPEN S en ; verder 
boven: vier S en ruim e ; met 
een rui m  met aparten opgang, 
bevattende 3 , waarvan 2 en , 

, N met - en -
; verder  boven: 4 , -

 en ruim e , voorts
en verdere gemakken: bij  bet kadaster  bekend in 
Sectie F N" . 3429, voor  eene grootte van 2 aren, 
4U centiaren. k te aanvaarden. 

e kan ƒ 4000 van den koopprij s 
ad 4% % in dit perceel gevestigd blijven. 

. e N of N met open 
terrein , staande buiten de  te
iu het , bij  het kadaster  bekend in 
Sectie F N" . 41110, 41!»7 eu 4198, elk voor  eene 
grootte van 88 centiaren. 

Aanvaardbaar  N" . 4198 dadelijk, N' . 4.97 met 
 November  1870 en N" . 4190 met 1  1877. 

e pakhuizen in 3 perceelen en iu . 
e veilingen zullen plaats hebben beneden de 

 le  , veertien dagen na 
elkander, en wel: de  op g 28 Sep-
tember  en de  op g 12 October 
1870, telkens des middags om 12 uur. 

n te bekomen aan het kantoor  van 
den Notaris VON  VAN POE  te 
Zutphen. 

E
 en

(-21 ,  cn  .oor 

n  en
 en

Adres: Turfmarkt it , Gouda 

 franco aanvrage. 

. F. . 
en  gratit 

Ongefrankeerde brieven worden geweigerd. 

Soliede Agenten . 

E . 
 en S der  ge-

meente  maken bekend, dat, wegens 
het overlijden van den r  J. A. , 
de betrekking van  iu het rechtlijni g 
Teekenen aan de e Burgerschool en inliet 
rechtlijni g en bouwkundig Teekenen en -
ken aan de Burger-avondschool is vacant geworden. 

e jaarlijksch e bezoldiging uun die betrekking ver-
bonden bedraagt, voor  de lessen uan de e 
Burgerschool ƒ 440 en voor  die aan dc Burger-
avondschool, ƒ 400. 

Allen , die voor  de vervullin g der  genoemde 
betrekking wenschen iu aanmerking te komen, 
worden uitgenoodigd zich, onder  overlegging der 
vereischte stukken, vóór 15 Sept. e. k. bij  het 
Gemeentebestuur  aau te melden. 

Zutphen. 24 Aug. 1870. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
11. A. . CO ENEN, Burgemeester. 

. J. E. VA N N , Secretaris. 

e Aanbesteding. 
 der ge-

meente  zullen op
 ten 12 ure des  ten 

 iu het openbaar  bij  enkele inschrijvin g 
doen aanbesteden: 

e voorwaarden dezer  aanbesteding zijn uit-
sluitend te verkrijgen ter j  der  gemeente 
tegen betaling (zonderde teekeningen) van/0,00, 
en  voorts (met die teekeningen) ter  inzage 
in een der  iocalen van de Gemeente-Secretarie 
(afdeeling  Werken), tijdelij k gevestigd in 
het voormalig Oudemanhuis. 

Aanwijzin g in loco zal plaats hebben op -
dag en Vrijda g 7 en 8 September  e. k. des voor-
middags ten 11 ure; terwij l nadere inlichtingen 
worden verstrekt ten kantore van den Stads Ar -
chitect aan den Stads Timmertuin , van des voor-
middags 10 tot 12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd. 

Amsterdam , N TEX . 

29 Augustus 1870. He Secretaris, 

E . 

l llestuur  licefl e eer. ' n nader 
ie herinneren nan tie
op 7 September  e. . des voormiddag, te.;/ ure, 
in een der  lokalen aan den  te

Namen* het Bestuur, 

l i . n. , Voorzitter. 

. W. , i'  Secretaris. 

Op het bureau van een Architek t wordt ver-
langd een zeer  bekwaam 

:

Salaris naar  bekwaamheid. 
Urieven franca, r  A aan tie e vun 

dit blad. 

 en S der  ge-
meente  zullen op

 ten 12 ure des middags, ten 
, in het Openbaar  en bij  enkele inschrij -

ving doen aanbesteden: 

e vooi waarden dezer  aanbesteding met bijbe-
lioorende teekening zyn uitsluitend te verkrijgen 
ter j  der  gemeente tegen betaling van 
f 1.50, en liggen voorts ter  inzage ten kantore 
van de afdeeling  Werken, tijrJeliJ k geves-
tigd iu het voormalig Oudemanhuis. 

Aanwijzin g iu loco zal plaats hebben op -
dag en g deu 12 en 14 September  Je. k. 
des voormiddags ten 11 ure: terwij l nadere in-
lichtingen aan het bureau van dot r  der 
Publieke Werken vvorden verstrekt 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

Amsterdam, N TEX . 

30 Augustus 1870. He Secretaris, 

E . 

S & VAN . 
, 

A'i'euilWitire n N.tgde t 

E. . . 

Specialiteit van  ter  bewerking van 

 en schetsen op aanvrage. 

VAN N E\ . 

e s zijn steeds in diverse afmetin-
gen vüurhnnden, of kunnen antlers in nor  korten 
tij d wurden geleverd. 

k van , Specialiteiten in 
. , -

en . 

E
N VA N , 

E OE N 
VA N 

" V \ A . : r _ E , 

geeft berigt dat door  haar  tut eenige A G E N T E N voor  den 

verkoop inn  zijn aangesteld: 

n «orden verstrekt en  voor  geheel 
tt|t «olijk e voorwaarden als aau de g N" . 3, te Amsterdam. 

door  wie ook tol liet 
Saterland aangenomen 

.  &. ZOON , 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

k „de e " 
 & Co,

Vervaardigen - eu , 
volgens eigen systeem. 

. V . T te , 

beveelt zich voortdurend aan tot  van 
 enz., met zink, lood of 

legen, en verder  voor  de levering van alle moge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten af getrok-
ken link of haper, alsmede Gas- en . i t

Prys vuor  52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels . . 15.— 
dri e regels . . 80 — 

Plrynir r  *  lomp, Amsterdam. Alle kni»'«u -

nifnln i in cemenl, gips, fut. Nrtlanil-Ome  a ,'iö per  val 

r  dk l lnt l i l  n|t h Arnhem.

 rr.li.ti i te Yrl|> te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VAN -

 U , te Arnhem. 

Oaariil t bij  U. V\ . VAN  * t '  te Arnhem. - All e stukken eu advertentien t . «drewreeren aun den r  F. W. VA N T JGzn. t . Arnhem. — Uitgave van  A. . 

Elfde . ff 0. 37. Zondag 10 Septembe 1876. 

VOOB 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Venebijnt Zoudag». Prrj . per  .1 maanden f . n abonneert zich .oor 

een jurying . Afzonderlijk e nommer. bij  vooruitbertellimt 16 cents. 

Al l e stukken en n te n aan 

de e ie . 

: 

Van 1—5 » ƒ1. ,  voo  eiken l e 20 cents en 10 cents 

n nomme vnn het blad. n t buitenland cents . 

29*" T -

J TOT G

. 

Op de laatst gehouden algemeene vergadering 
der j  tot Bevordering der  Bouwkunst 
was n door  liet lot als de plaats aangewezen, 
waar  de 20»"  Algemeene Bijeenkomst zou plaat» 
vinden. e hijeenkomst werd g 7 Sep-
temher  11. aan den Burg te n gehouden, cn 
ie leden der , die zich de moeite 
gaven haar  bij  te wonen, zullen ongetwijfeld over 
de goede ontvangst, gepaard aan het leerrijk e en 
genotvolle van een welbesteden dag, in aange-
name stemming naar  hunno haardsteden zijn te* 
ruggekeerd. Zooging het althans den verslaggever. 

r  de vergadering eerst te elf uren geopend 
werd, bestond cr  voor  het meerendeel der  van 
huiten komende leden gelegenheid, vóór den aanvang 
der werkzaamheden een bezoek te brengen aan de 
tentoonstelling, doo.'  de zorgen der  Afdeeling in 
een der  lokalen aan den Burg georganiseerd. e 
Afdeeling had zich daarby tot taak gesteld om 
den buitenleden een overzicht te geven van het 
bezienswaardige van ; behalve eene uit -
muntende verzameling photographieen van stedelijke 
en particulier e gebouwen en poorten, waren de 
plattegronden der  stad in 1GG0, 1744 en van 
het tegenwoordige n tentoongesteld. Als 
belangrijk wijzen wij  op het boekwerk van VV. 
Pleytc, getiteld: n vóór 300 jaar  en thans" 
en het plaatwerk, dat onder  de titel van »Gedenk-
teekencn in de St.-Pieterskerk te "  door  den 
(wei l van Sterkenburg is uitgegeven. 
Naast de uitvoerige modellen van de binnen- en 
biiitcnsluizen te k en van de k stond 
eene uitmuntende verzameling modellen van het 
genootschap s Scientiarum Genelrix, dat 
omstreeks 1738 opgericht werd en zich thans in 
de Ambachtsschool heeft opgelost. n de keurige 
uitvoering der  modellen een woord van lof uit , dit 
was in niet mindere mate het geval met het schets-
boek, dat aan de Ambachtsschool gebruikt wordt als 
handleiding bij  het onderwijs in het rechtlijnin g en 
buuwkundig teekenen, en onwillekeurig kwam de 
vraag op de lippen, of het niet aanbevelenswaar-
dig zou zijn dit handhoek, waarin de schetsen 
systematisch gerangschikt waren, door  den druk 
in ruimer  krin g bekend te maken. Verplaatsten 
de oude en merkwaardige teekeningen van het 
stadhuis ons in het verleden, tot den tegenwoor-
digen tij d werden wij  teruggebracht door  de 
uitgevoerde ontwerpen van het , 
het plan voor  eene te bouwen gemeenteschool 
en de teekeningen van bet academisch zieken-
huis, door  wijlen Camp ontworpen. Op de ten-
toonstelling waren verder verschillende teekenin-
gen van wijlen den architect Th. , 
keurig geteekende gevels vnn dc kerk te n 
en de d sche kerk te , in 1840 
door  den heer . J . Giezeu, lid der  Afdeeling, 
gemaakt en eene collectie photographieen van ver-
schillende bruggen en binnen* en buitenlandsche 
bouwwerken' door  de j  voor  dit doel 
aan de Afdeeling tijdelij k afgestaan. Zoo wy 
daarbij  nog vermelden, dat teekeningen van de 
verbetering van de Oost-Uataerij  aan n r 
en pbotograpbiet'ii van het droogdok le Willems-
oord aan de wanden prijkten , cn dat de firma 

. A. Sala en Zoon verschillende lijsten had in-
gezonden , vermeenen wij  in het kort te hebben 
aangegeven, wat deze tentoonstelling aanbood, 
en mocht hierbij  onwillekeurig iet*  over  het 
boofd zijn gezien, zoo wijt e men dit verzuim aan 
den korten tijd , die gegeven was om een en 
under  te beschouwen. 

Tegen elf uren werd de vergadering door  den 
vice-voorzitter  J. G. van Niftri k geopend ; spreker 
deelde mede, dat de voorzitter  Salm door  onge-
steldheid verhinderd was de bijeenkomst te lei-
den en deed het voorstel, hem per  telegram de 
groeten der  aanwezige leden over  te brengen en 
een spoedig herstel toe te wenschen, welk voor* 

l met applaus aangenomen en dadelijk in uit -
voering gebracht werd. Spreker  verzocht de 
toegevendheid der  Vergadering, daar  hem ge-
heel onverwacht de taak was opgedragen deze 
bijeenkomst te leiden , verheugde zich in de tal-
rijk e opkomst en bracht hulde aan de Afdeeling 

n , die alles had gedaan om de ontvangst 
op luisterrijk e wijze voor  te bereiden. Ouder  de 
mededeelingen van den Voorzitter  vernamen wij 
met genoegen, dat de r  A. , 
en de r  C. Fock, het aangeboden eere* 
lidmaatschap welwillend hadden aangenomen; dat 
bot huishoudelijk reglement vastgesteld en dat 

voor  de bibliotheek gewijzigd was, en beide 
reglementen den leden spoedig zouden worden 
toegezonden ; vooru dat Z. . den g was 
verzocht het beschermheerschap der j 
te willen aanvaarden, maar  dat hierop totheden 
geen antwoord gekomen was. n zake de Com-
missie voor  het onderzoek naar  het bouwkundig 
onderwijs werd vermeld, dat eene circulair e vast-
gesteld en naar  80 plaatsen verzonden was, 
waarop totnutoe een vijftigta l antwoorden wa-
ren ingekomen. Werd op het diner, na afloop 
der voorgaande bijeenkomst te Amsterdam ge-
houden , door  den aftredenden Voorzitter  het 
initiatie f genomen om een fonds op te richten 
tot ondersteuning van weduwen en weezen van 
bouwkunstenaars, cn mocht men zich toen ver-
blijden in eene hoogst aanzienlijke gift van den 
heer  J. . , thans werd de Vergadering 
verrast door  het bericht, dat de heer  P. J. . 
Cuypers eene belangrijke som voor  hetzelfde doel 
had afgestaan. t Bestuur  der j  had 
zich tot den r  van Binnenlandsche Zaken 
gewend met verzoek, om de plans en rapporten 
in zake de prijsvraag voor  het m te 
Amsterdam, waaraan door  de architecten Cuy* 
pers, Eberson en Vogel was deelgenomen, op 
deze bijeenkomst tentoon te stellen, maar op 
die aanvrage werd afwijzend beschikt, om reden 
deze stukken in t noodig waren. 

d laatstgenoemde mededeeling ons leed, 
aan het Bestuur  der j  komt dc dank 
der bouwkunstenaars) toe voor  zijne pogingen om 
in de veelbesproken en geheimzinnige quaestie 
van het m licht te verspreiden. 

e voorzitter  opendo de vergadering, di**  door 
een zestigtal leden werd bijgewoond eu stelde de 
beantwoording der  vragen, die den leden by cir -
culaire medegedeeld waren, aan de orde. 

Vraag 1 , luidende: 
Ontegenzeggelijk is het gebruik van de bekende 

ordeboeken van Borsboom en Vignola op den ach-
tergrond of bijna geheet in onbruik geraakt.
dit at» een gunstig verschijnsel op hel gebied der 
bouwkunst hij ons te lande aangemerkt worden en 
is beoefening der zoogenaamde bouworden, in de 
genoemde boekeu vervat, voor den leerling in de 
bouwkunst alsnog al dan niet aan te bevelen? 
werd door  den heer  Schaap, namens de Af-
deeling , beantwoord, nadat door  hem, als 
Voorzitter  van het Bestuur  daarvan, een wel-
komstgroet nan de Bestuurders en de aanwezige 
lei'en was gebracht. Spreker  zeide, dat zijne mede-
deeling bestemd was om de vraag in te leiden, 
bracht in herinnering, dat de aanducht thans 
meer  dan vroeger  up het onderwijs gevestigd is 
en besprnk de oprichtin g der  ambachtsscholen. 
Al ziju ook vele wyzigingen en verbeteringen tot-
standgebracht, valt het uiet te ontkennen dat 
deze belangrijke quaestie nog niet voldoende is 
opgelost, vooral vour  de scholen in de grootere 
steden, waar  meer  gevorderd wordt dan voor  de 
opleiding van den ambachtsman. 

Spreker  is zich bewust geen nieuws mede te dee-
len, maar  kwam door  de behandeling der  vraag als 
vanzelf tot de vermelding van het feit, dat ge-
durende twee eeuwen in de bouwkunst niets ge-
zien werd dan ordonnantiën, aan Borsboom ont-
leend , waarvan eenvormigheid, smakeloosheid 
en naapery de gevolgen waren. n vergal dat 
de ordeboeken slechts als leiddraad moesten be-
schouwd wurden. omdat men trachten moest in 
den geest der  bouworden door  te dringen inplaats 
van ze slaafs te kopiceren. n vroeger  tyden stund 
het ordeboek in een heiligen reuk evenals de bij -
bel ïn het huisgezin; wil rnen bewijzen van 
de ueerschende angstvalligheid, deze zyn in over-
vloed te vinden in de slaafsche opvolging van de 
door  Borsboom aangegeven ul'metingen, en spre-
ker lichtt e dit door  menig voorbeeld toe. Aan 
Joh. van Straateu te Amsterdam komt de eer 
toe, in deze eenige verbetering gebracht te heb-
ben door  de uitgave van een Vignola voor  am-
bachtslieden. e bekrompenheid hield ech-
ter  aan, en spreker  had gelegenheid dit nog in 
1845 by een bezoek aan de Teekenacadcmie te Am-
sterdam waur  te nemen. Sedert ontstond er  eene 
gunstige omwenteling en er  zyn geene scholen 
meer, waar  bouworden als hoofdzaak onderwezen 
worden en waar  zij  in het programma zyn op-
genomen. 

t ging echter  in deze als met vele zaken ; 
nu de actie kwam reactie en moet het slaafsche 
volgen der  ordeboeken, die door  hunne knellende 
banden ontwikkelin g tegenwerkten, schouderop-
halend beantwoord worden, aun den anderen kant 
mogen wy onze hoogachting niet onthouden aan 

de mannen , die de St.-Pieterskerk te e en 
de St-Paulskerk te n outw*nrpen hebben. 

s door  het bovenstaande gestaafd dat de orde-
boeken op den achtergrond staan, het tweede deel 
der vraag mag volmondig met ja beantwoord wor-
den. n denke slechts aan de wanhopige po-
gingen om eerstbeginnenden een lij n in OO deelen te 
doen verdeden om tot iiiodulschnol te dienen, aan 
de kromme lijn , die de verdunning van de kolom 

'moot vooi-stellcn en met bevende hand op het 
papier  wordt gebracht en aan het omslachtige en tijd -
roovende van zulk een onderwijs, dat niets dan 
kopieerwerk was, waarvan de leerling het doel 
niet begreep. t het terzijde stellen der  or-
deboeken is de rechte weg betreden; thans kan 
men zich niet meer  verschuilen achter het 
daarin geschrevene cn vastgestelde; men moet 
zich rekenschap geven en streven naar  doel en 
samenhang. n doet echter  verkeerd met alles 
overboord tc werpen cn het nieuwe alleen te 
huldigen; het laatste deel der  vraag moet uit 
dien hoofde met ja en neen beantwoord worden. 

t het gesprokene voor  oogen, waar  slenter  en 
sleur  eere wordt bewezen en afgeronde voorschrif-
ten bestaan, moet het antwoord ontkennend 
zyn. t men er  echter  op, dat de bouwkun-
stenaar  de verschillende stijlen moet bestudeeren 
in verband met de bouwstoffen , de levenswijze, 
den godsdienst, enz., dnn is het goed dat hij  met 
de ordeboeken bekend is; de orden zijn geene 
afgesloten deelen, maar  nemen in de bouwkunst 
de haar  toekomende plaats iu. e kennis van sa-
menhang en verhand is noodig tot voorbereiding en 
-het onderwijs in de ordeboeken mag niet in ko-
pieeren bestaan, maar  alleen in het maken van 
schetsen en aanteekening-u, waartoe de onder-
wijzer  verplicht is de meer  gevorderde leerlingen 
voor  te lichten. 

e heer n bracht deu heer  Schaap dank 
voor  de gehouden voordracht en noemde Vignola 
in de eerste plaats, daar  Borsboom slechts kopiist 
was. Spreker  deelde over  het algemeen het ge-
vuelen van den heer  Schaap, en wilde niets af-
dingen op de waarde van Vignula als bouwmees-
ter  voor  zijn tijd , daar  door  hem de kunst in 

- werd opgebeurd. Vóór  '2ö jaren waren op 
elke school een hondordtal voorbeelden der  orden 
voorhanden en vele onderwijzers hechtten aan het 
kopieeren daarvan groote waarde om de trekpen 
te leeren hauteeren en ook, wij l het hunne taak 
gemakkelijk maakte. Geven de smakelooze tee-
keningen uit de ordeboeken van den oudoren tij d 
een ouaangenamen indruk , aan Van Straaten en 
'l'-'ia i van Elven komt de eer  toe, dat zij  daaraan 
een meer  behaaglyken vorm hebben weten te ge-
ven. Spreker  betuigde zijne ingenomenheid met 
het verdwijnen der  ordeboeken, en sympathie, dat 
het stelsel van de kolom niet in onbruik is; 
achtervolgens werden door  hem hesproken: 

e moderne", hut bekende werk van n 
dc werken van Schinkel. 

Op de vraag van den Voorzitter  meldde niemand 
zich tot nadere bespreking der  eerste vraag aan 
cn was de beurt aan vraag 2

Aan welken vioolvorm komt de voorkeur toe, 
dien met vlakken bodem, van elliptische of ronde 
gedaante en aan welke constructie, hetzij van 
metselsteen of cemcntsleen, of uit sunu-nslelling 
vun beiden, kamt de voorkeur toe? 

Ue beantwoording werd namens eene commis-
sie uit de afdeeling n door  den heer  Ver-
hoog ingeleid; spreker  vestigde er  de aandacht 
op , dat reeds door s voorschriften gegeven 
werden om do fecale stollen te verwijderen en 
dat door  onze voorouders tot dit doel riolen wer-
den aangelegd, waarbij  ongelukkigerwyze uiet 
aan verontreiniging van den bodem gedacht werd. 
Zich tot de vraag bepalende, gaf spreker  als zyne 
zieuswyze te kennen, dat de elliptische vorm de 
voorkeur  verdient, wyl het gemis van een vlakken 
buuVm en de gebogen wanden medewerken om 
de doorspoeling tc bevorderen. Voor  de samen-
stelling werden bodems van cementsteen cn wan-
den van metselwerk verkozen; de bodemstukken 
zyu vooral in minder  vuste gronden aaiitepryzen 
en in de gemetselde wanden kunnen op elke ver-
langde hoogte spruiten worden verbonden. Geeft 
men het riool eeu ronden vorm, dan is het gebruik 
van cementsteen vuor  het geheel nagenoeg ver-
plichtend. 

e Voorzitter  zeide den spreker  dank, on bracht 
ia het midden, dat vorm eu samenstelling van de 
bestemming afhangen: uit dien hoofde moet in 
laaggelegen terreinen de voorkeur  gegeven wor-
den aan een vlakken bodem, waardoor eene groo-

tere ruimt e voor  het verzamelen van vuil ontstaat; 
dergelijke riolen zijn in Amsterdam gemaakt met 
verdiepte gedeelten, die gereinigd worden cn de 
ondervinding over  een tiental jaren heeft geleerd 
dat zij  nimmer verstopten. Spreker  gaf de voor-
keur  aan metselwerk van harden Usel- ofVecht-
schen steen, liefu in porthirid-cetnentspecie uitge-
voerd, eu raadde vuur  afvocrriolcn den cllipsvprm 
aan, waardoor  verstoppingen onmogelijk worden, 
maar  daarbij  kunnen geene verdiepten gedeelten 
gemaakt worden. e ronde vorm is minder  goed, 
maar  voor  spoelriolen bestaanbaar. Volgens liet 
nu aangenomen stelsel worden te Amsterdam op 
25 meters afstand vergaarbakken gelegd in de 
riolen, die het buiswater  afvoeren; voor  kleine 
afleidingen voldoen bui/en van ijzeraarde, in- en 
uitwendig verglaasd en met portland-cementspecie 
verbonden, teer  goed. 

Over deze vraag ontstond eene discussie tus-
sehen de heeren , Van Niftrik , Bosman, 
Van der  Tak, Schaap en Verhoog, waarbij  door 
den heer  Van Niftri k het maken van geheel ge-
metselde riolen werd verdedigd, al mogen in spe-
ciale gevallen riolen van cementsteen uitmuntende 
diensten bewyzen, als het er  op aankomt eene 
groote lengte riool in korten tij d te leggen, zoo-
als nog niet lang geleden te Scheveningen het 
geval was. e heer  Van der  Tak deelde mede, 
dat riolen van cementsteen iu steden groot on-
gerief veroorzuken bij  het inbrengen van sprui-
ten ; vestigt men het oog op de omstandigheid 
dat dergelijke spruiten telkens worden gemaakt , 
eu dat het inhakken van gaten in het cement 
oponthoud en eene minder goede verbinding geeft, 
dan ligt het voor  de hand dat dit moet voorko-
men wurden. Om deze reden worden de recht-
standen van de riolen te m gemetseld, 
maar  zoowel de bodem- als de dekstukken zijn 
van cementsteen, waardoor  men in de eerste 
plaats het voordeel heeft, dat de aanleg in den 
slappen grond vergemakkelijkt wordt en snel vor-
dert; bovendien bestaat de gelegenheid de dek-
stukken aftenemen en zoodoende op eenvoudige 
wijze mogelijke verstoppingen weg te ruimen. 
Werden de riolen alleen van cement gemaakt, dun 
zou er  in slappe gronden gevaar  voor  zetting en 
verbreking bestaan; de samenstelling van cement 
en metselwerk maakt dat er  eenige elasticiteit 
blijf t bestaan. 

r  den heer  Schaap werd nog aangevoerd 
dat in vele gevallen het maken van gemetselde 
rechtstanden uit een oogpunt van spaarzaamheid 
moet worden aanbevolen; riolen worden toch dik-
wijl s gelegd in gedempte grachten en waar  dit 
plaats vindt, kunnen de steenen der  af te breken 
walmuren met goed gevolg herbruik t worden. 

e heer  Saraber  had bezwaar  in de afwisse-
lende sterkte der  samenstellende deelen van riolen, 
in cementsteen uitgevoerd, en in het moeielijke om 
zich daaromtrent door  onderzoek te vergewissen. 

Zoodra de discussiu over  vraag 2 was afgeloo-
pen, kwam vraag 3 aan de orde, luidende; 

 welke gevallen en op welke gronden is een 
bet on fundeering onder bruggen, sluizen en andere 
houivwerken aan te bevelen boven eene gewone 
houten fundeering?  hoe moet deze gecon-
striu-erd worden

e heer  A. . van Gendt beval de hetonfundee* 
rin g aan, wuar  bet maken van alduuimingen lastig 
of wel onuitvoerbaar  is. e viaduct in den Staats-
spoorweg te Amsterdam heeft eeue lengte van 
508 . eu staat grootendeels up een gracht met 
slappen bodem, terwyl de bovenkant dei rail s onge-
veer 0 . boven het watervlak gelegen is, en in 
weerwil van deu slappen grond en de groote hougte 
van het aardewerk is niet de minste zetting in 
deze viaduct met hare tachtig hogen van 0 . 
breedte waar  te nemen. Voor de fundeeriug zyu 
palen ingeheid, waarover  eene laag beton van 
1,2 . dikte, liggende 0,2 . onder  water  en ter 
zyde versterkt door  betonkoflers. e meest nauw-
keurige waarnemingen, die ieder  maand herhaald 
wurden , hebbeu het vourtrellelyk e dezer  wyze vau 
fundeering in bet licht gesteld. 

Al s tweede voorbeeld werden door  spreker  beide 
doorgangen in den spoorweg te Amsterdam ge-
noemd; dc fundeering daarvan bestaat evoneens 
uit palen, waarop een 2 . dikt e ba ton laag, zynde 
voor  elk dezer  doorgangen 22000 ' beton ver-
werkt . 

Ouk bij  den gewonen huishouw levert dc baton 
in slappe gronden grout vuordael op ; de wonin-
gen aan de asphulifabriek staan op eeu laag 
beton van 1  breedte en 0.4 . dikte, waai by 
geene palen geslagen zyn. Neemt men uu in 
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aanmerking, dat dit terrein met baggergruiid was 
opgehoogd en dal de gebouwen niet gezet, maar 
alleen gelijkmati g gezakt zijn , dan treedt bet 
voordeel van beton op den voorgrond. e loods 
voor de j te Amsterdam is 
gefundeerd op eene betonlaag van l . . breedte 
en 0.5 . dikte en de standvinken rusten op een 
fundement vnu gelijke dikt e en één meter in bet 
vierkant ; ook deze constructie houdt zich goed. 

t verschil in de aangehaalde voorbeelden ligt 
daarin, dat voor de eerstgenoemde doorgaande 
beddingen en voor de laatste alleen sleuven tot 
eene bepaalde breedte gemaakt werden; doorliet 
graven van sleuven voor de lichte gebouwen en 
het vullen daarvun met beton heeft men het voor-
deel, dat dc grond zoo min mogelijk geroerd en 
de samenhang der  goede lagen niet verbroken 
wordt. Bovendien moeten voor  paalfuudeeringen 
soms aanzienlijke ontgravingen geschieden, daar 
het hout beneden het waterpeil moet liggen en 
uit dien hoofde wordt door de toepassing van 
beton dikwerf geld gespaard. Spreker  deelde
mede dat het voornemen bestaut om het te bou-
wen Centraal Station te Amsterdam op eene be-
tonlaag van 2 . hoogte te plaatsen , muur dat 
daaromtrent nog geen bepaald besluit genomen is. 
Op de samenstelling van beton komt alles aan cn 
men lette wel dat duinzand onbruikbaar , gewoon 
rivierzand voldoende en alleen gus- of grintzand 
uitmuntend kan genoemd worden. 

e heer  Van der  Tas deelde mede dat deze 
vraag iu de Afdeeling 's-Gravenhage was behan-
deld eu lus het rupport , daar ter  plaatse uitge-
bracht. 

e discussie over  deze vraag werd nog eeni-
gen tij d voortgezet door de beide genoemde spre-
kers en de heeren Van der  Tuk , Van Ni l ï r ik , 

, Bosman en Brink ; verschillende inlich-
tingen werden daarbij  over eu weder gegeven eu 
voorbeelden van de toepassing van beton bijge-
bracht en toegelicht. t waren niet alleen de 
geslaagde construct iën, maur ook de minder ge-
lukkig e uitvoeringen , die behandeld werden, 
maur alles le zamen genomen, trad het voor-
treffelijk e eener wel doordachte toepassing van 
goeden beton op den voorgrond, niet alleen roor 
kapitale werken, maar ook voor het bouwen van 
huizen op shppe of opgehoogde gronden; meu 
zij  daarbij  indachtig de geheel - breedte der  sleu-
ven met beton te vullen en geene aunuunliugen 
toetelaten. 

e heer  Buuer  bekwam het woord over  vraag 
4, zijnde: 

is het mogelijk binnenmuren terstond met kleu-
ren te voorzien, die stand houden en niet ver-
weeren.' Welke grondstoffen moet men daartoe 
aanwenden en welke mengsels? 

Spreker  deed de mededeeling dat de genomen 
proeven tot geen resultaat geleid hebben, maar 
dut het onderzoek wordt voortgezet. Een Engetsch 
middel, dat met grooten ophef werd aangekon-
digd en waarschijnlij k uit paraflne met eene toe-
voeging van zinkwit of anderszins bestaat, voldeed 
niet uan het oogmerk, maar het Engelsche huis 
heell het voornemen een persoon, die de be-
werking verstaat, naar  Nederland te zenden om 
de proeven te leiden cn misschien komt men dan 
tot een goeden uitslag. Wellicht gaat het hier-
mede als met het zinkwit , dat in den eersten 
tij d door  velen werd afgekeurd , wij l het niet 
goed dekte en thans op ruim e schaal wordt 
toegepast. Volgens spreker  blijf t de ongelijke 
dikt e van het pleisterwerk der  muren een be-
zwaar  voor bet kleuren daurvan. 

c heer n begreep de strekking der 
vraag niet en had bezwaar tegen het woord ter-
stond; hij  was genegen de vraag ontkennend te 
beantwoorden eu wees op het buitenland, waar 
de wanden gekleurd worden, nadat de huizen 
eenigen tij d bewoond zijn geweest. r le lande 
bekomt men dikwijl s de opdracht om in zes a 
zeven maanden een huis geheel gereed te hebben, 
en in die gevallen is het kleuren der  muren niet 
aan te raden; moet men daaraan vuldoen, dan 
komt het geruden voor die muurvlakken vau har-
den steen in portlaml-ceiucnt te meUeleii, en 
met l kalk af te pleisteren, zooals de onder-
vinding spreker  geleerd had. j  beval echter 
aun om te wachten tot dat de muren droog wa-
ren en trok tegen het gebruik van buiteiilundsche 
middelen te velde. 

Bij  de verdere discussie over  deze vraag werd 
tie portland-cement nader  besproken en gewezen op 
dc vervalschingen, die daarbij  voorkomen, zoo ook 
op het weusehelyke  verSch gemalen cement te ge-
bruiken , ln tegenstelling duarmedc werd door  den 
heer A. . vun Gendt aangevoerd , dat het port-
land-cement, voor de werken aan de Staatsspoor-
wegen te gebruiken, steeds aan een nauwkeurig 
onderzoek onderworpen en daarbij  nimmer op de 
merken gelei wordt en dal zich het geval 
had voorgedaan, dut eene belangrijke parti j  eerst 
afgekeurd en later, wellicht een maand daarna, 
op grond der  genomen proeven goedgekeurd werd. 
Spreker zag hierin liet bewijs, dat portlund-ceinent 
noch tc versch, noch te oud mug zyn. 

e Voorzitter  stelde daurop eeue pauze in, waar-
door den leden gelegenheid gegeven werd in een 
aangrenzend lokual eenige ververschingeu te ge-
bruiken . 

By de hervuttin g der  werkzaamheden, kwam 
vraag 5 aau do beurt, luidonde: 

Tot het dekken vuu loodsen, werkplaatsen , 
fabrieken. enz, werd in den laatsten tijd veetmulen 
gebruik gemankt run geasnhulteerd papier of vilt. 
Wat heeft de ondervinding dienaangaande geleerd 
omtrent hetgeen by' het leggen in acht is te ne-
men, de vereischten tot onderhoud en voorat om-
trent de duurzaamheid? 

e heer l las een rupport , omtrent deze 
zaak door eene Commissie der  Afdeeling n 
opgesteld ; het eigenaardige van deze mededeeling 

bestond daurin , dat het de geschiedenis uitmaakte 
der  pogingen van eene groote kutoendrnkkeri j 
aldaar om haie gebouwen met aspbalt-papier ot 
vil t tc dekken. e fabriek brandde in 1802 af 
en bet nieuwe gebouw, dat 4000 1 oppervlakte 
beslaat, werd met usphalt-papier  gedekt, om re-
den metaalbedekkingen, die door  de uitdampingeu 
der  fabriek worden aangetast, niet konden toege-
past worden en bedekkingen met pannen, om de aan-
zienlijk e spanning en het groj t gewicht, moesten 
worden afgekeurd. e dakdcelen werden hiertoe op 
de spanten bevestigd en dubbele latten als ruiter s 
aangebracht: het papier  werd door  den fabrikan t ge-
legd en dadelijk tweemaal geteerd en met zand be-
strooid. l dit teeren jaarlijk s herhaald werd, 
kromp het papier  en scheuren ontstonden, waar-
door het gebouw van regen te Jijden had. e om-
standigheid, dat bedekking met pannen of me-
taal moest vermeden worden, leidde nis van zelve 
tot eene tweede proefneming en wel met vilt . 
dat met houtvezels doorwerkt was; dit vilt werd 
4 . over  elkander  gelegd, gespijkerd cn na de 
legging met een mengsel van teer, harst en kalk 
bestreken, muur de uitkomst was onvoldoende. 
Eene proeve met zink deed weldra zien dat dc 
dumpen der  fabriek eene dergelijke bedekking on-
mogelijk maakten; men trachtte hieraan door  het 
aanbrengen van een plafond te gemoet tc komen, 
maar het mocht niets baten. n vernam toen, 
dat vóór 7 ü 8 jaren eene bedekking met vilt . 
waarin touw gewerkt, genomen was en dat deze 
zich goedhield, hoewel daarbij  uiet uit het oog 
moet verloren worden, dat de hellingen vri j  steil 
waren en dat die der  fabriek te n op 1 a 
4 wuren aangelegd, hetwelk meer  dun voldoende 
geacht werd, duur de gegeven voorschriften de 
helling op % bepaalden. t papier of vilt , op 
Feijenoord gebruikt , was niet meer te bekomen 
en het oog viel op het putent-asphnlt-vilt , dat 
volgens de brochure van uitmuntende hoedanig-
heid moest zijn en onder  anderen geschikt om de 
gemetselde fundamenten te beleggen, waardoor 
volgens den uitvinder het optrekken van vocht 
zou worden voorkomen. t kostelijke vil t werd 
volgens de voorschriften gelegd en guf op nieuw 
teleurstelling. 

Spreker  eindigde zijne voordracht met de ver-
melding, dat geasphalteerd papier of vilt onge-
schikt is voor  bedekking vuu woonhuizen, maar 
misschien voor  gebouwen van tijdelijke u aard 
kan gebruikt worden; voorts dal de pogingen, te -
den aangewend, geleerd hebben dat papier  noch 
vil t van goede hoedanigheid te bekomen is; 
dat bij  mogelyke toepassing gezorgd moet wor-
den dc banen goed strak en iu de richtin g van 
de helling bij  droog en warm weder te leggen 
en met gegalvaniseerde spykeis te hechten; dat 
de banen elkander 4 . moeten dekken en het 
geheel met warmen kootteer  tweemaal bestreken 
en daarna net grof zand bestrooid moet worden. 
Voorts moeten deze bedekkingen jaarlijk s schoon-
gemaakt en met kooltecr  bestreken worden, zorg-
dragende dit tweemaal geschiede op de plaatsen, 
die het moest uun de zon zijn blootgesteld; ein-
delijk mogen scheuren nimmer door  het opleggen 
van lappen hersteld worden , maar is het noodig 
het gescheurde door  insnijdin g wegtenemen en de 
bedekking door het inschuiven van een stuk eu 
het vastspijkeren daarvan te voorzien. 

e heer n noemde bet dekken met pa-
pier cn vil t eene onaangename wijze van werken, 
en werd daarin door het ruppor t der  Afdeeling 

n versterkt; spreker  wantrouwde vil t en 
wenschte het alleen bij  uitsondering toe te pas-
sen. Vóór alles werd door  hem de voorkeur  aan 
pautienbedekkiiig gegeven en daar wij  dit uit -
muntende materiaal in ons land bezitten, trekt bet 
ons aan, en is het de taak der  bouwkunstenaars 
de pun in bescherming le nemen, die honderd 
en meer  jaren kau liggen zonder  eenig onderhoud 
te vorderen. 

n den verderen loop der  discussie bad de 
heer  Bosman gelegenheid op de tijdelyk e stations-
gebouwen der  Ooster-Spoorwegniaatschuppij  te 
wijzen, die met asphaltpupier  gedekt zijn , dat 
voor  dergelyke doeleinden kan aanbevolen wor-
den. e zienswijze werd door  den heer n 
weersproken en ten bewijze daarvan werd door 
hem in herinnering gebracht, dat het dak van 
bet stationsgebouw dier j  te Amster-
dam vele lekken heeft. t dergelyke bedekkin-
gen goedkoop zouden zyn, werd ook weersproken, 
urn reden het afkomende materiaal hoegenaamd 
geene waarde heeft. e toepassing van asphalt 
werd door den heer A. . van Gendt besproken 
onder  vermelding vau ecu paar  voorbeelden, waar 
dit tot dekking gebezigd eu ouder eene helling 
gelegd is geworden. 

Omtrent de zesde der  gestelde vragen . luidende: 
 bonwen met spouwmuren of met muren 

van holle steenen aan te raden voor gewone 
woonhuizen, arbeiderswoningen , villa's en groo-
tere gebouwen? Wal leert de ondervinding dien-
aangaande-* Bevorderen zy reinheid en wal valt 
op te merken aangaande de kosten ! Verdienen 
zij voorkeur boven dikke massieve muren? werd 
een inleidend woord door den heer A. . van 
Gendt gesproken. l het nul vau spouwmuren 
iu het algemeen uiet kan ontkend wurden , is dit 
zyns inziens voor  woonhuizen twijfelachtig , als 
dc buitenmuien slechts de dikte vun één steen 
hebben. 

e vraag werd door den voorgaanden spre-
ker en de heerttn k eu Surjber  nader toege-
licht , hoewel erkend moet worden dat in deze 
zaak uiet diep werd doorgedrongen. Wy wijten 
di l iu gueiieu deele aan het onderwerp, maur 
alleen aan gebrek aan tyd. 

Op de vraag des Voorzitters of een der  leden 
eenige mededeel ing wenschte te doen, vroeg de 
heer i het woord; spreker  vestigde de 
aandacht op het schild of de banier der  Afdee-

ling , die achter de bestuurstafel geplaatst was 
en vond daarin aanleiding een woord van hulde 
te brengen aan die Afdeeling, aan haar  Bestuur 
en haren wakkeren Voorzitter . t was de Af-
deeling , die een belangrijk nundeel had in 
de opmetingen van het schoone Stadhuis, dat de 

y in 17 bladen heeft uitgegeven eu 
het verdient opmerking, dal . s sinds 
1842 correspondent dier j  is. Aan 
dien man, de oudste der  correspoiidenh'ii, moet 
rechtmatige hulde worden gebracht eu d-iar  het 
spreker  leed deed, dal . s na de pauze 
de Vergadering verlaten heeft, verzocht hij  het 
Bestuur  zich van deze taak per  brief te kwijten , 
waartoe onder  applaus besloten word. 

e Voorzitter  herhaalde zijn dank voor de tal-
rijk e opkomst der  leden, zoo ook aau de ver-
schillende sprekers, die het hunne hadden toe-
gebracht om deze hyeeiikomst leerrij k te doen 
zyn; hij  voegde dnaruuu eene dankzegging voor 
dc welwillende medewerking en noodigde de leden 
uit , de merk waardigheden vuu n under het 
geleide vun het Bestuur der  Afdeeling le bezich-
tigen, waarop de Vergadering gesloten werd. 

Op het binnenplein van den Burg reden een 
zestal open rijtuigen , waarin de leden zich Spoe-
dig geplaatst hadden om onder geleide vnn het 
Bestuur der  Afdeeling eenige der  vele merkwaar-
digheden van n te zien. e geheele tocht 
was uitmuntend georganiseerd en juist berekend, 
orn den vreemdeling een goed denkbeeld van de 
stad te geven ; wel is waar  werd de rijtoe r  niet 
duor  schoon weder  begunstigd, maur dit deed 
geen nadeel aan de aangename stemming. Ach-
tereenvolgens werd een bezoek gebracht aau de 
Oude  thans dienende tut museum eu 
tentoonstelling der  gemeente, de Academische 
Bibliotheek , de Academie en den n tuin . 
Uit den aard der  zaak wus het bezoek vluchtig, 
maar het ontging den leden niet, dat dc Voor-
zitter  der e Afdeeling lof moet worden 
toegezwaaid voor de door  hem aangegeven ver-
bouwing vun de l en het ontwerp van 
de Bibliotheek. Bij  het mcerendeel der  leden, 
die buiten n wonen en uit den aard der 
zaak minder met die stad bekend zijn , zul di l 
uitstapje voorzeker de lust opgewekt hebben het 
bezoek te herhalen, en waarlij k er  bestaat uitmun-
tende gelegenheid duur een aungenumcu eu leer-

n dug door tc brengen. e rijtoe r  was zoo-
danig gciegeld, dat de voorname straten en 
wandelingen zich aan het oog voordeden , en 
dat men langs de belangrijkste openbare gebou-
wen reed; een vluchtig bezoek werd der  Sociëteit 

s Sacrum gebracht, om vandaar per  as naar 
het lokaal Zomerzorg te gaan, waar te rui m vij f 
uren een G5tul leden zich uun een wel voorzienen 
disch plaatsten. 

t verslag omtrent deu maaltijd kan kort zijn ; 
kan het anders dau dat eene vruohjk e stemming 
under de uunzittenden heerschte't Vuorzeker  neen, 
want alles werkte daurtoe te zamen ; de zuul was 
pretti g ingericht eu door de zorgen der  Afdeeling 
op eigenaardige wijze gelooid; de maaltij d was 
goed, ul werden duor  enkelen aanmerkingen op 
de beperktheid van het menu gemaakt en wat 
in deze afdoende is, de stemming was upgeruimd 
en de zorgen vun hel dagelijksch leven, die den 
bouwkundigen gewoonlijk in ruim e mute worden 
toebedeeld, wuren voor  dien dug terzijde gesteld. 

e vroolyke geest openbaarde zich spoedig in eeue 
menigte feestdronken , waarbij  terecht hulde werd 
gebracht aan deu heer  Schaap, die op uitnoodi-
ging van velen het voorzitterschap aan deu disch 
op zich nam. 

d brak het tijdsti p aan, waarop 
de van elders gekomen leden zich naar het sta-
tion begaven om naar  hunne haardsteden terug 
te keeren. e afdeeling n kan zich verzekerd 
houden dat de verlrekkeiiden voldaan waren over 
den wél doorgebruchlen dag en zy'  verdient den 
dank vau allen voor de uitmuntende wijze, waarop 
een en ander  geregeld was om dat doel tc be-
reiken. 

Berichten en mededeelingen. 

B  N N E N  A N . 

 Bij  beschikking 

van 5 September is aan W. r en Co., 

directeuren der  Zwolsche stoom boot vaart, tc Zwolle, 

tot wederopzegging, vergunning verleend vooreen 

stoombootdieiist lot vervour van personen, goe-

deren en vee tusschen Amsterdam eu . 

— Z. . heeft uan J. . van n , eervol 
ontslagen opzichter  van den waterstaat, verleend 
een pensioen ten bedrage van f384. 

— e besteding vnu de nieuwe haven van Bata-
via te Tandjong-l'riok , met de daaraan te ver-
binden nieuwe vaart in deu spoorweg tusschen 
Batavia SOTandjoBg-Priok , hud deu n Septem-
ber  plaats nan het lokaal van het t 
van . 

Vier  inschryvingen waren ingekomen , als: 
1". van . , te , voor  23 mil -

lioen gulden, evenwel met enkele voorwaarden; 
2". van y e &  Son, te n en J. 

C. van , te Sliedrecht, voor 28$ millioen 
gulden; 

3°. van dezelfden, doch uiet voorwaarden; 
4". van e Févre &  Co. te , voor 18 

millioen 005 duizend gulden. 
e biljetten 1 en 3, niet voldoende aan den 

gestelden vorm, werden terzijde gelegd, om aau 
den r te worden onderworpen. 

Als minste inschrijver  werd alzoo bekend ge-
maakt: e Févre &  (Jo te , voorde som 
van f 18.205,000. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

 «'

, tc 10 uren, door  den eerstaanwezend in-
genieur, in hel gebouw voor n en Weten-
schappen : het verbeteren vnu het verdedigingswerk 
by den g iu de stelling . 

. e U' / i uren, door het ministerie van 
biuuenl. zaken, aau het gebouw vun het prov. best.: 
het maken vau 3 steenen ziekenbarakken, benevens 
bet verrichten vun bijbehoorende werkzaamheden, op 
het terrein van het academisch ziekenhuis tc . 

m i n - / 32 340. 

, te 12 uren, door  deu reutmecster  van 
bet , reutuuibl Bosendoal, bij  F. vau 
Sprundel s liel gedeeltelijk afbreken en wederopbouwen 
van het woonhuis op de tweede bouwhoeve in deu 

, iu pacht bij n . 

, te 12'/, ureu, door  burg. en weth.; 
lo. het verncblen van ceuige verfwerken aan den 

; 2o. het verven vau deu zonnewijzer eu 
de wijzerplaten vau deu n eu deu Niëuweu 
toren; 8o. het leggeu ceuer  buislcidiug vun hel zuid-
einde vau het Bolcrdicp naar het terrein der  gas-
fabriek. 

, te 1 uur, ter  secretarie vau den -
lcmiiicnnecr[>oldcr  t het verdiepen vau 3 vakken van 
de ringvaart des s door  middel 
van uitbaggering. 

Am , tc 1';, uren, door de . -
spoorwegmaatschappij, in het stationsgebouw: het le-
veren van  stère grove gewasschen grint , vol-
gens gewijzigd bestek. ) 

, le uren, door het prov. bestuur: 
hel herstellen van de terp cn den onderbouw voor 
eene school en onderwijzerswoning op bet eiland 

. Bilj . inz. lo Sept., vóór 3 uren. 

 door . A : het graven vau 
eeue vaart bij  dc plaats bewoond door  Wed. . J . 
Sytscinu, te , ter  lengte van p. in. 200 . 

g , S . 

, te 12 uren, door  deu directeur  der  artillerie -
stapel- cn constructie-magazijnen: dc levering vau 
0000 . Bnnku-tin , iu 1 perceel. 

, tc 2 ureu, door de maatschappij  tot Expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het (.ent mal bureau: liet 
bouwen vau 12 woningen tc Nieuweschans. . bij 
den sectie ingenieur te Groningen g ƒ23,850. 

, te 2 uien, dour het bestuur  der wa-
terkeering vau den ealainiteuseu polder , 
iu dc direetickect: liet doen van 6 grondboringen, 
ter  gezamenlijko diepte van 200 . . bij  deu wa-
terbouwkundigen umblennar  J. u Jz. 

Nchlerinonnlheeg, tc 5 uren, door  burg. cn weth.: 
het houwen vnu eene school en ondcrwijzurswouiug 
aldaar. Aanw. op den dag der  herbeatediug. 

, S . 

, te 10 uren, op het gemeentehuis: eene 
gedeeltelijke bestrating vau ruim 110 1 der -
bcrtusstraal aldaar. Aanw. 12 Sept., te 10 uren. 

. lc  uur , door  burg. cn weth.: de le-
vering der  benoodigde steenkolen, voor  den volgenden 
winter , teu behoeve vau de verschillende gemeeute-
adminibtratien en scholen-

llrlfthaven , tc 1 uur, door  burg. eu weth.; het 
ophalen van de asch cu vuilnis binnen die gemeente, 
voor 5 jaren 

, 14 Nept. 

, le 12 uren, door het ministerie vau biu-
uenl. zaken, ten dienste dur  Staatsspoorwegen: lo. 
de levering vau haakbouten; . het op-do-hoogle-
brengeu vau het voorplein vau het statiou buiten de 

t tc Botterdam, het makeu van ecu ge-
deelte van deu toegangsweg, van l en au-
dere werken. 

Nrhlrdam , b) 12 uren, door  burg. en weth.: bet 
verven van eenige gebouwen, bruggen euz. Bilj . inz. 
13 Sept. 

, tc 12 uren, door  den directeur  der  artillerie -
stapel- en coustructie-magnziineu: dc levering vau 
20,000 . nieuw zink iu blokken, ten behoeve dier 
magazijnen, in één perceel. Prijsopgave per  100 . 

k (bij  Arnhem), tc 12 men, op liet bureau 
vnu den ge neruul-majoor-commandant: dc levering van 
120,000 . vette steenkolen. 

, te 12 uren, door het gemeentebest.: 
het uitbreken en vernieuwen der  straten in die ge-
meente. 

, tc 4 uron, in o c : het af-
on uitbreken vau den bestauudcu toren eu gevel, eu 
het houwen vau een nieuwen gevel en turen voor de 

. kerk aldaar. Aanw. tc 12 uren. 

t'ijenoerd , door de Nederl. Stoombootmaatschappij  : 
de overvoer vau 4 ijzeren sluisdeuren vau haar  eta-
blissement te Fijenoord naar 's s werf te Wil -
lemsoord. 

Stals, door J. C. . Blnnkert , in t -
: het bouweu van ecu nieuw woonhuis binnen 

ti e gemeente, met bijlevering van materialcu. . 
bij  deu opzichter  vau gemeentewerken . Noest, bij 
Wien ook de iuschrijvtngsbiljettei i uiterlij k te 1 uur 
te hezorgen. 

, i a Nept. 

n , lc 10 uren, door den dijkstoel van hel 
polderdistrict , in het Ambtshuis: de 
levering van 28 vimmen rijshout , 300 bossen latten 
en ongeveer  0000 palen. 

, tc 3 uien, door . Broeksmit, bij 
Wed. J. : het nfbreken vun eeue schuur eu 
liet bouwen van een woonhuis in die gemeente. . 
bij  den archived W. van , te . 

, bij  den ingenieur vnu deu waterstaat 
: de leveriug van 8500 3 stceupuin. 

, O Nept. 

l'trerht , tc 1 nnr , dear  burg cn woth.: het ver-
bouwen van 2 perceelen nau de Sladhuisbrug tot uit-
breiding van het Stadhuis. Aauw.  Sept., te lO
uren. 

Fel lega, te 3 uren, bij  Sint J. k i het verzwaren 
van circa 1050 str, . polderdijk , op dc zat he be-
woond door S. F. Bootsma, aldaar, iu 3 perceelen. 
Aauw. te 1'/. uren. 

, O Nept. 

, te 12 uren, door  burg. cn weth.: lo. 
het voltooien der  aangevaugen verbouwing van een 
gedeelte vau het stadhuis langs den O.Z. Achterburg-
wal, volgeus bestek uo. 20 (1875), met dit verschil, 
dat de termijnen van oplevering worden gesteld ud 
lo. op 1 Jan. 1877 eu ad 2o. op i '77. Aanw. 
7 en 8 Sept., te  uren; 2o. het verlagen en ver-

breeden van de - en n bruggen. Aanw. 12 
cn 14 Sept., te 11 uren; 3o. a. het bouwen van eene 
cnenbare tusscbenschool, met Gymnastieklokaal, in de 
(ïroote tenlnirgerstra.it , >,. idem van eene openbare 
burgerschool le kl. voor  meisjes, op de Schans, tus-
,,'lieu de - en Znagmolenbarrières; 4o. a, het 
niaken van cene vaste brug over de St.-Antoniealuis, 
',. de levering van ruim 50.5 tons balkijser. 

, ) Sept. 

Lolden, te 12 uren, door de hoofdadministratie 
van het 4o regiment huzaren, ten buroele van deu 
kapt.-kwartiermcester: de levering van 1000 stuks 
blauwe paardendekens. 

assen, te 12 uren, door het ministerie van bin-
nenl. taken, aan bet gebouw van het prov. bestuur: 
het onderhoud van de , Beiier- eu Oostcr-
nioersche vaarten iu e ged. 1S77. Aanw. 14 
Sept. g /7600. 

Weentdag, '20 Nept. 

l , te 10 uren, door het gemeente-
bestuur  van : het bouwen eener  school 
uiet onderwijzerswoning c. a. 

, tc 11 uren, door  liet ministerie van bin-
nenl. zaken: het herstellen van storm-en winterschade, 
ontstaat! aan het uiteinde van deu Spijkschen dyk, het 
pak k van den ingescheurden oever  van den Ouden 

d en aan de aanhechtingskrib aan bet boven-
eind van hot pakwerk te Tolkamer. Aanw. 14 eu 1G 
Sept. g /11,400. 

, te 1 uur, door  burg. en wetll.: het 
ranken en stellen van don ijzeren bovenbouw, met bij -
behoorende timmer- en schilder  werkeu, tot voltooiing 
der  brug over  liet Spuikanaal op Fijenoord. Aanw. 
11 en 18 Sept., telkens to 9J/ t ureu, bij  bet spoor-
wegstation aan het . 

, S  flept. 

, tc 12 uren, door  hut bestuur tot het be-
heer der  bedijking langs , ten raadhuize: 
het verdedigen van een gedeelte van het eerste ge-
deelte k met een zoinerkrnmniat. Annw. 
op het eindpunt nabij  den , 14 Sept., 
(e 10 ureu. 

, SS Sept. 

, tc 10 uren, door het gemeentebestuur, 
in het logement e e n i Tiet wederopbou-
wen of herstellen van 14 arbeiderswoningen in deze 
gemeente. Bilj . inz. vóór 0 uren. Aanw. 22 Sept., 
t i Uh il 

, SO Nept. 

, tc 11 ureu door  het gemeentebest uur  van 
, ten rnndhuize: lo. het graven vau 

het kanaal door do Peel van , over 
eene lengte van ruim 5000 , waarvoor te vorplaat-
ien omstreeks 221,000 3 grond ; 2o. liet makuu van 
J vaste houten bruggen met ijzeren liggers eu van 2 
houten grondduiker», waarvoor  omstreeks benoodigd 
00  1 eikenhout, 7000 . gesmeed cn getrokken 
nier cu 3000 . gegoten ijzer. g / 76,000. 

. bij  den ingenieur , tc . 
Aanw. 18 Sept., te 11 ureu, te vergaderen iu de direc-
tiekeet, nabij  de Noordervaart, te . 

Woensdag, 07 Sept. 

, to 11 uren, door het ministerie van bin-
. zakeu: lo. de opruiming van gronden, gelegen 

 het normaalbed der , aan den kop 
nu bet eiland , ouder  de gemeente -
beldam. Aauw. 21 Sept. g ƒ32 ,850; 2o. het 
:naken vau 6 grond kribben lot normaliseering van de 
V u l te Gameren, tusschen de kilometerraaien 70 en 

 der  herziene rivierkanrt . Aauw. 22 cn 23 Sept. 
g ƒ 116,000. 

 te l uur , door de Nederl. -
maatschappij: het maken van eene groote draaischijf 
en het vcrlougen van de bestaande waterleiding, met 
bet doen van aanhoorige werken, op het station-Arn-
hem. Aauw. 15 Sept., te 11 ureu. Bilj . iuz. 20 Sept., 
uau do . 

, SO Sept. 

, te 12 uren, door het ministerie van bin-
nenl. zaken, aan liet gebouw van het prov. bestuur: 
de uitvoering van eenige werken tot normaliseering 
van dc Waal, te Slijk-Ewijk , prov. Gelderland, tus-
schen dc kilometerraaion 31 en 34 der  herziene rivier -
kaart. Aanw. 22 en 23 Sept. g ƒ88,500. 

, te 12 uron, door het ministerie van 
binnenl. zakeu, aau het gebouw vim het prov. best.: 
het wegruimen van een in dc Zuiderzoo, nabij -
mer, gezonken vaartuig. Aanw. 25 Sept. 

, SO Nept. 

, door hot doparlemeut van financiën: de 
leveriug van papier  voor 's s zegel gedurende het 
jaar 1877. Aanbiedingen met opgave vau dou prij s 
per  riem voor  ieder  der  fi soorten zegelpapier  aau ge-
noemd departement, afd. . 

, te 12 uren, door of vanwege bet bestuur 
van het waterschap der  rivier  dc l c. a., bij 
den secretaris-peumngmeester: het vorbeteren van 
bovengenoemde rivier  tusschen Boxtel en St.-Oeden-
n u l e, met bijvoeging van de verbetering aan den 
tisschenstroom tusschen r en Oisterwyk, om-
schreven in bestek no 2 cn 3, in één perc. 

Voo  o  «p S Nept . 

, door de . s vereeniging i 
üe geheele of gedeeltelijke levering van 3800 3 be< 
taagd dennenhout. 

e gevraagd vau 87,000 machinale Friesche 
Waalvormklinkers , 72,000 dito dito drielingen en 75,000 
blauwe gelijkkleurig e pannen, te leveren een gedeelte 
in t en een gedeelte in Juni '77. Adres: J . 

, , 54, Amsterdam. 

Alloop van Aanbestedingen. 

, 24 Aug.. bet graven vau het ontbre-
kend gedeelte vau het middelkanaal in don llaskcr-
vcenpoïder, ter  leugtc van nagenoeg 1100  , eu bet 
graven eener  duaruit loopen e vaart, ler  lengte vaa 
700 ; ingek. 7 bilj. , als 

te Naarden, 
„  Amsterdam, 
„  Fraueker, 
„  Westenneer 
„ i 
„ , 
„ e 

gegund 
n , 35 Aug.: bet bouwen van privaten 

bij  het garniaoeushospitaal; ingek. 2 biljetten, als: 
, te Bergen-op-Zoom, ƒ 3500 

-1'. Garren, » idem „  3174 

Nijkerk , 
Bunt, 
Palstra, 

, 
, 

van Tongeren, 
, 

/ 7900 
„  798» 
,, 7302 
„  0078 
, 5975 
„  5970 
„  5844 

Unelniviide, 25 Aug.: de levering van 300 . 
: gegund aan . , te -

dam, it /OSS* per . 

, 26 Aug.: het maken van een grintweg, 
van den Zuideraecschen straatweg bij  het r 
tot aan het Gcldersch ; minste inschr. was . 
Visser, te , voor  ƒ5748; niet gegund. 

, 20 Aug.: liet bouwen eener  nieuwe 
voorhuising en molkenkolder en bet veranderen aan 
de schuur op de plaats bij . N. s onder 

; gegund aau A. Nleuwluud, te , 
voor  ƒ9122. 

, 26 Aug.: het leggeu eener  draaibrug 
met alle daartoe bcuoodigde materialen; ingekomen 
0 bilj. , sis: 

. Eggens, te Valthermoud, ƒ 2 4 1 1. 
11. Vroom en 

A. van , „  Veendam, „  2350. 
J. , pi Stadskanaal, „  2029. 

. v. d. Berg, „  idem „  2020.50 
A . Niks, „  Nieuw-Buineu, „  1903.60 
J . Benns, „  Stadskauaal, „  1900. 
gegund. 

, 28 Aug.: het doen van eeuige reparation aau 
dc bouwhoeven natelt, d en Uddcler-
meer, behoorende aau het , kantoor' t ; 
ingekomen 4 biljetten, als: 
A. , tc Apeldoorn, ƒ 352. 
F- W. Geurden, „  idem „  352. 
J. Buitenhuis J.Wz., „  idem „  343.37 
G. Buurman, „  idem „  315. 
gegund. 

, 28 Aug.: het bouwen van ecu woonhuis 
bij  de ; ingek. 5 bilj. . als; 

. van Werven, te , f 7835 
B. van der  Weerd, „  idem „  7777 

 J. van Werven, „  idem „  7700 
J. A. vau Eugbrink , „  idem „  7600 
Gebr. Van der  Werf, „  idem „  7250 
geguud. 

, 28 Aug.: de hergraving van de 
vaart, genaamd Numero-Een, auu deOminelanderwijk; 
iugekomon 3 bilj. , als: 

. Tonkens eu cons., te Stadskanaal, / 10,500 
 J. Pnnmau cn cons., „  Ommelanderwijk, „  9,285 

J. Goozeii en cons., „  Stadskanaal, „  8,000 
gegund. 

, 28 Aug.: bet bouwen van een 
fabrieksgebouw met bergplaats; ingekomen 9 biljet-
ten , als: 
G. , te St-Anna-par,, ƒ 3957 

. , „  idem „  3035 

. Brouwer, „  Stiens, „  3930 
T. . Bijlsma, „  St.-Auna-par., „  3848 
P. . Wassenaar, „  idem „  3650 
J. , „  Berlikum , „  3579 
P. , „ , ,, 3537 
G. Peterson, „  Berlikum , „  3390 
Gebr. Pot, „  St.-Anna par., „  3278 
gegund. 

, 29 Aug.: bet graven van eeu stroom-
kauaal onder  Gersloot, lang 1825 . ingekomen 7 
bilj. , als: 

. Palstra, te Franeker, ƒ 13,400 

. van Tongeren, „ , „  12,800 
J. Zwolsman, „ , „  12,200 
S. v. d. Sluis, „ , „  11,588 
J. , „  Gorredijk , 11,530 
J. , „  Oldeboorn, „  Ui.'.iuu 
Tb. . v. d. Berg, „ , „  10,667 
geguud. 

, 30 Aug.: bet herstellen van winterschade 
aan cen pakwerk aau den linker  Wauloever te Ewijk ; 
ingek. 10 bilj. , als: 
G. E. , te Pannerdeu, ƒ 14,780 
A. Terw.udt, ,. idem „  13,500 
W. A. Peters, „  idem „  13,400 
J. 11. , „  idem „  12,050 

. A. v. d. Borgh, „  idem „  12,200 
W. P. de Vries, „ , ,, 12,220 
A. Bongaards, „  Z.-Bommcl, „  12,189 
P. Terwindt , „  Pannerden, „  12,000 
G. J. , „ , „  11,851 
F. E. Terwindt , „  Pannerden, „  11,800 

, 30 Aug.: het leggeu eener  klinker -
straat langs de Nïeuwstraat en de toerede naar de 
algeuiccue begraafplaats te , lang 186.60 

; ingek. 9 biljetteu, als: 
J. , te Bedum, 
J. . van , „  idem 
O. dc w Wieland, „  Weslcrwijtwerd 

ƒ 3000 
„  2925 
„  2869 
„  2540 
„  2475 
„  2380 
„  2360 
„  2267 
„  2120 

. , ., Onderdendam, 
J. Fokkeus, „  Britsum, 
W. B. , „  Warfhuizen, 
 Veldkamp, „  Bedum, 

. Utfelnar, „ , 
J. v. d. Veen, „  Zoutkamp, 
gegund. 

Wehe, het loggen vau een grintweg van de hoofd-
straat in het dorp s tot aan liet Uilncst, gem. 

, lang 2500 ; ingek. 2 biljetteu, als: 
E. W. Clason, te Zuurdyk , ƒ 9 3 00 

. , „ , „  0099 

, 31 Aug.: bet bouwen van 10 wo-
ningen; ingekomen 4 bilj. , als: 
S. Stratiiigh . te Oude-Pekela, f 14,640 
A. 11. TeiÉiiiiigu , Grootegast, ,, 13,376 

. Vos, „  Sappemeer, „  12,900 
B. Gras, „ , „  10,000 
gegund. 

'e-B«»ch, 1 Sept.: het uitvoeren van buitengewone 
herstellingen aan de schipbrug over  de rivier  de s 
bij  l ledel, behoorende tot den dienst der  veren iu 
Noord-Brabant; minste inschr, was A. , te 
Well , voor  /4413. 

, 1 Sept.: het herstellen in aarde eu met 
bazalt bokleedeu van eenige gedeelten dijk onder 

: le perc. J. , te Welf, /*359S; 
2e perc. dezelfde, ƒ 1968; gegund. 

' , 1 Sept.: het maken der  werken tot stich-
ting van eene zeehaven voor  Batavia te Tandjong-
Priok , eene vaart en een spoorweg van die zeehaven 
naar  Batavia; ingek. 4 bilj. , als: 
11. e uu Son, te n en 

J . C. van , „  Sliedrecht, ƒ 28,500,000 
s , „ , „  22,000,000 

Lef. v re en Co., „ , „  18,965,000 
t vierde biljet was van onwaarde. 

, 1 Sept.: de levering van groote en kleine 
blauwe dekens aau de artillerie-stapel- en constructie-
magazijnen : 

le perc. 2e perc. 
J . J. z en Zn., te , ƒ 11.53 ƒ 5.78 
J. Soheltema Jz., idem. 10.60 5.10 
Gebr. Van Wij k en Co., idem, 8.98s 4.59» 
per  stuk. 

, 2 Sept.: bet herstellen vsn winterschade 

aan den grooten weg le kl- no. 0, boven den tol tc 
; minste inschrijver  waa Ü. J . , te 
, voor  /*8937 

, 2 Sept.: lo. het verbreeden van een ge-
deolte der  Biltache vaart nabij  de stedelijke gasfabriek, 
en het maken van cene ijzeren draaibrug, met ge-
metselde hoofden, iu don Singclweg over die vaart; 
minste iuschr. warou W. A. G. Jansen eu . -
der, te Utrecht, voor  ƒ36,919. 

2o. het vernieuwen en herstellen van eenige kaai-
muren cn schoeiingen en verdere werken langs de 
grachten eu do ; minste inschr. was J. 

, te Utrecht, voor  ƒ3670. 

, 2 Sept.: het makeu vnn eene bazalt steen 
glooiing tegen een gedeelte van het buitenbeloop der 
bedijking laugs den linker r  over  eene lengte 
van ongeveer 530 , vau dijkslagpaal no. 178 onder 
Wij k tot dijkslagpaal no. 126 onder  Veen; hoogste 
iuschr. was . van der  Pijl , tc , voor 
ƒ10,900; miuste inschrijver  T. Smits, te Wijk , voor 
ƒ 8888.88. g ƒ8872. 

, 4 Sept.: dn levering vnn 300 stuks koperen 
lantaarns teu dieuste der  genieën leg asfubriek; minste 
inschrijvers waren s eu Co., tc Sneek, voor 
j 3350. 

'a-Uege, 6 Sept.: het uitvoeren van eenige werken 
tot verbetering van den n in de gemeente 
llerweu-cn-Acrdt , tusschen de kilometerraaien  en 

 der  herziene rivierkanrt . minste inschrijver was 
J . it . van , te , voor  f 15,790. 

, 0 Sept.: de levering aan de directio 
det marine van: lo. 165 a mssteii en 760 Norva 
sparren; minste inschr. waren Plant en Co., tc Schie-
dam, voor  ƒ20,845. 

2o. 720,000 . ijzer; minste inschr. waren . S. 
Stokvis on Zonen, te Botterdam, voor  ƒ103,853.86. 

3o. 513,000 . ijzer; minste inschr. waren dezelf-
den, voor  /"76,787.13. 

. i . afval van katoenen garens; minste in-
schrijvers waren Van m eu Co., te Amsterdam, 
voor  f 3255. 

g 6 Sept.: hot gedeeltelijk slechten van 
hel bastion 7, het vullen van grachtdceleu, het af-
breken van |irofi< - cn n en het maken 
van eenige kunstwerken, alles behoorende tot de ont-
manteling der  vesting Grouingen; ingekomen 9 bil-
jetten , als: 
A. S. Scbsafsms, le , ƒ 21,800 

. . Palstra, „  Francrker , „  21,440 
. van Tongeren, „ . „  19,400 
. J. n Jr. , „  Groningen,

. , „  idem „  17,780 
. Zwolsman, „  idem „  17,300 

W. B. , „  Warfhuizen, ,, 17,280 
J. . , „  Farmsum, „  16,700 
J. , „  Oldeboorn, ., 16,480 

, 8 Sept.: het vernieuwen in steen van de 
brug over de - of Waalwcteriug in den -
grooteu weg le kl . no. 2, vuu Arnhem naar  Nijmegen; 
minste inschr. was J. . , te Pannorucn, 
voor  ƒ4490. 

/u t i le . S Sept.: het bouwen oener  Schutsluis met 
bijbehoorende werken te Zwartsluis; iugek. 7 bilj. . als: 
J. van dc Velde, te Papendrecht, ƒ270,800 
A. Vermaes Wz., „ t „  278,300 

. Scbut, ., , „  278,000 
J. , - Amsterdam en 

. 8. , „ , „  271,000 
J. ï. Bekker, , „  209,360 
Firm a Jansen, r 

en n Boesterd, „  Utrecht, „  265,000 

Vervolg der  Berichten en . 

. 

— Naar  men verneemt, bestaat de Commissie 
voor het op 2 October a. s. en volgende dagen 
alhier te houden examen voor de betrekking van 
adspirant-landmeter  by het kadaster  uit de heeren: 
A. Bevers, hoofdingenieur-verificateur  van het ka-
daster  ann 't t van Financiën, benoemd 
bewaarder  van de hypotheken en het kadaster te 

, voorzitter; C. J . Genet, ingenieur-
verificateur van het kadaster te ; E. 
Barenbroek, landmeter bij  't kadaster te Gronin -
gen ; W. l J E J J , directeur der  Burgerschool voor 

r  Onderwijs, en J. Straub, hoofdonder-
wijzer te 's-Gravenhage, leden. 

— e Nieuwe Botterdamsche Courant deelt 
mede, dat door de Nederlandsch-Westfaalsche 
Spoorwegmuutschappy den 29sten Augustus j l . 
in de e "  te r 
het waarborgkapitaal, ten bedrage van 500,000 
reichs-mark, gestort is, verbonden aan de conces-
sie voor een spoorweg van de -
sche grenzen naby Winterswij k langs Borken naar 
Gclscnkirchen, benevens voor een zijtak naar 
Bocholt. 

n deze zomervergadering besloten de 
Staten de bestaande regeling van den waterstaats-
dienst in dat gewest voor den eigenlyken pro-
vincialen Waterstaat niet te doen voortduren, eu 
een afzonderlijken waterstaatsdienst in te stellen , 
zóó ingericht, dat die door  één ambtenaar zou 
worden waargenomen. 

Bij k besluit van 28 Augustus jl . is 
thans goedgekeurd het in verband hiermede ge-
nomen besluit der  Staten, waarbij  is bepaald, dat 
bedoelde ambtenaar eene jaarwedde van ƒ 1 2 00 
zal genieten, behalve reis- en verblijfkosten, over-
eenkomstig de bepalingen deswege door  Gedepu-
teerde Staten van e vast te stellen. 

Breda. Op dc geslechte terreinen in de 
Frederikstraat , waar steeds tevergeefs pogingen 
waren aangewend om zuiver  drinkwater tc ver-
krijgen , zyn thans door  den heer  A. W. Emaus, 
uit , bij  twee der  aldaar  door  onzen 
ondernemenden stadgenoot, den heer  B. , 
gebouwde huizen, zoogenaamde Norton-pompen 
ingeslagen, waarmede ter  diepte vau ongeveer 
10 meiers, ook volgens bet oordeel van een be-
voegd scheikundige, de beste resultaten zijn ver-
kregen. 

n n de raadsvergadering, den laat-
ste der  vorige maand gehouden, waren inge-
komen twee adressen, voorzien van 295 hand-
teckeningen van ingezetenen, houdende klachten 

over het ophalen der  faecaliën, en eenige adres-
sen, waarin verscheiden personen den d ver-
zochten het koolcloselstelsel bepaald in te voeren. 

Ook was ei'  ingekomen een adres van den direc-
teur der  fabriek, voorzien van 500 handteekenin-
gen van personen , die in alle opzichten hun in-
genomenheid met het stelsel betuigden. 

Er werd door  den Baad geen besluit genomen, 
aangezien bet advies der  Gezondheidscommissie 
nog uiet was ingewonnen. t advies was gun-
stig voor het koolclosetstelsel en iu de vergade-
ring , den' 7 September  gehouden, werd mut 8 
tegen 5 stemmen het voorstel verworpen om de 
verplichte invoering eenigen tyd uittestellen. 

, TOT T G VA N T 
. 

e e ontving afschrift van een schrijven, 
door de commissie van heeren steenfabrikanten 
aan den beer P. o gericht, en acht het in 
het belang der  zaak daarvoor  eenige ruimt e af-
testaan. 

 Heer V. Hasselo 

Steen fabrikant 

Zul f en. 

Uw woord naar  aunleidiug onzer  weerlegging 
van het rapport der  Commissie, benoemd door het 

k t van s over  een grooter 
en normaal steenformaat, nuodzaakt ons een we-
derwoord tot u tc richten, en wel hoofdzakelijk 
omdat gij  ons daarin beschuldigt van zaken en 
handelingen waaraan wij  geheel vreerad zijn, en 
annteekcniiigcn maakt op eene wijze, welke zoo 
uiet tegengesproken, — juist omdat ze van u komen, 
die als eene specialiteit op het gebied van steen-
fabricage zijt beschouwd, — door  nietdeskundi-
gen als onfeilbaar  zouden worden aangenomen. 

n de eerste plaats de vraag, op welke blad-
zijde van ons geschrift is die angst te bespeuren 
voor het maken van steenen van grootere afme-
ting , welke gij  ons toeschrijft.' 

Waar ontdekt gij  de zucht om uw persoon en 
uw oveusysteem iu minachting te brengeni* 

't s ons onmogelijk iets, wal op angst gelijkt , 
te ontdekken, maar uwe upvattiug u in minacli-
te brengen, moeten wij  afleiden uit een paar 
woorden, die uit den zin gerukt, waarin ze be-
hooren, eeue geheel andere beteekenis verkrygen. 

Op pag.  der  weerlegging zeggen wy: 
Zeer  gewaagd vinden wij  het de ovens van den 

beer u als model voor te stellen; niet één 
woalhteenfabrikant van eenige beteekenis die ze 
gebruiken kun, eu zij  zelfs, die zich door het 
nieuwe hebben doen verleiden en inrichtingen 
volgens o hadden, hebben dut systeem weder 
moeten verlaten. 

r  hebt gij  u boos gemaakt, door het 
woord verleiden als eene persoonlijke handeling 
uwerzijds op te vatten , en de woorden waalstecii-
fabrikan t van eeuige beteekenis te begrijpen of 
die beteekenis eene maatschappelijke deugd aan-
duidt . 

k dut u by herlezing de eerste lessen 
der  zinsontleding ziju tc binnen geschotun, zoodat 
het onnoodig zal zijn te verklaren dat geene be-
dekte beleediging in onze bedoeling lag. Niets 
dan zaken hebben wij  behandeld, en wanneer 
onze zienswijze ul moge verschillen, dat toch het 
noblesse oblige onze leus blijve. 

Nota nemende dat gij  u slechts gedeeltelijk aan-
sprakelijk stelt voor den inhoud van het rapport , 
cn u volgende by het zakelijke der  uuuleekeningen, 
zien wy op pag. 4, dat door ons niet bewezen is 
dat de kosten tot vervaardigen van steeu te laag 
gesteld zyn, en wy slechts met groote cijfers ge-
schermd hebben. Wy antwoorden daarop: 

Waar worden 1000 steenen gestookt voor ƒ 2? 
n bet algemeen komt de brandstof op ƒ 3 per 

1000 tc staan, en wanneer wy uu uwe opgave 
als waarheid aannemen, is bet dun niet by uit-
zondering dat gy voor  dien prys fabriceert. 

e gulden verschil op een bedrag van ƒ 5 . 12 
zul de uitdrukkin g veal te laag wel wettigen. 

Nog grooter zou het verschil ziju , indien wy' 
den geheelen kosteuden prij s der  steenen genoemd 
hadden, zooals oprichtingskosten, rente vau ka-
pitaal , paarden, enz. 

Uut wij  het met cijfers in betrekking tot het 
maken van steenen niet zoo nauw genomen 
hebben uls gij  wenschtet, is ouk ul oorzaak dut 
het door u gestelde ' / 3 voor  meerdere grondstof 
vuor het grooter  formaat niet besproken is. 

n hel oorspronkelijke rapport huldigt gy de 
stelling, als gaande op de \ 750 waalsteen en 
500 nieuw furmuat , dat geeft uuu groudstof per 
1000 voor de eerste soort t 3 . eu voor de 
tweede soort 2 1 . , dus eeu verschil van 50u/ 0 in 
plaats van 33%. 

k begrijpt g$ nu beter  waarom de ver-
hoogiug 45% moet bedragen. 

Geheel misplautst vinden wij  uwe aauleekenin-
gen op de opgedane ondervinding door de fabri -
kanten , in onze weerlegging genoemd. 

Uwe bijzondere ambitie iu het vak op prij s stel-
lende, ontzeggen wij  u het recht te beweren, als 
zoude by anderen de lust om hunne zaken na te 
gaan ontbreken. e fabrikanten, door ons ge-
noemd, zyu te geloofwaardig oin hunne handelin-
gen door  zulke insinuation scheef voor te stellen. 
Bij  nader  onderzoek is gebleken dat het genoemde 
aantal vuu 2 ü 3 millioen, waarmede de onder-
vinding is opgedaan, eu door ons by benadering 
gesteld, rui m 3 millioen heeft bedragen, en door 
de werklysten kan aangetoond worden, dat de 
45% verhooging waarheid is. t nit zulk een 
massa 150 duizend puike steen aangeboden wordt 
is licht te begrijpen , en bewy'st niets tegenover 
ons beweren, dat boo grooter dc steen, des tc 
meer  afwijkin g in vorm en kleur. 

e aan teeken mg op ons gezegde over  het oveu-
systeem bevestigt slechts de waarheid vun het-
geen wy beweerd hebben, en was het door  u op 
pag. 8 geciteerde, vervolgd met de daarop vol-
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gende alinea (Alleen voor  fabrieken van kleinen 
omvang en binnendijks gelegen zijn de ovens sys-
teem o van toepassing), dan was het vuor 
de beuordeeling duidelijker , wnarom wij  dat oven-
systeem als bij  uitzondering in gebruik voorge-
steld hebben: slechts door  vij f fahrikanten werd 
liet beproefd , waarvan er  twéé tot nog toe te-
vreden zijn en twee het reeds weder  verlaten 
hebben, en toch bezaten die fabrieken de ver-
eischten, uw systeem te kunnen volgen. 

Cijfer s zullen de uitzondering nog sterker  doen 
uitkomen. 

n de provincie Gelderland worden jaarlijk s 
+ 300 millioen waalsteen gefabriceerd, waarvan 
t 3 millioen volgens uwe wijze van werken, en 

nu vragen J u, of dit de uitdrukkin g niet wet-
tigt dat de fabrikan t van die 3 millioen steen 
bij  uitzondering eene andere wyze van werken 
volgt? 

Ten slotte zegt gij , dat gij  u ten volle over-
tuigd houdt, dat het vervaardigen en bakken van 
grootere steenen geen bezwaar  behoeft op te le-
veren. r  wy sommeeren u aan tc wijzen, 
waar  wij  het tegendeel beweren. 

e quaestie in het rapport loopt ook niet over 
het al of niet kunnen maken van grootere stee-
nen , maar ol ze zoodanig te vervaardigen zyn , 
dat daarmede beter en goedkooper  metselwerk te 
maken is; het laatste hebben wij  getracht tc 
weerleggen, en uw woord tot ons versterkt ons 
zelfs by die meening. Ook de door u genomen 
proef blijven wij  onder de zoogenoemde kamer-
proeven rangschikken. 

Om uwen wensch voldaan te zien, jongens van 
12 en 13 jaar tc vrijware n voor  zwaren en afmat-
tenden arbeid , verwijzen wij  u naar  Opmerker 
van den 13 i 1871, waarin die quaestie reeds 
in deu breede besproken is en tot oplossing een-
voudiger  middelen worden aan de hand gegeven 
als de door u aanbevolene. 

Arnhem, September  1870. 

e Comminute benoemd door heeren 
sti-enfa.br iktmten, 

S VAN . 

. J . . 

G. . . 

J . J . VAN AJO  VAN . 
C. . . 

G. W. . 

S. . VAN . 

ADVERTENTIE N 
 Opmerker

mer

_ . 

. 
Op g den 25 September  187G , des mid-

dags te twaalf uren, zal door  Burgemeester en 
Wethouders der  gemeente  in tegen woor-
digheid der  Commissie van Fabricage, op het 

s  worden: 

le perceel,  en grondwerken; 
2e » Opbouw en afwerking; 
3e

 teekeningen liggen ter  inzage en overne-
ming aan de stads-timtnerwerf, op eiken werkdag 
de besteding voorafgaande, van 's morgens te 10 
uren tot 's namiddags te 4 uren, alwaar de be-
stekken verkrijgbaa r  zyn gesteld, ad vijftig cents 
voor het ie en 2e perceel, en Hen cents voor 
het 3e perceel. 

Verlangde ophelderingen enz. zijn bij  den ge-
meente-architect te bekomen. door  wien op Vrij' 
dag 15 en 22 September, des voormiddags te 
elf uren. aanwijzing in loco zal worden gedaan. 

r de E S -
O worden vóór of op den 15*n September 

n hare kantore. Boompjes40, aanbiedingen 
ingewacht: 

e voorwaarden van levering zijn van heden af 
verkrijgbaa r ten kantore voornoemd tegen beta-
lin g van / 1 . 

E. . . 

T E 

 eu schetsen op aativraye. 

 en S der ge-
meente  zullen op

 des middags ten 12 ure, ten 
, in het openbaar  bij  enkele inschrij -

ving doen aanbesteden : 
o.

b.

e voorwaarden dezer  aanbesteding zyn uit-
sluitend te verkrijgen ter j  der  gemeente, 
voor  die sub a genoemd (met bijbehoorende teeke-
ning) tegen betaling van f 1, voor  die sub b 
tegen betaling van ƒ 0 . 7 5, en liggen voorts ter 
inzage ten kantore van de afdeeling  Wer-
ken , tijdelij k gevestigd in het voormalig Oude-
manhuis. 

n worden verstrekt aan hel bureau 
van den r  der  Publieke Werken des voor-
middags van 10—12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

Amsterdam, N TEX . 

5 September  1876.  Secretaris, 

E . 

E 

. 
 EN S VAN

 zijn voornemens, op Woensdag den 20 
September 1870, des namiddags ten 1 ure, ten 

e aldaar  aan te besteden: 

Alles nader  omschreven in het bestek en de 
voorwaarden met de teekeningen die. op de ge-
wone dagen en uren, ter  lezing liegen op de 

 Secretarie en het Stads Timmerhuis 
te  en ook voor  den prij s van ƒ 1 , — 
verkrijgbaa r  zyn by Wed. P. VA N E 
en ZOON, Boekdrukkersin den Houttuin n" . 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan ge-
meld Timmerhuis. c aanwijzing zal plaats heb-
ben op  den 11 en en 18en September 
1870, des morgens ten 9% ure, bij  het Spoorweg-
station  het  (Fijenoord). 

e Aanbesteding. 
 cn S der ge-

meente  zullen
 des middags ten 12 ure, ten 

e , in liet openbaar  by enkele inschryving 
doen aanbesteden: 

o.

i>

e voorwaarden dezer  aanbesteding met bybe-
lioorende teekeningen zijn uitsluitend te verkrij -
gen ter j  der  gemeente, tegen betaling van 
/ 2 voor  elk der  sub a en b genoemde werken, 
en liggen voorts ter  inzage ten kantore van de 
afdeeling  Herken) tijdelij k gevestigd in 
het voormalig Oudemanhuia. 

n worden gegeven ten kantore van 
den Stads Architect , aan den Stads Timmertuin , 
des voormiddags van 10—12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

Amsterdam , N TEX . 

2 September  1870.  Secretaris, 

UE . 

e van Financiën. 

G l  VOO  'S S ZEGEL. 
Ue voorwaarden voor de levering van het pa-

pier  voor 's s Zegel, gedurende het jaar  1877 
liggen ter  inzage aan het Algemeen Zcgelkantoor 
op bet Binnenhof te Gravenhage, ann dc -
tion der e en n te Amsterdam, 
Arnhem,  en
en nnn de kantoren van het Zegel te Utrecht. 
Zwolle, Groningen, Assen en Hertogenbosch. 
Zi j  zijn aldaar, zoolang de voorraad strekt, kos-
teloos verkrygbaar. 

Aanbiedingen met opgave van den prys per 
riem voor  ieder der  zes soorten zegelpnpier in 
artike l 5 der  voorwaarden aangeduid, worden 
bij up gezegeld popier  geschreven billet inge-
wacht by het t van Financiën, afdee-
ling , vóór of uiterlij k op den 30 Sep-
tember  van dit jaar. 

. F r . , 
" 

bij . 

 van

en

E AUENTE N VOO , 

Boompjes N".  54, 

W G 

 16 tot 22 . 

Nieuwe liggende Patent 

, 
Zal in werking te zien zijn voor  bet per«en van 

: 

k „de e " 

n of vervaardigen en herstellen alle soor-
ten van  cn andere

 in vij f kwaliteiten 

. 
Op het bureau van een Architek t wordt ver-

langd een zeer  bekwaam 

:

Salaris naar  bekwaamheid. 
Brieven franc», r  A aan de e van 

dit blad. 

S &  VAN . 
, 

Nieuwehaven N.zijde 55, i n . 

. 
r of van wegt

 nj 
wurden 

: 

e tijdsbepaling, volgens Art . 8 van Bestek 
N" . 2 is verlengd met 5 naanden, cn alzoo ge. 
bracht op 15 maanden. 

Onmidilelij k na de goedkeuring van de besteding 
kan de aannemer met hei werk aanvangen. 

e last daartoe zal hem evenwel niet gegeven 
worden vóór den 1e n Apri l 1877. 

e bestekken zijn op franco aanvrage,

 tc
en bij  den r te Stratum. 

Aanwijzin g op het terrein wordt gedaan, voor 
hot gedeelte BoxtelSt. Oadenrode,

 beginnende bij  de Ontlastsluis 
te St. Ordciinnle, des morgens ten 9 uur , en voor 
den Esschen-stroom

 S., beginnende bij  de Watermolen te (lister-
wijk, des morgens ten 9 uur. 

g te bekomen
 te Stratum. 

n in te zenden vóór of op 
den  bij  don Secretaris-
Periiiinginecster te Boxtel. 

Opening dei billetten ; op het s te Boxtel 
 des middags ten 12 ure. 

Verwarming- en 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, wurm 
water ol stoom. 

Boompjes, nieuw nommer 54, 

. 

.  &. ZOON , 
s te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

E N 

door  wie ook 
Nederland aangenomen oj; 

VAU . S , 
geeft berigl dat door  haar tot eenige A G E N T E N voor  den 

verkoop van  zijn aangesteld: 

S &  C ». te A m s t e r d a m en 

E T & . C " . tu , 

het  inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel 
gelijke voorwaarden als aan de g N». 3, te Amsterdam. 

k van , Specialiteiten in 
, , -

en . 

N VA N , 

Vi \ N N , 

 S . 

e s zijn stoeds in diverse afmetin-
gen voorhanden, of kunnen anders in zeer  korten 
tyd worden geleverd. 

li . Sc i. COOL,

.  te . 
 en N van

voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten van 
 en  en 

 enz. enz 

A . 

Prys voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
éiSn regel ad ƒ 10.— 
twee regels »  15.—. 
dri e regels  . 20.— 

r  y.lrr  * Camp, Amsterdam. Alle bftuft'onia-
mwlni iu vemnii, gips, eni, l'nrtlaiid-Ccmeli l i fl,ü  per l 

reker  * , Arnhem.

n te Vrlp te koop, allei-
gunstigst golegen. Adres den r  VA N -

N BAC E , te Arnhem. 

 G. W . E  k C»  F. W. T  1). . 

Elfde . ï». 38. Zondag 17 Septembe 1876. 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Vencbunt Zoudiga. Prg» per  maniok-n ƒ 1.115. n -bonuwrt zich voor 
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 TOT O VA N T 
. 

t rapport , uitgebracht tloor  eene t'oinmissio 
uit het k  van s om-
trent de vergrooting van het steenformaat, werd 
iu dit weekblad meermalen besproken, tiet on-
derwerp is vooral voor  ons land van groot be-
lang, en mogen de zienswijzen omtrent de door 
de Commissie voorgestelde afmetingen uiteenloo-
pen , de wrijvin g van gedachten kau niet anders 
dan gunstig werken om de belangstellenden voor 
le lichten. t rapport ontmoette tegenspraak bij 
vele fabrikanten en een zevental hunner, daartoe 
iu Commissie gesteld, somden dc bezwaren op in 
eene brochure, die den leden van het t 
werd toegezonden. Ue fabrikan t P. llassclo te 
Zutfen, die een ijveri g deel aan het onderzoek 
der Commissie van het t genomen en de 
proeven geleid had, liet de wederlegging niet on-
beantwoord cn gaf eene brochure in druk uit , 
tot titel voerende  woord naar aanleiding 
der wederlegging" enz. e steenfabrikunteri ver-
meenden het stilzwijgen niet te mogen bewaren 
en zonden den heer . o een schrijven, dot 
in het voorgaande nommer van  Opmerker 
werd afgedrukt. t i l niet meer  dan plicht-
matig den heer o het woord te geven, nu 
de strij d naar de kolommen vnn dit weekblad is 
overgebracht en der  redactie zijn antwoord aan 
de Commissie van heeren steenfabrikantcn werd 
toegezonden. Gaarne wordt daaraan cene plaats 
ingeruimd. 

Aan de Cummissie benoemd door 
heeren steenfabrikanten. 

n goode orde ontving ik uw schrijven van G 
September, benevens het mij  door  u toegezonden 
eiempluur  van  Opmerker, waarin gij  uwe mis-
sive hebt doeu afdrukken. Ontvangt wel mijn 
dunk voor de tuezeuding vau beide! 

f «ii courant heb ik met aandacht, met 
inspanning gelezen, met grootere inspanning her-
lezen , en daarbij  uw wenk mij  teu nutte gemaakt, 
m> mij  de lessen der  zinsontleding te herinneren. 

t laatste vooral wus waarlij k wel noodig. Van 
sommige zinnen toch lag de beteekenis zoo diep 
verborgen, dat ik die slechts met moeite vinden kou. 

Thans zult gij  zeker  wel eenig antwoord van 
mij  verwachten. Welnu, ik ben gaarne bereid u 
dat te geven. 

CÜj vraagt: >>op welke bladzijde run ons geschrift 
is die Ongel te bespeuren voor het maken van 
sirenen van grootere afmeting, welken gij ons 
toeschrijft? Waar ontdekt gij de zucht, om uw 
vertoon cn uw oeensgstecm in minachting te 
brengen V 

Op de eerste vraag antwoord ik u: die angst 
doorstraalt uwe gansche wederlegging. En op de 
tweede geeft mijn geschrift u antwoord, waarin 
ik duidelyk, naar ik geloof, mijne bewering heb 
gestaafd. 

»Gij hebt u boos gemaakt", zegt ge, «door de 
wnorden .-  van eenige betee-
kenis le begrijpen, of die beteekenis eene maat-
schappelijke deugd aanduidt." 

Neen, mijnheeren! /uo heb ik die woorden 
niet begrepen. 

Wi e tal nu de deugd van een steenbakker  gaan 
afineten naar  het uuntul steenen, dat bij  vervaar-
digt/ Zoo dwaas zijt gij  noch ik. Zelfs zal men 
immers de waarde van eeu steetifubrikutit . als 
loodanig, niet gaan berekenen naar de hoeveel-
heid, maar  wel naar  de hoedanigheid der  steenen , 
die hij  maakt. k heb alleen, iu de bedoelde 
Woorden , een weinig grootspraak gezien, meer  niet. 

Wat gij  verder  «egt, dat gy met bet woord 
verleiden en met uwe beoordeeling vuu mij » oven-
systeem geeue bedekte bedoeling hadt my te be-
leedigen, ik antwoord u daarop: de zucht, om 
"tij n ovensysteem in minachting te brengen, spreekt 
duidelij k uit uwe woorden. Om die zucht te ont-
dekken, behoef ik mij  waarlij k de eerste lessen 

r  zinsontleding niet te herinneren. 
Te duidelijker  zie ik uw toeleg, daargy, over 

mijn systeem sprekende, u van eene grove on-
waarheid bedient, door  namelijk le verzekeren : 
dat zij (dus allen) die inrichtingen volgens Hasselo 
hadden, diens systeem hebben moeten verlaten. 

e leugenachtige mededeeling is moedwillig ge-
daan. s een uit uw midden wist beter; in 
elk geval had uwe leus : Noblesse oblige, u moeten 
aansporen vooraf te onderzoeken. Ue waarheid , 

 ik iu  brochure schreef, is deze: 
Slechts twee vuu de vij f zyn tol liet oude terug-
fceerd, schoon beiden, blijkens hunne brieven, 

over de uitkomsten uitstekend tevreden waren. 
Na de/e opmerking, zult gij  hel mij  zeker  niet 

euvel duiden, dat ik uwe verklaring , dat geeue 
bedekte beleediging in uwe bedoeling lag, niet 
kan aannemen. 

Of wat zoudt gij  zeggen, wanneer  een u vijan-
dig i -rl i tl eene som gelds ontnam, en hij 
verklaarde u , geene bedoeling te hebben gehad, 
om u te bestelen? Zou uwe noblesse u niet ubli -
geeren hem toch een dief te noemen? 

Gij  doet mij  de vraag: tuxutr ivorden
steenen voor twee gulden gestookt?" k antwoord : 
ten mijnent. l kost mij  de brandstof minder , 
nooit meer. n zomer zelfs kostte mij  die nog 
minder  dan een en een lialven gulden. Volgt nu 
uit het feit, dat u de brandstof dri e gulden per 
1000 steenen kost, de onmogelijkheid voor  een 
ander, om veel goedkooper tc stoken? En moet 
daarom mijn opgaaf aan het t als onjuist 
worden geacht? 

 grooter", zegt ge, »zou het verschil zijn , 
indien wij den geheetcn koslendcu prijs der stee-
nen genoemd hadden , zooals oprichtingskosten , 
rente van kapitaal, paarden, enz." 

, mijnheeren! ben ik het volmaakt met u 
eens. n kan op deze wijze de steenen zoo duur 
maken, als men zelf maar wil . e fraaier en 
kostbaarder  men zijne fabriek inricht , hoe meer 
rente men van zijn kapitaal moet geven, hoe 
meer  paarden men bezigt, enz., hoe meer  deu fa-
brikan t zeiven zijne steenen zullen kosten. 

Zoo zal, omgekeerd, de prij s verminderen, 
naarmate men zijne fabriek meer  eenvoudig eu 
minder  kostbaar  inricht , minder  rente behoeft te 
rekenen, alleen paarden voor  het noodige werk 
en niet voor  zyn plelaier  gebruikt , enz. 

Gy' beschuldigt mij  te hebben beweerd, dat an-
dereu de lust ontbrak , um hunne zaken na te gaan. 
Wild e ik handelen in denzelfden trant als gij , ik 
zou u sommeeren mij  aan te wijzen, waar  ik dat 
beweerde. h liever  wil ik u verzoeken eens 
duidelij k te herlezen, wat ik in mijne brochure 
schreef. Gij  zult dan tevens uwe andere beschul-
digingen, als zou ik geïnsinueerd en handelingen 
scheef voorgesteld hebben, zeker  wel gaarne wil-
len terugnemen. : noblesse oblige? 

e fabrikanten duor u genoemd, zegt ge, zijn 
geloofwaardig. 

t is niet onaardig, dit mede uit deu mond 
van een dier  fabrikanten zeken te vernemen. u 
evenwel blij f ik de voorstelling zeer  overdreven 
noemen. Een der  proefnemers toch was lid uwer 
commissie. g het dus, up zijn minst, niet 
vreemd schijnen, dat deze u omtrent zijn eigen 
werk niet beter  wist iu te lichten? 

Eerst liep de proef of er  3 a 3 millioen. Thans, 
bij  nader  onderzoek, over  rui m 3 millioen. t 
onderzoek, mijnheeren, evenals dat teu opzichte 
van mijn ovensysteem, had moe ten plaats hebben 
vóór bet schrijven uwer  weerlegging, niet daarna. 
E u , waar gij  nu zelf zoo in deu blinde naar 
cijfer s grijpt , mag ik tiaar  niet van overdrijvin g 
spreken ? 

Gij  zegt: tdal uit zulk cene massa" (dat is 
derhalve uit 2 a 3 of rui m ( millioen) nibi) dui-
zend puike steewn worden aangeboden, is licht 
te begrijpen, en bewijst mets tegen ons beweren , 
dat, hoe grooter de steen, ties te meer af wijking 
in vorm en kleur. 

Wel, mijnheeren, het bewijst uok niets vuur 
uwe bewering. e uien van zulk eene massa 
zoo'n gering aantal puike steenen verkrijgt , is 
mij  een onverklaarbaar  raadsel. k wil aannemen, 
dut er, bij  het vervaardigen dier  steenen, eene 
aanhoudend sterke droogte heeft geheersebt, en 
er dientengevolge, overeenkomstig de opgaaf der 
fabrikanten op pag. 0 uwer  weerlegging, 50%, 
zegge vijfti g percent, zijn gebroken, dan blijven 
er van dri e millioen 1 m i l l i o e n over. Nu moet 
meu toch al zeer  buitengewoon onbedreven iu het 
stoken  om, vau dit laats ie getal, niet mi li -
stens een millioen puike stecueu te verkrijgen . 

n het verdere gedeelte van uw artikel slooft 
gij  u uit , mij  te doen begrypen, dat ik , by uit-
zondering, eene andere wyze van werken volg. 

r  waartoe zoovele woorden en zoo groote cy-
fers tot betoog vuu iets, dat mij  evenzeer  als u 
allen bekend is? Al die woorden en cyfers even-
wei zyu volstrekt geen bewy's, dat ook anderen 
niet op dezelfde wyze zouden kunnen werken als ik . 

Voorts duidt ge het mij  ten kwado, dat ik als 
mijne overtuiging heb uitgesproken : dat het ver-
vuurdigen en bakken van grootere steenen geen 
bezwaar  behoefde op te leveren; en sommeert ge 
mij u aun te wyzeu, waar  gy' hel tegendeel be-
w een let. k vraag: i gy niet luik eenang* 

stig bezwaar  hadt gekoesterd tegen de invoering 
van een grooter  steenformaat, waartoe dan zulk 
eene beweging, eerst iu uwe wederlegging, nu 
in  Opmerker? 

Wil t ge mijne proef als cene kamerproef blij 
ven beschouwen, — als het u tot genoegen zijn 
kan, gun ik u gaarne die pret. e proef was 
zeker  geene monsterproef vun 2 ü ;t of rui m .'
millioen. Ook braken er  geene ">0 percent van 

, hoe klein ook , ik verzeker u, zij  was vol-
doende, otu mij  te brengen tot de overtuiging, 
die ik neerschreef. 

 Opmerker, van 13 i 1871, waarnaar  ge 
mij  verwijst, bel» ik niet gelezen, tfetis mij  der-
halve onbekend, welke eenvoudiger  middelen gy 
aan de baud hebt gedaan, om jongens van 12 en 
13 jaar  te ontlasten van bezwnrenden , afmattenden 
arbeid. Of die middelen echter  wel zoo eenvou-
dig zyn, als gij  voorgeeft, meen ik te mogen be-
twijfelen. s tot heden, dus na een tijdsvei-
loop van bijna 51/, jaar , schijnen die middelen 
nog niet te zijn aangewend. 

n nu. mijnheeren  Wat gij  ook verder  over 
de zaak in quaestie schrijven moogt. gij  hebt er 
thans mijn laatste woord over  ontvangen. k 
eindig met deu wensch alleen , dat gij  , er  meer 
over  schrijvende, uwe leus : noblesse oblige, beter 
jegens mij  zult betrachten, dan gij  lot heden heb! 
gedaan. 

Zutphen, 12 September  187Ü. 
. . 

Getrouw aan het beginsel om naar  vermogen 
mede te werken lot het verspreiden van licht in 
deze quaestie, waarbij  de kosten van fabricage 
een voorname rol spelen, acht de redactie het 
zich tot plicht de hieronder  staande mededeeling 
il l ruimer  krin g te verspreiden. Zij  werd haar 
door  een zeer  bevoegde band toegezonden en het 
doet baar  alleen leed den naam van den opstel-
ler  niet te mogen mededeelen. 

e mededeeling vol^t hieronder  : 

r de heer o iu  Stoompost van 
den 27 Augustus aangaande de invoering van 
een grooter  normuulforinua t voor  het bakken van 
metselsteenen doet uitkomen, of het door  hem 
en cons, dienaangaande uitgebracht rapport onfeil-
baar is, kau bet misschien nutti g zijn eenige 
becijfering van voorbedoeld rapport na te gaan. 

n de hier  b 'doelde brochure is tot hoofdleid-
diaad aangenomen, dat van het groot of nieuw 
formaat 500 stuks, en vau den waalsteen 750 
stuks in den kubieken meter  gaan: dus is een 
groote steen of nieuw formaat — l ' / s waalsteen. 
Tegen deze verhouding zijn vele abusieve becij-
feringen in voorbedoelde brochure gemaakt. 

Zie blads. 7 aangaande de koeten van het steen-
maken; daar  wordt het dagwerk van 8000 groot 
formaat berekend als van de aardwerken om de 
klei of modder  gereed te maken vau 8000 kleine 
of waalsteeneii; daarvoor is gesteld ƒ 2 . 3 0, dus 
moet voor  het groot formaat, dat 1 '/j  waalsteen 
heelt, gesteld worden ƒ 2.30 + ƒ 1 . 15 — ƒ 3 . 45 

en daarvoor is gesteld i> 3.00 
id. van het vervoeren ƒ 0 . 70 4*  ƒ 0 . 35 = » 1.05 
en daarvoor is gesteld  0.80 

Aangenomen 8000 stuks per  dagwerk en 500 
stuks nieuw formaat per  dan zijn daurvoor 
rui m 10  ' klei noodig, doch men moet zeker 
aannemen, dat men daartoe 18 3 droge klei 
noodig heeft. Om «leze 18 3 droge klei te 
vervoeren, heelt de heer o ƒ 1 . 35 gesteld, 
daar de meeste fabrikanten de droge klei 2 ü 
3Ut> Strékkende meters en nog verder  moeten 
vervoeren, daarvan zal elk deskundige zeggen dat 
ƒ 1 . 35 wel 300% te min is. Op enkele fabrie-
ken , waar  geen roofgrond te verwerken is, zal 
men de x 3 droge klei voor  ƒ 1 . 35 uit bet 
land kunnen steken en op de wagens leggen, 
doch niet vervoeren, maar  de heer o schijnt 
zonder  puarden of stoomkracht te kunnen ver-
voeren. 

Verder  wordt ook gesteld, dat de grondstof 
,<!.  klei) ƒ 0 . 80 per  waalsteen zal kosten, dus 
dit voor het groot formaat 1 = ƒ 0 . 80 -f-
ƒ 0 . 40 = /"1.20; daarvoor is ƒ 1 . 07 gesteld. 

Op blad/. 0 staat, dat meu perkt 1 specie noo-
dig heelt voor  deu waal steen 0.178 
en voor  het groot nieuw formaat . . 0.150 
dus eene besparing van 0.022 
dut zou eeue busparing opleveren van 20 ten 
honderd; dat is immers maar  rui m 12 ten hon-
derd. Wurd t aangenomen, dat de 100 kop bas-
terdspecie ƒ 0 . 00 kost, dan geeft dit eene bespa-
rin g vau 20 cent. 

Op bladz. 11 wordt bet metselloon beschreven; 
daar  staat dat een bekwaam metselaar in 10 
werkuren 2 3 gewoon metselwerk kan maken 
van den waalsteen, en van het nieuw groot for-
maat 2.820 3 , terwij l op bladz. 10 staat, dat 3 
man in 55 minuten 1.004 1 van het nieuw 
formaatsteen hebben gemetseld: dat zou dus in 
10 werkuren 17.5 , of per  man 5 : dus 
nog al verschil, nietwaar  f h gued bezien 
schijnt de becijfering over het metselluon geheel 
abusief. 

Verder  wordt nog gezegd dat een opperman 
meer  gewicht van liet grout formaat steen dan van 
den waulsteen kan dragen!!! 

Uit de gegevens blijkt , dat den heer  Gosschalk 
niets van liet sleenbakken bekend is, omdat het 
Voorstel door  hem gedaan onmogelijk is te ver-
krijgen ; bet is een onwederlegbare waarheid, 
dat geen een steenbakker  op dezelfde fabriek al 
zijne steenen aan de opgegeven maat kau bak-
ken; het zal bij  elkeu fabrikan t blijken , dat de 
harde vlakke klinker s minstens centimeter 
dunner, smaller en korter  dan hard boerengrauw 
of rood zijn , en waar de klei vet is, zal het ver-
schil nog grooter  zijn. 

t is onbegrijpelijk , dat men, na eene zoo on-
volledige opgaaf als in de brochure voorkomt, de 
kosten vau deu gebakken steen wil doen gaan, om 
daarna het voor- of nadeel vun het groot of klein 
formaat te beoordeelen, omdat er  nog zooveel 
onkosten en becijfering in aanmerking moeten 
komen. 

Eerstens beeft de heer o op geen afval 
gerekend, terwyl het een onwederlegbaar  feit is, 
dat van groot formaat bij  het drogen en stoken 
meet, en aanzienlijk meer  stukken komen, dan 
van een klein formaat, behalve als bet gelul stuk-
ken gelyk is, dan komen van het groot formaat 
nog 50% meer  hoopstukken, omdat deze 50% 
grooter  dan de waalsteen zijn, wel te verstaan 
alles per  kubieken meter tot de hoofdsom te be-
rekenen. 

Verder heeft men noodig gebouwen, ovens, 
droogloodsen , gereedschappen , zand , paarden , 
rente van aankoop, van aanleg vau de ovens, 
enz. euz., van bedrijfkapitaal , dat alles kost van 
het groot nieuw formaat 50% meer, otudat deze, 
zouals hiervoren gezegd is, 50% grooter  zijn. 

Ook vuu sclieepsvrachteu, karvrachten enz. enz. 
Vervolgens mag wel iu aanmerking genomen 

worden wat tegen bet invoeren van het nieuwe 
groot formaat is : 

Eerstens, dat alle bestaande ovens dan niet 
meer  bruikbaar  zijn cn daarom afgebroken en 
nieuw gebouwd zullen moeten worden. 

Ten tweede: als men aan de werken voor  het 
k de haide sourten kan verkoopen, aan wien 

moet men dan de mindere soort (40%) verkoo-
pen!' Zullen de burgers hunne gebouwen (mu-
ren) bij  de invoering van een grooter  formaat 
ook dikker  maken? als zij  daar  buiten kunnen 
zeker  niet: dus zal een nieuw groot formaat ook 
ten nadeele der  burgers worden ingevoerd ; en 
ten laatste, als men wil bijbouwen, of gebou-
wen van waalsteen gebouwd wil repareeren, hoe 
zul men dat doen? 

E . 
The  behelsde onlangs eeu 

lezenswaard urtike l over  Nederlandsch Guyana, 
dat voor de Wetenschappelijke Bladen vertaald 
werd met tal vau aunteekeningen: goede, over-
tollige en één ongemeen merkwaardige. e noot, 
waarin beweerd wordt, dat men onder de keer-
kringen gezonder  dan iu eenige streek van Neder-
land kan leven, had wet achterwege kunnen 
blijven. Slechts één feit dictie als tegenwerping: 
onder k V vestigden zich tien duizend 
Fraiischen op het vruchtbare e eu tien 
duizend audereti in het onvruchtbare . Na 

e eeuwen was liet bevolkingscijfer  hunner  af-
stammelingen onder de milde keerkringen negen 
duizend en in het gure noorden een millioenï 

r  ongemeen geleerd is de aunteekeniug op 
bl. 103 der  Augustus-alleveritig. e Britsche 
schryver  bad gezegd: «Publieke gebouwen kun-
nen, volgens de Afrikanen , niet te grooi wezen. 

e meest begaafden van hun geslucht, de oude 
Egyptenaren, waren, wut het nabootsen vau vor-
men betreft, iu geen opzicht veel verder — — 
de ruim e vergaderzaal en de wyde omheining 
van een paleis in a of een vergader-
plaats van negers iu Suriname zijn de wettige, 
ofschoon ietwat zwakke en verbasterde afstamme-
lingen der  reusachtige bouwwerken vau " 

e Engelsche scliryver  onderstelde stilzwijgend, 
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dat ieder  hierby denken zoude aan de bouwval-
len van k en r  in bet oud-Egyptische 
Thebe. t bleek ook uit het verband. r 
hij  rekende buiten zijn vertolker. e schijnt 
in zyn woordenboek  niet gevonden, maar 
toen Carnuc opgeslagen te hebben, en vergast 
nu zijne lezers op de volgende geleerdheid : «Car-
nac, een dorp in het Fransche departement -
lub.in , beroemd wegens een oud gcdenkteekeu, 
vermoedelijk van druïdischen oorsprong. t be-
staat uit 1200 ruwe obelisken van graniet, die 
van twee tot zeven meters hoog zijn" , enz. 

't s prachtig! e Gallische druïdenpiiesters 
schijnen dus naar a verhuisd te zijn. 

n moet al zeer  weinig oog voor  bouwkunst 
en al zeer  veel familie-zwak bebhcn om familie-
trekken te vinden tusschen Gallische gedenktec-
kenen der  druïden vnn twee meters hoogte en oud-
Egyptische tempels. 

En zulk een noot wordt gestempeld dooi'  den 
hoofdredacteur  J. C. van ! Zulk 
een noot komt voor  in  wetenschappelijke" bla-
den! n heeft zeker  met i begrepen: 
 Publiek kan niet lezen." 

H., 2 Sept., '70. . v. E. 

E . 

 de

Er gebeuren in ons land soms vreemde din-
gen, niet 't minst op 't gebied van Nijverheid en 

. Uw opmerkzame Opmerker aarzelt dan 
ook niet, die abnormale verschijnsels wereldkun-
dig te maken, om zoo mogelijk een beteren toe-
stand in 't leven te roepen. r  de trouwe 
lezing van uw blad kwam echter  soms wel eens 
de gedachte bij  mij  op, dat wij  toch al een erg 
achterlik volk waren, dat alles even vreemd bij 
ons toeging, en ik uitte de verzachting: ach! dat 
toch een vreemdeling ooit  Opmerker in han-
den kryge, want bij  hem te lande gaat alles veel 
beter  en verstandiger  toe! 

Zoo dacht ik , mijnheer: maar  ik had toen nog 
weinig van de wereld gezien. t is nu veran-
derd; ik heb hier  en daar eens rondgekeken en 
om u de overtuiging te geven, dat iu andere 
landen ook altij d niet even verstandig gehandeld 
wordt , kan ik niet nalaten u iets mede te dee-
len aangaande een geschiedenis in China, die 
aller  gemoederen in spanning had gebracht, toen 
ik daar  tijdelij k verblij f hield. 

U moet dan weten, mynheer  dc redacteur, dat 
in China een uitgebreide porseleinindustrie be-
staat. e heter  nu de grondstof is, des te fraaier 
en fijner  zijn de voorwerpen, die de nijvere be-
woner  van het pUemelsche liijk"  hiervan ver-
vaardigen kan. 

Wi e over  bijzonder  zuivere kaolin of porselein-
aarde beschikken kan, maakt bij  voorkeur  erg 
dunne en kleine artikelen, b. v. kopjes cn scho-
teltjes; anderen, die zich niet in 't bezit van 
zoo'n zuivere grondstof mogen verheugen, vervaar-
digen grovere waar, waarvan nu het bakken 
bovendien de kleur  ook niet zoo fraai is. h 
hoe 't zij , ieder  fabrikan t deed zooals hem het 
best dacht en de g liet iedereen hierin 
de meest mogelijke vrijheid . , met die 
vrijhei d zou 't gauw gedaan zijn ! 

n China bestaat sinds jaren een foltert»* 
Genootschap of  van wetenschappelijke 
mannen, waarin, als de hooze wereld zegt, ook 
wel eenige niet-wetenschappelijke menschen zit-
ting hebben. Op zekeren dag. toen deze mannen 
vergadering hielden, vroeg één bet woord en 
deelde mede, dat hij  'ter g hinderlij k vond, dat 
in China porseleinen kopjes vervaardigd werden, 
van ik weet niet hoeveel verschillende soorten. 
Ze verschilden van elkaar, zoowel wat afmeting, 
als wat kleur  en hardheid aanguat. j  vond, 
dat daar  een eind aan moest komen. e verga-
dering benoemde toen eene commissie, teneinde 
te dienen van advies. n die commissie numen, 
behalve de voorsteller, zittin g een leeraar  aan de 
Polytechnische School te Nankin en een fabri -
kant van porseleinen voorwerpen te Pekin , be-
nevens nog twee andere heeren. 

e commissie bracht spoedig daarop een rap-
port uit , dat in hoofdzaak hierop neerkwam: 

i« Omdat de oude kopjes te klein zijn en wij 
grootere willen, moeten dc afmetingen volgens 
het nieuwe formaat dus worden, lang l ü . bij 
eene doorsnede van 10 . cn eene dikt e van 
3 m . 2' Uit onze gedane berekeningen is ge-
bleken, dat, niettegenstaande de kopjes volgens 
het nieuw formaat veel grooter  zyn, ze naar  ver-
houding minder  kosten dun vroeger. 9- l de 
groote kopjes veel gemakkelykcr  te hantceren 
zijn dan de kleine, ja dat zelfs uit een te Nan-
kin opzettelyk genomen proef gebleken is, dat 
men in denzelfden tyd meer  kopjes groot for-
maat dan klein formaat tot op eene bepaalde 
hoogte brengen kan. 4' t de vervaardiging in 
kaolin van grootere voorwerpen geen bezwaar  op-
levert, — reden waarom de Commissie aan de ver-
gadering voorstelt, dat zij  de e g 
verzoeke voortaan, bij  aanbestedingen, van gpen 
andere dun grootformaat kopjes te spreken. Ver-
der deelde de commissie nog mede, dat zy de 
overtuiging heeft, dut machinaal gevormde kopjes 
veel harder  klinken dan uit de hand gevormde, 
zonder  daurom nog harder  le wezen, zoodut zij 
voorstelt, dat voortaan het onderzoek naar  de 
hardheid geschiede door  de kopjes te verbrijze-
len en niet, zooals vroeger  plaatshad, door  al te 

n op den klank, en ten slotte drukt e de com-
missie de wenscbelijkheid uit , dat de kleur  der 
kopjes voortaan geen andere moge wezen dan w.t. 

Zoodra dit rapport bekend werd, kwamen uit 
alle oorden des lands fabrikanten van porselein 
te Pekin samen en besloten hunne bezwaren 
kenbaar  te maken. t deden zij  in een rapport 
van 13 pagina's druks. Volgens ben was 1» het 
oude tot nogtoe gebezigde formaat niet maar 
willekeuri g aangenomen, maar  door  de ondervin-
ding aangegeven uls het meest geschikte, en was 

het nieuwe formaat door  niets gewettigd; 2' was 
dc berekening der  productiekosten vnn de com-
missie geheel foutief: 3*  wus de gemakkelijker 
hanteerbaarheid van groote kopjes onwaar  en be-
wees de proef te Nankin niets, als zijnde te een-
zijdi g en in 't klein genomen; \ r sprongen bij  de 
vervaardiging, zoonis bleek uit een opzettelijk 
genomen proef, vele kopjes, alsmede bij  het bakken, 
en moest dus de prij s vun de heelhuids gcblevene 
veel stijgen, zoodut het beoogde voordeel verloren 
zou gann ; .Vis, wat de bewering aangaat omtrent 
de mindere hardheid van machinale kopjes, juist 
het tegenovergestelde waar; en (J*  zouden de fa-
brikanten gaarne weten, welk wil de commissie 
bedoelde als standaardkleur: spierwit, melkwitof 
sneeuwwit.' 

e rwederlegging"  lokte een antwoord uit 
van het lid der  commissie, die zelf porselein-
fabrikan t was. j  vertelde o. a>, dc verant-
woordelijkheid van het gansche rapport niet op 
zich te willen nemen, b. v. wat aangaat de proef 
bet rellende het banteereu te Nunkin genomen, en 
hij  was het zelfs eens met de bewering der  op-
poneerende fabrikanten wat aangaat deu klank 
van machinaal gevormde kopjes. Wat overigens 
de wenschelykheid belrof om kopjes van grooter 
formaat te vervaardigen, persoonlijk kon het hem 
weinig schelen , in eVn opzicht echter  wel, nl. dut 
dan nlgemeen machines in de fabrieken zouden 
worden ingevoerd , en zoodoende jonge kinderen 
niet meer  noodig zouden wezen ter  verrichtin g 
van zworen arbeid. 

Tut zoover  was de stand der  zaak, mijnheer 
de redacteur, toen ik China verliet. d ik geen 
gelijk met le zeggen, dut niet alleen bij  ons soms 
vreemde dingen gebeuren; of wat dunkt u van 
die commissie uit hel

Vij f leden ondertcekenen bet rapporten spoedig 
daarna verklaart één der  vijl , dat hij  voor  alle 
daarin vervatte punten niet verantwoorde lij k wil 
zyn — ja zelfs een der  beweringen, die juist de 
wereld ducht, dat vun hem afkomstig was, voor 
geheel onjuist houdt. d ik geen gelijk met te 
zeggen, dat in China soms veemde dingen ge-
beuren? 

Geloof my uw dienstwillige 
. 

P. S. Zooevcn ontvang ik een brief uit China, 
waarin uien mij  bericht, dat de g hoogst-
waarschijnlij k bet nieuwe formaat verplichtend 
zal stellen. Stel u voor, mijnheer  de redacteur, 
dat onze g een grooter  formaat van waal-
steen maar  nu zou ik over e 

toestanden gaan praten, en dut was mijn plan niet. 

. 

A. . en P. van der  Burg, te . 

g tot de e van het 

- en , zooals 

die theoretisch en practisch wordt 

geleerd cn toegepast op de Schilder-

school van Gebr. A. . en P. van dei-

Burg , te m enz. — -

dam , uitgave van P. . Bazendijk, 

groot folio, 12 Afleveringen. 

n het  uitgegeven 
door  A. Gnauth, architect, eu . , schil-
der te Stuttgart , komt onderstaande beoordeeling 
voor  omtrent het werk onzer  landgeuooten Van 
der Burg, waarvan wij  de getrouwe vertaling 
volgaarne mededeelcn. 

 ln dit zeer  fraai uitgevoerd werk wordt eenc 
eenvoudige en gemakkelijk te begrijpen -
ding gegeven, hoe men de meest gezochte en 
bewerkelijkste - en n spoedig 
kan leoren navolgen. Twee allcveriiigcn hebben 
wij  voor  ons: de eerste bevat een bandleiding tot 
nabootsing van noteboonihout, de tweede tot na-
bootsing van . e s hrijver s zyn 
als degelijke leermeesters bekend, en toonen dat 
ook te zijn in de openbaarmaking hunner  methode. 
Zonder  dat zij  zelfs de geringste kennis van het 
vak bij  den belangstellende vooronderstellen, geven 
zij  in de eerste pluals op afzonderlijke platen af-
beeldingen van de vereisehte gereedschappen (das-
kwast, glnccerkwast, kam enz. enz), vervolgens 
verklaren zij  den aard der  hout- en marmersoor-
ten en toonen dan de wijze aan, hoe die zijn rui 
te bootsen. Zij  gaan daarmede geheel te werk 
alsof de leerlingen voor  hen staan: de kleuren, 
waarmede de grond aangelegd moet worden, zyn 
nauwkeurig aangewezen; de houding van het pen-
seel, elke technische kunstgreep wordt medege-
deeld. n keurige platen helderen vervolgens de 
schrijvers op, hoe de plaat zich na den eersten 
aanleg vertoont en hoe na de laatste glaceering. 

e methode komt ons zoo stelselmatig voor, alles 
wordt op zulk een duidelijk e en bevattelijke wyze 
voorgesteld, dat wij  dit k dringend aan-
bevelen nun allen, die zich door  bet aauleereu 
van deze specialiteit een stnnd in dc maatschappij 
wenschen te verschaffen. Wy gelooven gaarne de 
verzekering van de heeren schrijvers, dat reeds 
herhaaldelijk het geval zich heeft voorgedaan, 
hoe jongelieden, wien bet nau goeden wil niet 
ontbrak , zich duor  een drieiiiuandelykscho bijwo-
ning van den cursus een goede en gevestigde toe-
komst verzekerden. Wy zullen van de volgende 
afleveringen van dit werk geregeld verslag geven." 

Berichten en mededeeliagen. 

B  N N E N  A N . 

 Gravenhage. r  den Gouverneur-Generaal 

van Nederlandsch e is de ambtenaar  op 

nonaetiviteit G. Bruins benoemd tot opzichter 

! *  klasse hij  den Waterstaat en 's s burger-

lijk e en openbare werken; tot landmeter  hy de 

statistieke opname op Java is aangesteld O. . . 
Boretius, thans tijdelij k als zoodanig werkzaam. 

— Bij  beschikking van 7 September, is aan 
de firma  A. Blijdenstein cn Cie., gevestigd te 

, tot wederopzegging, vergunning ver-
leend voor  een stoomsleepdienst op de stroomen , 
rivieren cn kanalen in acht provinciën. 

— y minister!eele beschikking is aan de firm a 
C. vun VVeerdenberg c. s. le , tot we-
deropzegging, vergunning verleend voor  een slooin-
sleepdieust op de stroomen, rivieren en kanalen 
in de provinciën Noord-Brabant, Gelderland. Zuid -

d , , Zeeland, Utrecht cn 
. 

— Volgens verschillende dagbladen zou de -
geering met de Ne e Spoorweg-
maatschappij  in onderhnndellng zijn , om van deze 

j  aan te koopen den spoorweg van 
Batavia naar  Buitenzorg; daarentegen zuu de 

g aan genoemde j  concessie 
verleenen om , onder  rente-garaiilie van den Slaat, 
aan te leggen een spoorweg van Soerakarta naar 

n en van a naai' Tjilaljap . 

— e Stoompost meldt, dat door  dc heeren 
n cn , te , een nieuw 

werktui g is uitgevonden, tut verdieping van r i -
vieren en zeegaten. 

t beginsel, waarop bel toestel berust, is, 
dat eene schroef met snelheid ronddraaiende op 
of nabij  den zandbodem eener  rivier , aan het 
water  eeue zoo aanzienlijke snelheid kan mede-
deelcn, dat hierdoor  dc up den bod.mi der  rivier 
rustende zanddeeltjes in het rivierwater  worden 
gebracht en zoodoende aan de natuurlijk e stroo-
ming der  rivier  gelegenheid wordt gegeven, die 
zwevende stollen mede te voeren, om ze elders 
benedenwaarts, waar  dit minder  ten ongerieve 
voor  de scheepvaart strekt, in eene of andere geul 
te doen bezinken. 

Proefnemingen met het werktui g zijn van -
wege genomen, tot verdieping van den rivier -
bodem van het benedendeel der e , 
teneinde te onderzoeken, in hoever  het ook ge-
schikt zou kunnen zijn , om klei- en vooral vecn-
banken op te ruimen. 

Na een uitvoerige beschrijving van de proef-
neming, zegt de St oom post: 

«Uit het verkregen resultaat bij  de genomen 
proeven schijnt te zijn nl't e leiden, dut een werk-
tuig, behoorlijk saamgeeteld naar  bet door  de 
heeren Van n en s aangegeven 
denkbeeld, een zeer  nutti g hulpmiddel kan zijn , 
om, in vele gevallen, zandplaten en drempels in 
rivieren door  verplaatsing minder  schadelyk of 
belemmerend voor  de scheepvaart te doen zijn. 

o Voor  de beoordeeling vnn de waarde van bet 
werktui g ter  opruimin g vau klei- en veenbnnketi 
was de gedane proefneming niet als voldoende le 
beschouwen. 

e proef beeft echter  de mogelijkheid aange-
toond, um met het bedoelde toestel veen en klei 
op te ruimen." 

e e goedkeuring is 
verleend ann de statuten voor  de Bouwmaatschappy' 
tot verkrijgin g van eigen woningen. t doel der 

y is: lo. het doen bouwen van huizen, 
ingericht voor  woningen volgens de behoeften van 
eeu werkmansgezin en overeenkomstig de regelen 
der gezondheidsleer; 2o. die woningen aan hare 
leden te verhuren; 3o. de gelegenheid hy loting 
open te stellen, dat hare leden den eigendom van 
een perceel met het bedrag der  huurpenningen 
in eigendom kunnen verwerven. e -
schappij  drijf t hare zaken: 1o. met de contributi e 
der leden a 11 cent per  week lot verkrijgin g van 
aandeelen; So. met schenkingen per  jaar  of ineens; 
So, met rentelooze voorschotten; 4o. met bel be-
drag der  geldleeiiingen onder  geheelen of gedeel-
telijken waarborg van de eigendommen en inkom-
sten der . t toezicht op de -
schappij  is opgedragen aan eene commissie van 
notabelen binnen de gemeente Amsterdam woon-
achtig, volgens de bepalingen in deze statuten. 
Tegen afgifte van zoo vele imitantien als elk jaar 
het bedrag van ƒ 5 . 50 uitmaken, heeft elk lid 
aanspraak op een aandeel op naam groot ƒ 5, ren-
tende 3 pCt. e verpanding of het belceuen dier 
aandeelen is verboden en ten opzichte van de 

j  ongeldig. 

h Nanr  aanleiding van een 
daartoe strekkend voorstel van den hoofdingenieur 
van den Provincialen Waterstaat in dit gewest, zal 
eene wijziging worden gebracht in de dienstkrin-
gen en standplaatsen der  opzichters van dien 
Waterstaat, en wel in dier  voege, dat de provincie 
tnstede van 12 slechts 10 dienstkringen zal tel-
len , en als standplaatsen dier  opzichters zullen 
worden aangewezen de gemeenten Oss, Boxmeei, 
Veghel, , Eindhoven, Tilburg , , 
Oosterhout, Eijnaart . e wijziging 
zal in werking treden met 1°. Januari 1877. 

. e bouwcommissie der  studenten-socië-
teit heeft bekend gemaakt, dat tien ontwerpen 
bij  haar  zijn ingekomen naar  aanleiding der  prijs -
vraag voor  een Sociëteitsgebouw. 

e prij s werd toegekend aan den heer  F. J. 
Nicuwenhuis, architect te Utrecht, gewezen nd-
sistent aan de Polytechnische School en thans be-
last met de restauratie van den m te Utrecht, 
terwyl op verzoek der  Commissie de heer  J. . 
de . architect te Amsterdam, zich bekend 
maakte als inzender  van een tweede plan, dat 
eveneens als een zeer  gelukkig geslaagde oplos-
sing mag beschouwd worden 

e prijsvraag was onder  de leerlingen on 
oud-leerlingen der  Polytechnische School uitge-
schreven en de bouwcommissie der  Sociëteit werd 
bij  de beoordeeling door  de heeren E. Gugel, 
hoogleeraar  en G. S. , leeruur  aan de Poly-
technische School, bygeslaun. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

. nep*. 

, tc 11 ureu, door  gccomniitt. uit het 
hoofdbestuur  van het waterschap Fiveliugo, iu het 
gomconeluudsltuis; lo. het ruiden eu opschooneu vnn 
de zuid- of hindziif' o van het p van Gro-
ningen tot , van het t door- cn van 
het nieuwe diep, omgravitjg tcu zuiden om Appiugc-
diiui , in 1 perc; Ho. idem vau do maren, in 0 perc. 

ouwet-kerk (Zeel.), te 11 uron, door  kerkvoogden 
der . gemceute, hij . van Oost: de vernieuwing 
vnn ougeveer  400 vierk. . leien dak der  kerk. 

snseteeOnuu. tc 12 uren, door  burg. cn weth.: lo. 
het voltooien der  aangevangen verbouwing van een 
gedeelte van liet stadhuis langs deu O.Z, Achterburg-
wal, volgens bestek no. 2d (1 S7.'>), met dit verschil, 
dat de termijnen vau oplevering worden gesteld ad 
lo. op . 7 eu ml 2o. op i '77; 2o. het 
verlagen eu verbreudun van dc - en -
bruggen; So. «. het houwen van eeue openbare tas-
schonschool, met gy«nun;lieklokaa), iu dcGrootc Wit -
tcnbiirgerslraat , b. idem van eenc openbare burgerschool 
te kl . voor  meisjes, op dc Schans, tusschen de . 
eu Zaagniolcnharricrcs; lo. a. bet maken vau cene 
vaste brug over  de St.-Antouiesluis, b. de loveriug vau 
ruim 56.5 tuns bulkijzcr , 

l , le 12 uren, teu rnndhuizc.'  liet verrich-
ten van eenige verf- cn pleisterwerken nau verschil-
lende gemeen loge hou Won. 

, te G uren, door . van Enst, aan 't 
Veldhoen: het bouwen vun eou beerenhuis. 

d , te G uren, door  den architect . VV, 
Veth : het maken eener  te be heien fundecriug inet 
daar  hij  behooreude graaf- en metselwerken, teu be-
hoeve eeuer  villa , un een terrein kadaster  sectie E , 
uo. 1072, aan deu Tweeden Singel, uabij  bet Blos-

, 

, door . A. : hut graven van 
cene vaart bij  de plaats bewoond door  Wed. . J. 
Sytsctna, tc , ter  lengte van p. ui. 400 . 

, "e»*. 

Lelden, to 12 uren, door  de honfdadininistrati e 
van het  regiment huzaren, ten bureele van den 
kapt-kwartiermeester: dc luvering vnu 1000 stuks 
blauwe puardeudekens. 

, te 12 uren, door  den directeur  der  artillerie -
stapel- eu constructie-magazijnen i de levering van 
OO . nieuw gegoten roodkoper  cu 06G -
tin , iu blokkeu, tot den aanmaak van geschut, tee 
behoeve der  overzeesche bezittingen. Prijsopgave per 
100 . 

»eii, tc 12 uren, door  bet ministerie van bin-
nenl. zaken, nan het gebouw vnn het prov. bestuur: 
het onderhoud van dc , Beiier- eu Oost er-
moersche vaarten iu e ged. 1S77. g 
/ 7600. 

Nijmegen, te 1 uur, door  het gemeentebestuur: ih-
levcriug van grint eu leem, als : lo. 360 : : ordinair e 
grint en 10 3 leem op het oubegriutc gedeelte van 
den weg iu dc Nieuwstrnnt tc Neerbosch, en 2o.

 fijngchordu grint eu U 3 leem, op den weg te 
, loopende van eu naar  den Grooten Weg achter 

de kerk. 

Weenadag, SO . 

, tc 10 uren, door  het gemeente-
bestuur  van : het bouwen eeuer  schout 
met ondcrwijzerswoniug c. a. 

, te 11 uren, door  hut iniuistcri e van biu-
ncnl. zaken: het hcrstelleu vuu storm- en wiiit«rsclnide. 
ontstaan aan het uileinde van den Spijkschen dy'k, het 
uakwerk vau deu ingescheurden oever  van den Ouden 

d cu aau de oanhechtingskrib aau het boven-
ciud vau het pakwerk lo Tolkamer. g / 11

, lc 1 uur, door  burg. en weth.: tiet 
makeu cu stellen van den ijzeren bovenbouw, met bij  -
behooreude timmer- en schilderwerken, tot voltooiing 
der brug over  bet Spuikanaul op Pijenoord. Aanw. 
S Sept., le 9J,, uren, bij  het spoorwegstation aan 

het . 

, te 2 uren, door  den architect . ff. 
Veth; het afbreken vuu ten zomerverblijf mol toebe-
hooren, op eou terrein kadaster  sectie E , uo. 1072, 
aan den Tweeden Singel, nabij  het . 

, te 2 uren, door  Gebr. Bcekmau, Of 
dc Woeste : het bouwen van eene schuur. 

, te  urcu, bij  N. van Alem: hol bouwen vau 
een woonhuis voor  Wed. Vnu Alem aldaar, met bij-
levering van de materialen, bchnlvn kalk en metsel-
slccnen. Aauw. door  C. A. van . van Grave, 
op den healediugsdag 

, S  Nept. 

, tc 12 uren, door  het bestuur  tot het be-
heer  der  bedijking langs . ten raadhuize: 
het verdedigeu vnn een gedeelte van het eerste ge-
decile k met een zomerk ram mat, 

, te 12 uren, door  do commissie voor  den 
u grintweg, hij . J . Ejgiuk : 

hot vervoeren vau verschillende onderhoudswerken aau 
de tolhuizen en tolbooincn op- eu aau de bruggen en 
duikers in dien weg; met name het leggen 'fan eeu 
nieuw ouder- eu bovendek op de brug over  dt Schip-
beek bij  den Wippert 

. te  ureu, door  het gemceutebestuur 
vuu Termuuteu: het aanleggen vau 2 grintwegen in 
die geuieeute, t. w.: van VVnTdendorp naar  Borgyweer, 
laug 4100 . en van de grens der  gemcento , 
bij  Overtocht lot Wugiuiborgcii , aansluitende yin tie 
greus der  gemeente Nieuwolda, hing 2222 . Aanw. 
tc 9 uren, te beginnen bij  Wagen borgen. 

, S . 

, te 10 uren, door  het gcmeeiilcbcs':uur, 
in het logement c e : hel wederopbou-
weu of herstellen van 14 arbeiderswoningen in deze 
gemceute. Bilj . iuz. vóór 0 uren. Aanw. 22 Sept.. 
te  ureu. 

, te 10 uren, door  dijkgraaf en 
heemraden vau den Auiia-Paulownnpoldor, aan het 
raadhuis: het kroozeti der  molenslooten cu waterlei-
diugen vau deo AunaPaulownapolder. 

. te 11 uren, door  hot bestuur  der 
waterkeering vau het culaniituuse waterschap Nieuw-
Bommencde, hij  C. J. vuu Splunder: bet leggeu van 
rijshoofden aau de waterkeering van het bovengenoemdt 
calamiteuse waterschap. Auuw. 10 Sept. 

, tc 12 uren, door  regenten van het gasthuis, 
in dit gesticht: dc levering van 200 . -
kolen (minstens voor  eenderde grove stukken). 

, te 12 uren, door  den burgemeester  van 
Oostdongeradccl i het maken van een grintweg tus-
scheu r  en Niawier, ter lengte vnu 1210 -
eu van eene balstceubeslrating, ter  lengte van 220 . 
Aauw. 10 Sept., te 12 ureu. 

«imuiml ia ie i i, te 1 uur, iu de herberg vau . van 
Allen: hot bouwen van eou woonhuis eu gevolgen al-
daar. Aanw. te 11 urcu. 

. * » . 

Ador j» , te 10 ureu, door  het gemeentebestuur: de 
levering vuu 10 stère kcislag en 40 stère grint . 

Lelden, tr  12 uren, door  burg. en weth.: het bou-
wen vau tri l. - openbare school voor  G00 leerlingen: 
le perc. paalfuudecring un grondwerken, 2e perc. op-
houwiug on afwerking, 3e perc. meubelen. Aunw. 22 
Sept., te 11 uren. 

, SO . 

, te 11 uren. door hel gemeentebestuur  van 
, teu raadhuize: io. het graven van 

het kanaal door de Peel vau  over 
eenc lengte vau ruim 5000 . waarvoor  te verplaat-
sen omstreeks 221,000 3 g roud; 2o. het makeu van 
2 vaste houten bruggeu met ijzeren liggers eu van 2 
houten groudduikers, waarvoor  omstreeks benoodigd 
(30 3 eikenhout, 7000 . gesmeed eu getrokken 
ijzer  cu 3000 . gegoten ijzer. g ƒ70,000. 
fnl . bij  den ingenieur , lo . 
Aauw. 18 Sept., tc 11 uren, te vergaderen iu do direc-
tiekeet, nabij  de Noordervaart, te . 

, te  uren, door  het bestuurder 
waterkeering vnn bet cal. waterschap Sclierpcnisse, in 
het gemeentehuis: het makon van eeue kade, over 
ecnoleugte vau 540 , op deu iu 1866 gclegdeu in-
laagdijk, aan het bovengenoemde waterschap. Aanw. 
19 en 23 Sept. 

, in het Timmerhuis: dc levering van 
100,000 Fauconvulkcieu, 200,000 Queuast-keien, 
500,000 bazull keien en 200,000 getrokken Waulklinkers . 

WeeiiNdag, 17 . 

, to 11 uren, door  het ministerie van biu-
ncnl. zaken: lo. dc opruiming van groudeu, gelegen 
in het uormaalbcd der , aan den kop 
vun het eiland , onderdo gemeente -
beldam. Aanw. 21 Sent. g ƒ32,850; 2o. bel 
mnkeu vnu G grondkribben tot normaliscering vun dc 
Waal te Ganiereu, tusscheu dc kilomelerniaicii en 
S  der  herziene rivierkaart , Aauw. 22 eu 23 Sepl. 

g ƒ 110,000. 

, te 11 uren, door  het gemeentebestuur: het 
u eener  dorpsschool met aanhoorigheden in de 

kom vau Gcmert. Annw. 23 en 2G Sepl., telkens tc 
10 uren. 

'a-llage, tc 1 uur , in het loknul : het 
maken vun oen gebouw voor  een tweede stoompomp-
gemaal in den , met mnchiuu- eu ketel-
bemotselir.g. Aauw. eiken g eu Vrijdag , 
's morgeus te 10 uren. 

i t i e i i i i . te 1 uur, door  de Nederl. -
maat schappij: het maken van eene groote druaischijf 
en het verlengen van de bestaande waterleiding, met 
het doeu van aanhoorige werkeu, op het station-Arn-
hem. Aauw. 15 Sept., lc 11 uren. Bilj . iuz. 2G Sept., 
aan do . 

, te . 

1 melde, tfl 11 11 ren, door  lui eg. eu wel 11.
Aiiieidc-cn-Ticnhoveii, op hol raadhuis: het afbreken 
der bestaande- eu het houwen eeuer  uiouwe gemeen-
schappelijke school voor  204 kinderen, met bijFoveriog 
vau schoolmciibelou en het doen vun herstellingen aau 
dc oudcrwijzerswouing, te Ameide. Aauw. 27 Sept, 
te 11 uren. 

, te 12 uren, door  liet ministerie van bin-
nen), zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur  : 
de uitvueriug van eeuige werken tot normaliscering 
van de WaaT, te Slijk-Ewijk , prov. Goldcrlaud, tus-
scheu dc kilometerraaieu 31 en 34 dor  herziene rivier -
kaart. Aanw. 22 eu 23 Sept. g ƒ88,500. 

, te 12 uren, door  den directeur  van 's s 
magnzijii van militair e kleeding, uitrustin g enz.: do 
levering van: 3200 palroonzakjes, in 1 porc., 3400 
haudclicrs, idem, 4700 koppels, idem, ) sabeldragers 
eu 4500 bajounetdrogers, idem, 111111 sabelscliecden, 
idom. 

, te 12 uron, door bet ministerie van 
biuncnl. zaken, uun het gebouw van het prov. best.: 
het wugruimen van eeu in de Zuiderzee, nabij  lam-
mer, gezonken vaartuig. Aanw. 25 Sept. 

, SO . 

Swetle, te 11 uren. door  J. A. ff o)ten, bij  den 
logementhouder  Poppc: het bouwen vau een woonhuis 
met schuur  aan den Stouwdijk te Westenholte. Aauw. 

Sept., te 0 uren. 

, door  het departemeut vau finaucieu : de 
levering van papier  voor  's s zegel gedurende het 
jaar  1877. Aaubicdiiigen mot opgave van deu prij s 
por riem voor  ieder  der  6 soorten zegelpapier  aau ge-
noemd departemeut, ufd. . 

, door  het gemeentebestuur: de leve-
rin g van ongeveer  GO  1 leem. 

Nleuwelde, door  het gemeentebestuur: de lovorhig 
van p. ui. 00 itèr e kcislag en 50 stère zcogrint. 

,  ««

. te 3 ureu, door  de gemeentebesturen van 
Bieruin en 't Zandt: het nnnloggen van een kunstweg 
van , over  Arwerd , bijlang» dc klip uaar 
Oosterwijtwcrd , ter  gezamenlijke lengte van 3845 . 
Aanw. te 10 uren, beginuende te Oosterwijtwcrd. 

Olnadag,  Oei. 

, le 12 ureu, door  burg. on weth.: het 

ophalen der  haardasch, vuilnis, puiu eu fecalc stoffen. 

Weensdag,  Oei 

, tc 12 urcu, door  of vanwoge het bestuur 
vnn het waterschap der  rivier  de l c- :»., bij 
den secretaris-penningmeester: het verbeteren van 
bovengenoemde rivier  tusschen Boxtel en St.-Oeden-
rode, met bijvoeging van dc verbetering aan den 
Esschcnstrooiii tusschen r en Oisterwijk , om-
schreven in bestek no. 2 eu 3, in één perc. 

, te 1 uur, door  dou ontvanger  der  successie 
en domeinen, in e Vereeniging: de hoveubouw voor 
koninklijk e Blallen, koetshuizen, manege cuz. in deu 
Priusessetuin alduar. Aauw. 4 Oct. 

, ! . 

Zwo l le, te 12 uren, door  het ministerie van bin-
nen), zaken, aan bet gebouw van het prov. bestuur: 
hot vierjari g onderhoud der  Groote n iu dc 
p-ovincie Üverijsel, io 'J perc. Aanw. 12 en 13 Oct. 

g per  jaur : perc. 1 /OOWj 2 ƒ 1G.507.50; 3 
/10.215; 4 ƒ10,575 ; 5 ƒ 7 5 7 0; 0 ƒ l+,550; 7 ƒ 1005; 
8 /5120; 9 /5100. 

p late  te bepalen datum. 

n het bouwen van 2 villa' s op den grint -
weg van Apeldoorn uaar  het . Bestek tor  inzage 
bij . . hij  deu architect Sliujtcrs, to 
Arnhem. 

Afloop van Aanbestedingen. 

, 24 Aug.: het vernieuwen der  brug over 
dc Glippen, to Ferwoudo; miuste inschr. was . . 
van der  Weide, te Schraard, voor  ƒ1573. 

, 25 Aug.: het verbouwen vaneen woonhuis 
te n aan de Oudestraat; ingek. 7 bilj . als: 
J. A. van , le , ƒ 3400 
li . van der  Weerd, „  idem „  2735 
G. J. Bruggink, „  idem „  2G99 
J. van der  Werff , „  idem „  2500 
J. vnn Nispen, ., idem „  2325 
B. J. Bouhuijs, „  idem „  2280 
ü. van Breinen, „  idem „  22511 
gegund. 

, l Aug.: dc herbouw eeuer  bouwmaus-
woning aldaar; iugekomeu 10 bilj. , als: 

 W. Bouthoorn, te . f 11,300. 
J. van Tilburg , „  Zocterwoude, „  8,248.50 
A. Vlcescnbeok, „  idem „  8,245 

. Zaal, „  Zoctcrmeer, „  7,099. 
1). n hu rgh, „  Zegwaart, „  7,898. 
Wed. J. v. d. , „  Benthuizen, „  7,882. 
ff,  vau , „  Bodegraven, „  7,500. 
,1. Vermeer, „ , „  7,494. 
.1. . Fillckes, „  Berkel, „  0,955. 

. Zwemstra. „'Zegwaart , „  6,950. 

, 31 Aug.: bet afbreken der  bestaande 
cn het bouwen eener  nieuwe pastorie voor  de . 
geneente; ingek. 11 biljetten, als: 
P. Proos, te Oud-Brierlaud , ƒ 7777 
C. , „  idem „  7140 
G. Pijl , „  idem „  7145 
W. Bottenberg, „  idem „  7000 
A. van Trigt , „  idem „  6009 

. van Bezeij. „  idem „  0990 
.1. Stoker, „  idem „  6000 
.1. van Bezeij, „  idem „  0980 

. Smit, „  idem „  G9G9 
 Wceda, „  idem „  6894 
. vnu Ekelcnhurg. „  idem „  6170 

, 2 Sept.: het leveren van zand tot het ver-
beteren vau bestaande werken iu de Nieuwe . 
Waterlinie ; minste iuschr. was . .1. v d. Steeuhovcii, 
te , voor  ƒ7770. 

 5 Sept.: bet herstellen eu verbeteren van 
werken, wegen eu dijken, ouder  bet beheer  der  genie 
alduar; ingekomen 3 bilj. , als: 
J. var. . te 's-Bosch, ƒ G970 
.1. van Eeri , „  idem „  G420 
F. Nicsseu, „  idem „ i 

, 5 Sept.: lo. het herstellen van de 
dri e sluizen iu don k bii het stoomgemaal 
der Waalafdeoling van het polderdistrict -
waard-bovcu dou k tc Aalst; minste inselir. was 
P. W. van , te Tuil , voor  ƒ3698. 

2o. het horstellen iu aarde vau deu nieuwen dijk 
bencdon Zalt-Bomme); minste inschrijver  was A. Val-
kenburg, te Gameren, voor  ƒ706. 

 5 Sept.: dc levering aan de artillerie-stapel-
en conslructicmagnzijiieu van: lo. GOOO puntgrunaten, 
vau 12 . kort . achterland-; iugek. 3 bilj. , als: 

j e Prins 
van Oranje, te , ƒ 8.44 

. J. Enthovou en Co., „  idom „  8.35 
. Fabriek van Sloom-

en andere werktuigen. „  Amsterdam, „  7.60 
. 5400 puntgraiiatcn, van 12 . kort , achter-

laad-; ingek. 5 biljetten, als: 
. A. Schrotlen en Co., te , ƒ 6.90 

j u Prins 
van Oranje. „ , „  8.44 

. J. Euthovcii eu Co , „  idem „  8.35 
. Fabriek vau Stooiu-

cu andere werktuigen, „  Amsterdam, „  8.— 
Nederl. Stoombootmaat-

schappij  , „ , „  5.75 
, 5 Sept.: du restauratie van het stadhuis 

aldaar; ingekomen 7 biljetten, als: 
J. dc Jong, te Capelle, f 62,000. 

. van , „ , „ 2 
W. A. de Jong, „  Capelle, „  69,000. 
J. van Tinj l Gzn., „ , „  58,400. 
.1. , „  Neder  „  54,000. 
ff. de Waal, „  Amsterdam, „  53,980. 

. . Vcrhocx, ,, , „  53,700. 
g „  53,950. 

ttenda, 5 Sept.: bet maken en inhnngeu vau cene 
buitendeur  aau hel e verlaat; gegund 
aau W. de Jong, te Gouda, voor  ƒ716. 

, 5 Sopt-: het bouwen van eeu nieuw 
pukhuis cn vertimmering uau een woonhuis; iugeko-
men 4 bilj. , nis: 

. Visser, te Sneek, / 2222 
S. Stionstra, „ , „  1999 
(i. , „ , „  1935 

. Bijlsma, „  Akkrum , „  1575 
gegund. 

, 0 Sept.: het bouwen vau 48 burgcr-
wouingeu uan de ; ingekomen 6 
bilj. , als i 
J. Zaaijcr , tc , ƒ 54,353 
C. P. e cn 

C. Wagenaar, „  idem „  52,500 
C. Andersou, „ , „  50,785 
A. dc k Jr., „ , „  49,800 
W. Zonneveld, „ , „  49,611 
J. van Vessem, „  idem „  49,498 

, 7 Sept.: lo. het gedeeltelijk vernieuwen 
en herstellen van een vak haveiimuur  langs de Breede 

: ingek. 3 bilj. , als: 
. Beks, te 's-Bosch, ƒ 1943 

J. van  „  idem „  1S95 
J. v. d. Bruggen cu Zn., „  idem „  1866 

2o. het maken vau ecu steeueu boog of brug over 
de ; minste inschr. wus . , te 
's-Bosoh, voor  ƒ460, 

3o. hot leggen van eenige riolen en zinkputten; 
miuste inschr. was . , te *s-Bosch, ii ƒ 1 9 . 90 
per 3 . 

. hot maken van ecu wclwuterput voor  cone pontn 
op deu Vughtcrdijk ; minste inschr. was J. vau Eerd, 
te 's-Bosoh, voor  ƒ285. 

i ie l i t , 7 Sept.: de leveriug aau de artillerie-stapel-
en constructicniagazijiien van: lo. behoeften tot ach-
tcrlaad-materieel van 8 . en tot vestinggeschut, 
2o. beslagdeelen tot voertuigen cu voorwerpen tot de 
uitrustin g der  voertuigen behooreude-, ingekomen 4 
bilj. , als: 
1). A. Schretlen cn Co, te , ƒ41,720.40 

j e Prins 
van Oraujo, „ , „  36,753. 

. J. Eotlioveu cu Co., „  idem » 34.567. 
. Nederl. Grofsmederij, „ , „  15,199.30 

3o. 6000 o sohoVbuizen, van 12 . kort , 
nehterland-, bi. 0000 ledige slagdoppen, tot granaten 
van 12 . kort , achterland; ingekomen voor  elk 2 
hilj. , als: 

3o. 4o. 
W. u en Zn., te , ƒ 1.49 ƒ 0.19= 
J. P. J. Bar, „ , 1.48 0.22 

5o. 6300 ledige schokbuizen, vau 12 . kort , 
achterland-, 6o. 6300 ledige slagdoppen, tot granaten 
van 12 . kort , achterlaud-; ingekomen voor  elk 2 
bilj. , als: 

5o. Oo. 
W. n eu Zn., te . f 1.49 ƒ 0.19= 
J. F. J. Bar, „ , 1.48 0.22 

, 7 Sept.: het doen vau strno- en hel mbo-
plantiugcn in de n onder  Petteu en Schoorl; 
minste inschr. was P- den , te Petten, voor 
ƒ 4835. 

, 8 Sopt.: de levering aan bet departemeut 
van Oorlog vnn militair e lakons: 

80,000 . donkerblauw ordinair  laken, in 20 pere.: 
J , J. z cn Zn., te , l |>erc. ii ƒ4 .05; E. 
liOinbnrdt s en Zn., tc Tilburg , 1 perc. ii ƒ 4.03, l perc. 
ii r&93 , 1 perc. ii ƒ 3 . 7 9; J . A. Blomious, te Tilburg , 
1 perc. ii ƒ3 .98; . V. r  en Zu., idem,  perc. 
a ƒ 3 60, l pere. ii /3.70, 1 perc. ii ƒ3 .80; . Eijckeu 
cn Zn., te Geldrop, 6 perc. a ƒ3 .77; Van u en 

, te Tilburg , 9 pere. ü ƒ 3 . 7 7: Gebr. , 
idem, 6 perc. ii ƒ3 .77; P. cu . Vroede cu Co., idem, 
7 perc. iï ƒ3 .77; G. Bogaers eu Zu., idem, 2 perc. ii 

ƒ3 .76, 8 perc ii ƒ 3 . 7 7; . , idem, 2 perc. 
a ƒ3.44, 2 perc. a f8.47, 

15,000 . lichtblauw laken, in 5 perc.: E. s 
ea Zn., 1 perc. ii ƒ 4.29; J. A. lilomjous, 1 perc. ii 
ƒ4 .35; Van n cn , 5 perc. a /4.13; Gebr. 

, 6 perc. ii ƒ 4 . 1 3; P. en  Vrecde en Co., 5 
perc. a ƒ 4 . 1 3; G. Bogaers en Zu., 5 perc. ii ƒ4.18; . 

, 2 perc. ii /3.G2. 
3000 . duukerblauw onderofQeierslakeu, in lo perc.: 

. V. r  cu Zn., 6 perc.  ƒ 5.80, 5 perc.
ƒ 5.97: Gebr. , tc Tilburg , 1 perc.  ƒ5 .99; 

. Eijckeu en Zu.,  perc. ii ƒ 0 . 2 1; Van u cn 
, 10 perc.  ƒ 0.22 : Gobr. ,  perceelen 

a ƒ 6.22. 
1500 . lichtblauw laken, in 5 perc: . V. -

boer  en Zn., 5 perc. ii ƒ5 .28: Van u en , 
1 perc,  ƒ5 .52, 4 perc.  ƒ 5 . 6 2; Gebr. , 1 
perc.  /"5.52, 4 perc.  ƒ5.62. 

1000 . groen ordinair  laken, in 2 perc.: J. J. 
z en Zn., 2 perc.  /4.47; . V. r  en 

Zu., 2 perc. ü / 4.60, 
300 . groen onderofficicrsluken: J - J- z en Zn., 

 n.10; . V. r  en Zn-,  ƒ7 .00; Gebr. -
saers, ii ƒ6.97. 

750 . geel uitmoiistnringlakeii , in 3 porc: l i . V. 
r  en Zn., 3 perc. ii ^1.2S; Gebr. , 3 

perc. it ƒ 4 . 0 8; 1'. cn 11. Vrecde cn Co., 3 perceelen 
a f 3.97. 

500 . rood iiitinonsteriiiglaken , in 2 perc: . V. 
r  cn Zu.. 2 perc.  ƒ4 .50; Gebr. , 

2 perc.  ƒ4 38; P. en . Vrecde cn Co., 2 perc. 
 ƒ4 .43. 

100 . lichtblauw uitmoiisteringlaken, in 1 perc: 
J. J. z eu Zn., ii r*5.74. 

100 . zwart dito: geen inschrijvers. 
6000 . donkerblauw keper  laken, in 2 perc: . V. 

lrfdcboer  cn Zn., 1 peren f*3.78,  perc.  ƒ3 .88; 
Van n eu , 2 perc  ƒ:4.67; Gebr. , 

1 perc ii ƒ8.69; G. Bogaers eu Zu., 2 porc. ü. ƒ3 .67. 
4400 . grij s keporlaken, in 2 perc: J . J. z 

en Zu., 2 perc. ii /2.7S; Van den Bergh , 
2 perc. ii ƒ2 .78. 

250 . lichtblauw uitmousteringbikeu, iu  perc: 
Gebr. ,  ƒ4 .13; G. Bogaers cn Zn.,  ƒ 3.83. 

, 8 Sept.: het herstellen vnu storm- cn 
winterschade nau de terp eu het gebouwtje voor  het 
zelfregislreerond getij  werktuig to Bath en aan deu 
rijsdam nld'iar ; minste inschr. was C. de Wild e Az., 
te , voor  /"3744. 

, 11 Sept.: het maken vau 3 steenen zieken-
barakken, benevens het verrichten van daar  bijbehoo-
reudc werkzaamheden op hot terrein van het acade-
misch ziekenhuis tc ; minste inschrijver  was 

. Geverding, tc , voor  ƒ31,680. 

Amiterdam, 11 Sept.: de levering aan de . 
j  vau 18,000 stère grove 

gewasscheu grint , in 3 perc; miuste iuschr. waren: 
perc. 1 eu 2, J. de Broy, tc , ;i ƒ 2 84, 
perc. 3, . vau den Bout, te Nijmegen, ü ƒ4 .08 
per stère 

, 11 Sept.: het hcrstelleu van de terp eu 
den onderbouw voor eene school cn onderwijzers-
woning o]> bet eiland ; minste inschr. was 

. , te Schoorl, voor  ƒ 12,400. 

, 11 Sept.: het verbeteren vau het verde-
digingswerk bij  den g iu dc stelling 

, ouder  bet beheer  der  genie te Utrecht; 
miuste iuschr. was W. . Schram, tc Sliedrecht, 
voor  ƒ 211,900. 

, 12 Sept.: het bouweu van 12 wachters-
woningen te Nieuweschans; iugek. 7 hilj. , als: 
N. . tc Oldenhovc, ƒ 36,330 

. A. J. Taverne, „ , „  29,390 
. van der  Voort, , Winschoten, „  27,920 

J. N. , „  Ulijham, „  27,147 
E. , „  Sappemeer, „  26,872 
11. , „  Winschoten, „  86,798 
A. . Teeninga, „  Grootegast, „  23,774 

; manii lkaeg. 12 Sept.: g van het 
houwen vnu eeue openbare lagere school en oudcr-
wijzerswouing; ingek. 7 bilj. , uls: 
S. v. d. Werf. 
N- 1'. , 

. Zjjlstra , 
W. O. Schuafsma, 
J. S. Boers ma, 
P. , 
A. J. v. d. Werf, 

te Sneek, 
„  idem 
„  Ec, 
„  Schiermonnikoog, 
„  Ee, 
„ , 
„  idem 

ƒ 19,500 
„  18,860 
„  18,612 
„  18,381 
„  16,334 
„  18,272 
„  18,079 

Vllage, 14 Sept.: de levering van braudstoucti, 
teu behoeve van het gebouw van bet prov. bestuur; 
minste inschr. waren: grove vette n 
eu Newcastlc-kolen, . Ph. Auuokkee, te , 
res». a ƒ1.40 per  100 . en ƒ 0 . 9 25 per ; vottc 

, 11. J. T. vun Gualen, te , 
a ƒ0.79 per . 

, 14 Sept.: lo. het op de hoogte brengen 
van liet voorplein vau het station buiten de -
poort te , het maken van een gedeelte van 
(hui toegangsweg, vau bestratingen en andere werken ; 
iugek. 4 bilj. , als: 
J. Zaaijcr  eu Zu., te , ƒ 86,220 
J. dc Brey, „  idem „  84,590 
J. Schrcuders, „  Winkel , „  83,999 
(i. , "  „ , „  81,950 

2o. do levering van 50,000 . haakbouten; iugek. 
9 bilj. , als: 
ff. n i cu Zn., 
0. Asbeck, 

- l tinnen , 
. S. Stokvis en Zoueu, 

A. S. Stokvis eu Zonen, 
Van m eu 

Vorwey, 
Gebr, l>opplcr, 
Société Auouymc des 

forges d'Acoz, 
A. le y on Co.. 

le , 
, 

„ , 
„ , 
., idem 

„  Utrecht, 
„ , 

„  A c.oz, 
„ k 

St. Jean, 

ƒ 8205. 
„  7250. 
„  Ü967. 
„  6945. 
„  6865. 

„  6595. 
„  0198. 

„  0190. 

„  0123.50 

Vervolg der Berichten en . 

. 

e tentoonstelling te Parys in 1878, gaat met 
rassche schreden voorwaarts, tenminste wat de 
organisatie der  diensten aangaat. t plan is 
vastgesteld en met de aardewerken zal een begin 
gemaakt worden. e beer , algemeene 
Commissaris , heeft den heer r l tot 
zyn chef van dienst benoemd , bijgestaan door  den 
heer , Architect. 

e heer d is als directeur  der  werken 
benoemd; de dri e architecten, die tijdens den wed-
strij d met hein zijn bekroond geworden, zijn aan-
gewezen als inspecteurs, terwij l de heer  Georges 
Berger  met de directie der  buitenlandsche afdee-
lingen is belast eu de beer n met die 
van de Fransche afdeeling. 

e heer z heeft zijn neef, den lieer  Camille 
, r  der  tabacadministratie, als zijn 

cabinets chef aangewezen. 

A N . 

r  den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch e is: 

ontslagen uit 's lands dienst de opziener  3 , u 

klasse by liet boschwezen op Java eu , 
E. J . G. ; 

verleend eeu tweejarig verlof naar  Nederland 
aan den opziener  3d c klasse bij  bet mijnwezen in 

, J. ; en 
benoemd tot opzichter  1""  klasse bij  den Wa-

terstaat eu 's s burgerlijk e openbare werken , 
de opzichter  3d c klasse . van der  Tas. 

— e r  van w in Pruisen, . 
Friedeiithal , wordt dezer  dagen hiertelande ver-
wacht, om in peroun den toestand vau den land-
bouw en vooral die der  groote droogmakingen in 
de , het J eu de Zuiderzee te 
leeren kenncu. 

— e volgende bekroningen zijn toegekend dooi-
de jur y van de exposition internationale d'hygiène 
et de sauvetagc te Brussel, zoover  Nederland 
aangaat: 

A. Eerediploma's,— Gemeente Amsterdam: n. 
hulp bij  brand ; h. openbare gezondheidszorg 
(plannen vnu scholen enz.) 

. Verguld zilveren medailles. — 1". Noord-
en Zuidhollandscbe j  te Am-
sterdam (reddingbooten); 2". e van Bin-
nenlandsche Zaken (geschriften over  cholera, ge-
zondheidsleer  enz.). 

C. Zilveren medailles. — 1". de heeren -
en Co., Amsterdam (brandspuiten); 2". sectie van 
bet e s te 's ; 3*. de heer  Theleii, 
gepensioneerd majoor  te t (brancard 
naar  het systeem ; 4". Nederlandsche ge-
neeskundige maatschappij  te Amsterdam (sterfte-
ntlas). 

— Wanneer  geen onvoorziene omstandigheden 
tusschenbeide treden, zal de spoorweg — 
Salzbergen, alsmede de buurtspoorweg r  -
Groningen worden aangelegd door  het huis -
caniie-Pcrdoux te Parijs. 

— e beschikking van den r  van -
n iën, van 20 Augustus, waarbij  G . J. ten s 
is gesteld ter  beschikking van den Gouverneur-
Generaal vau Nederlandsch , om te worden 
benoemd tot opzichter  3de klasse bij  den waterstaat 
en de burgerlijk e openbare werken daar  te lande, 
is, op zijn verzoek, ingetrokken. 

t Victoria-beeld, door  prof. 
Stracké voor  Alkmaar gebeiteld, is thans gereed 
ter  verzending. n r» October  beeft de ont-
hullin g plaats. Op bet dri e meters hooge voet-
stuk, dat een behaaglijken vorm heeft, prijk t aan 
de voorzijde het stadswapen met bet onderschrift: 

A . 

Op den achterkant staat: 
S AT A S 

E S
 li-.U S  Ali 

O O E 
h l i:N h S C

O S 
S \ S 

GENS A 

AC E S
S . 

Aan de rechterzijde: 
E E STEEN*

nooit Z. . O  OEN E 

8 OCTOBE  1873. 

 0 OCTOBE  1870. 

Aan den linkerkant : 
 UE E 

S S 

EN E S . 

18  1573. 

t voetstuk is van een steensoort, die uit 
eene groeve iu de omstreken van z afkomstig 
is en de eigenaardigheid bezit, dat zij  door  in-
werking der  lucht steeds harder  wordt. t ge-
heele gevaarte weegt, naar  schatting, 0000 , 
zoodat we met belangstelling het bericht van den 
behouden overtocht tegemoetzien. 

n de rechtzaak tusschen den 
aannemer Van i cn het Provincaal Bestuur 
heeft de Officier  van Justitie by de rechtbank te 
Groningen geconcludeerd tot toewijzing van den 
eisch van den aannemer, om deskundigen te be-
noemen , teneinde den stand van het werk op 
te nemen, de kosten te reserveeren tot het eind-
vonnis. Over  8 dagen uitspraak. 

n het verstag van do '2 ,J , ,e alge-
meene bijeenkomst der j  tot Bevor-
dering der  Bouwkunst, den 7 September  te -
den gehouden, zijn een paar  zakuu minder  juist 
voorgesteld. e mededeeling omtrent vraag .'» 
moet in geenen deele als het verslag van eeue 
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commissie der  Afdeeling  eschouwd worden, maur 
als het rapport van den heer P. G. . en 
het schetsboek, waaraan rechtmatige hulde weid 
gebracht en dat de verslaggever  beschouwde als 
de handleiding, die bij  bet rechtlijni g cn bouw-
kundig teekenen aan de ambachtsschool gebruikt 
werd, was het werk van een lid der  Afdeeling 

. Gaarne voldoen wij  aan het verzoek om 
deze onjuiste voorstellingen tc herstellen. 

e heer B. n alhier  heeft eene 
hij ons te lande nieuwe wijze ingevoerd om bouw-
terreinen in koop aan te bieden; op die gronden 
is een bord geplaatst, waarop de verdecling der 
verschillende perceelen op , / ; . l (

, t "  der  ware grootte 
is geschilderd, met duidelijk e opgnve der  prijzen 
en afmetingen, waardoor  men zeer  gemakkelijk de 
voornaamste inlichtingen kan verkrijgen . e 
deze wijze van het geven van inlichtingen, als 
ook van adverteeren, vreemd schijnen. iu het bui-
tenland, en vooral in Amerika, wordt van dit mid-
del veel gebruik gemaakt. 

r  Gedeputeerde Staten is aan 
het Gemeentebestuur  kennis gegeven, dat aan den 
concessionaris voor den nanleg van eeu tramway 
van g naar  Vlissingen een jaar  uitstel 
is verleend. 

Zal t-Bommel. n den ouderdom van 87 ju ren , 
is alhier  overleden de heer  F. W. de Virio n , rid -
der van den Ned. w cn kommundetir  van do 
Eikenkroon, die in tal  betrekkingen itefa 
daar  nutti g maakte, als architect do wallen in 
ten sierlij k plantsoen veranderde cu een halve 
eeuw postdirecteur was. 

. 

A . , den 14 September '70. 
 de liedacteur! 

t groot genoegen werd door mij  kennis ge-
nomen van het besluit van den Gemeenteraad tc 

n om dc verplichte invoering van het 
koolclosetstelsc] niet te verdragen, maar  het een-
maal genomen besluit te handhaven. 

Naar  mijne beschouwing bestaat cr  in kleinere 
gemeenten geen beier  middel om de faeealien 
voor den landbouw in geschikten vorm te verza-
melen, en daar aan de strenge eischen der  open-
bare gezondheid evenzeer  voldaan kan worden, 
moet het bevreemding wekken dat het stolsel van 
den r  Sijmous nog bestrijders vindt. t 
ligt in den aard der  zaak dat er  gebreken zullen 
voorkomen en dat de ondervinding in deze ook 
de beste leermeesteres zal zijn , maar dc hoofd-
zaak verdient ondersteuning en wij  maken mis 
sterk dat het koolclosetstelsel zijn weg maken zal. 

t de mededeeling, enz. 

Uw dw. dienaar, 

Correspondentie. 

Aan V. V. te U. Op uw schrijven van 11 Sep-

tember 11. zal weldra geantwoord worden. 

Aan J. te A. Uwe bemerking omtrent het weg-

blijven van het vervolg van het artikel over de 

bliksemafleiders vervalt door de mededeeling, dat 

bet vervolgstuk in lief oorspronkelijke werk, waar-

aan de vertaling in dit weekblad ontleend is, 

nog niet is uitgekomen. Voortaan zal er  bij  de 

opname van vertalingen op gelet worden, dat zij 

elkander  zooveel mogelijk geregeld opvolgen. 

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

van genoemd Weekblad. 

T o t l i n g e n u r e n 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

Advertentien. 

. 
n verlangt op een tractement van 00 lot

gulden per  maand een  goed be-
kend met het doen van

 en het houden van

Belanghebbenden adresseeren zich onder  letter 
0. C. aan het Bureau van  Opmerker te Arnhem. 

N van  en
 Zinken

 in gegoten uf 
gedreven Zink ,  en

 vnn  enz.,
 enz. 

Heeren  yeiiicleti korting. 

k „de e " 
 C'iv.

Vervaardigen verbeterde  en
 vuur  uaarde- en sloom-

j  vin«g 
op 

G 20  1870. 

in het 

T i m m e r h u i s te  naar -

dc levering van ; 

 Fauconvalkeijen. 
 Quenastkeijen. 
 Bazaltkeijen en 
 getrokken

e voorwaarden liggen, op dc gewone dagen 
en uren, ter  lezing op het bureau voor de
selijke Werken enz., in het Timmerhuis en zijn, 
voor den prij s van  cents, verkrijgbaa r bij 
Wed.P. VA N E en ZOON, Boekdruk-
kers in den , n" , 73. 

. 
S TA

A  B  zullen op Vrijda g 29 
September  1870, 's voormiddags 11 ure, ten liand-
huize le Ameide, onder  nadere goedkeuring van 

n Gedeputeerde Staten, publiek aanbesteden: 

Bestek en teekeningen liggen van af heden ter 
inzage ter  Secretarie van Ameide, waar  gedrukte 
exemplaren van het bestek, tegen betaling van 
f 1 , verkrijgbaar  zijn. 

n geeft de r  J. . VA N , 
Architect te , die up Woensdag '27 
September a. s., 's voormiddags ten 11 ure, de 
noodige aanwijzing zal doen. 

Ameide, 13 September  187C. 

Namens  en Weihouders 
voornoemd, 

 rgemeester. 
E . 

E 

. 
N S VAN

 zijn voornemens, op Woensdag den 20 
September 1870, des namiddags ten 1 ure, ten 

e aldaar aan te besteden : 

Alles nader  omschreven in het bestek cn de 
voorwaarden met dc teekeningen die. op de ge-
wone dagen cn uren, ter  lezing liggen op dc 

 Secretarie cn het Stade Timmerhuis 
te  en ook voor den prij s van ƒ 1.— 
verkrijgbaa r  zijn bij  Wed. P. VA N E 
en ZOON, Boekdrukkers in den Houttuin nu. 73. 

Nudere inlichtingen zijn tc bekomen aan ge-
meld Timmerhuis. c aanwijzing zal plaats heb-
ben op  den n en 18cn September 
1870, des morgens ten 9% ure, bij  het Spoorweg-
station aau het  (Fijenoord). 

t e ' s O r a v e n h a g e. 

E ONTVANGE E EN -

N T E 'S  zal op

 'B namiddags om 
één uur , in het lokaal  Vereeniging" in de 

t aldaar, in het openbaai-, bij  en-
kele inschrijving , 

Aanwijzin g in loco op  October 
1870, 's namiddags om -één uur , door  den archi-
tect . P. , nan wiens kuntour ,
straat No. 04, inlichtingen verkrijgbaar  / i j n . 

Van 20 September e. k. is het bestek voor 
/ l te bekomen ten kantore van voorn. Ontvan-
ger; ook, tegen vooruitbetaling, door  tusschen-
komst van alle andere Ontvangen der -
tie en . 

n d en . 
T E  T E , in massa of per  ki -

logram: Eene hol gegoten ijzeren
geheel lung 4.78 , zwaar iu het spiegel van 
het Scheprad in middellij n 0.50 , met 2 stuks 

 met
en n daarbij  behooiend compleet 
ijzeren  groot in middellij n 5.00 

 breed mot de latten , bestaande uit 
2  elk met 0 ipaken en 4 rin -
gen, giool in middellij n 2.50 , benevens gor-
dingen en trekkers iinnr  eisch. Uet Scheprad 
heeft 20 stuks schoepen, gebogen naar  een straal 
van 2.00 ; elke schoep bestaat uit twee ru-
inen en doorgaande plaatijzeren bekleeding. e 
As en het Scheprad zijn zoo goed als nieuw en 
kunnen geamoveerd bezichtigd worden aun het 
Boveiistoonigeniuul vun den Zuiilphispolde-- te Nieu-
werkerk a/d  op aanvraag uan den len 

t A. . 

Prijsannbiedingen worden ingewacht vóór of op 
den 30 September 1870 bij  den len Opzichter 
des Polders . O te  die des 
verlangd nudere inlichtingen zul verstrekken. 

. F ,
k van , Specialiteiten in 

, , -
en . 

 EE
N VA N , 

EXPLOITATIE DER GROEVEN 

e B , 

geeft berigt dat dour  haar tot eenige A G E N T E N vour den 

verkoop van  zijn aangesteld. 

duur wie ouk lut liet 
 aangenomen uj: 

S &  C». te Amsterdam en 
E T &  C». ie , 

 inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel 
geiyke voorwaarden als de  Beltweg N». 3, te Ameterdam. 

. . <&, ZOON , 
8 te

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

. 
Op g «len 35 September  1876, des mid-

dags te twaalf uren, zal duor  Burgemeester  en 
Wethouders der  gemeente heiden, in tegenwoor-
digheid r Commissie van Fabricage, op het 

s AANBESTEE  worden: 

l c perceel.  en grondwerken

2c i Opbouw en afwerking; 

3e
e teekeningen liggen ter  inzage cn overne-

ming aau e stnds-tinimerwerf. op eiken werkdag 
dc besteding voorafgaande, van 's morgens te 10 
uren tol 's namiddags te 4 uren. alwaar dc be-
stekken verkrijgbaar  zijn gesteld, ad vijftig cents 
voor het l e en 2e perceel, en tién cents voor 
het 3e perceel. 

Verlangde ophelderingen enz. zijn bij  den ge-
meente-architect te bekomen. door  wien op Vrij-
dag 15 en 22 September, des voormiddags to 
elf uren, aanwijzing in loco zal worden gedunu. 

E. .  ANN. 

T

Specialiteit vai:  ter  bewerking van 

 oi schetsen op aanvrage. 

> van Zuilen- cn i 
in , 

SieuweliarcH X.zijde 55, . 

e betrekking van  der  ge-
meentelijke  tc  komt weldra 
vacant. n is eene vaste jaarwedde van 

 verbonden, met genot van vrij e woning, 
vuur en licht , cn restituti e vnn personèele be-
lasting, alsmede uitzicht op pensioen, zonder  dat 
daarvoor  gecontribueerd wordt. 

Sollicitanten gelieven zich vóór 1 October i 
met franco brieven en, des verkiezende, in per-
soon bij  de Commissie tot de Zwolscbs Gasfabriek 
uau te melden. 

 Voorzitter dier Commissie, 

VA N , Burgem. 

. 
r  of van wege

 zal 
worden 

: 

e tijdsbepaling, volgens Art . 8 van Bestek 
N" . 2 is verlengd met B n nanden, en alzoo ge-
bracht op 15 maanden. 

Onmi'ldelij k na dc goedkeuring van dc besteding 
kan dc aannemer met hei werk aanvangen. 

c last daartoe zal hem evenwel niet gegeven 
worden vóór den 1*  Apri l 1877. 

e bestekken zijn op franco aanvrage,

 te Boxtel, 
en bij  den r te Stratum. 

Aanwijzin g op het terrein wordt gedaan, voor 
het gedeelte Boxtet-St. Oedenrode,

 beginnende hij  de s 
te St. Oedenrode, des morgens ten 9 uur , en voor 
den Esschen-Stroom

 8., beginnende bij  de Watermolen te Oister-
wijk , des morgens ten 9 uur. 

g te bekomen
 tc Stratum. 

n in te zenden vóór of op 
den  bij  den Secreturis-
Peniiingmeester  te Boxtel. 

Opening der  bil letten ; op het (landhuis te Boxtel 

 des middagsten 12 ure. 

F. W. T te , 

beveelt zich voortdurend aan tot  vnn 

 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 Gat- en Waterleidingen. 

\ \ \ t E.\ , 

e s zijn sleed» iu diverse afmetin-
gen voorhanden, of kunnen  in zeer  korten 
tij d worden geleverd. 

 en N >an  en 
, alle uorten van 

 gerjku
 enz. euz. 

s voor 5-2 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel nd ƒ 10.— 
twee regels . . 15.— 
dri e regels . . 20. 

Gedrukt by  VAN  C'  Arnhem - Alle stukken en advertentien te adreweeren aan den r F.  VAN  JCi,n. 

Plrjuier  *  t u , , Ameterdam. Alle Uiuworua-
meiileii in reinnil , B ju« , em, l i ƒ7.25 oer nl 

eekrr  Buddlnih. Arnhem.

 te »>lp te koo  uliër -
gunstijrst gelejren. Adres den r  VA N l 

E , te Arnhem. 

te Arnhem. — Uitgave van  A .

Elfde . ï°. 39. Zondag 24 Septembe 1876. 

dacteur: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

A B 0 N

Vencbyut Zondags . per 1 maanden f 1.Ö5. u abonneert zicli voor 

eeu juarguinc. Afzonderlijk e nummer, bij  vooruitbcatellini ï l ü eenta. 

Al l e stokken en n te n aan 

de e te . 

: 

Van  r«-_'il - , verder  voor  eiken regel jikouniiuit *  20 i-euts eu lOceuta 

vooreen nominer  vim het . Advertentien vuor  liet bititeiilau d  per regel. 

BEN EN . NAA G VA N N 
BEZOE  AA N E N

ET E SAUVETAGE "  T E . 
n een opstel, voorkomende in N°. 33 van dit 

blad, over e tentoonstelling van kunsten en 
wetenschappen toegepast op de industri e van de 
Vereeniging van het Nederlandsen -
museum le Utrecht"  (") werd o. a. de opmerking 
gemaakt, dat meu op exposities zoo dikwijl s de 
neiging ziel, de hoedanigheid ter  will e van de 
hoeveelheid op te offeren, en dnt de tentoonstel-
lin g te Brussel, hoe voortreffelij k en belangrijk 

ook, dit verwij t verdient, omdat er  zaken zijn 
geëxposeerd, die er  eigenlijk niet thuis behooren. 

t lust ons in de eerste plaatl juist een dier 
naken hier  ter  sprake tc brengen, als op zich zelf 
beschouwd, van tc veel belang, om door de des-
bctrellende vakmannen over 't hoofd le worden 
gezien, of niet tc worden erkend om het vele 
leerrijke , dat er  ten toon is gespreid. 

Wi j bedoelen tie Fransche en e afdeelin-
geu Vakonderwijs. 

Wanneer men van deu hoofdingang (Place des 
palais, c ) de groote iniddelzaal van 
het tentoonstellingsgebouw tot omstreeks de helft 
doorloopt, is er  weinig opmerkzaamheid meer 
noodig, om eene wel niet groote maar  keurige 
etalage tc vinden, bedekt met tal van plaatwer-
ken en teekeningen, meest alle betrekking heb-
bende op het ouderwijs uun iFortbUdangsschulen" 
in , meer in 't bijzonder die iu Wur -

temberg. t laatstgenoemde land, zoo gunstig 
bekend om zijn vakonderwijs voor den hoogereu, 
meer  wetenschappelijk gevormdeii architect en 
ingenieur, zoowel als voor  den n , meer  prac-
tisch onderleiden werkbaas eu werkman, doet 
ook hier  weder dit getuigenis alle eer  aau. t 
laat u hier  zien, hoe langs den weg van een 
stelselmatig, goed doordacht ouderwijs de oplei-
ding kan geschieden van dc massa vakbeoefenaars, 
aan wie in de eerste plaats dc uitvoering van de 
vele zaken in bouwkunde eu aanverwante vakken 
is toevertrouwd; van de handwerkslieden, die, 
behalve hamer en beitel, ook de teekenpen be-
hooren tc kunnen hanteeren, om dc daarmee uit-
gedrukte gedachten uit te werken en te w werken, 
'tzi j  overeenkomstig eigen denkbeeld cn vinding, 
of wel volgens de aanwijzingen van hen, die met 
het ontwerp cu de leiding van hunne werkzaam-
heden zjjn belast. — Wat eene keurige verza-
meling vuu teekeningen vinden we hier  bijeenge-
biucht, gruotendeels vervaardigd door  schoolknapen, 
die nog met den eenen voet in dc school staan, 
met deu anderen de eerste schrede setten in dc 
werkplaats, waar zij  weldra alles zullen moeten 
zoeken, wat voor hun geluk en voorspoed noodig 
is. — u daartoe de hand te leen00, door te 
zorgen, dat zij  iu het vak hunner  keuze ook ge-
legenheid hebben niet alleen om den broode, maar 
ook voor  eigen ontwikkelin g cn veredeling, voor 
nut en genoegen s te werken, ziedaar  wat men 
in Wurteinber g blijk t tc begrijpen een plicht te 
zijn van het rij k cu dc gemeenten, om dit door 
een goed georganiseerd onderwijs iu de eerste 
plaats te bevorderen. 

Tot in de kleinste steden bestaan daar  ige* 
werbttehe Forthildungs-uiistultcn" , waar de ge-
ringste leerling vun den nogongcoefeuden teekenuur 
opklimmen kan tot een bedreven ontwerper cn 
uitvoerder lan allerlei bouw-en werktuigkundige 
producten en wat hiermee verder in nauw ver-
band staat. t vakonderwijs schijnt er  zooveel 
mogelijk klassikual te worden gegeven, hetgeen 
in ons oog de eenige rat ion ede weg is, om het 
voor  algemeene deelneming geschikt te maken. 

n moge nu hiertegen inbrengen, dut daardoor 
het individueelc opgaat in de mus<-a, dut er  dc 
persoonlijke aanleg van den leerling schade door 
lijdt , — daartegenover  staat echter  het voordeel, dat 
niet enkelen maar  allen deel kunnen nemen iu 
den vooruitgang der  algemeene vakbeoefening, eu 
daarop komt het in de uitvoering der  bouw* en 
werktuigkundig e bedrijven c. a. tegenwoordig het 
meest aan. Wat baat het, indien men alleen 
genieën kweekt cn dezen van helpers verstoken 
l a.' Bovendien dc eersten vinden gewoonlijk 
hunnen weg zelf, en voor  dezen is systematisch 
onderwijs vaak even ua- als voordeclig; maar de 
klacht, dc algemeene klucht over de le weinige 

c*) j  kit hiTititieriti ^ aau ili t opstel, ueliten wij  ou. 
Verplich t uj) eeu diiurbi j  ou willekeur  ij : tie J let (.'tl ver/uuii te 
wijzen. j  liet afdrukken tiuur.ui i wen! het «lut over 't 
houd! ge/ieu r n daardoor  wellicht afbreuk geduun aan ilen 
indru k vau liet geheel, o loc hoon tie fout o. i . uiet vuu zoo'n 
belang wa», uui er  iu een af/umlerlij k nrlikr l oj> u-rug te 
kuoteu. Schrijver eu lezer  humleii  Uit ten gut-de. 

. 

ontwikkelin g en bedrevenheid der  vele middel-
matigen, die dc groote meerderheid vormen, zul 
door  zulk onderwijs moeten verminderen, en daarop 
moet hier  met nadruk gewezen worden, als een 
voorbeeld, dat ook bij  ons niet genoeg kan worden 
aangeprezen en nog lang niet voldoende navolging 
vindt . Wi j  hebben onze Teeken- en -
scholen van vroegeren, onze Burger- en Ambachts-
scholen van lateien tijd ; maar tic algemeenheid 
dier  inrichtingen haalt niet bij  die tier  iFortbll -
dungsscliulen" n Wartemberg en andere e 
landen , en daarin moet voor een groot deel de 
reden gezocht worden van den betrekkelij k gerin-
gen invloed, welke lot dusver bij  ons te lande 
door het onderwijs op den vooruitgang tier  vak-
beoefening valt op te merken. Voorul het teekenen. 
als een der  hoofdvakken van alle inrichtingen 
voor de opleiding van aanstaande handwerks-
lieden , moet hier  nog meer  algemeen ingevoerd 
worden. k is daarop, vooral in de 
laatste tijden, door de voorstanders van dat on-
derwij s gewezen; doch dezen zullen wél doen, 
tevens nader  kennis te nemen van de wijze, waarop 
elders dat onderwys is ingericht, om er, bij 
eventueels vervullin g hunner  wenschen, de ver-
wachte gevolgen van te verkrijgen . 

Vooral iu de practische toepassing van dit on-
dcrwijsvuk vult nog veel te onderzoeken, te be-
proeven en te verbeteren, 't s bekend hoevelen, 
met «li*! toepassing alleen voor  oogen, daartoe 

overgaaan alvorens zich te hebben overtuigd, dut 
hetgeen daaruan vooraf behoort te gaan, ook 
eerst behoorlijk is gedaan, door  leeraar cn leer-
lin g beiden, m. B. w. of het teekenen eerst wel 
en goed is onderwezen als vak van vormende 
waarde, tot opwekking en ainkweeking van kunst-
zin en goeden smaak.  komen straks nader 
op dit punt terug, bij  de bespreking der  Fran-
sche ufdeeling, die heel wat te leeren geeft. 

h ook de e scholen geven in de-
zen duidelijk ' en behartigenswaardige lessen. j 
het doorbladeren vun zoo menig teeken-cuhier  ha-
rer eerstbeginnende leerlingen moet het a in'toog 
vullen, dut er  met voordacht veel werk gemaakt 
wordt vau meetkunstige werkstukken, lijnfiguren , 
projecties, perspectief, schaduw cn kleur , waar-
van het nut cu tic toepassing in het werk der 
hoogere klassen duidelij k uitkomt . Wanneer we 
dit werk vergelijken met hetgeen ons op tentoon-
stellingen wel eens vun onze lagere vakscholen 
ouder dc oogen is gekomen, dan is de vraag ge-
wettigd: of daar  soms niet al te veel wordt ge-
streeld — gejaagd, zouden we haast zeggen — 
naar het eigenlijke bouw- en werktuigkundi g tee-
kenen, met zijne vaak onbegrepen cn soms niet 
antlers dan gekopieerde plattegronden en opstan-
den van voorwerpen, die enkel onder het bereik 
vallen van vergevorderde leerlingen of die alleen 
aan werklieden van leeftijd en ondervinding wor-
den toevertrouwd. e bewijzen zijn hier, dat, 
wanneer men den tij d neemt en zich de moeite 
geeft, om door  voorafgaande oefeningen eerst 
een deugdclijken grondslag te leggen voor elk 
later  volgend vakteekenen, er  nog genoeg, ja , 
zooveel te meer  gelegeuheid is, om dat teekenen 
met het noodige succes te onderwijzen. e min-
der  de leerling ziju werk op de school leert 
doen, hoe meer  kans er  is, dat dit met hem ook 
iu de werkplaats zoo zul worden. En dnt dit 
laatste nog zoo weinig bij  onzen handwerksman 
het geval is, moet als een der  voornaamste oor-
zaken beschouwd worden van den achterlijken 
toestand, waarin ziju stand en vak ten onzent 
beiden verkeeren. 

Beschouwt go die Wuitembergscbe inzending 
nog wat nader, dan zul u blijken , dat ook duur 
nog niet alles goud is wal cr  blinkt . Ondanks 
het kennelijk ernstig streven der  meestert, om 
door  vervanging van het plaatiuodcl door  voor-
worpen en opgaven, den leerling zoodra mogelijk 
tot de meeste zelf-werkzaumhcid aan tc sporen, 
zijn cr  ook inzendingen bij , die in dit opzicht 
slechts schijn voor  werkelijkheid geven, cu met 
zulke moet men voorzichtig wezen. t is niet 
wel mogelijk, ze allen met name uuu te duiden, 
de vele scholen, die aau de hierbcsprukeu etalage 
haar  deel hebben; doch de oplettende cn zaak-
kundige beschouwer zal de ecuu van de andere 
weldra onderkennen aan het meer dan gewone 
kopieerwerk cn do werktuiglijk e behandeling in 

de teekeningen, waarvan laatstgenoemde min
beeldige inrichtingen zich bij  voorkeur  bedienen. 

Er zijn, die beweren, dat tot verdrijvin g vau 
die kopieeriiicthude en dier  weiktuiglijk e beoefening 
vuu het teekenen de totale afschutting van het pluut-
model noodzakelijk is. Wij  kunnen dit niet muur 

zoo aannemen; het pluatmodel kun cr  naar  zijn . 
en in het i/ebruiken of misbruiken als leermid-
del ligt cen groot onderscheid. r  scharen 
we ons aun de zijde van hen, die naast inkrim-
ping levens eerbetering vun 'li t leermiddel voor 
teekenonderwijs 't wonsehelijkst achten. En dun 
mogen we hulde doen aan tie plaatwerken, die 
de n hebben geëxposeerd. Ze allen te 
noemen zou van dit opstel ecu bibliographi c ma-
ken, doch ze geheel stilzwijgend voorbij  te gaan, 
daarvoor  ziju de onderstaande te belangrijk . en 
sommigen, uls ten deele of geheel nieuw , wellicht 
aan menig lezer nog onbekend, We sluiten dun 
dit gedeelte vun ons artikel met de navolgende 
opgaven: 

Henltte. Vorlagen-VVerk Oir  den Elemenlar* 
Unterrïeh t im Freihandseiehnen. (Tekst met 84 
steendrukplaten, waarvan '24 in kleurendruk) , 
piij s p. ui. f 15. 

Vorlegeblatter  für  den Zeichenunterricht uu 
gewerblichen : 

1. Arbeiten der - und r (48 
gekl. platen m. tekst), p. m. f i i , 

2. Arbeiten der r  und Schlosser  (1 e 
aid. ui. öO, Üe afd. m. "i'J  platen), samen p. m. 

fis. 
3. Arbeiten der  Schlosser, Schmiede, -

fei schmiede etc., p. m. /"8.50. 
Allen uitgegeven > im A uf trage der . 

Commission for  die gewerblichen Fortbilduiigsscho-
len Wiirlteuihergs" , Stuttgart , W. Nitzschke, 18... 

Böhlen. Vorlagenwerk für  elementares Con-
straction-Zeichnen für  gcwerblichc Schulen u. s. w. 
Stuttgart , 187(1, p. m. f 15. 

Olöeklee. Vorlugenwerk zum stilistirte n Aus-
btldong von , Tapesirer, * 
teurcu u. s. w. Stuttgart , 187U, p. m. / . 

Hogg. Vorlagenwerk zum stilist. Ausbildung 
von tiuld- , Silber- und , -
delleuren, Graveurcu, Uiseleuren etc. Stuttgart, 
187(1, p. in. fS. 

Jacobs!hol. Grammatib der  Ornamente, nach 
Bötticher' s Tektonik der . Berlin , Winc-

kelinumi , 187Ü. 
Gropius u.  Archi v für  ornainentale 

. Berlin , idem. 
Voeg hierbij  de bekende Wurtembergsche col-

lectie pleister-modellen van meetkunstig-, plant-
en dier-ornnment, dun ontbreekt daaraan nog 
maar ecu serie modellen voor  hout-, ijzer- cn 
Steenconstructie; doch hierover in een volgend 
nommer. 

Wie door het lezen van het bovenstaande ver-
buigend is geworden, meer vun de e 

"  tc weten, dien geven we 
nog de titels vun twee brochures: 

Chr, Jenssen. e laudliche und kleiustudli-
sche Fortbildungssehule im deutsenen , die 
organische Verbiuduti g der  Schiilc mit dem -
ben. , Sclbstverlag der  Verlassers, 1873. 

e Entstehuiig und Entwicklun g der  gewerbl. 
Fortbildungsschulcn iu Würtembcrg ; hcruusge-
geben von der . Commission fur  die gewerbl. 
Fortb.-schulcn. Stuttgart , 1873. 
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Vergadering van 15 September 1870. 

e Voorzitter  opent dc eerste vergadering vuu 
bet seizoen met een woord van welkom en uati-
SpOling lot deelneming aan de werkzaamheden. 

e rapporten van dc afgevaardigden der  Af-
deeling naar do Algemeeoe Vergadering en bijeen-
komsten der j  tc Amsterdam en n 
worden gelezen. 

e Voorzitter  deelt mede, dut het Bestuur, op 
voorstel vun een zijner  leilen , in de afgeloopen vu-
can tie het besluit heelt genomen iu Juni 1877 
alhier  eeue tentoonstelling tc houden van voor-
werpen , vei vaui digd door  ambachtslieden , te -
terdam of iu de aangrenxende gemeenten woon-
achtig. , programma en verdere stukken 
zijn ontworpen en voo. loopig vastgesteld. Vóór 
dat te dien uuuzien verdere stapper, gedaan wor-
den f onderweipt het Bestuur een un ander aan 
het oordeel en de beslissing der  Afdeeling. 

Na eeuige toelichting van den Voorzitter  om-
trent tie ihianeieele hulp, die auu de ingezetenen 
zal gevraagd worden, enz. en na eenige discussie 
over het meer of minder  nuttige eeuer  tentoon-
stelling en wedstrijd als de hier  bedoelde, wordt 
het houden eeuer  tentoonstelling en bet uitschrij -
ven van een prijskamp in beginsel aangenomen. 
eu de verdere leiding eu behandeling deter  aan-
gelegenheid in banden van hot Bestuur  gesteld. 

e heer T. s verstrekt eenige mededee-
lingen omtrent asphaltpapier  en vilt en de wyze, 
waarop het als proef wordt gelegd op eene loods 
van dc e n del * ve reen igi ng op 
Fijenoord. e loods is 9400 3 groot en 
wordt met 3 soorten asphaltpapier  en ééns soort 
aspbsltvilt gedokt. r  is toegepast asphalt-
papier  uit de fabrieken vau i " : Erlcksen te -
hagen, 2": van n eu Busscher te Neustadt, 
3°: van r te n en 4*:asphaltvil t uit een 
Engelsche fabilek. e vakken, bedekt met 1, 2 
en 3, zijn tloor  werklieden tier  respectieve fabrie-
ken bewerkt; voor 4 zijn werklieden, op Fijenoord 
werkzaam, gebezigd. 

c afmetingen der  rollen zijn van: 
1». lang 7.50 . breed 0.85 . 
2°. i 15.00  » 1.00 t 
3". i G tot 13.00 » , 0.80
4".  23.00  i 0.8

t papier  nu. 1 is op tweeerlei wijten gelegd; 
een gedeelte, is geheel vlak uitgelegd met 0.07 . 
over  elkander; deze elkander  bedekkende deelen 
zijn met mastiek bestreken en daarna op afstan-
den vnn ongeveer o.4U . met espresaeljjk voor 
dat doel gemaakte spijkers bevestigd. e kop-
pen daarvan zijn dun en plat en hebben bijna U.U1  . 
middellijn ; de steel des spykers is 0.03 . lung 
cn aun den kop 0.003 . dik. Zij  lij n gegalvani-
seerd. t andere gedeelte is gelegd met 
driekante roeven langs du banen; de basis van 
deu driehoek s 0.065 . cu de hoogte 0.032 \l 

t papier is aau beide zijden legen dc schuine 
kanten gelegd en gespijkerd. Over den naad op 
den top der  lat is een strook papier  bevestigd , 
breed 0.08 . Na tie ligging is alles met een 
dikk e laag heet mastiek bestreken eu daarna 
met scherp rivierzand bestrooid. e fabriekar -
beiders hebben dit werk met veel zorg behandeld, 

t papier  uo. 2 is op dezulfdu wijze met roef-
latten gelegd; de papieruaald daarover is echter 
0.11 . breed. c bewerking is met veel minder 
zorg geschied, zoodat bij  aanhoudenden regen zich 
reeds gebreken hebben voorgedaan. 

t papier  no. 3 is ook op dezelfde wijze met 
roeflatten tussehen de banen gelegd; deze hebben 
in doorsnede den vorm vun eeu driehoek, waarvan 
de basis 0.075  - cn de hoogte 0.037  - is. t 
/ i n  voor de bestrooiiug is door den fabrikan t 
zelf geleverd ; het is buitengewoon grof en volgens 
verklarin g der  werklieden door  ziften of builen 
vun Stof gezuiverd. 

t vil t 4 is vlak, 0.03 . over  elkander ge-
legd en op afstanden van 0.04 . met gewone 
spijkers bevestigd. a is het met rivierzand , 
vermengd met kalk , bestrooid. 

Voor de deugdzaamheid moeten ulle soorten, ua 
een jaur , weder  bestreken worden ; vervolgens kan 
dit oin de tweejaren geschieden. l het leggen 
nog slechts weinig lij d geleden plaatshad, is over 
de meer  ol'  mindere deugdzauuiheid nog niets le 
zeggen. e tij d zul hier  uitspraak mouten doeu. 

Er zullen ook proeven genomen worden, welku 
soort het bost tegen brand weerstand biedt. e 
zijn huisjes met de verschillende soorten gedekt. 
Zij  zullen in brund gestoken en daarbij  onder-
zocht worden of zij  de lucht afsluiten en alzoo den 
brand uiet bevorderen. 

Proeven, elders met 3U genomen, hebben doen 
zien, dut toen het onderste gedeelte vau een ge-
bouwtje dat daarmede wus gedekt, verbrand was 
cn instortte, het asphaltpapier  als een deksel over 
deu vuurgloed bleef tijgen cn de lucht zoodanig 
afsloot, dat de vlumiuun uitdoofden. Bekend is 
het '  u de duitsche assuradeurs by voorkeur ge-
bouwen verzekeren, diu met genoemd materiaal 
gedekt zijn. 

e Stoompost van 1 Nov. 1874 vermeldde de 
proef bedek king met asphaltpapier  en vil t van de 
gyiuiiusiiukschool te . e eenu helft 
is bedekt mut asphaltvilt, prim a kwaliteit , uit 
dc fabriek van Appel eu Co. te ; het 
papier  was uit de fabriek van Ziiiiincruian n te 

. il- i dak ligt naar het Oosten en het 
Westen; op du bebording zyu op afstanden van 
1 r  driehoekige roeven gespijkerd met busis 
van 0.005 . mut afgeioudeu top. 

e banen vilt uu papier  werden van du eene 
lijstguot naar du andere over de nok uitgerold eti 
wul soodanig, dut, du banen elkander 0.05 . over 

de roeflatten bedekten; daarna zijn zij  op du 
luiten vastgespijkerd eu werden deze met 0.10 . 
breeds strooken overdekt. e  bedek-
kende deelen dei banen zijn bovendien door 2 
rije n spykers bevestigd. 

Aau de woetsUde zijn twuu ijzeren dakramen 
door dc verschillende materialen omringd. 
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r  regenachtig weer kon, na de dekking, 
niet oniniddellyk de bestrijkin g met warn us-
phaltlak worden uitgevoerd, hetwelk eerst 14da-
gen later  geschiedde. 

t papier  kostte / 1.25 un het vilt ƒ 1.14 de . 
t regenwater, dat op deze stollen opgevangen 

wordt , is niet drinkbaar  zonder  zuivering. 
liet vilt eu het papier  beletten de uitdamping 

van het hout naar  boven. Wanneer het hout 
van onderen geverfd is, bestaat vrees voor  ver-
stikking . 

e stollen houden zich te n goed 
en er  zijn nog geen lekken waargenomen. Zij  schij-
nen jaarlijksch e bestrijkin g te behoeven om tegen 
sterke hitte en aanhoudend nat weder  bestand 
le zijn. e bestrijkin g moet steeds met omzich-
tigheid geschieden, teneinde beschadiging of scheu-
rin g te voorkomen. 

n de discussie over dit onderwerp wordt het 
medegedeelde door de vermelding van feiten be-
vestigd. e heer . G. A. l toont echter 
aan, dat bet materiaal niet voor  afneming en we-
derlegging geschikt is, hetgeen ondervonden is 
bij  het gebouw, dat ten vorige jar e eerst te -
den voor de Studentenfeestan en daarna voor 
het t to m heeft gediend. — 
Tc n was de asphaltpupier-bedekking nieuw 
en voldoende; alleen langs de kanten bad men 
last van lekkage; dit was na de tweede dekking 
te m erger; hier  en daar  moesten zelfs 
herstellingen plaats hebben. j  de oprichtin g 
van het gebouw ten derdeinule moest zeer  veel 
vernieuwd worden. n weerwil van deze ver-
nieuwing vordert de bedekking nu voortdurend 
veel zorg en onderhoud. 

e heer . van l deed eenige mededee-
ling omtrent het gebeurde met eeu gemetselden 
buk , bestemd tot het overkoken n spoeling in 
ecu stoom branderij  te Schiedam. e bak is 10 

. lang, 3.50 . breed en 3 . hoog. e muren 
zijn 2 steenen dik en voorzien van een klamp-
laag en een laag tegels; de bodem is op de ge-
wone vvijzu samengesteld. Alles is gemetseld van 
vlakke wuulkliuker s in porllandsclic cement. e 
lange muren zijn aan elkander  gekoppeld door 
7 ankers. e bak rust niet op een geheide fon-
deeringi alleen op den zeer  vasten grond , die, wan-
neer de bak gevuld is , met 4000 kilogrammen 
de | | * . belast wordt; de verhittin g geschiedt door 
stoom, waartoe de pijpleidingen niet aan het 
metselwerk verbonden zijn. j  de beproeving 
met koud vocht bleel de buk goed, doch toen 
dat kookte, zijn de muren gescheurd en wel iu 
de hoeken het meest. n den bodem zijn geene 
scheuren ontstuun. Spreker  vraagt waaraan dit 
is toe te schrijven, en of ook dergelijke bak-
ken zouden te maken zijn, bij  welke geen vrees 
voor  dergelijke eventualiteit bestaat. 

Al s oorzaken van bet ontstaan der  scheuren 
wordt , behalve te geringe dikt e der  muren, ge-
noemd mogelijk ongelijkmatige afkoeling eu ver-
hittin g met korte tusschenpoozen. Voor een der-
gelijken bak werd de toepassing van vuurvaste 
steenen aanbevolen; dit materiaal scheen anderen 
echter  le poreus voor het doel toe; gewoonlijk 
is het aan een andere wijze van verhittin g bloot-
gesteld als bier  geschiedt. Wellicht was het beter 
den bak geheel van porlland-ceinentsteen te ma-
ken. e heer  Van Eikel zegt dat de fabrikanten 
van dien steen dit werk niet aandurfden. Voor 
proef wordt nu een bak van porlandsche cement, 
hoewel vau geringer  afmetingen, vervaardigd. 
Eindel()k werd nog het denkbeeld geopperd om 
deu bak rond te maken. 

Ten vervolge op hetgeen, in het nommer 
van 3 September, werd medegedeeld over  de Ten-
toonstelling van wetenschappelijke instrumenten 
te  dient het volgende: 

Nabij  deze oorlogstoestellen heeft men plaats in-
geruimd aan den vredelievend.sten der  zelfregis-
treerende automaten. Een geleerd professor aun 
de universiteit te , de heer A. von Geltin-
gen, heefteen electrischen windwijzer  ingezonden. 
Een windroos, medegesleept door een weerhaan, 
en een molentje, draaiende volgens de luimen van 
Aeolus, zijn de schrijvers, die alle tien minuten 
op papier  de richting , de kracht eu de wisselin-
gen van den wind boekstaven. Een galvanische 
kolom voedt niet haren stroom bet uurwerk , de 
zelfregistreerende lelegruaf en den mechuuischen 
toestel, die bet papier  doet voortbewegen en het 
zorgvuldig om een rol wikkelt . n eeu glazen-
kast ziet men cirkelvormig e glazen schijven; dit 
zijn achromatische objectief-lenzen van verrekijkers . 

t zou ons le ver  voeren, al de moeilijkheden 
op le sommen, die de leuzeii-fubrikanl ontmoet 
om te geraken lot het voortbrengen van correct* 
of nauwkeurige objectieven; dit woord sluit zoo-
veel hoedanigheden, zooveel zorg voor  de kleinig-
heden iu zich, um te kunnen worden toegepast, 
dat men er  zich niet lichtvaardi g vun bedienen 
mag, en eeist na eeu zeei -streng onderzoek wordt 
zulk een lens door  een sterrenwacht aangenomen. 

y deze objectieven, waarvan enkele 25 en 30 
centimeters middellij n hebben, heeft men New-
toniaansche spiegels van verzilverd glas geplaatst 
vun een heldei beid, die neer  aangenaam voor het 
oo"  is. Al deze instrumenten wachten slechts 
op"  hel OOgenblik hunner  opstelling, um de dien-
sten te bewijzen, die zy aan de wetenschap ba-
loven. 

n het achtereind der  zaal is een reeks toestel-
len voor  peilingen of loodingen, van allerlei aard , 
waarmede men de diepten vun den Oceaan ge-
meten beeft. 

Verscheidene dienen levens tot het ophalen van 
grond, en hebben den hoogleeraar  Carpenter in-
staat gesteld tot zijn uieikwaardigen urbeid over 
dc dierenwereld n hot diepste vuu de Atlantische 

Zee. Eenige zijn voorzien van thermometers', 
andere van nijptangen, om meer of min zware 
lichamen naar  boven te voeren. t deze werk-
tuigen kon men vóór eenige jaren den transatlan-
tischen kabel opvangen en er  het leggen van 
voortzetten. 

Wi j  verlaten nu do zaal voor  sterrenkunde, en 
alvorens de trap op t« gaan, die naar de boven-
ste verdieping geleidt, komen wij  voorbij  de be-
kende lamp van , die aan zooveel mijnwer -
kers het leven gered heeft. 

e zwarte lantaarn bestaat uit ecu cilindrisch 
vlecbtwei k binnen een van gaatjes doorboord blad 
van blik ; de vlam brandt in het midden, gevoed 
door een kleinen vergaarbak met olie. liet mijn -
gas, een ontploffend gas, dut bijna aanhoudend 
in de n mijnen gevormd wordt, kau niet ont-
branden, als het van de vlam gescheiden is door 
een metalen vlechtwerk. 

Van 1815 tot 1817 zette y zyn proeven 
voort, en eindigde met alle kolenmijnen t«
zien vau dit  nutti g en menschlicvend instru-
ment. Tal van modellen omringen deze eerste 
tamp, die in alle tijden aanspraak zou hebben 
op den prij s . 

t verschrikkelyk ongeluk , vóór weinige maan-
den aan de mijnwerker s van Saint-Etienne over-
komen, geeft actualiteit aan een toestel, die 
voor bet mijngas waarschuwt, en vervaardigd 
is door den beer , preparator  aan het 
laboratoriu m voor  biologie aan de Universiteit 
te t instrument doet eeu schel ge-
tuid hooren, zoodra de aanwezigheid van water-
stof in de gewelven der  mijnen genoegzaam is 
om een uitbarstin g te doen vrcezen. t ware 
te wenschen , dut elke mijn een inrichtin g van 
dezen aurd bezat, gelyk de lieer r  ze heeft 
tentoongesteld. 

Wi j  beklimmen nu de breede trap , die naar 
de zaal voor  aardkunde voert. e muren zijn be-
dekt met oude kaarten, met de afbeeldingen van 
ontzettende beenderen van verdwenen en in fos-
sielen slaat teruggevonden dieren. 

Vooral valt een kaart in bet oog, die een ge-
heel vak tusschen twee vensters inneemt en de 
uitgestrektheid der  kolenbekkens in een gedeelte 
van Schotland aanduidt. 

n de zaal, gewijd aan de geolugie zelve, ge-
voelt de eenvoudige oningewijde zich niet opge-
wekt; hij  is omstuwd vun keien, overul keien; 
in alle glazenkasten verschijn en zij , tegen malkaar 
aangedrongen en bedekt met beschrijvende pa-
piertjes. Verr e van ons de gedachte, af te din-
gen op hun verdienste en hun waarde en over 
de zaak te oordeelen naar den schijn, minder 
schitterend dan die der  naburige zalen. 

Toch blijf t het publiek, dat nan zijn smaak 
gehoorzaamt, bij  voorkeur  liever  stilstaan voor 
tuinder  oude voorwerpen dan ammonieten .
miniferen eu plesiosnuren, die  een leek -
breeuwscli zijn. Wij  zullen zijn voorbeeld niet vol-
gen in de snelheid, waarmede hij  deze verzame-
lingen voorbijloopt , want wij  zien eenige historische 

, die te midden dezer  levende getui-
gen van tenon  geslachten zijn bin-
nengeslopen. r  ziel men den goniometer vau 
Wullaston, waarmeJe deze geleerde de hoeken 
mat, welken de kristallisatie-vlakken der  voor-
naamste kristallen vurmen.  instrument heeft 
vele verbeteringen ondergaan, die het aanzijn 
hebben geschonken aan verscheidene typen , even-
eens tentoongesteld te midden van de ertsen, de 
pyrieten en de zeekaarten. e laatsten zyn 
vastgeprikt op verticale ramen, wat  instaat 
stelt ze beter te bezien. 

 de studie vau de cristollagraphie gemak-
kelij k te maken, heelt men modellen vervaardigd , 
die ulle bekende kristalstelsels vertegenwoordigen 
en uuk monsters in natura tentoongesteld. Onder 
de merkwaardige specimina vinden wij , onder 
een inzending uil lireslau, platen van kwarts, 
uiik  en tourmuliji i van zeer  schoone afmetingen , 
gelijk ook een overvloedige verzameling voor-
wereldlijk e planten uit Tyro l en Oostenrijk, te 
danken aan den heer  Ettinghausen, tc Weenen. 

A l de muren  de zaal zijn bedekt met de 
geologische kaarten van de meeste landen in 
Europa eu Amerika ; meu zoude meer  ruimt e 
moeten hebben dan waarover  wij  beschikken kun-
nen ,  ze allen de revue te doeu passeeren, 
maar  zij  tooiieu aan, weikeu rang een wetenschap , 
gisteren geboren , reeds nu onder de nasporingen 
inneemt. 

Na de regelmatigheid der  physische verschijn-
selen waargenomen eu tiet bestaan van natuur-
wetten in de beweginglooze stuf te liebben erkend, 
heeft de wetenschap, altij d begcerig grondgebied 
te veroveren, schroomvallig de mogelijkheid van 
vaste wetten iu de bewerktuigde lichamen dui-
ven onderstellen. Aanvankelijk scheen dit denk-
beeld een ongeryuidheid, maar  liet is zoo in 
overeenstemming met liet instinct, den mensch 
ingeprent, dat hut de overhand heeft behouden 

op de  en zich nu zegevierend
gevestigd. (') 

Wy zien in de zaal, afgezonderd  biologie 
of levensleer, het geheele, soms vvreede , ursen.iul 
waarmede de physioloug de verschijnselen van bet 
leven volgt. r  is het de verzameling toestellen 
vau den heer y JjJ te Purys; zy zyn 
bestemd  op vellen papier  ul de bewegingen 

 het instinct vau den mensch uau natuur-
wet Uit geloofde, zou het by geloof nu duizenden 
jaren niet zoo algemeen zijn. e weinigen wur-
den er  nu nog gevonden, zelfs onder de zooge-
naamde beschaafde lieden, die overtuigd zijn , 
dat b. v. de maatschappij  aan natuurwetten on-
derwurpen is! e meeste verwachten steeds red-
ding van een parly , van eeu regeeriug of van 
een god, die telkens grilli g tusschen beiden treedt. 
Scherper  tegenstelling met het begrip van onver-
biddelijk e natuurwetten is niet denkbaar.  bet 
tijdschrif t  wordt de voornaamste weten-
schap (sociologie) doodgezwegen. § 

te teekenen, die aan de voornaamste levensver-
richtingen beantwoorden. t hoofdorgaan de-
zer  instrumenten bestaat in een blaasbalg van 
kaoetsjoek, die op een der  buitenste lichaamsdcelcii 
van het dier  steunt, b. v. boven een slagader: 
de polsslag of beweging van het bloed werkt op 
de weefsels, die den slag overbrengen uaar de 
in het kaoetsjoek vervatte lucht; de blaasbalg 
verheft zich en sleept in zijn beweging een lange, 
zeer  dunne naald mede, die op roet of zwartsel 
den doorloopen weg teeketit. 

t dit instrument, op duizend vernuftige 
manieren gewijzigd, geeft men zich rekenschap 
van de vlucht der  vogels en insecten, van de 
ademhaling, vin den bloedsomloop, van de spier-
bewegingen ouder het loopen, het z;\ einnieii, bet 
springen, enz. (*). e uitvindin g kun worden 
beschouwd als een algemeene, allernuttigste me-
thode voor het bestudeereti van elke soort v.in 
beweging. 

Andere toestellen zijn vervaardigd geworden 
met het doel. den druk van het bloed en de snel-
heid vun den polsslag met de veranderingen, 
door  zekere ziekten teweeggebracht, aan te dui-
den. e Sphygmografen bewijzen tegenwoordig 
de grootste diensten auu de artsen en maken de 
verkenning of diagnose van alle hartkwalen ge-
makkelijker . 

Naast deze instrumenten , bestemd voor  waar-
nemingen, zien wij  een doos, gevuld met scal-
pels, lancetten, zagen, enz.; het zijn de oorspron-
kelijk e instrumenten, gemaakt door  professor 

l uit lireslau; zij  hebben zeker  vrijwa t 
blued doen vloeien en vrijwa t ledematen afge-
sneden, maar zij  hebben ook het leven terugge-
geven auu eeu menigte ongelukkige lijders, die 
zonder de hulp vau de kunst eeti ellendig aan-
zijn zouden hebben voortgesleept. 

Op de muren van de zaal blijf t het oog gaarne 
rusten , na deze voorwerpen tot pijnigin g le heb-
ben gadegeslagen ; zij  zijn behangen met bekoor-
lijk e schilderijen in waterverf, de meeste zeldzame 

en merkwaardige dieren afbeeldende . die de zoolo-
gische tuin tu n bevat, een der  schoonsten, 
die cr  bestaan. 

Een losch, naby een beek gezeten , staart ons 
aan met een bewotiderenswuard geslaagde kattige 
uitdrukking ; een fraaie gazelle met tengere eu 
buigzame leden vermeit zich in een grasveld. 

e fezanten met levendige kleuren, gekuifde 
eenden eu de rijkst e soorten der  Aziatische fauna 
ziju wedergegeven met een natuurlijkhei d eu een 
talent, die deu beer  WultT eer  aandoen. 

Verscheidene glazenkasten bevatten een over-
vloed van microscopen vau allerlei aard. Wij 
zouden niet eindigen, zoo wij  ze allen wilden 
opnoemen, maar een door de eeuwen iwartge-
worden buis heeft recht op onze aandacht: het 
is de eerste microscoop, in 1500 vervaardigd 
door den Nederlander  Zacberias Janssen. Zyn 
vermogen is niet groot, maar hij  heeft de ver-
dienste de stamvader te zijn , eu neemt uit dieu 
hoofde de eereplaats in onder al zyn nakome-
lingen. 

n menigte microscopische praeparaten, door 
alle lauden tentoongesteld, toont ons, dat deze 
instrumenten belangrijke diensten bewijzen. t 
behulp van dc photograph ie slaagt men er  in , op 
vri j  groote schaal, volmaakte afbeeldingen te ver* 
krijge n van de samenstellende weefsels van bet 
menschelijk lichaam, van de planten, van de za-
den en van die oneindig kleine dieren, infusorien 
of afgietseldiertjes geheeten. t behulp vanden 
stereoscuop  deze afdrukken eeu zuo vol-
maakt relief aan, dat men meenen zoude de 
dieren zeiven ouder de ougen hebben. 

Als een bijzundere verbetering, iu den micros-
coop aangebracht, hebben wij  een merkwaardig 
staaltje van een e fabriek; bet is een achro-
matische objectief-lens, die instaat stelt tot een 
zeer  aanzienlijke vergrooting te geraken door bet 
brandpunt op een goeden afstand vau de lens tc 
houden; aan deze voorwaarde valt, gelijk men 
weet, mueilij k tc voldoen. 

Wij  treden een ruim e zaal binnen: de zaal van 
de voordrachten. r  zetten bijna dagelijks de 
hoogleeraren cn afgevaardigden van alle lauden, 
in gemeenzame taal, het historisch of hedendaagsch 
belang uiteen, verbonden aan de instrumenten, 
die de galerijen der  tentouustelling sieren. 

e meeste dezer  mededeelingen zijn inderdaad 
merkwaardig, maar de oflicieele openbaarmaking 
daarvan duur bet Britsche Gouvernement ontslaat 
ons van de verplichtin g er  hier  bij  stil te staan. 

e zaal vuor  scheikunde grenst aan die voor 
de voordrachten. Wij  staan hier  voor de weeg-
schaal , die beroemd is geworden door de werk-
zaamheden van den scheikundige k van 17Ü0 
tot 1709. Zy is zeker  niet smaakvol van uiter-
lijk ; het juk is overtogen met een vuile korst, 
die cr  een voorkomen vuu onnavolgbare morsig-
heid aan geeft. n heeft ze geplaatst naast die 
van , die vergezeld is van verscheidene 
andere voorwerpen uit zijn laboratium. Eenige 
vellen zijner  handschriften ziju tegen de glasrui-
ten geplakt en bestemd vuur de liefhebbers van 
autografen. 

, gelijk in de zaal vour  aardkunde, loopt het 
publiek snel voorbij  de kleine flessctieti, gevuld 
met al de bekende chemische voortbrengselen; 
men vindt er  van allerlei kleur en allerlei af-
metingen. 

Wi j  merken van het huis Johnson, y en 
O . , ook bekend um zyu schoone instrumenten 
van platina, modellen van ovens voor  chemische 
ontbindingen in de laboratori a op, die zeer ge-
lukki g zyn bedacht om do ingewikkelde bewer-
kingen , waartoe de scheikundige soms geroepeu 
is, geuiakkelyk te maken. 

f ) Zie in de  scientifigue inter-
nationale het deeltje van ,
animale, en verscheidene zyne opstellen in vroe-
gere jaargangen van de  des cours -
ti/iques, jj 

,  SJefS, 

\il«n>, tc li» aren, door het gemeentebestuur: dn 
levering vim 10 stère keislag en ) slèrc grint . 

 (N.-B.), tC O uren, door  hel gemeente, 
bestuur: liet leggen van een gedeelte trottoir , nabij 
do . C. kerk aldaar, ter  lengte van p. tn. 4S . eu 
liet verplaatsen vim dc beslaande ijzeren hekken. 

Lelden, te 12 uren, door  buri/ . en weth.: liet bou-
wen van eene Openbare school voor 600 lecrlingeu : 
lo pen. paalfuadeering en grondwerken, 8e porc. op-
bouwing en afwerking, .'tc perc. meubelen. 

* i : r .  1  ii r , door  burg.cn weth.: het vervi n 
van lantaarns, eau de n bres cn eunsoles. til ) dienste 
der gemcm t (-gasfabrieken. 

s. te 1 uur , door het eemeen tellest uurj 
liet levereu van 660 . , waarvan 
33-1 . naar  verschillende plaatsen in dc gemeen tc 
cn 300 . onder hel gewezen k uipersgildcliuis. 

' l , te 2 uron , bij  den logementhouder  Blocmitik : 
het bouwen vnu S villa's. Bestek eu teekening ter 
inzage bij  genoemden logement houder. 

\ e i i / i  . le 3 uren, door  linl bestuur  vnu den pol-
der Nicuw-Othcne, len kantore  deu ontvanger-
griffier : het maken  1300 ' wiulennnt cn van 
2500 1 tomernat Aanw. lc 10 ureu. 

ninodag, ae lept, 

U m  ue. te  ureu. door  het gemeentebestuur  ven 
, ton raadhuize: lo. het graven van 

liet kanaal door de Peel van , over 
ccitc lengte van ruim 6000  waarvoor tc verplaat-
sen omstreeks 221,000 3 grond; 2o. het maken van 
2 vaste houten bruggen met ijzeren liggers eu van 2 
houten groitddtiikers , waarvoor  omstreeks benoodigd 
60 3 eikenhout, 7000 . gesmeed cn getrokken 
ijzer  cu 3000 . gegoten ijzer. g /7G.G00. 

, tc 1) uren, door het bestuurder 
waterkcering van liet cal. waterschap Scherpenisse, in 
bot gemeentehuis: liet maken vuu eene kade, over 
eene lengte vau 540 , op den in 1S6G gclcgdcu iu-
laagdijk, ann het bovengenoemde waterschap. 

 in . , te 12 uren, teu raad huizo: lo do levering 
van brnndstotfen ; 2o. het berapen van dc gevels vau 
het gemeentehuis met Portland-cement, het verven 
vau het gemeentehuis en vau de hoogere burgerschool 
en de leveriug va i 100 privaat tonnen. 

 . tc 2 uren, door hel polderbestuur  van 
het Ge en 7c Vecndistrict onder  Opsterlund eu -
wirden: lo. bet maken van ccn steenen duiker, onder 
do Oudewegstervaart eu door  dc ter  wederszijden aan-
wezige knvelstrooken, onder  Gcrsluot; 2o. het makeu 
van eeue vaste houten brug, in den g onder 

. Aanw. 25 Sept., to 11 uren, to beginnen 
bij , 

, iu het Timmerhuis: dc levering van 
100,000 Fauconvnlkeien , 300,000 Qucuast-keicn , 
50(1,000 bazaltkcien cn 200,000 getrokken Waalkliukers. 

Waen»dag, 27 . 

, tc 11 uren, door  liet ministerie van bin-
nenl. zaken: lo. dc opruiming van gronden, gelegen 
iu bet uur maal bed der , aan den kop 
van het eiland , ouder de gemeente -
beldam. g ƒ83,860 ; 2o. het maken van fi  grond' 
kribbeu tot nor  li see ring vau dc Waal tc Gameren, 
tusschen do kilometerraaien 79 cn 81 der  herziene 
rivierkaurt . g /116,000: So. het herstellen van 
winter- e» stormschade,  bet afgegraven e 
van den n dam ontslaan. g ƒ6850. 
illerbesl.); 4o. eenige werken lot verbetering van dun 

l iu dc gemeente u eu-Acrdt, tusschen 
de kilometerraaien 2 eu 3 der  herziene rivierkaurt . 

g / 13,100. 

k ad Usel , te  uren, door  Jan de 
, fabrikant e Woerden, iu hel Statiuns-kof-

fiehuis: lo. het makeu van ecu steenen gebouw ten 
dienste vuor een stoommachine cn een bouten gebouw 
daartegen, bestemd tot bereiding van kleiaarde; 2o. 
liet afbreken eu verplaatsen vau pauloodsen, benevens 
het bouwen van 2 nieuwe panloodsoa. alles te stellen 
op de hem tucbelioorcndc pantieiifubriek to Woerden. 
Aauw. 1) Sept, van S—12 ureu. 

, te  uren, door  het gemeentebestuur: hst 
houwen eener  dorpsschool met aanliooriglioden in de 
kom van Getnert. Aauw. 2ti Sept., te 10 ureu. 

. . r n , tc 11  door het bestuur vau 
het waterschap , iu bel waterschapshuis: lo. 
het doeu vau herstellingen aan bruggen eu andere ob-
j 'ten . in 3 perc. eu in mussit; 2o. het verven en 
tereu vuu bruggen, woningen euz., in 8 pcre. en iu 
mussa; 3o. hut vernieuwen vaa den houten bovenbouw 
vau de draaibrug te Onderdendam. 

V f l a g e, te 1 uur , in hot lokaal : het 
maken vau oen gebouw voor ecu tweede stoompomp-
gemaal in den l rakpolder, met inachiuc- cn ketel' 

, 1c 1 uur, door dc Nederl. -
maatschappij: het maken vau eene groote draaischijf 
eu bet verleugen vun dc beslaande wutcrloidiug , niet 
het doen van aanlioorigc werken, op bet station-A ru-
hem. Bilj , iuz. 20 Sept., aan de . 

, te 1 uur, door  burg. cn weth.: de leve-
rin g van brandstoffen ged. '70/'77, bcuoodigd voorde 
verschillende gcmceulcmrichtingcu. 

nohkom. te 3 ureu, door het polderbestuur vau 
Oost- ou Westdoiigeradeel, in e Posthoorn : het umo-
vcercu cn afdammen der  SOOgen. Anjumerpij p ouder 
Aalzum met de hiornicde in verband staunde werken 
cu hot maken van staketten bij  dc sluiswachtcrswu-
niug alduar. Bilj . iuz. uiterlij k 2fi Sept., 'savonds * 
uren, bij  den voorzitter  A. Sijbcuga. 

, tc 5 uren, door  burg. cn weth.: liet 
bouweu ccucr  nieuwe school to . 

, te G'/, uren, door do commissie voor 
liet burgerlij k armbestuur  : o. a. dc levering van steen-
kolen, laken, leder, linnen eu katoenen stollen, saaiet, 
doeken, glaswerk, pleisterkatocu, coke euz. 

, Jft Nept. 

, te lO'/ i uren, ten getnccnlcliuize van 
Wonscradoel: het maken ocuor  bestrating in bet dorp 

l u m. 

, te 12 uren, door hot ministerie van bis* 
ncul. zaken, aau het gebouw vau liet prov. bestuur: 
de uitvoering van eenige werken tot normal (tearing 
van de Waal, to Slijk-Ewrjk , prov. Goldcrlaad, tus-
scheu de kilometerraaien 31 ou 34 dor  herziene rivier -
kaart- g / 89,500. 

, tc 2 urou, door  burg. cn weth.: het lag" 
gen van overdekte rioleu cn aardeu buizen in dc Wol-
straat , , g cu -
marijusteeg. 

, ae t 

Ameide, te 11 uren, door  burg. cn weth. van 
Amcidc-ca-Tieuliovcn, op hot raadhuis: het afbreken 
der bestaaude- en bet bouwen ooncr  nieuwe gcmeeii' 
schappelijke school voor  204 kinderen, met bijmvcrin g 
vau schoohueubelou eu hot doou vaa bcrstelliugeu aau 

Je onderwijzerswoning, to Ameide. Aauw. 27 Sept., 
tc 11 uren. 

, le 12 uren, duor  liet ministerie van 
binnenl. zaken, auu het gebouw van bet prov. best.: het 
vernieuwen in steen van de brug over dc - of 
a/aal wetering in den n weg le kl. no. 2, 
van Arnhem naar  Nijmegen. . bij  den hoofdinge-
nieur en den ingenieur  Van der  Sleyden, beiden tc 
Arnhem. g c kosten der  eerste bo-
stediug komen mede teu lasto vau den aannemer.) 

. tc 12 uren, door den directeur van 's s 
niaimzijn van militair e kleeding, uitrustin g enz : do 
levering van: 8900 patit»nsakjes, in  perc, 3400 
bandeliers, idem, ) koppels, idem, 900 sabeldragers 
cu 4500 bajounetdragers, idem, 1100 sabolschccdcn, 
idem. 

, tc 12 uren, duor het ministerie van 
binnenl. taken, aan bet gebouw van het prov. best.: 
het wegruimen van ecu in de Zuiderzee, nabij -
mer, gezonken vaartuig. Aauw. 25 Sept. 

, door  burg. en weth.: dc leveriug 
vau het benoodigde zand tot aanleg eener  begraaf-
plaats. 

, 30 . 

, tc 1/, uren, door  burg. en weth.: bet 
bouwen eener  veldwachters won ing met brandspuit-
huisje cu cene kamer tot verpleging van zieken. 
Aanw. 20 Sept., tusschen 9 cn 10 uren. 

Zwal le, te 11 uren. door J. A. Woltcrs, bij  den 
logementhouder  Poppc: het houwen van reu woonhuis 
met schuur  aan den Stouwdijk te Westen hol te. Aanw. 
26 Sept., tc 'J uren. 

kam pin . tc 12 uren , bij  den voorzitter  der  com-
missie van bet stoomgemaal voor de polders Broeken-

, d en Onderdijks: dc 
levering vau 1000 . bestu Engc'scbe steenkolen, 
te leveren vóór 20 Oct. aau dc Nieuwe n te 

. 

, tc 1 uur, door de commissie voor dc ge-
meetilcreinigiug, te baron kantore; bet leggen eener 
gasleiding en het verrichten vuu de daartoe befrok-
kelijk e werkzaamheden op dc bergplaats aan den -
melschewcg. Aanw. 25 Sept., lc ) uren. 

Nleuwalda, to 3 uren, door het gemeentebestuur: 
liet aanleggen van een kunstweg, loopcwlc van den 
kunstweg door n langs de n tot aan 
den kunstweg door  Nicuwoida, laug 6095 . Aanw. 
27 Sept., tc 12 uren. 

Vf lage, door het departement van financiën: ile 
levering van papier  voor 's s zegel gedurende het 
jaar 1877. Aanbiedingen mot opgave van don prij s 
per riem voor  ieder  der  (i soorten r  ann ge-
noemd departement, afd. . 

, door het gemeentebestuur: do leve-
rin g van ongeveer 60 1 teem. 

Nleuwolda , door  liet gemeentebestuur: dc lovering 

van p. m. 90 stère keislag cn 50 stère zcegrint. 

, 1

Velp, le  uur, iu het koffiehuis van Wed.Covers: 
hot verbouwen van een woon- tot winkelhuis, waar-
onder het maken van eene winkelpui, bakkerij , berg-
iilaats enz., gelegen aan den g tc Velp. 

. bij  don architect . . Smit, e , ann 
uien ook vóór 1(1 uren dc itischrijvingsbiljcttc n lo 
lenden. Aanw. 99 Sepl, to 1 uur. 

, te 3 uren, door do gemeeutcbestiiren vuu 
Bieruin ea 't Zandt: het aauloggcn van ecu kuustweg 
van . over  Arwerd , hijlangs dc klip naar 
Oostcrwijtwerd , tor  gezamenlijke lengte vun 3845 . 
Aanw. te 10 uren, beginnende te Oostcrwijtwerd. 

, 3

 te 10 uren, bij  den intendant. op Groot-
Zorgvliet: het ophoogen cn bestraten van een weg 
nabij  de n van , ter  lengte van 510 
str. . eu breedte van 12 . 

lleemNtede, te 12 ureu, door  burg. eu weth.. het 
.halen der  baardasch, vuilnis, puin eu feeale stolh-u. 

, Oct. 

, te  uren, door  dijkgraaf eu hoogheemraden 
van d , in bet Gcmcoueluudshuis: het leveren, 
maken eu inhangen van 2 nieuwe eb-of binnendeuren, 
voor dc Oranjc-buiteu- of Spitisluis ouder  Naaldwijk . 

. bij  deu fahrick-landmctcr  J. 1'. van deu BorgJz, 
aldaar. 

w  , te 11 uren, door dc directie der 
marine: het slnopen van het voor 's s dienst afge-
keurde transportschip Java. Aanw. 3 cn 4 Oct., tc 
10 uren. 

, «l Oet. 

, te 10 ureu, door het ministerie van 
binnenl. lalcen, aun het gebouw van bet prov. best.: 
bet begriaten vau den berm weg langs het kanaal door 
Walcheren, tusschen dc brug over bet Arnekauaal en 

. Aauw. 30 Sept. cu 2 Oct. g 
ƒ 4350. 

/ .«o l ie, te 12 uren, door hot prov. bestuur: dc 
herhouw der  afgebrande woning bij  tol uo. 2 tusschen 

t en Zwartsluis, behoorendc bij  het 11e pen. 
der prov. grintwegen in Orerijsel. Aauw. deu Sen 
dag vóór do besteding, te 12 uroo. 

, te 2 uren, door do commissie overliet 
krankzinnigengesticht: o. u. dc levering van Newcastle 
stecukoleu cn cokes. 

, 7 o
. te 10 ureu, dour den comm. inliet 3e 

genio-commandrment, in den : liet verbeteren 
van de werken bij  Vuren (3c of laatste gedeelte). 
Aanw. 2 Oct., te 11 uren. Bilj . iuz. uiterlij k 5 Oet., 
te G uren, op het bureau van den comm. voornoemd. 

 to 1 uur , door het ministerie van justitie: 
liet bouwen van cene ouderwijzers woning anu liet 
eerste- cn vau cene school aan het tweede gesticht 
Viv nl, ui-vu. Annw. 3 Oct., to 12 uron. 

l i rr t i i t . tc 2 uren, door  Gcdop. Staten: bet doen 
van eeuige vernieuwingen eu herstellingen aan dc 

u tc . Aauw. 3 Oct., tc 
10 uren. 

, 10 Oei. 

, te 1 uur, door het . C. parochiaal kerk-
bestuur  van don , in c o : 
het bouwen van ocuc pastorie. Tcokeningon liggen 
hij  den koster  in de St.-Jakobstraat. . bij  den ar-
chitect 1*. J. . Cuypers, tc Amsterdam. Aanwij -
zing 2 Oct. 

 tc 2 uren, ten huize van  lUnkenbcrg, 
op hot Westerhof: het afbreken van cene bestaaude 
cn de opbouw eener  landbouworsbchuisiugc met an-
nexe werkeu. . bij  den timmerman E. J. van don 
Berg, te Zwolle. Aauw. to 10 uren. 

Weenadag,  «c l. 

 te 12 urou, door of vanwege bet bestuur 
vau het waterschap der  rivier  do l c. a., bij 

den secretaris-penningmeester: het verbeteren van 
bovengenoemde rivier  tusscheu Boxtel en St.-Oeden-
rode, met hijvoeging van de verbetering nnn den 

i t usscben  (alder en Oistcrwijk , om-
schreven in bestek nu. 2 cn .'t, iu één perc. 

, tc 12 uren, door  liet bestuur  vau den 
u Overscheoiischeu polder, bij  lesberts, 

in bel Buiten-veerhuis: eenige belangrijke vernieu-
wingen nau den wind-schcprndwatermoleu, als: fun-
decring, daarop metselen, do krimp , krimpmuu r cn 
droge bak, het maken vau een nieuw onderwiel en 
scheprad on bii be boo rende werken, nlsmcde bot onder-
hond tot 31 . '77. Aanw. G Oct., van 11—1 uur. 

'a-l lage, te 1 uur, door  don ontvanger  der  successie 
en domeiucu, iu e Verceniging: dc bovenbouw voor 
koninklijk e stallen, koetshuizen, mauègu enz. iu den 
Prinsenïetuin aldnar. Aanw. i Oct. 

, tc 4 ureu, door  burg. en wetli.: liet liott-
wen van ccn nieuw schoollokaal en dc levering der 
daarin noodige meubelen voor 252 leerlingen. . 
bij  den architect . de , to Goes. Aanw. 1 
Oct., tc 3 uren. 

Uacnodag, 1**  Oet. 

Te 12 , door de lioofdndministratiè n der  korp-
sen vau het leger, met uitzondering van bet 2o reg. 
veldartillerie , alsmede door de hoofdadministratie van 
bet koloniaal werfdepot : dc levering van verschillende, 
bij  elk korps, ged. '77, noodige voorwerpen van klee-
ding eu uitrusting . r  is niet begrepen: bij 
het koloniaal werfdepot: hot lutlf-gouden en half-
zilveren galon, dc hemden, onderbroeken, handdoe-
ken , wasdoosen, klccr-, schoen- en s'.otborstols; bij 
het reg. grenadiers eu jagers cn do S reg. infanterie: 
do worlcbroekcn cn eetketels). Namelijk tc: 

, op bet bureau van den kapt.-kwartier -
meester  van het lc reg. hnznren. 

, 20 Oet. 

Zwal le, te 12 uren, door het ministerie van bin-
nen), zaken, nan bet gebouw vau het prov. bestuur: 
bet vierjari g onderhoud der  (irooto n iu de 
provincie Ovcrijsel, in ü- pcre. Aanw. 12 cn 13 Oct. 

g per  jaar: perc. 1 /'J050; 9/16,667.60:3 
/10,215; 4 /T0.575; 5 ƒ 7 5 7 0; G ƒ14,550; 7 ƒ 1 6 0 5; 
S /5120; 9 /"5100. 

, 20 Oet. 

-liane, iu een der  lokalen vau bet ministerie van 
binnenl. zaken: het makeu, in-clkandcr*zetten, be-
proevcu, weer  uit elkander-nemen en langs boord van 
een zeeschip leveren van den metalen bovenbouw van 
S bruggen, ten dienste van dc Staatsspoorwegen op 
Java. . bij  den hoofdiiigoiiieii r  bij  do Staatsspoor-
wegen J. W. Witscu Elias, tc . 

. 

, G Sept.: dc leveriug aan dc directie 
der marine vau : 

Beslek 1, a masten enz.: ingok. 4 bilj. , als: 
C.  A. , te Amsterdam, ƒ 23,4fi5 
J. Bomlix cu  „  idem >, 99,884 
A mbagt sheer

Van der  „  idem „  21,525 
. J, Plant en Co., „  Schiedam, „  20,845 
Beslek 2, staafijzor  iiigckomeu 7 bilj. , als: 
 S. de Jonge, te , ƒ -

W. t  Co., „  Amsterdam, „  12S.10S.02 
Wed. c  Goes, ,, 125,843.10 

z eu  „ , „  121,108.S2 
Gebr. V. d. Vliet, „  Amsterdam, „  114,527.25 

 Ncd. Grofsmederij, ,, . .. 113,713.84 
. S. Stokvis eu Zn., „ , „  103.S53.S0 
Bestek ijzer; ingek. fi  biljetten, als: 

E. S. de » e, tc , f 174,51fi.22 
 Ncd. Grofsmederij, „ , „  132.734-08 

Gcb. V. d. Vliet , „  Amsterdam, „  130,474 58 
z  Co., „ , „  127,490.49 

W. Bcrnet eu Co., „  Amsterdam, „  116.25S.C0 
. S. Stokvis  „ , „  70,787.13 
Beslek 4, poetskatoen; ingek. 4 biljetten, als: 

S. Bendien  te Almelo, ƒ 3428. 
. S. Stokvis en  „ , „  3391.50 

J. F. Schollen cn  „  Enschedé, „  3333.10 
Van  Co., „  Amsterdam, „  3255. 

, 8 Sept.: het bouwen eeuer  nieuwe 
school, met bijlcvcrin g vau alle materialen, te Oldeu-
zijl ; ingek. 7 bilj. , als: 

. Stel, te 'tZand , / 3170 

. Bos, „  Uitbuizcrmeodou, „  2'J75 
S. 11. , „  Bedum. „  2921 
J. Offring» , ,, Uithuizermeeden, 2SS5 
T . . Westcrdijk , „  Uithuizen, „  2810 

, ,, Bedum, „  25S5 
, „  Usquort, „  23S5 

, 9 Sept.: hot houwen vau ecuc bewaar-
school aldaar, tevens bestemd voor  naai-  breischool; 
gegund uan S. W. dc Boer, tc , voor 
f 347S. 

, 9 Sept.: het aanleggen van een grintweg 
Zuidwolde —Woldijk , lang 1G93 . ingekomen 7 
bilj. . als: 
J. Vcendijk, te Wiusum, ƒ 6 7 00 
A. J. Bonnitiga, „  Bedum. „  0295 
11. , „  Groningeu, „  G200 
P. Westerhof, „  Zuidwolde, „  G200 
J. . vuu , „  Bedum, „  6124 
W. B. , „  Warfhuizeu. „  5788 
J. Velt kamp, „  Bedum, „  5740 

, 9 Sept.: lo. het hergraven eli gedeeltelijk 
verleggen van het \Vagenborgcrnicer tot in het afwa-
teringskanaal; 2o. idem vau de afvoersloot vuu deu 

u tot iu het afwateringskanaal; 
ingekomeu 4 biljetten, als: 

. Brons, tc Wagcaborgen, ƒ 2320 
J. J. Sijdzes, „  Farmsum, „  22G0 
W. Bos, „  Zuidbroek, „  218G 
J. Steehhof, „  Appingedam. „  1144 
gegund. 

, 9 Sept.: lo. bet bouwen van een 
watermolen, groot iu vlucht 17.60 n 4 
bilj- , als: 
J. Noordewicr, tc , ƒ 6800 
J.  „  Wehe, „  6260 
J. , „  Zuidwolde, „  5997 
J . v. d. Veeu, „ , „  5997 

2o. het houwen van ecu molouhuiswoaing; iugek. 
2 biljetten, als: 
W. vau , lc Bedum, ƒ 6 17 

. , „  idem „  015 

. 11 Sept.: het maken van 3 steoncn zicken-
barakkcu, benevens liet verrichteu van ecuigo daar 
bijbehoorende werkzaamheden, op hot ter  ruin vau het 
academisch ziekenhuis: ingek. 9 bil ingek. 0 bilj. , als: 

tc , 
idom 

P.  do Vriudt , 
W. . , 
S.  Tasscmcijcr  Jr., » m 
J.  Tom, n , 

ƒ 47,530 
„  44,900 
„  43,000 
„  36,929 

W. A. vnn , te , ƒ 35,980 
.1. J. Uussrlhnch, „  idem „  35,820 
G. . van , Voorschoten en 

C. van , „ , „  33,145 
W. v. d. , „  Ondewuter, „  31,887 

. Geverding, „ , „  31,680 

.  Srpt.: hel uil liepen van 3 vak kei; 
ringvaart om den n rlmnmermecrpolder , in 1 |>ere.; 
minste'inschr.wareni perc. 1, B. van den , te 

, / 2272; perc. 2, dezelfde, /12SS; 
perc. 3, J. v. d. , tc , ƒ 855. 

«it.-imi ,  Sept.: het herstellen vau 
eenige ingeschoten bennen van kunstwegen en vau 
eenige gebreken aan dc school cn onderwijzerswoning 
te St. Jucobtc-parochie ; minste inschr. waren: dorp 
St.-Jaeobieparocbic: J. (*. do Jong, le St.-Jacobie-
parochie; ƒ874 j dorp St.-A nnn-parochie: T. , 
le Oudebiltzijl , ƒ 87; dorp Vrouwen-parochie: T. 

, ƒ 8 7; gegund. 

, 11 Sopt.: lo. het loggen eener  huislei-
ding in de nabijheid van de gasfabriek; minste inschr. 
was G. Becherer, tc Qroningen, voor  ƒ462, 

2o. bet verrichten vnu eeuige Verfwerken aan deu 
; minste iuschr. was t de Jonge, 

te Qroningen, voor ƒ 520. 

4o. het verven vau don zonnewijzer  cu de wijzer-
platen van den  inschrijver was 
dezelfde, voor  /270. 

» e i n, 12 Sept.: dc lovcring aun dc artillerie-stapel-
en coustrucliemagazijnea van 6000 . Bauka-tiu; 
ingek. fi  bilj. , als: 

d en Frciwald, te Amsterdam, it ƒ 88. 
Sarin ea , „  idem „  „  87.94 
G. J. , „ , „  „  87.17 
Eitj e eu Co., „  Amsterdam, „  „  86.89 

. S. Stokvis eu Zonen, „ , „  ,, 86.77 
Corn, bnlgnerie on Zu., „  idom „  86.40 
per 100 . 

, 12 Sept.: bet doen van G
 in den polder ; ingek. 4 bilj. , als: 

.  tc , ƒ 3500 
J. van e , „  Breskens, „  2439 
.1. , „ , „  2198 
C. ' I n . , „  Giesendam , „ O 

Praatster, 13 Sept.: lo. bet verbouwen van
huis  den hoek vuu dc Vijverstraat ; ingekomen 7 
bilj. , als: 

. v. d. Baren, tc Franckcr, ƒ 1869 
. , „  idem „  1769 

T. Wijbrnndus , „ m 1784 
W. Aiinenia, „  idem „  1661 
(J. Brugsma; „  idem „  1627 
S. A. pergsma, idem „ 6 
G. Brouwer, „  idem „  1461 
gegund. 

2o. het maken van eeue dichte gaanderij  in de 
eurgernewaarsebool; uigek. 11 bilj. , als: 
T. Wijbrandus , te Franeker, / 269 

. v. d. Baren, „  idem „  245 
S.  Bergsma, „  idom „  223 
G. Brugsma, „  idem „  226 
1). . „  idem „  223 
N ij  da , „  idem ,, 220 
(i. Brouwer, „  idem „  198 

. Bftch,  Behingen, „  195 
. S. , „ , „  190 

W.  „  Franeker, „  185 
. , „  idem „  183 

gegu n<!. 

, 13 Sepl.: het aanleggen van 2 perceclen 
grintwegen, perc. 1 lang 3865 , perc. 2 1040 ; 
le pen-, ingek. 10 bilj. , als: 
1). E  Palstra. te Franeker, / 14.980 
J. , „  Bedum, „  14,200 

. vau Tongeren, „ , „  14,200 
P. . , „  Groningen, „  14,200 
A. J . Beuitinga, „  Bedum, „  14.075 
J. Veltkamp, „  idem ,, 13,740 

. Zwolsman , „  Groningeu, „  13,fiS5 
. J. , „  idom „  13,4'J5 

VV. B. . „  Warfhuizeu. „  13,484 
. Boorsma, „  idem „  13,430 
2e perc. ingek. 5 bilj. , als: 

P. . , tc Groningen, ^ 2700 
W. B. , „  Warfhuizeu, „  2GS5 

. J. , „  Groningen, ., 2542 
. . Palstra, „  Franeker, „  2474 
. , „  Warfhuizeu, „  242S 

gegund. 

Zui l l c l iem, 14 Sept.: het opmakeu van hetpakwerk 
aan deu bol; minste inschrijver was G. W. , tc 
Zuiliclicm , voor / 447.50. 

, 14 Sept.: dc leveriug aau de artillerie-stapel-
en construe! iemagazijuon van 20,000 . nieuw zink 
in blokken; iugek. 2 bilj. , als: 

. J. Enthoven en Co., te , a ƒ 35.90 

. S. Stokvis en Zonen. „ , „  „  34.50 
per 100 . 

, 14 Sept.: bet verboogcu cu verswaren 
van eeu gedeelie van den Zouwedijk ; minste inschr. 
was P. , te Goriucbcm, voor  ƒ2500. 

, 16 Sept.: het verbouwen van 2 pcrccelcu 
aau du Sladliuisbrug, tot uitbreidin g van het stadhuis; 
minste inschr. wns . Vermeer, te Utrecht, voor 
/ 16,146. 

- t e r , is Sept.: lo. het voltooien der  aange-
vangen verbouwing van een gedeelte van bot stadhuis 
lnnt;s den O.Z. Achterburgwal; minsto inschr. was . 

, te Scboorl, voor  /'35,500. 

2o. hut verlagen eu verbrcoduu van de - cu 
n bruggen; minste inschr. was C. , tc 

Amsterdam, voor  ƒ35,484. 

 a. hot bouwen vau ecuc openbare tusscbon-
scliool, met gymnastieklokaal, iu dc (ironte Witteu-
bu roerstraat; minste iuschr. waren Scheer  boom eu 
Vinken, te Amsterdum, voor  ƒ35.395. 

li. idem van cene openbare burgerschool lo kl . voor 
meisjes, op de Schuns, tusselion ilc - eu Zang. 
inoleabarrières; minslc . was J. , te Am-
sterdam, voor  ƒ44,378. 

4o. bet makeu van cene vaste brug over do St.-
Antoiiieslnjs; minste inschr. was J. P. Cornetissou, te 
Amsterdam, voor  ƒ3679. 

assent, 19 Sept.: het gedurende'76 ondcrlioudon van 
de , Bcilor- en Oostormoersche vaarten in 

; iugek. 2 bilj. , als: 
. W. Palstra, tc Franeker, ƒ 10,740 

G. vnu de Gratnpcl, „  Assen, „  9,298 
Staande do besteding verminderde de 

luulste zijne inschrijvin g tot „  8,973 
g „  7,600 

Lelden, 19 Sept.: de levering uan dc hoofdadmi-
o van bet e regiment huzaren, van 10

stuks blauwe paardendekens; minste iuschr. waren 
Vau Wij k eu Co., te , 500 stuks ad ƒ 9 . 1 75 , 
500 stuks ad ƒ9.87*. 

Vl luce. 20 Sept.: het herstellen vau storm-en wiu-
terscbado, ontstaan nan het uiteinde van den Spijkscheu 
dijk , bet pakwerk van deu iiigcschrnnlen oever vau 
deu Ouden d eu aan dc luinherhtin,'skri b aau 
liet boveneind van het pakwerk tc Tolkamer; minste 
inschr. was J. lloutcrtnnu , to Butsen, voor  /"  11,978, 
Bandag / . 

m . 20 Sept.! het makeu en stellen van deu 
ijzeren bovenbouw, met bijbehoorende timmer- en 
schilderwerken, tot voltooiing der  brug over  liet 
Spuikanaal op Fijenoord: ingekomen 7 bilj. , als:' 
J. . Nering Bugel 

en Co., te , ƒ 35,769 
. J. Enthoven cnCo., „ , „  98,996 

F. s eu Zonen. „  Alblasserdain, „  28,900 
l>. A. Schretlen ea Co., „ , „  27,448 
Acticu-ticsells. vormals 

J . 0. , „ , „  24,696 
. Ned. tïrofsmedcrij , „ , ,, 22,81 f 

Bellcfroidc k , „ l bij , „  22,250 

, 21 Sept.i do levering san de gemeente van: 
fl.  grove Newcastle steenkolen,  grove -
kolen, c. gruis: minste inschrijver  was F. . de Jong, 
te , resp. voor  1.595 en ƒ 1.39s per  100 . 
en ƒ0.81* per  halvee . 

'i i

B  N N E N N . 

's-Gravenhage. Z. . heeft bij  besluit van 
0 September jl . uan A. 11. Weekers en G. A. 
Schiimmer , eerstgenoemde te 's-llertogenrade 
(Pruisen), laatstgenoemde te d (Pruisen), 
concessie onder de benaming "  verleend 
voor de ontginning van steenkolen, over een 
oppervlakte van ongeveer 457 heklaren, gelegen 
in de gemeenten , Nieu wenhagen en 
Eygelshoveii (uilen iu ) 

— t Staatsblad no. 171! behelst bet besluit 
van den Oden September 1S70, tot onteigening 
van perceclen en perceelegedeelten in de gemeente 
Oldebroek, welker  bezit, ten behoeve van den 
vestingbouw, vereischt wordt tot bet maken 
van een sperfort op den linker  Useloever  nabij 
Zwolle; — en nu. 177 het besluit van den Gden 
September 1870, tot onteigening van perceclen 
en perceelsgcdeelten in de gemeente Naaiden, 
welker  bezit, ten behoeve van den vestingbouw, 
vereischt wordt tot het verbeteren der  vesting 
Naaiden. 

Amsterdam. e heeren P. VV. Steenkamp , 
commandant der  brandweer te Amsterdam en . 
B. Carsten, adjunct inspecteur  bet genees-
kundig staatstoezicht in , hebben deel 
uitgemaakt van de jury' s voor de le en 2e afd. 
van de e tentoonstelling  hygiene 
en reddingsmiddelen, te Brussel gehouden, waar-
van wij  de uitspraak, voor  zooveel de Neder-
landsche inzendingen betreft, iu het voorgaande 
nummer hebben medegedeeld. n moet nog 
worden toegevoegd de eervolle vermelding van 
de onderstaande corporation en personen, als: 
Pasteur en Co., te ,  een schap-
bunder  niet ouderzeesche lamp e klasse) en eene 
petroleumlamp, welke bij  het omvallen  zelve 
uitgaat (VUe klasse); e -
wegmaatschappij, voor  knell,isi 'u en brancards 
(111e klasse); . , geluidslcerkundige 
te , voor  zijne noodsignalen  lil* - klasse); 

 (Uoofdcomitë te , voor de 
verslagen over  de handelingen van het e s 
van 1807 —1875 e klasse);  (af-
deeling Amsterdam), vuor den ambulance-wagen 

e klasse);  Gori , te Amsterdam, vuor  zijne 
boekwerken over  gekwetsten en zijn rapportover 
de tentoonstelling te Weenen e klasse); -
sterie van Justitie, voor  zijne modellen en plannen 
van verwarming en ventilatie der  gevangenissen 
(Vde klasse); dr. . A. Cohen, te Groningen , voor 
zijne fosses mubiles (Vde klasse) en zijne methode 
tut het onschadelijk maken vau fubriekeafvul 
(Xde klasse). 

e onderscheidingen zullen den 5 October  wor-
den uitgereikt en de tentoonstelling sluit den 
8 October e. k. 

. e voordracht voor  direc-
teur der e school van nuttige en beel-
dende kunsten bestaat uit de heeren: Stracké
beeldhouwer te Amsterdam ; n , kunstschil-
der te Brussel, cn Van der  Ven, leeraar in de 
teekenkunde aan genoemde school. 

— r  Gedeputeerde Staten in deze Provincie 
is een uunschryving verzonden aan de gemeente-
besturen, waarbij  hun wordt in overweging ge-
geven, otn bij  het verleencn van vergunningen 
tot oplichting vau windmolens, steen- of veld-
ovens de noodige voorschriften te geven, waar-
door het vrij e en veilige gebruik der  openbare 
wegen wordt verzekerd, en bepaaldelijk niet toe 
te laten, dal windmolens op minderen afstand 
dan 50 meters vau openbare wegen worden op-
gericht. 

Onder dc werking vau het koninklij k besluit 
31 Januari 1824 (Staatsblad n" . 19j, toen Ged. 
Staten  soortgelijke aanvragen beschikten, was 
voor  deze Provincie uls regel aangenomen, dat 
vergunningen tot oprichtin g van windmolens niet 
werden verleend, tenzij  deze werden geplaatst op 
genoemden afstand uit de openbare wegen. 

Qroningen. Bij  vonnis van 10 September 
heeft de k alhier  den provisioneélen 
eisclt iu de zaak van deu heer  Van lluttu m tegen 
de provincie Groningen, — tot benoeming van 
deskundigen om den stand van liet werk der  af-
sluiting van hel p hy Zoutkamp op tc 
nemen, — toegewezen, conform de conclusie van 
het Openbaar e  op de gronden, in 
die conclusie vervat. e Provincie is, opgrond, 
di t zij  zich tegen den pruvisiuneelen eiseh beeft 
verzet, veroordeeld iu de kosten, duor  baar 
tegenspraak veroorzaakt. Bij  het VOUU  zijn dri e 
ingenieurs, de heeren Strontmuu te Assen. -
ward le n en Wygbel te Nieuwer-
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Amstel, als deskundigen benoemd, voor  het geval 
dat partyen zich niet over de keuze van deskun-
digen kunnen verstaan. 

r  Burgemeester  cn Wethou-
ders dezer  gemeente is, in overleg met d*  Com-
missie van fabriknge, eene aannemeling opgemaakt 
(alphnbetisch gesteld) voor de betrekking van ge-
meente-bouwmeester, bestaande uit de heeren: 
F. E. van Erkel , hoofdopzichter  der  gemeente-
werken te ; . C. van der , ge-
meente-opzichter  alhier;  P. , adjunct* 
gemeente-architect te Arnhem, en . Wi l l , 
buitengewoon opzichter  bij  de Staatsspoorwegen 
te Vlissingen. 

 Onder  dngteekening vnn 20 Juli 
is dooi- den r der  gemeentewerken aan 
Burgemeester  en Wethouders verslag uitgebracht 
omtrent den stand der  faeealién-qiinestie en der 
gemeente-reiniging np 1 Juli 187Ö. t belang-
rijk e rapport is thans in druk verschenen en wij 
hopen een uittreksel daarvan in het eerstvolgende 
nommer te kunnen mededeelen. 

 Tot directeur van de gasfabriek 
alhier is benoemd dc heer , directeur 
der gasfabriek te . 

 Wij  vertneenen de aandacht van be-
langhebbenden te moeten vestigen op dc adver-
tentie, in dit blad voorkomende, waarbij  kennis 
gegeven wordt dat alsnog tot deu 30 September 
e. k. gelegenheid is naar de vacante betrekking 
van gemeente-architect alhier  te tolliciteeren. Aan 
deze betrekking is eene wedde van / 1200 ver-
bonden. 

. 

 de

Zuoals ik , in uw nommer van gisteren, aan 
de Commissie, benoemd door  heeren steenfabri-
kanten, vei klaarde, beb ik mij  voorgenomen, om, 
wat er  ook verder over de quaestie aangaande 
een giooter  sleciifurinaut mocht geschreven wor-
den, daaruver het stilzwijgen te bewaren. 

QetTOUW aan mijn voornemen, laat ik dus a l , 
wat over die quaestie in uw laatste nommer te 
lezen staat, onbeantwoord. 

s ook geen woord over de Chinecsche gees-
tigheden, om welke zeker  niemand zoo hartelij k 
zal gelachen hebben als de Chineesche auteur 
zelf! 

t schrijven beeft alleen ten doel te protestee-
ren tegen den aanhef vau een artikel , in uw 
laatste nummer voorkomende, eu U, zooals gij 
schrijft , door een zeer betoegde hand toege-
zonden. 

e aanhef van dat artikel luidt :  de 
heer Hasselo in de Stoompoet ran den 27"" 1 

Augustus aangaande de invoering van een groo-
ter nominal/annual roor het bakken ran metsel-
stevnen doet uitkomen, of het door hem en con-
sorten dienaanguande uitgebracht rapport on feit-
baar is, kan het misschien nuttig zijn eenige 
becijfering van bedoeld rapport na te guan." 

Naar aanleiding hiervan acht ik het noodig te-
veiklaren, dut het mij  ten eeneinalc onbekend 
is, door  wien het artikel in de Stoompost vun 
27 Augustus is geschreven; dat ik zelfs nooit 
iets ter  plaatsing aan de Stoompost heb gezonden 
of doen zenden. 

e zeer bevoegde hand begint dus hare mede-
deeling met eene kapitale onwaarheid. 

d het U leed, mijnheer de ! den 
naam des opstellers niet te mogen vermelden , ik 
hud ook gaarne den naniii vun dien waarheid-
lievenden schrijver  onder  zijne mededeelingen 
zien prijken . 

Zutphen, 18 Sept. 1870. 
P. . 

 de liedacteur! 

Even uls vele Nederlandsche dagbladen , bevatte 
lie Opmerker van 17 dezer ecu bericht, nis zon 
door dc heeren Van n en s een 
nieuw werktui g zijn uitgevonden om ondiepten 
te verwijderen. 

t komt mij  voor, dnt deze uitvindin g niet 
alleen niet nieuw, doch slechts eene gebrekkige 
nuvolging is vnn hetgeen reeds lang bestaat. Uit 
de hierbi j  gevoegde schets zal UEd. blijken , dat 
met dit werktui g niet alleen grond wordt losge-
maakt, maar tevens opgevoerd, natuurlij k ver-
mengd met water, en het alzoo kan vervoerd 
worden naar  plaatsen, waar het onschadelijk is. 
Wat zal het resultaat zijn vun de werking der 
uitvindin g van e hoeren Van n en 

? dat de toestel, geplaatst op den bodem 
der rivier , liet zand losmaakt) <'och uiet opvoert, 
zuodnt het zich eenige meters verder  opnieuw 
zul nederzetten. 

d 
.

X . 

Correspondentie. 

Aan . te B. t artikel , getiteld:

orer ventilatie, enz. s ontvangen. Binnen een 

paar  dagen zal daaromtrent worden bericht. 

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

van genoemd Weekblad. 
T o t V r i j t l i i f c r - n \ u n d m-y<>ii u r o n 

worden advertentien voor bel eerstvolgend nom-
mer aangenumen. 

Gemeente-Architect. 
Tengevulge vnn verzuimde plaatsing der  oproe-

ping van Sollicitanten voor de betrekking vun 
 tc Sneek,  eene 

jaarwedde van /  is verbonden, wordt de 
termij n voor  inzending van sollicitatiestukken als-
nog v e r l e n gd tot den 30 September e. k. 

 of  wordt gevraagd: 
eene beknopte  of
(niet eu detail) mei goed , liefst an-
nex N of . gunstig gelegen in of nabij 
eene florisante gemeente, waar  goede Scholen en 
een . C. k zyn. Aanbiedingen eu volledige 
omschrijving franco onder  N" . 2580 ann den Boek-
handel vun S VA N , te

g 
op 

G 20  1870, 

in het 

T i m m e r h u i s te  naar 

de levering van: 

e voorwaarden liggen, op de gewone dagen 
en uren, ter  lezing op het bureau voor de
sclijke Werken enz., in bet Timmerhuis en zijn, 
voor den prij s van 5 cents, verkrijgbaa r bij 
Wed. P. VA N E en ZOON, Boekdruk-
kers in den , i r . 73. 

. 
S

 zullen op Vrijda g 20 
September  1870, 's voorniiddags 11 ure, ten -
huize te Ameide, ouder  nndere goedkeuring van 

n Gedeputeerde -Staten, publiek aanbesteden: 

Bestek cn teekeningen liggen van af heden ter 
inzage ter  Secretarie van Ameide, waar  gedrukte 
exemplaren van het bestek, tegen betaling vnn 
f 1 . verkrijgbaa r  zijn. 

n geeft de r  J. . VA N , 
Architect te  die op Woensdag 27 
September u. s.. 's voorniiddags ten 11 ure, de 
noodige aanwijzing zal doen. 

Ameide, 13 September 1870. 

Nament Burgemeester en Wethouders 
voornoemd, 

Burgemeester, 

E . 

n Veenhuizen. 
Op G 7 October 1870, des namid-

dags len één ure, zal in cen der  lokalen van bet 
e van Justitie, iu de Nobelstrnat te 's Gra-

venhage, bij enkele inschrijving worden 
: 

t bestek en de teekeningen liggen ter  inzage: 
te 's Gravenhage iu gemeld lokaal van het -
nisterie vun Jusiiiic; te Veenhuizen, op het bu-
reau van den r der ; le 
Assen, by den Gemeente-Architect . C. -

; to  bij  den r 
voor de gevangenissen en regtsgebouwen . 11. 
J. ; te Groningen, bij  den Architect 
N. W. . 

e stukken iy*n voorts op franco aanvrage te 
bekomen uun gemolde lokalen, en bij  de Archi -
tecten en den lloofdopzigter  voornoemd, 

n worden gegeven door den -
nieur-Arebltect voor de gevangenissen en regts-
gebouwen J. F.  lc 's tiravenhugc. 

Aunwijzin g zul worde i gedaan g 8 Oc-
tober. des middags ten 13 ure. 

's Gravenhage, den 21 September 1870. 

Voor den , 
 Secretaris-Generaal, 

. 

Wegens vergrooting der  fabriek, een -
 v.ui 14 a 

U paardenkracht, niet of zonder  da-
gelijks in werking te lieirigtigel i tot 15 October 
... k. by . , Tilburg. 

k „de e " 
 &  lag. 

n zicb nnn tot liet inrigten van
 en het n vnn  voor  imïg-

lingen tot uitvoering van e Werken enz. 

k van . Specialiteiten j, 
. ,

en . 

N VA N N 

E N 

door wie ook tot het 
Nederland aangenomen 

geelt berigt dnt door  baar tot eenige  voor <l 

verkoop vnn  zijn aangesteld: 

S &, C". te Amsterdam
E T &  C°. U . 

 inlichtingen worden verstrekt en  voor  gent 
op gelijke voorwaarden als aan de  Beltweg N». 3, te Ameterdat 

.  &, ZOON, 
 te

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

t e  O r a v o n h a g t i . 
E ONTVANGE  EN -

N T E  zal op
 ' i namiddags om 

één uur , iu bet lokaal  Vereeniging" in de 
t aldaar, iu bet openbaar, bij  en-

kele inschrijving , 

Aanwijzin g in loco op Woensdag 4 October 
1870, 's namiddags om één uur , door  den archi-
tect  P. , aan wiens kantoor,
straat No. 84, inlichtingen verkrijgbaar  zijn. 

Van 20 September e. k. is het bestek voor 
f ï te bekomen ten kantore van voorn. Ontvan-
ger; ook, tegen vooruitbetaling, door  tusschen-
komst van ulle andere Ontvangers der -
tie eu . 

Verwarming; en VentUering-

VAN . 
e Ondergeteekenden bevelen zich aan voor 

het leveren van -
 door  middel vun warme lucht, warm 

water ol stoom. 

Boompjes, nwuto nommer 54, 

B 0 T T E  A . 

E. . , 

aking i Specialiteit vaa:  ler  be 

 tn eehelem op ragt. 

 \m
i.i , 

, . E ,
Nieuteehaven N.etjdt 56, . 

N ran -
, Zink ™ , . 

, N in gegot. 
gedreven Zink . E en V E E 

G van  enz, WA. 
Q enz. 

Heeren  genieten korting. 

j . A. S & 
is verschenen: 

ZUUX te

.  te . 

All e soorten van 
 en  en 

, enz. enz. 

 en N v 
voor  wetenschappelijk gebruik 

T . J . , 
 en  san de Tireede  der Staten 

Generaal. 

1 deel van 140 blz. met 11 Tabellen en 3 f 
phische Voorstellingen in portefeuille. 

Prij s /
 ver 

i . A . S ft  ZOON te

E N 

 —

VA X N E .\ , 
T 1 1 3 - 1 1 5, 

e s zijn steeds in diverse afmetin-
gen voorbanden, of kunnen nnders in zeer  korten 
tij d worden geleverd. 

Concurrerende prijzen. 

n S 

iHt/enifw 

V Allen ring . t l Plat." 

Prij s

Teclntitch Adciteur 

Prys voor  ,V2 achtereenvolgende plaatsing.' 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels p > 15.— 
dri e regels .  20.— 

Pleysier  eX Couip, Amsterdam. . homm'' 
tuflite» iu cement, gips, enz. 1'ortlanJ-C.wii l i /i:ïb JUT  1 1 1 

 Buddlngh Arnhem.

Bouwtrrrrlnri i te V r l i i te koop, aller 
gunstigst gelegen. Adres den r  VAN * 

E , te Arnhem. 

en  —

l 

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

: 

Vmcliiju t Zoiidag.. Prij . per  S muuden /'  1.6S. n .bonn«rt zicb voor 
een jurg*tut . Afzonderlijk e nommers bij  vooruitbestelling 15 eent. 

Al l e stokken en n te n aan 

de e te * . 

: 

Van 1—5 regtli fi—, verder  voor  eiken regel e 80 cents cn 10 cent* 
vooreen nommer  van het blad. Advertentien voor  het buitenland 2&cenU per regel. 

N EN  NAA G VA N EEN 
BEZOE  AA N E » N E 

ET  SAUVETAGE " . 
(Vervolg en slot van JVÜ. 89.) 

t eerste gedeelte van dit opstel was hoofd-
zakelijk gewijd ann het e vakonderwijs. 
Thans iets over het Fransche. 

n vindt laatstgenoemde afdeeling in den lin -
kervleugel van het tentoonstellingsgebouw , daar 
een bescheiden doch hoogst merkwaardig plaatsje 
innemend. e lezer  oordeele. 

t eerste, wat 't oog trekt , is een model in 
't klein van een gemeentelijke teekenschool, zoo-
als Parij s er  verscheidene bezit en in alle voorname 
plaatsen van Frankrij k een of meer  gevonden 
worden. Bij  eenige aandachtige beschouwing 
daarvan kau men zich hierbij  op gemakkelijke 
wijze een duidelij k begrip vormen van het tee-
kenonderwijs, waaraan blijkbaar  veel wordt ten 
koste gelegd, zoowel wat de inrichtin g der  lo-
kalen als wat de voorziening van ameuUement 
en leermiddelen betreft. t handteekenen domi-
neert er, maar  dat er  zoo niet aan alle, dau toch 
aan sommige dier  scholen, ook veel en degelyk 
werk van rechtlijnig- , bouw- en werktuigkundi g 
teekenen gemaakt wordt, zal uit  vervolg van 
dit opstel blijken . Ook wordt boetseeren onder-
wezen. 

En nu de resultaten van dat onderwijs. e 
zijn  zien aan  van eenige Parijsclie 
scholen,  smaakvol daar  geëtaleerd. 

 dri e  stil te staan. 

, Ville de
 municipale préparatoire d Vapprentissage. 

e school, in Parij s te vinden aan den Boule-
vard de a Villette, n°. 60, is gesticht in 1872. 
Zi j is bestemd, om leerlingen in de hout- en 
ijzerbewerking op te leiden en heeft er  als zoo-
danig thans een 120tal. Geen dezer is jonger  dau 

i jaar , terwij l bovendien van allen een bewijs 
(scertillcat études primaires" ) wordt gevorderd, 
dat zij  het gewoon volksonderwijs hebben genoten. 

t onderwijs wordt er  gegeven in een 3jaar-
lijkschen cursus ; de dagelijksche  er  van be-
draagt voor  de leerlingen van hetl" *  en 2J'  jaar , 
0 werkuren (practijk ) en 4 lesuren (theorie); 
voor de leerlingen van het 3d*  jaar , 8 werkuren 

 2 lesuren, en voor  alle leerlingen 2 rusturen, 
waarvan het eene  per  week besteed wordt 
aan gymnastische lessen. 

t onderwas omvat: 
1". n in algemeene vakken, als: Fran-

sche taal, toegepaste reken- en meetkunde, boek-
houden, beginselen der  natuur- , schei- en werk-
tuigkunde, natuurlijk e historie, gezondheidsleer. 
Eenige kennis van vreemde talen. 

2°. Onderwij s in technologie, als: studie van 
werktuigen, bouwstotfen, voortbrengselen, wijzen 
van bewerking. 

3°. t meetkunstig teekenen. 
4°. t technisch teekenen. 

t laatste met het doel, om den leerling in 
le wijd.  in het vak, dat hij  zich voorstelt te 
beoefenen. 

Eenige portefeuilles met teekenwerk geven daar-
omtrent nndere inzage, /oo vonden wij  daar: 
van het 1"'  leerjaar n graphique et t main 
levée"  (penteekenwerk, in lijnen met de losse 
hand); verder een cursus in »Gcouietrie elemen-
tair e et descriptive"  (lijiiteekeningen van gewone 
en beschrijvende meetkunde), en  een cursus 
in n  machines"  (werktuigkundi g teeke-
nen, voor hel 2** en 3d*  jaar). Eindelij k nog 
eenige «Cahiers", met schriftelyk werk van leer-
lingen uit  im jaar , volgens dictee (.'i. , 

 theoretische lessen betreft. Tot onze ver-
wonde! ing missen  daaronder een cursus in 

 bouwkundig teekenen. 

Al s proeven van practische werkzaamheid der 
leerlingen zijn duarbij  tentoongesteld: zelfgemaakte 
gereedschappen, enkele  draai  in hout 

 ijzer, slechts een paar  ümmermaiiswerkstuk-
ken (nl. een paar  kapconstructies  verkleinde 
schaal); daarentegen meer  schrijnwerkers-produc-
ten (»<?bénisterie"), met name modellen (in hout) 
vau meetkunstige lichamen, houtverbindingen, 
détails  machines,  Van  laatstgenoem-

 goede van sraidsleerlingen (in ijzer) 
 verkleinde  Verder  enkele 

proeven  gezaagd ornament, en vele goede 
gebeeldhouwde en geboetseerde werkstukken. 

 expositie  inrichtin g toont 
klaarblijkelijk ,  er  schrijn-

 houtsnijder,

smid, bepaaldelijk den bankwerker, de boventoon 
heeft. 

Een soortgelijke is ook de indruk , dien men 
ontvangt van het onderwijs der  tweede van bo-
venbedoelde scholen, te weten : 

 communale taiqiw de
e Tournefort , 33. 

e school, gesticht in 1871 , verkreeg eerst 
in r  '73 een «atelier  d'apprentissape", — 
een werkplaats voor de practische oefeningen der 
leerlingen, w*elke, ofschoon met de theoretische 
lessen onder een zelfden hoofdpersoon geplaatst, 
toch min of meer  daarvan schijnt gescheiden. 

e toelichting er  vnn spreekt van >ces deux éta-
blissements". t gezamenlijk aantal leerlingen 
bedraagt 300, waarvan slechts 45 het practisch 
onderwijs in de werkplaatsen volgen. -
noemden worden er  15 uren per  week bezig ge-
houden met modelecren en de bewerking van 
hout en ijzer. e 15 uren zijn aldus verdeeld: 
4'/ a uur  voor  boetseeren en beeldhouwen, 0 uur 
voor  schrijnwerken en kunstdraaien, 4'/3 uur  voor 
smeden. e g wordt besteed aan de 
studie van het teekenen naar  pleister, aan het 
bezoeken van museums en voorname industrieele 
werkplaatsen, of aan wetenschappelijke uitstapjes 

) in de omstreken van Parijs. Op 
andere dagen wordt, naast het practisch onder-
wijs, voortgezet gewoon volksonderwijs gegeven. 

Van deze school zijn betrekkelij k weinige prac-
tische werkstukken tentoongesteld, en bijna allen 
op verkleinde schaal. Opmerking verdient ook 

 dikwijl s van een zelfden leerling betielfde 
voorwerp  hoot of 

 vervaardigd, te zien is. 
e derde inrichting , waarop wij  ten slotte de 

aandacht wenschen te vestigen, kenmerkt zich 
reed* door  onderstaand opschrift: 

Vitte de
 municipale subventionnellc, de  et 

de Sculpture. — e St. Elisabeth, 12. 
e is een avondschool voor  eerstbeginnende 

en meergevorderde handwerkslieden. e lessen 
worden er  eiken avond gegeven van 8 tot 10 
uur. Zij  bestaan alleen uit teekenen en boetseeren. 

r  wat er  van dien aaid is tentoongesteld, 
is de aandacht overwaard en spant de kroon 
op de geheele inzending. t werk is blijkbaar 
grootendeels van verder  gevorderde leerlingen dan 
die der  beide eerstgenoemde scholen, en zooda-
nig, dat wij  geneigd zijn tol de onderstelling, 
dat dit avond-teekenonderwijs uene voortzetting 
van het vroeger  genoemde dagonderwijs is, woar 
aan de werklieden gelegenheid wordt gegeven, 
hunne teeken«tudies met vrucht voort te zetten 
en steeds meer en beter  toe te passen op hun 
bedrijf . n ziet er  verscheidene eigene compo-
sities bij  en dnaronder  zeer  verdienstelijke, die, 
zoo zij  werkelijk allen door  werklieden zijn ge-
maakt, ons aan de Fransche natie die scholen 
moet doeu benijden, waar  zulke en zoovele goede 
vruchten worden gekweekt. 

e dri e boven omschreven inrichtingen geven 
een beknopt en vri j  volledig overzicht van het 
vakonderwijs aan handwerkslieden in sommige 
gemeentescholen te Parijs. n kan daarbij 
drieërlei systeem opmerken, nl.: 1"  de theorie 
en de practij k van het handwerk in onmiddellij k 
verband met elkaar aan een en dezelfde inrich -
ting onderwezen, zóó, dat leerlingen voor de 
theorie tevens verplicht zijn het ouderwijs iu een 
der practische vakken te volgen; — 2"  de theorie 
en de practij k meer of min afgescheiden van elkan-
der onderwezen, in dien zin, dat leerlingen voor 
de theorie niet allen de practische lessen mogen 
of moeten volgen; — 3"  de theorie als voortge-
zet teekenonderwijs, afgescheiden vnn de practijk , 
welke laatste dun weder  geheel aan de werk-
plaatsen , buiten de scholen, overgelaten wordt. 

Sub  is het sttlsel, dut ten onzent niet meer 
onbekend is, al» hoofdzakelijk overeenkomende 
met het onderwijs onzer  theoretische en practi -
sche ambachtsscholen te Amsterdam, , 

n g en Arnhem. Sub  vinden we zelfs 
in twee verschillende vormen hiertelande, nl. 
aan de ambachtsschool te , die aan 
leerlingen, die een vak kiezen, dat niet aan de 
school onderwezen wordt , eene geschikte werk-
plaats daarbuiten bezorgt, en hen de theoretische 
lessen als gewone leerlingen laat volgen. t is 
het stelsel dat wij  meer  bijzonder  kennen als 

e d'appreniissage", waartegen nog aleens 
bedenkingen werden geopperd. e andere proef, 
waarop wij  zoo pos doelden, wordt reeds sinds 
geruimen tyd te Groningen genomeu, waar  naast 
de theoretische burgerschool eene practische am-

bachtsschool bestaat, die goed te zamen schijnen 
te werken. 

Noch het cene n»ch het andere is echter  dat, 
wat wij  aan de tweede der  genoemde Fransche 
scholen opmerkten en den vakmannen hiertelande 
ter  overweging willen geven. 

e praclische lessen aan de schoot in de e 
Tournefor t (Parijs) schijnen zoodanig gegeven te 
worden, dat daarbij  geen verdeeling der  leerlin-
gen naar de verschillende vakken meer  plaats 
heeft, maar dat het gezamenlijk vakonderwijs 
voor  allen, die daaraan deelnemen, hetzelfde is. 

, onverschillig of de daarbij  betrokken leer-
ling later de hout- of meUialbewerkuig tot zijn 
hoofdvak kiest, moet hij  in beide richtingen dat-
gene meedoen, wnt de school daaromtrent onder-
wijst. t nu schijnt ons eene verkeerde oplei-
ding voor  onze aanstaande werklieden, die in de 
eerste plaats moeten zorgen knappe handwerkers 
te worden. [Joch zoo weinig w(j  dit systeem dus 
kunnen aanprijzen vuor ou/e reeds bestaande am-
bachtsscholen , zooveel te meer  willen we dat doen 
bij  eventueele stichting van theoretische en prac-
tische scholen voor de opleiding van aanstaande 
opzichters en werkbazen. s werd er  meer-
malen gewezen op deze leemte in ons vakonder-
wij s en erkend, dat billijkerwij s en in 't belang 
van onze nijverheid ook hierin zoodia mogelijk 
moet worden voorzien. Welnu, gaat men daar-
toe over, dan zal wellicht met vrucht van liet 

b  besproken stelsel gebruik te maken zijn. 
Tot zoolang kunnen we ons van wijdloopiger be-
tjirekin g omtrent dit onderwerp onthouden. 

Niet alzoo wat sub 111 betreft. t voortgezet 
teek an on der wijs in avondlessen, voor den verder 
gevorderden leerling of handwerksgezel, dat hier-
telande reeds vri j  algemeen is, kan nog met 
veel zijn voordeel doen vau hetgeen buitenland-
sche inrichtingen van dien aard uu en dan laten 
zien. Wezen we bij  de e inrichtingen, 
waaronder  er  ook zijn , die met voortgezette avond-
cursussen werken, reeds op menig navolgens-
waardig voorbeeld, nog meer  stol daartoe levert 
de Fransche afdeeling met het werk  ge-
meentelijke teekenscholen. r  hier  is het meer 
het hand- dau wel het rechtlijni g teekenen, meer 
het artistiek-  wel het technisch teekenen. 
Trouwens, het is bekend hoe de Franschen in 
hot eerste schier  altij d en overal den palm der 
overwinning wegdragen. 

t hierbij  aan een bijzondere!) aanleg gedacht 
worden, zooals men in kunst-iudustrieele kringen 
zeer  dikwijl s hoort beweren/ 't s mogelijk, of-
schoon wij  daaromtrent nog niet tot overtuiging 
zijn gekomen; maar wél weten wij  en, kan ieder 
weten uit hetgeen deswege ook hier  weer op te 
merken valt, dat het teekenonderwijs er  een voor-
name rol bij  speelt. 

Wat bij  dit vakteekenen nl dadelijk de aan-
dacht trekt , is het veelvuldig zelf-ontwerpen, met 
name, de vele goedgeslaagde eigen composities 
der leerlingen, die daartoe vooraf zich duchtig 
moeten geoefend hebben in vluchtig schetsen 
naar  model, teekenen uit het hoofd, enz. n 
kunnen wij  zoowel als onze e naburen een 
lesje hij  de Franschen nemen. Wie de resultaten, 
door  laatstgenoemden verkregen, bij  herhaling 
gezien heeft, zal moeten erkennen, dat ons teeken-
onderwijs in tint opzicht nog zeer  veel te wen-
schen overlaat, ja , een bijna algemeene hervor-
ming noodig beeft. Wij  hangen over 't algemeen 
nog te veel auu de methoden van onderwijs , in 
vroeger  dagen gevolgd, en beproeven te weinig, 
laugs andere wegen en door  nieuwe middelen 
voortdurend betere resultaten te verkrijgen . t 
schets- en memorieteekeneii wil er  bij  ons nog 
niet in, en toch is dit zulk een uitstekend middel, 
om den leerling tot zelfdeukeii eu zelfwerken bij 
het teekenen aan te sporen, en hem te leeren, een-
maal op eene zekere hoogte gekomen, niet altij d 
en in alles aan den leiband van anderen te loopen, 
maar ook zelf eens wat te scheppen, uit te wer-
ken en te volvoeren. e bekwaumheid ontbreekt 
maar. al te veel, ook bij  onze handwerkslieden: 
vandaur dat werktuiglijk e in deu arbeid van velen 
hunner, — reeds op de teekenschool. 

Ons rest nog met eeu enkel woord, evenals de 
, ook de Fransche modellen bij  het vak-

teeke nonder  wijs te bespreken. n 
zijn op bovenvermelde expositie schaars vertegen-
woordigd. t mag hier  echter  niet als een ver-
wij t gelden; men bedenke toch, dat we hier  niet 
te doen hebben met eene volledige tentoonstelling 
op het terrein van teekenonderwijs, maar, zooals 
reeds in deu beginne werd opgemerkt, uiet de 

onderafdeeling eener  tentoonstelling van geheel 
anderen aard. Op eene nndere plaats waren we 
echter  zooveel te meer in de gelegenheid, van 
die modellen veel schoons te zien. t oConser-
vatoire des arts et métiers"  te Parij s bezit daar-
van eene verzameling, die genoegzaam laat blijken , 
hoezeer de Franschen dit belangrijk hulpmiddel 
bij hun vakonderwijs weten te gebruiken. t 
ligt huiten de grenzen van dit opstel, daaromtrent 
in omschrijvingen te treden; de reilen, waarom 
wij  nochtans daarvan melding maken is, om 
te wijzen op de tegenstelling, die deswege weder 
tusschen hunne en onze wijze van handelen be-
staat. Vele onzer  vukteekenscholeu missen een 
behoorlijk e collectie voorwerpen van hout-, steen-
en ijzerconstructiën, stijloniatiienten en wat dies 
meer zij. Zou het niet noodig zijn , dat wij  ook 
daar eens goed onze aandacht aan wijdden? 

En dan nog de plaatmodellen. Over het ge-
brui k daarvan hebben we reeds onze meening 
gezegd. t wordt er  misbruik van gemaakt. 

h naarmate zij  beter  zijn, wordt de kans op 
het laatste minder. m eindigen we ook hier 
met de opgave van eenige meerendeels pas uit-
gegeven werken, die iu elk geval wel onder de 
leermiddelen eener  behoorlijk voorziene teeken-
school voor  vakonderwijs mogen voorkomen. 

e ornament-werken van Julien en Garot (Cours 
d'orneuients), Paris, q fréres. — (30—60 
cent per  plaat.) 

m idem, Paris, e & . — (30—75 
cent per  plaat.) 

m van Grcllet. Als voren. (75 cent per  pl.) 
n lineaire et lavis. e et Archi -

tecture, par  Arcadius. Als voren. (05 cent per  pl.) 
n . 1* e praticien industriel ; 

2* n lineaire industriel , par  Stanislas
Paris, q . — (10—50 cent per  pi.) 

Graiiiiuair e élémentaire du dessin, par . 
i< partie: n lineaire, 2*  partie: n mo-
delé. — Paris, r  &  C°. (p. m. ƒ 10 per 
deel.) 

Elements de constructions, par  Chabat. 
Fragments d'architecture, idem. —Paris, l 

(p. . 00 pl. a ƒ 20.) 
e Guide des peintres en batiment. i m 

des peintres-décorutours, 2" m de lettres 
pour enseignes, 3* e petit Journal des peintres 
en bailments 61 decors, par  Paris, 

. ( ƒ 10 a ƒ 15 per  deel.) 
Enseigneinent du , par  les solides. 80 

plcisteniiodelleii, uitgevoerd: 1c volgens geome-
trische formules, 2° naar  origineele typen van de 
Antieken, dc , de e en 
van de 17*  en 18e eeuw. Vervaardiger . Ché-
devitte, uitgever , Parijs; de geheele 
collectie voor ƒ 75. 

. . . 

Berichten en mededeelingen. 

. 

Als vervolg op het in het voorgaande nommer 
medegedeelde over de Tentoonstelling van we-
tenschappelijke instrumenten tc  ligt de 
iaat voor  algemeene natuurkund e aan de beurt. 

t licht en al de verschijnselen, die ermede 
in verband staan , hebben de vervaardiging van 
een groote hoeveelheid belangwekkende instru-
menten uitgelokt. n de laatste jaren o. a. heeft 
de scheikunde een nieuw, uiterst nauw luiste-
rend en gevoelig middel van onderzoek geput 
uit de vorderingen der  spectroscopie. e out* 
dekking heeft zooveel opgang gemaakt sinds de 
eerste werkzaamheden van T en Bunsen, 
dut /ij  aau geen beschaafd man onbekend is. 

Wi j  zien ouder een groote glazenkast den 
pruchtigeu spectroscoop, waarmede de heeren 

r  en s liet spectrum van de metalen 
luj  eiken warmtegraad hebben bestudeerd, inzon-
derheid dat van het goud. t een dergelijk in-
strument heeft eerstgenoemde onlangs eeu geheel 
nieuwen vond gedaan van hoog gewicht; hij 
heeft opgemerkt, dat bij  eeu zeer  hoogen warm* 
tegraad het spectrum van het calcium, gelyk het 
totheden bekend, was plotseling wordt gewijzigd, 
hetgeen aanduidt, dat het kalkmetaal, als een 
enkelvoudig lichaam beschouwd , door de tril -
lingen eener  felle hitt e ontleedbaar  wordt. t 
is eeu bedenkelijke bres iu de reeks der  enkel-
voudige lichamen, eu deze ontdekking zul onge-
twijfel d schoone vruchten dragen ('). 

(*) Zie hierover euu der  jongste alleveringen 
van
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Allen , die een zonnespectrum gezien hebben, 
weten , dat de violet-streep moeilijk le onderschei-
den valt van de ultra-violet-streep. e hoogleer-
aar Soret, aan de hoogeschool te Genève, heet't 
het vernuftige denkbeeld gehad dit gedeelte even 
helder  te maken als het overige van het spectrum, 
door  middel van een fluoresceerende oculair-lens 
(zie o. a. s Natuurkunde, bl. 339). 
Een schijfje van kwarts of een oplossing van zwa-
velzure kinine, vervat tussehen twee glazen platen, 
ontvangt het beeld van het waargenomen spectrum. 

r  de bijzondere eigenschap dezer  lichamen 
neemt dadelijk het gedeelte, dut door  dc paarse 
stralen wordt getrollen, een zeer  levendigen ghius 
aan. Al de strepen treden te voorschijn , en de 
waarneming kan zeer  verre boven de gewone gren-
zen worden voortgezet. e mondelinge mede-
deelingen, hieromtrent door  den heer  Soret ge-
daan, gelijk ook de door  hem tentoongestelde spe-
cimina, hebben de levendigste belangstelling van 
zijn hoorders gewekt, want de toepassingen van 
deze verbetering op de sterrenkunde zijn talrijk . 

Als wetenschappelijke nieuwigheid zien wij  ver-
scheiden radiami-tern (*) uit de werkplaatsen van 
de heeren Geitiler , J. Browning en Weinhold. 
Aan den hoogleetuar  Crookes heeft men de waar-
nemingen te danken (vroeger  vermeld in lie Op-
merker tj) van du merkwaardige verschijnselen, 
die thans zooveel aandacht trekken. Een klein 
molentje met vier  loodrechte vleugeltjes draait 
om eeu spil in eeu luchtdicht gesloten glazen bol. 

e vleugeltjes zijn zwart aan de eene zijde eu 
schitterend aan de andere. 

n heeft in het binnenste van den bol een zoo 
volledig mogelijke luchtledige ruimt e gemaakt. 

t kleine n.olentje begint te draaien., telkens 
als eenige warmtebron, welke ook, stralen zendt 
naar  zijn palet. e ronddraaiin g kan zeer  snel 
of zeer  traag zijn , al naar  gelang van den warm-
tegraad. e palm van de hand is op een voet 
afstand genoegzaam, om de wiekjes in beweging 
te brengen! 

Bij  deze radiometers heeft men dc twee oor-
spronkelijk e spiegels geplaatst, in het begin dezer 
eeuw vervaardigd door  den heer  A. Pictet, te 
Genève. e instrumenten stellen instaat de 
klassieke proef der  gepaarde spiegels (miroirs 
conjuyuésj of spiegels met gepaarde brandpunten 
te nemen (zie o. a. Ganot, Traité de physique, 
bl. 444 der  18*  uitgaaf | ), waarbij  men op ze-
keren afstand een vuurpij l ontsteekt door  middel 
van kolen , geplaatst in het brandpunt van den 
reflector. e proef, voor  het eerst genomen 
door  Pictet, wekte veel opzien en is in de hand-
leidingen voor  natuurkunde beschreven. 

n ziet in een gekleurde teekening de uit-
werking, voortgebracht door  de proef van den 
heer  Colladon met het verlichten van een ader 
of straal. e lichtstraal , gebracht in de as van 
cen waterstraal of fontein, is verplicht al de be-
wegingen van de golf of de vloeistof te volgen; 
hij  is gevangen en kan niet meer  naar  buiten. 

e proef is dikwyï s herhaald iu do opera te 
Parij s voor  de effect-decoraties, waarin -
lopheles stroomen van een heerlijken wijn doet 
vloeien uit bet toovervat. 

e verzameling toestellen van den heer -
gnault beslaat een ruim e plaats in deze zaal, en 
dit is zeker  niet meer  dan plichtmatig , want 
de natuurkund e is uan dezen uitstekenden waarne-
mer hare nauwkeurigste gegevens verschuldigd. 
A l de instrumenten, die instant hebben gesteld 
de maximum-spanning der  vluchtige vloeistoffen, 
de soortelijke warmte der  gassen, de afwijkingen 
van de wet van e enz. te kennen , zijn in 
behoorlijk e orde gerangschikt en opgesteld. 

Ongelukkigerwijze zijn de oorspronkelijke toestel-
len bijna allen vernield geworden door  den oor-
log van 1870, zoo waar  is het, dat niets heilig 
blijf t voor  den soldaat te velde. , 
aanteekeningen, instrumenten, alles is geplunderd 
geworden te Sevres, de gewone verblijfplaat s van 
den heer . e volkomen gelijkende 
reproducties, gemaakt door  den heer  Golaz, te 
Parijs, wekken de levendigste belangstelling en 
kunnen beschouwd worden als kustbare getuige-
nissen van het genie van den uitvinder . 

Wi j  zien in een glazenkast bijna al de phos-
phoresceerende en tluoresceerende zelfstandigheden 
vereenigd, waarvan de eigeuschnppen tegenwoor-
dig het onderwerp uitmaken van tallooze studiën. 

Een spectroscoop a vision directe, vervaardigd 
in de werkplaats van Plainpnlais (een wijk van 
Genève), is zeer  gewaardeerd geworden door  eenige 
geleerden, die hem voor  onderscheidene waarne-
mingen hebben gebezigd. 

n heeft eveneens de meeste luchtpompen be-
proefd, die er  thans in slagen het luchtledige 
met merkwaardige volkomenheid teweeg te bren-
gen. t gedeelte van de tentoonstelling bevat 
nog cen beroemde antiquiteit , namelyk de twee 
koperen helse bollen van Otto van Gericke, 
burgemeester  van , die hij  louter 
door  de werking van den dampkringsdruk bijeen-
bracht cn hecht uun malkaar  bevestigde. e lompe 
pomp, waarvan hij  zich bediende om het lucht-
ledige voort le brengen, is ook bij  deze instru-
menten gevoegd, die het museum van i 
heeft gezonden (+)

—. Bij  dien slinger  van U-alilei en 
dien ongekunstelde!) passer  (? compos a fermuir 
primitifj,  die hem instaat stelden den hemel 
te onderzoeken en de gedaante der  aarde te ont-
dekken, ziel men alle beroemde sterrenkundigen 

) Zie o. a. dc jongste afleveringen van het 
Album der Natuur en van

(f) n onze schuld hebben wij  de volgorde 
van den  der  wetenschappen niet kunnen 
volgen: wiskunde, sterrenkunde, natuurkunde, 
scheikunde, levensleer. r  ook de oorspron-
kelijk e schrijver  deed dit niet. t doet dus weinig 
ter  zake, dut wij  zyne orde, die verkeerd was, 
niet gevolgd hebben.

van onzen tij d hulde betoonen aan dat uitstekend 
genie, in zoo hooge mate bedeeld met scheppend 
vermogen. n de nabijheid, aan den voet van het 
borstbeeld van den meester, is zijn kijker , zijn 
eerste kijke r  in een koker  van bordpapier, dat 
door  den tyd zijn frischheid heeft verloren. Een 
dikk e lens, groot als een vijf-frankstuk , sluit er 
de opening van. t dit instrument deed hij  de 
telescopische wetenschap een zoo hooge vlucht 
nemen. 

Op eenige schreden van daar  en in een glazen-
kast ud hoe is in fluweel gewikkeld de eerste te-
lescoop van Newton, een ander  genie, wiens naam, 
beroemd onder  allen . als meester  beerscht iu de 
zaal, gewyd aan de sterrenkunde. t instrument, 
eenige oude duimen lang, is eveneens van bord-
papier. Een gepolijste metalen spiegel weerkaatst 
de lichtstralen op een kleine lens, waarin het 
oog vnn den geleerde vele dingen heeft gezien en 
zelfs welen te raden. Elders is het een toestel, 
die op cen braadpan gelijkt , waarvun tnen het 
deksel heeft opgelicht. 

n vraagt zich af, wat toch wet de beteeke-
nis kan zijn van zulk een werktuig , zorgvuldig 
omringd van spiegels en geplaatst op een kar -
mozijnrood raam. e aaneen gesoldeerde water-
ketel is het eerste stoomwerktuig, dat op aarde 
dienst gedaan, de wereld hervormd cn de negen-
tiende eeuw gemaakt heeft, tiet is 't werktui g 
van Watt ! Vlak in de nabijheid is een vaartuig 
op vier  wielen, waarboven een lange ijzeren buis: 
het is de eerste stoomwagen van Stephenson' 
Arm e locomotief! Wat stoomketel, wat raderen , 
wat cilinders, dc stukken zijn ternauwernood ge-
schetst, maar  in dit werktui g is oen lichtstraal 
van het genie; het bevat een wereld, en de lo-
comotief van Crampton, die er  naast staat, bewijst, 
dat het denkbeeld van Stephenson binnen een vri j 
korten tij d ten volle is verwezenlijkt geworden. 

n een andere zaal bespeurt men op een  u-
wcelen kussen eenige metalen platen vnn afwis-
selende kleuren. t is de oorsprong der  galva-
noplastie, die de kunst van vergulden hervormd 
en de werklieden instaat gesteld heeft zich tc 
vrijware n tegen de schadelijke dampen van het 
kwikzilver . e galvanoplustie, die tegenwoordig 
duizenderlei toepassingen in de nijverheid vindt , 
heeft tot uitgangspunt bet laboratoriu m van den 
heer e , en de hier  tentoongestelde platen 
zijn de door  dezen beroemden geleerde het eerst 
vergulde en verzilverde. e kolom, die hy uit -
gedacht heeft, en de voornaamste toestellen zij -
ner verzameling hebben cen eereplaats in de zaal 
voor  electriciteit. 

n een naburige glazenkast is een kleine toe-
stel geplaatst, weinig geschikt om de blikken tot 
zich te trekken, en die toch de kiem bevat van 
een der  grootste ontdekkingen van den nieuwe-
ren tijd : de inductie. Vele jaren vóór de werk-
zaamheden van Faraday, vond de heer l 
Colladon, in 1826, dit instrument uit om den 
invloed aan te toonen, door  de ronddraaiin g van 
cen metalen plaat uitgeoefend op cen electro-
magneet van hetzelfde metaal. Van daar  tot de 
inductie was slechts  schrede, die deu roem 
van den Britschen geleerde heeft uitgemaakt. 

n ontwaart eveneens in deze zoo merkwaar-
dige en zoo belangwekkende tentoonstelling de 
eerste kerkklok , die iu Engeland dienst gedaan 
heeft; dc raderen van gesmeed ijzer, de verou-
derde tanden, nl die verrleteu onderdeden vor-
men een vreemde tegenstelling met de nauwkeu-
rige chronometers en de electrische uurwerken, 
die haar  omringen. 

n een afdeeling, afgezonderd voor  de meet-
toestellen , merkt men dc verschillende lengte-
standaarden op, vroeger  in gebruik. Niet één 
standaard is g>'lij k uun zijn huurman, allen zyn 
willekeuri g genomen, zonder  regel of maat; men 
ziet dan ook de volstrekte noodzakelijkheid in tot 
één eenigen standaard te komen en die menigvuldig-
heid van onderscheidene maatstaven te doen ver-
dwijnen, die zonder  toezicht zijn eu dwalingen 
baren. 

n de zaal, afgezonderd voor  het licht , woont 
men de vorderingen bij , door  de daguerréotypie 
gemaakt gedurende deze veertig jaren. e eerste 
beelden zijn vormloos; daarna komen de prachtige 
proeven van de tegenwoordige instrumenten en 
de photographieen van Venus' jongstcn doorgang 
voorbij  de zon. 

c tentoonstelling vnn muziekinstrumenten doet 
ons een orgel zien, dat misschien opklimt tot den 
tyd van dc heilige Cecilia, en door  het langdurig 
verblij f in de nis van eenige kill e kerk het wei-
nigje wind verloren heeft, dat zyn blaasbalgen 
van koeienledcr  het ooit gegeven hebben. t 
staat naast een der  eerste piano's, die men ge-
maakt heeft en die huren nabuur  niet jaloersch 
zoekt te maken, want ik geloof niet, dat haar 
in 't geheel meer  dan vijftie n snaren overblijven! 

n zou eeu orkest kunnen samenstellen van al 
dc instrumenten, die ons, by opklimming, voeren 
tot dc Pleyul's, dc Erard's , de Saxen, enz. Zy' 
zyn geplaatst om dc wetenschappelijke toestellen 
van , llelinholt z en andere geleerden. 

c eigenlijk gezegde zaal voor  natuurkund e 
bevat een groot deel der  instrumenten, beroemd 
geworden door  den uitstekenden geleerde ; 
voor  allen, die de nauwkeurige en gemoedelyke 
werkzaamheden van dezen voortreffelyken natuur-
kundige kennen, zullen deze toestellen een by-
zonder  belang hebben. e toestellen voor  proeven 
omtrent soortelyke warmte, gebonden warmte, 
de wet der  samendrukbaarheid van vloeistoffen , 
zyn allen opgesteld gelyk zy te Parys gewerkt 
hebben, en deze verzameling doet k dc 
grootste eer  aan. 

— n eeue vergadering van kunstenaars en on-
dernemers vau kunstindustiie te n is met 
algemeene stemmen besloten , op de internationale 
tentoonstelling te Parys voorwerpen in te zenden, 
ingeval de kunstindustiie hiertoe bij  de g 
de noodige ouders te uning vindt. 

. 
's-Gravenhage. By koninklij k besluit is J. A. 

ter  Wolde, eerste teekenaar  aan 's s werf te 
Amsterdam, tevens belast met het onderwijs in 
het scheepsbouwkundig teekenen aan de Polytech-
nische school te , gedurende den cursus 
1876/77. 

— r den r  van Binnenlandsche Za-
ken is bepaald, dat met ingang van 1  e. k. 
de hoofdingenieur  van den Waterstaat in het lste 
cn 3de district zyne standplaats van Assen naar 
Groningen zal overbrengen. 

— r den heer  Witko p , civiel-inge-
nieur  tc m . is eeu "Pneumatisch Ponton-
dok"  uitgevonden. t is een drijvend dok met 
wateruitdrijvin g door  middel van saamgeperste 
lucht, inplaats van verwijderin g van het water 
door  uitpouiping. 

e Stootapost geeft daarvan eene uitvoerige 
beschrijving en zegt, dat de uitvinder  ei in ge-
slaagd is, eene zeer  eenvoudige constructie aan 
tc bieden, welke zeer  beknopt, weinig kostbaar, 
zoo in aanleg als in exploitatie, cn zeer  gemak-
kelij k eu snelwerkend bij  de behandeling is. 

Amsterdam. Tot ingenieur-werktuigkundige 
bij  de e Uzereu-Spoorwegmaatschuppij 
is, ter  vervanging van den heer r , 
benoemd de heer , thans chef van het 
atelier  der  Staatsspoorwegen te Zwolle. 

r  den Geneeskundigen Baud 
voor  Friesland uu Groningen is dezer  dagen een 
zeer  belangrijke circulaire, betreffende het verza-
melen en afvoeren van fecale stoffen enz., en ge-
rich t uan dc besturen van de gemeenten in de 
beide genoemde provinciën, in het licht gegeven. 

t stuk is 17 bladzijden iu groot 8vo. grooten 
behelst feiten en cijfers, waaruit blijkt , hoe in de 
laatste jaren te , n , Sneek , 

, , n eu Winsum (in 
Groningen), in navolging vun de gemeente Gro-
ningen — maar meest overal met de noodig ge-
bleken verbeteringen — het tonnenstelsel met het 
beste gevolg is ingevoerd. e d meent, met 
het oog op de in deze circulair e aangevoerde 
feiten en cijfers, met volle overtuiging te mogen 
zeggen, dat de zaak overal uitvoerbaar  is en be-
vredigende resultaten kun opleveren. 

n al de genoemde gemeenten is uit het sani-
tair  oogpunt reeds veel gewonnen door  de grootere 
publieke reinheid. Financieel hebben alle gemeen-
ten eveneens reden tot tevredenheid, daar  de 
zaak reeds dadelijk ook met geldelijk voordeel 
werd geëxploiteerd. 

Groningen heeft in de laatste 10 jaar  voor  hare 
vuilni s ontvangen ƒ 791,667.0*; naar  de tegen-
woordige bevolking bedraagt dat omtrent ƒ 2 per 
persoon en per  jaar. e uitgaven hebben hier 
van 1870 tot en met 1875 bedragen van 
f 42,lti4.25'/a tot ƒ 56,649.25 's jaars.) -
den heeft van den aanvang af altyd een batig 
saldo op dezen dienst gehad van ƒ 3648.63 tot 
ƒ 9 8 1 9 . 89 's jaars toe. n won van den 
beginne af gemiddeld ƒ 1000 's jaars; Sneek on-
geveer  ƒ 3 0 00 's jaars; m heeft ook linan-
cieel bevredigende rosultuten. t verbod: ugeen 
mestvaalt meer  binnen dc gemeente"  wordt daar 
streng gehandhaafd. e exploitatie te n 
heeft tot dusverre (in de eerste 3 jaren) een na-
deelig geldelijk saldo van ƒ 274.40 opgeleverd; 
de deelneming was daar  nog niet algemeen ge-
noeg, om de kosten te kunnen dekken. Te -
veen gaat de opbrengst krachti g vooruit. n Win-
sum worden de kosten door  de inkomsten reeds 
gedekt. 

e invooring van dc tegenwoordige exploitatie 
had plaats te n m 1*70, te n 
in 1871, te Sneek in 1873, te m in 1875, 
te n in 1874, te n in 1873 en 
te Winsum in 1875. 

Wi j  verwyzeu voor  vele nadere bijzonderheden 
naar  het stuk zelf, dut voor  belanghebbenden 
vermoedelijk wel te bekomen zul ziju. Onder  meer 
leert men er  uit kennen, hoe in de genoemde 
gemeenten de zaak geregeld is en wordt uitge-
voerd. Voor  gemeentebesturen, die de zaak 
wenschen na tc volgen, is de kennisneming vau 
dit een cu under  van groot gewicht, voordeel 
en gerief. 

. e Gemeenteraad heeft 
tot directeur  der e school voor  nuttige 
en beeldende kunsten benoemd den heer  J. Th. 
Strucké, beeldhouwer tc Trier , op een jaarwedde 
van ƒ 8 0 0, met genot van vrij e woning, vri j 
vuur  en licht en restituti e van personeele belas-
ting , voorzooveel de dri e eerste grondslugen be-
treft . 

e benoeming geschiedde uit een drietal , 
dat in het voorgaande nommer werd medegedeeld. 

— r  bet Provinciaal Bestuur  is opgemaakt 
cen ontwerp tot vereeniging van de Waterschap-
pen 's s van n eu van den polder  vun 
Oyen. s lang was de gebrekkige samen-
stelling dier  Waterschappen gebleken, vermits 
verschillende gronden , die thans tut het eene 
Waterschap behooren, in het belung eener  be-
hoorlijk e uitloozing by het andere te huis behoor-
den. Tegen de overbrenging dier  gronden beston-
den echter, met het oog op de bewaking en het 
onderhoud van den , overwegende bezwa-
ren, die alleen door  eene vereeniging der  beide 
Waterschappen waren op te lossen. 

Volgens het ontwerp zullen de eigendommen 
der bestaande Waterschappen ufzouderly'k beheerd 
worden, en de aangegune schulden en verbinte-
nissen uitsluitend ten laste blijven van de tot elk 
Waterschap behoord hebbende gronden. 

t de thans beoogde vereeniging door  de 
Staten dezer  Provincie vastgesteld en door  den 

g goedgekeurd worden, dan zal daardoor 
het onderhoud en de verdediging van een belang-
rij k gedeelte van den k uan een krachti g 
lichaam zyn toevertrouwd en naar  dezelfde rege-
len kunnen geschieden. 

Aankondigingen van Aanbiedingen. 

, t Oei 

, te , uren, door  het bestuur  van den 
Willemspolder, bij  W. Tonïsscn : het doen van eenige 
reparation aan de sluis aau dc t bij  Tiel, 
Aanw. te 91/, uren. 

, te 11 uren, bij  den adinin. kerkvoogd 
G. . : het bouweu van eeno wascli-en berg-
plaats achter  de uicuwe pastorie vau dc . ge-
meente aldaar. Aanw. te 9 uren. 

, tc 12 uren, ten raadhuize i bot ver-
nieuwen van een gedeelte der  walbeschooiing achter 

. 

, tc 12 uren, ten gemeentehui ze: het op-
nemen en hcrlcggeu, gedeeltelijk met kliukerbaksteeti 
iu deu kant, vau de straten in l en Faruisum, 
on wel in 2 pcre. eu in massa. 

, te l uur, door  burg. en weth.: de levering 
van steenkolen, in deu annstunnden wiutcr  bsuoodigu 
voor  dc verwarming der  gemeentescholen en verdere 
gemeentelokalen. 

, tc 1 uur, op het raadhuis: de levering 
van rijshout. 

Velp, te 1 uur, ia het koffiehuis van Wed. Covers: 
het verbouwen van een woon- tot winkelhuis, waar-
onder  het maken van eene wiukclpiii , bakkerij , berg-
plaats enz., gelegen aan den g tc Velp. 

. bij  den architect . . Smit, te , aan 
wicu ook vóór 10 uren dc inschr  ij  vings biljetten tc 
zenden. 

i . te  uren, door  de gemeentebesturen van 
n in en 't Zandt: het aanlegden van een kunstweg 

van . over  Arwecd. bijlang» de klip naar 
Oosterwijtwerd, ter  gezamenlijke lengte van 3845 . 
Aanw. te 10 uren, beginnende te Oosterwijtwerd. 

, : i . i . 
C, tc 10 uron, bij  den intendant, op Groot-

Zorgvliet : het opboogcu cu bestraten van eeu wei; 
nabij  de n van , r  lengte vau 540 
str. . cu breedte van 12 . 

 . tc 12 uren, door  den  van 
het polderdistrict Tielerwaard, bij . . Verste-
gen : lo. hot maken van aard-, rijs- cn beslagwerkeu 
met de daar  bijbehooreudc levcraiitién, benevens het 
leveren, lossen en geregeld verwerken van 800 lasten 
bazult op het pakwurk te Tiel: 2o. het leveren van 45 
dikke vimmen Geldersen waarden ri j  shout en 2400 bos-
sen -lzcn palen , om te dienen voor  noodhout-

, te 12 uren, door  burg. en well).: het 
ophalen dor  huiirdasch, vuiluis, puin en fecale stoffen. 

, to 1 uur, iu hot llotel-Cooniaus: het 
bouwen van O woonhuis iu dc Eluouorasfraat aldaar. 

. hij  den architect .1. A Voorhoeve. Aauw. te 
10 uren. 

Woensdag, a O n. 
Andel, tc 11 ureu, door  burg. en weth.: cone be-

langrijk e herstelling vau den toren, bestaande in het 
met Portland-cement bezetten van dc gemetselde spits 
van don toren, eu verder  mutsel- en timmerwerk. 
Aanw. 3 Oct., tc 11 uren. 

l i unde da*, ft O al 

 , tc 11 uren, door  dijkgraaf cn hoogheemraden 
van , in het Gemecuelanashuis i lo. bet leveren, 
maken en inhaugen vau 2 nieuwe cb- of biunendcuron, 
voor  de Oranje-buiten of Spuisluis onder  Naaldwijk; 
2o. de levering van rijsmatorialen en perkoenpalen ten 
dienste dor  nis eu steeuou hoofden op het strand. 

. bij  deo fabriek-land meter  J. P. van den BergJz., 
aldaar. 

, le 11 ureu, dooi de directie der 
marine! het sloopen van het voor  'a s dienst afge-
keurde transport schip Java. Aanw. 3 en 4 Oct., te 
10 uren. 

, te 2 uren, door  burg. eu weth.: het ma-
ken van een verbeterden toognng cu het veranderen 
van diverse lokalen in het raadhuis. Aauw. 2 Oct., 
te 10 uren. 

, ten huize vau deu architect J. a ; 
hot afdammen, droogmaken cu slatten van de water-
lossing geuaatud c i'uuia-mccr, over  eeno lengte van 
p. m. 1075 , beginncudo bij  de r  Ec te-
genover  de Boukcvaart bij . Aanw. 20ct-, 
te | | uren, tc begiunen bij  do r  Ee. 

,  Oct. 

, te 10 urea, door  het miuisterie van 
binnenl. zakeu, aau het gebouw van het prov. best.: 
hel begrinten vau den bermweg langs liet kauaal door 
Walcheren, tusscbeu dc brug over  het Arnekanaal cn 

. Aanw. 2 Oct. g ƒ 4550. 
, tc 10 uren, door  het prov. bestuur: 

het voltooien der  bestratiug in bekapte keien, van de 
traverse vau t ia dou prov. weg van Venlo naai 

. Auuw. 8 dagen vóór de besteding. 
 te 12 uren, door  het prov. bestuur: de 

herbouw der  afgebrande woning bij  tol uo. 2 tussclion 
t eu Zwartsluis, behoorende bij  het Ue perc. 

der prov. grintwegen in Overijsel. 
 to 1 uur, door  regenten over  de gevauge-

nisscu: de levering der  benoodigdheden voor  het on-
derhoud dor  gevangenen ged. '77. 

, tc 2 uren, door  do commissie overhel 
krankzinnigengesticht-, o. a. dc levering vun Newcastle 
steenkolen eu cokes. 

, 3 . 
, tc 10 uren, door  den comm. in het 3e 

genie-commaiidcoiont, in den : hot verbeteren 
van de werkeu bij  Vuren ('ie of laatste gedeelte). 
Aanw. 2 Oct., te 11 uren. Bilj . iuz. uiterlij k 5 Oct., 
tc 0 uren, op het bureau van den comm. voornoemd. 

g ƒ456,000. 
V l l a g e, te 1 uur , door  het ministerie van justitie: 

het bouwen vau ocue ouderwijzers woning aau het 
eerste- cn vau eeue school aan het tweede gesticht 
Veenhuizen. Aauw. 3 Oct., te 12 uren. 

. te 2 uren, door  Gi-dep. Staten: liet doeu 
van eenige vernieuwingen eu herstellingen aan de 

n te . Aauw. 3 Oct., te 
10 uren. 

, to 2 uren, door  de commissie vun ad-
ininistrati e ovor  dc gevangenissen : do levering der 
benoodigd lieden voor  het onderhoud der  gevaugeuen 
ged. '77. 

*  11 da jr , l 
, te 12 uron, duor  burg. cn weth.: de 

grondwerken voor  den aanlog van wegen in dou Ovcr-
amstelscbeu polder. 

m me n >, te 2 ureu, bij  den kastelein A. Ai. de 
Jong: het slatten van p. m. 358 . on het baggeren 
van p. in. 193 . opvaart, loopeude van deJeltesloot 
tot den . Aauw. lo 10 uren. 

Ulnadag, 10 Oct. 
n , a , N i j mega n , , -
, , 1 l lealngea, , te 12 uren, 

door  de toeziende chefs over  de militair e hospitalen' 

o. a de levering van : steenkolen per  1000 , enz. 
euz., ged. 1877. 

T l e l , te 1 uur, door  regenten over  het huis van 
arrest: liet onderhoud der  gevangenen ged. '77. 

, tc 1 uur , door  regeuten over  het huis 
van arrest en bewaring ; de levering der  benoodigd-
heden voor  het ouderhoud der  gevangenen ged. '77. 

, te 1 uur, door  het . C. parochiaal kerk-
bestuur  van den . , in e e : 
liet bouwen van eene pastorie. Teekeningen liggrn 
bij  den koster  in de St.-Jakobstraat. . bij  den ar-
chitect P. J. . Cuypers, te Amsterdam. Aanwij -
zing 2 Oct. 

Z u l k , te S uren, ten huize van . , 
op het Wester  hof: het afbreken van eene bestaaude 
ea de opbouw eener  landbouwers ben ui tinge met an-
nexe werken. . bij  den timmerman E. J. van den 
Berg, te Zwolle. Aanw. te 10 uren. 

, te 3 uren, door  regenten over  het huis 
van arrest: de leveriug der  beuoodigdhedea voor  bet 
onderhoud der  gevangouen ged. 1877, Bilj . inz. vóór 
2 uren, op het bureau van deu cipier. 

Weenadag,  Oei. 

Llaae, te 11 uren, door  burg. en weth.: het bouweu 
van eene onderwijzers won ing met aauhoorige werkeu. 

. hij  deu architect U. t Gz., aldaar. 
Aauw, 7 Oct., te 3 nren. 

, tc 12 uren, door  of vanwege het bestuur 
van bet waterschap der  rivier  de l c. a., bij 
den secretaris-penningmeester: het verbetereu van 
bovengenoemde rivier  tussehen Boxtel en St.-Oeden-
rode, met bijvoeging van do verbetering aan den 

m tusscbeu r en Oistcrwijk , om-
schreven in bestek no 2 en 3, iu één perc. 

, te 12 uren, door  het bestuur  vun deu 
n Ovcrscheenschcu polder, bij , 

in het Buiten-veerhuis: eenige belangrijke vernieu-
wingen aau den wind-schepradwatermolen, als: fun-
decring, daarop metselcu, de krimp , krimpmuu r un 
droge bak, liet maken vau cou nieuw onderwiel cn 
scheprad en bijbehooreudc werken, alsmede het onder-
boud tot 81 . '77. Aanw. 8 Oct., van 11—1 uur 

, te 1 uur, door  den ontvanger  der  successie 
en domeinen, in c Vereeniging: de bovenbouw voor 
koninklijk e stallen, koetshuizen, manége enz. in den 
Prinsessotuiii aldaar. Aanw. 4 Óct. 

V te  uur , door  regenten over  het huis van 
arrest eu bewaring: dc levering van benoodigdheden 
voor  het onderhoud dor  gevangenen ged. '77. 

, to 2 uren, door  regenten over  het 
huis van arrest: dc lovering der  benoodigdheden voor 
bet onderhoud der  gevangenen ged. '77. 

, te 4 uren, door  burg. en weth,: hot bou-
wen van eeu niuuw schoollokaal en de leveriug der 
daarin noodige meubelen voor  252 leerlingen. . 
bij  den architect . de , te Goes. Aauw. 4 
Oct., te 3 uren. 

Wi jd»* , S « e t. 

, tu 2 uren, door  de commissie vau admi-
nistratie over  het burgerlij k cn militai r  huis van ver-
zekering : de levering dor  benoodigd hedeu voor  het 
onderhoud der  gevangenen ged. '77. 

, 14 Oe». 
Nijmegen, le 2 uren, door  regenten over  do ge-

vangenissen) de levering der  benoodigdheden voor 
het onderhoud der  gevangenen in het huis van arrest 
ged. '77. 

, tc 3 uren, door  de maatschappij  tot ixpl . 
vau Staatsspoorwegen, aan het bureau van den sectie-
ingenieur  : lo. de uitvoering van herstellingswerken 
aau dc loidummun cn spoorwegdammen bij  de over-
bruggiug van het n ; 2o. de levering 
vau 4000 ' ballast en van 2000 3 rivierzand ten 
behoeve vau deu spoorweg . 

, le 5 uren, door  regenten over  het huis 
vau arrest: dc levoring der  benoodigd hedeu voor  het 
onderhoud der  gevaugeuen ged. '77. 

Weenadag, 16) 0)ct. 
Tc S « e n, door  de boofdadministratièn der  korp-

sen van bet leger, met uitzoudcriug van bet 2e reg. 
veldartillerie , alsmede door  de hoofdadministratie van 
het koloniaal werfdepot: de levering van verschillende, 
bij  elk korps, ged. '77, noodige voorwerpen van klee-
ding on uitrusting . r  is niet begrepen: bij 
het koloniaal werfdepot: het half-gouden en hall-
zilveren galon, de hemden, onderbroeken, handdoe-
ken , wasdoozen, kleer-, schoen- cu slot borstels; bij 
het reg. grenadiers cn jagers cn do 8 reg. infanterie: 
do werkbroeken en eetketels). Namelijk tc: 

, op het bureau van den kapt.-kwartier -
meester  van het le reg. huzaren. 

, op liet bureau van den kaj>t.-kwartier -
meester  vau bet 3e reg. infanterie. 

, ) *>ct. 

Z w o l l e , te 10 uren. door  do commissie vun adm. 
over  het burgerlij k en mil. huis van verzekering: de 
levering der  benoodigdheden voor  het onderhoud der 
gevangenen ged. '77. 

, te 12 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, ten dienste der  Staatsspoorwegen : lo. het 
maken van ceuc kri b aan den linkeroever  van dc 
Waal bij  Nijmegen. . bij  deu eerstaanw. ingenieur 
tc Arnhem en den ingenieur  te Nijmegen. Aanw. 12 
eu 14 Oct., te 1 uur ; 2o. het maken en stellen van 
4 dukdalven in de n te Fijenoord. . 
bij  deu eerstaanw. ingenieur  te . Aanw. 
12 en 14 Oct., telkens te 11 uron. 

, S« 0)et. 
, to 10 uren, door  hot ministerie van 

biunenl. zaken. aan het gebouw van het prov. best.: 
het makeu van eeu steiger  aan hot westelijk boord der 
buiteuhavcn van het kauaal door  Walcheren te Veore. 
Aanw. 14 on 16 Oct. g ƒ2975. 

, tc 12 uren, door  het ministerie 'van 
binucnl. zaken, aau het gebouw van het prov. best.: 
het onderhoud god. '77 van de sluis dc Statentijl en 
van de zeesluis de Nieuwe Statenzijl. Aanw. 13 Oct. 

g ƒ3030. 
Zwol le, te 12 uren, door  het ministerie van bin-

ucnl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: lo. 
het vierjari g oudorhoud dor  Groote n io de 
provincie Overijsel, in 9 pere. Aanw. 12 en 13 Oct. 

g per  jaar: perc. 1 ƒ9960; 2 ƒ 16,567.50; 3 
ƒ10,216; 4 ƒ10,575; 5 ƒ 7 5 7 0; 6 ƒ14,550; 7 ƒ 1 6 9 5; 
8 ƒ5120; 9 ƒ5100; 2o. het tweejarig onderhoud van-
en het doeu van eenige vernieuwingen aau de Stap-
horster  schutsluis en de duikersluis iu don Zwarte-
waterdijk te Zwartsluis, met dc daarmee in verband 
staande werken, behoorende tot de werken van het 

. Aanw. 12 Oct. g ƒ 1775. 
, Si

n (op do Veluwe), te 11 uren, door  den rent-
meester  van het , bij  Van : het 
afbreken eener  bestaande bouwhoeve, met bakhuis en 
wagenschuur, eu het bouwen eener  nieuwe bouwhoeve 
op ocue andere plaats, op het boerenerf Groot-Veen-

huizea ouder  de gemeente Putten. Aauw. door  deu 
architect Jurliug , van Nijkerk . 

, SS «e t. 

, te 12 ureu, door  burg. en weth.: dc 
bovenbouw eener  ijzeren draaibrug. Tal. bij  deu ge-
meente architect C . C . van . 

, SS . 

, iu een der  lokaleu vau het ministerie vau 
binnenl. zaken: het maken, in-clkaudcr-zetten, be-
proeven, weer  uit-clkaudcr-nemen en langs boord van 
een zeeschip leveren van den metalen bovenbouw vau 
8 bruggen, ten dienste van de Staatsspoorwegen op 
Java. . bij  den hoofdingenieur  bij  de Staatsspoor-
wegen J. W. Wit sen Elias, te . 

, S  Oei. 

Aaaen, te 12 uron, door  het miuisterie van bin-
nenl. zaken, aan het gebouw van bet prov. bestuur: 
het onderhoud van het p en bijbehooreudc 
werken, iu 2 perc., als: perc. , het in e ge-
legen deel vau dat diep, van de Galgcnkampsbrug tc 

l tot du grensscheiding van e en Overijsel. 
g per  jaar  ƒ20110; perc. 2, het in Overijsel ge-

legen deel vau dat diep, van de vorengemolde prov. 
scheiding tot aan de Staphoraterschutsluis to Zwart -
sluis. g ƒ 2800. Aanw. 24 Oct. 

Up late  te bepalen datum. 
, door  het diakeuiebestuur  der  llerv. ge-

meente: de levering vau allemansstrcep, kraanoog. 
wit cn geel katoen, zwart saaiet, klompen, steenko-
len, enz. Voorwaarden in de consistoriekamer der 
Groote kerk, 3 Oct., vau 11—2 uren. 

Prljuepgave gevraagd, door  het dijksbestuur  van het 
waterschap , vnn: 

140 stère nieuw greuen heipalen van 71 . 
150 „  „  w „  „  41 „ 
44 . „  „  gording „  10—25 . 

170 „  „  „  „  ., 8—20 „ 
656 „  „  „  plank „  4—30 „ 

op gewone watorschaps-conditiuu, franco op keur, te 
Stavoren te leveren vóór 19 Nov. a. s. Opgaven vóór 
7 Oct., bij  den secretaris te Stavcreu. 

Alloop van Aanbestedingen. 

, 14 Sopt.: het af- cu uitbreken van den 
ouden toren en gevel en het bouwen van een nicuwcu 
toren en gorel voor  de . C. kerk; ingekomen 10 
bilj. , als: 
B. Ousteiu, te , ƒ 15,000 
W. . , „  Stecnderon, „  12,795 
J. de Wit , „ , „  12,794 

. J. , ,. , „  11,889 
A. A. van , „  Arnhem, „  11,300 

. Gieskes, „  Azewiju. „  11,161 
A. Ubbink, „  Brcdcvoorde, „  9,974 
A. Sikkens, „  Terborg, „  9,952 

. Jansen, „ , „  9.S00 
. Braam, „  Terborg, „  8,975 

gegund. 

, 14 Sept.: het uitbreken en vernieuwen 
der straten in die gemeente; minste inschr. was . 
G. van der , te Oud-Beierland, voor  ƒ5080. 

, 14 Sept.: het bouwen van eon woonhuis voor 
J. C . . Blankert; minste inschrijver  was J. O Evers, 
te Sluis, roor  ƒ16,400. 

, 15 Sept.: het afbreken van een schuur 
en het bouwen van een woonhuis, met bijlcveringfder 
materialen; ingek. 4 bilj. , als: 

. W. t hoor  ii . te , ƒ 14,895 
C. , „ , „  12,113 
11. . van Tol, „ , „  11,825 
W. . Neuteboom, „  Wassenaar, „  11,789 

Aalat, 18 Sept.: het maken van eenige veranderin-
gen en herstellingen aau het raadhuis; geguud aan 
P. . te Aalst, voor  ƒ 530. 

, 18 Sept: het bouwen van eeu heeren-
huis; ingekomen 4 bilj. , a ls: 

. J. , tc , / 5500 
A. Sikking. „  idem ., 5240 

. J. Vinkeuborg, „  idem „  4756 
T. Siebelink, „  idem „  4722 

, S Sept.: het afbreken, trausportoeren 
en herbouwen van den Geefswcerster  watermoleu; 
minste inschr- was G. Wietsema, te Groningen, voor 
ƒ 1500. 

, 19 Sept.: de vergrooting der  fabriek vau W. 
J. Albers; minste inschrijver  was . vau , 
te Ncder-Asselt, voor  ƒ 1 5 3 0; niet gegund-

, 10 Sept.: de leveriug aan de artilleri e stapel-
en coastructiemagazijueu van: lo. 5548 . nieuw 
gegoten roodkoper, iu blokken; iugek. 4 bilj. , als: 

. S. Stokvis eu Zu., te , f 96.99 
G. J. , „ , „  96.54 
11. de s en Zn., „ , „  95.50 

. J. Enthoven cn Co., „ , „  94.30 
2o. 666 . , in blokken; ingekomen 4 

bilj. , als : 
J. . W. van d. Polder, te , / 91.00 

. J. Enthoven en Co., „  'silage, „  88.74 
. S. Stokvis en Zu.. „ , „  86.90 

G. J. . , „  86.50 
per 100 . 

, 19 Sept.: het maken vau een gebouw tot 
uitbreidin g dor  ijzerfabriek van J. . Nering Bögel 
en Co,; ingekomen 10 biljetten,
A. Feberwee, te , ƒ 3990 

. J- , „  idr-m „  3984 
W. J. n , „  idem „  3948 
G. , „  idem „  3934 
S. k en Zu., „  idem „  3934 

. , „  idem „  3911 
J. Pot Js., „  idem „  3900 
B. v. d. Worp, „  idem „  3840 
A. G. Beltman, „  idem „  3782 

. van , „  idem „  3469 
gegund. 

h l t i n d r r t , 20 Sept.: hot bouwen Van eeu post- en 
telegraafkantoor  in iii c gemeente; gegund aan A. -
tcweg, te Zevenbergen, voor  ƒ7980. 

, 20 Sept.: het her-te n van storm- en win-
terschade, ontstaan aan het uiteinde van den Spijkschen 
dyk, het pakwerk van den ingescheiirden oever  van 
deu Ouden d cn aan de aanhechtingskribaan 
het boveneind van het pakwerk te Tolkamer; ingek. 
9 bilj. . als: 
P. Terwindt , te Pannerden. ƒ14 ,200 
F. E. Terwindt , „  idem „  13,930 
W. A. Petera, „  idem „  13,000 
G. E. , „  idem „  12,999 
J. . , „  idem „  12,884 

. A. v. d. Berg, „  idem „  12,790 

. . Tesnich, „  l.obith, n 12,727 
G. J. , „ , „  13,227 
J. , „ , „  11,978 

Nt it , 20 Sept.: bet graven van tochten ter 
lengte van 5467 . en het maken van 5 steenen dui-
kers; ingekomen 5 bilj. , als: 
J. Uffelaar, te Farinsum, f 7980 
J. Steenhof, „ , „  7840 
J. , Oldeboorn, „  6900 
J. Veendijk, „  Obergum, „  4900 
J. Veldkamp, „  Bedum, „  4268 
niet gegund. 

, 21 Sept.; het doen van: lo. herstellingen 
aan den Eefdschen- of ; minste inschrijver 
was T. Ëggink, te , voor  ƒ109. 

2o. herstelliugswerkcu bij  de tollen iu het * 
en ; minste inschr. was deselfde, voor 
f 139. 

3o. herstelling van bruggen en duikers; minste in-
schrijver  was dezelfde, voor  ƒ 2 8. 

 idem vau de Wippcrsbrng; miusta inschr. was 
J. Sautvoort, tc , voor  ƒ212.65. 

Axe l , 21 Sept.: het leveren ou stellen vau 80 zit-
plaatsen voor  de openbare school; bij  opbod aange-
nomendoor  .1. F. , tc , voor  ƒ395. 

, 21 Sept.: het aandreunen van zomerk ram
mat over  ecu lengte van 3730 . behoorende tot de 
bedijking langs ; ingekomen 2 bilj. , als: 

. Schut, te , ƒ 5 1 49 
O Sterk , „ , „  4700 
gegund. 

, 21 Sept.: lo. het makeu vaa deu 
kunstweg Woldendorp-Borgswecr; ingekomen 8 bil -
jetten, als: 
Uffelaar  en , te Farmsum, f 17,900 
Westerhof cn , „  Noordwolde, „  17,200 

s en , „  Zuidbrock , „  16,920 
Veldkamp en , „  Bedum, „  16,780 

a en , „  Winschoten, „  16,400 
r  en , „ , „  15,460 

Gebr. Brons, „  Wagenborgen, „  15,228 
Gebr. , „  Warfhuizen, „  14,988 

2o. idem van den kunstweg overtocht Wagenborgen 
tot do grens van Nieuwolda; ingek. 6 biljetten, als: 

a en k , te Winschoten , ƒ 9140 
(ïebr. Oostcrveld, „  Wageuborgcu, „  9125 
Gebr. , „  Warfhuizen, „  8469 

i en llavonga, „ , ,, 8439 
s eu 'lakens. ,, Wageuborgcu, „  7847 

Gebr, Brons, „  idem „  7788 
, 25 Sept.: het maken van cen winter-

tuin in het , naar  dc plans vau den 
architect Y. Bijvoets Gz.; minste inschrijver  was J. J. 
Eyrond, te Amstcrdnm , voor  ƒ 8900. 

, 2f> Sept.: de levering van 650 . 
, ten dienste der  gemeente; minste 

insein', was 11. C. van der , tc , 
voor  ƒ0.71 per . 

, 20 Sept.: de levering van keien en 
klinkers; ingek. 8 bilj. , als: 

Erveu . Trip , to Utrecht, ƒ63.93 (bazaltkciea); 
s en Van , to , (Fauco)ival-

kcien), ƒ91 .96, Quenastkeien, ƒ 92.90; T. J. Smits, tc 
, ƒ60.38 (bazaltkeien): voorgetrokken Waal-

klinkers : J. , tcludooruik , f 17.30, Gobr. 
e , te Amerongcu, ƒ16.88, W. G. vau -

kelom. te , ''  16.97, N. van , te 
Ni jmegen,/16.2ü; alles per  1000 stuks. 

, 26 Sept.: het graven van het kauaul door 
de Peel van , over  eene lengte van 
500 , het maken vau 2 bruggen euz.; minste inschr. 
was .1. . Vogels, te Wessem , voor 
ƒ68,000; de hoogste inschrijver  was . van Gaal, tc 
Geldrop, voor  ƒ121.890. 

, 27 Sept.: het maken van oen gebouw voor 
een tweede stoomgemaal, met machine- cn ketelbe-
metieliiig, in den ; minste inschr. was 
A . Bicmout, te , voor  ƒ 19,975. 

, 27 Sept.: lo. de opruiming van gronden, 
elegcu iu het normaaibed der , aan 
en kop van het eiland ; minste iuschr. 

was . A. van , te Sliedrecht, voor  ƒ29,780. 
2o. het maken van 6 grondkribbcu tot normalisee-

rin g van de Waal te Gameren, tusscheu dc kilomc-
terraaien 79 en 81 der  herziene rivierkaart ; minste 
iuschr. was A . G . , te , voor  ƒ103,887. 

3o. het herstellen van winter- cn stormschade, aan 
het afgegraven gedeelte van den n dam 
ontstaan; minste iuschr. was A. van , te Geut, 
voor  ƒ5195. 

. eenige werken tot verbetering van den Boren-
n in de gemeente , tussehen de 

kifometerraaieu 2 eu 3 der  herziene rivierkaart ; minste 
inschrijver  was F. E. Terwiudt , te Pannerden, voor 
ƒ14,100. 

, 2S Sept.: de uitvoering van eenige wer-
ken tot normaliseering van de Waal, te Slijk-Ewijk , 
tussehen dc kilometerraaion 31 en 34 der  herziene ri -
vierkaart ; minste inschr. was . rnu Wijngaarden Yz„ 
te Sliedrecht, voor  ƒ103,000. g ƒ88,500. 

, 29 Sept.: het vernieuwen in steen van de 
brug over  de - of Waalwatering iu den -
grooteu weg le kl. uo. 2, vaa Arnhem naar  Nijmegen: 
miuste inschrijver  was J. , te Pannerden, 
voor  ƒ 3997. 

Vervolg iler  Berichten en . 

. 

's-Gravenhage Naar  men verneemt, zal de 
leiding der  werkzaamheden in het e Bosch 
en de n worden opgedragen aan een be-
ambte, die geheel op de hoogte is van de hout-
teelt en wien men ook met het oppertoezicht over 
de beplanting der n zou willen belasten. 

— n verschillende couranten werd indertij d me-
degedeeld, dut ondanks de pogingen van den heer 

n van Elten, te Philadelphia voor  onze 
Nederlandsche kunst slechts 6 medailles beschik-
baar  wareu gesteld. Wij  vernemen thans met 
genoegen, dat het lid der  jury , Jhr . E. van -
kerek van Beest, by zyn aankomst te Philadelphia, 
terstond met kracht zich tegen het toen reeds 
gevallen besluit heeft verzet. Een telegram, 

g ontvangen, bericht ons, dat tegen 
aller  verwachting, door  het r  op dut 
besluit is teruggekomen cn dat de heur  Van -
kerek er  in geslaagd is, voor  onze Nederlandsche 
kunst 28 in plaats van 6 medailles te verkrijgen , 
en alzoo een groote onbillykheid te doen herstelten. 

e telegram meldt ons, dat aan de Ne-
derlundsche nijverheid minstens 110 bekroningen 
zyn toegekend. 

Onze inzenders, g en hoofdcommissie 
meenen wy' met zooveel succes van harte te mogen 
gelukwenschen. / Vaderland.! 

— Voor eenigen tyd is de ingenieur  van den 
waterstaat Verwey door  de g naar l 
gezonden, om rapport uit te brengen over  een 
nieuwe baggermachine van den Franschen inge-
nieur  Bazin, waarvan het model op de Exposition 
d'hygiène et de sauvetage aanwezig is. 

— Ter  kennis van dc leden der  Tweede r 
van de Staten-Generaal is ecu nota gebracht van 
de s van Binnenlandsche Zaken en van 
Financien, in zake het aanhangige wetsontwerp 
tot bekrachtiging eener  overeenkomst met de -
landsche Spoorwegmaatschappij. n deelt de 

g den uitslag van het nader  overleg met 
den raad van administrati e van den n 

g mede, waaruit blijk t dat door 
het bestuur  der ' aan den eersten 
eisch van de Commissie van s tot toe-
passelijkverklaring op den n Spoorweg 
der artt . SS, 45, 48 en 49 der  wet van 9 Apri l 
1875 (Stbl. no. 67) is voldaan; ton tweede, dat 
bet minimum verplichte treinen op den Noord-
hollandschcn spoorweg van vier  op drie wordt te-
ruggebracht; ten derde, dat de exploitatie der 
Frieschc lyu evenseer  ten laste der  Exploitatie-

j  bly'f't , als wanneer  het nu behandelde 
wetsontwerp aangenomen wordt, maar  van de lij n 

n dc exploitatie in het 
geheel niet verzekerd is , aangezien de e 
Spoorweg niet gezind is die exploitatie te aan-
vaarden , ja de aanvaarding uitdrukkely k gewei-
gerd heeft, eu dat iu het belang van den handel, 
vooral dien vuu Amsterdam, de lij n Amersfoort-
Nijmegcn duor  den n Spoorweg, die in 
het bezit van den Oosterspoorweg is, behoort te 
worden geëxploiteerd. 

e g verklaart het hare te hebben ge-
daan om aan de bezwaren en verlangens der 
Commissie van s tegemoet te komen; 
zij  blijf t volharden bij  haar  vaste overtuiging, dat 
het flnaneieele belang van den Staat cn het be-
lang vnn den handel en het verkeer  zeer  zullen 
worden gebaat door  de goedkeuring vun de over-
eenkomst met de e -
maatscbuppij, en dat een afstemming van het 
voorstel een aanzienlijke schade kan teweegbrengen. 

. c heer  Plemp, leeraar  in het 
rechtlijni g cn handteekenen aan de hoogere bur-
gerschool alhier, heeft zijn eervol ontslag aange-
vraagd en verkregen. Sollicanten naar  die vacante 
betrekking worden opgeroepen tegen een salaris 
van ƒ 1500 's jaars. 

Venlo. e heer . J. C. van der n alhier 
heeft ecu even practisch als doelmatig toestel uit -
gevonden , waardoor  bij  het ontstaan van een 
spoorwegongeluk op weg, verwijderd van eenig 
station , gemakkelijk en dadelijk hulp kan worden 
ontboden. t is cen automatisch toestel, in de 
wachters woningen tc plaatsen en dut zóó kunstig 
is gelabriceerd, dat vergissingen er  niet mogelyk 
mee zijn. n hoofdzaak bestaat 't uit een kastje, 
dat aan de voorzijde geopend, dri e knoppen ver-
toont, die evenals een register  van een orgel uit-
getrokken worden. Boven deze knoppen staan 
de woorden: locomotief, trein , arbeiders ; onder 
de knoppen bevindt zich een kruk . Om daarmede 
te seinen trekt meu, naar  gelang de hulp welke 
verlangd wordt, een der  knoppen uit en draait 
de kruk heen-eu-weder  tot zij  stuit. Bij  elke 
heen-en-wedergaande beweging der  kru k ont-
vangt uu het station op de papierstrook van zijn 
toestel in gewoon telegrafisch schrift een sein, 
overeenkomstig het woord, dat boven de uitge-
trokken knop staat. 

Opsterland. r  het Bestuur  van den grooten 
veenpolder  in Opsterland en Smallingerland is tot 
vasten opzichter  en meter  benoemd de heer . 
de Goed, tydelij k provinciaal opzichter  te Gro-
ningen. 

— Er zijn op de tentoonstelling te Philadelphia 
slechts eensoortige mcdaljes- toegekend. Zij  wor-
den alle van brons vervaardigd en hebben een 
middellij n van vier  centim. Aan de voorzijde 
prijk t in bet midden het wapen der  Vereenigde 
Staten en in de vier  hoeken voorstellingen van 
Amerika , Europa, Azië eu Afrika . e keerzijde 
draagt het opschrift: 'Awarded by the Centen-
nial-Commission", omgeven dooreen lauwerkrans, 
en daaronder  de woorden: l Exhi-
bition . Philadelphia . e mcdalje 
is geslagen iu de t tc Philadelphia. Nog 
deelt men mede, dat aan 11,000 inzenders op 
de tentoonstelling te Philadelphia medaljes zijn 
toegewezen, waaronder  6000 aan het vasteland 
en aan Engeland. 

e Werken der e -

vereniging op Feijenoord, toegelicht 

door  T. J. Stieltjes, Teehnisch Advi -

seur  en A. W. r  der 

e llandelsvereeniging. 1' 

atl, . t 10 platen. Prys 

ƒ 4.50. Uitgave van . A. s 

en Zoon, te . 

By de mededeeling, in N°. 33  Opmerker. 
van het verhandelde in de laatste vergadering van 
het k t van s te -
terdam, werd slechts met een enkel woord daarby 
gewag gemaakt van dc Werken op  aan-
gezien bet wenschelijker  voorkwam dit onderdeel 
van het samenzijn der s meer  afzonderlijk 
te behandelen dan wel in een algemeen verslag 
kan plaats hebben. 

c weg daartoe werd werkelyk zoo gemakkelyk 
mogelijk gemaakt. e e llandels-
vereeniging toch, had de bcschryviug van de 
werken op Fijenoord met de noodige keurige 
platen laten drukken, en zy was vrygevig genoeg 
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een aantal exemplaren aan de leden van het -
stituut aan te bieden. e arbeid vormt de eerste 
aflevering van een waarlij k le;.rrykr = beschrijvin-
dezer  grootsche werken, en zij  geeft niet alleen 
de beschrijving, maar  ook de critiek, en juist 
daarom is bedoeld werk van onschatbare waaide, 
want zij  maakt dat de ondervinding, door  enkelen 
elders opgedaan, voor  duizenden goede vruchten 
kan opleveren. 

Tot heden werd te vergeefs naar  de toegezegde 
beschrijving der  Werken op Fijenoord uitgezien, 
en dit geeft ons aanleiding een enkel woord te 
wijden aan het boekwerk, dat onder  bovenstaande» 
titel is uitgegeven, te meer  daar  hierdoor  der 
wetenschap van den ingenieur  grooten dienst wordt 
gedaan. 

n wij  dus allereerst hulde brengen aan 
de e , die zich 
de moeite en kosten getroostte dezer  uitgave, iu 
geen mindere mate zijn wij  verplicht aan de hee-
ren . T. J. Stieltjes en A. W. , de eerste 
als adviseur, de laatste als ingenieur, de ont-
werpers en uitvoerders der  weiken. Wij  gevoelen 
dat de uitgave niet alleen met hunne medewerking, 
maar  op hunnen aandrang is geschied, en wij  zien 
dat zij  hun taak geheel con atnore hebben opgevat. 
Wat verschil tusschen deze handelwijze en die 
van de staatsdienaren, die onze Staatsspoorwegen 
klaarmaken ! Voor  die heeren schijnt de samen-
stelling van een brug, van een kap. van wat dan 
ook, een zeldzaam geheim, dat niet dan noode 
mag verraden worden , cn hoewel voor  sommige 
bouwwerken (o. a. de brug van ) ua 
ettelijk e jaren wachtens dat verraad feitelij k is 
gepleegd, moet over  het algemeen erkend worden 
dat de staatsambtenaren hun wetenschap van de 
geboorte af voorzien van een «serrure de chasteté!" 

En dat maakt het in die ambtenaarswereld heel 
genoeglijk. Een kleine «société d'adoration inu-
tuelle"  met al de aangename gevolgen daarvan, 
vloeit als vanzelf daaruit voort. t een 
werk, dan heeft de eerstaanwezende ingenieur  , de 
ingenieur, de hoofdopzichter, de opzichter, ja , 
het geheele bureau een kunststuk verricht ; -
maar — als het werk mi-slukt, dan kan de op-
zichter  het niet helpen, omdat de hoofdopzichter 
hem de orders gaf. e ingenieur  meent dat het 
ontwerp, zooals hij  het indiende, goed was, maar 
dat het op het bureau van deu eerstaanwezende!! 
ingenieur  niet beter  is geworden, en deze hoofd-
ambtenaar  zegt, dat bij  door  chicanes uit n g 
gedwongen is geworden een ontwerp uit te voeren 
dat nooit zijn goedkeuring zou kunnen wegdragen. 
Enfin , de duizenden, dikwijl s de honderdduizenden, 
soms de millioenen zijn verteerd en — niemand 
meent, dat hij  daaraan eenige schuld heeft en 
zeker  niet, dat hij  daarvoor  ter  verantwoording 
kan worden opgeroepen. 

e heer  Stieltjes, zooals we reeds lang weten, 
een vijand van die oudemannenhuis-politiek, slaat 
een geheel anderen weg in. j  geeft, nog niet 
ter  halverwege van den aanvaarden arbeid, al 
zijn plannen en beschouwingen ten beste en — 
ik ben er  zeker  van — degelijke tegenspraak zal 
hem welkom zijn, en het s niet onwaarschijnlij k 
dat luj  diu op deze wijze wil uitlokken. 

Wat verschil tusschen dezemunior  van handelen 
en die van zoovele ambtenaren, versierd met rid -
derkruizen, maar  le hoog om de resultaten van 
hun arbeid mede te deelen — alleen omdat «ij  we-
ten dat zij  bij  de verdediging zullen te kort schie-
ten , eu beter  doen zich achter  hun ofïicieclcii 
titel te verschuilen. 

Waarlijk , de handelwijze van den heer  Stieltjes 
dient velen in den lande de oogen te openen eu 
hun aan te moedigen om de werken, die zij  in 
's s dienst voor  's s penningen hebben 
gemaakt, openbaar  te bespreken en hun ondervin-
ding ook voor  anderen vruchtbaar  te makeu. 

. 

Onder  bovenstaaiiden titel komt een ingezonden 
stuk voor  in Het Sieuws uan den  dat on-
der de aandacht der  bouwkunstenaars moet ge-
bracht worden en uil dien hoofde overgenomen 
wordl : 

vliet instorten der  twee in aanbouw zijnde per-
ceelen in de Ferdinand Bolstraat is nog steeds h"t 
onderwerp van bespreking. t voorvallen als dit 
intusschen niet meermalen plaats grijpen, buurt 
wel verwondering, want het it*  tegenwoordig met 
ons bouwwezen zoodanig gesteld, dat degelijke 
bouwconstructie, vooral bij  het bouwen van hui-
zen, hoe langer  zoo meer  naar  den achtergrond 
treedt, terwij l zulks met de kunst iu nog veel 
erger  male het geval is. 

"Trouwens, het kun wel niet anders. Behoor-
lij k bouwkundig onderwijs outbreekt en urchilec-
ten kan men hij  menigte tellen, omdat iedere 
werkbaas, als hij  zulks noodzakelijk oordeelt, zich 
van een patent uls architect voorziet. Smaak of 
kunstzin krijg t het publiek over  het algemeen 
niet te zien, en van daar, dat het den moesten 
bouwheereu tamelijk onverschillig is, welken ar-
chitect zij  nemen, zoo zij  er  toe kunnen besluiten 
er  een te nemen. 

e aannemers bieden bovendien de Architec-
tuur  op den koop toe aan , en mocht men dus 
soms al eens van plan zijn , een werkelijkeu ar-
chitect aan te stellen, dan wordt men verlokt 
door  het kosteloos aanbod vau den aannemer, 
die dan zelf heer  en meester  over  het werk is, 
en de weinige architecten, die nog weike lyk ie l» 
goeds zouden kunnen leveren, worden aldus ook 
verhinderd hun krachten aun het belang der  kunst 
te wijden. 

uVeel is reeds over  dit onderwerp geschreven 
en te veel gestreden, en wel, doordien men vau 
de g verwacht, dat zy hierin verandering 
zul bréngen, r  in plaats dat deze den weg 
volgt, die door  de meeste bevoegde deskundigen 
wordt aaugeruden, wordt eeue eeuzydige lichtin g 

ingeslagen , daar  uitsluitend fmancieele steun wordt 
verleend voor  de restauratie van oude gebouwen 
enz., terwij l men tevens verlangt, dat de nieuw 
te stichten bouwwerken een ouderwetse!» karakter 
hebben. 

«Ongetwijfeld zou meu hier  lot een afdoend 
resultaat kunnen geraken, door, zooals  Opmer-
ker reeds heeft aanbevolen , jaarlijk s op -
ten eeuige jongelieden ter  opleiding in de Archi -
tectuur  naar  het buitenland te zenden, hetgeen 
het k op veel geringer  kosten zou komen, als 
wanneer  men zou trachten zelf degelijk bouwkun-
dig onderwijs te stichten; hierdoor  zou in ieder  ge-
val een eenzijdige kunstrichtin g gemeden worden." 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor  D  Opmerker gelieve na en, tof voor-
koming van oponthoud, tc adresseeren aan de 

 e d a c t l o 
van genoemd Weekblad. 

T o t d i i . - m - n u r e n 

worden advertentien voor  het eerstvolgend nom-

mer aangenomen, 

Advertentien. 

. . 
Een buitengewoon

 bij  de Staatsspoorwegen, die meer
 iu het vak van  wenschl 

werkzaam tc zyn. zag zich gaarne in eene der-
gelijke betrekking geplaatst bij  een
met uitgebreide werkzaamheden. 

p reflecteerenden worden verzocht deswege 
met hem in correspondentie te treden, cn hunne 
brieven franco in te zenden onder  de letter  .V, 
aan het bureau van dit blad. 

 EN S van
 zijn voornemens om op g den 

23 October  1870, 's middags 12 uur , hij  enkele 
inschrijvin g publiek aantebesteden het maken van: 

Bestekken op aanvrage tegen betaling van ƒ 1.— 
verkrijgbaar . n te bekomen bij  den Ge-
meente Architect , den heer  C. C. VA N -

. 

Harlingen, 28 September  1870. 

G. , 

loco Burgemeester, 

P. S , 

Secretaris. 

G 
Op Zaturdag den 14*"  October  1876, des na-

middags teu 3 ure, aau liet bureau van den Sectie-
r  der y tot Exploitati e van 

Staatsspoorwegen te Breda van. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art . 15 van het Bestek, 

t Bestek ligt van den 30*'"  September  1876 
ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de e 

n te Utrecht en aun het bureau van den Sec-
r  te Hreda, en is op franco aan-

vraag op gemelde plaatsen te bekomen, 

n worden gegeven door  den Sectie-
r  te Breda. 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden 
den 6«*» October  1870. 

Utrecht, den 28 September  1870. 

G 
Op Zaturdag den 14dr"  October  1876, des na-

middags ten 3 ure, aan het bureau van den Sec-
r  der j  tot Exploitati e van 

Staatsspoorwegen te Breda van; 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art. 9 van liet Bestek. 

t Bestek ligt van den 30-1*"  September  1870 
ter  lezing uan het Centraalbureau bij  de e 

 te Utrecht en aan het bureau van den Sectie-
r te Breda, en is op franco uanvraag 

op gemelde plaatsen te bekomen. 

n wordeu gegeven door  den Sectie* 
r  te Breda. 

Utrecht, 28 September  1876. 

ATTENTIE . 
 Of ter  wordt gevraagd: 

eene beknopte  of
('liet eu détail) met goed , liefst an-
nex N of , gunstig gelegen in of nabij 
eene llorisante gemeente, wan- goede Scholen en 

n . C. k zijn. Aanbiedingen en volledige 
omschrijving franco onder  N" . 2580 uan den Boek-
handel van S VA N , te

E. . . 

TE 

Specialiteit van  ter  bewerking vnn 

l'rijzen en schetsen up aanerage. 

k „de e " 

Vervaardigen  tevens voor 

stoomkracht ingerigt,

 voor  het onder  water  afzagen van palen, enz. 

S &  VAN . 

 N.zijde 55, l l o t t c rd i i i i i . 

F. ¥. T te , 

beveelt zich voortdurend aau tot  van 
 enz., met zink, lood of 

leijen, en verder voor  de levering van alle moge* 
Hjkc Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken zink of koper, alsmede Gas- cn Waterleidingen. 

. 
Aan de  te Hel-

mond wordt gevraagd een
tevens  op een jaarwedde van 

 benevens
Sollicituiiten worden uitgenoodigd hunne op 

zegel geschreven adressen, onder  overlegging vau 
de noodige getuigschriften van bekwaamheid, aan 
Burgemeester  en Wethouders vrachtvrij in te -
den vóór of op den 15i r n October  e. k. 

Burgemeester en Wethouders van Helmond: 

E . 

 Secretaris, 

. 

e Aanbesteding. 
 en S der ge-

meente  zullen op
 des middags ten 12 ure, ten 

e , in het openbaar  en bij  enkele inschrij -
ving doen aanbesteden : 

e voorwaarden dezer  aanbesteding zijn uitslui-
tend te verkrijgen ter j  der  gemeente, 
tegen betaling van ƒ 1 , en n voorts ter  in-
zage len kantore van de afdeeling  Wer-
ken , tijdelij k gevestigd in het voormalig Üude-
manhuis. 

Nadere inlichtingen worden verstrekt aan het 

bureau van den Stads r  , in het gebouw 

genaamd Zeeregt, des voorniiddags van 10—12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

Amsterdam , N TEX . 

23 September  1876.  Secretaris, 

E . 

Wegens vergrooting tier  fabriek, een
 vnn 14

16paardenkracht, niet of zonder  da-
delijk s in werking te bezigtigen tot 15 October 
e. k. by . , Tilburg. 

.  &> ZOON, 
 te , 

hebben nienwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

Neuchate l Asphal t e Compan y L w . London . 

VAN 

VAT . E , 
geeft berigt dat door  haar  tot eenige A G E N T E N voor  den 

s a a S a E v e r k o o p van  zijn aangesteld : 

S &, e».  Amsterdam
OS T a C°. , 

door  wie ook tot het  inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel 
Nederland aangenomen op gelijke voorwaarden als aan dc  Beltweg N" . 3, te Amsterdam. 

G E B R . F I U E E , H i a r i n J T -

k van , Specialiteiten in 
, , -

en . 

N VA N , 

U(j . A. S &  ZOON te
is verschenen : 

T . J. , 

 en  van de Ticeede  der Staten-
Oeneraal. 

1 deel van 140 blz. met  Tabellen en 3 grit -

pliisr.h r  Voorstellingen in portefeuille. 

Prij s /'  l . d O . 

j . A. S fc ZOON te
is verschenen: 

E N 

.n

Technisch Adviseur N

Prgs f4.60. 

 en N van  en 
, alle soorten van 

 gerjktc
, enz. enz. 

S &  C, 
. 

N van  en
 Zinken

 in gegoten of 
gedreven Zink ,  en
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Onlangs prees ik den inhoud en den vorm van 
de wetenschappelijke feuilleton in het c 
blad  Hépublique  Gelijke lof komt 
o. a. ook toe aan het Journal des  Jam 
mer voor , dat het geen wckelyksche over-
zeesche uitgaaf heeft gelijk de Nieuwe
damsche Courant , Vindependance Beige, de 

 Zeitung en enkele e bladen. 
Gelukkig wordt dit gemis vergoed door  den jaar* 
lijkschen herdruk van die feuilletons onder  den 
titel Causerie» scientifiques. e schrijver i 
de Parvill e smaakte onlangs de voldoening, den 
vijftienden jaargang duarvan in het licht te mogen 
geven. k zal daaruit het hoofdstuk tnondations 
vertalen , niet alleen om een denkbeeld van het 
hoekje te geven, maar  ook omdat dit opstel na 
de jongste overstrooiningen in Europa en op Java 
het belang der  actualiteit heeft, en enkele geijkte 
meeningen omtrent het nut van dijken en bosschen 
in twijfe l trekt . Nu men uit Soerabaia verzocht 
heeft de Solo-rivier te verbeteren, is het wen-
schelijk te onderzoeken, of men het oude stelsel 
van dijken langs de oevers verlaten moet. t 
is bekend, dat een scherpzinnige leek, , 
deze wijze van "verbetering"  altij d bestreden 
heeft. e hoogleeraar . Buys Ballot is, in 
1867, in de Vadcriandsche  op-
gekomen tegen de overdreven voorstellingen van 
Jen gunstigen invloed der  bosschen. k deelde 
toen zijne opmerkingen mede aan het Soerubaiuaxch 
Handelsblad. 

in . 1858 bracht ik eenige dagen door  bij 
mij n vriend kapt. , eerstaanwezend in-
genieur te Semarang. j  was toen bezig aan 
cen nota over  de middelen tot voorkoming vau 
de overstroomingen, die Semarang jaarlijk s teis-
terden. Wij  beaamden beiden de denkbeelden, 
neergelegd in een pas door  ons  van 

 vertaald opstel over  de submersible 
dwarsdaminen. k weet niet, wut er  van zijn 
nota geworden is, maar  ik weet wel, dat de 
oveistroomingeii te Scmnrang nu zelfs reeds in 
het droge jaargetijde last baren. 

n hel begin vau 1850 was ik te Solo, dat 
door  een overstrooming werd geplaagd. k oe-
fende toen het ibedrijf"  van landmeter  uit. On-
gevraagd schreef ik den resident Nieuwenhuyzen 
een not.a over  de middelen, dergelijke onheilen te 
voorkomen. k wees op het opstel in de Uit-
treksels van vreemde tijdschriften , hierboven be-
doeld , en beval ook de oprichtin g van een tele-
gralisch watersnood-piket laugs een der  oevers 
aan , gelijk nu wordt aanbevolen in Frankrij k en 
Zwitserland. k ken het lot van die nota niet, 
maar  wel weet ik , dat een paar  jaren later  de 
Solo-rivier  buitengewone verwoestingen aanrichtte 
en zelfs meiischelijke slachtokTers eischic. Een 
opstel over  overstroomiiigeii eu de voorbehoed-
middelen -zal dus nu wel niet overbodig worden 
geacht. Vóór ongeveer  vijftie n jaren zond de 
minister u den hoofdingenieur e ftruy n 
voor  een onderzoek van de rivieren naar  Frank-
rij k en . Nu de nieuwe denkbeelden worden 
toegepast, ware een nieuwe zending van een an-
der ingenieur  wenschelijk. 

k laat thans het woord aan e Parville. 

e oi)heilzwangereovcr*troomingen, die in 1875 
hebben plaats gegrepen, hebben de aandacht 
teruggebracht op de beste middelen, te bezigen 
tegen het buiten hare oevers treden van onze 
rivieren . 

u ziet met schrik dezelfde rampen zich pe-
riodiek herhalen; dezelfde plaag herhualt zonder 
ophouden hare vernielingen. n vraagt zich, 
uiet zonder  reden, at, of de meusch niet mach-
teloos zou zyn iu zijn kamp tegen de wateren. 

n spreekt  elders vau deu over-
vloed der  beveiligingsiniddeleu : indijking , be-
planting van de bergen met bosschen, stuwdam-
men , ophouden van hel water  euz. Wat is er 
eenvoudiger  dan dat! e wateren komen aan-
-stroomen; waarom zet men ze niet gevangen 
tusschen twee muren, gelijk men met goeden 
uitslag gedaan heeft in , in , in 
Amerik a , in Frnnkrij k zelf! e wateren storten 
neder  over  de ontbloote hellingen der  bergen , 
waarom bewoudt gy ze niet weder? Ucwoudt 
ze weder, bewoudt ze weder, eu liet woud zul 
Werken uls een spons en het water  tegenhouden. 

t is zoo gemakkelyk gezegd. 
En de meening, weilelende tusschen deze twee 

zoo tegenstrijdige gevoelens, vraagt zich, by slot 
van rekening, nf, waar  de waarheid is. s het 
dan zoo gemakkelijk zich te verzotten tegen de 

overstroomingen, of wel, moeten wij  luchtharti g 
aannemen, dat onze dalen door  het noodlot ver-
oordeeld  periodiek te wordeu verwoest 'f 

t schijnt ons, in de tegenwoordige omstan-
digheden, niet overbodig toe, de beantwoording 
der vraag te beproeven. n moet niet huiger 
willen volhouden, dat wij , iu den tegen woordigen 
staat van dc wetenschap, onze rivieren niet kun-
nen bedwingen cn hnren loop niet kunnen rege-
len; evenmin moet men den te ondernemen ar-
beid als doodgemakkelijk beschouwen. t op te 
lossen vraagstuk is zeer  ingewikkeld . zeer  nauw-
luisterend , maar  het ontsnapt niet aan onze 
middelen tot handelen. n dag, waarop ons 
land het ernstig zal willen, zullen wij  geen
pen meer  tc duchten hebben gelijk die van 185ti 
en 1875,  slechts de laatste te noemen. 

e werking der  wassen is nu goed bekend.
alle bekkens, waar  de ondoordringbare terreinen 
aanmerkelijk de overhand hebben op de door-
dringbare, stroomt het water, dat niet door  den 
bodem kau wegzijpelen, over  de oppervlakte, 
loopt naar  den thalweg van het dal en doet de 
rivie r  zwellen. Elke waterstroom brengt zijn 
schatting op aau dc hoofdrivier , die noodwendig 
stijgt. Als een bekken met ondoordringbaar  ter-
rein beheerscht wordt door  bergen , en vooral door 
dorr e bergen, dalen het water  en de gesmolten 
sneeuw van de hoogte met de vaart van een 
spoortrein, en het buiten dc oevers treden ge-
schiedt met een snelheid, waarvan men zich iu 
de streken met kalme rivieren geen denkbeeld 
vormt.  Frankrij k wordt het dul der  Seine 
door  geen enkele keten vun eenigszins hooge ber-
gen beheerscht, en zijn bodem wordt voor  het 
grootste deel gevormd door  ondoordringbare ter-
reinen ; de wassen zijn dun ook langzaam en niet 
/.eer  aanmerkelijk. r  dit is niet het geval 
met de bekkens van de , de , de 
Garonne. e ondoordringbare grond heeft daar 
de bovenhand; de bergen, groote vergaarbakken 
voor  den regen-, storten het water  in ravijnen 
met steil verhang, en eensklaps zwellen de zij-
takken en de was openbaart zich snel in de 
hoofdrivier . Bovendien zijn de regens iu die 
streken ware zondvloeden, en de gevallen water-

 moet toch wel terugkeeren naar  dc zee. (*) 
n verklaart zich alzoo gemakkelijk de over-

stroomingen van de ,  de , van 
de Garonne. Niet alleen stijgt de hoofdrivier 
dikwyl s zeer  hoog, maar  het gebeurt ook dat 
zekere zytukken, overvoed duor  hooger  gelegen 
bergstioomen, plaatselijke gevaarlijke overstroo-
iniitgen teweegbrengen. Een enkel onweder, 
cn de rivier  richt huur  vei woestingen aau. e 
Aude, bij  voorbeeld, heelt in 1874, na een hevig 
onweder, dorpen onder  water  gezel, bruggen weg-
geslagen en de tuinen en weilanden vernield. 

t kwaad keert veel meer  terug dun men 
algemeen denkt. e plaag blijf t altij d bestaan, 
al vertoont zij  zich ook slechts met onbepaalde 
tusschenpoosen ln al haar  geweld. n moet op 
ziju hoede blijven als men in de nabijheid van 
een bergstroom woont. 

Wal heeft men gedaan om die bedenkelijke 
ongemakken te verhelpen.' 

n heeft op nagenoeg Üaafsche wijs het ver-
dedigingsstelsel gevolgd, bij  de oude ingenieurs 
in gebruik. n heeft in Frankrij k de lengte-
dijken aangenomen, die eenige koppige geesten 

nu nog aanbevelen. n reeds 
gevaarlijk door  de hoogte van het water, dat zij 
tusschen de oevers van een rivier  opeenhoopen, 
en vooral dooi de snelheid van bet stroomen. 

u heeft er  behagen in geschept deze hoogte en 
dit stroomen te vermeerderen door  de massa water 
nauwer  in le sluiten tusschen kunstmatige oevers. 

t is, uls met hartelust, dc vernielende kracht 
op enkele plaatsen verzamelen. Er  is niet één 
indijkin g iu de lengte, die niet eindigt met op 
den duur te bezwijken voor  de macht van liet 
gevreesde element, , waar  dit ver-
dedigiugsstelsel niet een ware weelde is toegepast 
geworden, in Amerika , in China, heeft men alle 
mogelijke teleurstellingen ondervonden. 

Wi l men voorbeelden.' n wij  slechts aan, 

(*) e schryver  deelt in een noot eenige op-
gaven mede omtrent hoeveelheden gevallen regen-
water  , b. v. te i , iu 1857, niet min-
der dan honderd dertig millimeters in zes uren. 

t is bekend, dat dc hoeveelheid regen i.><--
iiecmt,  men de lini e nadert k lees 
in é s  bl. 313, dat één 
enkele slagregen (averse) G S 
water  kan geveil. li . V. E. 

wat de e betreft, het doorbreken van den dijk 
(levee) van Cnmargue, van den straatweg van Parade, 
vun boulhon van . vun , 
enz.; wat de e betreft, de doorbraken in de 

dyken flevéesj van Jargean, Onsaln, Varenne, Am-
boisai , enz.: wat de e betreft, het 
gat in de dijken (digues) van Thouret, Crolles,
ges, Voreppe, enz. n ë breken de dijken ge-
middeld ulle tien jaren door. n d hebben 
de dtjlw  de oeverbewoners niet gered; integen-
deel. e grooie overstrooming van 185G
uiteur, 24 Uct. 1856), die Astrakan verwoest 
heeft, bracht het stelsel van indijkin g een onlier-
stelbaren slag toe. e reusachtige dijken, uun 
wier  bouw duizenden arbeiders dagenlang be-
zig  geweest, konden aun de kracht van 
het water  der  Wolga gecu weerstand bieden. Zij 
werden eensklaps gebroken en het water  wierp 
zich met ongehoord geweld op de stad. Al de 
houten huizen werden medegesleept, en in een 
oogwenk stond er  elf voeten water  in de straten. 

n personen kwamen om iu spijt van de 
pogingen, gewaagd om hen te redden, en er 
werden onberekenbare verliezen geleden in koop-
mansgoederen. 

Sinds de vijftiend e eeuw wus het gevaar, dut 
dit verdedigingsstelsel Ucp, aangetoond door  de 
rampen die in dat tijdvak over  de Nederlandsche 
gewesten losbraken ('). 

 Amerik a zijn de aarden dijken, die den 
i omzoomen, nog uitgestrekter  en beter 

dan de e verdedigingswerken van de o 
 de' e rivieren. e dijken vormen 

een muur , waarvan de ontwikkelde lengte 400U 
kilometers bedraagt. e wal, die Vazoo-Gate 
tegen de wassen beschermt, heeft niet minder 
dan 13 meters hoogte, 13 meters breedte aan 
de krui n eu 9U meters aan dc basis. , 
gelijk elders, hebben zich scheuren voorgedaan, 
cn dc stroom heeft zich in 1850, 1854 en 1862 
een doortocht gebaand door  openingen van eenige 
kilometers, de plantages vernielende  hetlaud 
in armoede dompelende. n China heeft de  >-
ang-ho, na zijn dijken doorboord te hebben, een 
invul gedaan op eeu ontzettend groot gebied. 

r  vermeldt, dat eeu anderen keer  260,000 
personen verdronken in ecu burgeroorlog, tenge-
volge van het doorsteken der  dijken (Elisée , 

 Verre). 

n ons oog handelt hij , die dc indijkin g langs 
de oevers aanneemt, geheel gelijk de ingenieur, 
die op dc pluatdikt e van een stoomketel zou re-
kenen , om zich veilig te achten tegen een druk , 
tl ie voor  onophoudelijke vermeerdering vatbaar  is. 

n weet nooit, welke hoogte cen was kan 
bereiken; men kan dus niet rekeuen op de be-
scherming van een dijk , die, bij  het kleinste ge-
brek in «len bouw, bezwijkt en ellende en dood 
verspreidt iu den geheelen gordel, dien hij  had 
moeten beschermen. Spreken wij  niet nicer  over 
dit verdedigingsstelsel. t is tocpusselijk in één 
enkel geval: bij  den loop vau ecu rivier  door  een 
stad (+). 

t ons, ua de indijkin g laugs de oevers ver-
worpen te hebben, overgaan tot den invloed 
van de bosssueu. Zal het weder  hewouden van de 
dorr e hellingen ons uit de verlegenheid redden 
door  den loop onzer  rivieren te regelen, golyk 
men tot s herhaalt? Er  is, men moet 
het wel bekennen, geen ingewikkelder  vraagstuk 
dau dat van den invloed der  bosschen op den 
waterafVoer, e uicening der  speciulisten is op 

t punt zeer  verdeeld. r  ingenieur  heeft
opmerkingen gemaakt onder  omstandigheden, die 
niet Volmaakt gelijk zijn , zoodut de verkregen 
uitkomsten elkander  weerspreken. e heer  Bel-
grands dien men wel altij d aanhalen moet uls 
het hydrologie geldt, heeft het régime der  twee 
beken mei ondoordringbare glooiingen bij  Avullou 
onderzocht, waarvan de eene, de Bouchat, een 
geheel kualgekapt hekken beslaat, de andere, 
tie Hu de la Grenetièrc, een geheel met bosch 
bedekt tcrieiu .  wassoi van de beek met be-
woude glooiing zijn sterker dan die van dc beek 
met ontwoude glooiing. (Annates des  et 
Chaussées , 18Ö4.J 

e hoofdingenieur  Valles beweert, terwij l hij 
zicli grondt op tal van voorbeelden, dut de ont-

O r  volgt de vermelding vuu de overstroo-
ming in 1421, ondanks den bouw van 700 kilo-
meters aarden dijken , die niet onder  water  moes-
ten komen (insubmersibles), volgens Jules x 
iu de Annates des  et t:haussées, 1840. 

(f) Zie Belgraud ,  Si-ine.  hydroioyi-

que en Vallés,  inondativns. 

woudingen de kracht der  overstroom ingen eerder 
verminderen dan vermeerderen. Wij  kunnen on 
gelukkigerwij s in deze korte schets de betoog-
gronden der  voorstanders van de bosschen en 
der voorstanders van de ontwouding niet uiteen-
zetten. Wij  bekennen, dnt de aan beide zijden 
aangevoerde betooggroudeu ons niet afdoend toe-
schijnen. n ons oog is de invloed der  bosschen 
zeer  afwisselend en hangt hij  van plaatselijke om-
standigheden af. u heeft bij  de onderzoekin-
gen ten onrechte een element vergeten, dat ons 
van het hoogste gewicht toeschijnt; de ligging 
ten aanzien der windstreken cn de bodemhelliny 
van het woud. 

e bosschen met sterke glooiing kunnen niet 
werken gelijk de bosschen iu de vlakte; de bos-
schen , die blootgesteld zijn aan den gewonen 
regenwind, kunnen niet dezelfde uitwerkin g heb-
ben als de door  een heuvel beschutte. 

Ecu boscliachtig terrein in de vlakte moet geen 
zeer  merkbaren invloed hebben op den loop van 
een stroom ; iu de bergen is het een soort van stuw-
dam die niet alleen dc uitschuring vermindert, maar 
ook tot verzadigens zekere massa water  bewaart. 

e rol van het wedcr-bewouden in dc bergen 
moet zijn het wegvloeien te temperen, de snel-
heid van het stroomen over  den bodem te ver-
minderen, en dit is een hoofdpunt in het vraag-
stuk. e ligging teu opzichte van de hemelstre-
ken heeft ook haar  gewicht. e waterdamp van 
de atmosfeer  wordt verdicht, als de lucht, die 
hem bevat, verplicht is te stijgen. t boseh he-
neden den regenwind bevordert het neerslaan van 
water. t is een toestel, die regen opvangt. 

t ons dus niet lichtvaardi g het algemeen 
verspreide gevoeleu aannemen, dat een hoogst 
gewichtigeu invloed aan de bosschen op de rege-
lin g van dc rivieren toekent, — de geschiedenis 
logenstraft bovendien deze leer. r t ons hun 
ook niet, met eenige ingenieurs, een nuttige rol 
in de verdeeling van hel water  ontzeggen. r 
zal het bosch de hoeveelheid regen vermeerderen; 
daar  zal het tijdelij k het water  tegenhouden.
woud heeft ziju eigen karakter en zijn bijzondere 
wijze van werken ('). 

lu elk geval, al was het herwouden het ge-
neesmiddel bij  uitnemendheid, wat zeker  in het 
algemeen niet het geval is — is de bewerking 
uitvoerbaar/ Waarom heeft men sinds onheuglijke 
tijden ontwond, ondanks de verordeningen en op-
eenvolgende besluiten van Filip s Augustus, deu 
heiligen . Frans , k , Sully, 
Colbert, euz ? Omdat de eigenaren vau onroerende 
goederen er  een reehtstreeksch belang bij  hebben 
de bosschen te vervangen door  landerijen, die 
meer  opbrengen (f). 

Op een ontwoud terrein oogst meu na twaalf 
maanden koren , maar  ternauwernood twinti g jaren 
nu de aauplaiitiii g begint meu hout te hebben. 
Wat zelfbegoocheling te gelooven, dat een meusch 
goedschiks twinti g jaren zal wachten alvorens te 
oogsten ! e herwuudiug is dc terugkeer  tot liet 
verleden. n zal altij d het verzet der  grond-
eigenaren tegen zich hebben. 

En bovendien, het is gauw gezegd : «herwoudt!" 
r  men doet boomen, zelfs krachtige, niet 

spoedig opschieten op naakte hellingen, in den 
romer blootgesteld aan do zon, in den winter  aan 
sneeuwvlagen. Er is aen langdurige en zware 
strij d tegen dc elementen uoodig. e krachti g 
ten uitvoer  gelegde herwuudiug zal eerst binnen 
eeuige twintigtallen van jaren doel treilen, als 
wanneer  onze opvolgers misschien voorstanders 
zullen zyn geworden van dc ontwouding. 

Eindelijk , wij  hebben het reeds gezegd, het 
bosch speelt niet overal ecu nuttige rol , het kau 
zelfs een schadelijke werking hebben. d 
moei meu dun ook niet lichtvaardi g tot het kost-
bare bewuudeii overguun. e was vun eeu zijtak 
plant zich in eeue rivier  vourt, onafhankelijk vun 
den wus dezer  rivier ; elke zijtak zendt zijn eigen 
water. Zoo komt liet hooge water  vun de Yonne 
(een onstuimige bergstroomJ vier  dagen eerder  te 

s dun het hooge water  van dc Seine. Zoo 
dus werkelij k dc bosschen het wegloopeu vau het 
regenwater vertragen, zou men, om niet de over-
atroomingttO te Parij l la zien stijgen, zich moeten 

(*) Zie eeu belangwekkend hoofdstuk over  de 
rol der  ontwouding in du geschiedenis in de 
nieuwe uitguuf vau  sur les torrents des 
Hautes-Alpes door  Surell en Cézanne. 

({-) e schrijver  hud ook kunnen wijzen, gelijk 
de  des.deur monde» onlangs deed, op de 
behoefte aau gras voor  zooveel kuddeu iu de ber-
gen. . v. 1.. 
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aankanten tegen een herwouding van het hekken 
der  Yonne. t hooge water van de e kumt 
te r  vier  en twinti g uren vóór dat vau de 
Allier . n zoude liet herwouden vnn de kom dezer 
laatste rivier  niet moeten toestaan, omdat men 
daardoor bij  de samenvloeiing de ontmoeting van 
de twee wassen in de hand zou werken. n 
zou hier  moeten ontwouden , daar  herwouden, en 
voor  elke landstreek exceptioneele wetten iu het 
leven roepen. 

n moet dus het denkbeeld van een algemeene 
herwouding laten varen en dc bewerking beperken 
tot dc gjooüngen der  bergen, t kreupelhout 
schiet altij d op en gaat dc uitschuring cn het 
medevoeren van de keien door het regenwater 
tegen. Vooral, zegt de heer  Surcll , door  gras-
land aan te leggen op de hellingen, is hel hestuur 
van de bosschen er  in geslaagd dc reusachtige 
uitschuringen tegen te houden, door de berg-
stroomcn in de Alpen teweeggebracht. 

t aanleggen van grasland vereischt bijna geen 
uitgaaf cn de grondeigenaren hebben er  dadelijk 
genot van. Wij  gelooven, dat het kreupelhout 
de voorkeur  verdient hoven het gras. 

Wi j  nemen dus slechts het bewezen nut van 
plantsoenen aan voor de bergen: gras, kreupel-
hout, enz., als een zeer  practisch middel om de 
bouwaardc tegen te houden en de stroomsnelheid 
op steile hellingen te verminderen. 

r  zoo de indijkin g gevaarlijk en de her-
wouding niet zeer  doeltreffend is, welke oplossing 
zullen wij  dau aannemen? . v. E. 

(Slot volgt.} 

, N N T JAA
0  UE J TOT BE-

G ÜE . 
Ue j  stelt voor als: 

 B aS T1 : 

voor eene groote stad. 

t gebouw moet rondom vrijstaan en eene 
ruimt e voor 1500 mannenplaatsen bevatten. e 
vrouwenkerk zal vnn 500 zitplaatsen voorzien zijn. 

e gaanderijen (vrouwenkerk) van doelmatige 
balustraden tc voorzien, zoodanig dat alle aan-
leiding tot storing der  aandacht vermeden wordt. 
n de portalen aan tc brengen de benoodigde 
waschbekkens; kasten, privaten cn urinoir s mogen 
daarbij  niet ontbreken. t gebouw moei worden 
voorzien van afzonderlijke toegangen voor  mannen 
en vrouwen. Tegen den oostelijken gevel binnen 
het gebouw het Echnl ) te 
plaatsen, groot genoeg tot berging der e 
Wetsrollen, kerkbenoodigheden cn sieraden. n 
het midden der  kerk tegenover het Echal te plaat-
sen de Thebah (spreekgestoelte), uitsluitend be-
stemd voor het aflezen der e Wetsrollen. 
Behalve dit verlangt men een spreekgestoelte, 
voorzien van klankbor d enz., waarnevens dc noo-
dige zitplaatsen voor  zeven kerkbestuurders en 
kerkbedienden. Er  zullen gereserveerde zitplaatsen 
moeten zijn voor den opperrabbijn , een zitbank 
voor  rouw bedrijvend en en plaalsen voor  weeskin-
deren en koristen, benevens eene kleedkumcr voor 
den opperrabbijn . 

n het algemeen zal men zorg dragen voor de 
benoodigde ruimt e voor den dienst, waartoe eene 
doelmatige inrichtin g van minstens 15 kerkelijk e 
baden gerekend wordt , waarhij  portierekamer, 
wachtkamer, bergplaats voor  braudstolfeu en af-
zonderlijk e toe- en uitgangen, zoo ook ruimt e voor 
verwarmingstoestellen, euz. e buuken moeten 
zoodanig gepluutst en ingericht worden dal de 
kerkgangers bij  de gebeden, die staande worden 
gedaan , met het aangezicht naar  hel Echal mouten 
gekeerd zijn. e dag- en avondverlichting moeten 
behoorlijk aangegeven worden, zoo ook de be-
hoorlijk e ruimt e voor  verwarmingstoestellen. Ver-
der  worden verlangd : eeue voorsynagogc, trouw-
zaal, zaal voor  zangoefeningen, paruassimkamer 
met de noodige ruimt e voor  archief cu woning 
voor  den bewaarder. 

e vloer der  synagoge moei 1 meter  boven den 
publieken weg gelegen zijn. 

e teekeningen der  plannen, opstanden en door-
sneden worden gcwenschl op de schaal van 1 . 
per ; zij  mogen als schetsen behandeld wordeu. 

e van stijl wordt vrijgelaten. 
n verlangt d« plattegronden, de voor- cu zij-

gevels cn minstens twee doorsneden, benevens 
eeue memorie vau toelichting. 

Aau deu vervaardiger van bat, der  bekroning 
waardig gekeurde ontwerp zal worden uitgereikt 
het getuigschrift der t tmhppij  met eene premie 
van driehonderd gulden. 

Ter mededinging worden uitgenoodigd alle Neder-
landsche bouwkundigen. 

E . 

t terrein wordt ondersteld rechthoekig te ziju 
en gelegen aan een bevaarbaar  water, dat gebruikt 
kan worden tut reiniging vau alle deelen vuu het 
abattoir  en waarin de verschillende afvalstoffen 
niet geloosd mogen worden. e dri e andere zijden 
van bet terrein grenzen aan den openbaren weg. 

e oppervlakte van het geheele lei rein bedraugt 
één hektare. 

n verlangt eeue situatie vau het terrein op 
de schaal van  it 400, waarop zyn aangegeven: 

1". het gebouw, dienende voor  sluchtplaats en 
stalling; 

2". eene woning voor  tien administrateur; 
3". eene woning voor den portier  (waarin een 

vertrek voor een
4". aan beide einden vau het terrein een ge-

bouw , dienende lot kantoren vour de administra-
tie en ontvangst der  belastinggelden; 

5U. een gebouw, dienende tol deu verkoop van 
vleesch, huiden, enz.; 

0". een gebouw, dienende tot bereiding van 
vleesch en afvalstulleii (tot de laatsteu wurden 

hier  b.v. gerekend: ingewanden, pens en derge-
lijken ; geen huiden, hoorns of heenderen); 

7*. één of meer gebouwtjes met privaten; 
8". één of twee mest bergplaat se n, groot genoeg 

om slechts een- a tweemaal 's weeks geledigd te 
worden; 

9U. een machinegebouw, waarin water uit het 
kanaal met een stoomtuig wordt opgepompt, om 
verder door  drukkin g tc worden gebracht naar 
alle deelen vau het abattoir; 

10°. een reservestal voor  verschillend vee; 
11". minstens 4 welpompen voor  drinkwater 

van menschen en vee. 
Verder  moet op die situatie een net van rail s 

worden aangeduid, dienende tot verplaatsing van 
vleesch, voeder, afvalstoffen, enz. 

e teekening wordt verlangd van nel gebouw, 
(lieiientle voor slachtplaats en stalling, op de 
schaal van 1 a 100. 

n dit gebouw moeten voorkomen 8 slachtka-
 en wel in deze volgorde:  voor  runderen, 

2 o kalveren, 
2  schapen 

en 2 o varken-. 
e slachtkainer  moet ongeveer 5 . bij  on-

geveer 10 . groot zijn. All e slaehtkamers moe-
ten liggen aan een breede gang: door  deze gang 
wordt het vee geleid van de straat naar de stal-
lingen en wordt de mest van het vee afgevoerd. 
Tevens dient zij  om al wat uit de slarhtkamers 
van het vee afkomstig is, bulten hel gebouw te 
brengen. 

t het oog op een en ander  moet deze gang 
vau rail s voorzien zijn (desnoods dubbel spoor), 
aansluitende uan het net buiten het gebouw. 

Achter  iedere shichtkamer moet eene stalling 
liggen voor hel vee, dat in die kamer geslacht 
wordt . 

(Teneinde eenige gelijkvormigheid te verkrijgen 
bij dc verschillende ontwerpen, wut dc hoeveel-
heid vee betreft, die in het abattoir  kan verwerkt 
worden, verdient het aanbeveling om aan iedere 
stalling eene oppervlakte te geven van ongeveer 
50 a.) 

n die stallingen moeten de noodige afschei-
dingen voorkomen voor het vee der  verschillende 
slachters. 

Overigens mag de inrichtin g dier  stallen niets 
te wenschen overlaten ; zij  moeten geheel naar 
den eisch des tijd s zijn ingericht. 

n dit gebouw moeten verder  voorkomen twee 
trappen naar den zolder. Boven de slaehtkamers 
en stallingen moet n.1. een zolder  liggen voor 
voeder en bergplaatsen. 

e moet worden afgedeeld in zooveel afdee-
lingen als er  slaehtkamers zijn , terwij l weder de 
noodige afscheidingen aangetroffen moeten wor-
den voor de verschillende slachters. 

Al wat verder in dat plan niet nader  bepaald 
is, wordt aan het oordeel van den ontwerper  over-
gelaten. 

n verlangt: 
1Ü. een plattegrond van de verdieping gelijk-

Btreats cn een plattegrond van den zolder; 
2°. één doorsnede over de lengte en één over 

dc breedte; 
3°. de vier  gevels. 

e keuze van stijl wordt vrijgelaten, terwij l de 
 als schetsen mogen behandeld worden. 

Bij het plan moet cene memorie van toelichting 
worden gevoegd. 

Voor hel. der  bekroning waardig gekeurde ont-
werp  uitgeloofd het getuigschrift der -
schappij  met eeue premie van houderd-en-vg/tig 
gulden. 

Ter mededinging worden uitgenoodigd alle Ne-
derlandsche bouwkundigen. 

l E  i'  E ' t J 5 V  A O. 

n wenseht van deze afsluiting de teekening 
van deu hoofdingang ter  breedte van 4 . in den 
dag, met eeu gedeelte van het daaraan sluitend 
sierlij k bewertxt ijzeren hek op steenen voet, aan 
beide zijden ter  lengte vnn 15 , doch zoodanig 
dat het gezicht in het park onbelemmerd is, zou 
noodig duidelij k gemaakt met eenige details. e 
wandelplaats is niet voor  rijtuige n toegankelijk. 

Ue teekeningen van dit ontwerp mogen niet 
als schetsen behandeld worden. Er  worden ver-
langd een plnn, opsUind en doorsnede op eeue 
schaal vun 2 . per ; de details wenschl uien 
up '/, „  der  ware grootte. 

Voor hei, der  bekroning waardig gekeurde
werp wordl uitgeloofd het getuigschrift der -
schappij  met eene premie vau vijftig gulden. 

E l \  l .WBN . 

Art . 1. All e stukken, ter  beantwoording vnn 
deze prijsvragen, worden vrachtvri j  ingewacht 
vóór of up prim o November 1877,  het archief 
der , Wijde  2 tc Amster-
dam, vergezeld van ecu adres, urn zoo noodig 
met deu inzender te kunnen correspondeeren, 
zonder den nuuiubrief te upuuen. 

Art . 2. e iu te zenden stukken moeten zijn 
gemerkt met een spreuk of motto, eu voorzien 
vun een uaauibrief, waarop vau buiten dat motto 
is herhaald, benevens een geheim teeken ter  te-
rugvordering , en vuu binnen vermeldende den 
naam, voornaam, de betrekking eu wooiiplunls 
van den inzender. 

Art . 3. e teekeningen mogen uiet op houten 
ramen gespannen zijn. 

t schrift der  uiemorién, alsmede het letter-
schrift op de teeken ingen mueten duur eene an-
dere hand dau die des vervaardigers geschreven zyn. 

Uy niet behoorlijke nakoming dezer  bepaling, 
of bijaldien de vervaardiger  zich op deze of gene 
wyze kenbaar  maakt, blijf t zijn ontwerp — al 
mocht dit ter  bekroning zyu vuorgedragen — 
buiten aanmerking vuor  eenige onderrclieiding. 

Art . 4. Ue ingezonden untwerpeii worden in 

handen gesteld eener  commissie vnn beoordeeling. 
bestaande uit vij f deskundigen. 

t rapport , door  deze commissie opgemaakt, 
wordt ter  Algemeene Vergadering, te gelijk met 
de expositie der  ontwerpen , voor  belanghebbenden 
ter  kennisneming gedeponeerd, en daarna achter 
het jaarverslag gedrukt. 

Art . 5. e bekroonde ontwerpen , benevens die 
 access!ts worden toegekend, blijven, in-

gevolge art . 32 der  wet, het eigendom r -
schappij. 

t Bestuur  heeft het recht, van de vervaar-
digers, uan wie volle bekroningen zijn toegekend, 
de verkleining banner  ontwerpen te vorderen, 
op zoodanige schaal en wijze nis voor de uitgave 
blijke n zul noodig tc zijn. 

Art . 0. Na de Algemeene Vergadering wordt 
tie uitslag der  beoordeeling bekend gemaakt in het 
Algemeen Handelsblad, de Amsterdamsche Gou* 
rant en He Opmerker. 

c niet bekroonde ontwerpen moeten binnen 
dri e weken tin die bekendmaking worden afge-
haald bij  de heeren E. van Bakkenes en t,'o., boek-
handelaars, Heerengraeht bij de. Wotrenstruut 270 
te Amsterdam, die belast ziju met dc afgifte der 
stukken , op vertoon van het in art . 2 vermelde 
geheime teeken. Aan de inaendnrs buiten Am-
sterdam woonachtig, worden hunne stukken binnen 
genoemd tijdsbestek, op franco opgave van een 
adres, en tegen overlegging van het geheime tee-
ken, door  genoemde heeren boekhandelaars terug-
gezonden. 

B 1 N N E N  A N . 
. j  koninklij k besluit is . 

Cuzuox vau Staphorst, le New-York, benoemd tot 
lid van de Nederlandsche hoofdcommissie vour de 

e tentoonstelling tc Philadelphia, in 
1870. 

— j  beschikking van 20 September G , is 
aan . e ( te , tot wederopzegging, 
vergunning verleend voor  een stoombootdienst tot 
vervoer van personen, goederen en vee, tusschen 
Vlissingen eu . 

- Op het verzoek van . . P. . Pullen, 
te Scheveningen, is dc e goedkeuring 
verleend aun de oprichtin g der  naamloose ven-
nootschap l lundsch-Belgische -
schappij  te Sr.lieveuingen. Zij  wordt uungegaan 
voor den tij d van 30 jaren, aanvang nemende 
10 Augustus 1870 cu zullende eindigen 15 Augus-
tus 1000. e zetel der  vennootschap is geves-
tigd te 's Gravenhage. r  doel bestaat in het 
koopen, verkoopen en verhuren vun te Scheve-
ningen gelegen gronden cn het aldaar  uitvoeren 
van openbare werken. r  kapilaal wordt bepaald 
op eene som van f500,000, verdeeld in 1000 
aandeelen n ƒ 500. 

 Wij  ontleenen het onderstaande 
aan het Handelsblad. 

n (29 September) namiddag zijn de eerste 
palen geslagen voor het m van schil-
derijen , oji het aangeplempte stek grond tusschen 
de Wetering barrièr e en de P. . 
Al s cen vreugdeblijk over  deze heuglijke gebeur-
tenis, wapperde van alle openbare en vele par-
ticulier e gebouwen de vlag. 

t gebouw zal worden opgetrokken op Oo 
meters afstand van de Singclgraeht, die zul wor-
den overbrugd, zoodat uien vuu de Spi egel gracht — 
de brug over de Baangracht is reeds gereed — 
toegang naar het gebouw z.il hebben, ju zelfs, 
zonder  omweg, tot dc straten die achter hel ge-
bouw zijn ontworpen, duur  een overdekte doorri l 
onder de eerezaul vau het m — een soort 
van passage — die SO meters breed is eu sierlij k 
zal worden overwelfd, den ri t om hel m 
heen onnoodig muukt. Ue hoofdfucude is nuur 
dc Singelgracht, doch zoowel naar de zijde der 
Weteringbarrièr e als naar die van de -
Straat uls uun de achterzijde zullen monumentale 
gevels worden opgetrukken. 

t geheele gebouw zul verrijzen hoofdzakelijk 
van steen, ij/er  cu glas, cn geen pelroleuindepot 
zal in de nabijheid worden geduld. e zalen zul-
len alle worden overwelfd, en in de eerezaal zul-
len dc voornaamste schilders vau de e 
school door  hunne beste werken wordeu verte-
genwoordigd, elk in een afzonderlijk daarvoor in 
te richten vak. Eun aantal van ongeveer  0000 
heipalen zal g ziju om het uitgestrekte ge-
bouw te dragen, dat rui m een millioen guldens 
zal kosten, waartoe de Gemeente ƒ 100,000 bij  -
draagt met gratis afstand vun het terrein. e 
afmetingen zyn: 138 . lengte cn 85 . diepte, 
en hel m zul dus het grootste gebouw van 
Amaterdam worden. Twee overdekte binnenplaat-
sen , ter  plaatsing van fragmenten van vroegere 
merkwaardige gebouwen cu kunstvoortbrengselen, 
hetzy in natura of iu afgietsels, zullen gelegen-
heid geven het gebouw uiet uitsluitend voor 
schilderijen te bestemmen, maur in het algemeen 
voor  alles, wut de vuderlundsehe kunst merkwaar-
digs oplevert. Een bibliotheek, zalen voor het 
rijk e penningkabinet, voor  dc prciiteiiverzumeling, 
voor  studie, maken deel uit van het gebouw, 
dut over  ongeveer  vij f jaar zul gereed zyu en 
waarvan, nuur men huupt, / . . de g iu 
Apri l aanstaande den eersten steen zul leggen. 

"Eerstdaags worden de keten eu loodsen voor 
architect, opzichters, enz. aanbesteed. Een dier 
loodsen zal wurdeu ingericht tot beeldhouwenj  , 
oitnl .il dc heer  Cuypers het voornemen heeft ul 
het beeldhouwwerk hierterstede tc doen uitvoe-
ren en zuodoendc een school te vuriueu vooreen 
kunst, eenmaal in Nederland zoo goed beoefend 
en nu hier  bijna iu het niet verzonken." 

t blyft steeds dc wensch van velen om met 
het ontwerp in kennis te worden gesteld. r 
deze zaak reeds herhaalde malen in di l weekblad 
werd ter  sprake gebracht, komt het overbodig 
voor, daarop nader aau te dringen. 

Unkondijfinjre n van . 

, *  Orl 
, te 1.'  urun, door  burg. cn weth.: de 

grondwerken voor den aanlog van wegen in deu Ovcr-
amsl eischen polder. 

, te 12 uren, ter  gemeentesecretarie: 
het herstellen eu gedeeltelijk vernieuwen van dou aan-
legsteiger  aan het veer te Papendrecht. 

, te 2 ureu, door de comm. vun adniinis. 
trali e over de gevangenissen: de luveriug der  beuoo. 
digdlicden voor  liet onderhoud der  gevang, ged. '77. 

, te 2 uren, bij  den kastelein A. 1. de 
Jong: het slatten van p.  358 . uu hot baggeren 
vau p. m. . opvaart, loopende vnu dcJcltcsloot 
tot den . Aanw. te 10 uren. 

. ie ori . 

t , te 11 uren i o. a. dc leveriug vau brand-
stoffen .nu de gnriuzociisiufirmerie. 

/mien, tc 12 uren: o a. dc leveriug van brand-
stollen nau de gariiizocnsinlirmeric . 

, te \2 uren: o. a. dc levering van brand-
stollen anu de gnrnizoeiisiufirmcrie. 

n tui-/«ooi. iictii. t a , '» a , 4m-
, , v iu »ingen, > i . . - o i i  te 12 uren, 

door dc toeziende chefs over dc militair e hospitalen: 
o.  dc levering vau : steenkolen per J , euz. 
euz., ged. 1877. 

, te \2 ureu, door den directeur  der  artillerie -
stapel- en constructie-magazijnen: dc levering van: 
s. T kisten voor  puntgruuateu van 12 , achter-
laat), ledig, teu behoeve van den dienst iu Ncderl.-

; li. OO  kisten voor  piintgrauulei i van 12 , 
achterland, ledig, ten behoeve van den dienst dei 
marine iu Nederland . 

T i e l , te 1 uur, door  regenteu over het huis vau 
arrest: hel onderhoud dor  gevangenen ged. '77. 

, te 1 uur, door  regenten over het huis 
van arrcsl en bewaring: dc levering der  benoodigd-
heden voor het onderhoud der  gevangenen ged. '77. 

, te 1 uur: o. a, dc levering vau brnndstoiTcu 
aan dc garnizoen-du firmer  ie. 

, te 1 uur, door het . G. parochiaal kerk-
bestuur van deu . , iu e e : 
het bouwen van cene pastorie. Tcckeuiugoii liggen 
bij den koster in de St.-Jakobstraat. . bij  den ar-
chitect P. J. . Cuypers, te Amsterdam. 

, te 2 uren, ten huize van . , 
op het Westerhof: het afbreken van eene bestaande 
en de opbouw eeucr  landbouwersbehuitinge met an-
nexe werken. . bij  deu timmerman . J. vnn deu 
Berg, e Zwolle. Aanw. tc 10 uren. 

d . tc 3 uren, door  regenten over bet huis 
van arrest: de leveriug der  bcuuodigdlirdeii voor het 
onderbond der  i:uvaiigon«n ged. 1877. Bilj . iuz. vóór 
2 ureu, op het bureau vuu deu cipier. 

. 'sav. 10 uren, bij . W. Wierdat 
cene herstelling aan bet kerkgebouw te Terband 

Waenada*,  O u. 

Tuel te, tc 10 uren, door het gemceutebesluur vau 
Voorst: dc levering van steenkolen voor  het gemeente-
huis cn 7 seholeu. 

, ie  uren, door  burg. cn weth.: hel bouweu 
vau eene under  wijzers woning mot aniihoorigc werken, 
lui . hij  den architect V\. t (Jz., aldaar. 

. te 12 uren, door of vauwege liet bestuur 
van . waterschap der  rivier  dc l o. u., bij 
den secretaris-penningmeester: het vorbetereu vau 
bovengciiocinde rivier  tusscl ifi i Boxtel eu St.-Oedeu 
rode , niet bijvoeging vun de Verbetering aau deu 
Bswhenstroom tusschen r cn Oisterwfik , om-
lehreven tn bestek no. 2 cn 3, in één perc 

, te 12 ureu, door  liet bestuur vau deu 
u Ovcrsoheensoben polder, bij , 

iu het Buiten-veerhuis: ceuige belangrijke vernieu-
wingen aau deu wiiid-scheprndwateruiolen, als: fuu-
deering, daarop metselen, dc krimi» , kriiupmuu r eu 
droge buk, hel makeu van eeu nieuw onderwiel eu 
scheprad en biibehoorende werken, alsmede het onder-
houd tot 31 o '77. 

i(«i.tt.  te 12 uren, door  burg. cu weth.: liet 
bij  gedeelten brpiiineu van bet jaagpad vau Bolsward 
nnar  Pijphoruu, in 3 perc. 

* k nee, tu 12',, uren, door het gemecutebest.: 
de levering van stecnkoleu ten behoeve van enkele 
gemcciiteinrichtiiigcn. 

, te 1 uur, door den architect , van , 
ten kantore vau dc brood- eu meelfabriek; hel bou-
wen van Bene broodfabriek met aaubohooren. 

, te 1 uur, door  deu ontvanger  der  successie 
uu domeinen, in e Vereeniging: de bovenbouw voor 
kuuiuklijk e stalleu. koetshuizen, manége ens. in den 
Priiiscssetuin aldaar. 

Sees, te  uur , door  regenten over het huis van 
arrest en bewaring: dc levering vau benoodigd linden 
voor  liet onderhoud der  gevangenen ged. '77. 

n veen, te 2 ureu, door  regenten over het 
huis vau arrest : de leveriug der  benoodigdheden voor 
bet onderhoud der  gevangenen ged. '77. 

, te 3 ureu, door  liet gemeentebestuur: het 
Saaieggen van eeu grintweg langs den hoogen weg, 
vau deu g naar deu , ter ê 
vuu 8498 . 8 

, 12 . 

, tc 10 uren, door deu dijkstoel van het 
polderdistrict Buren, bij  C. Stap: dc levering vau 
10 vimmen Geldcrseh rijshout cu 2000 palen. 

, tc 11 aren, dnnrhetgnawenlebeslnm J het 
bouw. n eener  nieuwe school met bijlevering vuu de 
benoodigde scboolmcubeleu, alsmede vau eeue onder-
wijzerswoning. 

 te 12 uren. iu hut buis vau nrresl : dc le-
vering der i voor het ouderhoud der 
gevangenen ged. '77. 

, te 12»/, ureu, door  burg. cu weth.. 
hei aanleggen ou bestraten vnn dc Sluisstraat, dc 

t cn de , samen lor  oppervlakte 
van 1007 c.A. Bilj . inz. 11 Oct., vóór 's avonds 7 uren. 

l land te 4 uren, door  burg. cu weth.: het bou-
weu van ecu nieuw schoollokaal eu de levering der 
daariu noodige meubelen voor 252 leerlingen. . 
bij den architect . dc , to Guus. 

, » ».-t. 
, te 12 uren, op het bureau V  het burger-

lij k Srnibestuuri u. n. tie levering vuu: 
0 . wit liiint-ii , breed uuusluus 1.05 . 

400 „  grij s „  „  „ 
51)0 „  watertwist, .. m m 
100 „  wit katoen, ad ƒ 0.92 
100 „  voeriugkatueu, „  |.— 
100 .. pilow, „  U.Ö2 
250 „  boercusergio 
200 stuks halsd&sseu 
30 paren wolleu mauskouseti 

100 „  „  vrouwe  kou
25 . zwarte sauiet.

, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aau het gebouw vau het prov. best.: 
bet bouwen van eene wacTiterswoning, het maken van 
een ijzeren hek bij - cu liet doen van eeuigu herstel-
lingen aan het mouumeut te , gemeente 
Srbeemdu. 

 te 12'/i ureu. limj r  het college vau regen ten 
T het huis vsn arrest: het onderhoud der  gevnn-

 god. '77. 
trniifin , te 2 ureu, door dc commissie vau admi-

nistratie over bet burgerlij k en militai r  huis vau ver-
g : de levoring der  benoodigdliedcu voor het 

ouderhoud der  gevangenen ged. '77. 

 14

, to 12 uron, roor  Foutcin cu Co., in a 
: bet vernieuwen cn vergrooten van cen 

gedeelte hunner  pauneu- en cstrikenfabriek, op de 
Orcttingbureu nabij . Annw. 12 Oct., le 
]1 uren. 

, te 1 uur, door  burg. eu weth.: het leg-
gen van riolen met zinkgaten iu de Notenboomeiilauu, 
Nieuwebaau en Eerste c dijk . Aauw. '.1 Oct. 
te lOVi uren. 

Nijmegen, tc 2 ureu, door  rugenleu over de ge-
vangenissen; de levering der  benoodigdheden voor 
liet ouderhoud der  gevangeucu in het huis van arrest 
fd. '77. 

, te 3 uren, duor dc maatschappij  tot (xpl. 
ran Staatsspoorwegen, aau het bureau van den sectie-
ingenieur: . de uitvoering van herstellingswerken 
aau dc loidanunou cu spoorwegdummen bij  de over-
brugging van het h ; 2o. dc levering 
ran 4000 3 ballast cn van 2000 \  rivierzaud ten 
behoeve van den spourweg Breda - . 

Elndhaven, te 5 uren, door  regenten over  liet buis 
ran arrest: dc levering der  benoodigd lieden voor  liet 
onderhoud der  gevangenen ged. *77. 

, tc  uren, door den commandant der  genie 
in het 4e genic-coniiuaudemcut, in het lokaal Tivoli : 
bet verbeteren vau het fort , lc gedeelte. 

g ƒ 222,000. 
i.ot  it'n kantore van n vau de Putte eu Zn.: 

ile levering van 120 scheepstons afvul vau Vilvoord -
n steen cu 00 idem afval vau grove puin. 

*  , f l O n. 
li e i (bij , te 10 uren, door 

de cunim, vuu adm ui ist rat ie over de strafgevangenis 
voor  jeugdige mannelijke veroordeelden: o. a. de le-
vering van: steenkolen, eiken-, greneu- en vurenhout, 
gehorde griut , stauf-, plaat- en bandijzer, snijstual en 

, blik , zink, oud lood cu tin, glas, lijnoli e en 
verfstoffen, tccneii voor  mandenwerk, en s|x)rt of hulm. 
Bilj . . vóór 9 uren. 

, te 12 uren, door het bestuur der 
veenderij a nieuwe Bullerwijk , gelegen onder  Wees-
per  karspel en Ouder-Amstel, in e Eensgezindheid: 
hut maken van eeuige aardewerken, eeu schutsluis, 
eeu brug en een sluiswachterswoning. Aanw. 14 Oct., 
te 12 uren. 

, tc 12 ureu, ter  gemeentesecretarie : 
hut egaliscuren en begrinten van ceuige wegen iu bel 
bouwterrein der  gemeente , gelegen tusschen 
den Singel (Zandweg) eu den weg achter 's s 
werf, met bijlevering vnn de benoodigde grint . 

, 17 . 
, te 2 uren, door het polderdistrict vnn 

bet tic cn 7e veendistrict onder  Opsturlund ou Eug-
ffirdes, bij Wed. F. vnn der  Wal: lo. het graven 
ran 4 wijken in den drooggemaakten kavel onder 
Terwispel, ter  gezamenlijke lengte vuu 50A4 ; 2o. 
bet graven, verwijden en verdiepen van wijken of 
toehtslootou onder  Gcrsloot en . Aauw. > 
Oct., tc 10 uren, samenkomst bij , anu de 

 Tijnj c 
m . tc 01/] ureu, door dc comm. van ad-

ministrati e over du gevangenissen : de levering van 
beiiuodigdlicdri i voor hul ouderhoud der  gevangenen 
ged-

i , 'savonds VU ureu, door  liet college 
van regenten over het huis vau urrest: de levering 
der  benoodigd lieden voor het ouderhoud tlur  gevange-
nen ged. '77. 

Wsettudas, * . 
Te ts u n u. door de hoofdadin inistrati u n der  korp-

sen van het leger, met iiitzoiidcriii  vau liet 2e
veldartillerie , alsmede door de hoofoadministratie van 
het koloniaal werfdepot: dc levering vau verschillende, 
hij elk korps, ged. '77, noodige eoorweriien van klce-
ding cu uitrusting . r  is niet negrepen: bij 
het koloniaal werfdepot \ bet half-goudun en half-

n galon, de hemden, onderbroeken, handdoe-
keu , wasdoozeu, , schoen- cu sluthorstels ; bij 
het reg. grenadiers en jugurs en de 8 reg. infanterie: 
dc werkbroeken en eetketels). 

V l l n i  , tc 3 uren, door de comm. vnn administra-
tie over het burgerlij k eu militai r  huis vau verzeke-
ring : de leveriug der  beuoodigdheden voor  het ouder-
houd der  gevangeucu ged. '77. 

l iu t idenUa. l « e t. 

/ . «o l i e, te 10 uren. door de commissie vnn uilm. 
over  liet burgerlij k cu tuil . huis van verzekering : de 
leveriug dur  benoodigdheden voor het onderhoud der 
gevaugeueu ged. '77. 

iiuurn , te 11 uren, door de comm. vuu administra-
tie over dc gevangenissen i dc levering der  benoodigd' 
hedeu voor net onderhoud dur  gevangenen ged. '77. 

. te 12 ureu, door hut ministerie vnu bin-
nenl. zaken, ten dienste dur  Staatsspoorwegen : lo. hut 

n vau cene kri b nun deu linkeroever vnu de 
Waal bij  Nijmegen, lui . bij  den eerstaanw. ing-nieur 
te Arnhem cn deu iugenieur tc Nijmegcu. Aanw. 12 
en 14 Oct., te  uur ; 2o. het maken en stellen van 
4 dukdalven in dc n te Fijenoord. lui . 
bij den eerstaanw. ingenieur tc . Aauw. 
12 en 14 Oct., telkous te 11 uron. 

, tc U' , uren, door  burg. cn woth.: hel 
vergroo<eu dur  openbare school in wijk  aldaar, met 
bijlevering van schoohueuhelen cn het doen vau her 
stellingun aun do onderwijzerswouing. . bij  duu 
architect A. Vermne», aldaar. Aauw. 12 Oct., te 
11 uren. 

, te 3 urou, door  burg. cn weth.: het 
maken vau een houten wal laugs de westzijde vau de 

e Vaart. 
Namheek, te 3 uren, door het gemeentebestuur: 

het bouweu vnn ocu nieuw raadhuis met onderwijzers-
woning , met bijlevering der  meest» materialen. . 
bij  genoemd gemeentebestuur  un bij  den architect .1. 
Bcuyssen, te Boxmeer. 

. ae « e t. 
, te 10 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
hel makeu van een steiger  aau het westelijk boord der 
buitenhaven vnn het kauual door  Walcheren te Vcure. 
Aanw. 14 en 10 Oct. g /Wil. 

4. I , tc 12 uren, door het ministerie vau 
binnenl. zaken, aau het gebouw vnu het prov. best.: 

het onderhoud ged. '77 van do sluis de Stetenzijl en 
van de zeesluis de Ni. 

g /.'1030. 
o Stateiizijl. Aauw. 13 Oct, 

 te 12 uren, door het ministerie vau bin-
nenl. zaken, aan bet gebouw van het prov. best.: lo. 
hut vierjari g onderhoud der  Groote n ia dc 
provincie Overijsel, in 'J perc. Aanw. 12 en 13 Oct. 

g por  juar : perc. 1 /9950: 2 ƒ 10,567.50; 3 
^ 10,215; 4 ; 5 ƒ 7 5 7 0; 6 /*] 4,550 j 7 ƒ 1 6 9 5; 
8 ƒ5120; 9 ƒ5100; 2o. het tweejarig onderhoud van-
en liet doeu ran eeuige vernieuwingen aun de Stap-
horster  schutsluis cu tie duikersluis iu den Zwarte-
wuterdij k te Zwartsluis, met dc doarmuc iu verband 
staande werken, behoorende tot dc werken vuu hut 

. Aauw. 12 Oct. g j 1775. 

i  2 1 w " 
n (op dc Vcluwc), te 11 uren, door  deu rent-

meester  van het , bij  Vau Uiermen: het 
afbreken ceuer  bestaande bouwhoeve, met bakhuis en 
wagenschuur, cn het houwen eeucr  nieuwe bouwhoeve 
op eeue audere plaats, op hut boerenerf Groot-Veen-
huizen ouder du gemeente Putten. Aanw. door deu 
architect Jurliug , van Nijkcrk . 

, S « e t. 
, te 10 ureu, door  deu eerstaanw. ingenieur, 

in het gebouw voor n cn Wetenschappen: het 
bouwen vau eeu ziekeustal, eene- ri j  loods, eeue hoef-
smederij  mot hcshigloods eu privaat- eu uriiioirgobouweu 
op hut terrein , bh Utrecht. Aauw. 14 Oct., 
tc 10 ureu. Bilj . inz. 21 Oct., fc 10 uren, op het 
bureau van duu iugenieur  voornoemd. 

, te 12 uren, door  burg. en weth.: dc 
bovenbouw eener  ijzeren draaibrug, lui . bij  deu ge-
mcente-nrchitect C. C. vuu . 

, te  uur , door  rcgeiileu over de ge-
vangenissen: dc levering der i voor het 
ouderhoud der  gevangenen ged. '77. 

Veenlml/.en, door deu direetcur der  gestichten 
Ommerschans eu Vueuhuizcu, up ziju bureau: de le-
vering vau 801,448 . juteguren, ter  voorziening 
in de behoefte vun 1877. 

l t l . . la*  , >4 «Cl. 

, te 10 urun, door dc commissie vuu toe-
zicht over het gesticht , in het hotel e 

: dc levering vun 3511 . blauwe baai; 100 
. batist; 500 . ruod boczelaarsbout: 200 . blauw 

iilein: . bombazijn; 2000 . sits, iu ééne partij , 
ju diverse patronen; 250 . geel damast: 25(1 stuks 
dekens, wolleu. 2e soort; 400 stuks idem, molton, 2v 
soort; 400 stuks halsdoeken voor  inaiiuen; 300 idem 
voor  vrouwen; 1500 . heuiduiiliuunu voor  mnuiiun , 
1700 idem voor  vrouwen, iu ééne partij ; 30 stukjes 
kanavas, grijs;  30 idem, zwart; 200 \] grij s katoen 
(jiiponnotistnf) ; 250 . bluuw gestreept katueu, dub-
beldraads; 500 . wil katoen; . dito voor  gor-
dijnen; 200 . grij s katoen; ) . zwart idem; 
1600 . ongebleekt idem; 100 . zwart laken vuor 
bedienden; 200 . blauw linnen; 800 . blauw geruit 
matrassen linnen (stoelcinat); 000 . grij s idom; 200 

. grij s voeringliniion; 000 . vaaidoekeuliuiien; 200 

. zwart merinos; 1000 . wit molton voor  mannen; 
1000 . idem voor  vrouwen; 4  stuks uiuus-pettun 
gesorteerd; 200 . bruin rips; 200 G saaiet, zwarte; 
200 . dito grijze; 200 . wollenstof; GO . water-
twist; 200 stuks zakdoekeu voor  vrouwen; 22(10 . 
zomerstof, ia ééne partij , in diverse patronen; 30 . 
divers naaigaren; 220 pukjes divers liut ; 10S gros 
diverse knoopen; 400 paren mans- eu vrouwenschoe-
nen van verschillende steken; 1008 stuks handdoeken; 
120 stuks servetten; S  stuks tafellakens; 84 stuks 
theedoeken; 93(1 stuks bedlakens; 228 stuks kussen-
sloopen; 30» . Schotsch tapijtgoed; 350 . gewoon 
wol dito; 18 stuks tafelkleeueu: 0 stuks Scliotscho 
karpetten; 12 stuks wolleu dito; 0 stuks gonjc dito; 
30 stuks bedkleedjes; 300 . neteldoek; 380 . co-
cosmatteu. 

, tu 12 aren, door het ministerie van justi-
tie: dt*  leveriug van verschillende huhouftun vuor tie 

n Ommurscliuns un Veenhuizen, in 00 
perc., o. a. vnn : 490 . zoolleder; 125 . ovcr-
leder; 1250 G n fijne ilVilsche hennep; 4900 

. spart no. ; 3 . spurt no. 2; 13,100 . 
ongebleekt 60 . kntouudork; ) . ongebleekt 
SO . idem; 2900 gebleekt-linnen handdoukeugoed; 
450 . uiai'biiiaa l linnen werkgaren nu. 14; 550 . 
i.lcm idem uo. 10: 1000 . wil breikatoen 2draads 
no. 12, ) l te breiwol SdraadanO.  : 75 . id. 
idem 2druads no. 1 ; 200 . grijze breiwol 3drouds; 
1000 . ruw vlas: 500 sluks roode doeken; 1500 
stuks blauwe doekeu; houtwerk; gekleurd aardewerk; 
wit idem; glaswerk; linnen naaigaren; katoenen naai-
garen ; baud , knoopen uuz.; houtwaren ; ijzerwaren , 
euz. enz. 

. >> l 
, tc  uren, door het departement vau 

koloniën, aau het kolouiaul etablissement: de levering, 
iu 122 perceelen, van: 

Waulklinkurs ; gielijzcr; divers ijzerwerk; hang- en 
sluitwerk; divers gereedschap; jjseren ledekanten; 
ijzeren ketels; ijzeren geldkisten; gnspijpcu; blik , lood 
en zink; divers koper; koperen vlanipijpcu en pijpen 
voordistilleertocstellen; compositie huidspijkers; 81,000 
blikken eetketeltjes; diverse katoenen; blauw door-
verfd katoen; bont katueu; 110,000 . drilling ; 0000 

. flanel; divers laken eo circassienue; ) . 
donkerblauw grein; 46,400 kwartiermutsen; halssnoeren, 
schouderpassanten cn gulouueii; ) \1 pakl'micn; 
brundspuitsiutigeii eu zuigbiiizeu; Zeil-, karl- , ravens-, 
meppoler-ever- eu prcsenniligdoek ; pagaaiors en sloep-
riemen; glazen dakpannen eu glasruiten; patcutglazen: 
lampen eu lantaarns: vouw- of kruisstocltjes; divers 
leder; diverse lederwerken! divers borstelwerk; hout-
soorten; bruin werk; verfwaren; lood, zinkwit en roode 
menie; lijnolie . 

, £» O n. 
, in een der  lokalen van het ministerie van 

binucnl. zaken: hut maken, iii-clkaudcr-zctten, be-
proeveu, weer  uil-elkuuder-neiiicu en lungs boord van 
een zueschip leveren vuu deu metalen bovenbouw vuu 
8 bruggen, tcu tlieuste vau du Stantsspoorwcgcu op 
.lava. lui . bij  duu huofdiugoiiicur  hij  do Staatsspoor-
wegen J- W, Witsen Elias, te . 

, S3 . 

Arnhem, tc 12 uren, door het ministcrio van bin-
nenl. zakeu, uau bet gebouw van het prov. bestuur: 
lo. het driejari g onderhoud van de verspreide lands-
bruggeu en duikers iu Gelderland. g ƒ2500 
per  juar ; 2o. het bouwen van eeu ijzeren draaibrug 
over het kanaal iu de bazaltkadc te Apeldoorn. Aanw. 
16 eu 19 Oct. g ; 3o, het bouwen van 
2 wuchtorswouingen bij  de Zilvensuhe- cu Bruggeler-
brugguu op het Apcldoornsche kanaal. Aanw. 16 cu 
19 Oct. g ƒ 4640. 

, S . 
Ataen, tc 12 uren, door het ministerie van bin-

nenl. /aken, uan het gebouw van het prov. bestuur: 
hot onderhoud vau bet p uu bij  behoorende 
werken, iu 2 perc, als: perc. 1, liet iu e ge-
legen deel vau Jat diep, vau de Galgenkampsbrug tc 

l tot du gronssclicidiug vau e eu Overijsel. 

g per  jaar  ƒ 2 0 3 0; pero. 2, liet in Overijsel ge-
legen deel van dat diep, van de vorengemelde prov. 
scheiding tot uau do Staphorsterschutsluis te Zwart -
sluis. g ƒ 2800. Aanw. 24 Oct. 

Worniditg .  'Not 
, door den burgemeester: de levering vnu 

150 * gehorde grove riviergrint , franco voor den 
wal iu het loopend schecpvaartkanau), bij  den molvu 

c Zeevaart te . 

*  1 

, tc 12 uren, door hot ministerie van ko-
loniun, ten behoeve van do Staatsspoorwegen op 
Java: de levering van draaischijven, waterkranen, 
waterbakkon en gegoten-ijzeren pijpen. . bij  den 
hoofdingenieur bij  de Staatsspoorwegen J. W. Witsen 
Elias, tc 's-lloge. 

Alloop van Aanbestedingen. 

, 20 Sept.: bet bouwen van een gemeenteschool 
met oiidcrwiizorswoniiig ; ingek. s biljetten , als: 
J. . , tu , ƒ U 
G. Veratraolcu, „  St.-Odilieuburg, „  11,383 
P. Fhennings, „ , „  11,230 
J . Verwijlen , „ , „  10,1*87 
.1. Tonnaar, „  Thorn, ,, 10,950 
.1. van Groanendaal, „  Nmihom, 10,785 
P. O. , „ , „  10,500 

. Oostagen, „ , „  10,340 
 23 Sept.: het bouweu vau een woou* 

huis eu gevolgen; iugek. 23 bilj. , als: 
S. , te Zuidlaud, ƒ 11,500 
P. , „  idem „  11,500 

. Bakker, 
.1. vnu Bokkiim , 
C. Warnaar, 

. u bel 
. Wcvels, 

P. Wcvels. 
. de , 

J. Pijl , 
A  "er: eau , 
C. Stans, 
1'. Wcvels Sr., 
\ \ 't , 
G. Pijl , 
W. Bottenberg, 
T. , 
1'. Smit, 
P. Oprei, 

. Weelde, 
J . Oprei, 
('. Oosldiik, 

. V. d. , 

u 11,25 
Zuidlaud, . 11,250 

„  Spijkenisse, „  11,240 
„  Nieuw-Beierland, „  11,000 
„  Simonshuveu, „  10,997 
„  idem „  10,991 
„  Vierpolders, „  10,990 
„  Nieuw-Bcicrland, ., 10,950 
„  Oostvoorne, „  10,900 
„  idem „  10,875 
„  Simoiishaveii, „  10,740 
„  Niéuw-Beierland, „  10,650 

idem „  10,620 
idem „  10,000 

„  Nicuweiihoorn, „  10,500 
„  Oud-Beierlaud , „  10,465 
„  Sinionshavcn, „  10,300 
„  Oud-Beierland, „  10,212 
„  Simonshnfcn, „  10.200 
„  Nieuwesluis, „  10,190 
„ , „  10,170 

, 23 Sept.: bet leggeu van rij s hoofd uu 
uan het waterschap Nieiiw-iioinmcnede; ingekomen 5 
bilj. , nis : 

. Vijverber g Cz., te Sirjnnslaud, ƒ 339(1 
. C. v. d. Ende, „  Zierikzee. „  3300 

J. du e JE., „  Stavcnisse, „  3270 
P, v. d. VTeode, „  Goedereede, 3049 
C. Bolier  Cc., „  Bruinisse, » 2867 

Ut.fi, 23 Sept.: de levering vuu steenkolen aau de 
gemeeute; minste inschr. was J . Th. de Poorter, te 
Goes, Newcnstlckoleii k ƒ1 .87, n a ƒ 0.77s 

per . 
, 23 Sept.: het houwen vau 2 kalkovens 

met luschsehuur  voor  Wed. . Wigboldus: 
ovens leschschuur a 

B. Schuur, te 
Groningen, ƒ 3360 

S. , tc Bedum, / 10,9S5 
W. Groenewold, le 

Ten Boer, ƒ 8000 3300 
P. Post, te Ten Post, 6998 2848 9,548 

. 23 Sept.: het makon van eeu kunst-
weg tusschen r en Niawier: ingekomen 11 
biljetten, als: 
G Tobijus Praamstra, te Veenwoudeu, j 10,785. 
P. W. , „  Garijn , „  9,999. 
J, W. Booijenga, „ , „  7,848. 

. J . Zijlstra . „  Be, „  7,530. 
J . S. Boersma, „  idem „  7,489. 
P. Plukkel, ,. liccuwurdcn, „  7,282. 
J. . Postbuma, „ , „  6,721.75 

. . Palstra, „  r'raucker , „  6,474. 
T. . , „  Oudebildtzijl , „  6,440. 

. .1. Bosteer, „  idem „  6,300. 
J . Westra, „  Niawier, „  6,146. 
gegund. 

. 25 Sopt.: het vervcu vau lantarens, cun-
delabres eu consoles, ten dienste der  gemeentegasfa-
briek; ingekomen 9 bilj. , als: 
J . Termaten, te , / 1724 

. S. en S. . v. Vriesland, „  idem „  1717 
U. .1. Aursseu, „  idem  l 5* ? 
J. , „  idem „  1238 
J . , „  idem „  1089 

. . van Vriesland, „  idem „  1044 
J . P. , „  idem „  1040 
A. Gordijn , ,, idem „  975 
.1. P. , „  idem „  888 

Lelden, 25 Sept.: bet bouwen van cen derde school 
voor  minvermogenden op de t uldaur, 
iu 8 nerc.; minste inschrijvers wareu: perc. 1, W. A. 
vnn , te , ƒ 5 3 1 7; perc. 2, P. van tier 

, to , ƒ38,853; perc. 3, P. C. de Vriend, 
te , ƒ2844. 

ltaNfiitltt.il . 25 Sept.: het aanleggen van een ge-
deelte trottoi r  nabij  de . C. kerk; minste inschr. was 
,1. 1'ccliur, te , voor  r*858. 

i . i iu tU . 26 Sept.: het verzwaren van dc binnendo-
ceering mei verhooging van het voetpad in den berm, 
in dc hoefslagen 11 en 12, en het opzetten vau duu 
knul der  krui n uan dc buitenzijde, bij  hoefslag 2S, 
aau den lloogcu Schielandschcn Zeedijk; iugekomcu 
3 bilj. , als: 

. du Borst, te Papendrecht, f 1494 
('. de , „ , „  1293 
C. van der , „ , ., 925 

. 26 Sept.: het maken van eene kade 
op den in 6 gelegden inlaagdijk ann het water-
schap Scherpenissc; ingek. 5 bilj. , als: 

bij  oplevering 3 maanden uu goedkeuring der  bc-

ƒ 6500 C. de Wilde Az., te , 
bij  oplevering op 30 Apri l '77 : 

.1. du link e Jz., te Stsvunissc, 
P. van der  Wcude, „  Goedereede, 
C. dc Wild e Az., m , 
J. du Jonge, „  Borselen, 

«enter t, 27 Sept.: het bouwen ucner  dorpsschool 
met oanhoorigheden in do kom vuu Gemert; ingek. 
4 biljetten, als: 
J.  ri j  kunt >, te Erp , 

. Pumps, „  Veghol, 
. . Verbagen, „  Beek-en k . 

F. Olivier , „  Veghcl. 
iiorrirt- t tit , 27 Sopt.: het maken van eeuige veran-

deringen aau de wacht- eu deelkamer van het f 

, 6800 
, 6150 
, 5490 
, 5473 

ƒ 13,165 
„  U.543 
„  11,495 
 10,287 

(Ned. . Gein.); miuste inschr. was Wed. J. vau 
Welseiiis, te , voor  ƒ458.50. 

k ad , 27 Sept.: het maken vau 
eeu gebouw voor eeu stoommachine, benevens eeu 
houten gebouw eu het afbreken vau eeu dubbele loods 
eu eeu enkele; iugek. 4 biljetten, als: 
J. Vermeer, te , ƒ 7894 
C. Tolk , „  Woerden, „  7455 
A. vun Selras, „  idem „  6245 
11. , „  idem „  5762 

, 27 Sept.: het muken van eene groote 
draaischijf , het verlengen van cene waterleiding, het 
douu vau aanhoorige werkeu op het -
stetion Arnhem, voor  rekening vau het ; ingek. 
7 bilj. , als: 

. , tc Arnhem, ƒ 20,590 
J. Boshouwers, „  Utrecht, „  19,000 
Jansen, „  idem „  18,763 
11. , „Oosterbeek, „18 ,193 
P. Vcrbruggcn', „  Waddinxveen, „  17,948 
'.en-nik en Van der 

, „  Arnhem, „  17,470 
. A. Schretlen onCo., „ , „  17,434 

, 27 Sept.: lo. het doen vau herstel-
lingen aan bruggcu en andere ubjecteu binnen het 
waterschap , iu 3 perc. en in massa; miuste 
iuschr. wareu: le perc. . rtcitsema, te , voor 

ƒ 6 1 4; 2e perc. T. Bos, te Bedum, voor  ƒ 1 0 3 5; 3e 
perc. G. Timmer, idem, voor  ƒ 8 0 0. 

2o. het verven eu tereu van ceuige bruggen, wo-
ningen enz., in 8 perc. cn in massa; minste inschr. 
wus . Alsema, te Groniugen, voor  ƒ1600 in niussa. 

3u. hot ged. vernieuwen van den bovenbouw der 
draaibrug te Ouderdcudum; minste iuschr. was J. v. 
d. Veen, te , voor  /1480. 

l  , 27 Sept.: het bouwuu eeucr  nieuwe 
school te ; ingek. 8 büj,, als: 
.1. Beuken», tc , ƒ 4500 
A. Gcrdcs, „  Groningen, „  3924 

. , „  St.-Anneu, „  3844 
Q. . , „ , „  3750 
B. . , „  idem „  3750 

. , „  Zuidwolde, „  3199 
11. , .. Stedum. „  3100 
A. Oosterhecrt, „  Gsrsliuizen, „  2680 
gegund. 

i h i kk i im , 27 Sept.: bet iiinoveereu eu afdammen 
eoner  brug bij m eu het maken vau staketten 
bij dc sluiswachterswoning ouder  Aalzum; iugek. 5 
bïlj. , als: 
(i. J. a vau «ler 

Werlf , te , ƒ 1252 
J. S. Boersma, „  Ee, „  1074 
T. Pijnakker , „ , „  995 
S. , „  Sijbrandabnreu, „  886 
P. , „ , „  881 
gegund. 

i,oi>i>.r,nm 27 Sept.: de graving der  houfdtocht-
sloot hij  Groningen; inguk. 11 bilj. , als: 

. . Palstra, tc Fraueker, ƒ 5334 
E. f Wicherts, „ , „  5190 

. E. , ,. Teu Boer, „  4774 
A. de Vries, „  Appingedam, „  4666 
J . . Uffelaar, „  Farmsum, „  4661 
A J. Benninga. „  Bedum, „  4405 
J. Steenhof, „  Solwurd, „  4343 
J. Veldkamp, „  Bedum, „  4340 

. , „ , „  4249 
J. , „  Oldeboorn, „  4183 
W. B. , „  Warfhuizen, „  4055 
gegund. 

e , 27 Sept.: het bouwcu van eeue schuur  met 
stalling voor A. vau k , in 2 pure; geguud: perc. 1 
(timmer-, s'itids- cu verfwerk) uau A. Bongaards, te 

e , voor  ƒ079.90; perc. 2 (timmerwerk) auu F. 
, te e , voor  ƒ815. 

, 28 Sept.: het makeu eu leggeu vun over-
dekte riolen en aarden buizen met verbindingsputteu 
iu de Wolstraat, , g eu 

; minste inschr. wareu r eu -
soriuk, te , voor  ƒ995. 

, 28 Sept.: hot bouwen vnu eeue Christe-
lijk-gereformeerde kerk aldaar: minste iuschr. wus 
'lilbusschcr, te , voor  ƒ1685. 

Ameide, 29 Sept.: bet afbreken der  beslaande eu 
het bouweu ceuer  nieuwe school vuur 264 kiudereu; 
iugekomen 6 bilj. , als: 
.1. , te Ameide, ƒ 24,755 

. de Jongh, „  idem „21 ,199 
F. van der  Weiden, „ n a'd , „  20,799 
J. Staat, „  idem „  20,690 
J. Smit As., „ , „  19,515 
N. J. Netten, „  Charlois, „  10,449 

rirerh i 29 Sept.: de levering aun de gemeente van 
lo. ; minste inschrijvers wareu J. T. 
Swenkcr en Co., te Utrecht, ii ƒ 0JB4*%  per . te 
leveren ineens en ƒ 0.67,5,' o bij  gedeelten; 2o. -
stukkolen, dezelfden, a ƒ1.29 per  100 . iueeus eu 
ƒ0.99 bij  gedeelten. 

« rea lngen, 2 Oct.: het niakcu en levereu van 50 
blikken doozen aan dc gemeeute; minsle inschr. was 

. A. , te Groningen, voor  ƒ87.50. 
, 3 Oct.: liet leggeu van ecu griutweg vau 

d over  Arwerd . bijlaiig s de klip naar  Ooster-
wijtwerd ; geguud aau W. en . , te Warf-
huizen, voor  ƒ15,836. 

, 3 Oct.: het herbouwen van de fabriek 
vuu Van k en Co.; iugek. 3 biljetteu, als: 

. Qeerung, te Enschede, ƒ 24,900 
. Tunis c s.t „  idem „  23,697 

G. Beltman c. s., „  idem m 19.847 
gegund. 

, 5 Oct.: het sloopen vau het afgekeurde 
transportschip Jam; ingek. 10 bilj. , als: 
S. Gooleu, te , ƒ 4580 
Gebr. , „  idem „  4500 
C. Steeman, „  idem „  4320 
J . F. Philips, „  idem „  4300 
F. Steeman, „  idem ., 4275 

. de Vries, » idem „  4̂ 50 
,1. Steeman, „  idem » 4125 
P. Boon, „  idem „  4089 
W. de Jong Jr., „  idem „  3940 

. van der , „  idem » 3700 

Yenolg der  liericliten en . 

. 

Groningen. Ter  terechtzitting van dc recht-
bank alhier, zijn den 29 September als deskun-
digen , om het werk der  afsluiting van liet -
diep by Zoutkamp op te nemen, beeedigd

, hoofdingenieur, en Wiegbel . 
civiel-ingenieur. e hoer  Strootman heeft voor 
de opdracht bedankt, en partijen r.'\\n omtrent de 
keuze van een anderen deskundige overeengeko-
men , die echter  zich nog niet omtrent de aau-
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verkocht ƒ 2175.-

» l 2175.-
»  1530.-
»  1790.-
 i 2105.-
 » 2045.-
 » 3445.-

 301)5. 
» » 13075.— 
» o 1805.— 
i p 1615.— 

 2005.— 
>> » 196*5.— 
» - SOUS.— 
o i 1255.— 

 1645. 

zijnde 3,3070 hektoren, 

neming der  opdracht had kunnen verklaren. Na 
zijn beeediging zal worden bepaald, wanneer  met 
de opname van bet werk een aanvang zal ge* 
maakt worden. 

 Tot ingenieur, chef der  werkplaats, 
van de Exploitatiemantschappy alhier  is, in de 
plaats van den heer , benoemd de heer 

. . W. VV. Staring, ingenieur der  Tracti e te 
Tilburg . 

 Op dc prysvraag, door  de Sociëteit 
Trouw moet blijken uitgeschreven, zijn volgens 
eene in dit nommer voorkomende advertentie 21 
antwoorden iugekomen. 

 Naar wij  vernemen is als leer-
uur in bet hand- en lijnteekenen aan de llyks-
hoogere burgerschool en burger-avondschool alhier 
benoemd de heer . Vlaming», thans nog leeraar 
in bovengenoemde vakken aan de ambachtsschool 
te 's-Gravenhage. e bedekking komt 
nu daardoor te vaceeren. 

n 4 October had de veiling 
van 1G kavels gesleehlen vesthiggrond plaats; de 
perceelen werden door de administrati e der  do-
meinen ingezet en verkocht voor dc hieronder 
genoemde prijzen: 

l 1 inzet ƒ 2170. 

» 2  » 2170. 
> 3 i > 1525. 
 4  » 1785. 

1 5 » » 2100. 
 0  2040. 
 7 B U 3440. 

 i- 3090. 
i 0 »  13070. 
i 10 i i 1310. 

> 11 »  4560. 
> 12 »  1080. 
 13 » t 1980.-
 14  i 2055. 

o 1 5  1130.-
 1C » i 1270. 
e geheele verkoop, , 

heeft / 43.810 opgebracht of / 1135.  meer  dan 
de raming. 

— n verband met de benoeming van den heer 
Staring tot ingenieur, chef der  werkplaats, te 
Zwolle, hebben eenige verplaatsingen eu promo-
tien bij  de j  tot exploitatie van Staats-
spoorwegen plaats gehad en zijn benoemd: 

tot ingenieur van tracti e te Tilbur g (zuidernet) 
de heer J. A.  vanlterson, thans in die 
betrekking te Zwolle geplaatst; 

tot ingenieur vun tracti e te Zwolle (noordemet) 
de heer  J. A. k , thans adjunct-ingenieur 
werktuigkundig e op dc Zeeuwscbe lijn , terwij l 
laatstgenoemde heer  vervangen zal worden dooi-
den adjunct-ingenieur  werktuigkundig e W. . 

. 

Breda. Wy vernemen uit goede bron dat een 
ondernemer uit '  Gravenhage buiten de voorma-
lige Ginnekcnpoort alhier  een veertigtal burger-
woningen zal houwen, waarvoor  de terreinen reeds 
zijn aangekocht. t plan bestaat  der 
huizen voor den winter  onder dak te brengen. 

. 

Aan de  van e Opmerkei'. 

t leedwezen lazen wij  uwe aankondiging van 
ons werk over  op  door 
ons (niet door de e -
ging) uitgegeven. 

l is ons ten eenemale onbegrijpelijk , boe gij 
van dut werkje, dat alleen met een technisch doel 
geschreven is, een wapen maakt, om daarmede 
rijksambtenaren te sluun, en dat wel geheel ten 
onrechte. 

Zeer  dikwerf hebben rijksambtenaren, zoowel 
vun den Waterstaat als van de Staatsspoorwegen 
of de militair e Genie, zoowel hiertelande uls iu 

, zéér uitvoerige bcsebryvingen vun hunne 
werken gegeven. e tij d ontbreekt ons om die 
allen op (e zoeken, nmar uit het hoofd eiteeren 
wij  u slechts de eerste die ons invallen, als: 

o. e zéér uitvoerige beschrijving der  werken 
aan het droogdok te Nieuwcdicp. 

b. c werken der e brug. 
e, e werken vau den dam door het Sloe, 
d. e tunnel onder deu spoorweg te Utrecht, 
r . e gehouwen in de vesting Willem  te 

Ambaruwa op Java. 
/'. t havenhoofd te . 
g. e stuw vau g opJuvu, enz. enz. enz. 
Er bestond dus, onzes inziens, geen enkele re-

den, om, naar  aanleiding van ons werkje, iemand 
aan te vallen op de wijze, als door u in bet -
mer van 1 October . is geschied. 

Botterdam, 3 October  187C. 

T . J . . 
A . W. . 

ip"Jj?* ~ [ie redactie vond geen bezwaar de baar 
toegezonden aankondiging van bel werk der  heeren 
Stieltjes en s op le nemen en zag daarin geen 
wapen om rijksambtenaren tc slaan. Al doet het 
haar  leed, dat de heeren Stieltjes en s ecuc 

 zienswijze zyn toegedaan, vermeent zij  het 
aan de onpartijdigheid verschuldigd le zyn het 
toegezonden schrijven een plaats in te ruimen. 

t 15 October a. s. is aan deze school vacant 
de betrekking van

 (Acte . O.) op eene 
jaarwedde van Acht Honderd Gulden. 

Belanghebbenden kunnen zirh schriftelij k aan-
melden bij  den Secretaris van hel bestuur. 

Namens het Bestuur voornoemd, 

. W. , Voorzitter. 

. F. W. , Secretarie 

Aan de  te Hel-
mond wordt gevraagd een
tevens  op ecu jaarwedde van 

 benevens
Sollicitanten worden uitgenoodigd hunne op 

zegel geschreven adressen, onder  overlegging van 
de noodige getuigschriften van bekwaamheid, aau 
Burgemeester  en Wethouders vrachtrrij  in te zen-
den vóór of op den 15**  October e. k. 

Burgemeester rti  Wethouders vau Helmond: 

E . 

Be Secretaris, 

. 

 brengen 
bij deze ter  kennisse aan s van 

antwoorden op de door n van genoemde 
Sociëteit uitgeschreven Prijsvraag van plannen tot 
verbouwing dier  Sociëte i t, dat zijn ingekomen: 

onder de navolgende motto's: 

Oefening baart . 
. 

Semper  Fides. 
Orde is de ziel van het Schoone. 
Noblesse oblige. 

. 
Norantiek. 
Studio vita alitor . 

. 
B. o. . 

h e kunst is lang, het leven kort , 
e prys, waarom gestreden wordt, 

n weinigen ontvangen, 
s schoon, muur  hoog gehangen. 

. BEETS. 
(N" . 11 bestaat uit 2 plans vun eene inzending.) 

N" . 12. Genius mater  artis. 
N°. 13. Eldorado. 
N u . 14. . 
N°. 15, p en Vertrouwen. 
N" . 16. Voorwaarts. 
N°. 17. t élève 1'fune. 
N" . 18. Waarheid moet blijken . 
V . 19. Casino. 
N" . 20. c stijl alleen

schend , is onzin volgens d'een, volgens dander 

k van . Specialiteiten
, , -

en . 

N VA N N | 

Elfde . . 42. 

N" 1. 
N». 2. 
N" . 3. 
N" . i. 
N». 5. 
N" . 0. 
N" . 7. 
X». 8. 
X" . . 
N«. 10. 
N°. . 

td,
E N 

V A B . 

geeft herigl dat door  haar tot eenige A O E N T E N voor  den

verkoop van  zijn aangesteld: 

S  C°.  Amiterdam
E T «V C°. , 

tot het  inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel
genomen op gelijke voorwaarden als aan de  Beltweg N" . 3, te Ameterdan 

door wie ook 
Nederland aan 

.  &, ZOON , 
S te i J_) A .

hebben nieuwe Stoomketel» ter  directe levering voorhanden. 

goed. 

e Waarheid 
21. XV . 

in liet midden'! 

Advertentien. 

d met praktische ervaring in het houden 
van  bij  bouwwerken en uls
bekwaam, kan geplaatst worden. 

Franco brieven met bewijzen van bekwaam-
heid te adresseeren, onder  letter , aan de 

Boekhandelaars Q.  VAN  &  0" 
te Arnhem. 

J 
TOT 

T B E S T U U  heeft de eer. r  kennis te 
brengen van belanghebbenden dut door de -
schappij  dit jaar  zijn uitge-
schreven ,  weten : 

 Stad voor  200*  personen. Ter  mededin-
ging worden uitgenoodigd alle Nederlandsche bouw-
kundigen. Prij s

'
, op een terrein , groot 1 hectare. 

Ter mededinging worden uitgenoodigd alle Ne-
derlandsche bouwkundigen. s ƒ

3«
 Ter

 worden uitgenoodigd alleen leden van 
de . Prij s /

e antwoorden worden ingewacht vóór of op 
1"  November  1877. l programma is op franco 
aanvrage le bekomen aan het lokaal der -
schappy: Wijd e g 2, en bij  hare uitge-
vers, de Boekhandelaars  VAN , 

, bij  de Wolvenstraat, 276, te Am* 
sterdam. 

Amsterdam, September 1876. 

Namen» het Bestuur, 

G. B. , Voorzitter. 

. W. , !  Secretaris. 

 EN S van

 ziju voornemens om op g den 

23 October 1876, 's middags 12 uur , bij  enkele 

inschrijvin g publiek aautebesteden het maken van : 

Bestekken op aanvrage tegen betaling van ƒ 1. -

verkrijgbaar . n tc bekomen bij  den Ge 

 Architect , deu heer C. G. VA N -

. 

Harlingen, 28 September 1876. 

G. , 

loco Burgemeester, 

l>. S , 

Secretaris. 

E. U. -

T l 

. 

Specialiteit ven machines ter  bewerking van 

 en schetsen op aanvrage. 

k „de e " 

Vervaardigen «eer practises ingorigie
en  rolgnn eigene con-
structie. 

 U .

. 
Op-Woensdag 11 October 1876, des namiddags 

te 1 ure, zal door den Architect . VA N
ten kantore vnn de Brood- en k 
le ' l Gravenhage, namens bet Bestuur, publiek 
worden aanbesteed: 

Bestek en teekening zijn ter  inzage en over-
name gesteld aan bovengenoemde fabriek. 

e Bestekken zyn tegen betaling vun ƒ 1 per 
tuk veikiijgbuu r aan het bureuu der  fabriek en 

by den Architect te Capelle ajd Ussel, door  wien 
op g 5 October, des nuiniddugs te \ ure, 
uiiiwyzin g iu loco zul gehouden worden eu by 

wien op franco aanvrage nadere lafonnatian en 
inlichtin g n te bekomen zyn. 

S &  VAN
in , 

Sieuuielmven S.zijttc

 i. i
/  HA  A

S & C\, 
. 

N nu  en
 Zinken

 in gegoten
gedreven Zink .  en

 van  en, .
 en>. 

/Arre n  tjcuirtcH kortimj. 

g eu g 

VA N GEBOUWEN. 
e Ondergeteekenden bevelen lich aan ven 

het leveren van
 door  middel van warm. lucht, wurm 

water of .tuum. 

, 
Boompjes, nieuw nommer 54, 

t O T T E . 

Verkrijgbaa r gesteld bij . VA N &  O. 
te Amsterdam. 

E , 
uitgegeven door de j  tot Bevordering 
der Bouwkunst, onder  reductie van G. B. . 
 W. S en . , 23"'de l 

1* en V*  stak, Augustus 1876. :
critisebe besi-houwing der verschillende onderwip-
methodrn in de houwkunst, die thans tu de meest 
beschaafde landen van  in gebruik Zgn , 
door . .

 door J. . . Het Hoomeeh-
 t)ude-inannrn-cn-vrouwenhuis, genaamd 

St. Jacob le Amsterdam. Gerei aan hel groote 
kerkplein te Zwolle, duor  S. J. . 
He tempel  op  Prijsvragen 
uitgeschreven in bel jaar 1876 door de * 
-eh |.pi| tot Bevordering der  Bouwkunst.
roor bet publiek ƒ

Bij . A. S 
verschenen 

& ZOON'

T . . T . , 
 „  c,„  Je TwaU  in 

1 deel van 141) l , | z . met  labellen en .'  g r a-

pbbche Voorstellingen in portefeuille. 

Prij s / . 

) . A. S lc ZOON 
is venchenen: 

llull  /„, 

E N 

mm i k s i i i E ) 

Voor den meestbiedende T E l  ll ' : 

N t 

 und , 
lierausgeg. von F. . . W1EBE. tlett 1—36, 
210 groot-i"  jilalcu met lext, als nieuw. 

t bij  inteek. ƒ  gekost. 
n te adresseeren aan den n en 

Nieuwen Uuekliandel van . . , te Hul-
terdata. 

TvtAmiseA tUnssur 
i>i(/e>neur 

1' Aflevering. i 10

-Ü» f 4

Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
i regel ad  10.— 

twee regels  lf>.— 
dri e regelt* » 9 20.— 

 j  dk t u mp , Amsterdam. WW Wumufiii-
n in , itips, «n. l a ƒ7.25  VJ' 

erker  A Buddlntjh, Arnhem,

n te Yelp te  aller-

gunstigst gelegen. Adres den r  VA N -

E , te Arnhem. 

Zondag 15 Octobe 1876. 

: F. W. VA N T JOz. te Arnhem. 

: 

Verschijnt Zoiidai.'.. Prij *  per 3 muoden  1.05. n .bortnwrt rich roor 

('i'i i junranp. Afzoaderlyke nommer. bg vooruitbestelliax 1B ceota. 

Al l e stukken en n te n aas 

de e te . 

: 

V*  1 5 regelt ƒ 1 . —, verder  voor  elkea regel pUuUruimt e 20 cents en 10 cents 

voor  eeu nommer  van het blad. Ad verte u tien vuur  liet buitenland 25 esatepw regel. 

. 
(Vervolg cn slot van > . 41). 

e rampen , teweeggebracht door  dc groote was-
sen , hebben buren oorsprong in de medegevoerde 
watermassa en in hare snelheid e mechanische 
werking wordt altij d bepaald door het product 
van de masua met het vierkant van de snelheid. 

e indijkin g vermeerdert de massa en de snelheid. 
Elk stelsel van verdediging moet integendeel strek-
ken om dc massa en de snelheid te verminderen t 

vooral de snelheid , den overwegenden factor. 

n moet zich bovendien herinneren. dat de 
berg de verzamelaar van het water is en dat tie 
hergstroumen de wegen zijn. waarlangs het water 
meestal naar de rivier  komt. t is duidelijk , 
dat men, dooi-de medegevoerde hoeveelheid water 
iu eiken zijtak te verminderen en door  zijn snel-
heid te vertragen, tevens het zwellen van de 
rivie r  zou verminderen. Welnu, een goed ver-
dedlgingesselsel is veel gemakkelijker  te ontwerpen 
vooi*  oen bergstroom dan voor een benedenrivier. 
Verscheidene middelen zijn voorgesteld geworden, 
van de overlaten (murs de ehüte) tot de stu-
wen die niet cn die wel onder  water  komen. 

n moet het water  dringen naar  groote uitge-
strektheden onvruchtbaren grond, de massa in 
uitgebreidheid doen toenemen en haar in hoogte 
doen verliezen, wat zij  in breedte wint. e heer 
Scipio Gras heeft op die wijze dwarsdyken aan-
gelegd, die het water  buiten het bed drijven , 
en buitengewoon uitgestrekte dammen, die onder 
water  komen en de snelheid vun den stroom bre-
ken.  sur les Ton'ents des Alpes). t 
stelsel kan met weinig kosten vermenigvuldigd 
worden en reeds merkbaar de plotselinge komst 
van het water  naar de hoofdtukken verzwakken. 

e verdedigingsstelsel kun worden toege-
past op de zijtakken zeiven. e heer  Vallés heeft 
sinds lang de dwarsdijken voorgesteld. 

u plaats van de rivier  over  haur  gehecleii 
loop in te sluiten, is bet eenvoudiger, zeer  uitge-
strekte dijken loodrecht op de richtin g te bouwen. 

t te veel vloeit rechts en link s weg en vormt 
een ondiepe, rustige kom; de stroomingen, die 
de oevers vernielen, worden voorkomen, en het 
grootste gevaar, de verdelgende kracht van het 
water, is zooveel mogelijk geringer. t kwaad 
is iu ziju geboorte uungetast. 

lnploats van het water  gelegenbe.d te geven 
zich in alle mogelijke richtingen over de vlakten 
te verspreiden, zou het voordeeligur zyn het in 
uitgestrekte vergaarkoiumen t"  verzamelen. t 
is eigenlijk het stelsel, door  de oude Egyptenaren 
in practij k gebracht. t meer , dat door 
zijn zykanalen een vruchtbaarmakend slib ver-
deelde, was slechts eeu uitgestrekte vergaurkom, 
gevoed door de wassen van den Nijl . n ziet 
nog de bouwvallen der  voornaamste dijken en de 
overblijfselen der  twee pyramiden, te midden van 
het water  opgericht ter  eere van deu Farao 
Amenmha s de Bellelouds,
te lac

e vaste water-reserven zouden niet alleen het 
gevaarlijke der  overetroomingen verminderen, maar 
onschatbare diensten bewyzeu aan den landbouw (*). 

e bergstrooraen hebben in den zomer water tc 
weinig en worden in den herfst of na een plasre-
gen plotseling gevuld. Gedurende helgrootste ge-
deelte van het jaar  blijf t bet land verstoken van 
water. t is niet alles: de gematigde inneming 
van de landerijen door een met slib bezwangerd 
water  zoude een groote weldaad zyn voor den 
akkerbouw. 

Wie kent niet de bewonderenswuarde vrucht-
baarheid der  door de Po bevloeide vlakten? t 
kanaal Cavour is, na het groote Gangen-kanaal 
in , het verwonderlykste besproeiings-
werktuig , dat ooit gemaakt werd. t dient tot 
vloeiing van meer  dan tweehonderd duizend hek tu-
ren en bedekt met zijn bevruchtend water de 
vlakten van . 

ln Frankry k heeft men tot heden slechts party 
getrokken van het water  der . e 
stroom voedt achttien kanalen, die dienen tot 
vloeiing van de velden langs de oevers cn tot 

 nrnnem, 

(') n e s boekje zijn de fasciiiewerken 
geteekend, door het Fransche Bestuur van het 
Boschwezeu aangelegd en bestemd om het verhang 

 bergstruomen te verminderen. t wuter  voert 
de aarde en steenen mede tot den stuwdam van 

s en streeft er  naar het bed wuterpas te 
maken. Beneden den dam vloeit het met minder 
geweld weg. t is een practisch en goedkoop 
middel om het verhang te regelen door het te 
vervangen door  opeenvolgende watervallen. 

aanvoer van grond (colmatnge). Volgens -
n staat de massa slib, door  de e aan-

gevoerd , gemiddeld elk jaar  gelijk met achttien 
millioen tonnen en elf millioen teerlingineters. 

e aanslibbingen, regelmatig over den bodem 
verdeeld, zouden binnen een jaar  meer dan hou-
derdticn duizend bektaren bedekken met een lang 
van een centimeter  dikte, die meer  stikstof zou 
bevatten dan honderd duizend tonnen guano cn 
meer  koolstof dan veertigduizend bektaren boscb. 
Ongelukkigerwij s werken de kanalen slechts met 
het oog op de vloeiing en negen tienden van de 
slib gaan verloren voor de aanspoeling van grond. 

e ingenieur t heeft, in de omstreken 
van , in  overblijfselen van oude in-
gedijkte vergaar  kommen gezien, die de s 
hadden doen aanleggen om het water op te van-
gen, dat uit het smelten vun de sneeuw voort-
kwam. e regen is zeer  zeldzaam in de omstre-

 van , cn het is daarom wijs, zich een 
watervooriaud te verzekeren. 

e aanleg van uitgestrekte waterkommen is 
een zeer  gemakkelijk op te lossen vraagstuk. n 
zal altij d voldoende plekken vinden om groote 
watermassa's te bergen. e heeren Valles, Bou-
langé, Brisson koesteren hieromtrent geen twij -
fel. e heer  Valles wijst voor hel bekken der 
Garonne de mogelijkheid aun meer dan vijfti g 
millioen teerlingineters op te vangen bij  Orëdon, 

j kaap , te Oulc, te . enz. 

s in i 824 stelde de inspecteur-generaal 
l'ui i ' voor, dc wassen van de zijtakken der  Vonne 
op te vangen. n 1836 wierpen stortregens de 
bruggen van e en Clainecy omver. Alleen 
het kleine da) vun Baye ontsnapte aan de ge-
meenschappelijke rump, omdat de vyver  van Vaux, 
bij het begin van die vallei geplaatst, in zes en 
derti g uren de ontzettend groote hoeveelheid van 
twee millioen teerlingineters bergde. En toen men 
in Juui en Juli den vijver  ledigde, bezorgde men 
aan de fabrieken van het dal Aran tot de e 
een watervoeding, die haar te meer  waard was, 
omdat er  op dit tijdsti p een treurig e droogte 
beerschte. 

t voorbeeld scheen liet bestuur  afdoende toe. 
e ingenieur  Osmbosat bouwde in 1858 een ver-

gaurkom, ontworpen door  deu ingenieur  Cbanoine, 
nl. die vun Seltons, aan de Cure. r  opper-
vlakte is vierhonderd bektaren en kan twee en 
twinti g millioen teerlingineters bevatten. e uit-
gaaf is gestegen tot een en een kwart millioen 
frankeu. Wat men gedaan beeft tc Settons zou 
men kunnen herhalen te Saint-Aignan, te Ville -
neuve, te Serein (Val lée,  et du
de Geneve), cn reserves maken van honderd der-
ti g millioen tecrliuguiclei-s voor deu akkerbouw, 
de nijverheid en de scheepvaart. 

t ons niet verder  aandringen. t werk 
is te verwezenlijken. 

Een welbekend ingenieur, de heer  Thomé de 
Gamond, heeft op deze gegevens een vervorming 
van Frankrijk' s watertoestel bedacht, die aan het 
ideale grenst. j  regelt het verhang onzer  rivie-
ren door  stuwen, vormt nob  of 
panden gelyk op dc kanalen, eu doet het hellend 
vlak verkceren in een watertrap. (') t te veel 
vloeit in kommen, als het water  zwelt.
res sur tv régime general des eau.e courantes). 

t ontwerp van den heer  Thomé de Gamond 
omvat eeu uitgestrekt geheel van teer  schrander 
beduchte werken ; ongelukkigei wijs is het zoo uit-
gebreid en zou zooveel gemeenschappelijke inspan-
ningen vereischen, dat wy niet kunnen hopen 
het binnen een kort tijdsverloop volvoerd te zien. 

t is zeker de oplossing van de toekomst. 

e meeste ingcnieuis sluiten zich tegenwoordig 
aan bij  het verdedigingsstelsel, waarvan wij  de 
hoofdtrekken hebben geschetst i verzwakking van 
de snelheid door  stuwdammen en hinderpalen in 
het bovenste gedeelte der  bergstroomen eu op de 
groote beticden-rivieren in den omtrek der  ste-
den ; aanleg van uitgebreide vergaar  kommen om 
de wassen gevangen te houden cn ze voordeeli-
ger te maken voorden landbouwer en de kunstvlyt. 

t zy ons ten slotte geoorloofd te doen op-
merken, dat er  nog een eenvoudiger  kunstmiddel 
is, dut men dikwijl s zou kunnen aanwenden om 
de overstrooining zonder  aanzienlijke kusten te 
keeren. 

O t is vreemd, dat dit denkbeeld niet
op groote rivieren is toegepuit. n Zwitserland 
temperen de eigenaren en pachters de snelheid 
der beekjes in hun Jutideryen door  zulk een wa-
tertrap , in den huogsten graad eenvoudig wel is 
waar,  toereikende. . v. E. 

 zwellen van den stroom vloeit voort 
de achtervolgende aankomst der  wassen van de 
zijtakken. Elke zijtak stort niet gelijktijdi g ziju 
water  in den algemeenen verzamelaar. e snel-
heid van het water  der  wassen hangt nf van het 
verhang van den bergstroom, en de aankomst ii 
de rivier  is gebonden aan de lengte van den U 
doorloopen omweg. e overslrooming wordt ge 
vuarlyk , als de weg opgehoopt is, als verschel 
dene wassen te gelijk invallen. t zou dus, tot 
verhelping van het kwaad, genoegzaam zijn
gaarkoinmen in het leven te roepen, die louter 
den loop der  wassen zouden regelen, zoodat zij , 
de een na den ander, in de hoofdrivier  zouden 
kotnen. e kommen zouden gelijken op de uit -
wijk-halte u der  spoorwegen. Gelijk men op de 
ijzeren banen de beweging der  treinen regelt, 
zou men hier  het opeenvolgend alloopcn van de 
wassen in betzelfde bed regelen naar het verhang 
en de lengte van eiken zijtak . Voor do natuur-
lijk e wanorde zuu men de volmaaktste orde hij  de 
verdeeling van bet regenwater in de vlakte iu 
de plaats stellen, lu dit ĵ eval worden de ver-
guarkommen, gelyk men ziet, herleid tut den 
eenvoudigsten term; zy vei eischen slechts een be-
perkten inhoud, namelyk dien, welko onontbeer-
lyk is voor het bijwijz u vuu overgang ophouden 
van  wutermussu, gedurende eenige uren opge-
hoopt, en die men bij  het eerste sein van bet 
lagere land zal laten ontsnappen (*). 

 zal, na dit vluchtig overzicht, voor  nie-
mand twijfelachti g zijn, dat men Frankrijk' s water-
toestel aun merkelij k kan verbeteren. n moot 
de oude werkwijzen verlaten eu het vraagstuk 
ofi omgekeerde wyze aanvatten: ruimt e geven 
auu den was, inplaats van hem in tc sluiten. 

t is het beste middel om hel vernielingsver-
mogen der  stioomiugen tc onderdrukken en de 
gevaren te ontwijken, die het gevolg der te groote 
zwellingen zijn. 

t is duidelijk , dat men alzoo niet altij d de 
geheel tijdelijk e onderwaterzettingen van zekere 
gordels zul beletten. r wat doet bet er  toe, 
of er  gedurende vier  en twinti g uren een meter 
wuter op het lund staat.''  Wat kwaad kun een 
kalme en ondiepe indompeling'/ Waarom ook zou 
men voor de overstroomhare gedeelten der  val-
leien niet doen, wat men zoo gemakkelijk voor 
sommige vestingen doet? Welk ernstig
is er  tegen het onderwerpen vau de terreinen, 
waaruit het overstroomiiigsveld bestaat, aan zekere 
reglementen.'  Wij  hebben wel een verboden krin g 
voor de vestingen: het zou even aunncemlyk zyn 
een verboden krin g te hebben voor de rivieren. 

t sta ieder  vi ij te bouwen iu den overstroo-
iningsgordel, rauar hij  worde verplicht bouwstollen 
van beproefde hechtheid te bezigen. Wj j  zullen 
niet meer  rampen hebben le betreuren, gelijk die, 
waarvan wij  onlangs bet droevig voorbeeld heb-
ben gezien. 

Wij besluiten dus, dat het, met behulp van 
oordeelkundig bedachte werken, zeer  goed mogelijk 
is de dalen eu steden te onttrekken aan het ge-
vuur  groote wassen. 

e overstroom ingen , die ons te gronde richten, 
behoorden ons nieuwen voorspoed aau te brengen; 
de verwoeste vlakten behoorden le winnen in 
vruchtbaarheid. Wanneer wy meer  zullen hebben 
leeren vooruitzien, zal het beteugelde  den 
bodem vau ons land met nieuwe rijkdommen be-
dekken. . v. E. 

. 

Als vervolg op het veiblag van de Tentoon-
stelling van wetenschappelijke instrumenten te 

n deelen wy nog mede: 
u de zaal voor  meetkunde ziet men de groote 

vorderingen, die het onderwijs heeft totstand-
gebracht door de studie vau de beschrijvende 
meetkunst en van de voorstelling der  vlukken in 
de ruimt e gemakkelijker te maken. e meest 
ingewikkelde figuren, de minst eenvoudige proe-
ven zyn odder  ieders bereik gebracht met be-
hulp  die lijnbewerkt e modellen, van die 

 aanleg van deze bewaarkoinmen , gelyk 
van elk stuwstelsel, in ondergeschikt aun de her-
wouding vuu de bergglooiingen | immers, men 
kan  doeltreffende stuwen houwen. zoolang 
men niet vooraf de noodige maatregelen zul heb-
ben genomen om te beletten, dut de zijtakken 
verstopt worden door de  de berghellingen 
ontrukt e stollen. 

figuren, getraceerd door  gespannen, gekleurde 
koorden, die elknndcr  kruisen en zeiven de om-
trekken teekenen, welke men zoekt. Zoo ver-
tegenwoordigt in de afdeeling werktuigkunde een 
uitgebreide verzameling al de wijzen, waarop men 
in de werktuigen beweging overbrengt. 

e scheikunde vertoont hoogst belangwekkende 
historische gedenkstukken. n ziet verscheidene 
metalen als staven, gelijk zij  voor dc eerste maal 
gegoten zyn, zeldzame metalen, die slechts prij -
ken in de laboratoria, maar als enkelvoudige 
lichamen een gewichtige rol spelen. 

Een Engelsch huis heeft een prachtige verza-
meling van zijn platina-voortbrengselen tentoon-
gesteld : retorten, smeltkroezen, buizen, enz. van 
onberispelijk maaksel. 

e eerste toestel van Tillorie r  voor het vloei-
baar  maken van koolzuur is naast de volledige 
verzameling van fraaie aniline-kleurcn, die de 
nieuwere scheikunde uit teer  heeft weten te 
trekken. 

n de afdeeling voor  meteorologie zijn de zelf-
registreerende toestellen wonderbaarlijk ; zij  wijzen 
en teekeneu zeiven alles op aangaande den staat 
van deu dampkring, den wind, diens kracht en 
richting , den graad van vochtigheid der  lucht, 
den electrischen toestand, de barometerhoogte 
en het uur , waaraan elke waarneming beant-
woordt ! t alles geschiedt uit zich
behoeft men elke dri e maanden wat water
gieten op de kolom, die den toestel bebeerscht. (') 

Eveneens wendt zich iu de geologie de be-
langstelling der  bezoekers naar de eerste kolen-
ertsen , die men uit de ingewanden van den En-
gelschen bodem getrokken heeft en die sedert 
strooiiieu gouds hebben doen opbrengen uau die 
onderaardsche galerijen. 

e studie van de aardkunde heeft de geleer-
den betvogen door  bijzondere kaarten de terrei-
nen weder te geven, die zy in hun land verkend 
hebben. n dit opzicht is de merkwaardige kaart 
van deu heer  Alphonse Favre hoogst belangrijk , 
gelijk ook zijn arbeid over bet ijstijdvak ; deze 
bescheiden zyn vereenigd met een overeenkom-
Btigen arbeid betrelfende Engeland en Frankrijk . 

t zou moeilijk ziju uchteivolgeus, in gere-
gelde orde, al de schatten op te sommen, die 
deze wetenschappelijke tentoonstelling bevat. Zy 
bereikt ten volle het doel, dat men zich voor-
stelde , want alle lauden hebben met warmte be-
antwoord aan de bun door bet Engelsch Gouver-
nement gedane oproeping. 

n gaat voorby een glazenkast, waarin de 
schoonste monsters zijn te vinden, die totheden 
de kunst der  galvauoplastie geleverd heeft. e 
wijzen van bewerking, waarvan de heer e la 

e de voornaamste uitvinder is, hebben instaat 
gesteld prachtige facsimile's te verkrygen van 
alle bekende bas-reliefs. Nu eens is het een 
smaakvolle vaas, gedragen door  personen, ge-
houweu uit ivoor of fijnen steen; dan weder  zijn 
het voetstukken voor  standbeelden, die bijbelsdie 
tooneeleu of gevechten voorstellen. 

e kunstige voortbrengselen van Benvenuto 
Cellini worden vertegeuwoordigd door  gebeitelde 
schotels, sabelgevesten, gouden reliquie-kasten 

in v i voor de hostie, kandelabers, euz. Om 
ecu denkbeeld te geven van de zuiverheid, waar-
mede de electrische stroom zich belust de ori -

(*) u late zich niet te veel verblinden door die 
wonderbaarlijk e toestellen. Elke wetenschap heeft 
bare eigene , maar wat de meteorologen 
nu doen, is slechts waarschijnlijkheidsrekening, 
toegepast op de natuurkunde. e rekening uu 
is toepasselijk op alle wetenschappen, en kan 
dus niet de eigenaardige methode der  natuur-
kunde zyn. Voorspellingen in de stellige weten-
schappen kunnen slechts gegrond zijn op weit' n, 
en niet op afzonderlijke feiten, die steeds ver-
anderen. 

Welk ook het getal dezer  feiten l i j , de verun-
derlykheid von elk hunner  vermindert geenszins; 
zij blijven de voortbrengselen van het toeval, zoo 
lang niet een noodwendig verband tusschen die 
feiten ontdekt is gewordeu. t verbund moet 
men zoeken in de vule voorwaarden, waaronder 
de feiten plaats grijpen. r iu de meteorologie 
kent men die voorwaarden niet. e meteorolo-
gen beginnen dan ook te gevoelen, dut zy op 
een verkeerden weg zyn, en dat hun uitkomsten, 
soms zeer  nutti g voor de practyk , nooit in ver-
bund kunnen worden gebracht eu dus geen weten-
schap opbouwen. Zie Wyroebofs brochure: Stu-
urt .'ƒ(/( et la philosophic positive jj . 
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gineelen weder  te geven, heeft men model en 
*opie naast elkaar  geplaatst; de zinsbegoocheling 
is volkomen. e artikelen *yn overigens tegen-
woordig in den handel en ieder  heeft ze in de 
schoone Parysche winkels kunnen opmcrk»n. 

Nabij  deze verzameling neemt men een vry 
ouden toestel waar, die voor  ons het voordeel 
heeft vroeger  diensten aan onze stad te hebben 
bewezen; het is een electrische regelaar, die in 
1854 onze haven heeft verlicht. e hoogleeraar 
Wartmann , die hem onder  zijn leiding heeft doen 
vervaardigen, heeft hem tentoongesteld, gelyk 
ook zyn toestellen voor  gelijktijdig e afzending van 
twee telegrammen tussehen twee stations, ver-
bonden door  een enkelen draad. Een dezer  toe-
stellen doet tegenwoordig dienst tussehen -
sanne en Genève (*). 

Al s men in de zaal voor  electriciteit met een 
enkelen blik al die getuigen der  werkzaamheid 
van het menschelyk verstand, gericht op een 
enkel onderwerp, op een zelfde soort van ver-
schijnselen, dat geheel van toestellen omvat, de 
een na den ander  vervaardigd om den natuur  haar 
geheimen te ontrukken, dringen zich tal van ge-
dachten en herinneringen in den geest. t is 
onmogelijk ze te beschouwen zonder  te deelen in 
de blydschap, de teleurstellingen, de verwach-
tingen, de aandoeningen, die elk dezer  instru-
menten heeft opgewekt in de ziel van den geleerde, 
van den vorscher, die ze heeft voortgdbracht door 
overpeinzing, nadenken en een volharding , einde-
lij k met gelukkigen uitslag bekroond. 

t zy ons geoorloofd hier  een anekdote te 
verhalen, ons in het geheugen geroepen door  de 
tolenóiden van Ampère, tentoongesteld op de voor 
dezen beroemden natuurkundig e afgezonderde tafel. 

y bevond door  zijn schoone onderzoekingen, dat 
de magneten ten volle kunnen worden vergeleken 
met een solenoïde, dat is een schroef vun metaal-
draad, gewikkeld om een cilinder  en doorloopen 
door  een electrischen stroom. n het vertrouwen 
op zyne ontdekking verklaarde hy, dat hy met 
solenoïden al de proeven zou herhalen, gedaan 
met magneten. n roept de Academie van 
Wetenschappen bijeen in de zaal van de Parysche 
sterrenwacht, men plaatst de instrumenten en 
Ampère nadert den solenoïde, die aan zyn bevel 
moest gehoorzamen, .maar  — de solenoïde blijf t 
roerloos; geen beweging; de proef is ten eenemale 
mislukt , en Ampère keert naar  Parys terug met 
gebroken hart ; zyn vrienden zeggen, dat tranen 
langs zyn wangen vloeiden en dat hij  verpletterd 
was. 

t daarna ontwaarde de heer  Colludon, die 
dezelfde vraagstukken bestudeerde, dat, als men 
de solenoïden in een loodrechten stand plaatst, 
hunne beweging door  deze wyze van ophangen 
veel gemakkelijker  werd gemaakt. Op zekeren 
avond slaagde Colladon, terwij l hij  in het Col-
lége de  arbeidde, er  in de proef, waar-
mede Ampère in de gedenkwaardige zittin g van 
de Academie niet geslaagd was, te doen geluk* 
ken; hy loopt hard naar  zijn vriend en vertelt 
hem de zaak. Ampère, die schaak speelde, staat 
dadelijk op, grypt zyn hoed en komt aan het 
Collége de trance. n wekt den portier , die, 
niets van de zaak begrypende, den toegang wil 
weigeren; men loopt door  en te middernacht gaf 
de gehoorzame solenoïde volkomen genoegdoening 
aan de theorie van den onvermoeibaren geleerde. 

e zelf woonde de volgende zittin g bij , die 
de wraakneming was voor  de eerste nederlaag. 

Wy treden nu de zaal binnen, afgezonderd 
voor  de metingen van allerlei aard, van de ruimte, 
van den tijd , van het gewicht enz. e overvloed 
van tentoongestelde voorwerpen heeft een weinig 
rekkelykheid in de rangschikking noodig gemaakt, 
maar  de belangrijkheid is er  geenszins door  vermin-
derd. Ons oog valt op een kostelijk instrument, 
gezonden door  het Parysche Conservatoire des 
Arts et  het is het rekenwerktuig van 
Pascal, door  hem zelven vervaardigd! t klim t 
op tot het jaar  1642. Zyn arbeid heeft vruchten 
gedragen, want een glazenkast wordt geheel 
ingenomen door  de régies ü calcul, die tegen-
woordig in de zakken van alle ingenieurs te vin-
den zyn en alle bewerkingen met getallen ver-
lichten. Babbaga's werktuig , om de mathemati-
sche functiën te becyferen, is er  naast geplaatst, 
maar helaas  zijn lot is niet gelukkig geweest. 

t werd begonnen in den aanvang van de eeuw, 
op kosten van het Engelsche Gouvernement, dat 
er  groote sommen voor  besteedde; tweemalen op-
gegeven en tweemalen hervat, bleef het onvol-
tooid (1823). Zyn uitvinder  genoot niet dc vreug-
de welke de heer  Thompson ondervindt, die zyn 
toestel tot berekening van de getijden zond; dat 
meesterstuk is een wonder  van mechanische ster-
renkunde: op breede repen papier  beschryven 
potlooden, geleid door  geheimzinnige raderen, in 
gekleurde omtrekken de hoogte der  getydeu, die 
in alle oceanen ontstaan, zoowel als het uur  en 
den dag, die aan elk getij  beantwoorden, en dat 
verscheidene jaren vooruit! 

Tal van tellers zyn naby dit werktui g geplaatst; 
zij  zijn allen bestemd om het getal omdraaiingen, 
door  een rad volbracht, op te schryven, of het 
getal passen, afgelegd door  een voetganger  (po-
domelersj, of den weg doorloopen door  een huur-
rijtuig , enz. 

ë heeft doozen gezonden met zeer  goed ge-
maakte eu belrekkelyk zeer  oude passers, want 
velen zyn uit de 15» eeuw; de nieuwere instru-
menten schitteren vooral door  de lijnliei d van hunne 
samenstelling en het gemak, dat zy bieden om 
teekeningen weder  te geven. e pantografen, 
die hiertoe bestemd zyn, stellen instaat met vol-
maakte nauwkeurigheid een vergroote of ver-
kleinde kopie van elke figuur,  welke ook, te le-
veren. Zy worden veel gebezigd in de bureau's 
van landmeters, cn door  de naturalisten om de 

(*) r  zullen wij  meer  over  de zaal voor 
electriciteit mededeelen; thans is de bron niet 
te onzer  beschikking. $ 

teekeningen van hunne microscopische prepara-
ten te reproduceeren. 

. 

's-Gravenhage. Z. . heeft. als blij k van 
goedkeuring en tevredenheid aan hen, die sich 
ter  gelegenheid van den jongsten watersnood ver-
dienstelijk gedroegen en het hunne toebrachten 
hetzij  tot herstel, hetzij  tot leniging der  geleden 
rampen, hetzij  tot voorkoming van meer  onheilen, 
de volgende eereteekenen verleend: 

a. de zilveren barret , aan: A. J. , 
dykgr . van ; W. N. Bellingan de , 
burgem. van ; F. W. . van Opstall, hoofding. 
van den waterstaat; A. SengersJz., burgem. van 
Oijeu en ; C. F. van Teylingen, opzichter 
van den waterstaat; A. . van Tienhoven, dijkgr . 
van de Alb lasser  waard met Arkel beneden de 
Zouwe; J. van der  Toorn, hoofding. van den wa-
terstaat; J. Verdoom Bz., opzichter  id.; . E. 
Verschoor, voormalig dykgr. van het Oude d 
van Altena; 

b. de bronzen barret , aan: Th. van Bok'hoven, 
heemraad van den n k van Stud en 

e van u ; . P. , prov. opa. in 
Noord-Brabant; . A. F. X. , burg. van 

; G. Pompen, lid van het dijks-
bestuur  van g ; J. van der  Syp, buit. 
opz. van den waterstaat; 

c. de zilveren medaille, aan: W. G. van Amstel, 
dijkgr . van het waterschapsbestuur  's s van 
Oijen; G. van Andel, heemr. van de Bommeler-
waard beneden den ; W. C. . Begram, 
noodheemr. van dc Alblasserwaard met Arke l 
beneden de Zouwe; J. de Bekker, lid van het 
polderbestuur  van Empel; . O G. Berger  van 

, hoogheemr. van den k benedendams; 
. Bisdom van Vliet , dijkgr . van de -

waard ; G. J.Bluauw, kapt.-ing.; Th. Blcckmann, 
ing. van den waterstaat; A. Bloera, heemr. van 
het polderdistrict k van Nijmegen; W. J. S. J. 
Blom, ing. van den waterstaat; G. van den Boom, 
schipper  te ; W. den Boom, 
schipper  te r  togen bosch ; Jhr. J. A. Boreel 
de , lste luit . bij  de divisie maré-
chaussee; Jhr . . P. C. Bosch van , 
hoogheemr. van den k bovendams; S. . C. P. 
Breukel, opzichter  van den waterstaat; J.Brienen, 
noodheemraad van de Bommelerwaard beneden 
den ; C. de Bruyn , ing. van den water-
staat; . . J. . de Bruyn , heemraad in het 
7de dijksdistric t van Uverijsel; A. , de Bruyn 

, hoofding. van den waterstaat; F. C. Coten-
brander, dijkgraa f van den Brummenschen bandijk ; 
J. van , burg. van Brakel; C. van n 
Vervoorn, dijkgr . van de Bommelerwaard beneden 
den ; A. g , ing. van den wa-
terstaat,; J. , fortificatie-opzichter  lste kl. ; 

. N. y van , burg. van ; 
. . C. vun , hoogheemr. van den k 

benedendams; C. . A. Engelenberg, dijkgr . in 
het 9de dijksdistric t van Overijsel; J. A. -
mouw, kolonel, plaats, comm. van ; 

. , van , dykgr. van het polder-
distric t k van Nymegen; . P. , ka-
meraar  van den k bovendams; . J. A. 

, hoofdgeërfde in het Arnh . en Velpsche 
Broek ; . B. G. , ing. van den wa-
terstaat; . C. van der n van Oordt, dykgr . 
van het polderdistrict Veluwe;  J. , dijkg . 
in het 4de dijksdistric t van Overijsel; A. . . W. 
baron van , ing. van den waterstaat; P. . 

, ing. van den waterstaat: A. , 
ing. van den waterstaat; P. de , opz. vun 
den waterstaat; J. van , opz. van den wa-
tetstaat; . J. van der k Gz., plnatsverv. 
heemr. in het polderdistrict Bommelerwaard boven 
deu ; . , opzichter  in het pol-
derdistric t Bommelerwaard boven den k ; 

C. P. k , heemr. in het polderdistrict Bom-
melerwaard boven den k ; . O. van , 
ingen. van den waterstaat; G. van , li d 
van het polderbestuur  van g ; . . . 
van , burgemeester  van ; J. G. P. . 
van , secretaris in het 7de dyks-
distric t van Overysel; Jhr . . A. J. B. . van 
Nispen tot Sevenaer, dykgr . van de ; . P. J. 
Tutci n Nolthenius, adsp.-ing. van den waterstaat; 

. O. van Os, dykgr. van de Bommelerwaard 
boven den ; . P. C. van der  Pant, 
heemr. van de Bommelerwaard boven den ; 
Jhr . . J. E. de Pesters van Cattenbroek, secr. 
van den k benedendams; . Peters, kapt. 
van de schroefstoomboot Beurs van Botterdam; 

. G. van der  Poel, dykgr. van de Geld. en 
Stichtsche Venen; C. P. . A. Post, dykgr . van 
het polderdistrict s en Waal; O A. -
mer  Cz., dijkgr . van deu n k van Stad 
en e van n ; W. , dijkgr . 
der  \ ij l n landen , . VV. . s van 
den , hoogheemr. van den k bovendams; 

. Snndbrink, dijkgr . van de e Nude 
en Achterbergsche hooilanden; P. G. van Scherm-
beek , lste luit.-ing. ; J. Scholtens, kupt.-ing.; 

. Schonenberg, landbouwer te ; F. . 
Scbous, burg. van Grevcnbicbt; Jhr . A. . P- C. 
van Sue n van de liaer, dijkgraa f van het 

g ; P. i i . Testas van Oudwulven, hoogh. 
van den k bovendams; A. B. Tukker , dijk -
graaf van het polderdistrict Buren; F. C. . baron 
van Tuyl l van Serooskerken, dijkgraa f van het 
Arnh . en Velpsche Broek; . Vermeulen, heem-
raad van de Bommelerwaard boven den ; 

. . Viruly , noodh. van de Tielerwaard; A 
van der  Voort , kameraar  van den k bene-
dendams ; C. J. Wassing, heemraad van de ; 
11. J. Weehuizen, opz. van den waterstaat; E. G. 
Wen tink , dijkm . van den k bovendams; 
J . A. Wolters, heemr. in het 7de dyksdistrict van 
Overysel. 

d. de bronzen medaille, aan: J. van As, dyk-
baas van den k bovendams; A. . de Bek-
ker, arbeider  en schipper  te Empel; J. van Bek-
k um, dyk werker  van den k bovenduins; 
A. Bennik , bakenmeester; E. van Benthem, 

buitengewoon opzichter  van den waterstaat; J. van 
den Berg, aannemer te : J. Biesters, vis-
scher  te llecrewaarden; . Boerée, opzichter  van 
den waterstaat; J. Bosch, dijk m van s en 
Waal; . van Bruggen, heemr. van het polder-
distric t ; . J. Castendijk, ing. van den 
waterstaat; T. . , landbouwer te Empel; 
W. van , vaste arbeider  aan deu k 
bovendams; J. W. van , vaste nrbeider 
te ; A. van , opzichter  van den water-
staat; F. van , polderbode ie Empel; W. -
hoff, onderwijzer  te Teefielen; B. Endeveld, nood-
baas aan den k benedendams; G. Ewijk , 
brigadier e paard by de divisie maréchaussee; 
T. J. Fox, . by het bat. min. en sapp.; 
G. de Gier, plaatsv. heemr. in het polderdistrict 
Tielerwaard; A. W.  Godschalx, pastoor  te 
Alem; A. Gorier , buitengewoon opzichter  van 
den waterstaat: O Grandia, noodheemr. in het 
polderdistric t Bommelerwaard heneden den -
dyk; W. J. van Gulik , opzichter  van de -
telegraaf; . van der , voorz. van het water-
schapsbestuur  van ; T. , hoogheemr. 
van de Alblasserwaard met Arke l beneden de 
Zouwe; J. van der , opzichter  van deu 
waterstaat; A. T. van , noodheemr. 
van het polderbestuur  Tielerwaard; . . C. 
't , dijksopzichter  van het polderdistrict Tie-
lerwaard; P. J. , fabrieklandmeter  van de 

; C. , buitengewoon 
opz. van den waterstaat; C. van llouweling, hoog-
heemr. van de Alblasserwaard met Arkel beneden 
de Zouwe; C. A. Janssen, vaste arbeider  te Oud-
St. Andrics; E. de , heemr. van het water-
schap 's s van ; E. , serg.-
i i i u j . by het bat. min. en sapp.; P. , 
vaste arbeider  bij  den k bovendams; J. -
wenberg, opz. van den waterst.; . N. , 
ing. vun den waterst.; W. , arbeider  te 
Alten; F. A. de , hoogheemr. van het 
hoogheemraadschap dc ;  van 
der , schipper  te ; J. P. 

, serg. bij  het bat. min. en sapp.; . . 
le , le luit . by het 6e reg. inf.; W. J. 

, waakmeester  aan den k boven-
dams; . van , visscber  te ; 
C. , korp. by het bat. min. en sapp.; J. 

, heemr. van den n k van 
Stad en e van ; G. van Ooi, vaste 
arbeider  bij  den k bovendams; J. van Or-
souw, arbeider  te Oyen; A. van Os, lid van het 
waterschapsbestuur  van ; A. van Os, arbei-
der  te Oyen; P. van Os, dito dito; G. van Oss, 
dijkm . van s en Waal; W. Oudengeest, pred. 
te Engelen; B. A. Peinert, opzichter  in het pol-
derdistric t Buren; F. J. 11. Poiumée, opzichter 
van den waterstaat; J. C. , adsp.-ing. 
van den waterstaat; 11. G. , mineur  lste 
kl . by het bat. mineurs en sapp.; A. G. van 

, noodbaas by den k beneden-
dams; W. Scherpenzeel, noodheemr. in het hoog-
heemraadschap van de ; P. J. 
Sellschop, brigadier  te paard bij  de divisie maré-
chaussee; J. Sepers en J. Sepers Jz., beiden vis-
scher  te ; N. van der  Sluis, mil . by 
het bat. min. en sappeurs; J. Swolfs, maréchaussee 
te paard; J. F. van Teefielen, landbouwer te Teefie-
len ; . . W. C. baron van T i l l , lste luit.-ing. ; 
S. Toom, hoogheemr. in het hoogheemraadschap 
van de Vyf-lleerenlanden ; J. van Tuyl Gz., opz. 
van het dijksbest. van den n k van 
Stad en e van ; E. Udo, voste ar-
beider  bij  den k bovendams; J. van der 
Velden, arbeider  te ; B. A. Verhey, 
buitengewoon opzichter  van den waterstaat; 11. 
Verhey, waakmeester  by den k bovendams; 
A . Verhoeven Jz., heemr. in hel dijksbestuur  van 
den n k van Stad en e van 

; . Verhoeven, schipper  te , ge-
meente ; . F. Verkerk , prov. opz. van 
den waterstuut; F. Vermeulen, hoofdman van 
den k benedendams; C. J. W relter, serg. 
by het Ue reg. inf.; . van der  Werf, opz. vun 
den waterstaat; J. . van de Wetering, byge-
naamd e , fort.-opz. 2de kl. ; Th. Willemse, 
vaste arbeider  te Wamel; N. . de Wit , mil . 
wachter  op het fort aan de Blauwe Sluis; J. dc 
With , hoogheemr. van het hoogheemraadschap 
de ; . Wortman, vaste ar-
beider  bij  den k bovendams; O . P. 
Weyers, rijksveldwachter  te Zuilichem; . S. van 
Wygerdeu, noodheemr. vun de Bommelerwaard 
beneden den ; T. Wijgcrsina, mil . wach-
ter  op het fort bij ; J. vun Zadelholl, 
noodheemr. van de ; . van Zoelen , waak-
meester  bij  deu k bovendams. 

 Bij  den Gemeenteraad is inge-
diend eene nadere voordracht van B. en W. over 
de stadsreiniging. 

e eerste voordracht van 7 JuÜ is aangehou-
den, omdat eenige raadsleden bezwaren hadden, 
die zij  schriftelij k aan B. en W. hebben medegedeeld. 

e leden wenschen namelijk de stadsreiniging 
van gemeentewege uit te breiden tot het straat-
vegen van deu geheelen openbaren weg, hei 
schoonmaken der  straatgoten, het opruimen van 
stort- en puiuhoopen en het gewone baggerwerk 
in de gruchten. . en  achten het voorshands 
echter  niet wenschelijk die werkzaamheden, voor-
zooveel zij  thans door  particulieren geschieden, 
voor  rekening der  Gemeente te nemen, en voor-
zoover  zy vun wege Publieke Werken worden ver-
richt , by den dienst der  stadsreiniging over  te 
brengen. Zy hebben echter  geen bezwaar, den 
te benoemen diiecteur  ook een plan un begrooting 
te doen opmaken voor  eeu regeling, waarin ook 
de genoemde zaken tot den gemeentelijken reini -
gingsdienst worden gebracht. Over  dit plan kan 
de d dan later  uitspraak doen. Zy wyzigen 
hunne voordracht in dat opzicht en stellen nu voor 
als caodidaten voor  het directeurschap de heeren 
A. Vervoorn, opzichter  by den Waterstaat te 's-Gra-
vendeel, en J. Blom Szn., inspecteur  en bouwkun-
dige aan de nieuwe e gasfabriek. 

lankondigingen van Aanbiedingen. 

*  ie . 
e g (bij , te 10 uren, door 

do comm. vau administratie over  dc strafgevangenis 
voor  jeugdige mannelijke veroordeelden i dc le-
vering vau verschillende benoodigdheden. Bilj . int. 
vóór 9 uren. 

, te 11 uren, door  het gemeentebestuur, 
in het gemeontegobouw hot : het maken van 
een houten koker  voor  het carillon in den grooten 
toreu. 

, tc 12 uren, door  het bestuur  der 
veenderij e uieuwe Bullcrwijk , gelegen onder  Wees-
perkarspel en Ouder-Amstel, in e Eensgezindheid; 
het maken van eeuige aardewerken, schutsluis, 
een brug eu oen sluiswachtcrswoning. 

, tc  i urm , ter  gemeentesecretarie ; 
het  cn begrinten vau conige wegen in bet 
bouwterrein der  gemeente , gelegen tussehen 
den Singel (Zandweg) en don weg achter  's s 
werf, met bijlevering van dc benoodigde grint . 

Lelden, tc 12 uren, door  de comm. van adminis-
trati e over  do gevangenissen; dc levering der  be-
noodigdheden voor  het onderhoud der  gevangenen 
ged. '77. 

, lo 12 ureu, door  het gemeentebestuur: 
bet aanleggen van cen grintweg, van den prov. kunst-
weg tussehen s en Oterdum, langs de  -
terïaan tot de grens der  gem. Termuuteu, laag 5292

sneek, 's avonds 7'/» uren, door  regenten over  het 
huis vau arrest: do levering der  benoodigdheden voor 
het ouderhoud der  gevangcuen ged. '77. 

Geea, 'savonds 8 uren, door  J. J. : dc 
verbouwing van zijn koffiehuis cu aangrenzend perc. 
op de Groote , aldaar. 

, 17 Wet. 

, tc 10 uren, door  den eerstaanwezend in-
genieur, in het gebouw voor n en Weten-
schappen : het verbeteren vau het verdedigingswerk 
bij deu n Uitweg in dc stclliug . -
besteding.) 

, te 10 uren, door  dc vocdiogs-
commissie van hot le bat. 8e reg. infanterie: o. a de 
levering van steenkolen, van 1 Nov. '76—31 Oct. '77. 

, te 10 uren, door  dc comm. van ad-
ministrati e over  het huis van burg. eu mil. verzeke-
rin g : do levering der  benoodigdheden voor  het on-
derhoud der  gevangenen ged. '77. 

, te 11 uren, door  den commandant van het 
le bat. 4e reg. infanterie, in de kazerne op dc Paar-
denmarkt : o. a. de levering vau stecnkolcu. 

, tc 2 ureu, door  de comm. van adminis-
trati e over  bet vereenigd arrest*  en provoosthuis: dc 
levering der  benoodigd hedeu voor  het onderhoud der 
gevangenen ged. '77. 

, te 2 uren, door  het polderdistrict van 
het 6e en 7e vcendistrict onder  Opsterland en Eng-
wirden, bij  Wed. F. van der  Wal: lo. het graven 
van 4 wijken in den drooggomaakten kavel onder 
Terwispel, ter  gezamenlijke lengte van Ö004 ; Sa 
het graven, verwijden eu verdiepen van wijken of 
tochtslooten onder  Gersloot en . Aauw, 16 
Oct., te 10 uren, samenkomst bij , aan dr 
Groote Tijnjc . 

, te o1,, uren, door  de comm. van ad-
ministrati e over  do gevangenissen : de levering van 
benoodigdheden voor  het onderhoud der  gevuugenen 
ged. '77. 

, 's avonds 7'/. uren, door  het college 
vau regenton over  bet huis vau arrest: de levering 
der  benoodigdheden roor  het onderhoud der  gevange-
nen ged. '77. 

Weenadag, 18 Oei. 

tlaiien , tc 11 uren, door  dijkgraaf cn hoogheem-
raden van de , in het hotel Verscn-
daa): de lovering van 32,000 bossou rijs , 3200 bosseu 
palen, 3200 bossen latten, 80,000 stuks kruisbanden, 
benoodigd op de - en noorder n onder 
bun beheer, benevens 400 dijkhordon . 

Te SS , door  de hoofdadministration der  korp-
sen vun het leger, met uitzondering van het 2e reg. 
vcldarlilleri e , alsmede door  de hoofdudministratie van 
het koloniaal werfdepot: dc levering van verschillende, 
bij elk korps, ged. '77, noodige voorwerpen van klee-
ding en u.(rustint,' . r  is niet licgrepen: hij 
het koloniaal werfdepot: hot half-gouden en hall-
zilveren galon, de hemden, onderbroeken, handdoe-
ken, wasdoozen , kleer-, schoen- cu slotborstels; bij 
het ree. grenadiers en jagers cu du 8 reg. infanterie 
de werkbroeken en eetketels). 

, tc 3 uren, door  de comm. van administra-
tie over  het burgerlij k en militai  huis van verzeke-
ring : de levering der  beuoodigdhedeu voor  het onder-
houd der  gevaugeuen ged. '77. 

, tc 3 uren, door  de commissie van toe-
zicht over  de Nederhcttersche , bij : 
het bouweu eener brug over  het grouskauaal nabij 
Vonrthuizen bij  Eltenbeig. g 2800 marken uf 
/ ' 1600. 

,  « . 

Zwetle, te 10 uren, door  de commissie van adm. 
over  het burgerlij k en mil. huis van verzekering: de 
levering der  benoodigdheden voor  het onderhoud der 
gevangenen ged. '77. 

, le 11 uren, door  de comm. vnn administra-
tie over  dc gevangenissen : de levering der  benoodigd-
heden voor  het onderhoud der  gevangenen ged. '77. 

tieea, to 11 uren, bij . J. . del , voorzit-
ter  van hel g:uttbuis: de levering van 100 . New-
castle steenkolen. 

, tc 12 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, ten dienste der  Staatssiioorwegen : lo. het 
maken vau eene kri b aan den linkeroever  van dc 
Waal bij  Nijmegen. . bij  deu eerstaanw. ingenieur 
te Aruhem ea den ingenieur  lo Nijmegen. g 
ƒ30,100; 2o. het maken eo stellen van 4 dukdalvou 
in do n tc Fijenoord. . bij  den eerst-
aanw. ingenieur  te . g ƒ 3430. 

Purmerende, te 12 ureu, door  het dagelijksch be-
stuur vau dca Ovcrwecrscheu polder, iu het Noord-
hollaudsch s aau de : het uitdiopc
van de wijde dop in diea polder, van de plaats waar 
de sluis is geweest tot aau dc , in 4 perc-

, te 12'/. ureu, door  burg. ea weth.: het 
vergrooten der  openbare school in wijle  aldaar, met 
bijleveriug vau school meubelen on hot doen van her-
stellingen aan du oudorwiiserswouiug. . bij  dun 
architect A. Vermaes, aldaar. 

, tc 1 uur, door  dca burgemeester: de 
levering vau brandstoffen. 

, te 3 uruu, door  burg. en weth.: hot 
maken vau cen houteu wsl langs de westzijde vnn de 

e Vaart 
,, te 3 uren, door  hot gemeentebestuur: 

het bouwou van eou nieuw raadhuis met onderwijzers-
woning, met bijleveriug der  meeste materialen. . 

bij genoemd gemeentebestuur  eu bij  den architect J. 
Beuijssen, te Boxmeer. 

, te 4 uren, door  hetgemeentebestuur: het 
bouwen van eea post- cu telegraafkantoor  met woning 
voor  den beambte. 

, S* . 

, te 10 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het. prov. best.: 
bet maken van eeu steiger  aan hol westelijk boord der 
buitenhaven van hot kanaal door  Walcbereu te Vecre. 

g ƒ2975. 

, te 11 uren, door  het prov. bestuur: de 
leveriug van braudstoffen. 

, te 11 ureu, door  dc comm. van admi-
nistrati e over  de gevaugeuis voor  jeugdige vrouw, 
veroordeelden l dc levering dor  benoodigdhedeu voor 
het onderhoud dor  gevangeucu ged. '77. 

, te 12 ureu, door  het ministerie van 
biuueul. saken, aau het gebouw vau het prov. best.: 
het onderhoud ged. '77 van do sluis dc Statenzijl cn 
van de zeesluis de Nieuwe Statenzijl. g ƒ3030. 

Zwolle, te 12 ureu, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, aan bet gebouw van het prov. best.: lo. 
hot vierjari g ouderhoud der  Grootu n io de 
provincie Overijsel, in 9 perc. g por  jaar: 

irc. 1 / W W ; 2 ƒ16,567.50; 3/10,215; 4 ƒ10,575; 
ƒ 7 5 7 0; 6 /14.550; 7/1006 ; 8 /5120; il f'AW; 

2o. het tweejarig onderhoud van- eu het doen vau 
eenige vernieawingen aan de Staphorster  schutsluis 
en dc duikersluis iu don Zwarte-watcrdij k te Zwart-
sluis, met de daarmee in verband staande werken, 
behoorende tot dc werken van bet . -
ming ƒ 1775. 

, to 1 uur, in dc St.-Joris: het bou-
wen van oen landbouwers wouiug met schuur, hooi-
en koornberg, in den Zuidplaspolder  onder  dc ge-
meente Waddinxveen. Aauw. door  dou architect J. 
Paul, te 10 uren. 

, S  « e t. 

n (op dc Veluwe), te 11 uren, door  den rent-
meester  van het , bij  Van 1 hermen: het 
afbreken cencr  bestaande bouwhoeve, met bakhuis cn 
wagenschuur, cu het bouwen eener  nieuwe bouwhoeve 
op oene andere plaats, op het boerenerf Groot-Veen-
huizen onder  dc gemeente Putten. Aanw. door  den 
architect Jurling , van Nijkerk . 

, te 12 ureu, door  dijkgraaf cn hoogheemra-
den van den , iu hel gebouw voor 
kunsten cn Wetenschappen : bet ten gebruiko stellen 
van bet noodgocd voor  den winter  1876/7. 

, SS Oei. 

l , tc 10 uren. door  den eerstaanw. ingcuieur, 
in het gebouw voor n cn Weieuschappcu: het 
bouwen van cen ziekenstal, eene rijloods, eene hoef-
smederij  mot heslagloods cn privaat- eu urinoirgebouwen 
op bet terrein , hij  Utrecht. Bilj . inz. 21 
Oct., te 10 uren, op het bureau van dca ingcaieur 
voornoemd. 

Vennep, te 10 uren , door  het gemeentebestuur  : het 
maken eu luvcreu van de benoodigde schoolineubelen 
in de opeubare gemeenteschool als: 60 banken, 2 bor-
den met inktkokers, enz. 

, te 11 uren, door  het ministerie vau 
binnenl. zakeu, aau het gebouw vau het prov. best.: 
het afbreken van de schutting met schoorpalen, om 
het groote plein van de e tc , benevens 
het uitvoeren van ccnigc daarmee in verband e 
werken, behoorende tot de academische gebouwen 
aldaar. Aanw. S Oct. 

, te 12 uren, door  burg. on weth.: de 
bovenbouw eener  ijzeren draaibrug. . bij  den ge-
meente-architect C. C. van . 

, te 1 uur , door  regenten over  dc ge-
vangenissen: de levering der  benoodigdheden voor  net 
onderhoud der  gevangenen ged. '77. 

, to 2'/. ureu, door  do commissie van 
administratie over  de gevaugenisseu : de levering der 
henoodigdhedeu voor  het onderhoud der  gevangenen 
ged. '77. 

Veenhulaen, door  den directeur  dor  gestichten 
Ommerschans cn Veenhuizen, op zijn bureau: dc le-
vering van 301,448 . jutegaren, ter  voorziening 
in dc behoefte van 1877. 

Almele, te 6 uren, door  regenten over  het huis 
van arrest: de levering der  benoodigd boden voor  het 
onderhoud dor  gevangenen ged. '77. 

, S4 . 

, te 10 uren, door  dc commissie van too-
zicht over  het gesticht , iu bet hotel e 

: dc levering van verschillende artikelen, ten 
dienste der  inrichting . (Zie verder  no. 41.) 

. tc  urci.. door  dou burgemeester  van 
Tiotjerksterudeel: dc leveriug van 60 3 griut . 

, te 12 uren, door  het ministerie van justi-
tie : de levering van verschillende behoeften voor  de 

n Oanucrschuoa on Veenhuizen, in 60 
perc. (Zie verder  no. i 

Nijmegen, tc 1 uur, duor  burg. eu weth.: bet on-
derhouden van 1 Jan. '77—31 . '79 der  begrinte 
wegen ouder , Ne-rbosc!i en , iu 1 pcre. 

, te o' , uren, door  dc comm. van adminis-
trati e over  de gevangenissen: dc levering der  benoo-
digdheden voor  het onderhoud der  gevang, ged. '77. 

Weenadag,  Oei. 

, tc 11 uren, door  het departement van 
koloniën, aan het koloniaal etablissement: de levering, 
in 122 perceelen, vun verschillende bcuoodigdheden 
(Zie verder  no. 41.) 

Wlnacheten, te 2 uren, door  regenten over  het 
huis van arrest: de levering der  benoodigd hei len voor 
bet onderhoud der  gevangenon ged. '77. 

, SS Oct 

, in een der  lokalen van het ministerie van 
binnenl. zaken: het maken, in-elkander-zctten, be-
proeven, weer  uit-elkander-nemen en langs boord van 
een zeeschip leveren van den metalen bovenbouw van 
8 bruggen, ten dienste van de Staatsspoorwegen op 
Java. . bij  den hoofdingenieur  bij  de Staatsspoor-
wegen J. W. Witsen Elias, te . g 
ƒ 118,800. 

, bij  F. Brouwer: het graven en op dou 
loswal brcugon van 2800 stère tichelkloi te , 
ten behoeve der  steenfabriek van . Jac. Zeper, te 
Oosterbeek. Aanw. 24 Oct., tc 1 , uren. 

, S7 . 

, te 10 ureu, door  het prov. bestuur: hel 
uitvoeren van vernieuwingen eu herstellingen aan het 
le, 2e, 4e, 5e, 8e, Ue, 13c, 15e, 16e, 19e, 21e, 24c, 
25e, 27e, 29e en 31e perc. der  prov. wegen in Noord-
Brabant, uiet de daartoe behoorende kunstwerken, 
beplantingen euz., benevens het onderhoud van 1 Jan. 
'77-31 . '79. 

, te 10 uren, door  het ministerie van 
binnenl. saken, aan het gebouw van het pror . best.: 
het maken van cen steiger  met plankier  aau het zui-
delijk boord van de haven te Veere. Aanw. 21 en 23 
Oct. g ƒ 2000. 

Arnhem, te 12 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, aan het gebouw vau het prov. bestuur: 
lo. bet driejari g onderhoud van de verspreide lands-
bruggcu en duikers in Gelderland. g ƒ2500 

per  jaar; 2o. bet bouwen van eeu ijzeren draaibrug 
over  het kanaal ia de bazaltkade te Apeldoorn. Aauw. 
16 en 19 Oot. g f 15,000; 3o. het bouwen van 
2 wachterswoningeu bij  de Zilvenscbe- en Bruggcler-
bruggeu op bet Apcliïoornscbe kanaal. Aanw. 16 ea 
19 Oct. g ƒ4640. 

, SO . 

. tc 1 uur, door  den burgemeester  van -
lumerland: het aanleggen van ecu straatweg van de 

u lungs dc Triooien, in verbinding met 
don trekweg bij  de Tricmsterbrug, over  eeue lengte 
vau 2273 . Aauw. 26 Oct., te 10 uren. 

, S  O n. 

Asaen, te 12 uron, door  het miuisterie vau bin-
nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het onderhoud vau het p on bijbehooroude 
werken, iu 2 perc, als: perc. 1, het in e ge-
legen deel van dat dien, van de Galgcnkampsbrug te 

l tot de grensscheiding van e en Overijsel. 
g per  jaar  ƒ 2 0 3 0; perc. 2, het iu Overijsel ge-

legen deel van dat diep, van dc vorcngemelde prov. 
scheidiug tot aan de Staphnrslerschutsluis tc Zwart -
sluis. g ƒ2800. Aauw. 24 Oct. 

. te 2 uron, door  de maat schap pij tot expl. 
vau Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: het 
bepleisteren met Portluiid-cementspccio van dc buiten-
muren van eeuige gebouwen langs deu spoorweg Arn -
hem— n , Groningen—N iouweschaus, -

Eel—Groningen cu Zutfen — Pruisische grens, met bij -
ohoorende werken, in 3 perc. : perc. 1 

ƒ 1 1 6 0, perc. 2 ƒ3810, perc. 3 ƒ910. 

Weenadag, f Se*, 
, te 11 ureu, door  burg. en weth.: het bou-

wen eeuer  niouw school tc Een. 

, door  den burgemeester: dc levering van 
150 1 gehorde grove riviergrint , franco voor  den 
wal in het loopend schcepvaartkanaal, bij  den molen 

e Zeevaart te . 
, door  het polderbestuur  van het 6e en 7e 

Veendistrict ouder  Opsterland en , bij  den 
voorzitter: de levering vau 2000 . gezifte West-
faa!scho stoomkolen. 

, S . 
, tc 12 , door  hot e van ko-

loniën, ten behoeve van do Staatsspoorwegen op 
Java: de levering van draaischijven, waterkraneu, 
waterbakken cn gegoten-ijzeren pijpen. . bij den 
hoofdingenieur  bij  dc Staatsspoorwegen J W. Witsen 
Elias, te 's-Uage. 

, s . 
, tc 10 uren, door  het prov, bestuur: het 

uitvoeren van vernieuwingen en herstellingen aau bet 
3o, 6e, 7c, 0e, 10c, 12e, 14c, 17e, 18e, 20e, 22e, 23c, 
26c, 28e en 30e pcre. der  prov. wegen in Noord-Bra-
bant, met de daartoe behoorende kunstwerken, bcplan-
tin<ren enz., beuevnns het ouderhoud van 1 Jau '77— 
31 . '79. 

, tc 10 uron, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, uan het gobouw van het prov. best.: 
lo. het bouwen van ccne woning voor  deu hulpsluis-
mecslcr  bij  de dubbele schutsluis le Vlissingen. -
ming ƒ 6000; 2o. het maken van 6 rommingwcrkcn 
aan do keersluis te Vlissingen. g ƒ25,000. 
Aanw. van beide 28 en 30 Oct. 

, tc 12 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
eenigo vernieuwingen cn herstellingen aan net 6e, 7e, 
9e en 10e perc. dor e wegen in Gelderland, 
in 4 perc. . bij  den hoofdingenieur, te Arnhem en 
den ingenieur, te Zutfen. : perc 1, ƒ 1 5 7 5; 
perc. 2, ƒ 6 2 5; perc. 3, ƒ 9 7 0; perc. 4, ƒ3630. 

, . 

, tc 12 ureu, door  burg. en weth.: lo. hot 
graven van cen kanaal van k a X. naar -
land's uitwatcringskaiiaul ; 2o. het afbreken eeuer  be-
staaude-en het bouwen eeuer  ijzercu brug; 3o. het 
afbreken ccner  kwnkclbru g en daarvoor  houwen vuu 
eene ophaalbrug. Aunw. 28 eu 30 Oct. tolkous van 11—3 
uren. 

, 7 Ne«. 
, te 11 uren, door  het ministerie van marine: 

het maken en leveren van een ijzeren drijvend dok, 
voor  den dicust der  marine in , met de le-
vering der  benoodigde bouwstoffen en inrichtingen, 
voor  rekening vun het departement van koloniën. 

Weenadag, » Nev. 
, tc 11 uren, door  het ministerie van bin-

nenl. zaken: de vercischtu herstellingen en vernieu-
wingen aan do werken van den Baardwijkschen over-
laat met de s in dc oostelijke vaartkadc van 
Waalwijk , behoorende tot de werken van de , 
mut het onderhoud van 1 Jan.—31 . '77 ; bcneveus 
voor  het zoonoodig leggen iu '77 der  zotncrsluitiug 
in genoemden overlaat. Aanw. 3 cn 4 Nov. g 
/2780; 2o. het maken van eeu peilput en gebouwtje 
voor  eene zulfregiatrccrcndo peilschaal le . 
Aauw. 3 en 4 Nov., telkens tc 10 ureu. g 

ƒ 3800. 
, . 

, te 2'/s uren, door  het ministerie van 
binnenl. zakun, aun bet gebouw van het prov. best.: 
lo. het driejari g onderhoud van de n 
op Texel. g ƒ 6 0 00 per  jaar; 2o idem van de 
werken der n tc Nieuwediep. g 
ƒ26,000 per  jaar. 

, O te*. 

Zwel le, te 12 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zakm, aan het gebouw van hot prov. bestuur: 
het eenjarig onderhoud der  Willemsvaart, behoorende 
tot de werken van duu waterweg van Zwolle naar 
zee. Aanw. 2 Nov. g ƒ 5060. 

p l i t i -  le bepalen dalum. 

, door  voogden van het -
vtTts-gusthuis : het bouwen van con nieuw gesticht, 
op het terrein bij  den Noordersiugel. Teekeningen 
liggen bij  den architect . . Stoett Fz. 

, door . U. . lluber: het dempen 
van eene vaart tc , laut; ongeveer  293 | 
breed ongeveer . Aanw. 21 Oct., te 11 uren. 

Allooi» van Aanbestedingen. 

, 20 Sept.: hot bouwen eener  rcldwach-
terawouing met annexe ziekenkamer  cn braudspujt-
huisic; ingekomen 11 bilj. , als: 
J. Naaktgeboren, te Pul  er-hoek , ƒ 2950 

. Naaktgeboren, „ , „  2942 
A. van Gameren, Strijcn , „  2919 
J. Buurman, „  Puttershock, „  2890 
G. van , „ , „  2710 
J. van , „ , „  2623 
A. , n idem ., 2610 

. , „  Puttershoek, „  2600 

. vau Trig t , „ , „  2530 
W. Visser,  idem „  2530 

. , » Puttershoek, „  2469 
, 26 Sept.: hut wederupbouwen en her-

stellen van 11 arbeiderswoningen in die gemeente, in 
 2 perceelen; minste iuschr. was G. . te -

| wijnen, perc 1 /1399, perc 2 deselfde ƒ1299. 

, 28 Sopt.: hst makeu ran eon bestrating 
ia het dorp ; ingek. 8 bilj. , als: 

. . Palstra, te Franeker, ƒ 664 
J Stegenga. „ , „  630 
G. Brouwer, „  Franeker, „  618 
J. , . Tzmn, ,, 613 
E. B. , „  Bolsward, ,. 598 
P. Plukkel en Co., „ , „  589 

. v. d. Baren, „  Franeker, ,. 574 
A. Elshout. „ ,  569 

, 29 Sept.: de levering aan 's s magazijn 
van militair e kleeding van: 3200 patroonzakjes: Gcb. 
Stormann, te Amsterdam, A /1.60; J. F. Segers on 
Zn., te Breda, a ƒ 0 . 8 4; W, n cn Zn , , 
a /0.68; J. A. de Booij  Jr. , te 's-Bosch, a ƒ0 .65; F. 
Pauwels, te 's-liagc, a /0.605; T. . van Grinsven, 
te 's-Bosch, a ƒ 0 . 6 0; B. Schuller  on Zn , to 's-Uagc, 

/"0.69. 
3400 bandeliers: J. F. Segers en Zn., a /0.S5 j W. 

u eu Zn., a / 0.64; J. A. de Booii Jr. , ii ƒ 0 . 6 3; 
Gebr. Stormann, a /0.63; B. Schuller  co Zn., a 
ƒ 0 . 5 8; T. . van Grinsveu, a ƒ0 .52. 

4700 koppels: W. n en Zn., a / 0 . 6 Ö; J. A. 
de Booij  Jr., ü ƒ 0 . 0 4; F. Pauwels, a /0.621; Gebr. 
Stormann, a ƒ 0 . 6 1; T. . van Grinsven, ü ƒ 0 . 5 6; 
J. F. Segers en Zn., a /"0.55; B. Schuller  en Zn., 
a ƒ0 .47. 

a. 900 sabeldragers cn b. 4500 bajonuetdragers: W. 
n cn Zn., a. a ƒ 0.60, o. a ƒ 0 . 3 0; F. Pauwels, 

a. a ƒ0 .50, b, a ƒ0 .38 '; T. \ l . van Grinsven, * . a 
, A. a ƒ 0 . 2 9; J. A. de Booij  Jr. , fl. a ƒ 0.35, 

*. a ƒ 0.30; J. F. Segers cn Zn., a. a ƒ 0 . 3 45 ; B. 
Schuller  on Zu., a, .. /0.32, b. & /0.22. 

1100 sabelschecden: J. V. Sogers en Zn., a/1.25; 
W. n en Zn., a /0.88; J. A. do booij  Jr. , a 
/ 0.80; B. Schuller  cu Zn., a /0.74; T. n Grins-
veu, ü ƒ0 .70. 

, 29 Sept.: dc ? van zand voor 
de algemeene begraafplaats, ter  hoeveelheid van p.m. 
1400 1 ; ingekomen 2 bilj. , als: 
G. u ijk , tc Purmerende cn 

J. Phaff, „  Alkmaar , a ƒ 1.49 
J. dc Vries, „  Purmoreudo, „  „  1.48 
per 3 ; uiet geguud. 

, 29 Sept.: liet wegruimen van cen in 
de Zuiderzee nabij  de r  gezonken vaartuig; 
minste inschrijver  was V. de , te , 
voor  / 680. 

Vlachtwedde, 29 Sept.: bet leggen van een houten 
vloer  euz. in de school; minste inscbr. was S. Stra-
tingh, te Oude-Pekela, voor  ƒ 3 7 9. 

, 30 Sept.: hot maken dor  aardebaan in de 
t in het Groescind aldaar, ter  lengte vaa 

1280 , iugek. 8 bilj. , als: 
Th. Gustcnhoven, te Tilburg , / 4723 
W. A. , „  idem „  3550 
A. vau , „  idem „  3200 
J. vau Empel, „  idem „  3198 
B. van , „  Boxtel, „  3100 
W. van , „  Tilburg , „  2950 

. , „  Woensdrecht, „  2S00 

. n Bossors, „  Tilburg , „  2495 
gegund. 

fllleuwalda, 30 Sopt.: lo. het verharden der  kerke-
laan; minste inschrijver  was . , te Wiu -
schoten, voor  f 24,959. 

2o. idom vau den Wagonborgerweg; ingekomen 5 
bilj. , als: 
Ü. , te , ƒ 1 0 , 1 00 
W. Bos, „  Zuidbroek, „  9,800 
E. J. Brons, „  Wagenborgen. „  9,690 
C. de Jong, ,, Niouwolda, „  9,585 
A. £. Oosterveld, „  Wagenborgen, „  8,983 
gegund. 

, 2 Oct.: do levering van steenkolen aan de 
gemeente; minste inschrijver  was . , te 

, Eug. haardkolen ƒ 1 . 0 2, idem kachelkolen 
ƒ 0 . 9 15 , u r"0.82. 

, 2 Oct.: het maken eener  wal beschoeiing 
achter ; minste iuschr. was C. do Borst, te 

, voor  /26S9. 

Velp, 2 Oct.: het verbouwen van ecu woon- en 
winkelhuis aau den ; ingekomen 6 bil -
jetten , als: 
U . Jakobs, te Velp, ƒ 3494 
W. , „  idom „  3460 
P. Jansen van Galen, „  idem „  3342 

. . . „  idem „  3243 
Wed. C. Abbenhuis, „  idom „  3150 
E. J. N. Steentjes, „  idem „  2744 
gegund. 

i>rii/.|ji , 2 Oct.: het opruimen van bestaande keien-
straten cn daarvoor  in dc plaats leggeu vau klinker -
bestrating, iu l ou (armsum, in 2 perc. en iu 
massa: le perc. ingekomon 3 bilj. , als: 
P, . , to Groningen cu 

W. Bos, „  Zuidbroek, ƒ 6620 
 J. Sijdzos, „  Farinsum en 

 Freese, „ , „  5300 
J. 11 Uffelaar, „  Farinsum en 

A. C. . , „  Sliedrecht, „  5200 
2e perc. ingekomen 4 bilj. , als : 

J.  en P. . J. -
tinghuis, te , / 7995 

P. . , „  Grontngeu en 
W. Bos, „  Zuidbroek, „  7600 

. J. Sijdzcs, „  Farinsum ou 
. Freese, „ , „  6964 

J. . Uffelaar, „  Farmsum en 
A. C. . , ,. Sliedrecht, ,. 6900 

a ingekomen 9 bilj. , als: 
J. van Buren en 

. Boa, tc , / 13,888 
P. . , „  Grouingen en 

W. Bos, „  Zuidbroek, „  12,900 
W. B. cn F. B. , ., Warfhuizen, „  12,685 
O. dc w Vlieland en 

. Nanninga , „ , ,, 12,680 
. N. Pul ea 

. E. , „ , „  12,570 
J. v. d. Veen cn 

J. A. , „  Zoutkamp, „  12,200 
J. Veldkamp en 

J. , „  Bedum, „  11,840 
.  Sijdzes, n Farmsum en 

. Freeze, „ , „  11,784 
J- . Uffelaar, „  Farmsum en 

A. C. . , „  Sliedrecht, „  11,750 
gegund. 

, 4 Oct.: hot maken van aard-, rijs -
en beslagworken met dc daar  biibchoorende levernn-
ti - i i . perc. 1 A. , te , ƒ3770; 
perc. 2 P. Pannekock, te , ƒ 1497; perc, 3 
G. do . te Gorinchem, iï /6.30 per  last; perc. 4 
C. vau Es, tc , ƒ 1299; perc. 5, het éénjarig 
hout en riet: F. dca Boosterd, te Tui), /' i>>:  2o. het 
leveren van 45 dikke vimmen Gelderscb waarden rijs-
hout en 2400 bossen elzen palen: 12 dikke vimmen 
noodhout, . J. de Jong, /S49; 9 idem, A.Bougaars, 
ƒ 6 3 0; 6 idem, G. Bambach, ƒ 3 9 3; 3 idem, C. Spie-
ring, te Gameren, f 201; 9 idem, F. Paunekook, /573 
3 idem, T. , f 183; 3 idem. G.do , ƒ102; 
1200 bossen elzen palon, . , ƒ 376; 200 
idem, G. Bambach, r*64; 800 idem, C. Spiering, 

/222; 200 idem, A Bongaars, '56; 200 idem, G. do 
, '52. 

Brakel , 5 Oct.: het maken van 1200 ! steenbe-
zetting op dc buitenglooiing van den dijk tegenover 
den Aalpot Wiel onder  Brakel: minste inschr. was P. 

, te Gorinchem, voor  /4290. 

, 5 Oct.: lo. het leveren en inhangen van 2 
nieuwe eb- of binnendeuren voor  de Oranje-buiten- of 
Spuisluis, ondor  Naaldwijk ; minste inschr. was . van 
der  Vlia , tu Vlaardingen, voor  /842. 

2o. de levering van rij s materialen en perkoenpalen, 
ten dien-te der  rijs- en steen en hoofden op het strand; 
minste inscbr. was J. A. van Ticnboven, te Werken-
dam, voor  ƒ7073. 

, 5 Oct.: het maken van een verboterden 
toegang tot- en het verandcrou van diverse lokalen in 
het raadhuis: minste inschr. wasJ. , te -
lem, voor  ƒ990. 

, 5 Oct.: het hoogen van de wijk 
van nu. 13 van het waterschap, lang p. m. 3925 ; 
ingekomon 4 bilj. , als: 

. Wubs  Co., te Nieuwe-Pekela, / 7910 

. Tonkens , „  Stadskanaal, „  6200 
J. Goozen. „  idem „  6200 

, „  idem „  6075 
t gegund. 
Appingedam, 5 Oct.: het graven vau 6 tochtslooten, 

in 6 perc; gegund: perc.  aan N, , lu 
, voor  ƒ338, perc. 2 aan . , tc -

persum, voor  ƒ 8 1, perc. 3 aan . Smit, idem, voor 
/"261, perc. 4 aan . , voor  ƒ 9 4, perc. 5 aan 

. Smit, voor  ƒ487, perc. 6 aan N. , voor 
f 174. 

, 6 Oct.: het begrinten van den berm-
weg langs het kanaal door  Walcheren, tussehen de 
brug over  het Aruekanaal cu ; minste 
inscur. was A. Fourdraino, te Goes, voor  /4500. 

, 7 Oct.: lo. het bouwen van eene onderwij-
zerswoning aan bel le gesticht Veenhuizen; ingek. 
6 bilj. , als: 

. Wcssels, te Assen, / 10,298 
. o Jr., „  idem „  9,665 

T. G . van Balen, „  Nicuweschans, „  9,588 
J. N. , „  Blijham, „  9,580 

. Winters, „ A s s e n, „  9,500 
o Winters, „  idom „  9,159 

2o. idem van eene school aau bet 2e gesticht Veen-
huizen; ingek. 6 bilj. , als: 

. Wesscls, te Assen, / 8196 

. Winters, „  idem „  8000 
T. G . van Balen, „  Nicuweschans, „  7998 

. e Jr., „  Assen, „  7790 
J. N. , „  Blijham, „  7690 

o Winters, „  Assen, „  7459 
tierinchem, 7 Oct.. het verbeteren der  werken bij 

Vuren, 3c gedeelte; minste inschrijver  was . Volker, 
te , voor  ƒ422,000. 

, 9 Oct.: de grondworkeo voor  den aaulog 
van wegou in den Ovcrnmstelschen polder; minste 
inschrijver  was O Bouterse, tc Amsterdam, voor 
/ 50,000. 

ilkmuar , 10 Oct.: hel bouweu van ocue pastorie 
voor  dc parochie van den . : ingek. 
1 \ bilj . , als: 
W. , e Alkmaar , f 41,000 
W v. d. Ploeg, „  Nieuwe Niedorp, „  37,415 
E. , „ , „  33,966 
J. J. Boekholts, „  Amsterdam, „  32,500 
(i. J. s Jz., „  idom „  32,345 
J. N. Vlaming, „ , „  42,272 
l i . Cruijl F eu 

. Schouten, „  Amsterdam, „  31,840 
S. Wit , „  Oterlcck, „  31,091 
C. Grootcgoed, „  Alkmaar , „  30,300 

. W. Vlaming, „  Wester-Blokker, „  29.100 
C. N. Vlaming, „  Schagen, „  28,774 
J. van , „  Amsterdam, „  28,774 
J. dc Graaf, „  Alkmaar , „  27,920 
J. J. Tesselaar, „  idem „  27,272 
geguud. 

, 11 Oct.: dc bovenbouw voor  de koninklijk e 
stallen, koetshuizen, manege enz.; minste inschr. was 
B. P. Schippers , to , voor  ƒ354,000. 

 12 Oct.: het aanleggen van straten in 
de Sluisstraat, t en ; minste 
inschr. was . J. , tc Groningen, voor  /'4350. 

Vervol"  der n en . 
. 

s Gravenhage e  egeering heeft van den 
voorzitter  der  Nederlandsche e voor 
de internationale tentoonstelling te Philadelphia 
dc onderstaande opgaaf ontvangen van namen vau 
Nederlandsche inzenders, aan wie medailles zijn 
toegewezen, met opmerking, dat zij  als voorloo-
pig is aan tc merken en zoodra mogelijk zal wor-
den aangevuld. 

GnoEP . — Glas. aardewerk, steen. P. Goe-
dewaagen, Gouda; ,  T . , firma  Ge-
broeders , West raven by Utrecht; Bou-
vy, .1. .1. . .1., firma  J. J. B. J. Bouvy, ; 
Onderwater, . T . , ; s Bey-
nen, C. G . , Willeskop bij  Oudewater. 

P . — Chemie cn pharmacic. . 
V . , 's-Gravenhage; Sanders 8c C". , ; N. 

. J. van den Bergh cn Tb. J. . Verwaaijen, 
tirm a Arnhemsche , Arnhem. 

e groep zal later  worden aangevuld. 
GSOBP . — e cn plantaardige voort-

brengselen. Surie, Weduwe J. \ V . , en Zoon en 
C". , : 4 medailles: a. geconserveerd 
vleesch, ft, gecons. groenten, e. gecons. pickles, 
d. gecons. vruchten; Nieuwcnhuys Jr . , J . . & 
C°., Amsterdam : 4 medailles: a. gecons. vleesch, 
ft, gecons. groenten, r, gecons. pickles, d. gecons. 
vruchten; Schober, J. , j  de 

, Utrecht; s velt, G ., firma -
velt Nicola, 's-Gravenhnge; . Jongejans, Assen-
delft ; J. Ureebaart „  Winkel ; 

. Brecbaart , Winkel ; Jhr . J. P. Six, 's-Gra-
veland; Overvoorde en Zoon, ; B. Bicsheu-
vel, ; . Besselink, ; 
W . van der , Bommel; A. S. van Burg, 

; J. , g aan dc Zaan; Ver-
wcy en C°., N., Tiel ; Vcenhuven Schuringa en 
C u . , Wildervank ; Goede, , Alkmaar ; Vliet , A~ 
van, Bergambacht; Jong, . en . de, firma . 

. de Jong, ; , . W. , ; -
not. A. J . , en de Block, A. A. , firma t 
en de Block, Eindhoven; e Bont, . J ., firma 

e Bont en , Amsterdam; Grootes Pz., 
, firma . en . Grootes Gebrs., Westzaan: 

W. . Ulrich , ; Jagt, P. G. van der, 
en J. Francois, Utrecht; Post, C. G. v .d ., Gou-

http://ldernml.cn
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da; Bleek  A. . B. <\, en . v. d. Poel. 
Ainbein ; Visser, J., firma  E. E. Visser, Amers-
foort . Aan deze groep ontbreken een twintigtal . 

P V. — Viscbproducten en visscherijen. 
, Jannink &  C°., Goor (Overijsel); 

Surie en Zn. &  O . , Wed. J. W . , ; 
Nieuwenhuvs Jr. , J. . & C . , Amsterdam; , 
A . E . , Scheveningen. 

' . Timmerhout en houtcultuur . -
tjes, .1., ; Thijssen, C J. T . , firma 
C. J. T. Thijssen, ; , T. A. 
firma  T. A. , Amsterdam: Cool, G . Thz. 
en J. J. Cool, firma  G . en J. Cool, Amsterdam 
en Sneek. 

P . — n enz. Nooijcn, . J ., 
; Van der , G . , 's-Gravenhage. 

P . — n linnen-industrie. l 
versumsche Stoomspinnerij  en weverij, Amsterdam; 
W. Swinkels, firma  W. Swinkels, ; C. T. 
Storck, firma  C. T. Storck &  C". , ; J. . 
ter , firma  Ter t &  C 0 . , n (Over-
ijsel): . van den Nieuwenhuyzen en Van Stra-
tem, Geldrop (Noord-Brabant); Nederlandsche 

j  tot bevordering van Vlas-industrie, 
: Botanisch , Buitenzorg {Oost-

; A. T. van Castecl, ; Zceuwsche 
j  van , . 

P . — e Tapijtfabriek , -
ter; e , A. G . , firma  Jan van -
feit, ; Garjeanne, A. G . , firma  Garjcan-
ne &  C ° . 

1 X. — . Goedewaagen, P, 
Gouda. 

> . — Papier-industrie, drukwerk en 
boekbinderij . Cramer, . !>.. firm a B. Ciamer, 
Ootmarstim: Van der  Burgh, Gebroeders A. . 
en , . 

. —Smeedwerk. Van , , 
firma  Van , Utrecht. 

Groep . — . . A. , 
Budel (Noord-Brabant.) 

P XXV . — Physische instrumenten. 11.01-
land, Utrecht: . J. g Bank, Utrecht. 

P . — . 
e van Binnenlandsche Zaken. 's-Gravenha-

ge, Publieke werken; . C. van , ; 
(i. van , ; Gebrs. Caminaila, -
terdam: A. W. Stortenbeker. ; . E. T. 
van , ; . Simon Gzn., Vlissingen; 
P. J. . , ; . J. , 
Amsterdam; J. A. A. Waldorp , 's-Gravenhage; 
N. . Nierstrasz, ; J. F . W . Con-
rad, ; S. J. , ' s-G raven hage; P. Ca-
land, 's-Gravenhage; A. J. van Prehn, Amsterdam; 
A. . P. T. . van , ; J. G . 
van denBergh, Arnhem; N. T. , 's-Gra-
venhage; , Breda; J Strootman, Assen; 
G . J. , ; C. A. Eckstein, 's-Gravenhage. 

P . — . . Apol, 's-Gravenhage; 
J. W. Bilders, Amsterdam; C. Bisschop, 's-Gra-
venhage; J. W. van Borselen, 's-Gravenhage; J. 
Bosboom, 's-Gravenbagc ; C. Cunaeus, Amsterdam; 
J. F. van , 's-Gravenhage; J. C. Greive Jr. , 
Amsterdam; . , 's-Gravenhage; n 
F. C. ten , 's-Gravenhage; 1. i . ten 

, 's-Gravenhage; J. J. van der , Apel-
doorn; W. J. , ; . W. , 
's-Gravenhage; A. , 's-Gravenhage; W. G. 
Nakken, 's-Gravenbage; Ch. , -
dam; W. , Brussel; J. A. , Amster-
dam ; Julius v. d. Sande Bakhuyzen, 's-Gravenhage; 
C. Springer, Amsterdam; J. . Scholten, -
lem; J . A. B.Stroebei, 's-Gravenhag«;  van 
Trigt , ; Elcbanon Verveer, 's-Graven-
hage, wijlen S. . Verveer; inejulT. a Vos, 
Oosterbeek: . Boks, 's-Gravenhage; e 
van c Zuken, 's-Gravenhage, Etalage 
publieke werken; F. J. von , Groningen. 

GfiOEP . — Onderwij s en Wetenschap-
pen. e Nederlandsche e 
voor  de Philadelphia-tentoonstclling; Tentoon-
stelling Onderwijs; e j  vun 
Wetenschappen, ; Teylers Stichting, 

m ; Nederlandsche j  tot bevor-
dering van Nijverheid , ; j 
Art i et Amicitiae, Amsterdam; Ambachtsschool, 

; , Amsterdam; A. T. 
Verhaar, Utrecht; , Gro-
ningen ; Zeeuwsche j  van , 

; Nederlnndsche j  voor 
Plant- en Tuinbouw, Amsterdam; Algemeens 
Vereeniging van Bloembollencultuur, ; 
Vereeniging ter  bevordering van dc belangen 
des Boekhandels, Amsterdam; Vereeniging voor 
Noordnederlandsche ; -
schappij tot bevordering der  Bouwkunst, Am-
sterdam; Ambachtsschool van de y 
voor  den werkenden stand , Amsterdam. 

s  Bij  koninkly k besluit is aan 
den h ambtenaar  W. A. van der  Gant, 
gewezen opzichter  3de klasse bij  het boschwezen 
in , laatstelijk met verlof hier-
telande, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend 
uit 's lands dienst, met behoud van recht op pen-
sioen , bijaldien hij , volgens de bestaande bepa-
lingen, daarop aanspraak beeft. 

— Bij  beschikking van den r  van -
n iën, vun den 3Usten September  187Ü, lit . , no. 

 zijn de civiel-ingenieurs A. P. , J . 
dc Booy, J. \V. O. 11. , . 11. . 
J. . E. Triebart , . 11. van l en A. , 
gesteld ter  beschikking van deu Gouverneur-Gene-
raal van , om te wurden be-
noemd tot udspirant-ingeuieur  bij  den Wutemtaat 
n de Burgerlyk e Openbare Werken duurte lande. 

— r  den Gouverneur-Generaal van Nederl. 
Oost-lndie zyn benoemd: tot adspirant-iiigenieur 
bij  den Waterstaat en 's s burgerlyk e open-
bare werken, J . P. , daartoe ter  be-
schikking gesteld van den Gouverneur-Generaal 
van j  tot architect 2de klasse 
bij  den Waterstaat en 's s burgerlyke open-

bare werken, de opzichter  1ste klasse G. Bruins; 
en is, wegens ziekte, eervol uit zijne betrekking 
ontslagen de opzichter  1ste klasse bij  het bosch-
wezen Ch. J. F. Speel. 

Voorts zyn geplaatst: Te Scrang (Bantam), do 
herbenoemde ingenieur  1ste klasse . J. ; 
te Batavia, de ter  beschikking van den r  der 
Burgerlijk e Openbare Werken gestelde ingenieur 
2de klasse op nonact. W. B. C. de Bas en de herbe-
noemde opzichters 1ste en 2de klasse G. Bruin s 
en F. J. ; te g , de benoemde 
opzichter e klasse J. Sonjé; tc Probolingo, de 
benoemde opzichter  3de klasse E. ; te 
Bandong , de benoemde 
opzichter  3de klasse J. J. P. C. Burcbartz ; te 
Pasoeroean, de benoemde opzichter  3de klasse B. 
A. . 

e overplaatsing van den inge-
nieur  3de klasse U. Begcmann van Probolingo 
naar n en van den opzichter  2de klasse A. 

s van Socrabain naar  Sidbo-Ardjo , met be-
paling dat zij  respectievelijk te Probolingo en te 
Soenibaia werkzaam zullen blijven. 

— Bij  ministerieels beschikking is aan J. J. 
Brunger, te , tot wederopzegging ver-
gunning verleend vour  een stoombootdienst tot 
vervoer  van goederen en vee tusschen n 
en Amsterdam. 

 Voor  dc betrekking van directeur 
der gasfabriek alhier  hebben zich 59 sollicitanten 
aangemeld. 

e Gemeenteraad heeft benoemd 
tot gemeente-bouwmeester  alhier  den heer . . 
Wi l l , opzichter  bij  de Staatsspoorwegen tc Vlis-
singen. 

e benoemde kwam voor  op de lijst van aan-
beveling, door  Burgemeester  en Wethouders, in 
overleg met de Commissie van Fabrikagc, opge-
maakt en in het nommer van 24 September . 
medegedeeld. 

^en bekwaam bouwkundig  en 
 (ongehuwd) grondig met 

het vak bekend, zoekt verplaatst te worden, 
ten einde zijne positie tc verbeteren. 

j is bij  onderscheidene werken werkzaam ge-
weest, waarom hij  zich instaat acht de geheele 
leiding op zich le nemen, en de noodige details 
te vervaardigen. e beste getuigschriften slaan 
hem ten dienste, zoowel van practische als the-
oretische bekwaamheden. 

Brieven franco onder . N aan het Bureau 
van dit blad. 

Een  vroeger  bij  Gemeentewer-
ken werkzaam geweest eu de laatste twee jaren 
als  bij  's s wer-
ken in dienst, zoekt dooi'  het ten einde loopen 
der werken wederom eene plaatsing als zoodanig. 

Omtrent bekwaamheid en gedrag kan hy de 
beste getuigschriften overleggen. 

Adres onder . A. a. bij  den r  Tn. J . 
, n vau Teekenbehoefteu voor  Bouw-

kundigen te Utrecht. 

N der  Societeil sTrouw moet blijken" 
te Haarlem berichten bij  deze, dut vóór den 
leu October  187b' ten huize vau den r 

Prof. E. . VON  te Haarlem , -
zer  der  Sociëteit, was ingezonden een plan van 
verbouwing op de uitgeschreven prijsvraag, welk 
plan echter, door  de uiilundigbeid van den r 
VON t en de afwezigheid zijner  huis-
genooten, thans eerst in handen van n is 
gekomen en dus by de vorige opgave der  inge-
komen antwoorden niet is opgenomen. t plan 
is ingezonden onder  het motto: 

Haarlem, 9 October  187Ü. 

 EN S VAN
 zullen onder  nadere goedkeuring van . 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op g 
0 Nuvember  1876, des middags te twaalf uren, 
op het gemeentehuis aldaar  in dri e perceclen aan-
besteden: 

1°.

2>.

3".

e biljetten van inschryving mueten uiterlij k 
op den dag der  aanbesteding vóór 's morgens elf 
uren precies ingeleverd zyn. 

e aanwijzing in loco zal geschieden op Zater-
dag 28 en g 3  October, telkens van 11 
tut 3 ure, aanvangende uan de brug by de m 
le k aan den . 

Bestekken zyn van af Zaterdag 21 October  a. s. 
voor  elk werk afzonderlijk , verkrijgbaa r  ter  Se-
cretarie en bij  den heer N US NU O FF te 
' l Gravenhage up franco aanvrage, met byvoeging 
voor  bostek N" . 1 van J 1.—, N». 2 ƒ 0 . 50 en 
vuor  bestek N°. 3 van ƒ 0.25. 

 den 14 October  1870.J 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

F. A. O. E , Voorzitter. 

W. VA N , Secretaris. 

AANBESTEDING . 
e  der

tal,  10 October 187C, 's namiddags 
1 um-, in het openbaar  ten Gemeentehui/.?

s ter  bezigtiging on het i van den 
tieiiiccnte-Architect , en bestekken tegen betaling 
ter  Secretarie verkrijgbaar . 

. 
(Voor  rekening van dsn Staat der  Nederlanden.) 
Op  den 31'" *  October  1870, des na-

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
j  tot Exploitati e van Staatsspoorwegen 

bij  de e n te Utrecht, van: 
Bestek n°. 104. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijvin g 
volgens art. 1G van het bestek. 

 bestek ligt van den 7*"  October  1870 ter 
lezing aan bet Centraalbureau hij  de e 

n en aau de Bureaux van de Sectie-lngenieurs 
te Groningen,  en Zutphen en is op 
franco aanvraag op gemelde plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven omtrent 
lui *  penatl door  dn i le Zutphen. 

 . i »
» 3*  » » »  Groningen. 
Utrecht, den 7«*c» October  187G. 

S &  CV, 
. 

N van  n
 Zinken

 in gegoten or 
gedreven Zink ,  cn

 van  enz.,
 enz. 

Herren  genieten korting. 

F. W. T te , 

beveelt zich voortdurend aan lot  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. 

 TE 

Specialiteit var  ter  bewerking van 

 en schetsen o/< aanvrage. 

S &  VAN . 
in , 

 55, Botterdam. 

V O O , 
_ xra,n Ti l . J". E t© Utreont 

— t'alqueerlinnen aan een zijde mat, geheel nieuw soorl Cjtlqueerlinni.11, taai 
r  sicrk,  Papier  toile. Papier  quadrille millimetre. 

Papier  aan. Un m dubbel gelijmd , » halman, g 
en alle andere Engelsche en e Teekenpapieren. Extr a lijn e Paa.erdooxen , Orléon-
paaaera, Trekpennen, , Stippel- eu .«.reeermaehlne*  van geheel nieuwe 
vinding. Teekenhaken en , met ebbenhout bezet, O. . , Aekeruiaun 
verwen eu Verwen in Tubes , Verwpovjea , enz. enz. enz. 

Eenige Consignees voo d 

V A N N & . 

 11.111."..

Elfde . . 43. Zondag 22 Octobe 1876. 

V A J , 
geeft berigt dat door  haar  tot eenige  voor  den 

verkoop van  zijn aangesteld: 

 BBS &. C«. i« Amsterdam en 
E T &  C°. te , 

door  wie ook tot het  inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel 
Nederland aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de  Beltweg  l i , te Amaterdam. 

k van , Specialiteiten in 
, , -

en . 

N VA N , 

.  &, ZOON , 

k „de e " 

t e t 
, N en N 

van verschillende Bouwwerken , Stoomgemalen , 
Fabrieken , Bruggen. , enz. 

.  te . 
 en G N van

voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten van 
 cn  en 

 enz. enz. 

Prij s voor  52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ud ƒ 10.—-
twee regels » , 15.— 
dri e regels  20.— 

P l f y s l r r *  Consp, Amsterdam. AlleloWoriii -
menlpii in cemp.it, gifts, ent. 1'nrtlsiid-Ccnieut a ƒ7.25 per  vat 

 Arnhem.

 te Velp te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adios den r  VA N -

E , lo Arnhem. 

. 

VOOB 

: F. W. VA N GENOT JGz. te Arnhem. 

: 

Venwhyat Zond.ga. l 'rü i per 8 muaden f 1.65. a .bonaeert zich voor 

« n j».rg»Ojï . Afcouderluke nommer. bü g 15 centi. 

Al l e stukken en n te n aan 

de e te . 

: 

Vnu 1 - j regel» ƒ 1.—, verder  vuor  elkeu regel plwUruimt e 80 centa es 10 sant* 

vooreen nommer van het blad. Advertent iën voor  het buitenland 25 centa per  regel. 

. 

— § Als vervolg op de mededeelingen omtrent 
de Tentoonstelling van wetenschappelijke instru-
menten te n dieue nog: 

Wij  hebben met genoegen den hoogen ranj : 
gezien, dien de Geneefscbe j  voorde 
vervaardiging van pltysische instrumenten, onder 
het bestuur  vuu den heer  Th. Turretlini , heeft 
weten te verwerven; zij  heeft een cathetometer 
tentoongesteld voor  de meting van hoeken, ge-
lij k ook verdeelde standaard-meters. Wat nauw-
keurigheid en juistheid betreft, nemen baar  mo-
dellen tie eerste plaats op de tentoonstelling in 
en worden  do kenners zeer  bewonderd. 

Te midden van honderden modellen voor  het 
onderwijs in de beschrijvende meetkunst op de 
middelbare scholen, vindt men een instrument, 
dat, dooi- een graphisch tracé in inkt , de ver-
schillende combinaties van twee rechthoekige tril -
lende bewegingen aantoont; liet in-clkander-grij -
pen van de door  den toestel automatisch getee-
kende lijnen geeft figuren van een bekoorlijken 
vorm en zeer  schoone uitwerking . 

e geheele achterwand is versierd niet juist-
heids-balansen van allerlei gedaante eu herkomst. 

e ryen staiiditardgewichten prijke n naast deze 
toestellen, en geven zelfs een zwaarte aan van 
niet meer  dan een honderdste van een gram of 
wichtje! Nabij  deze balansen staat bel bekende 
werktuig , dut dienst doet iu dc Engelsche munt 
om guinjes te wegen. n werpt  handvol
een aun het boveneind geplaatsten bak; elk stukje 
bereikt snel de schaal van een kleine balans; zoo 
zijn gewicht normaal is, zet bet zijn weg voort 
en gaat in den zak, bestemd om het te ontvan-
gen ; zoo het te Ut lit is, werpt de balans bet 
ter  linkerzijd e in een tweeden zak. 100 het te 
zwaar  is, valt het rechts. Een verschil, kleiner 
dan een honderdste vun een gram, is voldoende 
om te beslissen over  de richting , die het goud-
stukje neemt. e schaal werkt reeds sinds ja-
ren en bewijst groote diensten. 

n de nabijheid der  standaarden voor  lengte-
maten : meters, Engelsche voeten, pieds de roi, 
oude ellen, enz. heeft men een buitengewoon 
nauwluisterend verdeclwcrktuig geplaatst, dat een 
kleinen diamanten beitel bestuurt. t is dc 
hoek van den beitel, die op glas of metaal lijnen 
van onvergelijkelijk e fijnheid toekent, waarvan 
de tusschen rui lute kun worden gebracht op een 
duizendste ran een streep, zoodat de toestel een 
millioen streepjes kan teekeuen iu eeu meter. 

n een zijgalerij  heeft men alles geplaatst, wat 
betrekking beeft op de gasverlichting, de bran-
ders vun Eunsen, van het oudste model tot de 
gewichtige verbeteringen, die de heer  Perrot, 
uit Genève, er  in heeft aangebracht. e heeft 
een oven met smeltkroes vervaardigd, die verhit 
wordt door  een kroon vun Uunsen-branders; deze 
toestel kan warmte genoeg geven om edele me-
talen binnen weinige minuten te smelten met zeer 
geringe kosten; de nijverheid van het schilderen 
op émail heeft eveneens party getrokken van de 

* voordeelen van dezen oven, die den 
uitvinder de gouden medaille der e voor 

t te Genève bezorgd heeft. 
Al s belangwekkende specimina van instrumen-

ten, die gediend hebben voor  tijdmeting , zien 
wij  eeu zaudluoper, die tot een zeer  oud veile-
den opklimt . e dikwyl s heeft men hem om-
gekeerd en beurtelings op zyn twee uiteinden 
geplantst, die hem tot basis dienen! Uren van 
geluk en van droefheid zijn voorbijgegaan, zon-
der een ander  spoor  op hem achter  te laten dan 
het geknoag van den tijd ! 

n heeft op een goed in het oog vallend voet-
stuk een oud uurwerk geplaatst, dat van het 
jaar  1348 dagteekent. Sinds dit ver  vervlogen 
tijdsti p had het geen ander  gelaat gezien dan 
dat van den koster, belast met zyn onderhoud. 
Een bezoek van een hoogleeraar  aan de abdij 
verschafte het de eer, wegens zyn ancienneteit te 
prijke n onder  de verzamelingen van het museum. 

t dient tot repoussoir vooi'  de schitterende zee-
chronometers, die in de nabybeid geplaatst zyn. 
Verschillende Engelsche tuurikanteu en de lirm u 
Ekégren, te Uenève, in het byzonder, hebben 
zich onderscheiden in deze juistheids-instrumenten. 

e compenwitie-slingers (pendules composes) 
voor  sterrenwachten trekken de aandacht van 
byna al de sterrenkundigen, die de galery door-
loopen, want zy vertoonen aanmerkelijke verbe-
teringen op die, welke in de meeste stations 

dienst doen. r  weet, dat de veranderingen 
van warmtegraad afwisseling in den loop van de 
slingers teweegbrengen ; de compensatie heeft 
tot doel de dwalingen, die het gevolg ziju vau 
deze oorzaak, te voorkomen en den toestel onaf-
hankelijk te maken van den thermometer, maar 
een tweede oorzaak vnu vergissing is opgemerkt, 
namelyk de afwisseling in den luchtdruk . 

Een Engelsch horlogemaker  heeft het vraag-
stuk op zeer  gelukkige wijs opgelost. Een baro-
meter  met zeer  wijde buis wordt geplaatst in de 
kast van den regulateur; een kunstmatige mag-
neet wordt medegesleept door  dc beweging van 
het kwik in het onderste bakje, hij  nadert den 
van gesmeed ijzer  vervaardigden slinger, of ver-
wijder t er  zich van. e werking van dezen mag-
neet is zoodanig, dat hy de uitwerking , door  dc 
veranderingen in den luchtdru k voortgebracht, 
geheel vernietigt. 

n heeft ook tal van etectrische regulateurs 
gemaakt, bestemd om te gelyk het juiste uur 
aan te wijzen op meer  dan honderd uurwerken, 
geplaatst in al de wijken van een stad. e voor-
naamste types van deze toestellen zijn bij  elkan-
der geplaatst en werken byna allen. 

e slinger  van Gauss, waarmede deze wiskun-
dige de waarde der  zwaarte berekende (een 
waarde, in alle handboeken over  natuurkunde 
vertegenwoordigd door  de letter  g), is zoodanig 
op zijn steunpunten geplaatst, dat men proeven 
kan nemen. j  staat naast een instrument, in 
1857 vervaardigd door , onder  toezicht van 
deu hoogleeraar  Warren e la , om phuto-
graflsche afdrukken van  zon te verkrijgen . 

Eindigen wy met het begin, om redenen, on-
afhankelijk van onzen wil en reeds vroeger  ver-
meld. 

e eerste zaal, die men bij  het binnentreden 
vindt , is gewijd aan de voor  het onderwijs in 
natuurkund e bestemde instrumenten. Tenmin-
ste een twintigta l glazenkasten zijn gevuld met 
de klassieke, in alle werken over  natuurkund e 
afgebeelde instrumenten voor  bewijsvoeringen in 
het openbaar, /i j  zijn over  het algemeen met 
de meeste zorg afgewerkt, en de matige prijzen 
stellen ze onder  het bereik van byna alle mid-
delbare scholen. 

Uit deze zaal gaat men naar  de historische 
galerij  der  stoomwerktuigen; daar  prijk t de eerste 
machine vun Watt  de eerste locomotief vau 
Stephenson, The Boeket  Vuurpijl). e eerste 
ged enk teek enen der  verschijning van deu stoom 
in de beschaving lokken aanhoudend, ondanks 
hunnen boerscben eenvoud, eeu menigte van 
nieuwsgierige bezoekers; ieder  begeert die werk-
tuigen te bezien en te betasten, die door  hunne 
vele toepassingen de wereld liet onderste boven 
hebben gekeerd. 

Eeu zeer  goed bewaurde verzameling modellen 
van molens, raderen en andere werktuigen toont, 
in welken graad Watt vindingrij k genie bezat, 
bestuurd door  een grondige kennis van de wet-
ten der  krachtkunde. Zij n parallelogram om de 
zuigerstangen le geleiden is in de hedendaagsche 
mechanica gebleven gelyk het was. Al deze mo-
dellen zyn door  hem zeiven gemaakt in de 
laatste helft der  vorige eeuw. 

Nabij  deze by uitstek klassieke stukken be-
vindt zich de eerste brandspuit, die in Engeland 
verschenen is en opklimt tot bet jaar  1721; naast 
haar  ziet men de eerste wuterpers, die in de 
nijverheid dienst gedaan heeft om saam te druk -
ken; de vele diensten, die zy heeft bewezen, 
hebben er  niet toe bygedragen om haar  een goed 
voorkomen te geven, noch om het vernis van 

 uiterly k te verbeteren. 
n deze zaal, waar  men alles vereenigd vindt , 

wut betrekking heeft op de geboorte der  toepas-
singen van den stoom en van het water, ziet 
men de modellen der  >uinenpersers van Somme-
licr , waarmede men den s doorboord 
heeft. Een kleine glazenkast bevat eveneens 
een dwarsdoorsnede der  nieuwe samenpersers 
(door  middel van lucht) van onzen beroemden 
landgenoot l Colladon. Zij  hebben het groote 
voordeel, veel minder  plaats iu te nemen dan de 
andere en twee- of driemalen meer  werk te ver-
richten. n trekt er  party van te Airoi o
te Goschenen voor  de doorboring van deu St.* 
Gothard. 

n het achtereind der  galery heeft men de 
meest sprekende specimina van de geschiedenis 
der weeftoestellen vereenigd; men klim t daar 
met een onraerkbaren overgang op van bet boer-
sche bandwerktuig met voettrappers tot het jong-

ste voortbrengsel der  werkplaatsen te Birming -
 men omvat alzoo in één oogenblik en, om 

zoo te zeggen, met één oogopslag den arbeid 
van verscheidene eeuwen en de opeenvolgende 
vorderingen eener  reeks van geslachten. 

n de lange gang , die deze uitgestrekte 
galerij  vereenigt met de zaal voor  zeevaart, heeft 
men een kleinen spoorweg aangelegd, waarop 
een postwagen loopt, voorzien van de laatste 
verbeteringen, inzonderheid vun een uitstekenden 
arm, om in volle vaart den brievenzak te gry-
pen van de kleine stations, waar  de sneltrein 
niet ophoudt. 

e eerste toestel, die het oog treft bij  het 
binnenkomen van de zaal voor  zeevaart, is hoogst 
merkwaardig; hij  dagteekent van 1788 en is het 
eerste stoomwerktuig. toegepast op de scheep-
vaart ; dit model is vervaardigd door  Patrick 

r  en .lames Taylor , naar  de denkbeelden van 
n leest tuet belangstelling een eigen-

handig geschreven stuk, waarin de uitvinders 
nederig verzoeken om een officieel onderzoek van 
hun werktui g dooi' experts. 

r  dan vijfti g bewouderenswaard uitgevoerde 
 bieden een hoogst aantrekketyk schouw-

spel aan by het doorwandelen van deze zaal, 
 meu al dc werktuigen heeft opeengestapeld, 

waarmede de wetenschap de winden en de golven 
 beheerscht. n ziet cr  schroef- en rader-

 , gepantserde schepen, scherpe zeilers. 
reddingbooteu, vissehersvaartuigen, — allen zijn 
met zeldzame volkomenheid afgewerkt. e zee-
lieden  gaarne stil  van 

Als aanhangsel tut de voortbrengselen
scheepsbouwkunst heeft men, volgens  stamboom 

 leeftijd, alles byeengebracht,  de kust-
verlichtin g betrekkelyk is. e eerste glazen len-
zen, grof geslepen en slecht gezet, komen uit 
Venetië; daarna verschijnen Fransche en Engelsche 
prisma's, die wat minder  lomp zyn, en eindelijk 
komt meu tot de schitterende baken met electrisch 
licht , die nu nog iu gebruik zyn op alle kusten. 

Een trap geleidt uit deze zaal naar  een hoofd-
gedeelte van bet gebouw, uuuvunkelyk bestemd 
voor de wetenschappelijke tentoonstelling, die 
echter  door  den overvloed van bezendingen veel 
uitgebreider  is geworden dan uien verwacht had. 

e eerste zaal is zeer  rui m en bevat al de 
toestellen, die in verband staan met het magne-
tisme en de electricitoit. t is onmogelijk een 
ryker , belangwekkender  physisch kubinet te zien 
dun deze zaal, die de oorspronkclyke instrumen-
ten bevat, waarmede de geleerden van alle lan-
den sinds een honderdtal jaren deze schoone weten-
schap hebben opgebouwd. 

m (Teyler's ) beeft twee zeer 
oude magneten gezonden, wonderbaarlij k donr  hun 
vermogen. de eene is natuurly k un gevormd uit 
ijzererts, de andere is kunstmatig. Zy kunnen 
beiden gewichten drugen van tweehonderd vyfti g 
kilogrammen ! 

n één en dezelfde, zeer  goed geplaatste, glazen-
kast heeft men de instrumenten vereenigd, die 
twee beroemden mannen gediend hebben bij  hunne 
onderzoekingen omtrent de elektriciteit : Faraday 
en Aug. e la . e twee namen paren zich 
zoo goed eu het leven van beide uitnemende 
natuurvurschers heoft zooveel punten gemeen, dat 
men van deze kostelijke reliquieén een waar 
gelenkstuk heeft willen samenstellen. e eerste 
inductie-toestel van Faraday dient tot tegenhan-
ger  voor  de eerste afdrukken van galvanoplastie, 
verkregen door e la ; de instrumenten, 
waarvan Farnday dagelijks gebruik muakte, stauu 
nuusl die, welke altyd gewerkt hebben in het 
laboratoriu m van onzen vermaarden stadgenoot, 
wiens aandenken te n niet minder  geëerd 
wordt dun in ziju eigen land. 

Frankrij k stelt niet ver  van daar  de tafel van 
Ampère ten toon, waarmede deze geleerde  wet 
der wede ik eer  ige werking van de electrische stroo-
men ontdekte, - eeu  grootste schreden, die 
de natuurwetenschap beeft gedaan. 

s kan men de ri j  verbeteringen doorloopen, 
aangebracht in de telegrafen, van de oudste, ge-
vormd uit twee groote armen  toppen 
der heuvels teekens gaven, tot de tegenwoordige 
telegrafen , die met ongehoorde snelheid elk bericht 
drukken. e  Siemens voeren
boventoon in deze categorie, want zyne seldzanie 
theoretische en practische kennis heeft hem in-

 gesteld deze instrumenten te wyzïgen door 
ze  vereenvoudigen. 

e telegraaf van Wheatstoue, vervaardigd iu 
1841, is  der  het vraagstuk

het drukken der  depêches hebben verwezenlykt. 
t ingewikkelde daarvan heeft haar  belet alge-

meen in gebruik te komen. Naast haar  ziet men 
de naaldtelegraaf vau n (? s §), waar-
van het eerste model gemaakt is in 1848 on die 
vele jaren in Engeland gewerkt heeft. 

Een stoomwerktuig, opgesteld in een kleine 
zijgalerij , die aan deze zaal grenst, brengt ver-
scheidene electro-dynamische toestellen in bewe-
ging, zeer  vernuftige werktuigen, die den me-
chanischen arbeid in electrischen stroom doen 
verkeeren, gelijk dien, welken een galvanische 
kolom voortbrengt, liet werktui g van Grabam 
dring t naar  den palm der  overwinning met dat 
van Siemens en dat van de maatschappy l'Alh-
ance. All e dri e verlichten bollen vun dof glas 
en als de boog van Volta tusschen de koolspitsen 
ontsnapt, verbleekt zelfs de zon bij  bet schitte-
rende licht , dat aller  oogen verblindt . 

e heer  Grabam beeft parti j  getrokken van Ja-
min' s uitvindin g van magneten uit bladen of pla-
ten (aimants feuilletés) om kleine handwerktui-
gen te vervaardigen van een vermogen van vij f 
tot zes elementen fiunsen, toereikende om den 
stroom eener  kolom te vervangen gedurende proe-
ven in een les. 

Eeu geheel vak van de kamer wordt ingeno-
men door  de werktuigen met statische electrici-
toit van , welker  uitwerkin g als vonken alles 
overtreft , wat men lot heden kende; zy staan 
tegenover  de groote inductie-klossen, vervaardigd 
door . e machtige toestellen brengen 
zulke sterke ontladingen voort, dat zij  ghubrok-
ken van meer  dan tien centimeters dikt e door-
boren ! 

n dezelfde zaal bevinden zich vereenigd al de 
bekende modellen van galvanometers en electro-
scopen ; er is een kwistige overvloed van, afkom-
stig uit alle hoeken der  beschaafde wereld; de 
verzameling is zoo volledig als men verlangen 
kan; een dezer  toestellen heeft toebehoord aan 
Franklin , een andere uan Ampère. 

Om zijn voordeel te doen met de kracht der 
locomobile, heeft men naast deze electrische toe-
stellen eeu wonderbaarlij k werktui g geplaatst, 
waarmede men even snel drukletter s kan zetteu 
als men scbryft; een klavier , voorzien van even-
veel toetsen als er  teekens en letters ziju , is in 
gemeenschap met bakken, geheel gevuld met let-
ters. Bij  elke aangeslagen toets ontsnapt een 
letter  uit den bak , valt in een leiding en gaat 
met volmaakte gedweeheid in een gleuf, die ze 
onder de pers brengt. n vij f minuten is een 
bladzijde gezet zonder  een enkele doorhaling! 

Een fabriek van letters is bij  deze machine , 
het geheel neemt weinig plaats weg en schijnt 
geroepen tot een schoone toekomst. 

Tot dusver  de Geneefsche verslaggever. j 
eindigt, helaas! met een preek. r  deze mocht 
niet wegblyven in een blad, dat, gelyk de meeste 
giu.it>' couranten, op een mij l afstands riekt , niet 
alleen naar  een party en de Bank, maar  ook 
naar de . y zegt, dut ons instinct ons 
niet bedriegt, als wy' blijven zoeken naar de 
Eerste Uorzaak, maar.. . . dat wij  niets vinden 
dan stellige wetenschap. Zonderlinge redenee-
ring ! Aangenomen, dat ons instinct ons drijf t 
om de Eerste Oorzaak te kennen (er  zyn volken, 
die niet in geloof doen, eu zelfs één in Abyssioië, 
dat lederen geloovige verbant), zou ik zeggen, 
dat het ons wet bedriegt, als men na meer  dan 
zesduizend jaren niets vindt. En de tijd , die ge-
wij d wordt aan godgeleerdheid en bovennatuur-
kunde , is verloren voor  de wetenscnap. Zij  draaien 
altyd in een cirkel . , een der  verhevenste 
ouder  Fiankrijk' s bijna onbekende mannen, »een 
der vogels, geschikt om zeer  hoog te vliegen, 
maar  altyd opgesloten in een kooi" , eindigde, na 
jarenlange studie in bovennatuurkunde, met te 
verklaren: i l k begin te ontdekken, dat de afge-
trokkenheden afgetrokkenheden blyven. e ge-
waande oplossingen der  wijsbegeerte zyn nieuwe 
namen, gegeven aan de onoverkomelyke moei-
lykheden, die de menschelijke Geest zicb schept. 
Gedurende een eeuw, meer of minder, ver-
beeldt men zich, dat deze nieuwe namen een be-
vredigenden zin verbergen, en daarna ontwaart 
men, dat men aan den rand van het ledige 
staat. e donkere en diepe watereu, die ons aan 
alle kanten insluiten, zyu geen streep gedaald, 
sinds bet oog der  eerste menschen ze met vrees 
en droefgeestigheid heeft uangestaard. Er  zyn 
lieden gekomen, die deftig een oesterschelp vol-
schepten uit die wateren en ilch vleiden den af-
grond te hebben drooggemaakt, t is deernis-
waardig" . 
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r  beschaafd Nederlander  beeft gelezen, 
hoe i daarover  denkt. 

s afkeuring laat zich samenvatten in 
deze samenspraak: 

— »Wie heeft dc wereld geschapen.' 

— God. 
Wat weten wij  van God ? 

— Nooit drong cen menschelyk oog tot zijn 
werkplaats door. 

— s mogen wij  gaan zoeken op een plaats, 
waar wij  nooit kunnen komen." 

n eindelijk in Nederland alten, die aan-
spraak maken op den naam van wetenschappelijke 
mannen, dus ook alle ingenieurs, bouwkundigen, 
technologen, enz., de bandon ineenslaan om hunnen 
afkeer te toonen van  gezwets! t 
is meer dan tijd .  en dit is een tweede 
opmerking, die de tentoonstelling van weten-
schappelijke instrumenten te n mij  in de 
pen geeft, wij  schijnen daar  weder een zeer 
treurig e figuur  te hebben gemaakt. Onlangs klaagde 
de heer Six in het Album der Natuur over ons 
gebrek aan wetenschappelijken /.in. Twee jaren 
vroeger  klaagde de lieer P. g Jr . iu het-
zelfde maandwerk over de armoede aan uitvin -
gen in het vaderland van , Zacharias Janssen. 
Simon Stevin, lluygens cn anderen. Waar de 
wetenschap geen geestdrift ontmoet, moeten de 
kunsten der  nijverheid, hare kinderen, wel kwijnen. 

Gelijktijdi g werd  het Congres voor  Octrooien 
te Weenen. uitgemaakt, dat geen volken iu de 
beschaafde wereld minder  uitvinden tellen dan 
de Zwitsers en wij . t is waar, dat ook zij  veel 
tyd vermorsen met kerkdijke n onzin, maar zij 
plengen toch ijveriger op het altaar van de we-
tenschap dan wij . Op de tentoonstelling te -
den schijnen zij  geschitterd te hebben. Bij  her-
haling verneemt men giften, die zij  doen voor 
de polytechnische en andere scholen. n hunne 
bladen leest men veel meer  wetenschappelijke 
opstellen dan in de onze, die meer  aandacht wijden 
aan Wagner en den lezer in den waan brengen, 
dat de redacties voor het meeicndecl bestaan uit 
muzikanten. Vooi- wetenschappelijke ondei zoe-
kiiigstochten verarmen wy ons waarachtig niet. 
Eén koopman in Noorwegen rustte bet schip uit, 
dat onlangs den noordoostelyken doortocht vond, 
terwij l de afstammelingen van Barendsz en -
kerk zich bepaalden tot gebeden voor  den goeden 
uitslag. En door den consensus, door  bet onver-
mijdelij k verband tussehen al de bestanddeelen 
eener  maatschappy, eener  beschaving, kwijn t
ons ook het overige. Niemand heelt de klachten 
van i daarover  kunnen weerleggen. 

Onze handel op dc Oostzee en de t is 
een schaduw van wat hy vroeger  was. t par-
lementair  onderzoek heelt een treuri g licht ge-
worpen op onze koopvaardijvloot, waarvan Wynne 
reeds vóór twaalf jaren den toestand ontleedde 
in  Volksvlijt. Onze houding in Atjeh wekt 
medelijden. 

Prof. Fruï n klaagt, dat wij  slechts standbeel-
den oprichten voor  kleine mannen, terwyl de 
groote blyven wachten. Toen de Grieken ten 
ondergang neigden, deden zy standbeelden ver-
rijzen voor  allerlei roemlooze vcldbeereii, zoouls 
Chabrias. , Chares, Agesilaus, terwij l 
dat van , den bevrijder bij , 
bleef ontbreken. Wij  bauwen de domme uitspraak 
van e e na, dat Frankrij k vervalt, om-
dat het niet «gereformeerd"  is, het land, dat in 
een halve eeuw de dri e genieën voortbracht, die 
dri e hoogste wetenschappen schiepen: , 
Bichat en Comte, om niet te spreken van -
marck, . , , Ampère, , 
Broca, , Fiesnel, Foueuult en zooveel an-
deren. Vóór ongeveer  acht en dertig jaren schreef 
een der s over dc slapei ighcid (torpor', 
wuarmede wij  ons voortplunten l'J . n verge-
lijk e den aanwas van bevolking te Amsterdam 
in deze eeuw met dien te Berlijn . Zelfs in het 
sparen, vroeger  onze grootste deugd, staan wy 
bij  de meeste volken ten achter. 

Wi j  zijn verscheurd door  partijgeest, ondanks 
de bittere ondervinding van 1795. 

n wijze mij  niet op onze welvaart. Ook de 
Elzas was 1 Juli 187U welvarend. e maanden 
later  beweende de bevolking het verlies van haar 
onafhankelijkheid. 

Van waar dat verschil tussehen bet kerkelyke 
Zwitserland en het kerkelijk e Nederland? Wy 
zijn sinds de ongehoorde winsten der -
sche Compagnie ontaard door  parasitisme. e 
minister  van Financiën zeide terecht (vóór dc aan-
vaarding van zijn portefeuille) in gelijke bewoor-
dingen als Prol' . Veth  Gids, 1804, Aug.): 

6 Wij  zijn door  batige sloten gedemoraliseerd 
naar  verstand en hart beiden". 

leder  physioioog zal o zeggen, dat een «lier, 
hetwelk gewend is aan een vrij e leef wyze en een 
purnsitische aanneemt, ontaardt. , A'«-
türliche Schopfungsgesrhiehle, 5e ui tg., p. 254.) 

e natuur wil strijd , arbeid om het aanzijn, 
in het zweet des aanschyiis. 

Telkens als er  zwarte stippen aan den politie-
ken gezichteinder  verschijnen, overlaadt de uit 
Berlyn bezielde  Zeitung ons met wel-
verdienden hoon over  onze schandelijke parasiti-
sche staatkunde. Nu, ik schrijf uiet in een blad, 
voor  staatkunde bestemd, cu meen dus genoeg 
te hebben gezegd tot waarschuwing cn opwekking. 

— § s  für Stroeten- und 
 voor het volgende jaar is 

reeds verschenen. e vroegere mededeelingen 
omtrent s  ziju weg-
gelaten ; daarentegen zyn andere hoofdstukken 
ditmaal uitvoeriger  behandeld geworden, en ecu 
nieuw hoofdstuk over  ijzeren daken (van Wilcke) 
ingelascht. Onder de belangrijke uitbreidingen 
behooren de hoofdstukken over  steun- en beklee-
dingstuuren van Prof. Schlebdch, over  bruggen, 
de Oostenrijksche ofilcieele tabel van atmetingcn 

{') Quetelet  sociale;. 

der  gewelven. Eveneens zyn de afdeelingen om-
trent  vervaardiging van werktuigen, fundeerin-
gen, waterloopkunde (watermctiiigen, enz.), wegen-
bouw (aanleg cn onderhoud van straten in steden) 
met nanteekeiiingen en tabellen voor de practij k 
vermeerderd geworden, daarentegen de te nm-
vangryke tabellen voor  waterafvoer  door  buizen 
weggelaten. Verder  zijn vernieuwd de hoofdstuk-
ken over  aanleg van muren tegen waterdruk , 
over  verdediging der  oevers, verbetering der 
rivieren , dijkbouw , ketüngslecpvaurt, kanalisatie 
van steden, vaste stuwen , scheepvaartkunalen 
(met sluizen). e vroegere norinaaltabel van 
Westendorp voor  gegoten ijzeren buizen met flen-
sen en kransen werd vervangen door die van den 
Verein de ut sche r Gas- und Wasserleitunys-Jnge-
nieure. 

Van de behandeling vau zeeweringen werd al-
gezien. 

e prij s is dri e marken: de uitgever , 
tc Wiesbaden. 

c veranderingen, die r vO  Wal-
degg's  far  voor 
1877 ondergaan heeft, zijn bijna gelijk aan die 
van s Almanak. Bovendien vindt men 
cr Tilp' s vlugge berekening van de vaart der 
locomotieven en een uittreksel van de voorschrif-
ten voor de hoofdspoorwegen in d vol-
gens de hesluiten vnu de zevende bijeenkomst 
der  spoorweg-technici, te Constant, in Juni 1870. 

s cn uitgever als boven. 

 N N E N  A N . 

'S-Gravenhage. Z. . dc -
tog beeft benoemd tot commandeur der  orde van 
de Eikenkroon den heer P. Caland, inspecteur 
van den Waterstaat in algemeenen dienst. 

- Het Vaderland verzekert, dnt de g 
slechts voorloopig besloten heeft dc havenwerken 
van Batavia voor  eigen rekening uit te voeren. 
Geen der  gedane inschrijvingen is aannemelijk 
geacht. s behoudt de g zich 
voor om, ingeval van nieuwe aanbiedingen, die 
alsnog in overweging te nemen. 

Eerlang, zal een groot aantal ingenieurs, werk-
tuigkundigen , opzichters enz. hiertelande wor-
den benoemd, die iu het begin vun het volgend 
jaar  naar  Batavia zullen vertrekken. 

— Bij  den Gemeenteraad is thans ingekomen 
eeu plan voor de rioleering van de residentie, 
ingevolge aau hem verstrekte opdracht ontwor-
pen door den architect-directeur, den heer B. 

. e wijze, waarop door  den directeur. 
in eeu uiet minder dan Sb' pagina's druks be-
slaand geschrift, zijn plannen , beschouwingen en 
begrootingen worden uiteengezet, getuigt van 
nauwgezette studie. t rioolspoelstelscl, dat 
reeds voor eeu gedeelte van Scheveningen in toe-
passing wordt gebracht, woedt door hem op den 
voorgrond gesteld en als eerste middel, om in 
den treurigen toestand verbetering te brengen, 
aanbevolen. 

Biet tal vau cijfers en feiten , ook aan de er-
varing uit het buitenland ontleend, tracht de 
heer s aan te toonen, dat dit stelsel ook 
met het oog op den pluntselijken toestand van 

n g het meest aanbeveling verdient. e 
de toestand iu n g is, wordl uitvoerig uit-
eengezet. All e riolen der  gemeente zijn straat 
voor  straat door den architect-directeur  onder-
zocht, en het resultaat van dat onderzoek, door 
hem in bijzonderheden medegedeeld, is zeer on-
gunstig. e meeste riolen zijn onvoldoende in 
vorm, ligging en materieel eu . . . »bijnn geen 
enkel kun waterdicht worden genoemd, terwij l 
elk verband tusscbeu dc leidingen ontbreekt." 
Wi l men in dien treurigen toestand, volgens zijn 
plan, verbetering brengen door bet afvoeren van 
fecale  in dc grachten te doen ophouden 
en alle riolen te vervangen door een buizennet 
volgens liet rioolspoelstelscl. dan zal dat, als men 
rekent op een bevolking van 150,000 zielen, met 
het oog op de toekomst, circa ƒ 2,740.000 aan 
uitvoering kosten. Voorts acht de directeur als 
hulpmiddelen noodig: dc bevordering van het ton-
nenstelsel of dut van waterdichte beerputten niet 
overstorting op de riolen, liet oprichten eener 
algemeene slachtplaats, het dempen van voor de 
gezondheid nudeelige slooteu en van alle insprin-
gende of doode gracliturmon , het beter  en dieper 
uitbaggeren der  grachten, en bet iciiihouden van 
bet grachtwater  door bet graven vau cen afvoer-
kanaal naar zee. e kosten van de uitvoering 
dezer  plans worden begroot op oen bedrag van 
ƒ i,:t00,000, hetgeen met de inrichtin g van bet 
spoelstelsel een totaal van ƒ 1,040,000 bedraagt. 
Word t echter dit laatste stelsel nu.ir  den tegen-
woordigen Stand der  gemeente ten uitvoer ge-
bracht, dan vermindert genoemd cyfer' met 

ƒ
'S c heer  Fijnje , Nederlandsch 

juryli d tc Philadelphia, geeft in de Stoompust ecu 
beredeneerd overzicht van dc bekroningen, aau 
Nederland voor  ingenieurswetenschappen toege-
kend. Behalve de in dc Staatscourant genoemden 
hebben nog in deze groep een medaille ver-
worven dc heer . F. Fynjo van Salverda en 
de Amsterdamsche l maatschappy. Be ove-
rige door ons genoemde ingenieurs hebben niet 
individueel eeu medaille gekregen, maar huu 
namen zyn op de uitgereikte diploma's hunner 
ambtsbroeders eervol vermeld. zy konden niet 
voor een ufzonderlyke bekroning in aanmerking 
komen, omdat voor elk kunstwerk en ook voor 
eiken inzender slechts één ouderscheiding mocht 
verleend worden. 

e heer  Fynje legt aangaande onze tentoon-
stelling voor de ingenieurswetenschap een zeer 
gunstig getuigenis at. »Zy trok" , zoo schrijf t hy, 
nmeer dan elke andere de aandacht door  de prac-
tische, populaire wijze, waarop ze door  de -
commissie was byeengebrucht, cn waai door ze 
als 't wure onder het bereik van een ieder, 
hetzy technicus of niet, gebracht was  door 

de uitnemende wijze, waarop ze door den heer  1 

Van k in den catalogus eu de beschrijving 
was toegelicht — door  de keurige étalage volgens 
de plans van den heer , en vooral door 
haar  degely'ken inhoud van zoovele belangrijke 
werken , toegelicht door tal van détails en door 
photographieen tijdens den aanleg. Onwillekeuri g 
gevoelde men bij  de aanschouwing onzer  ingeuieurs-
juwcelen, wat de machtige samenwerking vuu 
geduld en kennis vermag, dat in geen land ter 
wereld de volkswelvaart zoo geheel berust op de 
ontwikkelin g vau zijn openbare werken, uls dit 
hy ons het geval is. Nederland had door  zijn 
knarten, modellen, plans enz. van droogmakin-
gen, zeeweringen . rivierverbeteringen, spoorwegen 
enz. aangetoond , wat sedert meer dan driehon-
derd jaren was totstundgebracht, welke rijk e 
gewesten hieraan bun ontslaan te danken hadden 
en  uau dc zee ontwoekerd weed." 

Aanvankelijk huil de Amcrikaanschc Centennial* 
commissie beslist, dat er  geen onderscheiding voor 

n of Gouvernementen mocht worden 
voorgesteld r  briefwisseling met die commis-
sie heeft echter  «le heer  F. in zooverre herroeping 
van dit besluit verkregen, dat n of 

Gouvernementen niet als mededingers voor  de me-
dailles mochten optreden, maar  dat voor  diegenen, 
die zich bijzonder  onderscheiden hadden, als by' 
uitzondering een diploma mocht worden voor-
gesteld. 

e onderscheiding, aan het e van 
Binnenlandsche Zaken toegekend, heeft daardoor 

een bijzonder  groote waarde verkregen. 
Uit den aard der  zaak werd voorgoslel.1, dat 

het cercdiploma aau het e van Binnen-
landsche Zaken vooral de vermelding der  groote 
waarde vau het geheet r Nederlandsche inzen-
dingen zou vermelden. t eindigde dan ook 
aldus: 

»We (de jury ) desire te recognise in the most 
cordial way the marked compliment, that is paid 
to the American people by this very instructive 
exhibit, which (in the range of works to which 
it refers) is quite unique in the exhibition us the 
works to which it chiefly relates are unique in 
the world." 

Bij  de medaille, aan den heer  Eckstein te e 
toegekend voor de topografische kaarten, meer 
bepaald in kleurendruk , en het daarbij  door  hem 
uitgevonden stelsel om met 3 steenen nl dc ge-
vorderde kleuren te drukken, wordt aangeteckend: 

r  deze kaarten gerangschikt waren onder 
de algemeene tentoonstelling van het e 
van Binnenlandsche Zaken, kon aan het Topogra-
fisch Bureau van Oorlog geen speciale onderschei-
ding toegekend worden. 

«Niettemin beeft de jur y doen uitkomen de 
meerdere zorg, in vergelijking met andere landen 
aan onze n door de g gewijd, 
zoodat in het diploma, aan den heer  Eckstein 
uit te reiken, is voorgesteld op te nemen: 'These 
maps show more care in surveying than is usually 
exercised by a r  Country towards it* 
colonies."" 

— e r van Oorlog heeft by"  circulair e 
de korps- en regimentskommandanteu der  verschil-
lende wapens aangeschreven, om den toestand 
der  kazernen mede tc deelen , dc gebreken nan 
tc wijzen cn dc opgaven te doen, waarmede de 
kazernen voor den soldaat, op de doelmatigste 
wijze zouden kunnen worden verbeterd. Wordt 
dit onderzoek nauwkeurig gedaan, en geen der 
gebreken verzwegen, dan zal men tot de over-
tuiging komen dat bet raadzaam is het inceren-
deel der  zoogenaamde kazernen af te breken cn 
door  betere gebouwen te vervangen. 

— Aau bestek en teekening voor het maken 
cn leveren van een ijzeren drijvend dok, ten 
dienste der e in Nederl . te Onrust 
op te stellen, waarvan de aanbesteding op 7 
November a s. zal plaats hebben, ontleenen wij 
de volgende voornaamste bijzonderheden: bet ijzer-
werk is begroot op ƒ 009,000. k en op-
stellen in e is voor  memorie uitgetrokken. 

e lengte is 100 meters, wijdt e 27 meiers, holte 
12.50 meter, binnen bodem midscheeps 3.80 meter, 
op de einden 3.60 meter. t benoodigile ijzer 
wordt berekend op pl. m. 2000 ton; ten opzichte 
der  qualiteit wordt in art. 1 der  Voorwaarden 
de opmerking gemaakt, dat ijzer  van Belgisch fa-
brikaat tot nogtoe niet aan dc marinsproeven 
heeft kunnen voldoen. Bovenop het dok wordt 
aan beide zijden eeu stoomketel op ijzen-u stoelen 
geplaatst; elke ketel werkt op twee pompen, en 
bet geheele stelsel bestaat uit vier  pompen vol-
gens Gwynne, Zij  zullen te samen moeten opwer-

 40 \ per  minuut. t houtwerk wordti n 
lndi«' geleverd. 

e historische tentoonstelling 
van Friesland, die in den zomer van 1877 alhier 
zal worden gehouden, belooft, dank zij  de on-
vermoeide werkzaamheid r commissie van re-
geling, waarvan de heeren . J . s en C. 
11. F. A. Coebclijn Battaerd respectievelijk voor-
zitter  en secretaris zijn, inderdaad hoogst belang-
wekkend te zullen worden. s de eenvoudige 
opsomming van de afdeelingen, waarin du pro-
vinciale expositie is gesplitst, bewyst dit over-
tuigend. e afdeelingen zijn: . Geologie; 2o. 
Topographic ; 3. Voorwerpen in terpen , venen , 
enz. gevonden: 4. : 5. ; 
0. n ; 7. Zeewezen ; 8. Waterwerken; 

9. k en kerkwezen; 10. Armwezen en liefda-
dige instellingen; 11. Onderwys cu wetenschap-
pen; 12. l eu nijverheid; 13 ; 
14. Schoone kunsten; 15. Zeden eu gewoonten; 
10, w cn veeteelt, en 17. e 
gebeurtenissen. 

n ziet, de geheele geschiedenis der  provin-
cie zal plastisch woeden voorgesteld. Van alle 
voorwerpen, die in original i niet voorhanden 
zyn, zullen nauwkeurige afbeeldingen worden 
aangenomen. 

Uiikonriiïingen van .iaiil»eslediii<f,eii. 

, £i Oct 

, tc 10 ureu, door  d.*u eerstaanw. ingenieur, 
in het. gebouw voor n en Wetenschappen: het 
bouwou van ecu ziekenstal, ccne rijloods, ccne hoef-
smederij  mei hrslaglooiln cu privaat-cu urinoirgebouwcu 
op het terrein , bij  Utrecht. 

, te 10 ureu, door  hel gemeentebestuur: hel 
maken cn leveren van dc benoodigde sclioolmcubelen 
in de openbare gemeenteschool ah : 60 banken, 2 bor-
den met inktkokers, enz. 

, to l l ' / i uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aau het gebouw van het prov. best.: 
het afbreken vnn dc schutting mot schourpalcn, om 
hut groote plein van de e le , benevens 
het uitvoeren vau eenige daarmee iu verband .staande 
werken, behoorende tot dc academische gebouwen 
aldaar. 

, tc 12 ureu, door  burg. en weth.: de 
bovenbouw eener  ijzeren draaibrug. 

, tc 1 uur , door  regenten over dc ge-
vangenissen : dc levering r benoodigdheden voor  Tiet 
onderhoud der  grvangcuon ged. '77. 

, te 8'/| ureu, door de commissie vau 
administratie over dc gevangenissen : dc levering der 
i.e'e. 1:.: i n ii , voor hot onderhoud der  gevangenen 
ged. '77. 

, te t uren, door de comm. van admi-
nistrati e over de govaugcuissen : do levering der  be-
noodigdhedeu voor het onderhoud dor  gevangencu 
ged. '77. 

Vre i i l i u l r - rn , door dou directeur der  gestichten 
Ommerschans cn Veenhuisen, op zijn bureau: de le-
vering vnn 801,448 . jiitcgarcn , ter  voorziening 
in dn behoefte van 1877. 

alnaele, tc 8 ureu, door  regenten over het huis 
van arrest: de levering der  benoodigd heden voor het 
onderhoud r gevangenen ged. '77. 

, 24 0)et-

, tc 10 0100, door dc commissie van toe-
zicht over hot gesticht , in het hotel e 

: dc levering van verschülende artikelen, ten 
dienste der  inrichting . (Zie verder uo. 41.) 

\ l i - - i u u e u , te 10 uren, ten behoeve van het gast-
huis: o. a. dc levering van manufacluren ged. '77. 

 er  s um te  uren, door den burgemeester vun 
Tiotjerkslcrailecl : de levering van 60 * grint . 

Zutfen, tc 12 uren, door het gemceutebcstuur: dc 
levering van 240 iepen heesters. 

, te 12 uren, door het ministerie van justi-
 dc levering van verschillende behoeften voor dc 

n Ommerschans cu Veenhuizen, iu 60 
perc. ('Aio verder no. 41.) 

V i l l i e r e n , te 1 uur, door  burg. eu weth.: liet on-
derhouden van 1 Jar,. '77—'tl . '7y dor  lugriiit e 
wegen onder , Neerbosch en Baterl, in  pcre. 

U r e c l i i . tc 6'/| uren, door dc comm. van adminis-
trati e over dc gevangenissen: de leveriug der  benoo-
digdheden voor het onderbond der  gevang, ged. '77. 

. iu hel Timmerhuis: de levering der 
benoodigde e steenkolen voor dc oostelijke en 
westelijke stoomgemalen, ged. ongeveer fi  maanden. 

, iu het Old-burger  Weeshuis: het éénjarig 
onderhoud der  gebouwen. 

Weenadag, Z3> . 

V oor , to 10 uren, door het gemeen tc best uur: 
het driejari g onderhoud der  torou uurwerk en te Voorst, 
Wilp . Twello, Terwoldo eu Nijbrock . 

, tc 11 uren, door het departement van 
koloniën, aan het koloniaal etablissement: de levering, 
in 122 perceelen, vau verschillende benoodigdheden 
(Zie verder no. 41.) 

Winst-holen, ie 2 uron, door  regenten over hel 
huis van arrest: de lovering der  benoodigdhedcu vour 
het onderhoud der  gevangenen ged. '77. 

, SO o.t 

Vl lage, te 11 uren, door het ministerie van ma-
rine: dc levering vnn: lo. wagenschot en pijphout, 
to. iepen platen, len behoeve van de directie der  ma-
rine tc . 

' -U i ige, in ecu der  lokalen vau bet ministerie van 
binnenl. zakeu: het muken, hi-clknmïcr-zcttcn , be-
proeven, weer  uit-clkauder-nomou cn langs boord van 
eeu zeeschip leveren vnn den metalen bovenbouw van 
8 bruggen, ten dienste vau de Staatsspoorwegen op 
Java. . bij  den hoofdingenieur bij  «le Staatsspoor-
wegen J. \ \ . Witscu Elias, te . g 
ƒ 118,800-

lernjum , bij  F. Brouwer: het graven cu op dou 
loswal brcugen vnu 8800 stère tiehclklci tc , 
ten bchocvo der  steenfabriek van . Jnc.  tc 
Oosterbeek. Aanw, 24 Oct., te 1;, uren. 

> rij.li. e . l ï Wet. 

« l l n - r l i , te 10 ureu, door het prov. bestuur: het 
uitvoeren van vernieuwingen rn herstellingen aan het 
le, 2e, 4c, 5c, 8e, , Vie, 15c, 16e, 19o, 21e, 24c, 
25e, 27c, 29s cu e porc. der  prov. wegen in Noord-
Brabant, met dc daartoe behoorende kunstwerken, 
beplantingen euz., benevens het onderhoud van  Jan. 
'77-31 . '79. 

, te 10 uren, door den eerstaanw. ingenieur, 
in : liet n van 2 kamers ju het ar-
senaal tc Woerden tot tuigen kamers. Bilj . inz. 25 Oct-
's avonds fi  uren, op het bureau van den ingenieur 
voornoemd. 

, tc 10 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aau het gebouw van het prov. best.: 
het maken van een steiger  met plankier  aan het zui-
delijk boord van dc haven te Vcerc. Annw. 23 Oct. 

g ƒ 2000. 

Vllsalngen, te 10 ureu, door het bestuur  van het 
Burgerweeshuis: o. a. dc levering van manufacturen 
ged. '77. 

h . Ui 10', urou, door het ministerie vau 
biuueul. zaken . aan het gebouw van het prov. best.: 
het herstellen van storm- en winterschade nan deu 

n weg 2c kl. no. 4. van 's-Bosch naar do 
, in dc richtin g van Utrecht. g /1150. 

, tc , door  dc directie der  marine, 
aan *s s werf: de levering vau (10,000 . afge-
slagen iulandsehen schil hen nep, 60.01)0 . Noordsoheu 
hennep, 10,000 . i henucp. 

i i . i r . l i e . l i t , to 11 uren, in het koffiehuis bij  Zalm: 
de werken tot horstelliug on verandering aan de nf-
gedamde sluis te 's-Gravoudecl, in ouderhoud bij  het 

n cn het bestuur  vau den polder  Nicuw-
Bouavcntura. . bij  den opzichter  dor  domeinen -
. C. Schede, tc t en bij  don fabriek landmeter 
. Beljers. te Puttcrshook. Aanw. 24 Oct., van 10— 

12 uren. 

, to 12 ureu, door het ministerie van bin-
nenl. zaken, auu het gebouw vnn het prov. bcstunr: 
lo. het driejarig ; onderhoud van dc verspreide lands-
bruggen en duikers in Gelderland. g ƒ2500 
per  jaar; 2o. het bouwen van cen ijzeren draaibrug 

E  — Zondag 22 October  1876. 

over het knnaal iu de bazalt kade te Apeldoorn. -
miug f 15,000; .'io. het bouwen van 2 wachtorswonin-
gen hij  dc Zilvcnschc- cn Bruggelerbruggou op het 
Apcldoornsehc kanaal. g ƒ4640. 

, S  Oct. 

Zwal le, te 11 uren, door  don stoenfabrikaut A. de 
: het verdiepen van de vaart bij  zijne fabriek. 

, tc 4 ureu, door  A. . Prins, in het 
gemeentehuis: het bouwen vuu 2 woonhuizen onder 
ecu dak, met bijleveriug vau materialen, tc Sappemcer, 
aan dc Stationsstraat. Aauw. 25 Oct, te 12 ureu. 

. »  « " 

, te 11'. uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, aan het gebouw van hot prov. bestuur: 
lo. het makeu van eene plantenkas in den academic-
ian met ecnigo daarmee in verband slaande werkeu, 
behoorende tot dc academische gebouwen tc ; 
2o. het ged. '77 onderhouden vau- cn het doen vnn 
eeuige herstellingen uun liet gebouw van 's -
hoogere burgerschool tc Gouda. Aanw. vuu heide 
25 Oct. 

, te 1 uur, door  den burgemeester  van -
lumcrlund : hot uauleggeu van ecu straatweg van dc 

u langs dc Triemen, in verbinding met 
den trekweg bij  de Triemsterbrug, over  ccne lengte 
vau 2273 . Aauw. 2G Oct., tc 10 uren. 

Nneek, bij  S. : bel bouwen vau een ach!kan 
ten watermolen, 10.10 . vlucht, in du gemeente . 
Aanw. 88 Oct., to 10 nreu. 

f i lmdag, S  met. 

Aasen, tc 12 uren, door het ministerie vau bin-
nen), zaken, aau het gebouw van het prov. bestuur: 
het onderhoud vau hel p eu bijbelioorende 
werken, in 2 nere, als: perc. , het iu e ge-
legen deel vau «fat diep, van dc Galgcnkampsbrug tc 

l tot de grensscheiding vau e en Overijsel, 
g per  jaar  ƒ2030; pcre. 2, bot iu Overijsel ge-

legen deel vau aal diep, vun dc vorongcmcldc prov. 
scheiding tot aan «le Stuphorstcrschutslnis tc Zwart -
sluis. g ƒ 8800. Aauw. 24 Oct. 

Velp, te 12 uren, hij  Wed. . Covers: het maken 
vau een ijzeren hek, op een steenen voet, laugs de 
buitenplaats „lloogwïjk " e Velp. lal. bij  des archi-
tect . . Smit, te , bij  wien e bilj . uiterlij k 
30 Oct. moeten zijn ingekomen. 

. tc 12 uien, door het polderdistrict , vuu 
bet 6e cn 7c vccndislricl under  Opslerlund en Eng-
vviideu, bij , aan dc Groote Tijnje : lo. het 
gi uveu van  wijken in don drooggemaakten kavel 
ouder  Terwispel, ter  gezamenlijke lengte van 6064 ; 
2o. liet graven, verwijden en verdiepen van wijken of 
tochtslooten onder  Gcrsloot cu . Aanw. 28 
Oct., te 11 ureu, samenkomst bij s voor-
noemd, (llerbesteding.) 

, tc  uur , door dc commissie voor dc ge-
incciitcrcinigiiig . l.-n baren kantore: hot maken «ener 
mest bergplaats aau den Westervoort sche dijk , nabij  dc 
gemeentelijke gasfuhrick, bestaande in bet bouweu vau 
loodsen met beer- cn icrputlen cn van 2 arbeiderswo-
ningen. Aauw. 2S Oct., tc 10 ureu. 

, le  nur, bij  Van der  Boogt): liet 
onderhoud dor  gevangenen ged. '77. 

 te 2 uren, door  «le maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: het 
bepleisteren met e van de buiten-
muren van eenige gebouwen langs den spoorweg Arn -
hem—liceuwanlcu, (ironingen—-Nieuweschans, -
pel— Groningen en Zutfen —Pruisische grens, met bij -
behooreudc werken, in 8 perc. : perc. 1 
ƒ1100, perc. 2 ƒ3810, perc. 3 /910. 

Wuhi.- i i . iorp . te 5 uren, door  Wed. E. J. Wilde-
man, iu bet gemeentehuis: het afbreken van dc oude 
en het bouwen van eene nieuwe boerderij  tc Zomer-
«lijk . Aauw. te 10 uren. 

Weensdag, . 
-llage, tc 11 nreu, door de commissie voor dc 

Algemeene : de levering ged. '77 van 200 
. Newcastle lioardkoleu, 300 . grove kachel-

kolen. 

, te 11 ureu, door  burg. cn weth.: hot bou-
wen ccner  nieuw school e Eeu. 

, te 1 nur, door  burg. cu weth. ten 
raadhuize: het voltooieu van kaaimuren eu het maken 
vau remmingwerken langs de n op Fijen-
oord. Aauw. 30 Oct., vun 10',a— U uren. 

, door den burgemeester: Üe levering van 
150 1 gehorde grove riviergrint . franco voor  den 
wal iu hot loopcnd sclieepvnnrtkunual, bij  den molen 

e Zeevaart te . 
, door het polderbestuur  vau het 6e en 7c 

Veendistrict onder  Opsterland cn , hij  den 
voorzitter: de levering van 8000 . gezifte West-
faalschc stoomkolen. 

n l (Overflukkec), door het gemeentebe-
stuur: het maken eener  loskado in dc haven vnn n 

l eu verder  daarmee in verbind staande werken. 
Aauw. 27 Oct. 

, S . 

, te 12 ureu, door hot ministerie vnu ko-
loniën, ten bchocvo van de Staatsspoor  wegen op 
Java: dc levering vnu draaischijven, waterkranen, 

i lukken en gcgolcn-ijzeren pijpen. . hij  den 
hoofdingenieur bij  dc Staatsspoorwegen .1. ff. Witsen 
Elias, tc . 

 te 12 ureu, door het ministerie van bin-
nenl. zaken: het onderhouden vuu ccnigc werken van 
en bij  den Staatsspoorweg tc Amsterdam, ten behoeve 
van deu spoorweg Nieuwediep—Amstcrdum. Annw. 2 
cn t Nov., telkens tc 11 uron. 

Cauda, tc 12 ureu, door  dijkgraaf cu hoogheemra-
den van Sehieland, in c Zalm: het maken en steken 
vaneen schoftgebint met deuren on vnn een dito met 
schuiven en annexe loopbrug, tor  verzekering van den 
wederkcerigen dieust vau de beneden- eu bovenstoom-
gemalen van dien poldor. 

, te  uur, door den burgemeester: het 
vernommeron der  perceelen (huizen enz.) iu de ge-
meente. 

, S . 
, tc 10 uren, door het pror . bestuur: het 

uitvoeren van vernieuwiugeu cn herstellingen aan het 
-'le, 6c, 7e, 9c, 10c, 12e, 14c, 17c, 15e, 20e, 22e, 23c, 
2Cc, 2Se cn 30c pcre. der  prov. wegen in Noord-Bra-
bant, met dc daartoe behoorende kunstwerken, bcplan-
tintren enz., benevens het onderhoud van 1 Jan 77— 

31 . '79. 
, te 10 uren, door het ministerie van 

binnenl. zakeu, aau het gebouw van het prov. best: 
lo. het bouwen van ccne woning voor  den hulpsluis-
niecster  bij  de dubbele schutsluis (e Vlissingen. -
ming f 6000; 2o. het muken van 6 remmingwerken 
aan de keersluis te Vlissingen. g ƒ25.000. 
Auuw. van beide 2S en 30 Oct. 

, to 12 uren, door het ministerie van 
biuueul. zakeu, aan het gebouw vnn het prov. best.: 
ccnigc vernieuwingen en herstellingen aan het 6e, 7c, 
9c en 10c perc. der e wegen in Gclderlaud, 
in 4 porc. . bij  den hoofdingenieur, te Arnhem en 
den ingenieur, te Zutfen. : perc. 1, ƒ 1 5 7 5; 
perc. 2 ,/ 625; perc. 8,/OTOj perc. 4, ƒ3530. 

, tc !2'/i uren, door  hetministerie van 
binnenl. /.aker:, aau het gebouw vau het prov. best.: 
hel bouwen eeuer  schoot cn onderwijzerswoning te 
Steggerdn Vicrde-Partcn, gemeente Wcststollingwcrf. 
Annw. deu Oen cu 4nu dag vóór dc besteding. 

,  ,4ev. 

iirclti , te 3 uron. nau het bureau vau den sectie-
ingenieur der  stiiutsspoorwegcn: dc levering van 4000 

? ballast, ten behoeve van don spoorweg Breda— 
. 

, e >o». 
, tc 12 uren, door  burg. en weth.: lo. hot 

graven van cen kananl van k a/Z. naar -
laud's aitwateringskaaaai; 2o. het nfbrcken eener be-
slaande-cn het bouwen eeuer  ijzercu brug; 3o. het 
afbreken ceucr  kwakelbrug en daarvoor  bouwen van 
ccne ophaalbrug. Aanw. 88 cu 30 Oct. telkens van 11—3 
ureu. 

, 3 \ * \ . 

, tc 11 uren, door het ministerie van marine: 
hel maken en leveren vau ecu ijzeren drijvend dok, 
voor  den dienst der  murine in , met de le-
vering der  benoodigde bouwstoffen en inrichtingen, 
voor  rekening van het departement van koloniën. 

W.en*aafi,  Nev. 

, te 11 uren, door het ministerie van biu-
iionl. zakeu: de vercischto herslcllingcn cu vernieu-
wingen aau de werken van den Baardwijksehcn over-
laat met de s in dc oostelijke vaan kade van 
Waalwijk , behoorende tot dc werken van dc , 
met het onderhoud van 1 Jan. -31 ; benevens 
voor hel lounoodü leggen in '77 der  zomersluiling 
in genoemden overlaat. Aauw. 3 cn 4 Nov. g 
/27i0; 8o. het makeu van een peilput cu gebouwtje 
voor  eeue zclfregistreercudo peilschaal tc . 
Auuw. 3 cu 4 Nov, telkens te 10 uren. g 

ƒ 38  3o. het beteugelen cu nfsluitcn van eenige 
killeu tot voortzetting der  vorming van de Nicuwe-

e ouder do gemeenten Sliedrecht, -
. Aauw. 2 en 4 Nov., tc 10 uren, te be-

ginnen aau dc Zocteniclkskil. g ƒ31,700; 4o. 
het leveren cu inhangen van eon punr  houten deuren 
voor de schutsluis te St.-Audries. Aanw. 3 cn 4 Nov. 
Bandag /880O. 

Xuldwelde, door T. J. , bij . : 
het bouwen vau cen nieuw dwars voorgebouw, mid-
delhuis, bijscliuur eu arbeiderswoning. Aanw. 30 cu 
31 Oct.. vun 9—3 urou. 

, 9 Nev. 

, tc 21,, uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aau hot gebouw van het prov. best.: 
lo. het driejari g ouderhoud van de n 
op Texel g ƒ 6 0 00 per  jaar; 2o. idem van de 
werken der n tc Nieuwediep. g 
ƒ 26,000 per  jaar. 

, O . 

, tc 10 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van hef prov. best.: 
het bouwen vnn eene havonmccstcr.swoniug nabij  de 
Westsluizcn tc Neuzen, van een wachthuis nabij  dc 
Oostsluizen, liet verbouwen vuu het mugaziju met 
wachtkamer uun de Oostsluizcn tc Neuzen, van eene 
sliiisknechtswoiiiiig nabij  dc Westsluizcn tc Neuzen 
cn van ccne nabij  de hciicdcnsluis tc Sas-van-Gcnt, 
in 3 pcre. Aanw. 4 eu 6 Nov. : perceel 1 
/7A00, pcre. 2 r"5280, perc. 3 ƒ1310. 

, tc 12 ureu, door het miuisterie vun bin* 
neul. zaken, nau het gebouw van bot prov. bestuur: 
het ééujarig ouderhoud der  Willemsvaart, behoorende 
tot de werken vau don waterweg van Zwolle uaar 
zee. Aanw. 2 Nov. g ƒ 5060. 

, te 12 uren, door het ministerie van bin-
nenl. zaken, aan het gebouw van het pror . best.: hot 
vervangen der  Emperbrug door een gcmetscldcn wa-
terkcoronden duiker in dcc g van Apel-
doorn naur  Zutfen. 

, 14 Nev. 

Aasen, tc 12 uren, door  liet ministerie van bin-
nenl. zakeu, aan bet gebouw van het prov. bestuur: 
het driejari g onderhoud eu verdere werken ten dienste 
der n staande langs het Noord-Wil -
lem-kanaal, prov. , ged. '77, 79. Aanw. S Nov. 

g ƒ5525 per  jaar. 

Weenadag,  Nev. 

, ten kautoro der o -
delsvcrccniging : het muken, leveren on stellen van 
circa 1 miilioen . gegoten en geslagen ijzerwerken, 
tot ondersteuning der  vloeren vau het t pakhuis 
op Fijenoord. 

,  Nev. 

'a-llage, te 12 uren, door hut miuisterie van ko-
loniën , ton dienste der  Staatsspoorwegen op Java: 
dc levering van ijzeren pcrronovcrdckkiugeu on ijze-
ren luifels voor de stations vnn den spoorweg Soera-
baia- , benevens vun ijzeren kap-
spantcn enz. voor de werkplaats voor  dien spoorweg 
tc Soerabaia. . bij  den hoofdingenieur  voor de 
Staatsspoorwegen J. \V. Witsen Elias, te . 

, tc 12 uren. door don ontvanger der  reg. 
on dom., in c Gouden : het slechten van het 
bastion Blauwkop met de courtine ; 
liet vullen der  vestinggracht vóór dc reenterface van 
bastion Blauwkop ou dc , benevens het 
maken cu begrinten vun oen nicuwcu uitgang buiten 
de Brugpoort. c te verwerken hoeveelheden be-
dragen o. a.: ongev. 43,000 3 grondwork, 600 3 

breekwerk, 225 3 kiezel voor deu nieuwen weg. 
Aanw. l l Nov., tc 10 uren. 

, S  Nev. 

, tc 12 uren, door  don directeur  van 's s 
magazijn van mil. kleeding. uitrustin g euz.: de leve-
riu g van: 

3,500 . httlf-goudgalon voor  chevrons, in 7 perc, 
elk van 500 . 

250 . half-zilvcrgalon voor  chevrous, in één perc. 
45,000 hemden, in 9 perc, elk van 5000 stuks 
35.0  onderbroeken, » 7 „  „  „  5000 „ 
16,000 werkbroeken, n 4 „  „  „  4000 „ 
2S  handdoeken, , ? „  „  „  1000 „ 
12,000 vet- of wasdoozen, „  4 „  „  „  3000 „ 
14,000 eetketels voor inf., „  5 „  „  „  2800 „ 
14.0  kleerborstels, „  5 „  „  „  2800 „ 
15,000 schoenborstels, „  5 „  „  „  3000 „ 

, Sa Nev. 
, te 10 ureu, door bet ministerie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw vau het prov. best.: 
hot driejari g onderhoud van het Nederlandse!) gedeelte 
van het kaunal van Neuzeu, het zijkanaal naar de 
Axelschc Sassing enz. Aanw. S ou 20 Nov. g 
ƒ35 ,300 per  jaar. 

, ST Nev. 

, tc 12 uren, door  dijkgraaf on heem-
raden vau het ambncht c Vier , in 
hot : lo. het amoveeren cn recoustrueoren 
iu 1877 van 300 . -teenglooiing, cn het verhoogen 
en verzwureu vau dc dijkskriu u op dc nommers 20 cn 
21 bewesten ; 2o, dc levering van dc 
voor dit werk benoodigde rijsinatorialeu . 

p late  te bepalen datum, 

, door  voogdon van het -

verts-gusthuis : hot bouwen van cen nieuw gesticht, 
op het terrein bij  den Noordorsingcl. Teekeningen 
liggen bij  den architect . . Stoett Fz. 

Allooji van Aaiib̂ tediiî eii . 

Andel, 4 Oct.: het doen vau horstellingcu aan den 
toren; ingekomen 17 biljetten, als: 
O Bocrcvcld, to Besoijen, ƒ 1520 
P. Bos, „  Andel, „  1299 
J. Straver, „  idem „  1250 
T. , „  idem ,, 1240 
A. , „  idem „  1025 
A. , „ , „  950 
6. J. G. Tumpelaar, „ , „  944 
J. , „  Ammerzoden, „  925 
C. , „  Woudriohem, „  794 
G. van den Boezem, „  Gorinchem. „  789 

. Pankens, „  Woudriebem, „  783 
C. Verzeil, „  idem „  760 
Vau dc , „  Giesscn-Nieuwkerk, „  758 
G. Struik , „  Wuudrichcm, „  751 

. dc , „  Gorinchem, „  750 
J. van , n Pocderoijeu, „  744 
Brands, „  's-Bosch, „  687 
niet gegund. 

t i . i i i oc iu . i l i Oct.: het afdammen van den Schcl-
luiuschen Vliet cn het herstellen van den duikor ; ge-
gund aau J.  tc Gorinchem, voor  /1187. 

, 5 Oct.: het makeu vun een klinkerweg, hing 
317, broed 3 ; ingekomon 3 bilj. , als : 
J. de , te Soorendouk, f 2499 
P. , „  Veghel, „  2278 

. N. v. d. Berg, „ , „  2189 
gegund. 

Ut recht , 7 Oct.: het doen van vernieuwingen en 
herstellingen aan de n te ; 
minste iuschr. was J. \ van Wijngaarden, tc Oude-
water, voor  f

, 10 Oct.: do levering aau de artillerie-sta pel-
en constructicniugazijucn van lo. 607 kisten voor  punt-
graiinten van 12 . achtcrlaad, ten behoeve van den 
dienst iu ; ingek. 2 bilj. . als.-
W. n eu Zu., te , ƒ 5 
P. van Vliet, „  Woubruggc. „  2.46 

2o. idem van 001 kisten idem, ten behoove van duu 
dieust dor  marine iu ; ingekomen 3 
bilj. , als: 
J. van der  Spek, te , ii ƒ 3.03 
W. n cu Zu , „  's-Uagc, „  „  2.95 
P. van Vliet, „  VVoubruggo, „  „  2.43 
alles per  stuk. 

n , 10 Oct.: lo. do levering van 140 stuks 
71 . palen : Firma Wed. G. Sloeswïjk, to lammer, 
ü ƒ6.45 per  paal: 2o. idem van 150 stuks 41 . 
palen: P. Visser, tc Workum, ü f .94 per  paal j idem 
van 655 . 4 a 30 . planken : dezelfde, ü 8 
per J 3O. idem vau 44 . 10 u 25 . : 
T. W. Ovurmccr en Zu., tc , a ƒ 0.94 por ; 
idem van 170 . S ü, 20 . gording: dezelfden, 
ü  por

, 11 Oct.: het verbctoreu der  rivier  do -
mel tussehen Boxtel cn St.-Oedenrode cn deu Esschen-
stroom tussehen r cn Oistcrwijk , in  perc; 
iugok. 4 bilj. , als: 

. Boor, te Sliedrecht, ƒ 113,200 
G. O. Blom, „  Boxtel, „  105,080 
W. * Woijcrs, „  Tilburg , „  99,995 
Jacob , „  Puttershoek cu 

Jau , „  Strijen, „  96,180 
aan de beide laatsten onderhands aanbesteed voor 

ƒ 90

 11 Oct.: het niet bazalt bezetten van eenige 
gedeelten dijk nldaar; gegund aan F. , tc Grave, 
a ƒ1.96 per . 

Ame ide, 1) Oct.: de levering der  gedurende don 
winter  1876i77 voor het raadhuis en dc scholen be-
noodigde steenkolen; miuste iuschr. was Wed. A. 
Vermeiden, ii ƒ0 .775 per . 

, 11 Oct.: de bovenbouw voor  dc koninklijk e 
stallen, koetshuizen, manege enz.; ingekomen 15 bil-
jetten, als: 
A. Vcrmacs Wz., te , ƒ 434,000 
S. E  Tusscineijcr  Jr. , „ , „  420,000 
J. Verkoren, „  Voorschoten, „  394,763 
J. s en Zu.. „ , „  390,000 

. Wansink, „  Arnhem, „  389,740 
C. Bosman, „ , „  384,S00 

. A. J. Taverne, „ , „  369,500 
.1. Zaaijer  cn Zn., „ . „  360,000 
.1. A. , „ , „  866,984 
P. Vcrbruggon, „  Waddiuxveeu, „  364,041 
ff.  P. Teeuwisse, „ , „  362.860 
(i . . „  idom ., 359,999 
.1. C. Tom, „  idem „  359,000 

. J. van Zanten, „  idem „  357,940 
Gebr. Schipjicrs, „  idem „  854,000 

,  Oct.: het bouwon van eone broodfabriek 
met uaöbchoorci; iugek. 7 bilj. , als: 

. A. J. Taverne, te , ƒ 69,900 
(i. 11. van , „  Voorschoten, „  46,353 
J. Verkoren, „  idem „  45,454 
ff, . van , „ , „  45,388 
ff.  P, Teeuwisse, „ , „  43,259 
W. A. G. Jansen en 

. , „  Utrecht, „  39,738 
J. Zanijcr  cn Zn., „ , „  38,100 
geguud. 

, 11 Oct.: het bouweu vun eene onderwijzers-
j ; ingek. 2 bilj. , als 

C. Alkemadc, 
A. , 

te Noordwijk , 
, 

/ 8280 
„  6800 

/a lk, 11 Oct : het afbreken eener  bestaande cn het 
opbouwen ccner  uiouwc landbouwershuitiuge; ingek. 6 
biljetten, als 
Gebr. Woijs, tc Vollonhove, ƒ 8150 
J. Wellighagcu, „  Zwolle. „  7800 
J. A. van Eugbriuk . „ , „  7334 
11. vau Werven, ., idem „  7264 
0. , „  Zwolle, „  6585 
A. Bredewold, „  Berkum, „  5833 
gegund. 

, 11 Oct.: het aanleggen van een grintweg 
langs den hoogen weg, van den g naar 
den , lang ~  . ingek. 8 lui'. , als: 
J. Veldkamp, tc Bedum, ƒ 9900 
P, . , „  Groningen, „  9780 
W. B. , „  Warfhuizen, „  9769 

. ,1. n Jz., „  Groningen, ,, 9487 
. . Palstrn. „  Franeker, „  9274 

J. , „  Zuidwolde, „  9200 
. Boersma, „  Warfhuizen, „  9120 

A. J. Benninga, „  Bedum, „  8517 

, 11 Oct.: de levering vnn 430 . 
steenkolen leu bollOOVe van enkele ge meent e in rieh-
titigcn; geguud tuin h en Co., te Zierikzee, 
u ƒ 0.74 per . 

, 12 Oct.: het bouwen van eeu schoollokaal 
en onderwijzerswoning aldaar; ingekomen 12 biljet -
ten, als: 
J. J. , te Utrecht, ƒ 20,400 
J. A. van Nio, „  idom „  19,400 
F. J. Pijper, „  Zeist, „  19,340 
G. J . van Nie, „  Bunnik, „  19,200 
A. A. Wildborg , „  idem 19.137 
J. N. v. Wijngaarden, „  Oudewater. „  18,990 
J. van , „  Utrocht. „  18,840 
G. , „  Bunnik, „  18,397 
G. Beemer, „  Werkhoven, „  17,797 
A. Bons, „  Utrecht, „  17,120 
J. . de Vos, „  idem „  17,119 
J. de Vos Jr., „  idem „  15,778 

, 12 Oct.: het bouwen van een schoolge-
bouw, met bijlcvcrin g van het ameublement, voor 252 
kinderen, iugek- 1 1 hilj. , als: 
A. Boone, to Wissckerke, ƒ 16,590 

. de , ., idem „  16,569 
P. , „  Breskens, „  14,900 
ff.  do Beste, „  Goes, „  14,530 
W. J. v. d. Weert, „  idem „  14,520 
A. dc Beste, „  idem „  14,250 
Z. C. le Clercq, „ , „  14,200 
C. van Boven, „ , „  13,670 
J. v. d. Sandc Jz., „  idem „  13,480 
G. Windhorst, „ , „  13,400 
Th. van , „ , „  13,200 
B. den Exter  vau don 

Brink , „  idem „  12,793 
J. van , „ , „  12,695 
A. , „  idem „  12,566 

, 13 Oct.: het bouwen van een wachters-
woning eu het makou vun een ijzeren hok bij  het 
monument te ; iugek. 7 hilj. , als: 
E. , te Suppcmcer, ƒ 4466 

. . „  Grouingen, „  4323 
J. N. , „  Blijhuin , „  4258 

. , „  Eexta, „  4200 
E. v. d. Voort, „  Winschoten, „  4140 

. . dc , „  Groningen, „  4000 
A. Gcrdcs, „  idem „  3730 

, 14 Oct.: lo. de horbestratiug vau de stra-
ten iu Zuidwolde en Bedum; miuste iuschr. was J. 

, te Bedum, voor  /'3i)0. 
2o. hot bouwou van eeu lijkenbui s op het kerkhof 

te Ouderdcndam: minste inschr. was 11. , te 
Bedum, voor  f 410. 

, 16 Oct.: het maken van eenige aardo-
werkcu, ccne schutsluis, ccne brug cu eene sluis-
wuchterswoning, in dc veenderij c nieuwe Bullerwijk , 
ouder  beheer  vau den architect . Gosschalk; minste 
inschr. was A. G. deu Bocstcrd, te , 
voor ƒ 38,790. 

, G Oct.: de verbouwing en inrichtin g 
van een perecel der -
drukkeri j  in dc Wannocsstraat; minste iuschr. waren 
P. N. VvohT en Zu., le Amsterdam, voor  ƒ11,150. 

) 16 Oct.: het aanleggen vau een grintweg, 
van den prov. kunstweg tussehen s eu Oter-
duin. langs dc n tot de greus der  gemeeute 
Tcrmunteu, lang 5292 ; Jugokomeu 12 bilj. , als: 
J. Veldkamp eu 

J. , te Bedum, ƒ 25,100 
F. . , „  Groningen cn 

ff.  Bos, „  Zuidbroek, „  25,000 
. N. Pal en 

. , „ , „  24,780 
W. B. Uarkcma cn 

. B. , „  Warfhuizen, „  24,700 
J. . Uffelaar, „  Farmsum en 

A. C. . , „  Sliedrecht, „  24,400 
J. . s eu 

Th. , „ , „  24,000 
J. Suhreuder, „  Winkel, „  23,412 
J. van der  Veen, „  Zoutkamp en 

G. . Frik , „  Anjum, „  22,660 
. J. Sijdzcs, „  Farmsum on 

. Freese, „ , „  22,478 
. , „  Winschoten en 

_ . . , „ , „  21,240 
E. J. Brons cu 

J. .1. Brons, „  Wagenborgen, „  20,580 
G. Y Takeus, „  Zomerdijk cn 

. . de . „  Wagenborgen, „  20,280 
r i r e e h i , 17 Oct.: het verbeteren vau het verdedi-

gingswerk bij  den n Uitwog iu de stelling -
wijk ; minste inschr. was W. . Schram, te Sliedrecht, 
voor  ƒ217,070. 

Zwo l l e . S Oct.: het maken cn leveren van een 
ijzeren hamcigebint op de Vcchtbrug; ingekomen 2 
biljetten, als: 
A. , to , ƒ 799 
G. J. Wispclwey en Co.. „  Zwolle, „  786 

, 19 Oct: lo. bet makou eenor  kri b aan den 
linkeroever  van dc Waal by Nijmegen; ingekomen 2 
bilj. , als: 
G. J. , tc g en 

J. van Oiicn, ,, , f 32,846 
ff.  P. en e Vries, „ , „  31,960 

Jo. het maken eu stellen van 4 dukdalven in de 
n te Fijenoord; iugek. 5 bilj. , als: 

. , tc Capelle a . f 4217 
A. J. , „  Strijen, „  3720 
S. . Tnssemeijor, „ , „  3611 
G. . van , „  Amsterdam, „  3546 
P. A. A. v. , „ , „  3330 

, 10 Oct.: do levering van brandstoffen, ten 
bohoeve van de scholen enz., in 4 perc; rcor het 2e 
eu 3c perceel had iugeschreven J. Bax, tc Arnhem, 
ii  a*aga et) per . stecukolcugruis en 1T

0 ct. per 
. steenkolen. Voor  alle perc. G. Bougers, te Arn -

hem, perc. 1, korte tur f ƒ0 .77, lange id. ƒ0.73 per 
100 stuks; pere. 2, gruis , :

 1 0 B ct.; perc. 3, steenko-
len t' ; ct. per ; perc. 4, beuken blokjes ƒ 1 . 1 5, 
denuen id. ƒ 0 . 75 per  100 stuks: gogund. 

Vervolg der  Berichten en . 

. 
's-Gravenhage. Omtrent de aanvrage om 

concessie voor een trnmwayly n vnn het -
wegstation naar  Scheveningen is door den -
schen Gemeenteraad in beginsel beslist. B. en 
W. zijn uitgenoodigd do voorwaarden over te leg-
gen , waarop die concessie zou kunnen worden 
verleend. 

 Naar  wij  vernemen, heeft de -
nister  van Binuenlandsclic Zaken, in antwoord 
op ccne vraag van Burgemeester en Wethouders 
onzer  gemeente, verklaard: dat cr  bij  hem geen 
bezwaar bestaat tegen do goedkeuring van het 
plan vau den lieer  Stieltjes ter  verbreeding der 
Boompjeskade bij  «ie in aanbouw zijnde stadsbrug 
over de , wanneer het in overeenstemming 
zal zyn gebracht met de rechter  normaallij n der 
rivier , volgens daarbygevocgde aanwyzing. 

http://ii.ir.lie.lit
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— n de vergadering van den Gemeenteraad, 
den 19 deier  gebonden, werd het adres van in-
gezetenen betreffende dc tijdelijk e verondieping 
van den nieuwen waterweg naar zee behandeld ; 
een vijfta l leden van dien raad hadden een voor-
stel geformuleerd , o. a. strekkende dat het ge-
meentebestuur  zich alsnog wende tot 's s -
geering met dringend verzoek dc voltooiing van 
den Nieuwen Waterweg met meer  spoed te be-
vorderen en onder  aanbieding eener  bydrage in 
dc kosten, wanneer  binnen een bepaalden termij n 
de voltooiing bereikt zal zijn Na discussie werd 
bet voorstel gewijzigd en met 21 tegen 18 stem-
men verworpen. 

e Gemeenteraad heeft het maken 
van een plan voor  de pneumatische rioleering der 
gemeente opgedragen aan de ingenieurs-firma 

r en e Bruyn . 
r  den d is tot gemeente-archi-

tect benoemd dc beer  J. F. , te . 

n de werkplaatsen van Cail en Co. heeft men 
een aanvang gemaakt met het vervaardigen van 
den grooten vuurtoren , die opgesteld zal worden 
op de hoogten van het Trocadéro. n herinnert 
zich dat de vuurtoren op dc tentoonstelling van 
1867 slechts .Vi meters hoog was; die van de 
tentoonstelling van 1878 zal 127 meter  hoog zijn ; 
't zal dc hoogste wezen die tot dusverre ge-
bouwd is. 

e vuurtoren is besteld door de Engelsche 
, om te Plymouth te worden geplaatst. 

Zyn licht , rood en wit , zal men op zeven uur 
afstands in zee kunnen zien. n den toren wor-
den 10 kamers voor de wachters, twee provisie-
kamers , een ziekenkamer, een slaapplaats met 
een tiental bedden voor  schipbreukelingen ge-
bouwd; bovendien zal op een beweegbare schijf, 
op ongeveer 50 meters boven de oppervlakte van 
de zee, een inonster-reddingstoestel geplaatst wor-
den , dat het reddingskoord tot op een afstand 
van 8 a 10,000 meters zal kunnen werpen. 

n reddingsboot met volledige uitrustin g zal 
geplaatst worden onder  een loods, opgericht op 
den eersten omgang van den toren. n zal die 
kunnen laten zakken met een takel, dat door  één 
man gemakkelijk zal kunnen worden behandeld. 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor  Opmerker gelieve men, ter  voor-

koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

 o c l a c t i o 

van genoemd Weekblad. 

Tot Vi'i|<la{j-i»voii< l i i< ' i£«- i i u r e n 

worden advertentien voor  het eerstvolgend nom-

mer  aangenomen. 

Advertentie.. 

AANBESTEDING . 
e  der  Gemeente

zal  2 November 1876, 's namiddags 
1 ure, in bet openbaar  ten Gemeentehuize

Bestekken tegen betaling ter  Secretarie ver-
krijgbaar . 

-

e . 
Tot het  en  van ca. 

 kilogram  en
 tot ondersteuning der  vloeren 

van het Entrepótpakhui s op  worden 
vóór of op 15 November 1870 inschrijvingen in-
gewacht, ten e der E 

, Boompjes N" . 40, 
te

e bestekken en teekeningen zijn aldaar  te ver-
krijge n tegen betaling van ƒ 1 . 5 0. 

, zijnde eene 
algemeene bevattelijke beschrijving van zyne 
onderscheidene deelen, samenstelling en wer-
king met een aantal Platen en Tafelen. duur 

. VA N N , ledeel, 4edruk. Prij s 
ƒ 2 . 50 voor  ƒ 1 . 2 5. 

 Allereerste grunden

omgewerkt naar het h door r F. 
A. T. , 2 dln. 785 blad,, met 76(i 
platen, 3e druk , prij s ƒ 5 . 75 tydelyk vour 
ƒ 2.25. 

 met een Atiaa van 20pla-
ten, . A. v. u. SPEC . Pri js/5. j ( J 
voor ƒ 0.90. 

iPSf-* n zal denken , dat bekende degelyke 
werk van X vuor 00 Cent, dat is bepaald 
abuis; welnu doe uwe bestelling, voor 18 stui-
vers ontvangt men het boek en den Atlas bo-
vendien. 

k der  Aardrijkskunde , 
met geschiedkundige aauteekeningen, en eene 

t van den Sterrenhemel, ledeel, 4e druk . 
Prij s ƒ 4.00 voor ƒ 1.25. 

 en Ontwikkelin g van het En-
gelsche Volk. Geschiedenis van Engeland van 
den vroegBten tut op den tegenwoordigen hjil . 
2 deelen. Prgs ƒ 5.50 voor ƒ 2.25. 

, Uns link in vroegere 
tijdperken , l c deel. Prys fU.00 vour  ƒ 0 . 0 0. 
Te bekomen bij  Noordblaak le 

 en verder  alom. Brieven en geld franco. 

 ES S V»N
 /uilen onder  nadere goedkeuring van

üedeputeerde Staten van Zaid-llolland op g 
0 November  1870, des middags te twaalf uren, 
op liet gemeentehuis aldaar  in dri e perceelen aan-
besteden : 

1".

2".

e biljetten van inschrijvin g moeten uiterlij k 
op den dag der  aanbesteding vóór 's morgens elf 
uren precies ingeleverd zijn. 

e aanwijzing in loco zal geschieden op Zater-
dag 28 cn g 30 October, telkens van 11 
tot 3 ure, aanvangende aan de brug bij  de m 
te k aan den . 

Bestekken zijn van af Zaterdag 21 October  a. s. 
voor elk werk afzonderlijk , verkrijgbaa r  ter  Se-
cretarie eu bu'  den heei S E le 
's Gravenhage op franco aanvrage, met bijvoeging 
voor  bestek N" . 1 van ./ 1.— , N" . 2 ƒ 0 . 50 en 
vour bestek N" . 3 vau ƒ 0.25. 

 den 14 October  1876. 

Buraemeetter en Wethouder» voornoemd, 
F. A. 0. E , Voorzitter. 

W. VA N , Secretarie. 

Ontmanteling van . 

E 

. 
e ONTVANGE  der E en -

N te  zal op  den 16 
Novendter 1876, des middags ten 12 ure, in het 
logement »de Gouden , bij  de Gezusters 

S aldaar, in het openbaar 

: 

e te verwerken hoeveelheden bedragen 
onder  anderen: 

Ongeveer 42000 3 Grondwerk; 
600 » Breekwerk; 
225 »  voorden nieuwen weg. 

e besteding geschiedt hij  enkele inschrijving . 
t bestek ligt nil 28 October  1876 ter  inzage 

aan de kantoren der e en n te 
'$ Bosch , Venlo, Ngmegen en Grave, en is ann 
laatstgenoemd kantoor, tegen betaling van / — 
per exemplaar, te bekomen. 

e aanwijzing in loco zul gegeven worden op 
g 14 November  1876, des voormiddags 

om 10 ure. 

 Ontvanger roornoemd, 

. 

G 
Op Zaturdag den bira November  1876, des na-

middags ten 3 ure, aan het bureau van den Sectie-
r der j tot Exploitati e van 

Staatsspoorwegen te Breda van de levering van: 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art . 9 van de Voorwaarden. 

e Voorwaarden liggen van den 20'1**  October 
1876 ter  lezing aan het Centraalbureau bij  de 

e n te Utrecht en aan het bureau van 
den r te Hreda, en is op franco 
aanvraag op gemelde plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven door  den Sectie-
r te Breda, 

Utrecht, 19 October  1876. 

-
op 

G 24 OCTOBE  1876, 
in het T i m m e r h u i s te  naai-

 6
e voorwaarden liggen, op do gewone dagen 

en uren, ter  lezing op het bureau voor  de
selijke Werken enz., in het Timmerhuis en zyn, 
voor den prij s van 5 cent, verkrijgbaa r by 
Wed. P. VA N E en ZOON, Boekdruk-
kers in den , n" . 73. 

.  &, ZOON* , 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

k van , Specialiteiten in 
, , -

en . 

N VA N , 

E N 

V A , 
geefl berigt dat door  hnar tot eenige A ( . E N T E N voor  den 

verkoop van  zijn songesteld: 

S &  C°.  Amsterdam
E T  C°. , 

door  wie ook tot liet  inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel 
Nederland aangenomen op gelijke voorwoorden als aau de g N" . 3, te Amsterdam. 

Eenige Consignees voo d 

V A N N & . 

t 110/110,

n o T T E n u A r a . 

 VAN
V O O , 

v a n T l i . «r. E t e u t r e e n . t . 
S ^ B ^ C'alqiieerllnneii aan een zyde mat. geheel nieuw soort Calqueerpapier, taai 
wkr^W cn 8terk ,  Papier  lolle, Papier  quadrille millimetre, 
Papier  tin m dubbel gelijmd, Whatiuan, lloninr 
en alle andere Engelsche en e Teelten papleren. Extr a fijne Paeserdeoaen, Orléon 
pannen, Trekpennen, Stanffpanaera, Stippel- eu Areeermaehlne  vau geheel nieuw 
vinding. Tee ken ha ken en n met ebbeuliout bezet, O. 1. , \ekeruiau» 
verwen en Verwen in Tubes, Yerwpoijea * enz. enz. enz. , 

E 

. 
 EN S VAN BOT-

 zijn voornemens, op Woensdag den 1 en 
November 1870, des namiddags ten 1 ure, ten 

e alduur  aan te besteden : 

Alles nader  omschreven in het bestek en de 
voorwaarden met de teekeningen die. op de ge-
wone dagen en ureu, ter  lezing liggen op de 

 Secretarie eu het Stads Timmerhuis 
te , en ook voor  den prij s van > Cents 
verkrijgbaa r  zyn bij  Wed. . VA N E 
en ZOON, Boekdrukkers iu den Houttuin, n" . 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan ge-
meld Timmerhuis. e aanwijzing in loco zal plaat» 
hebben op g den 30 October  1870, des 
voormiddags van iOf/.t tot l l ' / a ure. 

E. . . 

T

Specialiteit van  ter  bewerking vau 

 en schetsen op aanceaije. 

Verwarming en Ventilering 
VAN (JEBOUWEN. 

e Ondergeteekenden bevelen zich aan voor 
het leveren van V E S G 

N door  middel van warme lucht, wurm 
water ot stoom. 

Boompjes, nieuw nommer 54, 

. 

S &  VAN . 
in , 

Nieuwehaven .\.zijde

Fabriek „d e e . 

l i n vei t ika l e en horizontale

 eni 

 en N vau Waterpas- a 
t - instrumenten. alle soorten van 

Equerres, Bakens, geijkte n 
Teekengereedschap, enz. enz. 

S &  C, 
 van  en

 Zinken
 in gegoten " 

gedreven Zink .  en
 vau  ent.,

 eni. 

Heeren  genieten korting. 

 te  wenscht tc koopt'» 

 eiu 
Aanbiedingen met prijsopgave worden from" 

ingewncht. 

A dr essen. 
Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
dri e regels  20.— 

Pleyeler  ek ('oinp, Amsterdam. Alle bounome 
lueuteii in cenwnt, gips, enz. Ponlaml-Cement a ƒ7.25 pen*1 

eeker  4 Buddlii-rh, Arnhem.

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

l E , te , 

Gedrukt by ü . W , VA N  &  C 9 te Arnhem. — All e stukken en advertentien te adresseeren aan den r  F. W . VA N T JGtn. te Arnhem. — Uitgave van . A . . 

Elfde . . 44. i Zondag 29 Octobe 1876. 

VOO

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Vcrechijii t fails* l'rij "  P "  uiannjcu f t.fia. n abonneert zich voor 

ecu r ... Afzonderlijk e  bij  vooruituc.tellilii c 15 ecats. 

Al l e stukken en n te n aan 

de e te Anthem. 

: 

Vuu 1—6 regela ƒ 1 . , verder  voor  eiken regel plaatsruimte 20 rent*  en 10cent», 

voor  een nommer  van het blad. Advertentien voor  liet buitenland 25eeut*perregel. 

N E N T S AA N E 
E , 

leder, die eeu blauwen maandag gestudeerd 
beeft in stellige wijsbegeerte en beeft hooren 

n van onze Polytechnische School, moet 
zich over  verwonderd hebben, dat aan die 

inrichtin g geen les gegeven wordt in algemeene 
jetebiedents, dien hoofdtak van de meest inge-
wikkelde en meest verhevene aller  wetciischup-
ien : sociologie of maatschappelijke natuurkunde 
ï wetenschap der  samenleving. 

Wel echter is er  een hoogleeraar  voor  stuats-
niishoiidkunde, een minderen tak van de sociologie. 
e g schijnt dus stilzwijgend te hebben 

aangenomen , dat bet vroeger  door de studenten 
genoten onderricht in geschiedenis voldoende is. 
Voor zooverre ik over  onze historische handboe-
ken kon oordeelen, beantwoorden zij  geenszins 
nan den cisch. n vindt er  vertellinkjes over 
liinnekende hengsten, koninklijk e bijzitten , ver-

en veldslagen, gesneuvelde generaals, veroverde 
andels en stukken geschut, enz., maar  byna 

s van hetgeen Augusle Comte, de vader  van 
lc sociologie en vun de stellige wijsbegeerte daar-

aan tot voorwaarde stelde ('). n 2 voltooide 
hij  het zesde en laatste deel zijner  philosophic 
positive. Twaalf jaren bad hij  aun dit werk ge-
schreven* j  had niet alleen de wijsbegeerte 

^ebouwd van elk der  bestaande vij f weten-
happen: wiskunde, sterrenkunde, natuurkunde, 

scheikunde, levensleer  — , wat reeds voor  elke 
dier  wetenschappen een hoogst merkwaardige ar-
 i was, maar  hy schiep ouk dc sociologie, eu 

verhief de geschiedenis cn staatkunde tot een 
wetenschap. j  bad nl. aangetoond, dat de 
maatschappij  evenzeer  onderworpen is aan jt>et> 
Un als de veelhoeken, cirkels, bollen, hemel-
liiliaiiieii , onbewerktuigde en bewerktuigde stuffen. 

j gaf het uanzijn aan de stellige wijsbegeerte 
en den genudeslug aan de godgeleerdheid en 
liiiveuiiatuu i kunde. j  had ontdekt dat elk volk, 
elke beschaving dri e tijdperken doorloopt: god-
geleerdheid , bovennatuurkunde, wetenschap. 

j vei bande uit de wetenschap de subjectieve 
methode of die a priori, en kroonde de objec-
tieve of die "  posteriori. Een slechte methode 

 gelijk slecht licht in de kunst: het geeft aan 
elk voorwerp een verkeerd aanzien. j  had be-
wezen , dat elke wijsbegeerte bare eigene zede-
leer, opvoedingsmethode, wetgeving, rechtsple-
j.\ng, enz. heelt en dat dus alles vernieuwd moest 
Borden. j  had nnwedcrleghuur  doen uitkomen, 

 in deu schakel der  geschiedenis niotü gemist 
ki.n worden, dat elk heden ontsproten was uit 
elk verleden, cn dat de geschiedenis van den 
aiding op kleine schaal de geschiedenis is vau 

ineiischhcid. Gelijk deze zich ontwikkeld heelt 
duur de opeenvolging en samenwerking van al 
de /es genoemde algemeene of abstracte of zui-

wetenschappen, en geen enkele kan missen, 
bi-hoort ook elk behoorlijk harmonisch ontwik-
keld menscb de hoofdwaarheden van al die zes 
Wetenschappen iu merg cn been te hebben op-

. 

e stichter van onze Polytechnische School 
'iju t dit niet te hebben begrepen. En dit wan-

begrip doet vermoeden, dat bij  ook aan het on-
derwijs in de overige vij f hooldwetenschappen 
geen wysgecrige eischen heeft gesteld, dus dat 
du geschiedenis vun haar  evolutie uf noodwendige, 
langzame ontwikkelin g er  niet wordt ouderwezen 
(aangenomen, dat er  in elke vau die wetenschap-
pen overigens voldoend onderricht wordt gegeven). 

 het algemeene te kennen, begrijpt men 
 bijzondere gebrekkig. Comte had aangetoond, 

Jat de jongere,'  verhevener  wetenschappen in 
bare kindsheid slechts afhangen van de oudere, 
maar  dat later  bet verband wederkeerig is en de 
üudcre ook afhangen van de jongere (f). By 
oorbeeld: sinds de ontdekking van despectraal-

(') Zi'll' - Vou d l ilat er  geen wijsb^-eertu 
-i-i'lii.-itciii- . in n spm-kt va» oudi-rwerut-u , diu üaar 

i un, mouten blijven. 

(fj  Ue Yvinkundi : bemoeit zicli *lvc.it a met gutalluu , uit-
-  linullnii l en , maar niet mot zwaarte, warmte, 

. e natuurkunde, die juist iu liet byzouder  over  zwaarte, 
, enz. i i i , moet ook rekcuiii g lioudeu met ge-

i , de uitgebreidheid der  lichamen, euz. u uatuur-
kunde l,< i t uiet* te makeu met verbinding en untbiudiag 
JiS tie liehameu, maar de »cheiknudc> waarvan zij  hel ou-

i ziju , kun niet in gebreke blijvc u ook de zwaarte eu 
*uderc jil n -j-eln i!ueii-i'h:i]i|.r n der  lieliuuieti iu aanmerking 
 nemen. e nclieikuude houdt zich vreemd aan het leven, 

- de levensleer  kan uiet onkuudii t blijven van de che-
"u-i'h e verbindiugeu der  lichamen. o biologie kau l«-
nfcl d worden zonder  keunia van de geschiedenis 

geschiedenis der  inaat-
" : i l l ' i ' i j . maar de «oeioloog, die weel, dat de maatschappij 
"' "  levend urgauisme is, behoort de neltcu der  biologie te 

uueu, 

analyse trekt de sterrenkunde voordeel uit de 
natuurkunde. 

e weinig beschaafde mannen zijn er  in Neder-
land, die aan de voorwaarden van Comte vol-
doen! e weinigen onder  onze wetgevers ken-
nen <te huofdwuarliedeu van de zes hoofdweten-
schappen! 

Comte verwachtte vooral, dat de geneesheeren 
cn dc leerlingen der  School zich 
zijne wijsbegeerte zouden eigen maken. e eer-
sten weten te weinig van wis- en sterrenkunde, 
de laatsten te weinig vun levensleer; heide groe-
pen weten byna niets van sociologie. 

e onkunde is verderfelijk , want zij  leidt tot 
dwalingen, /oo eeu enkele afwijkin g vnn de ge-
zondheidsleer  reeds bedeukelyke ziekten kan doen 
ontstaan, hoeveel kwaad moet dan niet voorkomen 
uit dc onkunde onzer  wetgevers! Een regeerder 
zonder  stellige wysbegcerte is een stam zonder 
kruin , een lichaam zonder  hoofd. e stellige 
wijsbegeerte is gelijk een benedenrivier, gevoed 
door zes hoofdtakken. Onze wetgevers gelijken 
op ingenieurs, die haar  willen regelen en beteu-
gelen door  stuwen en vergaarkommeii, maar  zelfs 
hel beslaan van de zes bergstroomen niet ver-
moeden noch veel minder  het régime kennen. 

Een andere vergelijking. Gy zijt ziek. Gy hebt 
de keus tusschen twee even scherpzinnige artsen, 
waarvan de een een empiricus is. j  hepualt zich 
met u te zeggen : >steek de tong eens uit!" , daarna 
schrijf t hy eeu recept en bidt , dat God u geneze. 

e ander  daarentegen heeft een grondige studie 
gemaakt van de levensleer, ontleedkunde, schei-
kunde; hij  onderzocht uw erfelijk e gebreken, uw 
ziel, uw lichaam, uw opvoeding, uw omgeving, 
uw leefwijze, uw woning, uw vorige kwalen, enz. 
en eerst daarna geeft luj  eeu raad. 

Onze meeste wetgevers, kiezers, krantenschryvers, 
euz. gelijken up den empiricus. Verr e van mij  de 
kwakzalverij , door te willen gaan voor  een positi-
vistisch wysgeer, maar ik sta verbaasd over de 
drieste onkunde van de meeste zoogenaamde staat-
kundigen. Gelukkig herstelt de natuur  veel mis-
slagen. Onze ingenieurs hebben vooreerst de keunis 
van de hoofdwaarheden der  algemeene weten-
schappen noodig in bun werkkring , hun rak. k 
wees er  reeds op, dat een sterrenkundige, die 
niets weet van de spectraal-unalyse, niet berekend 
is voor  zijn tuak. Zoo zul b. v. ook dikwijl s een 
ingenieur  verlegen staan, die de hoofdwaarheden 
van de scheikunde niet kent, j a zelfs van de le-
vensleer, want hij  wordt soms geroepen tol liet 
beheer van aanplantitigen. Onder  mijne eerste 
werkzaamheden op Java behoorde het opzicht over 
een buomkweckery te Willem . 

Eveneens zal h(j  socioloog moeten zyn. Vooreerst 
heeft bij  altyd te doen met menschen, soms met 
een geheel korps, waarover  liy de eer  geniet het 
bevel te voeren. r  ook in ander  opzicht komt 
hem de kennis van de sociologie te stade. y 
voorbeeld, het vraagstuk van aankoop der  spoor-
wegen door  deu Staat is thans nan de orde van 
deu dag. Er  is een school van staatshuishoud-
kundigen , die beweert, dut alle centralisatie 
noodwendig gepaard gaat met beperking van de 
vryheid van den individu . k verzoek den auu* 
hangers van die school iu het pas verschenen 
werk van :  de philosophic po-
sitive et de sociologie contemporaine het hoofdstuk 

 Centralisation eens tc lezen. Wat mij  betreft, 
ik keu geeu opstel, dat meer  blij k draagt van 
klemmende, scherpzinnige, diepzinnige bistoriscb-
wijsgeerige beschouwing. 

Een ander  vraagstuk der  ny verbeid. Onze reac-
tionairen klugen, als in ludie de lijfeigenen of 
gemeentenaren »proletariërs" worden. n leze 
iu het aangehaalde werk het hoofdstuk:
dustrie moderne cn in bet tydscbrift
positive de opstellen van Wyroebof over de -
sische boeren. Elke overgang van een maatschap-
pelyke jdiase tot een andere gaat vergezeld van 
storingen, (') van verlies. r  het goede, de 
winst, heeft de overhand. 

Toen de gilden afgeschaft werden, waren de 
gezellen niet meer  zeker  van loon. Verlangt even-
wel een hunner  naar  de achttiende eeuw terug? 
Wy allen hebben pyn moeten doorstaan om tan-
den te krygen. Wie onzer  betreurt den tande-
loozen lei ' i t i j i lAl lee n drage men zorg die over-
gangen zooveel mogeiyk aau de natuur  over te 
laten, niet ze te verhaasten door  blinde maatre-
gelen. 

Uovendien behooren de ingenieurs de sociologie 

(*) Of weldadige ouiweuteliugeu, vtcl te onderscheiden van 
schadelijke tauwenteliugeu, die tc vergelykeu üiju met ziekten, 
t gevolg vau eigcu scliuld. 

tc beoefenen , omdat zij  eerlang in grooteren ge-
tale in de wetgevende macht zullen worden ge-
roepen. t tijdvak van verovering, van voor-
recht, vun geloof gaat onder; het tijdvak van 
vrede, van arbeid, van nijverheid, van weten-
schap snelt eeu schoone toekomst tegen. 

Tot heden hadden de god- en rechtsgeleerden 
het hoogste woord. God- en rechtsgeleerdheid 
zijn geen wetenschappen. n 1789 telde de Na 
tionale Vergadering te Versailles onder  1200 leden 
bijn a 800 advocaten. r  kent de treurig e ge-
volgen. e tegenwoordige Assemblee bevat ge-
lukki g wederminder  pleitbezorgers dande Cham-
bre introuvable van 1870. 

r  ook iu zyn huiselijken krin g zul de inge 
nieur  weldadige vruchten plukken van de stellige 
wijsbegeerte, want zij  leert hem, dat het gevaar-
lijk  is het hoofd en het hart van een kind te 
vullen met godgeleerde en bovennatuurkundige 
begrippen en geloof. 

n zie. wat de physioloog n daarover 
schrijf t i a de twee jongste alleveringen van -
tle's tydschrift . 

r  beschaafd Nederlander weet uit -
tuli' s ldéen, hoe hij  daarover  denkt. Niemand 
ten onzent beeft met meer  talent de meeste stel-
lingen van het positivisme bepleit. j  is dan 
ook op gelijke wijze bejegend geworden uls Comte. 

e wyibegeerte leert ook, dat de geschiedenis 
van den mensch op kleine schaal de geschiedenis 
is van de menschheid, dat dus bij  beiden de ont-
wikkelin g bestaat in navolging van de natuur , 
in opklimmin g van het eenvoudige tot bet samen-
gestelde, «au het byzondcre tot het algemeene, 
van het concrete tot het abstracte. Zij  is dus 
een richtsnoer  hij  het ouderwijs. Als gy begint 
met een achtjari g kind te leeren schrijven: ba, 
lie, bi, bo, bu, enz., begrypt bet daarvan het 
nut niet en zul niet vau harte zeggen: 

n spelen is leeren, 
n leeren is spelen, 

maar als gij  het leert schrijven: papa, mama, 
bébé. , Anna, e enz., is het gelukkig met 
zijn aanwinst. t gy soms uw kind van acht-
tien maanden het spreken door tc beginnen met 
ba, be, bi , bo, bu? 

Nemen wy de aardrijkskunde . n vele hand-
boekjes vangt men aan met het zonnestelsel en 
met afstandscijfers, die zelfs volwassenen doen 
duizelen. e zoo dc natuur? Zeilde de 
eerste wilde onmiddellyk den aardbol om? Neen, 
hij  nam zijn hol op of den boom, waarop hij 
huisde, daarna den naastbij  zijnden boom, enz. 

e gij  desgelijks. Begin met bet huis, waarin 
gij  woont, daarna de straat, vervolgens de stad, 
het district , de provincie, het vaderland, het 
werelddeel, den aardbol, en kli m op tot het zon-
nestelsel en het hemelruim. Gy kunt bij  de be-
schryving van de stad spreken over  den burge-
meester, by die van de provincie over  den pre-
fect of commissaris des konings, en zoo opklimmen 
tot het staatsbestuur. t kind krygt dan besef 
vau solidariteit. Zoo guat ook de natuur  te werk. 

t kind en de wilden hebben geen begrip van 
vaderlandsliefde of liefde tot het inenschdom. Zij 
kennen slechts liefde vuor  zich zeiven, daarna 
voor  hun gezin. 

e stellige wijsbegeerte voorkomt soms echte-
lijk e onmin door  een eind te maken aan het on-
wetcnschappelyk schermen met de »emancipatie" 
van de vrouw. e natuur  bestemde haar tot 
ontvangen, niet tot scheppen. e grootste kracht 
beeft de langzaamste ontwikkelin g noodig, en de 
maagd ontwikkelt zich snel. e anthropologic 
leert, dat de vrouw, uit het oogpunt der  vormen 
en vet houdingen van schedel eu gelaat, tusschen 
den man en het kind staat. e waarheid blijk t 
ook uit een vergelyking ven het getal roode en 
witt e bloedbolletjes. Zelfs het plantenryk toont 
de betiekkelyke minderheid vun 't vrouwelij k ge-
slacht. s les plantes monoiques les fleurs 
males absorbent plus d'oxygène que les fieurs 
femelles ,  biologie, p. l l ü j . 

Comte heeft in zyn brieven aan l nog an-
dere bewyzen aangevoerd en terecht beweerd, 
dat de onhandige pleitbezorgers van dc zwakke 
sekse haar en zich zelvon een grooten ondienst 
bewijzen, want zy zoude, bij  gelijkstelling, in 
den stryd om het aanzijn bezwyken, en het 
inenschdom zou uitsterven. 

t hare onvruchtbaarheid in het scheppen niet 
ligt uan de opvoeding, blijk t uit haar  yverigzin-
gen cu pianospel, zonder  dat /.ij  ooit met , 
Beethuven en anderen koude wedijveren. , 
Nederland, Sept., 1870). Zy mist het scheppend 
genie van een Boeddha, een Confusius, een Jezus, 

een , een Spinoza, een Watt , een Ste-
phenson, een , die toch nooit een hoogere 
burgerschool bezochten. 

n vreest een enkele, dat verspreiding 
van de stellige wijsbegeerte spoedig een eind zou 
mnken aan 't koningschap. é gevoelt zeer 
veel achting voor  Engeland en verklaart , dat de 
regeeringsvorm van weinig gewicht is, mits slechts 
de vryheid van gedachtenwisseüng gewaarborgd 
blijve. t walgingwekkend bejag van de volks-
gunst in de republieken doet velen tevreden zijn 
met eeu monarchie. 

Elke onpartijdig e regeering behoorde de stellige 
wijsbegeerte aan te moedigen, want de positivist 
wil slechts evolutie, geen revolutie; hij  behoort 
tot geen enkele sekte of partij : hij is verdraag-
zaam en rechtvaardig jegens elk verleden, zelfs 
jegens de godgeleerdheid en bovennatuurkunde, 
ja , zelfs jegens de middeleeuwen. 

n heeft, naar  aanleiding van Cuypers'voor-
keur  voor  Gothische bouwkunst beweerd, dat de 
middeleeuwen een tij d van barbaarschheid waren. 
Elk tydvak is de zoon van het vorige en de vader 
van het volgende. n vergelyke de beschaving 
by den aanvang van de  met die van 
476. Waaraan was die vooruitgang te danken? 
Aan de middeleeuwen ) s de pop dood, 
terwij l de rups een vlinder  wordt? Comte is de 
eerhersteller  van de middeleeuwen; é is zijn 
waardige discipel. 

n heeft gelijk met niet tot het verledene te 
willen terugkeeren, maar  dat verleden had recht 
van bestaan. n be)a«tere het niet. 

n vereere uit een historisch oogpunt wat 
men verwerpt uit een dogmatisch. Elke bouwkunst 
is de uitdrukkin g en het schrift van haren tyd 
(Zie Chateau, Histoire et caractères de V archi-
tecture en  Een juweel van een positivi-
tisch boek, in keurigen stijl geschreven, met 
keurige letter  gedrukt, van 145 keurige hout-
sneden voorzien. Prys 7 franken. 620 bladzyden.) 

e domkerk te Straatsburg vindt haar  wedergade 
niet onder  de barbAren of Chineezen of , 
evenmin onder de Assyriers, Egyptenaren, Jo-
den , enz. 

e stellige wijsbegeerte rust op wetenschap, 
en deze veroudert niet. , sinds dui-
zenden jaren groeide zy steeds aan. Gelyk de 
tyd is zij  altyd jong en fhsch. Onze grondwet, 
onze kieswet, ons belastingstelsel, de aanvulling 
van onze legermacht, de onbillyk e verdeeling van 
staatsgelden voor de scholen van ryken en armen, 
onze parasitische koloniale staatkunde zyn belee-
digingen van de wysbegeerte. 

Van de stellige wysbegeerte kan gezegd wor-
den , wat prof. Biot in een les over  de electro-
logie getuigde: »Ue onderwerpen, die er  mede 
in verband staan, zyn zoo talrijk , dat men slechts 
behoeft te bukken en te grypen." r 
panaceura is er  niet. 

Wat men nu onderwyst, is dikwijl s slechts een 
opeenstapeling van byzonderheden, die de leer-
ling -"in - niet recht begrijpt , de eene na de an-
dere opgedischt zonder  plan, zonder  samenhang, 
zonder  overzicht, en zonder  dat haar  uitgangs-
punt en doel worden aangetoond en verstaan; 
een dorre, ydele opeenhooplng van onbeteeke-
nende formules, die inderdaad slechts een con-
ventioneele waarde hebben. Van daar  ook die 
ufgunst tusschen de klassen eener  Academie van 
Wetenschappen. n doet in groote haast en 
bont dooreen gemengd kundigheden op voor 
eiamens, die eerder de oppervlakte en de schyn 
der wetenschap zyn dan de wetenschap zelve. 

e stellige wysbegeerte leert, wat wetenschap 
en hoe zy, zoo vruchtbaar en zoo zeker, 

zich onderscheidt van de gewaande wetenschap 
en van ydele praalzieke geleerdheid, want weren 
is vooruitzien. 

Wat in de wetenschap van het hoogste ge-
wicht is, zyn hare wysgeerige en maatschappe-
lijk e eigenschappen, en juist dit wordt het 
meest verwaarloosd en miskend. 

Tc midden van de tegenstrydigheden tUBSchen 
leer en handeling, van die weifelingen en on-
trouw aan beginselen, die zulk een droevigen 
stempel drukken op onzen tyd, is de stellige wys-
begeerte de eenige bron van vaste, onwrikbar e 
overtuigingen, die ons voeren tot een onwankel-
baar  gedrag en ons gelyk doen blyven aan ons 
zeiven. 

, die zooveel mogelijk goed wil doen, ge-
voelt, dat de beste wil ter  wereld alleen niet 
voldoende is; op elk gebied moeten de geest en 
de inspanningen van het verstand den aard en 
de voorwaarden van bet te verrichte goede uanwy-
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zen , en vooral de middelen om het te volbrengen. 
Al s men de ontwikkelin g van Comte's denk-

beeld volgt, erkent men, met onuitsprekelijke 
voldoening, dut de wetenschap niet alleen licht 
werpt op den geest en dc middelen aun de hand 
doet om te geraken tot het doel, dat men op 
het oog heeft, maar  ook ons de voorwerpen doet 
kennen en op hun rechten prij s stellen, die het 
meest onze vcreering en liefde waard zijn , cn 
ons hart bevredigen e Blignières). 

t algemeene onderwijs, dat de stellige wijs-
begeerte geeft, voegt aan een ieder, aan de ur-
men , aan de rijken , aan den geringsten hand-
werksman . uan de best opgevoede geesten, kun-
stenaars, dichters, wijsgeeren , nau de vrouwen 
zoowel als aan de mannen. Zij  is het nieuwe 
Evangelie, de blijd e boodschap vnn de negentiende 
eeuw. Zij  prikkel t den dorst naar  kennis en den 
hartstocht voor  arbeid; zij  voldoet aan onze be-
hoefte aan klaarheid in allen. 

e stellige wijsbegeerte verkwist het leven, 
dut zoo kort is, niet uan ijdele, eeuwig onvrucht-
bare droomcrijen over  godgeleerdheid en boven-
natuurkunde, noch over  die oneo-meta/digst'eu", 
die zich materialisme en monisme noemt. 

Zij  weet, dat alleen het bel rekkelijke voor  den 
geest open ligt en dat het nbs<dute voor  ons ge-
sloten blijft . Zij  sluit alles uit , wat onbewijs-
baar  blijft , omdat bet niet kan worden getoetst, 
en alles, wat totbeden onbewezen bleef. Zij 
loochent daaromtrent niets, maar  zij  beweert ook 
niets. Zij  laat zich evenmin in met scheppende, 
besturende atomen als met een scheppenden, 
besturenden god, want de mensch heeft nooit 
iets zien scheppen, hij  heeft nooit iets anders 
bijgewoond dan vervorming van stof. Een god-
loochenaar  is op zijne wijs een godgeleerde. Zi j 
spreekt niet over  onsterfelijkheid, want nooit is 
een doode teruggekeerd om daaromtrent getui-
genis af te leggen. Zij  vraagt niet naar  den aard 
der dingen, maar  naar  hunne eigenschappen, niet 
uaar  het waarom, maar  naar  het hoe, noch 
naar  het begin en het eind van 't heelal. 

Besluiten wij  met de schoone woorden van , 
mij n meester, wien ik reeds zooveel ontleende: 

e stellige wijsgeer  bewandelt een smal, 
maar  vertrouwbaar  pad, aan beide zijden om-
zoomd van dc afgronden vun godgeleerdheid , bo-
vennatuurkunde, spiritualisme, spiritisme, atheïsme, 
materialisme, monisme."  En elders: j  be-
woont een klein eiland, dat, bij  eiken golfslag 
van den tijd , aangroeit door  de aanslibbingen 
van de wetenschap, maar  omringd blijf t van een 
eindeloozen oceaan, dien hij  niet vermag te be-
zeilen , want hij  mist daartoe vaartuig en kompas." 

Holle, aan 't  van Geneve, 

30 Sept. '76. 

S. E. W. A VAN . 

E N T N -
STAATSTOESTAN  VA N . 

t eerste diepgaande vaartuig is vóór eenige 
dagen rechtstreeks van Amsterdam door  het nieuwe 
kanaal naar  zee vertrokken. 

Over  dit feit jubelt , eu niet ten onrechte, de 
hoofdstad des , en gebcel Nederland stemt 
daarmede in. Waarschijnlij k zal nu binnenkort 
de feestelijke opening vun dien waterweg plaats 
hebben. 

e gebeurtenis, hoe heuglijk ook, heeft ech-
ter, onzes inziens, voor  Amsterdam huro schud uw-
zijde; wij  wenschen dit hier  in groote trekken 
uan tc tooncn. 

e waterstaatstoestand van Amsterdam, die 
geheel beheerscht wordt door  het Noordzeekanaal, 
is nooit schitterend geweest, maar  zal door  de 
voltooiing van dat kanaal slechter  worden. Voor 
het bewijs dezer  stelling zouden wij  kunnen vol* 
staan met te wijzen op het onverbiddelijke feit, 
dut overal waar  een enkel kanaal dienstbaar 
geiuaakt wordt aan scheepvaart en afwatering, 
deze beide belangen met elkander  strij d voeren, 
en dat zulks dus ook hier  het geval moet zijn. 
Wi j  willen echter  trachten voor  sommige lezers 
de zaak nader  uiteen te zetten, te meer  daar 
de voor  Amsterdam zoo belangrijke quuestie van 
de wuterverversching der  grachten natuurlij k ook 
t<-i- sprake moet worden gebracht. 

Vooraf zij  nogmnnli opgemerkt, dat de stads-
grachten een deel uitmaken van het Noordzee-
kanaal; d. i.: in den tegenwoordigen toestand zijn 
de verschillende n steeds geopend. 

a scheepvaart nu van Amsterdam is in het 
geheel niet afkeerig van een hoog kanaulpeil, 
maar  verlangt geene hinderlijk e snelheid iu het 
naauwe proflei , cn zeker  bet allerminst in de 
Noordzeesluizcn. 

Voor  de bewoonbaarheid van Amsterdam is 
noodig, dat de stad niet onder  water  gezet, of 
althans het grondwater  niet te hoog opgevoerd 
wordt ; zij  vordert , dat bet peil van den stads-
boezem niet rijs t boven 0.30 . - J - Al ' . Evenzoo 
zullen de besturen van de op het kanaal loozende 
polders zich krachti g verzetten tegen het over-
schrijden vun ecu muximumpeil. n kun niet 
worden voldaan zonder  afwatering, en deze brengt 
strooming voort. 

t zal geen nader  beloog behoeven voor  ben, 
die met den lokalen toestand bekend zijn , hoo 
vooral hier  in sommige jaargetijden do belangen 
van scheepvaart en afwatering met clkunder  in 
strij d tullen zijn. 

Eu nu komt bovendien dc waterverversching 
met hare bijzondere eischen de zaak nog ingewik-
kelder  maken, meenen sommigen misschien. 

t tegendeel is bet geval; deze vorschijnt als 
eeu reddende engel, zoodat Amsterdam zich ge-
haast zal hebben, om hetgeen dit op zich zelf 
reeds zoo overwegend belang vordert , totstand 
te brengen vóór de voltooijing van het Noordzee-
kunaal. Ware dit zoo, wij  zouden de hoofdstad 
gelukwenschcn, en deze regelen niet schrijven. 

Zoowel de bekende , uls 

de r  der  Publieke werken, zijn  veel 
verschil van meening hierover  eenstemmig, dat 
voor  de watenrerverscbing der  grachten gevorderd 
wordt eene stoombemaling metsluizen te Zeeburg; 
welnu, wanneer  dit werk thans gereed ware, zou 
Amsterdam gevrijwaard ziju voor  een toestand, 
die, zooals blijken zal, geenszins benijdenswaardig 
kan wordeu geacht. 

Wi j  zullen nu achtervolgens met enkele woor-
den aantoonen, dat de tegenwoordige water-
staatstoestand van Amsterdam slechter  wordt ten-
gevolge der  voltooiing van liet kanaal, en dat 
de voor  waterverversching gevorderde werken , 
daarin verbetering kunnen aanbrengen. Ten slotte 
zal bet een en ander  wel aanleiding geven tot 
enkele opmerkingen. 

e nieuwe waterweg, genaamd bet Nojrdzee-
kanaal. tevens boezem voorde aangrenzende pol-
ders en waterschappen, en uls zoodanig bestemd 
om eene groote hoeveelheid water  naar  zee tc 
voeren, is grootendeels verkregen door  afsluiting 
te Schellingwoudc en door  inpoldering vun het 
voormalig , dat door  deze bewerking tot onge-
veer  '/„  van zijn oorspronkelijk oppervlak terugge-
bracht ïs. t aftappen vau dien boezem kun ge-
schieden op de Noordzee door  sluizen, op de Zuider-
zee eveneens door  sluizen en door  stoomwerktuigen. 

j  aanhoudenden regen, zooals in bet najaar  dik-
wijl s voorkomt, zullen groote hoeveelheden water 
op dien boezem worden uitgestort, waarvan het 
gevolg is eene krachtige strooming hetzij  oo*t-, 
hetzij  westwaarts, vooral wanneer  de buitenwater-
standen gunstig zijn voor  dc natuurlijk e loozing. 

Bestond daartegen totnutoe geen bezwaar, de 
stand van zaken wordt echter  geheel gewijzigd, 
zoodra het kanaal voor  de scheepvaart zal wor-
den opengesteld. t spuien door  de Noordzec-
sluizen, die veel meer  water  kunnen afvoeren 
dan de Oranjesluizen met de stoomwerktuigen, 
zal dan moeien worden gestaakt, want dat spuien 
zou het kanaul eenvoudig onbruikbaar  maken 
voor  "de groote scheepvaart naar  de Noordzee. 
Ergo kunnen wij  zeggen: het kanaal loost al-
leen op de Zuiderzee, zoodra liet voor  de scheep-
vaart wordt opengesteld. En daar  de waterstan-
den op bet oostelijk J slechts zelden natuurlijk e 
loozing toelaten, en dan nog met een gering ver-
val van enkele centimeters, zoo blijven de stoom-
werktuigen te Schellingwoude nagenoeg bet eenige 
middel om bet overtollige water  te verwijderen, 
d. i. om het Noordzcekanaal op peil te houden. 

leder, die de krachtige werking dezer  kostbare 
 kent, zal echter  de overtuiging 

hebben, dat zoodoende wel wat veel van dezen 
gevorderd wordt; wij  steramen daarmede in en 
vreezen zelfs, dat zij  in het natte jaargetijde niet 
zullen kunnen beletten, dat de waterstand inliet 
kanaal, dat, gelijk wy opmerkten, een betrek-
kelyk klein oppervlak beeft, snel rijst , bet ofïl-
cieele peil van 0.50 vaarwelzegt, en tot het 
beroemde AP terugkeert. 

e gevolgen hiervan zullen zijn watersnood te 
Amsterdam, daur  de stadsgrachten deel uitma-
ken van bet kanaal, en groote beweging onder 
de belanghebbende polderbesturen, daar  hun steeds 
een peil van - r  0.50 beloofd was, maar  die toch 
het kwaad zullen blijven verergeren oraet door 
te malen." 

Wi j  nemen echter  afscheid van deze heeren, 
omdat we alleen den toestand van Amsterdum wen-
schen te bespreken. r  zal dus, indagen van 
aanhoudenden regen, waterbezwaar  beerscheii met 
al de gevolgen van dien, vooral in de laagge-
legen stadswijken, waar  de bodem gedrenkt en 
de kelderwoningen gevuld zullen worden met het 
zeer  onreine grachtwater, om geene sterkere uit-
drukkin g te gebruiken. Wi j  zouden van harte 
wenschen, dut deze voorspelling niet bewaarheid 
werd, maar  is dit niet het geval, dan kunnen 
slechts twee middelen in aanmerking komen om 
het kwaad te keeren, die echter  beiden hunne 
bezwaren medebrengen. 

n kan nl., bij  een zeer  hoog kanaalpeil, tij -
delijk door  de Noordzeesluizen spuien, maar  ten 
koste der  scheepvaart, die dun feitelij k zul zijn 
gesloten. t is toch niet aan te nemen, dat 
groote schepen bet nauwe kanaal kunnen bevaren 
of de Noordzeesluizcn passeeren, bij  eene sterke 
strooming door  die sluizen. Trouwens een paar 
leden der e hebben zich hier-
van persoonlijk overtuigd, en het in hun rapport 
geconstateerd. 

Wi l men dit middel niet toepassen, dan kan 
in overweging genomen worden de verschillende 

n te sluiten, , dc gemeenschap tus-
schen den stadsboezem en het kanuul te verbre-
ken , ten koste niet alleen van dc kleiue scheep-
vaart, maar, wat van grooter  belang is, ten 
koste van de verversching van het water'  in de 
grachten. e doorstroom ing van den stadsboe-
zem inet verscb water, die geen enkelen dag kan 
worden verzuimd, zonder  Amsterdam uau de groot-
ste gevaren bloot te stellen, wordt tegenwoordig 
verkregen door  vervuilin g van het kanaal, nl. door 
het inlaten van water  uit het oostelijk J dooi-
de sluis aan den mond der  Nieuwe Vaart , welk 
water  een uitweg vindt door  de n op het 
kanaal. Wrorden deze laatsten gesloten, dan is 
het duidelijk , dat van eene doorsirooming geen 
sprake meer  kan zijn ; alleen blijf t dan mogelijk op-
zelling cn aftapping van den stadsboezem. Ter-
wij l deze wijze van waterverversching ten onrechte 
dien naam zoude dragen , kan en zal zich echter  het 
geval voordoen, dat de ebben op het oostelijk , 
gedurende eenige dagen, aflaten van water  uit 
de grachten onmogelijk maken, zoodat het stads-
peil aan beide zijden door  een hooger  peil van 
alle gemoenscbap met bet buitenwater  is afge-
sloten. r  het sluiten der n zou dus 
een toestand worden iu 't levengeroepen, slech-
ter  dan die, welke uit het grootste waterbezwaar 
kan voortvloeien. 

e geneesmiddelen zijn alzoo »pir  que le mal" , 
en Amsterdum wordt , up grond vun bovenstaande 

beschouwingen, bedreigd met hoogen waterstand 
in de grachten, stremming der  groote scheep-
vaart naar  de Noordzee, of opheffing der  tegen-
woordige tijdelyk e waterverversching. 

e gevaren hadden kunnen worden afgeweerd 
door  het maken vnu hut loozingskanaal uit den 
Buitensingel naar  Zeeburg en bet stichten der 
stoombemnling met sluis aldaar, — werken, die 
voor  de definitieve wuterverversching voorgesteld 
zijn , en waarmede men toch eenmaal een begin zal 
moeten maken. e stoomwerktuigen te Zee-
burg, die naar  bet oordeel vau den r 
der Publieke Werken, een urbeid moeten kunnen 
ontwikkelen, om ten allen tijde, d. i . bij  eiken 
buiten waterstand 1300 \l  1 water  per  minuut op 
te voeren, zullen niet alleen blijken nutti g te 
zijn voor  de waterverversching, maar  ook krach-
ti g bijdragen tot bemuling van het kunuul, dat 
het water, voor  de doorstrooming der  grachten 
benoodigd , leveren moet. 

e werken te Zeeburg hebben dus deze dub-
bele- functie te vervullen, met het oog op den 
toestand, waarin bet voormalig J als scheep-
vaartkanaal Amsterdam gebracht beeft. Wij  ge-
looven dat noch de , noch 
de r  der  Publieke Werken dit zal ont-
kennen. 

e is het dun mogelijk, vragen wij , dut met 
de uitvoering dier  werken, door  genoemde des-
kundigen eenstemmig voorgesteld, zoo lang wordt 
gedraald? t tijdsti p voor  de opening van liet 
kanaal voor  de scheepvaart naar  de Noordzee was 
toch bekend, en de gelden waren op het lee-
ningsplan aangewezen. Niettegenstaande dil alles 
peinst men reeds jarenlang (') over  de werken 
te Zeeburg, die nu voor  Amsterdam eene levcns-
quaestie geworden zijn , en heeft men zelfs nog 
geen aanvang gemaakt met de uitvoering er  van. 

n is veel kostbare tij d verloopen eu 
staat Amsterdam voor  een nfait accompli", wuur-
vun de gevolgen, onzes inziens, niet kunnen uit-
blijven- r  dralen zou een ramp worden 
voor  de hoofdstad van Nederland. e beslissing 
van alle andere geschillen over  dc waterverver-
sching kan wachten, maar  een peil van AP. of 
daarboven is in geen enkel opzicht voor  Amster-
dam wenschelijk. 

t de werken te Zeeburg moet dus een be-
gin gemaakt worden, terwij l wij  in overweging 
zouden willen geven, het stoomvermogen krachti -
ger  te maken dun dat, hetwelk door  'len r 
der Publieke Werken wordt voorgesteld , wanneer 
althans de j  niet kan worden 
overtuigd, dat hare werktuigen te Schellingwoude 
ten eenemale tekort schieten om in alle jaar-
getijden het kanaal op een vast peil, hetzij  0.50 
of 0.30 . -2- AP ., te houden , en dus moeten 
versterkt worden. 

En hiermede kunnen wij  eindigen. 
Wi j  gelooven, dat Amsterdam een schoone toe-

komst wacht door  de opening van het nieuwe 
kanaal, uls de bewoonbaarheid der  hooFdstud daar-
door  niet in gevaar  wordt gebracht. 

20 October  1870. . v. . 

Berichten en mededeelingen. 

. 

's-Gravenhage. n dc laatst gehouden ver-
gadering der  hoofdambtenaren bij  het geneeskun-
dig staatstoezicht, zijn met eenparige stemmen 
het volgende elftal conctusien vastgesteld ten aan-
zien van de quaestie der  stadsreiniging: 

i * . de hoogst ongunstige toestand van den 
afvoer  der  faecalien in ons land, is sedert 180',) 
niet veranderd ; 2°. alleen door  bet r  — of 
een goed ingericht tonnenstelsel is verbetering 
daarin te brengen; 3°. hun afkeurend oordeel 
over  het spoelstelsel, met of zonder  irrigatie , is 
door  de ervaring bevestigd uls in de stad zelve 
reeds gevaarlijk voor  de volksgezondheid; 4°. geen 
stelsel voldoet uit een hyg iën isch, aestetisch, 
technisch en economisch oogpunt zoo goed als 't 

; 5°. de wijze vun verzamelen en 
afvoeren der  faecalien volgens het l 
verdienen de voorkeur  boven die van't tonnenstel-
sel ; ti".  het l kan overat worden in-
gevoerd , waar  150 inwoners per  hekture wonen 
en het bebouwde deel der  gemeente 10 ü 12 hek-
turen groot is; 7°. bij  minder  bevolking en kleiner 
oppervlakte verdient het tonnenstelsel in aanmer-
king te komen, met inachtneming van zorgvul-
dige ruiming ; voor  elk privaat moeten twee em-
mers genomen worden — vooral geen houten 
tonnen; de verwisseling dier  emmers moet dage-
lijk s geschieden ; het water, tot reiniging gebezigd, 
worde niet in openbare wateren geworpen dun 
na filtratie;  de mest plaats zij  minstens 100 meters 
vun een woning verwijderd ; 8". omtrent het kool-
closet-stelsel van Symons moet de ondervinding 
nog uitspraak doen; 0°. ook waar  bet -
stelsel wordt toegepast, is voor  't tonnenstelsel 
nog plants gedurende de voorbereiding van 't 

e of blijvend voor  buurten en woningen, 
die ver  uit elkander  liggen; 10°. waar  van de 
verdunde faecalien geen poudrette bereid wordt , 
kan 't bezwaar  der  te groote verdunning bij  het 

l worden overwonnen door  indikkin g 
inet asch, straat- en huisvuil (compost); 11°. ge-
meentelijk beheer  verdient bij  toepassing van 't 

l en tijdelijk e invoering van het ton-
nenstelsel als overgang, aanbeveling. 

(*) e Commiaaie van deikundigeu, in zake het outwerpeo 
van een pUm tot rei nig iug eu rciuhouditi g vsn den bodem 
eu il i watereu vau Amsterdam, werd benoemd deu li "  -Si u-

 1870, eu diende tiaar  rapport in, r  1472. 
t van deu r  der  Publieke Werkeu over  hetzelfde 

uudcrwerji verncheeu in i 1874. 

\ankoniliiriny;ii i van Aankledingen. 

, SO . 

, te 1,, uren, door  liet miuistcrio vau bic 
tienl. zaken, anu liet gebouw vau liet prov. besluu r 
lo, het makeu vun cene plantenkas iu dua academie 
tui a met conigo daarmee iu verband staande werken, 
behoorende tot de academische gubouwca tc n 

g /14,700; 2o. liet ged. '77 onderhouden \an 
eu het doeu vuu eunige herstcllingen uan liet ge 
bouw van 's e burgerschool tc Gouda 

g /760. 

, tc 1 uur, door  den burgemeester  van l 
11r 11 rl  *1  1 : lid aanleggen vuu ccn straatweg vuu di 

u lungs dc Triemcn, in verbinding met 
den trek weg bij  de Triemstorhrug, over  eene lengte 
van 2273 . 

, bij  S. Bokma: het bouwen vnu een achtkau 
lm watermolen, 10.10 . vlucht, in dc gemeente Ulat 

 door  het gemeentebestuur: het doeu van 
ccnig vorfwerk aan dc school en onderwijzerswoning 
te Boveiismilde, de vuldwuchterswouiiig en het brand 
spuithiiisjc. 

, S  0)et. 

Ast-en, te 12 ureu, door  het ministerie vau bin-
nenl. zaken, aan het gebouw vau het prov. bestuur: 
hut onderhoud van hel p eu bij  behoorende 
werken, in 2 uerc, uls: perc. 1, het in o ge-
legen duel vuu dat diep, vuu de Galgcukampsbrug te 

l tot do greusscucidiug van e cn Overijscl, 
g per  jaar  ƒ 2 0 3 0; perc. 2, het in  ge 

legen deel vau dat diep, vau de vorcugemeldu prov 
scheiding tot aau de Staphorstersehutsluis tc Zwart -
sluis. g ƒ 2800. 

Velp, te 12 ureu, bij  Wed. l i . Gavers: liet maken 
van een ijzeren bek, op ecu stecueu voet, langs dc 
buitcuulaats „lloogwijk "  tc Velp. . bij  den urcli 
tcct . . Smit, tc , bij  wieu dc bilj . uiterlij k 
30 Oct. moeten ziju ingekomen. 

. te 12 uren, duor  het iwldcrdistric t vuu 
liet 6c cn 7e vcendistrict onder  Opstcrhrad en Eng-
wirdon, bij , aau de Groote Tij  ui e: lo. het 
graven van  wijken in deu drooggemaakte!) kavel 
onder  Terwispel, ter  gezamenlijke lengte vaa 5064 ; 
So. het graven, verwijden cn verdiepen vuu wijken of 
tocbtslootcii oadcr  Gcrsloot en . ) 

, tc  uur , door  de commissie voor  dc ge-
mecutcreiuiging, teu haren kantore: het mnkeii eener 
mestbergplnats aan den Wester  voort sche dijk , nabij  di 
gemeentelijke gasfabriek, bestaande iu het bouweu vau 
loodsen met beer- eu icrptitte u eu van 2 arbeiderswo-
ningen. 

»»plngedam, te 1 uur, bij  Van der  Boogh: het 
onderhoud der  gevangencu ged. '77. 

l i re. lu . te 2 uren, door  de maatschappij  lot eipl. 
van Staatsspoorweg» o, aau het cculruulbureau: het 
bepleisteren met l'orllaiid-ccmeulspecic vuu de buiten-
muren vau eeuige gebouwen langs deu spoorweg Arn-

, Groningen—Niuuweschaus, -
pel—Groningen en Zutfen - Pruisische grens, met btj-
behoorende «erken, in 3 perc. : perc. 1 
ƒ 1160, perc. 2 ƒ 3e 10, perc. 3 ƒ . 

 te 5 uren, door  Wed. 10. J. Wilde-
man, iu bet gemeentehuis i liet afbreken vau dc oud« 
eu het bouweu vau eene nieuwe boerderij  te Zomer-
dijk . Aauw. te 10 ureu. 

, 1 \ o ». 

, tc 11 uren, door  de commissie voor  de 
Algemeenc : dc levering ged. '77 van 9(W 

. Newcastle baardkolen, 300 . grove kachel-
kolen. 

hein, te  ureu, door  den commandant in het te 
geniccommandement, in het Bureau voor  de schutterij: 
het vergrooten vau de smederij  der j 
te . Bilj . inz. 30 Oct., te 11 uren, opliet bureau 
vau deu comm. voornoemd. 

, te 11 uren, door  burg. cn weth.: hut bou-
wen eener  nieuw school lc Een. 

Üelft, tu 12 ureu, door  den directeur  der  artillerie -
stapel- en construe tie-magazijnen: tic levering vau: 
le perc. 3865 . nieuw gegoten roodkoper, in blok-
ken, 2e perc. 483 . Bauka-tin, iu blokken, ten be-
hoeve van deu dienst der  inarinu iu Nedorl.-lndii- . 
Prijsopgave per  100 . 

, te 1 uur, door  burg. cn wetli. ten 
raadhuize: bet vollooieu van kaaimuren uu hut mukcu 
van remmiiigwerkcn laags de u op Fijen-
oord. Aauw. 30 Oct., vuu 101/.—ll'/ j  uren. 

, te 2 ureu, door  het polderbestuur  vau 
den polder  Poederoijcn, iu bet raadhuis: het maken 
vau ruim 30 J steeuglooi'ng op verschillende 
plaatsen aan den dijk aldaar. Aauw. te 'J uren. 

, te 0 ureu, voor c , bij  Wed. 
Van : het bouwen vau ecu woonhuis iu het 
Oranje-Park aldaar. 

, door  het gemeentebestuur; liet uit-
diepen der  slooten ou vaarten der  gemeente. 

, door  den burgemeester: de levering vuu 
150 s gehorde grove riviergrint , franco voor  deu 
wal iu hot loopend scheep vaartkanaal, bij  den molea 

e Zeevaart te . 

 door  het polderbestuur  vaa het Ge en Te 
Vcendistrict onder  Opyterland e» Engwirden, bij  deu 
voorzitter: de levering van 2U00 . gezifte YVcsl-
faalselic stooinkolen. 

n l (Overflakkec), door  het gemeentebe-
stuur: het maken eene loskadu io de haven vau a 
Bommel eu verder  duunnce in verband staande werken. 

,  Nev. 

, te 12 uren, door  hot ministorio vnn ko-
louiëu, ten behoeve vuu de Staatsspoorwegen op 
Java: de levering vau draaischijveu, waterkranen, 
waterbakken en gegofen-ijzercu pijpen, lui . bij  den 
hoofdingeuieiir  bij  de Staatsspoorwegen J. VV. Witsen 
Elias, tc .

üond*  te 12 ureu, door  dijkgraaf cu hoogheem ra-
den van Schiclaud, in c Zulm: het maken eu steken 
van een schoftgebiut mot douren eu van een dito met 
schuiveu cn annexe loopbrug, ter  verzekering vuu del 
wedork eerigeu dienst van dc beneden- eu bovonslooru-
gcmalcu vau dien polder. 

m te 1 uur, door  den burgemeester: hf' 
vernommereu der  perceelun (huizen enz.) in de ge-
meente. 

, tc ureu, door  burg. cn weth.: * 
bet verrichten van eenige werken ui de stadsschool 

. B aan dc Spaarnwouaerstrsat; 2o. het uitbaggeren 
eu uitdiepen van een gedeelte der t 
Aanw. ged. 8 dagen  de besteding. 

, 3 Na*. 

, te 10 uren, door  bet prov. bestuur! : 

uitvoeren van vernieuwingen cn bcrstelliugcu aan 
3e, Öe, 7e, Ue, 10e, 12e, 14e, 17e, 18e, 20e, 22e, 
36e, 28e en 30e perc, der  pror . wegen in Noord-Bra-
bant, met de daartoe behoorende kunstwerken, hepl»11' 
tingen ent., beuevens bet ouderhoud vau 1 Jau 
31 . '79. 

, tc 10 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aan bet gobouw van het prov. best.: 
lo. het bouwen van eflUO woning voor  den linl|isluis-
raeester  bij  de dubbele schutsluis te Vlissingen. -
ming ƒ tintin ; 2o. het maken vnn 6 runimingwcrken 
aun de keersluis te . g /25.0 . 
Aanw. vau beide 30 Oct. 

, te 12 uren, door  het ministerie vau 
binnenl. zaken, aan liet gebouw vuu het prov. best.: 
eenige vernieuwingen en herstellingen aan het 6e, 7o, 
'Je rn 10e perc. dor e wegen iu Gelderland, 
iu 4 . lui . bij  deu hoofdingenieur, te Arnhem eu 
deu ingenieur, te Zutfen. : pere. 1, ƒ 1575; 
pere. 2, ƒ 6 2 5; porc. 3,/'J70; perc. 4, /3630, 

/ « u l l e, te 12 uren, door  het miuisteriu vau bin-
nenl. , aau het gebouw van het prov. bestuur: 
het driejari g onderhoud van het gebouw der -
hoogcre burgerschool te Zwolle, prov. Overijscl, aan-
vangende 1 Jau. '77. g ƒ1186 per  juar . 

. te 12 uren, mm liet gebouw vau het 
prov. bestuur: hut onderhouden van het gebouw be-
woond door  den Commissaris des s iu de prov. 
Groningeu uu vau het gouvernementsgebouw te Gro-
ningen, van 1 Jan. lot cu met 31 . '77, in 2 pcre. 

 u , tc 12 uren, door  het gemecutebest.: 
de leveriug vuu 800,000 struntsleeticu (pavés rotuillés), 
3e stuul van 16/lS, eu 5000 horduurstccnen (pavés 
bordures), 10,26, ged. de jaren 77 en '7S. 

, lu 12'/t uren, door  het ministerie vun 
1  nl. zake!?, auti het gebouw van het prov. best.: 

het bouwen eener  school cu onderwijzerswoning te 
Steggerda Vierde-Parten, gemeente Weststullingwerf. 
Aanw. deu 4eu dag voor  de besteding. g 

/ 16,000. 
, 4 .*«*.. 

 te 10 uren, door  Wed. C. vnn dc Poll, aan 
deu Ouden Tol : het bouwen vnu ecu woon- met 
achterhuis, op eeu stuk bouwgrond, gelegen achtcr 
het huis Groenoord. Aanw. 8 dagen vóór dc beste-
ding, vun 10—12 uren. 

, te 12 urou, door  hul ministerie vun bin-
nenl. zuken . aau liet gebouw vun het prov. bestuur; 
bet onderhouden van het gedenkteeken te Socstdijk, 
Opgerteht ter  eere van Willem Ernderik George -
wijk , Prins vau Oranje, ged. '77, '7S cu '7U. g 

/ SOO per  jaar. 

, te 12 uren, door  burg. eu weth van 
Avcrecst, bij  Steenbergen: het bouweu eeuer  school 
voor  leerlingen. Aauw. 3 Nov., te . ureu. 

, te 3 urou, auu liet bureau van den sectie-
ingenieur  der  Staatsspoorwegen: dc levering van U 
U* bullusl, ten behoeve vau deu spoorweg Breda— 

. 
,  .Nov 

, te 11 uren, door  hut bestuur  uit dc aan-
deelhouders in den gcprojecteenlcn straatweg Eelde — 

e Punt, bij  den kastelein W. Schoouveld i het leg-
gen vun euu klinkerweg met bijbeliooreude werken, 
aanw. 2 Nov., tc 10 ureu, sameukomst bij  P. van der 
Bruggen, aan de Noord- Willemsvaart nabij  het Punter 
tolhek. 

, te 12 uren, door  den aiehitcct A. van 
der Steur  Jr., in Weten cn Werken : het verhouwen 
van het perceel op den hoek vau dc Parklaau cu 

, wijk G, no. 363. Aauw. 3 Nov., van 10— 
11 urea. 

, te 12 uren, door  burg. cn wetli.: lo. liet 
graven van een kanaal van k a,Z. uaar -

s iiitwulcriiigskauaal ; 2o. bet albrekeu eener  bc-
sluainle-eu hut bouwen eeuer  ijzeren brug; 3o. het 
ufbrekeu eeuer  kwakclbrug en daarvoor  bouwen van 

 ophaalbrug. Aanw. 30 Oct. van 11—3 uren. 

Waenadag,  Nav. 

, tc 11 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. /aken: de vcreisclito herstellingen eu vernieu-
wingen uan do werken van den ltaardwijkschen over-
laat met du s iu de oostelijke vaarlkadc van 
Waalwijk , behoorende tot de werken vau de , 
met het onderhoud van 1 Jau. 31 ; benevens 
voor  het zoonoodig liggen iu '77 der  zomersluiting 
iu genoemden overlaat. Aanw. 3 cn 4 Nov. g 
/27SO; 2o. bet muken van eeu peilput cu gebouwtju 
voor  eeu zclfregistrerrcndo peilschaal le , 
Aauw. 3 cu 4 Nov, tclkcus tc 10 ureu. g 
/ 3800; 3o. het betougelon un afsluiten vau ueuige 
killen tot voortzetting der  vorming van de Nieuwc-

c ouder  de gemeenten Sliedrecht, -

l lummelen. Aanw. 2 en 4 Nov., tu 10  te
giiiiic a aan de Zoetcmclkskil. g ƒ34,700; . 
het leveren eu iuliangcu van  puur  lioutcn deuren 
vuor  de schutsluis  St.-Andrics. Aanw. 3 eu4Nov. 

g ƒ3800. 
Zuldwalde, door  T. J. , bij . : 

bet bouwun van een nieuw dwars voorgebouw, mul-
dulhuis, bijschuur  cu arbeiderswoning. Aauw. 30 eu 
31 Oct., van 9—3 ureu. 

, O) . 

, tc 12 ureu, door  het ministerie vnn bin-
nenl. zakcu: bet ouderhoudeu van ecnigo werken van 
cu bij  den Staatss, oorweg lc Amsterdam, ten behoeve 
van Jen spoorweg Nicuwcdicp—Amslerdam. Aauw. 2 
eu 4 Nov., telkens lc 11 uren. 

, tc 12 ureu, door  de hoofdadministratie 
vau het le reg. veldartillerie , tou bureele van den 

: de leveriug vau 661 koppels 
voor  berodeneu, 366 idem voor  onberedcuen, 331 sabel-
drugurs uu l i l suliclschccdun. 

, te 2'/, uren, ilunr  het ministerie vun 
binnenl. zaken, aan hot gebouw vun bet prov. best.: 
lo. liet driejari g oudurhoud vau do n 
op Texel, llnmtug ƒ 6000 per  jaar; 2o. idem van de 
werkeu der n te Nieuwediep. g 
ƒ26,000 per  jaar. 

, te 2' 3 uren, door  liet prov. bestuur: het 
driejari g ouderhoud van den grintweg, vnn de brug 
anu het einde dur n uabij  dun k naar 
Urseiu, uitmakende een pedeclto vau deu grooten weg 
2e kl . vau Alkmaar naar . 

, l o Nav. 

, tc 10 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aan but gebouw vuu het prov. best.: 
het driejari g ouderhoud van het gebouw der -
hoogeru burgerschool te . 

, tu 10 ureu, door  hut ministerie van 
binnenl. zaken, aau het gebouw vau bet prov. best.: 
bet bouwen van eene baveninccsterswoning nabij  de 
Westsluiscn te Neuzen, van een waohthuis nabij  do 
Oostsluizen, het verbouwen van het magazijn mot 
wachtkamer aan de Oostaluizen te Neuzen, van cene 
sluisknoc hts woning nabij  do Wcstsluizcn te Neuzen 
en van eeue nabij  de oenedensluis te Sas-vau-Gent, 
in 3 pcre. Aanw. 4 cn 6 Nov. : perceel 1 

, perc. 2 r*6280, pcre. 3 ƒ1310. 

Xwal le, te 12 uren, door  het miuisteric van bin-
nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het éénjarig ouderhoud der  Willemsvaart, behoorendc 
tot dc werken vau den waterweg vuu Zwolle naar 
zee. Aanw. 2 Nov. g ƒ 5000. 

, te 12 uren,  ministerie van bin-
nenl. zakcu, uan bet gebouw van  prov. best.:
vervangen der r  brug  een gcmefscldcn wa-
terkcerenden duiker  ia dei: g van Apel-
doorn naar  Zutfen. 

, 14 Nav. 

Aioen, le 12 uren, door  het ministerie van bin-
 zaken, O het gebouw vun bet prov. bestuur: 

hel driejuri g onderhoud en verdere werken tin dienste 
n staande langs bet Noord-Wil -

lemskatiaal, prov. ,  '77/'7lJ. Aanw. 8 Nov. 
g ƒ5525 per  jaar. 

Waenadag,

 te 12 uren, door  de hoofdadministratie 
vau het bataljon mineurs cu sapjiours, bui bureele van 
deu kapt.-kwartiermeester: dc levering van 40*J patruon-
tassebun, 400 koppels, 401) geweurricmeu, 409 sabel-
dragers, 40!) bajuunctdragers. 

, ten kantore der o -
delsvcreeniging : het maken, leveren cn stellen van 
circa 1 millioen . gegoten cu geslagen ijzerwerken, 
tot ondersteuning der  vloeren van het ontrciiotpaklini s 

 Fijenoord. 

, O

'a-llage,  12 uren, door  ministerie van ko-
louiëu, teu dienste der  Staatsspoorwegen op Java: 
de levering van ijzeren pcrroii-ovcrdekkingcu en ijze-
ren luifels  de stations vau den spoorweg Soera-

, benevens vau ijzeren kup-
spanten enz. vuor  de werkplaats voor  dien spoorweg 
tc Soerubaiu. . bij  hoofd ingenieur  voor  de 
Staatsspoorwegen J, W. Witsen Elius, tc . 

i  tc 12  door  don utitvangcr  der  reg. 
cu dom., iu e Gouden : bet  vau het 
bastion Blauwkop melde couriine ; 
het vollen der  vestinggracht vóór de reenterface van 
bastion Blauwkop ou tic llotnlshavcn, benevcus het 
maken eu begrintea van  nieuwen uilgang buiten 
de Brug|>oort.  >e te vcrworkcu boe vee) heden be-
dragen o. a.: ougev. 42,000 3 grondwerk, 000 3 

breekwerk, 225 3 kiezel voor  deu nieuwen wug. 
Aauw. 14 Nov., tc 10 uren. 

, 17 . 

l , door  de directie der  Nederl. -
wegmaatschappij: de levering  20,000 stuks eiken-
houten dwursliggcrs, in 5 perc, cn 1490  eiken-
hout voor  wissels, iu 5 perc. 

, SO Nav. 

n , te 12 uren, door  directeur  van 's s 
magazijn van mil, kleediug. uitrustin g enz : de
rin g vun: 

3,500 . half-goudgalon voor  chevrons, iu 7 perc, 
elk vau 500 . 

250 . half-zitvcrgulou voor  chevrons, in één perc. 
45,000 hemden. iu 9 perc., elk vau 5000stuks 
35,000 onderbroeken, „  7 „  „  „  5000 „ 
10,000 werkbroeken, „  4 „  „  „  4000 „ 
88,000 banddoeken, w 7 „  „  „  4000 „ 
12,000 vet- of wusdoozen, „  4 „  „  „  3000 „ 
14,000 eetketels voor  inf., „  5 „  „  „  2800 „ 
14.01)0 kleerborstels, „  5 „  „  „  2800 „ 
15,000 schoenborstels, „  5 „  „  „  3000 „ 

l l lnsdag, S  Nav. 

'a-llage, te 11 uren, door  ministerie vnu marine; 
 maken  leveren van een ijzeren drijvend 'lok, 

voor  deu dienst der  marine in , met de le-
vering der  benoodigde bouwstoffen en iiirichtingcu , 

 rekening vau  departement vau koloniën. 

, te, 2 uren, door  maatschappij  tot Expl. 
vau St vit  wegen, aan  Cuutntaiburuau: hut 
bouwen vau uen goodcren- cu douanuloods met bijbe-
liooreude  bet stutiou Nieuweschuus. Aauw. 
8 Nov. 

, 23 Nav, 

, te 2'/i uren, door  bet ministerie van bin-
uinl . zaken, aan het gebouw vau het prov. bestuur: 
het driejari g ondurhoud lo. der n en 
zeeweringen op Urk . g /11,750 per  jaar. 2o. 
der n en zeeweringen op Terschelling. 

g /  per  jaar. Aauw. van beide 18 Nov. 
, 01

, tc 10 , door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aan bet gebouw van het prov. best.: 
liet driejari g onderhoud vau het Nedcrlandsch gedeelte 
van het kanaal van Ncuzcu, het zrjkauaai naar  de 
Axelschc Sassing  Aanw. 18 eu 20 Nov. g 

ƒ35 ,300 per  jaar. 

, 17 Nav. 
.  12 uren, door  dijkgraaf en heem-

raden vau het ambacht e Vier , in 
het : lo. het amovecreu  reconstrueoren 
iu 1877 vau 300 . stecnglooüng, en het verhoogen 
cn verzwaren van  dijkskrui n  nomtners 20 en 
21 bewesten ; 2o. de levering vau
voor  dit werk benoodigde rijsiuaturialcn . 

p luie  le bepalen datum. 

: hot bouwen van een woonhuis enz. 
op bouwperceel uo. 23, achter  de Goudoii Bal, aldaar. 
Teekeningen liggen bij . , in e Os. . 
bij . Tichelaar. 

n : het bouwen eener  heerenbuizing 
Achter  dc , aldaar. Teekciiiugeu ter  inzage bij 
deu architect . . Stoelt Fz. 

e gevraagd door  du o -
delsvcreeniging voor  de levering vau eene parti j  nieuwe 
of oude spoorstaven inet cimlverbiudiugen eu hauk-
bouten voor  1000 . spoorlengtc. 

Alloop vaa Aanbestedingen. 

, 12 Oct.: dc levering aau liet burgerlij k 
armbestuur  van: blauw baai: . 1'. , n ƒ 0.94-*; 
rood baai: A, Volker, ii ƒ 1 . 0 5; potstrcep: W. Bern-
hart, ii ƒ 0 . 6 0; geel katoen: A. Nieuwpoort, i i /O.lö 1/^ , 
pnnre katoen: dezelfde, ü ƒ0.16*; zwart katoen: Ë. de 
Vries Jz., a ƒ0.15; blauw katoen; W. Berubart, ii 
/0.35; blauw dimet: . van Splunder.ü ƒ 0 . 2 13 ; bruin 
bombazijn: A. Nieuwpoort, a r*0.29s; blauw gestreept: 
A. Volker, ii /0.19, alles per  0.69 ; spreien: A. 
Nieuwpoort, a ƒ0.97 per  stuk; saaiet: dezelfde, ü 
ƒ2 .52 per . 

, 13 Oct.: de levering aau het burgerlij k 
armbestuur  van manufacturen; minste inschr. '.varen : 
wit linnen, A. Schroder  cn Co., tc , ii ƒ 0 . 4 5; 
grij s linnen, Van Zeeland en Co., te Eiudhovcn, 
a ƒ0.34*; — A. Schroder  en Co., watertwist ii ƒ0 .32, 
wit katoen it /0.29s, voeringkatoen ü /0.25s, pilow 
a /0.44,bocrensergioa /0.55,bontebalsdasseua/0.40, 
zwartwollen inauskouseu a ƒ1.10, idem vrouwenkouaeu 
ii ƒ 1.30, zwarte saaiet ii /'2.75. 

, 14 Oct: lo. het uitvoeren van herstellingen 
aau dc spoorwegdnmmcu iu bet . ; ingeko-
men 9 bilj. , als: 
J. Timmer. tc Willemsdorp, ƒ 10,840.20 
C. . , „ , „  10,678. 
B. van , „  Boxtel, „  9,200. 

. -1-. tc Woensdrecbt, ƒ 8,868. 
A. Bongoards, „  Zall-Bommel. „  7,910. 
P. van llattum , „  Tuil , „  7,733. 
J. P. dc Groot, „  Giesendam, „  7,507. 
G, de , „  Gorinchem, „  7,:i90. 

. Bos Ac, „  Sliedrecht, „  7,212. 

2o. de levering van 4000 1 ballast: T. . Tho-
massen, tc Nijmegen, ü ƒ2 .45 per 3 ; niet geguud. 

3o. de levering vuu 2000 3 rivierzand: O. do Borst, 
te Papendrecht, B ƒ 0 . 6 4t per . 

, 14 Oct.: het aanleggen vau ecu gedeelte 
riool met zinkgaten in de Noteboomeulanu, de Nieuwe 
liaan eu eersten u dijk ; ingekomen 0 bil -
jet ten . nis : 

. Boer, te Sliedrecht, ƒ 4105 
J. , „  Utrecht, „  2570 
P. , „  idem „  2140 
J. Fruitier , „  idem „  1869 
A. vau , „  idem „  1720 
C. A- vau Steiju, „  idem „  1639 
gegund. 

, 14 Oct.: het veraieuwen cn vergrooten 
van een gedeelte der  uanuen- en estrikenfabriok 
van Funtein cn Co.; iugek. 10 bilj. , ah 

. v. d. , 
J. P, Scliaafsma, 
G. ter i 

te , 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Eden 
idem 
idem 

ƒ 11,800 
„  9,644 
„  9,450 
a 7 
„  9,200 
„  9,119 
„  8,968 
„  8,869 
„  8,832 
„  8,639 

J. Torenbeek, 
.1. , 
G. S- Spoclstra, 

. m inga, 
Gebr. J. J. Pustliuma, 
G. S. Aiicuia, 

. v. d. Zee, 
gegund. 

, 14 Oct.: het doen vau herstellingen 
aan dc kerk te Terhand; minste inschrijver  was G. 

, te 't , voor  ƒ692. 

, 14 : het verharden der k laan 
, ingek. 7 bilj. , als: 

J. Bonreaders, te Winkel, / 30,960 
W. Bos, „  Zuidbroek, „  28,400 
J . Veldkamp, „  Bedum, „  28,200 
W. B. , „  Warfhuizeu, „  28,000 
E . Oostcrv.dd, „  Wagenborgen, „  27,587 
J. , „  Biijbam, „  20,125 

. Breiter, „ , „  25,970 

, 10 Oct.: io. het herstellen cu gedeelte-
lij k vernieuwen van den oaulegsteiger  anu het Veer-
hoofd lc Papendrecht; miuste inschr. was . Visser, 
te Papendrecht, voor  ƒ 3240. 

2o. het egaliseercn cn begrinten van eenige wegen 
in het bouwterrein tusschen den Singel on 's s 
werf-, minste inschrijver  was . de Borat, te Papen-
drecht, voor  ƒ3488. 

, 17 Oct.: de levering van stceu-
koleu aan do gemecute; miuste inschr. was . Nog-
te-jual, te , ii ƒ1 .20 de grove en 
/0.90 de fijne. 

Yeendam, 18 Oct.: het bouweu van eene sluiswach-
terswoning; gegund aan G, J. Prins, voor  /72Ü. 

Appingedam, S Oct.: hot graven van 2 tochtslooten 
met du leveriug der  benoodigde houteu duikers: lo. 
de tocht van den Eemsduk bijlaugs de e : 
B. Broekema, te Appingedam, voor  ƒ 5 2 1; 2o. de -
dorpstertoclit : W. Stoppels, te Spijk, voor  ƒ 269; 
gegund. 

, 19 Oct.: lo. bet maken van een houten 
wal laugs dc westzijde vsn de ; minste 
iascbr. was A. , te , voor  /1690. 

2u. het vernieuwen der  bestrating san lo. den Wa-
genweg : G. . vnn , te Voorsclioteu, voor  ƒ6712; 
2o. den Zijlwcg ; dezelfde, voor  ƒ 1796; 3o. de -
patcrslaan met een gedeelte van het Florapark : de-
zelfde, voor  ƒ2483. 

, 19 Oct.: het vergrooten der  openbare 
lagere school in wijk ; minste inschr. was J. , 
te , voor  ƒ23,787. 

. 19 ( lel : het lüiuwen van een post- eu 
tclegraafkautoor  met wonitig voor  den beambte; ingek. 
19 biljetten, als: 

te Wissckerke, 
„  idem 
„ , 
„ , 
„  idem 
„ , 
„ , 
„  idem 
„ , 
„ , 
„  Berge n-op-Zooui, 
„  Yersekc, 
„ , 
„  Breskeus, 
„ , 

„  Yersekc. 
„  idem 

/ 10,260 
„  10,250 
„  10,010 
„  10,000 
„  10,000 
„  9,940 
„  9,900 
„  9,880 
„  9,820 
„  9,600 
„  9,500 
„  9,400 
„  9,400 
„  9,250 
„  9,200 
„  8,850 
» 8,675 

A. , 
. t Sz., 

C. van Boven, 
. Baveco, 

J. v. d. Sande Jz., 
Wed. W. Flipse, 
G. Windhorst, 
A. 'cur  on, 

J. J. Polley, 
J. van , 
J. J. , 
J. van , 
A . Back, 
P. , 
J. Okker  Jz., 

. , 
P. Sendee, 
B. den Exter  van deu 

Brink , „ , 8,563 
C. , „  Wemeldinge, „  8,560 
gegund. 

, 20 Oct.: de levering van steenkolen aau 
het prov. bestuur; miuste inschr. waren Verhuist en 
Van Baltboveu, te 's-Bosch, maatkoleii ü ƒ0 .70 per 

; schaalkolcn ü ƒ 12 per  1000 . 

Zwal le, 20 Oct.: lo. bet vierjari g onderhoud vau 
de groote n in Overiisel, iu 9 perecelen; 
minste inschrijvers waren: perc. 1, W, Arntz , te -
ligen, ƒ10,413; perc. 2, dezelfde, ƒ 10,193; perc. 3, 
dezelfde, /UriSO; perc. 4, dezelfde, ƒ10,903; perc. 5, 
dezelfde, ƒ 7 5 1 1; perc. 0, dezelfde, ƒ14,186; perc. 7, 
E . . van , fe Goor, /1688; perc. 8, W. Arntz , 
/50S2; perc. 9, F. Aberson, te Stecnwijk, /"624a. 

2o. het tweejarig ouderhoud vau de Staphorster 
schutsluis tc Zwartsluis; minste inschrijver  was . 
Pol, te Zwartsluis, voor  /"2105; alles per  jnsr. 

, 20 Oct.: hot onderhoud in '77 van de 
sluis de Stateuzijl en van de zeesluis de Nieuwe Sta-
tetizijl , behooreudo tot do zeewerkeu in Grouingon; 
iugek. 3 bilj- , als: 
J. N. , te Blijham, / 3678 
E. , „  Sappemeer, „  3070 
G. van Balen, „  Nieuweschans, „  34S0 

, 20 Oct.: bet maken vau ecu steiger 
aan het westelijk boord dor  buitenhaven van het ka-
naal door  Waleheren; miuste inscbr. waren W. vau 
Uijo eu Zoneu, te , voor  ƒ2948. 

Utrecht, 21 Oct.: de levering van noodgoed aan 
den ; door  vorachillciiden aangeno-
men voor  / 2135. 

, 23 Oct.: het afbreken van de schutting 
met  om  groote plein van de e 
te , bcticveus het uitvoeren van daarmee ia 
verband staande werken; hoogste iuschr. was h. , 
tc , voor  ƒ.170. 

l'treeht , 23 Oct.:  van ecn'tiekeustal, 
cene rijloods, eene hoefsmederij  mot beslagloods cn 
privaat/ en urinoirgebouwen op bet terrein , 

bij  Utrecht; minste inschr. was . G. s C.Oz., 
te Arnhem, voor  ƒ75,990. 

, 23 Oct.: de bovenbouw eeuer  ijzeren 
draaibru g over  de Noorderhaven; ingek. 4 bilj. , als: 

c Jongh cn Co., te Oudewater, ƒ 22,990 
. A. Béhrotieo en Co., „ , „  19,817 
. , „ , „  19,479 
. J. En'hovcn en Co., „ , „  16,890 

gegund. 
, 21 Oct.: de levering van e 

steenkoleu, voor  de oostelijke en westelijke sloomge 
malen; iugek. 7 biljetten, als: 
C. J. vau 'ij , tc , / 8.75 
Van Nievelt cn Co.. „  idem „  8.25 
J. g Sr., „  idem „  8.20 
A. van der w cu Zu. 

en Co., „  idem * 8.18 
G. . dc Saiu, „  idem „  7.88 
J. B. , „  idem „  7.63 
P. W. , „  idem m 7.44 
alles per  1000 . 

, 26 Oct.: de levering ann bet departemeut 
van e vau lo. wagenschot en pijpbout; miuste 
inscbr. waren Eindhoven cn Zu., te Zwolle, voor 
ƒ 3392.50. 

2o. idem vau iepen platen; minste inscbr. waren 
. n en Zn., te , voor  ƒ 1040. 
's , 26 Oct.: hot maken, iu-elknndcr*zetten, 

beproeven, weer  tiit-clkauder-nemen en langs boord 
van ecu zeeschip leveren van den metalen bovenbouw 
vau 8 bruggen; ingekomen S bilj. , als: 

. J. Enthoven en Co., te 's-llagc, f 122,250 
E. n en Co., „  Bruino-le-tkmite, „  109,500 

. Fabriek van Stoom-
cn andere werktuigen, „  Amsterdam, „  108,001) 

Nicaïse en , „  l.a , „  108,000 
F. s eu Zonen, „  Alblasserdam, „  100,000 
Union Actien-Gcsellsclmft 

für , Eiscu-
uud Stahl-industrie, „ , „  104,097 

e u 
Acticn-Gescllschaft, „  Bayenthal, „  94,800 

Actjeu-Gcselischaft für 
Eiscuinduslrie und 
Brückenbau vorm. J. 
C. , „ , „  73,900 

, 27 Oct.: lo. het driejari g onderhoud vau 
de verspreide landsbruggen en duikers in Gelderland; 
minste inschrijver  was J. W. Smeltzer, te Groeulo, 
voor  1*8881. 

2o. het bouwen van een ijzeren draaibrug over  bet 
kanaal iu de bazaltkade le Apeldoorn; minste inschr. 
was . , te Zutfen, voor/15,888. 

3o. het bouwen van 2 wachtorswoningen bij  de 
Zilvcnscbc- en Bruggelerbruggen op het Apeldoornscbe 
kanaal; minste inschr. was J. de Wit , te , 
voor  '4387. 

. 
Terwij l n ons bezighoudt door  de exposi-

tie van wetenschappelijke instrumenten; Brussel 
lokt door  de tentoonstelling van gezondheids- en 
reddingsmiddelen, trekt  de aandacht met 
hetgeen weder  in het  de  is ten-
toongesteld. 

Van de beide eerstgenoemde zaken is reeds een 
eu ander  in ons blad medegedeeld; thans iets 
over  de lautste. 

e Parijsche tentoonstelling beweegt zich hoofd-
zakelijk op liet gebied der , zooals 
te verwachten was van dc pUnion centrale des 
Beaux-arts, appliques it , waarvan zij 
uitgaat. Van de dri e hoofdafdeclingen, waarin zij 
gesplitst is, zijn echter  een paar, die nog genoeg 
bevatten, wat aanleiding geeft, iets ervan ter 
sprake te brengen iu een blad, dat meer  direct 
aau de belangen der  Bouwkunst ÏB gewijd. 

e kunstnijverheid, teekening van histo-
rische monumenten en geschiedenis der  tapijtwer -
ken, — ziedaar  de dri e bedoelde hoofdafdeelingen. 

c tweede, die ongemerkt het eerst onze aan-
dacht moet trekken, laat het volgende zien: 

1". n van n oorsprong. 
2". e architectuur. 
3°. Antieke bouwkunst. 

. , tapijtwerken en mo-
zaïeken. 

5". Burgerlijke bouwkunst: a Normandiscbe 
school, b school van Provence, c idem van Picar-
dië en Bretagne, d idem vanAlger ië, anders ge 
zegd: de Arabische school. 

6",  bouwkunst: a School van Pro-
vence, b idem van Auvergne, c idem van e de 
France, d idem van , e idem van Bour-
gogne, f idem van Champagne, y idem van Poi-
ton, ft idem van , i idem van -
rigord . 

Uit het bovenstaande is reeds te zien, dat de 
burgerlijk e en kerkelijk e bouwkunst er  het meest 
vertegenwoordigd is. Geen wonder. , die 
eenigszins met de Fransche architectuur  (en met 
deze alleen hebben we bier  te doen) bekend is, 
weet, welke kunststukken vooral in de beide 
laatstgenoemde afdeelingen der  bouwkunst zyn 
gewrocht en verspreid over  geheel Frankryk . 
Behalve de vete architectonische en historische 
monumenten, welke alleen Parij s in overvloed 
bezit, hebben we slechts te berinneren aan de 
kathedralen van Amiens, , Toulouse, -
aan, Clermont, enz., nan de kasieelen van Cham-
bord, Blois, Versailles, Eontainebleau, Pierre-
fonds, Auet, enz. 

e en tal van andere voorname bouwwerken 
vinden we hier  in eene kolossale  teekeningen 
van plattegronden, opstanden, doorsneden en al-
lerhande details duidelyk gemaakt en gerangschikt 
tot eene schoon geteekende geschiedenis, waaruit 
tevens het ontstaan, de bloei en het verval der 
stylen spreekt, die in Frankrij k zoo voor  en na 
hebben goheerscht. Voorat is dit met de Oothiek 
eu de e het geval, welke, blijkens de 
onderdeelen van sub 5° en 0 °, in al hare ken-
merkende onderdeden en vertakkingen zyn ver-
tegenwoordigd. Voorzeker, geschikter  eu ruimer 
gelegenheid om in den geest der  Fransche mo-
numenten door  te dringen, ze onderling te ver-
gelijken en naar  waarde te leeren kennen, zagen 
wij  nergens. t alles is het werk van ontwerpers, 
restaurateurs en teekenaars. — Elders, in de eerste 
der genoemde afdeelingen vin deze tentoonstelling 
vinden wc keurige uitstallingen van Fransche 
drukkers , graveurs en uitgevers, die wegens hunne 
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bouwkundige prachtwerken eene algemeene be-
kendheid hebben. Onder  dezen moeten de uit-
gaven van l &  Co., r  Sc Co. en t 
&  Co. vooral genoemd worden. r  de gelegen-
heid hiertelande slechts weinig of niet bestaat, 
om die uitgaven eens ter  inzage te bekomen, 
was het ons dubbel welkom, ze hier  in keurige 
etalages te bezien en met elkaar tc vergeleken. 
Verscheidene nieuwe, pas uitgegeven of nog ter 
perse zijnde werken, allen van groot belang voor 
de studie der  bouwkunst in verschillende takken, 
trekken er  de aandacht. — Als zoodanig noemen wij : 

1°. Van

Encyclopédie d'architecture; levue mcnsuelle 
des tr a vau x publics et particulier s (2ième série), 
per jaar , bij  inteekening, 45 franken. 

Trait é de la construction moderne, par d 
k (sous presse). 

s modernes, recueillis par  E. Viollet 
e e et Félix Nayoux, 300 fr . 

e des termes employés dans la con-
struction, par  Pierre Chabat, 00 fr . 

Fragments d'architecture des differents styles, 
par  lcméme, 45 fr . 

s arts décorati fs, a toutcs les époques, par 
Edouard , 300 fr . 

s pares ct jardim» , par  E. , 100 fr . 
Encyclopédie d'architecture, par  Victor  Callint 

et Adolphc , 400 fr . 
Architectur e communale (hólels de ville, mai-

rleS, maisons d'écolc, sallcs d'asile, presbytères, 
halles et marches, abattoirs, lavoirs, fontaines, 
etc.), par  Félix Nayoux, 120 fr . 

Palais, Chateaux, s et s de France, 
du l ü ièmc au 18ième s ièc le, par  Claude Sauva-
gcot, 2G0 fr . 

Etudes relatives a Part des constructions, par 
. Bruyére, in 12 gedeelten ïi 12 fr. , of het ge-

heele werk voor 100 fr . 

e technologique, Francais-Angluis-
Allemand, pur  Gardissnl et Tolhausen; 3 "tin. , 
elk 7 fr. , samen 18 fr . 

2U. Van  C°.: 
 de , par  Cesar , 

waaronder met name: 
e privée au lOième siècle (3ièn.e 

série) in 10 afdeelingen a 32 fr . 
u iiouvel opéra de Paris, par  Charles Gamier, 

in 10 afl. a 32 fr . 
Grands pri x d'architectur e projets couronnées, 

par  Allais, , Van , d , 
150 fr . 

3". Van  O3.: 
s des monuments antiques, paries 

arcbiteetea peiisionnaircs de e de France, 
a e (sous presse). 

e raisonné d'architecture, par  Ernest 
Bose, in 20 afl. ü 6 fr . 

Verder de bekende groote en schoone werken 
van , Paul , , Edou-
ard , Gailhabaud, enz. enz. 

. . B. 

Vervolg der n en . 

. 

e civiel-ingenieur . Symons, 
le , heeft in een adres aan den d 
dezer  gemeente bericht gegeven van dc uitkom-
sten, verkregen door de toepassing van het kool-
closet-stelsel te . t geschiedt naar 
aanleiding van het rapport van den heer ) 
aan den wethouder. e prijzen van de verkre-
gen mest wisselden van ƒ 2 . 50 tot /"5 per  stère. 

— Aan de inzenders der  Historische Tentoon-
stelling werd eenige dagen vóór de sluiting dier 
tentoonstelling, door het Oudheidkundig Genoot-
schap alhier  een circulair e gericht, waarbij  werd 
medegedeeld dat genoemd genootschap, na goed-
keuring van het gemeentebestuur, besloten had 
eene afdeeling vnn zijn , welke speciaal 
Amsterdamsche zaken zou bevatten, tijdelij k in 
eenige zalen van het Oudemannenhuis te vestigen. 
Verder werd de medewerking der  inzenders in* 
geroepen en dit Amsterdamsch m in hunne 
belangstelling aanbevolen. e belangstelling werd 
reeds van vele zijden door  daden gestaafd. 

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

n. e cl actio 
van genoemd Weekblad. 

T o t V i * i j 4 l i i f c £ - n\ o u d in> i ' i i i i i - f i i 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

C E 

Voor de levering van eene 
Parti j  nieuwe of oude 

N met eind-
verbindingen en haakbou-
ten voor  1600 meter  spoor-
lengte, 

J
E . 

E 

. 
 EN S VAN

 rijn  voornemens, op Woensdag den len 
November 1870, des namiddags ten 1 ure, ten 

 aldaar aan te besteden : 

Alles nader  omschreven in het bestek en de 
voorwaarden met de teekeningen die, op de ge-
wone dagen en uren, ter  lezing liggen op de 

 Secretarie en het .S/«ds Timmerhuis 
te , en ook voor  den prij s van 25 Cents 
verkrijgbaa r  zijn bij  Wed. P. VA N E 
en ZOON' , Boekdrukkers in den Houttuin, nu. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan ge-
meld Timmerhuis. e aanwijzing in loco zal plaats 
hebben op g den 30 October 187C, des 
voorniiddags van 10'/, tot 1 / , ure. 

 EN S VAN
 zullen onder  nadere goedkeuring van . 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op g 
G November 1870, des middags te twaalf uren, 
op het gemeentehuis aldaar in dri e perceelen aan-
besteden : 

2".

3>.

e biljetten van inschrijvin g moeten uiterly k 
op den dag der  aanbesteding vóór 's morgens elf 
uren precies ingeleverd zijn. 

e aanwijzing in loco zal geschieden op Zater-
dag 28 en g 30 October, telkens van 11 
tot 3 ure, aanvangende aan dc brug bij  dc m 
te k aan den . 

Bestekken zijn van af Zaterdag 21 October  a. s. 
voor elk werk afzonderlijk , verkrijgbaa r ter  Se-
cretarie cn by den heer N US NU O FF te 
'.*  Gravenhage op franco aanvruge, met byvoeging 
voor  bestek N' . 1 van J i-~, N*. 2 ƒ 0 . 50 en 
voor  bestek N" . 3 van ƒ 0.25. 

 den 14 October 1870. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

F. A. O. E , Voorzitter. 

W . VA N , Secretaris. 

. 
Op  den 2 1 «« November 1870, des na-

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 

j  tot Exploitati e van Staatsspoorwegen 

bij  de e n te Utrecht, van: 

Bestek n°. 165. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschryving 
volgens art . 10 van het bestek. 

t bestek ligt van den 23"^  October 1876 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij  de e 

n 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 le Groningen. 

e aanwyzing op het terrein zal geschieden den 
8"' - November 1876. 

Utrecht, den 23, t e n October 1870. 

G 
Op Zaturdag den -t*'*  November 1876, des na-

middags ten 3 ure, aan het bureau van den Sectie-
r  der j  tot Exploitati e van 

Staatsspoorwegen te Breda van de levering van: 

o besteding geschiedt by enkele inschryving, 
volgens art . 9 van de Voorwaarden, 

c Voorwaarden liggen van den 20," B October 
1876 ter  lezing aau het Centraalbureau bij  de 

e n te Utrecht cn uan het bureau van 
den r te Breda, en is op franco 
aanvraag op gemelde plaatsen le bekomen. 

n worden gegeven door den Sectie-
r te Breda, 

Utrecht, i9 October 1870. 
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Vervaardigen - en , 
volgens eigen systeem. 

V O O , 
_ van Tlx. «T. E to utreobt. 

 Calojiieerllnnen nan een zijde mal n gel  nieuw  Calqueerpapier, taai 
» m m a a  en sterk,  Papier  «olie. Papier  quadrille millimetre. 
Papier  aana fin m dubbel gelijmd, Whatman, g 
en alle andere Engelscue en e Teekenpapieren. Extr a fijne Paaaerdooxen, Orl.'.m-
paaaera, Trekpennen, Stangpaaaera, Stippel- eu Arcrerinaehinea van j-eliecl nieuwe 
vinding. Teekenbaken eu n met ebbenhout bezet, O. . , Aekernana 
verwen en Verwen iu Tubes, Verwpotjea, enz. enz. enz. 

1 p T , 
Eenige Consignees voo d 

V A N N & . 

"Wi jnst i -au t 113/11S, Z u l d b l u f t k .
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 mm mmm V A ! , 
 gcefl berigl dat door  haar tol eenige A G E N 1 EN .....r  den 

t ï i i J * * ' verkoop van  zijn aangesteld : 

S &  C°.  Amsterdam
E T tX C°. , 

door wie ook tot het  inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel 
Nederland aangenomen up gelijke voorwaarden als aan de g N" . 3, te Amsterdam. 

. ,
k van , Specialiteiten in 

, , -
en . 

. E

N VA N , 

. .  &> ZOON , 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

G 
Tot het  en  van ca. 

1  kilogram  cn
N tot ondersteuning der  vloeren 

van het Entrepotpakhuis op  worden 
vóór of op 15 November 1876 inschrijvingen in-
gewacht, ten e der

t , Boompjes N«. 49, 
te

e bestekken cn teekeningen zijn aldaar te ver-
krijge n tegen betaling van ƒ 1 . 5 0. 

~ E. . . 

TE 

Specialiteit van  ter  bewerking van 

 en schetsen op aanvrage. 

.  te . 
 en N van

voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten van 
 en  eu 

, enz. enz. 

S &  VAN . 
in , 

Nieuwehaven N.zyde 55, . 

. W. T te " 

beveelt zich voortdurend nan 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- eu Waterleidingen. 

S & C0., " 
. 

N van  en
 /inker ,

 in gegoten of 
gedreven Zink ,  on

 van  enz.,
 enz. 

0 
 zijnde eene 

algemeene bevattelijke beschrijving van zijne 
onderscheidene deelen, samenslelling en wer-
king met cen nantal l'latcn en Tafelen, door 

. VA X N  t deel, 'se druk . Prij s 
ƒ 2 . 5 1) voor  ƒ 1 . 2 5. 

 Allervolste gronden

omgewerkt naar het  door r F. 
A . T. , 2 dln. 785 bladz. met 700 
platen, 3e druk , prij s ƒ 5 . 75 tijdelij k voor 
ƒ :t.25. 

 met een Atlas van  pla-
ten , . A. v. u. SPEC  O  Prij s ƒ 5 5(1 
voor ƒ 0.90. 

i a » n zal denken , dat bekende degelijke 
werk van N voor  UO Cent, dat is bepaald 
abuis; welnu doe uwe bestelling, vooi' 18 stui-
vers ontvangt meu het boek en den Atlas bo-
vendien. 

k der  Aardrijkskunde , 
met geschiedkundige nauteekeuingen, eu eene 

t van den Sterrenhemel, 1 deel, te druk . 
Prij s ƒ 4 . 00 voor  ƒ 1 . 2 5. 

 en Ontwikkelin g van het -
gelsche Volk. Geschiedenis van Engeland van 
den vroegsten tot op den tegen woord igen tyd. 
2 deelen. Prij s ƒ 5.50 voor f 2.25. 

 Uns' llij k in vroegere 
tijdperken,  l c deel. Prik . f*t).90 nor ƒ
Te bekomen bjj  Noordblaak le 

 en verder  alom. n en geld franco. 

Adressen. 
Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels  , 15.— 
dri e regels » » 20.— 

Pleyaler  tt Camp, Amsterdam. Alle boil»oni«-
meiite» ia cement, gips, enz. t .i ƒ7.25 per  vat 

He,  genieten korting. 

ecker  * , Arnhem. Waterpas-
, balansen, bascules. 

Bouwterreinen te Velp te koop, aller-
gunstigst gelegen. Adres don r  VA N -

 1)E , te Arnhem. 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

t Zimthois. *  per S maanden f 1.05. n abouneert zich voor 

eva jaargang. Afzonderlijk e uu icrs bij  v.ioniitbc,U'lliui t 15 cents. 

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 . 
Vnu 5 b fi.—, Vardal vour  eiken regel |ilaal -r litiit c  eent» en 10 O  t l 

vooreen nommer vim het klad. Advertent ie» voorliet buitenhuid 2ü reiiUuer regel. 

Gedrukt  1).

E N X . 

Wi j  ontleenen aan eene corretpondentle uit Phi-

ladelphia, dour  ren Belgisch dagblad medegedeeld, 

i eenige belangrijke mededeelingen omtrent de sa-

mena tel ling vnn apoorwegen in Amerika , waar-

van dc vertaling, in hel belang r  Nederlandsche 

spoorwegen, bieronder  volgt. 

t reizen heeft, het groote voordeel, om de 
denkbeelden over  gewuonteii en zeden meer  alge-
meen te verbreiden, en een einde te maken san 
de vooroordeel en, die slechts bijzondere opvattingen 
lot grondslag hebben  in eeue zeilde omgeving 

gemaakt worden. Om slechts een voorbeeld onder 
iliii/eiulc n tc noemen, wijzen wij  op den indru k 
van bewondering, op het eerste gericht van spoor-
wegen in Amerik a teweeggebracht. e spoor-
wegen schijnen daar als het ware in haast ont-
worpen cn bijna zonder  kunstwerken te zijn ge-
bouwd; zij  volgen in de diepten der  valleien en 
op de kruinen der  bergen de krommingen van 
het terrein , kruisen zich en snijden de straten 
der stctlen, zonder dat wachters en sluitingen bij 
overwegen geplaatst zijn, cn toch wordt deze in-
druk geheel gewijzigd, als men dc zaken eenigen 
tij d gailegeslagen, meerdere reizen in het bin-
nenland gemaakt cn zich losgemaakt heeft van de 
Enropeeaéhe denkbeelden, waar  de spoorwegen aan 
eene minutieuss wetgeving onderworpen zijn. 

Ue eerste opmerking betreft de spoorweprijtui -
gen, die, in weerwil van de eenvoudigheid van 
constructie, een wezenlijk gemak aanbieden, daar 
men de geheele lengte van den trein kun door-
loopen , cr  dagbladen , boeken, ververschmgen, 
zelfs zijn maaltijd kan verkrijgen . 

Behalve deze voordcelen, die de gewone rijtui -
gen aanbieden, moet vermeld worden, dat inliet 
meereiidcel der  treinen een of meer  »l'ulliuan -
cars"  of liixeiijluige n gevonden worden, waarin 
men geheel hel comfortabele van een groot hotel 
vindt cn waar men zich even gemakkelijk en som-
tijd s veel prachtiger dan bij  zich tehuis gevoelt, 
legen betaling eener  verhooging van vracht van 
twee dollars per  nacht en één dollar  dag. 

r  dit eene uitgave is, die ieder  reiziger  zich 
niet kan getroosten, kecren wij  tot de gewone 
rijtuige n terug, die uit eene enkele klasse be-
staan, eu van dc onze aanmerkelijk verschillen, 
/i j  hebben de lengte van ongeveer  vijftie n meters 
eu aan ieder  einde een «plate-forme" , waarin de 
toegangstrappen zijn aangebracht en waardoor 
men van het eene naar het andere rijtui g gaat. 
Op deze wplate-forme"  bevindt zich ook eeno 
handrem, waarover wij  later  zullen spreken. -
wendig zijn zitbanken vnn twee plaatsen niet bas-
culeerende rugleuningen, voor  zestig a vij f en 
zestig personen, geplaatst eu daartusschen bevindt 
zich de couloir  of gang. 

t geheel wordt op twee toestellen (trucs), 
van vier  wielen, aan de uiteinden geplaatst, ge-
dragen ; deze zijn om de draagas beweegbaar. 

e wielen van ieder  toestel zijn «licht bij  elkander 
en kunnen iu de kleinste krommingen draaien. 

e iu gebruik zijnde wielen zijn gewoonlijk van 
gietijzer, en dank zij  de volmaaktheid van het 
vormen en de uitmuntende huedauigheid van het 
metaal, wordt het wiel met pol uit één stuk ge-
goten; deze wielen worden niet afgeilraaid en 
hebben geen afzonderlijken band. 

e bochten of krommingen van buitengewoon 
kleinen straal, veroorloven het gebruik niet van 
twee dubbele buffers tusschen de rijtuigen;  om 
die reden bedient  zich van een enkelen 

 in het midden van ieder  rijtuig ; deze is 
hol, en daarbinnen is dc koppeling door  eene 
ijaeren pin aan den buffer  en de stang bevestigd. 

t einde van de »plate-forme"  is boogsgewijze 
volgens cen grooten straal afgerond, teneinde 
dc beweging in de krommingen gemakkelijk tc 
maken. 

e luchtrcmmen, waarmede de treinen op het 
meerendeel der  spoorwegen voorzien zyn, verdie-
nen vooral onze aandacht, / i j  werken op ieder 
wiel, zoodat een trein , die met eene snelheid van 
4U iuiili' n loopt, over  eeue lengte vnn 80 meters 
tot stilstand kan worden gebracht. e snelle 
beweging der  remmen op alle rytuigen van een 
trein vormt hetgeen men noemt een rcmtoestel 
uit één stuk. Zulk een rem verschilt veel van de 
ons bekende, die slechts op een zeker  aantal rij -
tuigen werken en den overigen dc verkregen snel-
heid doeu behouden, waardoor  onder  geweldig 
en gevaarlyk stoeten het eene tegen het andere 
wordt geworpen. r  deze rein toestellen wor-
den ongevallen in het midden der  steden, wour 

zich bij  de talrijk e kruisingen eensklaps een hin-
dernis op den weg kan voordoen, voorkomen. 

e gebruikelijk e remtoesiclleu zijn van dri e 
stelsels, onafhankelijk van de handremmen, waar-
mede de rijtuige n zijn voorzien; hierdoor  k;in de 
eene rem den anderen vervangen in geval van on-
gemak , en te hulp komen, zoodra het sein door 
den machinist in een spoedeischend geval gegeven 
wordt. Twee dezer  stelsels zijn iu e bekend 
en als proef in toepassing gebracht op de Staats-
spoorwegen, liet eene, dat van Westinghouse, 
bestaat iu eene door  stoom bewogen luchtpomp, 
dienende tot vullin g der  reservoirs, die onder 
ieder  rijtui g geplaatst zijn , met lucht van hooge 
drukking : hiertoe zijn onder  alle rijtuige n van 
ilea trein buizen met caoutchouc-verbindingen aan-
gebracht. Als de reservoirs gevuld zijn , is liet 
voldoende, dat de machinist de liichtdrukkin g iu 
de algemeene buii vermindert, en tengevolge daar-
van heeft eene omkeering der  klep plaats en 
wordt ieder  reservoir  in gemeenschap gesteld met 
een cilinder , veel gelijkende op die der  Stoom-
machinen. e geperste lucht drijf t een zuiger 
voort, waarvan de stang op de hefboomen van 
het ramtoestel werkt , cu deze tegen de wielen 
doet sluiten. r  het in-gemeeuschap-stcllcn der 
reservoirs met dc cilinders, die het remmen ver-
oorzaken, door  eene vermindering van drukkin g 
in de luchtbuis wordt voortgebracht, volgt hier-
uit , dat de remmen ileh evensoo vastzetten, zoo-
dra er  eenig gebrek aan de buis ontstaat, wat 
in het belang der  veiligheid van groot belang is, 
maar de schaduwzijde heeft, dat de werking door 
eene enkele ontsnapping in de buis ontstaat en 
den trein onnoodig doet stilstaan. t stehcl is 
zeer  volmaakt, maar  ongelukkigerwijze te samen-
gesteld en te kostbaar. t het doel oin de 
luchtpomp te doen vervallen, heeft de heer  Smith 
uitgevonden, de beweging mei luchtdruk door 
atmosferische drukkin g te vervangen. r  aan-
voer van -stoom kan «le machinist naar  welgeval-
len de lucht wegblazen, 'li e zich bevindt in de 
reservoirs van caoutchouc, welke ouder  elk rijtui g 
geplaatst zijn en in dn buis, die over  de geheele 
lengte vun den trein is aangebracht. c remhef-
boomen worden bewogen door  stangen, aan de 
stevige bodems der  reservoirs verbonden; de laat-
sten worden natuurlij k dunner, zoodra zij  lucht-
ledig worden en voeren stangen en hefboomen 
met zich mede. 

t derde luclitrem-systcem is afkomstig van 
den r . t bestaat, evenals de rem-
Westinghouse, uit ecu pomp, die door de as der 
beweegbare wielen in beweging wordt gebracht 
en de lucht perst in een enkel reservoir, onder 
de machine geplaatst. e geperste lucht begeeft 
zich, door dc opening van een kraan, in deu onder 
ieder  rijtui g geplaatsten cilinder en werkt op ecu 
zuiger, waarvan dc stang cen ketting spant, die 
het rcmtoestel in beweging brengt. t stelsel 
onderscheidt zich vau dc anderen door de pomp, 
die geene speciale beweegkracht vereischt; dooi-
de kunstige bewerking der  caoutchouc verbindin-
gen aan dc buizen der  rijtuigen ; door de een-
voudigheid van constructie der  remmen en dooi-
de buitengewone goedkoopheid, die door  deze 
vereenvoudigingen ontstaat. 

e mededeeling van deze details was noodig, 
om de algemeene economie van het exploitatie-
systeem der  spoorwegen in Amerik a tc begrijpen. 

k zij  de plaatsing der  rijtuige n op «t rucs" , 
die krommingen met kleinen straal veroorloven, 
heelt men de wegen goedkoop kunnen maken en 
werd het mogelijk, het heuvelachtige van het ter-
rein bijna zonder  ingravingen en zonder  ophoo-
gingen te volgen. 

e algemeene toepassing van sterke renitoestcl-
len bcwyst, dat men grootere hellingen kan makeu 
dan bij  ons worden toegestaan; om ie te beklim-
men, worden krachtige machines gevorderd, cu 
dc kracht der  remmen maakt het mogelijk, zonder 
gevaar te dalen. r  den bouw van lange rij -
tuigen zonder  compartimenten wordt het doode 
gewicht beperkt en bedraagt het gowicht der  rei-
zigers slechts de helft vnu het totaal van dun last. 

t andere woorden, de machine trekt slechts 
een kilogram materieel tegen eeu kilogram reiziger. 

r de toepassing van deze remmen kan de 
snelheid der  treinen vermeerderd wordeu, of liever 
gezegd , een bepaalde afstand schielykcr  doorloo-
pen worden, omdat men slechts stilhoudt op het 
oogenblik dat meu het station  iu-
plaats vau op een afstand van vyf- of zeshonderd 
meters langzamerhand de snelheid tc doeu ver-
minderen. n landen , zooals e en Nederland, 
waur  ieder  oogenblik uit hoofde vau de opeen-

hooping der  bevolking moet gestopt worden , ver-
dient dit punt overweging. 

r  proeven , met het rcmtoestel-Westinghouse 
tusschen llrussel en Antwerpen genomen, is ge-
constateerd, dat de krachtige werking der  rem-
men veel besparing van tij d voor het vervoer 
geeft; door  vermijdin g van de lange tijdruimten , 
die het tegenwoordige rematelsel vordert , kan de 
snelheid van een gewonen trein tot de helft ver-
meerderd worden. t feit is van belang voor 
hen , die niet de groote steden bewonen , en nim-
mer van de sneltreinen gebruik kunnen maken. 

e spoorwegen iu de Vereenigde-Stalen leiden tot 
tie algemeene gevolgtrekking, dat men daar  het be-
lang ten opzichte van constructie en exploitatie zeer 
goed beprijpt . n maakt den aanleg der  wegen 
zoo goedkoop mogelyk, met weinig of geen kunst-
wei ken, zonder  weelde, zonder  prachtige en ge-
makkelij k ingerichte monumentale stationsgebou-
wen, doch men bouwt daar, wat betreft de kosten 
van eersten aanleg en exploitatie, met eene strenge 
spaarzaamheid. n is het te danken, dat in 
Amerika , waar de bevolking twintigmaal diinner 
is gespaid dan hij  ons. maur  waar  zij  met buiten-
gewone snelheid van dag tot dag aangroeit, de 
kosten van aanleg der  spoorwegen met goed ge-
volg gedekt kunnen worden. 

t de organisatie in Belgié (zoo ook Neder-
land), met haar tal van reglementen en onder-
worpenheid aan bureaucratie, dezelfde uitkomsten 
gegeven, aan ons, die voor  dcnzellden afstand 
twintigmaal meer  hulpbronnen voor de exploi-
tatie van spoorwegen verschaffen 'l  Vraag het aau de 

y ; vraag het aan 
d* j ; vraag het aan 
dun Staat zelf, die in de toekomst dc eenige 
eigenaar  vau onze spoorwegen zal zijn , cn de ant-
woorden zullen weinig bemoedigend wezen. Welke 
industrieele j  zal met ons tegenwoordig 
systeem een spoorwegnet in onze Belgische Ar -
dennen «lurven aanleggen, om de dorpen onder-
lin g te verbinden en tegelijkertij d verbetering te 
brengen in het vervoer van landbouw- en mijn -
voortbrengselen naar  de verzamelplaatsen? En toch 
zyn in Amerik a op het gebied van spoorwegen 
verbazender  dingen verwezenlijkt dan deze, eu wel 
met goed gevolg. n schijnt zelfs verder te 
willen gaan in goedkoope constructie en exploitatie, 
getuige de kleine spoorweg der  tentoonstelling te 
Philadelphia, met zyn smal spoor, zijne machinen, 
gelijkende op Neurenbergsch speelgoed en aijne 
lichte rytuigen, die op het eerste gezicht den 
lachlust opwekkeu, maar wel der  aandacht waar-
dig zyn. Welk een weldadigen invloed zou een 
dergelijk vervoermiddel kunnen uitoefenen voor 
het verkeer met onze thans afgelegen plaatsen, 
die niet dc minste hoop hebben ooit eene aan-
sluiting te bekomen met de bestaande kostbare 
spoorwegen van tweehonderd duizend franken 
de kilometer cn 60 a 80 % exploitatiekosten. 

n blijf t echter  verkondigen dat de spoorwegen 
de aders zijn, door  welke de beschaving der  vol-
ken zich moet ontwikkelen. Niemand ontkent 
hun politiek belang, wal aangaat de verbroede-
rin g der  geslachten, de gemakkelijker  deelneming 
der bevolking aan het publieke leven, en even-
min het belang, dat zij  voor den Staat hebben. 

n weet misschien te goed welke rol de spoor-
wegen in dc krygskunde kunnen spelen, en dat 
zy de voornaamste elementen der  moderne staat-
kunde zyn geworden. c gemakkelijkheid om 
zeden en gewoonten in den vreemde te besta-
deeren geeft hun een zedelykc waarde, die niet 
miskend wordt. Eindelijk , welk vermogen bezit-
ten zy niet uit eeu economisch oogpunt? Xict 
alleen dat hunne constructie een rui m veld voor 
de nijverheid opent, ook de goedkoopheid cn het 
gemak van het vervoer  geven een bron van rijk -
dom, door deu schatten van mijn - en landbouw 
toegang tot alle oorden der  wereld tc verlee-
nen. Welk nut zouden de uitgebreide wouden 
voor  Amerik a kunnen hebben zonder dc spoor-
wegen, die toch aan dc groote steden het hout 
leveren en hun rijkdo m zijn / En hoeveel plaat-
sen in alle landen dm- wereld, die alles bezitten 
om luinzienlyke industrieels steden te worden, 
zouden voor  altij d onvruchtbaar  blijven, wan-
neer zy niet aan de grootere steden door ver-
voeimiddelen verbonden waren! 

t verschil van waaide der  voortbrengselen 
tusschen de punten van afzending en bestemming 
is, dank zy' den spoorwegen, niets meer dau de 
eenvoudige transportkosten; kosten, die minder 
zullen worden, als meu de spooiwegen goedkoo-
per leert bouwen en exploïtoeren. 

A l deze beschouwingen zijn van inaterieelen 

aard, en het zou zelfs gevaarlijk zijn ze terneder 
te srhryven, als de vergelijking van Europa en 
Amerik a ons niet leerde, dat men in laatstge-
noemd werelddeel alleen de theorie op verstan-
dige wijze heeft toegepast, en dat men daar de 
ware oplossing tier  vraagstukken van snel en goed-
koop vervoer  heeft gevonden. Ünze vooroordee- ' 
len, ontstaan door dc bescherming ons door den 
Staat verzekerd, zijn zonder  twijfe l oorzaak, dat 
men het vreemd vindt, slechts aan kruispunten 
en overwegen een eenvoodigeu paal te ontmoeten 
met hel opschrift  out fur the engine". 

n moet zich voor  mogelijke ongevallen iuacht-
nemen en wel is waar  tweemaal uitzien, eer 
men den spoorweg passeert, maar het zou on-
rechtvaardig wezen, geheelen bevolkingen den wel-
daad der  spoorwegen te onthouden, omdat er 
onvo.jrzichtigen eu onkundigen gevonden worden; 
dat ras schy'nt in de Vereenigde-Stateti uitga 
storven te zyn. En toch wordt de aanleg dier 
wegen onmogelijk, als men daarvoor de bij  ons 
gebruikelijk e werkeu vau veiligheid moet aan-
leggen. 

t men dc niet met spoorwegen be-
deelde streken in Belg ië, Nederland, d 
en Frankrij k of elders, dau zal door  haar  aan het 
Amerikaansche systeem van spoorwegen de voor-
keur  gegeven worden. België (en wij  hopen ook 
Nederland) heeft, ter  gelegenheid van het hon-
derdjari g bestaan vau Amerika , voorname inge-
nieurs, specialiteiten in het vak van spoorwegen 
naar de Vereenigde-Staten afgezonden, Wy ho-
pen, dal zij  met een schat vau ondervinding zul-
len terugkeerenden dat zij , ten spijt van deon-
vcrinydelijk e moeilijkheden, aan de invoering der 
verkregen goede denkbeelden van het jonge Ame-
rika , in den administrati e ven krin g verbonden, 
de eer  zullen hebben, in Europa economische spoor-
wegen aan te leggen , waardoor  werkzaamheid en 
leven zich zullen ontwikkelen. 

C. B. 
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U . 
Vergadering van 20 0e*o6er 1870. 

n de bus worden vragen gevonden over het 
vermengen van Portlandsche cement met kalken 
over het verven van Amerikaanscli grenenhout. 

Ter bespreking wordt gesteld een voorstel van 
het bestuur, tot uitschryving van een buitenge-
wone prijsvraag ter  verkrygin g eener  teekening 
van een versierden rand voor een getuigschrift, 
uit te reiken nan hen, die, voor  hun inzending op 
de door de afdeeling in 1877 te houden tentoon-
stelling van werkstukken, door  ambachtslieden 
vervaardigd, eenige onderscheiding zijn waardig 
geoordeeld, alsmede aan hen, die prijzen in den 
te houden wedstrijd behalen. Na eenige bespre-
king en toelichting wordt dit voorstel aangenomen. 

e voorzitter  deelt mede dat de heer  Burge-
meester  J. van Vollenhoven, die sedert de oprich-
tin g der  Afdeeling lid was, bereidwilli g het hem 
door het bestuur  aangeboden eerevoorzitterschap 
voor  de te houden tentoonstelling heeft aangenomen. 

e mededeeling wordt door  de Vergadering met 
toejuiching begroet. 

e voorzitter  vestigt de aandacht op de in da 
zaal tentoongestelde dakpannen uit de fabriek van 
de heeren . z en Zn. te . Uit 
een schryven van die fabrikanten blykt , dat de 
gesmoorde pannen per  stuk ƒ 0.12s en de ver-
glaasde ƒ 0 . 15 kosten en dat iets meer dan 12 
stuks per . gevorderd worden. l de fa-
brikanten met het oordeel der  Afdeeling over de 
pannen wenschen bekend gemaakt te worden, be-
noemde de Voorzitter  cene commissie van onder-
zoek, bestaande uit de heeren A. Wels, . Cramer 
en . . van Andel. 

Ue heer C. B. v. d. Tak stelde ter  bezichtiging 
een koord met spiraal toestel (descendeur a spi-
rale), dienende tot redding bij  brand. t koord 
is 20 . lang cu 11 millimeter s dik. t wordt 
met twee, dri e of vier  windingen, naar  gelang der 
zwaarte, welke er  langs afdalen moet, om een 
yzeren spiraalvorraing toestel gewonden. e 
spiraal is voor het houden van het koord over 
den halvcn omtrek met een mantel bedekt, die ge-
makkelij k kan aangebracht en weggenomen worden. 

t koord heeft auu beide einden haken, om 
hetzelve aan een of under  voorwerp te kunnen 
bevestigen. Een ceiuiure met haak, die auu de 
oogen, waarmede de spiraaltoestel is voorzien, 
kan gehangen worden, dient om den persoon, die 
zich zeil'  of iets anders wil allateu, te omvatten. 



 —

s de last in verhouding tot hot aantal windingen 
om de spiraal te zwaar, waardoor  deze te snel 
zou dalen, dan heeft hij , die zich atlaat, het in 
zijn macht de snelheid te verminderen, doorliet 
koord om een van de twee haken aan den toestel 
te slaan, waardoor de wrijvin g grooter  en de 
snelheid der  daling minder  wordt. Wenscht men 
op een bepaalde hoogte te blyven, dan behoeft 
men slechts eenigszins sterk aan bet koord te 
trekken om geheel in rust te komen. 

n beweert dat het koord onbrandbaar is. 
e geheele toestel kost 25 franken en is verkrijg -

baar bij  den Agent van Van den t en Punt te 
Amsterdam. e uitvinders cn fabrikanten ziju : 
F. n en A. n te Parijs. 

e mededeeling van den heer  ingenieur . A. 
Witto p g over dc wederoprichting vuu den 
in 1875 geknntelden pijler  der  Willemsbrug over 
de s e m (*j  voorgelezen en door 
eeu op groote schaal vervaardigde teekening toe-
gelicht zijnde, deelt de heer ('. li . v.  Tak nog 
mede, dat men bezwaar  maakte cen andere methode 
of plan van wederoprichting te volgen, daarin 
bestaande om het metselwerk boven dc werkkamer 
af te breken cn door het inpersen van lucht met 
hulp van vijzels tc lichten, omdat men bevreesd 
wus, dat door het omkantelen van deu pijler , 
ondichtheid in de verbinding van de schoorsteenen, 
waardoor dc lucht moet ingeperst worden, met 
den zolder  der  werkkamer, waarop zij  gesteld zijn, 
zou kunnen ontstaan. 

Bij  de nu gevolgde wijze vun herstelling zijn vele 
tegenspoeden overwonnen moeten worden; dc 
pijler  is dun ook niet drijvend , zoouls men ver-
wacht had. maar sleepend zooveel mogelijk naar 
zijne plaats teruggebracht. Om het gedeelte vnn den 
pijler , dat boven water  komt en waarop de brug-
leggers rusten moeten, op de juiste plaats te 
brengen, is het noodig geweest dc ontworpen 
versnijdingen aan de zuidzijde vri j  te laten, waar-
door die aan de noordzijde dubbel zoo groot, als 
zij  moesten wezen, geworden zijn. e kosten der 
wederoprichting zijn aanzienlijk geweest. 

O . 
Vergadering van 25 October 1870. 

Na mededeeling van verschillende ingekomen 
stukken cn ontvangen geschenken, werden door 
de coinmissien van afgevaardigden uitvoerige ver-
flagen uitgebracht vnu dc algemeene vergade-
ringen, te Amsterdam cn te n gehouden. 

a sprak dc heer  Saraber, over  de middelen 
om te voorzien tegen het geelworden van witte 
verven, en zulks naar  aanleiding van de mededee-
lingen vnn . , te Berlijn , voorkomende 
in eene aflevering van het Tijdschrif t e Vidksrlijt. 
Zonal*  bekend is, ligt de oorzaak van het geel-
worden van witt e olieverven in de olie, welke, 
tot vernis gekookt, of in zuiveren toestand, steeds 
geel wordt , zoodra men ze aun dc inwerkin g van 
het licht onttrekt . Teneinde dit bezwaar tc voor-
komen, moet du* , inplant» van die olie, ecu ander, 
en wel kleurloos, bindmiddel aan de verfstof 
toegevoegd worden. Tot dat bindmiddel beveelt 

. f het sandrak aan, opgelost in 
wijngeesten Venetinanschen terpentijn (in vei hou-
ding van 14 deelen sandrak, 4 deelen Verictiann-
scben terpentijn en 28 deelen wijngeest van '.10 pOt) 

r  deze oplossing te vermengen uiet loodwit 
(in verhouding van één deel loodwit en deel 
vernis), verkrijg t men een verfstof, die spoedig 
droogt. Wordt dan het geverfde voorwerp, na 
volkomen droog te zijn , met een wollen doek 
gewreven, dun neemt de verf een zeer  lijnen en 
aangenamer! glans aan. 

e heer  Saraber  liet een proef zien, met deze 
verfstof genomen , en die zeer  goed was geslaagd. 

a werden door den heer J. J. C. do Wij s 
uitvoerige mededeelingen gedaan over  Zweedsch 
timmerwerk . t machinaal vervaardigen van 
timmerwerk wordt steeds meer algemeen, en is 
reeds een belangrijke lak van industri e geworden. 
Geen land, evenwel, dut op het gebied van stoom-
timmerwerk Zweden evenaart. c fabrikugc van 
bewerkt hout is daar dan ook de belangrijkste eu 
meest ontwikkelde industrie. 

e fabriek van de heeren Bark en Warburg , 
te Gothenburg, is de oudste der  hierbedocldc 
fabrieken van Zweden; zij  werd in 0 opgericht 
en is, wat uitgebreidheid  technische inrichtin g 
betreft, de grootste eu volkomenste die bestaat. 

e productie overtreft die vau alle andere 
inrichtingen van dat artikel , terwij l de eigenaars 
nog steeds voortgaan hunne zaak uit te breiden, 
zoo zelfs, dat binnen korten tij d niet minder  dau 
00 werktuigen, allen door  stoom gedreven, iu 
werking zullen komen. Vooral deuren en ramen 
worden afgeleverd. n 1S75, dus vuur de tegen-
woordige uitbreidin g der  fabriek, bedioeg het 
aantal afgeleverde deuren 400,000 stuks. Er  is 
een lOOOtal arbeiders werkzaam, cn het kapitaal 
der  zaak beloopt 500,000 riksdulers. 

Frankrijk , Engeland, België eu d 
zijn de voornaamste Europeesche Staten, waar bet 
Zweedsch fabrikaat wordt gebezigd, lu n 
en omstreken nam de toepassing zoo zeer toe, 
dat, terwij l in 1874 de eerste proefdeurcu
weiden aangevoeld, de omzet in 1875 40,000 
stuks bedroeg. 

e fabriek, onder  directie van de heeren Bark 
en Warburg , levert ook geheel afgewerkte houten 
gebouwen, die, na in de fabriek pasgcinaakt en 
opgesteld te zijn , uit elkander  genomen worden, 
eu p«r scheepsgelegenheid op de bestemmingsplaats 
worden aangevoerd, om daar, desverkiezende, 
door  arbeiders uit de fabriek te worden opge-
slagen. 

Behalve een soort van jachtkasteeltjes, waarvoor 
dc heeren Bark en Warbur g gepatenteerd zijn , 
en waarvan er  een tentoongesteld wus tc Weenen 
iu 1873, leverden zij  geheel afgewerkt een zie-
kenhuis te  4 gebouwen voor  hospitalen 

(*)  'Ut  Notaltl vuu liet k  imlituut van . 

te , bij  Gothenburg, 2 groote kazernen 
voor  officieren te Wilhemshaven in Pruisen, ver-
scheidene kleine gebouwtjes voor de Zweedschc 
noordpool-expeditic, spoorwachteiswoningen, hui-
zen voor het loodswezen, villa' s enz. 

Ofschoon dc bestaande vormen hoofdzaak zijn , 
knn in dc fabriek naar elk op te geven profiel 
gewerkt en korten tij d na bestelling bier  in liet 
land afgeleverd vvorden. 

e prijzen van bet Zweedsche timmerwerk zijn, 
vergeleken bij  die van andere fabrieken, SSSjr 
billijk . Een twee-paneelsdeur b. v , lang 2.20 , 
breed 0.95 , ter  dikte vun 0.032 , wordt 
franco scheepsboord t afgeleverd voor 
ƒ 0 . 7 5. n voor  arbeiderswoningen , met vier 
paneelen, hoog 2.12 , breed O.SO , dik 
0.032 , kosten ƒ 5 . 4 5. 

t de meeste belangstelling werden door de 
aanwezige leden de modellen vau Zweedsche deuren 
cu architraven bezichtigd, terwij l zoowel de deug-
delijkheid der  houtsoort, als de zuivere afwerking, 
dc constructie cn sierlijkhei d der  vormen , alge-
meen werden geroemd. 

Bij  het einde der  vergadering werden aan be-
langhebbenden afbeeldingen eu prijslijste n van 
gemeld timmerwerk aangeboden, waaruit bleek, 
 lat dit fabrikaat wel aanbeveling verdient. 

Bedoeld timmerwerk wordt uitsluitend aange-
voerd door de beo en F. cn A. van dor , 
te , terwij l te e verlangde inlich-
tingen worden gegeven door den heer  G. Braamt, 
(laan Copes-van-Cattenburch, U). 

N E N  A N . 
'S-  Z. . beeft, ter  erkenning 

van uitstekende daden bij  den jongsten watersnood 
verricht , alsnog verleend: a. de zilveren barret 
aan: . A. F. X. , burgemeester  van 
Vllertogenbosch (ter  vervanging van du hem 
bij  besluit van den 7 October  toegekende bron-
zen barrct) ; , J. .1. , hoofdingenieur van 
den W'aterstaat; A. Q. F. A. van Oorschot, hoofd-
commissaris van politi e le ; — 
b. de bronzen barrel aan: . J. N. G. Sassen, 
gemeente-secretaris te ; — c. de 
zilveren medaille aan: N. , burgemeester 
van ; . . A. N. Gerrits , 
li d van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; 
VV. A. Godschalx , burgemeester  van Empel; VV. . 

, ingenieur  van den Waterstaat; G. -
mans, burgemeester  van Alom; J. A, de , 
lid vun het Armbestuur en regent der  godshuizen 
to ; . Nabbe, gemeente-ar-
chitect te h ; F. J. Pompe, wet-
houder h : . Wright , ingenieur 
bij  de Nederlandsche j  ; 
d. de bronzen medaille aan: A. B. , voorzitter 
der  Commissie voor  noodlijdenden : . 
P. P. van Bosse, voorzitter  der  Commissie voor 
noodlijdenden te 's-Gravenhage; A. . Coppens, 
president der  conferentie van du parochie St.-Jacob 
te h ; G. Freem , hoofdopzichter 
bij  dc ;  F. , 
voorzitter  der  Commissie voor  noodlijdenden tc 
Zult-Bommel; J. , opzichter  der  gemeen-
tewerken te ; A. , landbouwer 
te Orthcn; . F. A. J. van , officier  van 
Justitie te ; A. van h . baken-
meester; A. Noorderbroek, voorzitter  der  Com-
missie voor  noodlijdenden te Gorinchem ; . J. A. 
Sillem, secretaris der  Algemeene vereenigde com-
missie voor  noodlijdenden te Amsterdam; Jhr . . 
C. J. A. den Tex, voorzitter  der  Algemeene ver-
eenigde Commissie voor  noodlijdenden tc Amster-
dam; J. E. . vau der  Vaart , president der  con-
ferentie van de parochie St.-Jan, tc -
hosch; W. J. Wcndcl, president-diaken der  Nc-
derduitsche e gemeente . 

— r de Belgische g zijn met de 
Nederlandsche onderhandelingen aangeknoopt over 
het sluiten van eeu nieuwe overeenkomst betref-
fende het verbetereu van bet kanaal van Gent 
naar  Neuzen. n wil , dat er  opnieuw sprake 
is van het aankoopen van deu -
schen spoorweg door het Belgische Gouverne-
ment. e spoorweg is in beheer  bij  de -
pij  van exploitatie dur  Nederlandsche Staatsspoor-
wegen. r  dezen spoorweg, iu verband niet 
de spoorwegen Nord-Belge cn Nord-Francais, kun-
nen de goederen van Frankry k naar  Amsterdam 
en m vervoerd worden, onafhankelijk van 
dc Belgische Stnatsp oor  wegen. Gaat de — 

e spoorweg over aan den Belgischen 
Staat, dau is het vervoer  tussehen Frankrij k en 
Nederland geheel afhankelijk vau de Belgische 
Staatsspoorwegen, die wel belang hebben hij  den 
handel van Antwerpen , maar uiet bij  dien van 
Amsterdam eu . 

 Z. . heeft bij  dc -
demie van Beeldende n te Amsterdam tot 
hoogleeraar  benoemd J. A. Alberdingk Thijm . 

— Z. . de g heeft benoemd : 
in de orde der  Eikenkroon, tot commandeur, 
den heer n ten c en tot , du 
heeren i ton e en Van llcemskerck van 
Beest; en in de orde van den Gouden w 
vau Nassau, tot oflicicr , den heer . 

— Z. . heeft benoemd tot ridder  de orde 
van den Nederl. : den hoofdingenieur vnn 
dan .
der  Amsterdamsche l maatschappij  i Augs
J, , vice-president der e vau dc 
Amsterdamsche ; Jhr . iiir . J. 

s van , lid der e van 
de Amsterdamsche ; eu Joan 

, vice-voorzitter  van Commissarissen der 
Amstcrdauische . 

— Z.  dc g heeft in de orde 
vuu dc Eikcrikr o on benoemd : tot commandeur deu 
heer S. W. Josephus Jitta , president, — t o t o l ï i -
ciers de heeren J. Boelen , lid ; S. de 

Clercq Wzn. lid ; P. .  secretaris, allen 
van de e der  Amsterdamsche -
schappij. 

—  Bij k besluit is. op het verzoek 
van . . C, J. vnn , directeur en le-
vens lid van den raad van administrati e der  »Ne« 
derlandsehe Centi^-Spoorwegnuwtschsppij'', be-
willigin g verleend op bet ontwerp der  akte, hou-
dende wijzigingen in de statuten dier  naam loose 
vennootschap, vroeger  gevestigd le Amsterdam, 
doch thans tc vestigen te Utrecht. 

e r  vun Biiinenlaudschc Zaken heeft 
goedgevonden le bepalen: 

dat liet Noordzeeknnaal met 2 November  voor 
de scheepvaart wordt opengesteld; 

dat aanvankelijk in de afgebakende geul der 
haven schepen worden toegelaten, bij  gewoon laag-
water  met een diepgang, onverschillig waar ge-
meten, van 42 decimeters, en bij  een waterstand 
gelijk met A. P. (half tij ) van 50 decimeters. 

dat in de haven voorloopig alleen tusscbeu 
zons op- en ondergang mag worden gevaren, be-
houdens bet binnenvallen en ankeren; en 

dat in het kauaal cn in de zijkanalcn asnvan-
k worden toegelaten schepen met cen diep-

gang, onverschillig waar  gemeten, als volgt: 
kanaal 50 decimeters; 
zijkanaal A (naar  Beverwijk) . 15 u 

» C (naar  Spaarudam) . 22
 (naur  Nauerna). . 28

E (naar  Westzaan) , 1 8 
 G (naar  Zaandam) 1 5

> naar  Nieuwendum. . 38

Breda. n de laatst gehouden zittin g van den 
Gemeenteraad werd bet door  deu wethouder  Guljd , 
bet raadslid s Jr . cn den gemeente-archi-
tect s opgemaakt rapport omtrent den af-
voer van fecaliën ingediend. 

e conclusie van hel voorstel komt in hoofd-
zaak hierop neder: 1". e gemeentereiniging 
komt in eigen beheer. 2". e afvoer  zal geschie-
den volgens het verbeterde tonnenstelsel. 

Word t dit aangenomen, dan wordt nader  voor-
gesteld: 1". aankoop vau eun terrein groot 1'/a 

hektare; 2'\ dadelijke aanschaffing van cen hon-
derdtal tonnen , tot bediening der  openbare ge-
bouwen en scholen cu ten gerieve der  bewoners 
van de Oude Vest, die door de overwelviug vun 
deze hunne stollen daarop niet meer  kunnen loosen ; 
3". aanstelling vau een directeur of oplichter; 
4". benoeming van eene commissie vun toezicht 
uit den ; 5°. wijzigin g der  politic-verordening 
in dier  voege, dat geene beerputten meer  mogen 
worden aangelegd en geene fecalièn iu riolen of 
grachten mogen loopen. Binnen eeu nader te be-
palen tij d moeten de beerputten worden gedempt 
en du privaten gewijzigd, en wel ten koste der 
Gemeente. Na dien tjji l op boete, ten koste van 
den eigenaar. 

c genoemde Commissie had vooraf eenige 
plaatsen in het land bezocht, waar  dc verschillende 
stelsels in toepassing zijn. lu het zeer  uitvoerig 
rappor t worden al deze stelsels /eer  nauwkeurig 
nagegaan en hel l om de bekende 
voordeden geprezen. Om linancieele redenen kon 
het invoeren van dit stelsel niet worden voorge-
steld, liet gewone tonnenstelsel wordt voorge-
steld, omdat bet linancieele voordooien geeft en 
voldoet aan dc eischen der  hygiene, door de stof-
fen geheel t"  laten buiten lucht, water  en bodem. 

Over het koolclosetstelscl-Synioïis la.it het rap-
port zich zeer  gunstig uit . Vooral wordt tie net-
heid geprezen, zelfs bij  du armen. e Bacteriën-
quaestie wordt in het midden gelaten, van reuk 
was niets te bespeuren. n het magazijn werd 
geen uiumoniaklucht waargenomen cn de mcsi 
was een donkere, zwarte mnssn. n meende 
echter, dat de quaestie der  hygiëne bij  dit stel-
sel nog niet uitgemaakt was. 

t r  en het itelsel-Symons zou-
den volgens de berekening der  Commissie een de-
ficit — , het tonnestelsel een voordeel opleveren 
voor de Gemeente. 

n de jongste zomervergade-
rin g der  Prov. Staten, deed de heer A. Bums 
een voorstel, om eene verordening voor te stel-
len op het subsidieeren van liet droogleggen eu 
kanaliseeren van meren en poelen in dit gewest, 
welk voorstel aan Gedep. Staten werd verzonden 
om advies. e hebben daarover den hoofdin-
genieur van don Provincialen Waterstaat gehoord, 
die in een zeer  ampel advies de vraag overweegt, 
of bet uit een algemeen provinciaal waterstaats-
oogpunt wenschelijk is, dat alle nieren, enz. in 
deze provincie werden drooggelegd, welke vraag 
door  hem in bepaald ontkeiiiieiiden zin wordt be-
antwoord. e  is van oordeel, 
dat het doel der  voorstellers er  niet door be-
reik t zal worden, doch hoeft geen bezwaar tegen 
zoodanige verordening, omdat duardoor  niets gc-

 wordt , aangezien de droogmaking 
van elk racer, zoowel uit cen technisch al*  tiiiau -
cieet oogpunt, afzonderlijk moet wurden beoor-
deeld. t tengevolge vun dergelijke verordening 
de meren binnen enkele Jaren van de kaart van 
Friesland zullen verdwijnen, kan men zich niet 
voorstellen, zoolang de qualiteit der  gronden niet 
het uitzicht opent, dat de drooglegging daarvan 
productief  zyn. 

n dezen stand van zaken, schijnt aan Gedep. 
Staten eene verordening als de voorgestelde ge-
heel overtollig, vermits, ingeval het provinciaal 
belang bij  de droogmaking van eenig meer of 
poel mocht zijn betrokken, eene aanvrage om 
provinciale subsidie door  eventuéele concessiona-
rissen ook, zonder dat deswege eene verordening 
bestaat, altij d aan de Staten-Vergadering kan 
worden gedaan en alsdan in ioder  bijzonder  geval 
de male en wijze van subsidieeren kan worden 
bepaald. 

Op grond van ecu cn ander  stellen Gedep. 
Staten voor, het voorstel van den heer  A. Buinu 
niet  te nemen. 

\ankondiinii«r;en van Aanbestedingen. 

, S Nev. 
e tc 11 uren. door bet. bestuur uit de aan 

declhouders iu den geprojecteerde, n straatweg Eilde 
e Punt, bij  den kastelein W. Schoonveld : hel leg-

gen van eun klinkerweg met bij  behoorende werken 

 o. tc 12 uren, door den architect A. vun 
der  Steur  Jr., in Weten cu Werken : het verbouwen 
van het perceel <p den hoek vnu dc Purklaaii 

, wijk 1-, no. 368. 

 tc 18 Uren, door  burg. cn wetli.: lo. het 
graven vun cru kanaal vun k u Z. naur n 
land's uitwuteriiigskaiiaal ; 2o. liet afbreken eener be-
staande-eu bel bouwen eener  ijzeren brug; 8o. hel 
afbreken eener  kwukclhru g eu daarvoor  bouwou van 
eene ophaalbrug. 

, te 12 uren, hij  den kastelein P. . . 
Spijker: het uitdiepen cu verbreeden der . 

e (Ov.), to 12 uren, bij  Wed. Vergeer: bet 
bouwen vun eeu gy'iinnsiick-lokual met loeuehooren, 
op een terrein achter  bet dorpsschoolgebouw uldaa 
Aunw. tc 'i ureu. 

, te 12 uren, door het bestuur vuu den 
, bij . J. klompmaker: bc' graven 

eener  opvaart, iu het westelijk gedeelte van .len droog 
tc maken kavel aldaar. Aauw. e '.l uren. 

Olimdug, 7 Nev. 

Ui .  te 1 uur: het gelijkmaken van grond 
tussehen het kanaal en deu kolk, in porc. 

, te 1] uren. vanwege 11. A. G. , 
in hel : het bouweu ceucr  villa op 
dc grens der  gemeenten Zeist cn e Bilt . 

. t< 7 uren, door den secretaris vun bet bc-
stedelingshuis : o a. dc levering vuu steenkolen. 

Wswmaéteg, *  Nev. 

, tc 11 uren, door het ministerie van bin-
nenl. zakeu: de vereisehtc herstellingen eu vernieu-
wingen aan dc werken van den llunrdwijkseheu over-
laat met dc s in de oostelijke vaart kade vau 
Waalwijk , behoorende tot de werken van de , 
mot het onderhoud van 1 Jau. li l ; benevens 
voor het zoonoodig leggen iu '77 der  zomrrsluilin g 
in genoemden overlaat. g ƒ8780; Uo. het ma-
ken van sen peilput cn gebouwtje voor  eene setfre-
gistrcerendo peilschaal te . ; 
OO. het beteugelen eu afsluiten vau eenige killen tot 
voortzetting der  vorm ing van de e 
onder do gemeenten .sliedrecht, e en-1 , 

g /*34,700; 4o. het leveren eu iuhungcu vnu een 
paar  houten deuren voor dc schutsluis ic St.-Audries. 

g ƒ 2410. 

 te 1 uur , door den dijkstool van het 
polderdistrict ie , bij  J. Janssen : het verhoogen 
cu verzwaren vau den vroegeren u Over-
luid, vuu Veldkamp lot aan deu weg naar bet Aer.lt-
sche Veer, iu 3 perc. cu iu massa. 

, door het gemeentebestuur  : het uit-
diepen der  vsarten en sloulon der  gemeente. 

Zuidweldc, door T. .1. , bij . : 
bet bouwen vnu cen nieuw dwars voorgebouw, mid-
delhuis, bijschoof cn arbeiderswoning. 

, 1» Nev. 

Leemum, te l l uren, door  kerkvoogden der  llerv. 
gemeente, aan dc pastorie: het maken en uni.hrcugcn, 
met dc benoodigde materialen, van ecu ijzercu hek 
met ijzeren bcrastcring, voor dc pastorie te . 

'  lasts, tc 12 ureu, door het ministerie van bin-
nenl. /.aken : hel nnderhomleu vnn eenige werken van 
cn bij  deu Staatsspoorweg te Amsterdam, ten behoeve 
vuu uen spoorweg Nieuwediep—Auislcrduni. g 

ƒ 5250. 

 tc 12 ureu, door de lioofdaduitoistrali c 
van hot. le reg. veldartillerie , ten bureele vau den 
kapt .-kwartiermeester: de levering van 'Wil koppels 
voor  bc redenen, 300 idem voor  oubercdcncii, 331 sabel-
dragers eu 111 sabel seheeden. 

 te 12 uren, door den directeur  vai: Neder-
lundsch , aau e 1 platste Stuiver: dc voor 
den dienst van '77 benoodigde kleeding- en ligging-
stukken, onderhoudsartikelen, steenkolen, leder, garen, 
band, snaiet euz. 

 tc 1 uur, door het kerkbestuur der , 
gemeente: het makeu ceucr  badinrichtin g cu bet doen 
van andere werkeu iu het huis A 77 in de -
i trast 

, tc . uren, door het ministerie vau 
binnenl. zakeu, aan het gebouw vuu hel prov. best.: 
lo. het driejari g onderhoud van dc i 
op Texel. g ƒ 0 0 00 per  jaar: 2o. idem vau dc 
werken der i tc Nieuwediep. | 
ƒ 26,000 per  jaar: 3o. het maken eener  schutting eo 
de directicloods op het terrein voor het le bouwen 

m te Amsterdam. g /'  11,111. 

. tc S'/i uren, door het prov. bestuur  : het 
driejari g ouderhoud vau den grintweg, van de brug 
kan het einde der  Broelsan nabij  den lliiigeiidij k uaar 

, uitmakende cen gedeelte vuu den groolcu weg 
2e kl. vau Alkmaar nuar . 

, 10 . 

, le 10 uren, door l ministerie van 
binnenl. zaken, rum bet gebouw vuu het prov. best: 
het driejari g onderhoud vnn hel gebouw der -
hoogero burgerschool te . Auuw. G NOV-

g ƒ 4 00 per  jaar. 
, c 10 uren, door het miuisterie van 

binnenl. zakeu, aau het gebouw vau bet prov. best.: 
het bouwen van eeue haveiimccstcrswoning nabij  de 
Westsluizcn tc Neuzen, van een wachthuis nahij  ÓS 
Oostsluizen, hot verhouwen van het magazijn met 
wachtkamer nau de Oostsluizen le Neuzen, van S 
sluisknecbtswoning nabij  dc Westsluizcn tc Neuzen 
cn vau eeue nabij  de hencdeusliiis tc Sas-vaii-Gcnt. 
n 3 perc. Aanw. 0 Nov. : perceel 1 ƒ7800, 

perc. 2 r*52SO, perc. 3 ƒ1310. 
 tc 12 uren, door het ministerie vun bu> 

ncul. zaken, nau het gebouw vnu bet prov. bestuur: 
het éénjarig onderhoud der  Willemsvaart, behoorende 
tot dc werken van duu waterweg vau Zwullc uaar 
zee. g ƒ 6060. 

, te 12 uren, door het ministerie van bin-
nenl. zaken, aan het gebouw vuu het prov. best.: 1°-
hot vervangen der  Emperbrug door  cen gciuctscldcri «'»
terkcerciidcn duiker in den g van Apcl-
doorn nnnr  Zullen; 2o. eeuige wcrkzuumliedou onii-ca 
het driejari g onderhoud van dc e burger-
school te Zult-Bommel. 

«elmende, te 12 uren, door het genteeiueli> -' 
het bouwen vau «cue school met onderwijzers won in.-'-

, tc 3 uren: het bouwen vnn ocue pastorn* 
voor dc Gcroformeerde gemeente. 

, tc 7 uren, ten raadhuize: de levering rSS 
steeukolen uau de geineenteiuricbtingcn ged, '77. 

,  Nev. 

, to  uren, door  burg. cu well- J1*'1 

onderhoud der  schoolgebouwen in dc gemeeutu Val-
burg vour 4 achtereenvolgende jareu, iiauvaiigi'ud' ' 
 Jau. '77. 

 —

. i s Nev. 
, te 12 uren, door het ministerie van

 zakeu, aan het gebouw vuu het prov. bestuur: 
het driejari g onderhoud cn verdere werken ten dienst» 
der u slaande lungs hel Noonl-Wil -
lemsknnaal, prov. , ged. '77/'79. Aanw. Ü Nov. 

g ƒ 5525 per  jaar. 

, tc 1 uur, door den burgemeester: lo. 
het makeu cu stellen van vier  gegoten-ijzeren
kasleii met. pompen; 2u. hel maken van ecu gasleiding 
in s Sacrum. 

. te 1 uur, door  hel gemeentebestuur! hit 
onderhouden der  begrinte wegen onder . Neer-
bosch en llutert , voor deu tij d van 3 jaren, aanv. 1 
Jan. '77 cu eindigende 31 . '79, in 1 perceel. 

) 
Waeiiwdag, S >o\ 

, tc 12 uren, door do hoofdudministratic 
vau het bataljon mineurs cn sappen rs, ten bureele vun 
deu kupt.-kwnrtiermeesU  dc levering vau 4011 pntrcou-
tiissehcn, -100 koppels, 4(1!) geweerricmen, 400 sabel-
dragers, 409 bajonnctdrngers. 

BaltSrdana,  kantore der c -
dclsvereeniging : het maken, leveren en slellen vun 
circu 1 miilioen . gegoten cn geslagen ijzerwerken, 
tot ondersteuning der  vloeren van hetentrepotpakhnis 
op Fijenoord. 

, 10 Nev. 

, tc 12 urou, door bet ministerie van ko-
loniën, ten dienste der  Staatsspoorwegen op Java: 
dc levering vau ijzeren perron-overdekkingen cn ijze-
ren luifels voor tie stations vau den spoorweg Socra-
buia-l'asocrocnii , benevens van ijzercu kap-
spanten enz. voor dc werkplaats voor  spoorweg 
tc Soerabaia. lui . bij  den hoofdingenieur  voor dc 
Staatsspoorwegen .1. \V. Witsen Elias, tc 's-llage. 

-ave, tc 12 uren. door don ontvanger der  reg. 
ou dom., in c Gouden : het slechten vau liet 
bastion Blauwkop mei dc court ine Bhmwkojj-llarlenaiis ; 
het vullen der  vestinggracht vóór de rechter  face van 
bastion Blauwkop uu de lloiidshavcil, benevens liet 
maken cn begrinten vau een nieuwen uitgang buiten 
de Brugpoort. Aauw. 14 Nov., te 10 uren. 

, ? Nev. 
,  l i " , ureu, door  liet ministerie van 

binnenl. zaker, aan liet gebouw vnn het prov. best.: 
het leveren cn plaatsen van 3 dukdalven in do nieuwe 
buitenhaven ,  voortzetting der  werken 
van de bavenverbetering aldaar. Aanw. 11 en 13 Nov. 

g ƒ4050. 
Utrecht, door dc directie r Nederl. -

wegmaatschappij: dc levering vun 20,000 stuks eiken-
houten dwarsliggers, in 5 perc, cn 1190 stuks eiken-
hout voor  wissels, iu 5 perc. 

. 20 üe)«. 

, te 12 ureu, door don directeur vun s 
magazijn vnn tuil . kleeding. nilriisliii g enz : de leve-
rin g van: 

3,500 .  ;i d galon voor  chevrons, iu 7 porc., 
elk van 500 . 

250 . hall-zilvergalon voor  chevrons, iu één perc. 
45,01)0 hemden,  9 pere.. elk van 5000stuks 
35,000 onderbroeken, „  7 „  „  „  5000 „ 
10.000 werkbroeken, „  4 „  „  „  4000 „ 
88,000 handdoeken, v 7 „  „  „  4000 „ 
12,000 vet- of wasdoozen, „  4 „  „  „  8000 „ 
14,000 eetketels voor inf., „  5 „  „  „  2800 „ 
14.000 kleerborstels, „  5 „  „  „  2800 „ 
15,000 schoenborstels, „  5 „  „  „  3000 „ 

, Sl . 
 tc  uren, door  liet ministerie vau marine: 

hel makeu cu levercu vun ecu ijzeren drijvend 'lok, 
voor den dienst der  marine in , met de le-
vering der  benoodigde bouwstoffen  inrichtingen, 
voor  rekening van het departement vuu koloniën. 

 tc 12 uren, door  burg. cn  lo. dc 
levering van 3̂1.000 vlakt straalkliiike r  Waahnoppcii, 
2o. idem vun 150,000 blauwe l.J seist eenen, zoo elk 
perceel afzonderlijk als beide perceelen samen, ten 
behoeve van het onderhoud der  straten iu die ge-

'*-lliiai> , te 1 uur , door  het ministerie vnn justitie: 
dc levering, teu dienste der n Onimer-
schntis cn Veenhuizen, van: 4900 . spurt, blank 
no. 1 : 3000 . hlem, groen, no. 2; 1300 . witte 
brei wol 2druads, no. 1. (llerbesteding.) 

, tc 2 uren, door dc maatschappij  tot Expl 
vau Staatsspoorwegen, nau  Ccutraalbiircau :
bouwen vuu cen goederen- cu douaneloods niet bijbe-
hooreudc werken  statimi Nicuweschans. Aunw. 
8 Nov. 

, 23 \ o v. 

, te 21,. uren, door hel ministerie- »'an bin-
nenl. zaken, aan  gebouw van hel prov. bestuur: 
bel driejari g onderhoud lo. der n cn 
zeeweringen op ' i k. g / 11.750 per  jaar: 2o. 
der n en zeeweringen op Terschelling. 

g ƒ5000 per  jaar. Aanw. van beide 1̂  Nov. 
, 24 Nev. 

, te 10 ureu, door  liet ministerie van 
binnenl. zaken, uuu het gebouw van bet prov. best.: 
lo. het driejari g onderhoud van het Nederl. gedeelte 
van het kanaal van Neuzen, het zijkanaal naar de 
Axelseiie Sassing enz. Annw. S eu 20 Nov. g 

J 35,300  jaar; 2o, het  cn storten van steen 
tot herstel van slonn- eu wiiiterschatle ontstaan aau 
den westelijken na vendam tc Neuzen. Aanw. 18 cu 
80 Nov. g ƒ 9 0 0 0; 3o. het bouweu vaneen 
genie)selden kaaimuur  ocue losplaats aan hel ka-
naal  Zuid-Bevelend te Wenteldinge, Aanw. 18 
en 20 Nov. g ƒ6150. 

, tc 12 uren,  het ministerie van 
binnenl. zaken, aun het gebouw van bet prov. best.; 
het gedeeltelijk vernieuwen van de Vilhorstersluis in 

, gcm. Alnieu. Aanw. 13 cu 16 Nov. -
ining /S480. 

. tc 12 ureu,  het prov, bestuur: het 
onderhouden  de t
cn het huis bewoond  den commissaris -
llings tc Zwolle,  '77, in 2 porc. Aauw. 18 Nov. 

, S3 Nev. 
 12 ureu,  dijkgraaf on heem-

raden van bet ambacht e Vier ,
: lo. het ninovccrcii  reconstruroren 

ïn 1S77 vun 300 . slecnglooiing,  het verhoogen 
cn verzwaren-vau  dijkskrui u op de nommers 20 cu 
21 bewesten ; 2o. do levering van
voor  werk benoodigde ryainatorialeu. 

'a- l lage, tc 1 uur,  departement van oor-
log, ten dienste vnn 's s magazijn  geneesmid-

 : de lovering  van :  katoen, tl.mei. ne-
teldoek, n  druudpluksrl , schcurlukcus, 
watten, voorschoten, vlas, bnntl, paklinucn, zeemleder, 
touw, bladzilver, penseeleu, blikken cn koperen voor-
worpen, pakkisten, houten vaten, pnkmandcii,
doozeu,  bokken, puk- cu stopllcssclicn, medi-
cijnglus, snuitcilsiniiteii , mortieren cn stumpers, h 
cn h aardewerk, steenkolen, houtskolen, enz. euz. 

. 1 . 

, te 10 uren, door hel. ministerie van 
binnenl. saken, sas het gebouw van het prov. best.; 
het onderhoud eu herstel vnn *s s zeeweringen enz. 
c Vlissingen eu vuu die tu Veerc, ged. 1877, '7S cn 

'70, in 2 perc. Aanw. 25 cu 27 Nov. : pere. 
 ƒ12,700, perc. 2 ƒ 5400 per  jaar. 

W|> lale u datum. 

: hel houaon van ecu woouhuis euz. 
oo bouwperceel uo. 23, aehler  de Gouden Bul, aldaar. 
Teekeningen liggen bij  1,. , iu e Os. . 
bij . Tichelaar. 

Leeuw n : hel bouwen ccner  heeren huizing 
Achter de , aldaar. Tekeningen ter  inzage bij 
den srehlteet . . stoeit. Pz. 

e gevraagd door de e -
dclsvcreenigiiig voor do levering van ccne parti j  nieuwe 
of oude spoorstaven met. eindverbindingen cu haak-
bouten voor 1000 . spooriengte. 

Wloii p

l hem, S (Jet.: de levering van steeukolen 
aau dc gemeente; gegund SSn A. Qiiakcrnaal van 
Spijk, te Gorinchem, maalkoleu ü ƒ0.66 per , 
seliaalkoleu ii ƒ 1 . 15 por  100 . 

 Seat. S Oct.: hel maken van werken tot 
dijksverbctcrin g auu den zeedijk vau deu : 
minste inschr. was . Tholens, tc , voor ƒ 4380. 

<o||i-,lrei-h(. 10 (>ct.: het vergrooten der  openbare 
lagere school in wijk ; ingekomen 10 biljetten, als: 
.1. Borstje, te Sliedrecht, ƒ 28,200 
J. . Visser, „  idem „  27,750 
B. Snoek. „  idom „  27,700 
A. v. d. Wiel, „  idem „  261S7.. 
J. van Se venter, „  idem „ 6 
A. de , „  idem „  24,836 
.1. Zoiderboes, „  idem „  24,833 
A. kriek . „  idem „  24.&20 
F. btreeflsnd, „  idem „  24,303 
J. , „ , „  23,787 

suiiilirrk , 10 Oct: het bouwen van een raadhuis 
enz.; iugek. S bilj. , als: 
.1. , tc BovmCer, ƒ S25Ü 
.1, van Boek holt, „  idem „  7740 
A. Schoofs, „  idem „  7735 
. Fel. rs, „  Ocffclt, „  7595 

.1. v. d. , „  Sambeek, „  7200 
. v. d. , „  Veghel, „  6043 

.!. Nissen, „  Bergen, „  6S58 
J. van Os, „  Sambeek, „  6290 

, 20 Oct.: het bouweu van ecu lund-
houworswoning, met schuur  ci:Z. iu den Zuidplsspol* 
dur. voor J. J. ; ingekomen 10 bilj. , uls: 
J. Wecrheim, tc Overhelde, t 15,144 

. J. , „ , „  14,420 
C. vuu , „ . „  13,537 
E . v. d. Straatüti , „  Zeven buizen, „  12,950 
A. v. d. , „  Wnddinxvucu, .. 12,890 
C. van ,  idem „ 0 
A. den Ouden, „ . „  12,686 
(', vuu lagen, „  Bodegraven, „  12,GS5 
A. , „  Waddinxveen, „  12,280 
(i. van Otterloo, „  idem „  12,200 
gegund. 

rullen , 21 Oct.: het afbreken ceucr  oude bouw-
hoeve cn het bouwen eener  nieuwe op ccne andere 
plaats der  bouwhoeve Vecuhiiizeii, voor  rekening vau 
liet ; iugckuincu 7 bilj. , uls: 
Q, .1. , tc Niikcrk , ƒ 5979 
A. van , „  idem ,, 5460 
J. vnn , „  idem „  5100 

. v. d. kamp, „  Putton, „  4950 
E. van , „  Nijkcrk , „  4920 
J. v. d. Pol, „  Putten, „  4S50 
J. v. d. Berg, „ , „  4755 

 21 Oct.: bet maken vuu ecu balk haven 
in dc Achtcrznnri ; iugek. 3 biljetten, als: 

, tc Buiksloot, f 1790 
Wed. G. Gras, „  Zaandam, „  1595 
J. ,  idem „  1591 
gegund. 

, 24 Oct.: de levering auu het gesticht 
g vnn de navolgende artikelen is gegund 

aan : 
A. ü. Willing , te Amsterdam : 350 . blauw buai 

h ^ .S7 " , „  200 . rood boezel aarsbout a ƒ0.3*" . 2000 
. sits a ƒ0.195, 250 . blauw katoen ii f 0.19*, 500 
. wit idem ii /0.215, 500 . idem voor  gordijnen 

a ƒ 0 . 4 35 , 200 . grij s katoen :i ƒ0 .215 , O . zwart 
idem a  100 . zwart laken voor  bedienden 
ü ƒ 2 . 8 71 , J . blaiiwgcrui t nintruslinneu ü ƒ 0 . 4 5, 
6oo . grij s idem ü ƒ 0.4*2, 210 . grij s voeringlia-
nen u ƒ0 .22, liOO . vaaidocklinricu ü ƒ0.26», 800 
Al . wollcustof ii ƒ0.64*, 280 zakdoeken voor  vrou-
wen ii ƒ0 .14. 

c Vries van Buren en Co., tc Amsterdam: 100 . 
batist a ƒ0 .20, 250 . geel damast ii fO.SP/,, 400 
ituk s molton dekens ü /Q.888, 400 halsdoeken voor 
manueii ii ƒ0.17*** , 300 stuk*  idem voor  vrouwen a 
ƒ0.17"7 ' , 30 stukjes grij s kanavns ü f 4.95, 30 stukjes 
zwail idem a ƒ 5.26, 1500 . ongebleekt kalocn ii 
/"0.1.V.3, 100 . zwart merinos a ƒ ' ,. lOOO . 
wit. molton voor  mannen ii /'tt.273 j , 200 . bruin 
rip s ii ƒ0.42-- 1. 60 . watertwist a ƒ0.79%, 300 . 
Schotsch tapijtgocd a ƒ2.26, 350 . gewone wol 
a ƒ0.84 '. 

A. vou der , tc Uaarlom: 500 . rood boc-
zcluursbout ii ƒ 0 3 8 *, 2100 . zomerstof a ƒ0.52. 

N. Schildkump, te Amsterdam: 400 . bombazijn 
ii ƒ0.331/», 100» . wit molton voor  vrouwen ii ƒ 0.3-11 „ 
300 . uctoldoek ii ƒ0 .37, 200 . grij s katoen ii 
f 0.46s. 

Van Zeeland cu Co., tc Eindhoven: 1500 . bcm-
dcnliuncn voor  mannen ii r*0Ï43* , 1700 . idem voor 
vrouwen ii ƒ0.43», 200 , blauw linnen ii ƒ 0 . 4 4 '; 
100S handdoeken, 120 servetten, Sl tafellakens cu 
sl theedoeken (in céno partij ) ii /'S29.85; 936 bodla-
kens cn 22S kussens loopen (in écne purtij ) ii ƒ1589.09. 

J . Zuurdeeg en Zn., c : 250 stuks wollen 
dekens ii ƒ 3.60. 

Van t rap cu Co., to : 200 . e 
snnict cu 200 . grijze idem, respectievelijk ii 
ƒ 2.3Ü'/». 

J. A. Bierman en Co., tc Amsterdam: 30 . nnai-
gareu, 220 pakjes divers lint cn 106 gros knoopen 
(in éene partij ) 1 ƒ367. 

Gebr. n Ouden, te Amstcrdum: S stuks tafel-
kleden, resp. a ƒ 3.75 cu ƒ4.25: 12 stuks wollen kar-
petten ii ƒ13.80. 

. Oostou, tc : 6 Scbotscho karpetten ii 
ƒ 15.50. 

A . Stuurman, te : 6 goujc karpetten n ƒ 7.55. 
, 11 Oct.: ccnigc vernieuwingen aan den 

windmolen vnn den u Ovcrschecnschen 
 gegund aan F, Peters, te Amsterdam, voor 

ƒ 6274. 
, 27 Oct.: de werken tot herstelling en 

verandering der  sluis tc , iu deu polder 
NieuW'Bouavcutura; iugek. 12 bilj. , als: 

. , te Puttershoek, ƒ 7 1 50 
J. , „  Strijen, „  7120 

. v. d. , „ , „  8880 
. Naaktgeboren, „  idem „  6594 
. ,  idem 652S 

T. de Buut, „  Sliedrecht, .. 6159 
B. Westmaas, „  Strijen, 6000 

s Visser, „  Papend recht, 8960 
T. , „  Slrijcu , 5S40 
N. , „ , ., 5154 
J. Visser , „ , „  4450 
A. Blok, „  idem „  4444 
gegund. 

, 27 Oct.: het makeu vuu eun steiger 
mot plankier  ann het zuidelijk boord vnu de haven 
tc Veerc; minste inschrijver  was A. vau Bezooijen, 
te , voor./lSG9. 

, 27 Oct.; het beplanten der  provinciale 
wegen, met het onderhoud tot 1 . 1879J iugek 
2 bilj. . uls: 
A. Schuiling, te , ƒ 607 
J. N. kruizcuga, „  Büjliuin , » 555 

h , 27 Oct.: het driejari g onderhoud vau 
eeuige perceelen prov. wegen; minste inschr  wareu: 

porc. , J. vuu , te , voor  f 8686 
4, J. van , tc Schijndcl, voor  ƒ81,670 

„  6, Burgers cn Van Wnycnburg, te Ubbcrgcn, 
voor  ƒ17,967 

„ , 15 cn 16, A. Schcllckcns, tc Vught, in 
uiassii voor  ƒ54,000 

„ 19, A. de , tc Baurdwiik , voor  ƒ17,166 
„  21, C. , te Woudricliem, voor  ƒ 14,799 
„  24 en 27, W. . Scgbocr, tc Fijnaart , rep. 

voor  ƒ12,285 cn ƒ17,655 
„ 25 cn 31, J. vnn der , lo Ginncken, in 

mnssn voor  ƒ33,108 
,. 20, . A. vnn , te Bcrgcii-cip-Zooni, voor 

ƒ 13,974. 
. 2o cu 8c perceel ziju uiet gegund. Voor  pere. 

13 waren geen bilj . ingekomen. 
, 27 Oct.: de leveriug aan de directie 

der  marine van . 60,000 . afgeslagen iulandschc 
schil hen nep; minste inschr. waren: Wed. (i.' t t 
on Zn., te , 3maal 10,000 . tegen ƒ66.30, 
ƒ67.20 cn ƒ 68.87; W. de Gruytcr , tc , 
15,000 . tegen ƒ 6 7 . 9 5; G. Prince cu Zu., tu Gouda, 
15,000 , tegen ƒ6937. 

2o. 00,000 . Noordschc hennep; minste inschr. 
was J. Foiitijn . tc , voor  /47.32. 

3n. 10,000 . [UluuUBohe hennep; gecu biljetten 
ingekomen. 

Vllngp , 30 Oct.: lo. het maken van ccne planten-
kas iu den Acadcniicluiu tc u euz.; minste in-
schrijver  was W. A. van , te , voor 
ƒ 14,6' 0. 

So. het onderhouden vuu- en het doeu vun eenige 
herstellingen aau het gebouw Vau 's e re 
burgerschool te Goudu ged. '77; minste inschrijver 
was P. A. Burgerhout, tc Gouda, voor  ƒ 7 5 0. 

Utrecht, 31 Oct.: liet bepleisteren met 1'ortland -
ccmentspecie vuu dc bui ten muren vim eeuige gebou-
wen lang* den spoorweg , Gro-
ningen—Nicuweschans, < n en Zut-
fen--Pruisische grens, met bijbohourctid c werken, iu 
3 pcre; ingek. 9 bilj. , als: 

perc. 1 porc. 2 perc. 3 
F. Aberson, tc 

St ecu wijk , 
J. Numan, tc Win 

schoten, 
. . , te 
Joure, 

dezelfde, iu mus sa ƒ 5750 
. Tichelaar, tc 

, 
E. li . , te 

't , 
. Tliorbróggcr , le 
Grouiugeu, 

. , tc Zutfen, 
J. Schut, tc Brummen 

ƒ 3 

4200 ƒ 005 

ƒ 1350 

1181 
986 

i.seii, 31 Oct.: het driejari g onderhoud van het 
, iu 2 pere; ingek. voor elk perceel 3 

bilj. , als: 
pcre  pcre 2 

F. Aberson, tc Steenwijk, ƒ 2215 ƒ 3003 
W. Ubheriuk, tc c Wijk , 2144 2541 
J. Otteu, te , 2096 2094 

, 31 Oct.: bet makeu eener  mestbergplaats 
aun duu Weatcrv-oortschcdijk, nabij  dc geinecutolijkc 
gasfabriek, euz.; ingekomen 7 bilj. , uls: 
J. . dc Vries, 
J. Tennissen, 
11. , 
(i. vnn Berkum, 
A. W. k eu 

. v. d. , 
W. . van , 
U. v. d. Saud cu 

J. Bruigom, 
l lei-dam , 1 N 

tc Arnhem, 
idem 
idem 
idem 

idum 
, 

ƒ 25,000 
„  21,079 
„  84,900 
„  22,785 

„  22,742 
„  21,333 

, 20,924 

/ 61,ns0 / O.Vi  ƒ 120.500 
141,000 

70,000 141,700 

7 2.100 73^00 

„  Arnhem, 
het voltooien van kaai more

cu liet maken vau remmingwerken langs dc konings-
haven op Fijenoord; ingekomen ) biljettcu , als: 

pcre 1 perc. 2. a 
. Stelwagen, te 

, 
E. S. , idem, 
A J. , tc 

Strijen cn . -
lander, te Capelle 
a/d. , 

W. . Schram, te 
Sliedrecht, 

. van der  Ploeg, te 
Nienwe-Nicdorp, 

. VVieulioven, te 
Schiedam, 

U Weslmiius, te Strijen, 
S. , Tussenieijer, te 

, 
B. v. d. Weerden, te 

Utrecht, 
. Boer, te Sliedrecht, 
. A. vun , 
tc , 134,850 

, J Nov.: de levering van haard- cn kachel-
kolen tuin de Algemeene ; miuste inschr. 
was N. S.  te 's-llugo,  ƒ 0 . 9 4* un . 

,  Nov.: bet vergrooten vuu de smederij  der 
j  nhliuir ; minste iuschr. waren G. de 

o en Zn., , voor  ƒ11,759. 
,  Nov.: hol bouwen eener  school tc Ecu; 

iugek. tl bilj. , als: 

„  idem 
„  idem 
„  idem 
> Norg, 
„  Wcstcrwoldc, 

, 2 Nov.: dc levering vau di 
wutcrkmucti , waterbakken eu gegotou-ijzeren pijpen 
voor dc Staatsspoorwegen op Java; minste inschrijver 
was Ch. . Carelse, tc Geut, voor  ƒ29,975. 

125  in 

i:i4
139

134,070 

139,250 
139, SOU 

11. Wessels, 
. Winters, 

1). . Wiering, 
. llunzc, 
. , 
. , 

ƒ 62S2 
„  6167 
„  6068 
„  59S9 
„  5640 
„  5595 

ischijvcii , 

, 2 Nov.: bet vcruoinmcrcn der  perceelen 
in de gemeente; ingek. 10 bilj. . nis: 

per 100 stel. 
O. F. X. , 1c Arnhem, ƒ 50. 
Joh. Amersfoort. n idem „  35. 
J. . Brandei, „  idem „  32.70 

. dc , „  idem „  2S. 
. W. , „  idem „  24.25 

U" . Becks, „  idem „  22.75 
J. , „  idem „  22. 
.1. vau Egdom, „  idem „  21.25 
Firma E. .1. vuu , „  idem „  81,84 

. B. van deu Akker , „  idem „  20.55 
Twee inschrijvingen van onwaarde; gegund. 
Arnhem. 3 Nov : ccnigc vernieuwingen en herstel-

lingen aan hot Oe, 7c, 9e ou 10c pcre der -
groote wegen iu Gelderland, iu 4 pere; minst-; in-
schrijvers wareu: perc. 7, G. .1. Carmiggclt, te Brum-
men, voor  ƒ 6 7 5; pcre 10 eu , W. Arntz , c -
gen, resp. voor  ƒ 3 7 20 en ƒ1766; op perceel 9 was 
niet iugeschrovcn. 

Vervolg der i en . 
. 

'S t dezer  dagen le g 
onthulde standbeeld vau Prinses Ainalia , is ver-
vaardigd door den heer  Pctre van Nancy, en mag 
zeer  goed geslaagd boeten. ||et beeld rust op een 
halfcirkelvormig e verhevenheid , met cen keiirigen 
mozaïeken vloer, waarop men de woorden
cription nationale en het jaarta l
leest; het ronde voetstuk is van grij s en bruin -
kleuri g graniet; ook dat deel van bet gedenkteeken 
draagt niets meer dan de eenvoudige woorden 
.1 ( priurease Henri den , in gouden 
letteren, benevens de jaartallen 1830 cn 1873, 
de alpha cn de omega van het leven der  prinses. 
Een steenen bank, ïn den vorm van een balven cir -
kel, omring! het standbeeld.  beeld is zeer 
gelijkend; de rechterhand houdt een waaier, cn 
is tot hij  de borst opgeheven, dc linkerar m hangt 
met kleine bocht langs 't lijl ; eeu diadeem rust 
op 't hoofd; een vorstelijke mantel plooit zich 
prachtig neder. 

— t k t vau s zal 
eeue vergadering houden op g den 14dcn 
November 0. k., in het lokaal  te 

, des voormiddags ten elf en een kwart 
uren. 

n zullen de volgende punten worden be-
handeld : 

1. n cn stemming over dc notulen 
der g van den Sslen Augus-
tus 1S7G. 

2. Aankondiging van ontvangen giften. 
3. n en voorstellen van den raad 

van bestuur. 
4. g vun ingekomen stukken, als: 
a. Brief van den r van Binnenlandsche 

Zaken, ten geleide van stukken van . Wittmann , 
te Weenen, bctrellende een ineetrad en curveu-
meter. 

l>. Brieven van den hoofdingenieur  van den Wa-
terstaat in Noordholland , ten geleide van de waar-
nemingen aan n r gedurende de maanden 
Juli , Augustus un September  187G, opgemaakt 
door het lid W. Ph. dc . 

e. Programma vun de Nederlandsche maatschap-
pij  ter  bevordering van Nijverheid, 1S70. 

d. Beraadslaging over do invoering van eeu 
normaal steenfurmaat hier  te lande. 
' c. g van bet lid J. P. de Bordes over 
een boorwerktui g op geringe diepte, 

f. e mededeeling over dc waterlocoino-
tief, door het lid A. . 

Bijdrag e tot du theorie der  gewelven, toe-
gepast op bruggewelven van groote spanning, 
door bet lid J. . Pluim . 

h. Beschouwingen vnu het lid J. . C. . de 
s over de berekening van het draagvermogen 

van brugbalkeu bij  bloote ondersteuning der  uit-
einden. 

f, g van het lid Ph. J, Waller  om-
trent  het opzetten van de draaibru g over de -
ningshaven , tu . 

h. g van den heer J. J . F. Pennink, 
tc , getiteld: het populair  stabilitcits-
diagram. 

— e r van Binnenlandsche Zaken her-
innert belanghebbenden : 1"  dat bij  het . besluit 
van 4 Nov. 1875,  21, vrijstellin g is verleend 
van dc rechten van zegel en registratie voor  alle 
stukkeu, opgemaakt krachtens de wet van 2 Juni 
1875 (Stbl. nu. 05), tot regeling van het toezicht 
bij  het oprichten van inrichtingen, welke gevaar, 
schade of hinder  kunnen veroorzaken; dat die 
vrijstellin g mitsdien geldt zoowel voor de verzoek-
schriften tot liet bekomen van vergunning krachtens 
die wet, met du daarbij  vereischte stukken, als 
voor de op die verzoekschriften genomen beschik-
kingen , eu dc kennisgevingen, die ingevolge deze 
wet vereischt worden; 2". dat het exploit, inge-
volge het tweede lid van art. 15 vau genoemde 
wet opgemaakt, het eenige stuk is, dat aan de 
formalitei t van registratie behoort onderworpen 
te worden; 3U. dat de bewaarders der  hypotheken 
eu van het kadaster, voor dc uittreksels van de 
kadastrale leggers, welke ter  uitvoering van de 
aangehaalde wet aangevraagd worden, de kosten 
in rekening kunnen brengen, bedoeld by art . 3, 
§ 3, der  wet vnn 14 . 1844 (Stbl. . 02.) 

— Üe g heeft ƒ 2 0 00 beschikbaar ge-
steld voor dc restauratie van de voormalige pa-
rochiekerk tc Breda. 

— Volgens Het  de 
plannen van eeu nieuw Nationaal m te Am-
sterdam , door den r van Binnenlandsche 
Zaken ter  vervaardiging opgedragen aan de ar-
chitecten Cuypers, Eberson en Vogel, in de kunst-
zalen der j  lArt i ct Amicitae"  aldaar 
ter  bezichtiging gesteld worden. e tentoon-
stelling wordt aanstaanden Zondag, 5 dezer, ge-
opend  zal de aantrekkelijkheid der  reeds geopende 
tentoonstelling van kunstwerken van levende mees-
ters verhoogen. 

http://la.it
http://Aer.lt-


E  Zondag 5 November 1878 

e plechtige opening van het 
Noordzecknnaal heeft den 1 November  plaats
had. e talrijk e genoodigden kwamen heden te 
11 uur  op de tribun e by de Noordzeesluizen te 

 bijeen. r  weidende hooge gasten der 
j  ontvangen. Allereerst Z. -

de , daarna de s van Binnenland-
sche Zaken, van Justitie, van , van -
loniën, van Oorlog en van Buitenlandsche Zaken, 
de meeste leden der  beide s van de Staten-
Genernal en nog tal van autoriteiten, sommigen 
ook met dames. 

n der  stoombooten (A) maakte een tochtje 
naar zee; de tweede (B) kon wegens het storm-
achtig weder — door  hevige regenbuien verge-
zeld — niet naar zee varen. r  bedaarde het 
weder  intusschen. 

e tribun e by de sluizen leverde een verruk -
kelijkc n aanblik op; 2000 feestvierenden waren 
in dezen prachtig versierden tempel bijeen. Nadut 
zij  allen hadden plaats genomen  het muziek-
programma door de Amsterdamsche schutterij  en 
sAmstels "  op uitnemende wijze was 
uitgevoerd, trad dc heer  Jos. Jitta . de president 
der , als feestredenaar op. 

j wees — en terecht — op de groote beteekenis 
van den feestdag, dien de , dien 
Amsterdam. dien geheel Nederland heden vieren 
mochten. y gaf een kort overzicht vau dc ge-
schiedenis, die zich aan 't totstandkomen der 
grootsche werken van kanaal en haven vastknoopt, 
en betuigde den dank der j  aau Z. . 
den , aan de s eu Volksvertegen-
woordiging, voor  hetgeen zij  hadden gedaan om 
de taak der j  tot een goed einde tc 
doen brengen. 

Aan het slot zijner  rede deelde de president 
mede, dat de Noordzeehaven de n van -
deu"  was genoemd. 

Na het uitspreken dezer  reden werd door de 
beide stoombooten een tocht gemaakt naar de 
haven en terug, door het l naar  Amsterdam. 
Aan boord wns inmiddels een prachtig déjeuner 
aangericht. Z. . de g bevond zich aan 
boord van boot A. Tc halfvij f iu de hoofdstad 
aangekomen, begaf zich de g dadelijk naar 
het o terug. 

Aan het diner, in het Paleis voor  Volksvlij t 
gehouden, namen 400 personen deel. 

e oorkonde, waarin de belangrijke gebeurte-
nis werd geboekstaafd, en welke door / . . den 

, door de , den burgemeester 
van Amsterdam en de directeuren der * 
maatschappij  onderteckend werd, luidt als volgt: 

»Op heden den 1 November van den ja re 
1 is door  Zijn e t Willem , 

g der  Nederlanden, g van -
burg, enz., enz., de haven van n open-
gesteld en daardoor de gedachte verwezenlijkt in 

 uitgesproken door  zijn doorluchtige» 
Voorzaat g Willem , die Amsterdam's 

l en Scheepvaart den koristen weg naar 
zee wees door d op zijn Smalst." 

r  dagen werd een verga-
dering gehouden van invloedrijk e industrieelen. 
n die bijeenkomst werd de vraag ter  sprake ge-
bracht, of het al dan niet wenschelijk was aan de 
wereldtentoonstelling te Parys deel tc nemen. 
Sommigen waren van oordeel, dat die tentoon-
stellingen , welke thans veel te spoedig op elk-
ander  volgen, geheel van hare oorspronkelijke be-
stemming en nuttigheid zijn afgeweken en dus 
geen medewerking verdienen. Evenwel besloot 
men met algemeene stemmen, uithoofde van ver-
schillende redenen, ann de Parysche tentoonstel-
ling deel te nemen. 

Groningen. e proefri t van dc lij n e — 
Nieuweschans is den 30 October  uitmuntend ge-
slaagd. e direction der  Nederlandsche en -
sche spoorwegen hebben te Nieuweschans eene 
bijeenkomst gehouden tot regeling van den tij d 
der opening van den dienst. 

— e dijk om den Joh. r  aan 
den , die met zooveel moeite en kosten 
pas was tot stnnd gekomen, is op 30 October . 
op 4 plaatsen geheel weggeslagen. e polder, 
die reeds geheet droog wa», staat dientengevolge 
uu weer  onder  water. y die doorbraken werden 
verscheidene personen, die bezig waren de be-
dreigde punten te versterken, met moeite gered. 

Varia . 

n de littin g 
van het polytechnische genootschap te Berlij n vun 
18 i , heeft Vater  ljillarllj.il!e n vuu "hur t 
gummi"  uit de fabriek van s en Conip. tc 
Berlij n getoond en eenige mededeelingen over de 
wyze, waaropzij  gefabriceerd waren, gedaan. e 
ivoren ballen hebben, gelijk men weet, het na-
deel, dat ze niet altyd overal even zwaar  ziju , 
dat zij  voorls door  vallen op een hard voorwerp 
stukspringen eu afsplinteren. waardoor het al-
draaien van cen groot deel noodzakelijk wordt, 
waarbij  nog kuint , dat men ze dikwerf moet kleu-
ren, daar een dieper  indringen van de verf de op-
pervlakte van het ivoor tc veel zou aangrijpen, en 
een herhaald afdraaien noodig zou mukeu. Al deze 
uadueleu vallen bij  dc t>hard-guinrai "  ballen weg. 

t zwaartepunt van die ballen ligt juist in hel 
centrum, daar de grondstof volkomen gelijksoor-
tig en vast is. e hardheid der  ballen is zoo 
aanzienlijk, dat ze met ulle kracht op eeue gra-
nieten plaat geworpen kunnen worden, zonder 
eenigermatc te worden beschadigd, en de elasti-
citeit vau dien aard, dat de ballen daarbyJO -30 
maal in de hoogte springen. e prys der  ballen is 
daarenboven , niettegenstaande hunne goede eigen-
schuppeu, 3.'lj  procent goedkooper dan die
ivoor. Zij  zijn volgens den spreker in genoemd 
genootschap reeds in , Engeland, 

k eu Amerik a geoctrooieerd. 

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

e 
van genoemd Weekblad. 

T o t V i - i j d i i f c j - ü v - « n u l » u r e u 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

By de Gemeentewerken te Arnhem T 
 een

, tegen een salaris van ƒ
Zij die bewijzen kunnen overleggen van niet de 

leiding der  uitvoering van eenig belangrijk werk 
le zijn belast geweest, zullen het meest in aan-
merking komen. 

Sollicitanten kunnen zich aanmelden tot cn met 
den 20sten November 1870 met franco brieven 
by Burgemeester  en Wethouders dezer  gemeente. 

Ontmanteling van . 

E 

. 
e ONTVANGE  der E en -

N te  zal op  den C 
November 187ti, des middags ten 12 ure. in het 
logement «dc Gouden , bij  de Gezusters 

S aldaar, in het openbaar 

AA N : 

e te verwerken hoeveelheden bedragen 
onder  anderen: 

Ongeveer 42000 U» Grondwerk; 
600 i Breekwerk; 
225  voor den nieuwen weg. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 
t bestek ligt na 28 October 1870 ter  inzage 

aan de kantoren der e en n te 
*s Bosch, Venlo, Nijmegen en Grave, en is aan 
laatstgenoemd kantoor, tegen betaling van ƒ 1 . — 
per exemplaar, te bekomen. 

e aanwijzing in loco zal gegeven worden op 
g 14 November 1870, des voorniiddags 

otn 10 ure. 
 Ontvanger voornoemd, 

. 

AANBESTEDING . 
c  der  Gemeente

zal  14 November 187G, 's namiddags 
1 uur , in het openbaar ten tienieentehuize

2°.

Bestekken tegen betaling ter  Secretarie ver' 
krjjgbaar . 

G 
Tot het  en  van ca. 

 kilogram  en
 tot ondersteuning der  vloeren 

van het Entrepotpakliui s op r'eijenoord, worden 
vóór of op 15 November 1870 inschrijvingen in-
gewacht, ten e der E 

, Boompjes N" . 40, 
tc Jtottcrtlom. 

e bestekken en teekeningen zijn aldaar te ver-
krijge n tegen betaling van / 1.50. 

E. . 

Specialiteit van  ter  bewerking van 

iVy're » en schetsen op aanvrage. 

k „de e " 

n of vervaardigen en herstellen alle soor-
ten vnn  cn andere

 in vij f kwaliteiten. 

S &  VAN . 
in , 

 55, . 

Verwarming, en Ventilering 
VAN GEBOUWEN. 

e Ondergeteekenden bevelen zich aan voor 
het leveren van S -

N door  middel van warme tucht, warm 
water ol stoom. 

Boompjes, nieuw nommer 54, 

. 

S &  C.,~ 
. 

 van  en

 in gegoten of 
gedreven Zink ,  en

 van  enz.,
 enz. 

Heeren  genieten korting. 

mW Bij  den Boekhandelaar . , le 
Zierikzee, zal verschenen: 

VA

J . . 

e  zullen zoo ingericht worden, 
dat zij  te samen eeu hoekje vormen van 120 lot 
140 pagina's druks, in gemakkelijk zak-formaat. 
c prij s is bepaald op ƒ  u ƒ

Bestellingen gelieve men zoo spoedig mogelijk 
dit eet aan den Uitgever  ol'aan zijnen gewonen 

r  op te zenden, ten einde daarnaar 
de oplage te kunnen regelen. 

e s 
worden gevraagd om dadelijk in dienst te treden, 
tegen bezoldiging van ƒ 75 ' l maands. 

 worden
stukken en teekenwerk franco in te
letter  A,  den  11. C. A . E 
tc

 zijnde eene 
algemeene bevattelijke beschrijving van zijne 
onderscheidene deelen, samenstelling en wer-
king met een aantal Platen en Tafelen, dooi' 

. VA N N , 1 deel, ie druk . Prij s 
ƒ '2.50 voor f 1.86, 

 Allereerste gronden

omgewerkt naai'  1'ransch door r  V. 
A. T . , 2 din. 7S5 bladz. met 700' 
platen, '.ie druk , prij s ƒ 5 . 75 tijdelij k voor 
ƒ S. Ï5. 

 met een Atlas van 20pla-
ten, . A. v. n. . . Prij s ƒ
voor  ƒ 0 . 9 0. 

n zal denken, dat bekende degelijke 
werk van OllltEE N voor 00 Cent, dat is bepaald 
abuis; welnu doe uwe bestelling, voor 18 stui-
vers ontvangt men liet boek en den Alias bo-
vendien. 

.  der  Aardrijkskunde , 
met geschiedkundige auiilcekeningeu, en eene 

t van den Sterrenhemel,  deel, 4e druk . 
Prij s ƒ 4 . 00 voor ƒ 1.25. 

 rn Ontwikkelin g van het En-
gelsche Volk. Geschiedenis van Engeland van 
den vroegsten tot op den tegenwoordigen tijd . 
2 deelen. Prij s f 5.50 voor /'  2.25. 

, Ons k in vroegere 
tijdperken , le deel. Prij s *0.90 voor  ƒ 0 . 0 0. 
Te bekomen bij  te 

 en verder  alom. n cn geld franco. 

levert op keur tot lage prijzen 

A U G U ST OSTl 

Glashaven 12, . 

k van , Specialiteiten in 
, , -

en . 

N VA N , 

E N 

V A E , 
geeft berigt dat door  haar tot eenige A G E N T E N voor de 

verkoop van  zijn aangesteld : 

S &  C°.  Amsterdam
E T &  C°. . 

door wie ook tot liet  Tan  inlichtingen worden verstrekt en  voor  gehot 
Nederland aangenomen op gelijke voorwaarden  aau g N°. 3, te Amsterdan. 

l . 

Eeuige Consignees voo d 

V A N N & . 

t 119/110, ZuidblixuU . .TJ, 

A JVT. 

.  &. ZOON , 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

 en N van  en 
, alle soorten van 

 geijkte
 enz. enz. 

Adressen. 
Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels > » 15.— 
dri e regels »  20.— 

P l r y a l er  dc C w p , Amsterdam. Alle boüvtenia-
meiitri i in cement, cips, enz. l'ortUinl-Omeii t a ƒ l.'lb |ier  vat 

r e k e r *  Budd lns ih, Arnhem.

B o u w t r r r r l n r n te T r i p te koop, aller-

gunstigst gelegen. Adres den r  VAN -

E , te Arnhem. 

Gedrukt by U. W. VA N i  (;  le Arnhem. — All e stukken en advertentien te adresseeren aan den r F. W. VA N T JGzn. te Arnhem. — Uitgave van ü. A. . 

Elfde . ï°. 46. Zondag 12 Novembe 1876. 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

 Zqnd&g,. Prgi per  mundea f 1.05. n nbgnurert ziek

een jurgaag. Afzonderlijk e nonuner*  bij Z 15 cent*. 

Al l e stukken en n te n u n 

de e te . 

: 

V u 1—5 regels ƒ1.—. verder  voor  eiken regel pUatsruiaite 20 ceat*  en 10 eent* 
vooreen  van het blad. Adrertenticn vuor  het buitenland 25 cents per regel. 

G V A N N STAX -
E EN G 

N E E , OP 
i  1876. O 

j de aanvaarding mijner  betrekking in Juni 
18":» , bepaalde zich de verbetering der  gemeen-
tereiniging en van den afvoer der  fecale stoffen,— 
het J gezegd net. eerbied voor de talrijk e ver-
beteringen op hygiënisch gebied, die in de laat-
ste jaren tevoren hebben plaats gegrepen, — 
nog hoofdzakelijk tot goede voornemens. e zaak 
was rijpelij k overwojien en in het breede besproken. 

n ambtsvoorganger, de heer . , had in 
eene lijvig e brochure, ingezonden aan heeren Bur-
gemeester  en Weihouders, bij  schrijven van den 
31 Januari 1871 N u . 31 , zijne denkbeelden over 
bemaling, rioleeiing en afvoer van fecale stoffen 
uiteengezet. e Gemeenteraad besloot den 27 
Februari 1872, overeenkomstig het daartoe strek-
kend voorstel van het h , in het 
algemeen tut demping van de zoogenaamde dooile 
spranten en toepassing van eenig stelsel van direc-
ten afvoer van fecalien op du daarop uitloopende 
privaten, nlsook op die van de te stichten gebouwen 
op het beschikbare bouwterrein der  gemeente, 
gelegen tusschen den Zandweg en den weg achter 
's s werf, en eventueel ook op andere afzon-
derlij k gelegen bebouwingen. 

fiurglmeester en Wethouders traden daartoe in 
onderhandeling met de heeren r en e 

n s te Frankfor t aan de , eu ver-
kregen van hen vóór het einde van 1872 een 
voorloopig  tot toepassing van het -
stefsel, op een groot gedeelte der  Binn. i. 

Zoodanig was de stand der  quaestie, toen kort 
na mijne aanstelling door  den Gemeenteraad den 7 
October 1873 een besluit werd ge.iomen , dat den 
weg baande voor  maatregelen van meer  ingrijpen -
den aard tot verbetering van den toestand. Op 
dien weg zijn wij  totheden voortgeschreden, in som-
mige opzichten met meer  snelheid dan redelijker -
wij s mocht verwacht worden; in andore, tenge-
volge vun omstandigheden die hieronder  nader 
zullen worden omschreven, met minder  spoed dan 
naar het oordeel van velen wenschelijk zou ge-
weest zijn. 

t bedoelde t strekte: 
1°. Tut toepassing van het l op 

de doode spranten Nos. 9 en 10 (tusschen den 
l leboog en de Vriesestraat en tusschen 

deze straat en den Bagijnhof); 
2". Tot machtiging van Burgemeester  en Wet-

houders tot de uitvoering der  hiervoor  noodiye 
werken, oveenkomstig de door de heeren r 
cn e Bruyn s bereids ingediende plans; 
cn lot uitnoodiging van het h Bestuur 
om in deu loop van een jaar  nadere voorstellen 
le doen, teneinde te geraken lot invuei ïng van 
het onderwerpelijk stelsel in het geheele door  hen 
aangewezen vuk; 

3U. Tot toepussing van directen afvoer der 
fecale stoffen, door  middel van het dusgenaamde 
tonnenstelsel en duor den aanleg van waterdichte 
verzamelputten, geschikt om door  luchtdruk menig-
vuldig geledigd te worden, bij  groote gemeente-
inrichtingen en bevordering daarvan, zooveel moge-
lij k , zoo in de buitenwijken der  gemeenie inliet 
algeireeii, als bj  particulier e gestichten, bij  de 
eerste bebouwing der  gronden van de gemeente 
tusschen den Zandweg en den weg achter  's s 
werf, eu eenige afzonderlijk gelegen bebouwingen, 
welke hier  en duur reeds bestonden of zich nog 
later  zouden ontwikkelen, iu 't bijzonder; 

4U. Tot exploitatie vun den directen afvoer  der 
focuhen voorloopig in eigen beheer; en 

5U. Tot machtiging van Burgemeester  en Wet-
houders tot den aankoop van eene luchtpomp-
lucomubile, ten dienste van de sub 3 hiervoren 
bedoelde verzamelputten. 

Aan dit besluit weid al spoedig gevolg gege-
ven. n de Burgemeester-en- Wothoudeis vei ga-
dering van den lb' , die door  den heer 

r  werd bijgewoond, werd aan dezen opge-
dragen 't verstrekken van al dc gegevens, be-
noodigd voor de openbare uanbesteding van de 
werken voor de toepassing van zijn stelsel op de 
genoemde twee spranten, met inbegrip van een 
tapgebouw, zoodunig ingericht dat hec bij  latere 
uitbreidin g van 't buizennet dienovereenkomstig 

(*) e uitgebreidheid van bet ver-lug noodzaakte de -
dactie dc duurïn voorkomende tabe.leu weg tc falen, zoo 
ouk ei.kclc zinsneden le dueu vervalleii, voor  zooverre dit 
nu-gelijk' waa ivuder  aan het geheel tc schaden. Op deze 
wijze W  het mogelijk het belaugrrjk veialag van deu heer 
J. A. v iu der  kJoca, directeur  der  gemeentewerken, in dit 

r  op te nemen. 

zou kunnen worden uitgebreid. Tevens werd hcra, 
in overleg met den ondergeteekende, 't ontwer-
pen der  riolen voar  huis- en hemelwater  in die 
spranten toevertrouwd, alsook het doen vervaar-
digen van  stoom latr  in  reiniger, bij  de firm a 
Backer en b te Breda. 

't Stelsel werd toen met den uitvinder  nader 
besproken, zoowel wat den aanleg als wat de 
exploitatie betreft, terwijl , na kennisneming  de 
bijzonderheden omtient de door hem uitgevonden 
wijze van poudrettebercidinff; , aan hem opgedra-
gen werd in 't ontwerp van 't tapgebouw voren-
bedoeld, den aunleg van zoudanige inrichtin g op 
te nemen. 

Voor het tonnenstelsel moesten in de eerste 
s vorm eu inrichtin g der  privnattonnen wor-

den vastgesteld. e werden verschillende 
modellen van tonnen bezichtigden beoordeeld. e 
meest gebruikelijk e soort is die, welke het eerst 
in de gemeente t en in navolging daarvan in 
meerdere andere plaatsen , o. a. ook te -
den en te Zwijndrecht , is gebezigd. 

Zi j  heeft den vorm en de grootte van een 
h botervaatje en is aan het boveneind van 

een vast zinken deksel voorzien, waarin eene 
opening met opstoanden rand, tot opsluiting van 
den zinken trechter, die aan den onderkant der 
privaatziltin g is bevestigd , welke opening bij  het 
weghalen der  ton met een los zinken deksel 
doofpotsgewijs wordt afgesloten. e zoogenaamde 

e ton heelt, mijns inziens, verschillende 
gnbreken. 

Eerstens beeft zij  te groote hoogte, die door 
aan hr>ch tint? n i w W r  vitodnniv » 
vergroot, dat óf eene verlaging van den privaat-
vloer  onder de zitting , öf eene trede daarvoor 
onvermijdelij k is. Eerstgenoemde geeft lichtelij k 
aanleiding tot tlooten van de ton bij  het uit-
lichten en dientengevolge overstorting en on-
reinheid, die bovendien moeilijk op te ruimen 
is , aangezien het daartae gebezigde schrobwater 
niet uit de indieping van den vloer kan weg-
vloeien. 

e maakt het privaat hoogst onge-
riellij k in het gebruik. Eeu tweede nadeel is, dat 
het vaste zinken deksel de volkomen reiniging der 
ton zeer  bemoeilijkt, en ten derde kan zij  niet wor-
den geventileerd. Er  ontwikkelen zich uit de in de 
ton aanwezige excrementen natuurlij k voortdurend 
gassen, die zoolang het privaat niet gebruikt 
wordt en het deksel der  bri l dus gesloten is , in 
de ton opgehoopt blijven,  zekere spanning 
verkrijge n en, zoodra liet brildeksel geopend wordt, 
in vri j  groote hoeveelheid le gelijk , in de privaat-
ruimt e ontsnappen en stank  spreiden. Naar 
ik vernam, is dit ongerief le t meermalen op 
hinderlijk e wijze waargenomen. 

k heb bij  het ontwerpen eener  modelton voor 
deze gemeente getracht de besenreven nadeelen 
te ontwijken , eu maakte daarbij  gebruik  de 
ondervinding, door mij  gedurende eeu tweejarig 
verblij t  Friesland opgedaan , alwaar het ton-
nenstelsel op meerdere pluatsen reeds sedert lan-
gen tij d algemeen verplicht is geweest. e toe-
passing geschiedt daar  evenals te Groningen op 
de meest primitiev e manier, leder  eigenaar be-
kostigt zijne eigene privaatton, van grootte en 
vorm, zoouls hem het best toeschijnt, en plaatst 
die ouder de bril , zonder  meer; is zij  vol, dun 
wordt /ij  op eeu gegeven tijdsti p des uvonds op 
straat gezet en door het personeel der  gemeente-
reiniging in eeu daartoe bestemden wagen of 
schuit geledigd. Niemand zul  zoodanige in-
richting , uit een hygiënisch uf aesthetisch oog-
punt beschouwd, de voorkeur  scheuken boven 
liet thans meer en meer iu gebruik komende 
unifor m tonnenstelsel, waarbij  de tonnen door 
de Gemeente worden geleverd en vorm en in-
richtin g door  haar  worden vastgesteld. Niettemin 
zyn n<  te Bolsward weinig ol'  geene klachten 
over  stank of ongerief binnenshuis ter  ooien ge-
komen , hoewel de tonnen daar  meestal niet meer 
dan eenmaal per  week werden weggehaald. e 
reden daarvan ligt waarschijnlij k in de omstan-
digheid, dat de zich ontwikkelende gassen voort-
durend gelegenheid hebben door de naden van 
de losliggende bri l te dringen en uit het open-
slaand privaatraampj e te ontsnappen. 

t liet oog op een eu ander is aan de e 
ton niet meer dan 38 . hoogte gegeven, zoo-
dat tusschen haar  bovenkant en deu onderkant 
der zittin g ongeveer 9 . vrij e ruimt e overblijft . 
Een zinken trechter  vun ongeveer i4 . hojgte, 
tegen den onderkunt der  zittin g bevestigd , be-
pault den juïsten stand der ton eu dient overigens 
om het walgelijk gezicht op den inhoud daarvan 

tot een minimum te beperken. Tot waarborg 
voor den vasten stand der  tonnen hebben zij  den 
vorm van een nfgeknotten kegel of doofpot. Wat 
hare wijdt e betreft, zijn er  twee soorten van 
tonnen in gebruik. e grootste soort, aan het 
boveneind wijd in middellij n 35 , aan het 
ondereind 41 elf., dient voor de publieke privaten, 
die van llofjer  en in 't algemeen daar, waar  meer 
inhoud gevorderd wordt dan in den regel wen-
schelijk en noodzakelijk is. e kleine tonnen 
zijn van boven wijd 20'/, . vau onder 31'/3 

. in middellijn . 

Op deze wijs kunnen zich de gassen, die uit 
den inhoud der  tun ontstaan , geleidelijk in de 
ruimt e onder de zittin g ontwikkelen en door het 
privaatruampj e ontsnappen, of wel opgevangen 
worden in een ventilatiehuis, die zich van uit 
die ruimt e tot boven het dak van het gebouw 
verheft. 

Totheden is hierterstede nog in geen voor 
het tonnenstelsel ingericht privaat zoodanige 
ventilatie-inrichtin g aangebracht. Verreweg het 
gruotste aantal der  geplaatste tonnen zijn in ar-
beiderswoningen, althans in huizon van mindere 
burgers geplaatst. Bij  de hoogere standen alhier 
bestaat een zoodanig ingekankerd vooroordeel 
tegen het hebben van volgens het tonnenstelsel 
ingerichte privaten in hunne woonhuizen, dat 
aan toepassing van dat stelsel op aanzienlijke 
huizen vooreerst niet te denken valt. 

e ton wordt bij  het weghalen afgesloten 
met een houten sponningdeksel; zij  is daartoe 
voorzien van een ijzeren band, die ongeveer 3 

liet deksel zuiver  passend is gedraaid. 
e bovenkant der  ton wordt zuiver  vlak nfge-

werkt en de sponning van het deksel van onder, 
om de dichtheid volkomen te doen zijn , voorzien 
van een opgespijkerde reep vitt ofzelfkant. e 
inrichtin g is in de practij k proefhoudend bevonden, 
en de sluiting is zoo volkomen, dat wanneer  men 
de tun geheel of gedeeltelijk met water  vult en 
haar dan plat op haar  bodem laat vallen, de 
schok niet in staat is, het water  naar  buiten te 
di ingen. 

t uitlichten der  tonnen geschiedt, waar dit 
mogelijk is, door  middel van een draailuikj e ln 
den buitenmuur  onder de zitting, of anders door 
het opslaan der  bri l en het opschuiven vnn het 
vooiscl.olje. Eerstgenoemde manier  verdient ver-
reweg de voorkeur, aangezien het personeel der 

 duurby geen toegang behoeft tot de 
woningen. 

Bij de publieke privaten neemt een aan twee 
hengsi s beweegbare gegoten-ijzeren trechter, in 
den vorm vau eene omgekeerde afgeknotte pyra-
mids, de plaats in der  gewone houten bril . e 
inrichtin g biedt, wat zindelijkheid in hetgebruik 
en reiiihoudin g aangaat, vele voordeeten aan. 

n r  1873 werd het model der 
tonnen door  Burgemeester  en Wethouders goed-
gekeurd en de eerste, ten getale van 25 stuks, 
groot model, ten dienste der  publieke privaten 
lange kocht. 

Al spoeJig na de eerste toepassing van het 
.onncnstelsel, en herhaaldelijk, werd er  door mij 
nj het h Bestuur  op aangedrongen, om 
tls algemeenen maatregel, bij  verordening in de 
Binnen- cn Polderstad, het loozen van privoatvui l 
ii het openbare water  en de gemeenteriolen te 
erbiedeu, om daardoor tut algemeene toepassing 
un het tonnenstelsel te geraken, in afwachting 
at in vervolg vuu lij d misschien het -
-  daarvoor in de plaats zou treden, in welk 

l geene kosten tevergeefs zouden zijn ge-
can, aangezien de betimmering voor  de privaten 
b' tuniitm - en l geheel gelijk is. Tij -
dus den uanleg vuu laatstgenoemd stelsel in be-
wonde panden is het zelfs onvermijdelijk , dat 
e'stgenoemd gedurende eenigeu tij d gebezigd 
wi'ii , om tij  lelij k in de behoefte te voorzien. 

r eu Wethouders achtten echter 
tl.i tot' de tij d nog niet gekomen, cn gaven er 
d< voorkeur aan de toepassing er  van op parti -
f.ier  woningen onderhands zooveel mogolgk te 
dj i bevorderen. Zuu werden daar, waar  hot in 
'telang der  openbare gezondheid wenschelijk 
scieu, de verandering der  privaten geheel of 
güültelij k voor  rekening dor  gemeente genomen. 

e daarop gevallen kosten bedroegen, in 1874, 
de.jiu vau ƒ 247.53. 

et weghalen, verwisselon , ledigen en reinigen 
detoiinou werd voorloopig in daggeld opgedra-
getuii don pachter  dor  asch en vuilnis, den beer 

 olker, en gesctuedde op die wys van zijnent-
we, tut aan den n Juli 1875, toen eene 

nieuwe voorloopige regeling werd getroffen, die 
hieronder, hij  de behandeling der  gemeentereini-
ging in het algemeen , nader  zal worden besproken. 

t vervoer der  tonnen had eerst plaats door 
middel van een handwagen, wat echter  al spoe-
dig niet meer  voldoende bleek, zoodat besloten 
werd tot aanschaffing van een speciaal daartoe inge-
riehten wagen, volgens het model, te t in ge-
bruik . e wagen werd in  1874 geleverd 
door P. J. Bender, aldaar, voor  ƒ 3 8 0. 

Gaandeweg werd het getal geplaatste tonnen 
grooter  en een tweede tonnenwagen noodig. 

e werd in October 1874 alhier  aangeschaft 
voor de som van ƒ 3 7 8. 

Thans is een derde tonnenwagen in aanmaak. 
e bediening en bespanning der  wagens kostte 

over 1874 J 1542— en over de 1ste helft van 
1875 ƒ 2 1 4 2 . —, beide behalve het loon van een 
werkman der  gemeente bij  iederen wagen, ten 
bedrage van ƒ 9 . — per  week. 

Uit bovenstaande cijfers is reeds eenigszins de 
omvang op te maken, dien het tounenstetsel rui m 
11 ., jour  na de eerste toepassing ervan in deze 
gemeente had verkregen. 

Aan het einde van 1874 waren 280 privaten 
van kleine en 34 van groote tonnen voorzien; 
ter  verwisseling waren bovendien voorhanden 167 
kleine cn 70 groote tonnen; een jin r  later  waren 
eerstgenoemde cyfers gestegen tot 757 en 85. n 
't geheel waren toen 160 groote en 985 kleine, 
te zamen alzoo 1145 privaatton non in gebruik. 

Thans zijn 1099 privaten voor het tonnenstel-
sel ingericht en 1352 tonnen, waarvan 212 van 

 kli-i n model, voorhanden, ter-
wij l bovendien nog 100 kleine tonnen in aan-
maak zijn. 

t reinigen der  tonnen geschiedt in een daar-
toe, op het tot meststaal bestemde terrein aan de 

, geplaatst loodsje. 
Uit het bovenstaande blijkt , dat er  alle reden 

tot tevredenheid bestaat ten opzichte van den 
gang en de snelle uitbreidin g vuu het tonnenstel-
sel. Voortdurend wordt van gemeentewege alles 
in het werk gesteld wat die uitbreidin g kan be-
vorderen. . 

Xn en dan worden nog bestaande privaten voor 
geineciiterekening veranderd en van zinken trech-
ters voorzien. e tonnen worden overal gratis 
aan de ingezetenen verstrekt. Bij  den bouw van 
nieuwe woningen is in den laatsten tij d echter  als 
regel aangenomen, dat de inrichtin g der  privaten 
geheel voor  rekening der  betrokken eigenaars 
komt. Uit een bij  dit rapport gevocgden staat 
blijkt , dat de exploitatiekosten van hot tonnenstel-
sel per  privaat en per  jaar  over 1874 (314 pri -
vaten) op ƒ 7 . 0 75 , over 1875 (842 privaten) op 
ƒ 5 . 9 0, en over 1876 (1099 privaten) op ƒ 4 . 36 
kunnen berekend worden. 

e is het tonnenstelsel afgehandeld; 
keeren wij  thans terug tot het , 
om daarna de gemeentereiniging in het algemeen 
te bespieken. 

n voldoening aan de bovenvermelde opdracht 
door  Burgemeester en Wethouders persoonlijk 
aan den heer r  gedaan, werden den 
1 Apri l 1874 door de heeren r en e 
Bruy n s ingezonden het bestek en de teeke-
ningen ter  aanbesteding van de werken, benoo-
digd voor de toepassing vun het stelsel op de te 
dempen doode spruiten uos. 9 en 10, met inbe-
gri p der  rioleering voor  huis-en hemelwater; en 
deu 20sten i d. a. v. de bestekken en teeke-
ningen voor die der  centrale werkplaats en de 
daarvoor  benoodigde machinerieën en toestellen, 
alsmede een volledig ontwerp vau eene dergelijke 
inrichting , zooals die noodig zal ziju voor den 
exploitatiedienst eu de poudrettebereiding, in 
't geval der  pneumatische rioleering van geheel 

. 

e bezendingen gingen vergezeld van uit -
voerige meinorièii van toelichting, uit de laatste 
waarvan lk het volgende overneem: 

t ontwerp, zooals het is uitgevoerd, bevat 
stoom- eu beweegkracht tot bediening dor  pneu-
matische rioleering over  cen derde gedeelte der 
stad, terwij l het centraal reservoir, de tapketel, 
alsook de verdaiupingstoesiellen voor de poudret-
tebereiding , voor  een vierde gedeelte der  stad 
zijn berekend. e schoorsteen heeft zoodanige 
afmetingen, dat bij  voldoende zal zyn voor de 
dri e stoomketels, die by eventueele algemeene 
toepassing van het stelsel zullen benoodigd zyn. 

k zal de ledenen, die tot deze inrichtin g heb-
ben getuid en in genoemde memorie van toelich-
tin g iu bet breede zyn omschreven, nier  niet 
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nader  bespreken, en my in 't algemeen voor-
alsnog onthouden van eenig bepaald oordeel om-
trent de wijze van poudrettebereiding en hare 
rentabiliteit , zoolang daarvan niet meerdere 
practische resultaten hekend zyn. 

e aanbesteding der  pneumatische rioleering 
en die voor  het huis*  en hemelwater  in de te 
dempen spranten nos. 9 cn 10, bovengenoemd, 
had plaats op den 20 i 1874. 

Aannemers werden Pcmi en n alhier, 
voor  f 30749, welke som tot f 38759.03 verhoogd 
werd door  de rekening van het bijwerk , de 
kosten voor  het aftimmeren der  privaten , bet 
dempen der  beide spranten met rivierzand, het 
omleggen van een bestaand riool en het dage-
lijksch toezicht. 

e bestrating der  gedempte spranten geschiedde 
zuinigheidshalve met uit andere vernieuwde be-
stratingen voortgekomen oude materialen. 

e moeilijkheden, aan de toepassing van het 
stelsel in dichtbebouwde buurten onafscheidelijk 
verbonden, zyn, door  beleid en overleg bij  dc 
onderhandelingen met de betrokken eigenaren, 
grootendeels overwonnen kunnen worden. e 
moeilijkheden zullen echter  voorzeker  niet vermin-
deren by eventueele uitbreidin g van het stelsel 
over  buurten, waar  de benoodigde werken allen, 
of bijna allen, op particulier  terrein moeten wor-
den aangelegd, zooats o. a. het geval is bij 
het gereedliggend ontwerp tot uitbreidin g van 
het stelsel over  de verlengden der  voormalige 
doode spranten nos. 9 en 10, ten noorden van 
den g en den Sarisgang. Eene omwer-
kin g van d.t ontwerp, in zoodauigen zin dat de 
hoofdbuizen in de openbare straten komen, is 
echter  mogelijk, hoewel veel kostbaarder, terwij l 
daardoor  bovendien tie kusten der  leidingen bin-
nensbuis aanmerkelijk verhoogd zullen worden, 
daar  de privaten meestal achterin de buizen 
gelegen zyn. 't ls te hopen, dnt daarbij  op vol-
doende samenwerking van den kant der  burgerij 
zal gerekend kunnen worden , doch in bet alge-
meen is men nog te weinig overtuigd van de 
dringende noodzakelijkheid tot verbetering van 
de, om zoo te zeggen onhoudbare, toestanden, 
die hier  vooral zoo veelvuldig voorkomen. 

Ook in de Jolian-de-Wittstraat en den -
dnmscben weg werd de pneumatische rioleering 
toegepast. Alleen de reservoirs met de hoofd-
buizen , die , hoewel zy thans nug slechts voor 
weinige woonhuizen dienst doen, ingericht zijn 
tot aansluiting van meerdere perceclen , werden 
vooi rekening der  gemeente aangebracht. 

e kosten van dit werk bedroegen f 3074.40, 
en de huisleidingen zijn voor  rekening der  be-
trokken eigenaars gemaakt. 

Verder  werd in den loop van de twee laatste 
jaren op een aantal gebouwen het l 
toegepast, die in den eersten tyd nog niet aan 
een algemeen buizennet kunnen worden aange-
sloten. 

t eerste denkbeeld daartoe is uitgegaan van 
den heer  F. , dcatydu opzichtei by dc 
werken in de gedempte spranten nos. 9 en 10, 
en is door  den heer  G. van Aardenne, agent al-
hier  van de ürm a r  en e Bruyn , 
meer  gecompleteerd. 

e gebouwen worden enkel voorzien van 
de noodige binnenleidingen en privaatinrichtin -
gen ; bij  particulier e woonhuizen geschiedt dit 
voor  rekening van de betrokken eigenaars, 't Eind 
der  buisleiding steekt ongeveer  0.50 . buiten 
den buitenmuur  van 't gebouw uit , en wordt voor 
rekening der  gemeente voorzien van een bocht-
stuk , aan welks boveneind zich een schroefdraad 
bevindt, tot luchtdichte aanhechting der  zuigslang 
van den ledigingstoestel. 

Bij  meerdere aan elkander  grenzende woningen, 
worden de verschillende uitstekende «inden der 
binnenleidingen door  cene hoofdbuis vereenigd, en 
bet beschreven bochtstuk aan het eind daarvan 
aangebracht. Op deze wys zyn de openbare 
school nan het Weeshuisplein met daarbij  behoo-
rende onderwijzerswoning en aangrenzend woon-
huis, het hoofdgebouw en de vier  barakken van 
het ziekenhuis in de Schuttersweide, het gebouw 
der  Spaarbank en een dertigtal woningen be-
handeld. 

liet aantal gebouwen, waarbij  van het -
nurstelsel wordt gebruikgemaakt, wordt gaan-
deweg grooter, sedert bij  nieuwe gebouwen inde 
binnen- en de polderstad geene vergunning meer 
wordt verleend voor  bet maken van uitloopende 
privaten en beerputten. 

Nog werd op een woonhui-s aan de Boomstraat, 
voor  rekening van den eigenaar, het pneumatisch 
stelsel toegepast, echter  inet gebruik van een 
ijzeren reservoir. 

Aan bochtstukken en hoofdbuizen voor  boven-
genoemde verspreide toepassingen werd door  de 
gemeente betaald in 1874 ƒ 1 5 5 . 0 8; in 187a 
ƒ 880.43 en in de le helft van 1870 ƒ 5 6 1 . 4 9, 
makende te zanten ƒ 1 5 9 7 . 0 0. 

e lucbtpouiplocomobile met by behoorenden yze-
ren beerwagen of tender  en caoutchouc-xuigslan-
gen, dienende voor  de lediging van verspreid 
liggende straatreservoirs en vóór de voltooiing 
der  stationaire machine, ook voor  die van liet 
buizennet in de gedempte spranten, werd in Sep-
tember  1874 geleverd door  de ürma Backer  en 

b voor  de som van ƒ 7 2 1 5, waarbij  in het 
begin van dit jaar  een tweede stel beerslangen 
bij  de locomobile werd aangekocht voor  ƒ 225, 
makende te zamen ƒ 7440. 

e toestellen zyn tevens geschikt voor  t le-
digen van gewone beerputten en de beschreven 
verspreide toepassingen van het . 

Tot vervanging der  locomobile ingeval van 
reparatie ol anderszins werd door  Gebr. Schutte 
te Amsterdam eon band-luchtpompwagen vervaar-
digd, die door  een paard getrokken wordt, vour 
/ 830.20. 

e op het terrein van het weeshuis aan het 
t aanwezige yxcren eu steenen beerput-

ten werden, teneinde met de beschreven toe-
stellen van uit de straat geledigd te kunnen wor-
den , door  eene ijzeren buisleiding vereenigd, 
voor  ƒ 1650. 

e centrale werkplaats voor  de pneumatisch" 
rioleering werd by openbare aanbesteding van den 
21 Juli 1874 aangenomen door  N. s voor 
ƒ 2 1 2 6 0, welke som door  allerlei bijwerk werd 
verhoogd met ƒ 1 8 9 8 . 2 4; voegt men daarbij  de 
uitgaven voor  de stationaire luchtpoiupmacnine, 
't centraal reservoir, den tapketet, dc poudrette-
machinerie en de verdere toe-tellen in de cen-
tral e weik p l a a t s, door  Gebrs. Schutte te Amster-
dam geleverd voor  ƒ 2 7 7 2 5, het onvoorzien werk 
tot een bedrag van ƒ 2025.07. en de kosten voor 
eene inrichtin g om de volgens bet tonnenstelsel 
verzamelde fecaliën tot poudrette te kunnen be-
reiden , die der  gasleiding en van het dagelijksch 
toezicht, dan komt men tot een bedrag van 
ƒ 54176.90 voor  kosten der  centrale werkplaat* . 

Aan honorarium is uan de hecten r en 
e Bruyn s betaald in 1873, voor  het avant-

projet en sedert voor  verschillende tot op 1 Juli 
1876 ingediende ontwerpen, een gezamenlijk be-
drag van ƒ 8 0 5 6 . 4 0. 

Voor  zoover  ik kan nigaan, hebben de kosten 
van de waterpassingen en opinctingcn voor  bet 
voorloopig ontwetp in 1872 bedragen ƒ 797. 

r  vereeniging der  boven opgegeven cijfers 
bekomt men voor  het totuul der  nanlegkosten tot 
op 1 Juli 1876 de som vun ƒ 1 l ü l 5 0 . 0 9n . 

e pneumatische rioleering iu de spranten nos. 
9 en 10 is sedert het laatst van 1874 in exploi-
tatie. t straatreservoir  vnn eerstgenoemde 
werd den 25 November  en dat van laatstgenoemde 
den 21 r  van dat jaar  het eerst geledigd. 

e leidingen in de Johau-de-Witlstraat en den 
n weg waren reeds een paar  maan-

den vroeger  in exploitatie gekomen. 

e lediging van het buizennet in de gedempte 
spranten geschiedde tot Augustus 1875, toen de 
stationaire luchlpompinucliine voor  'teerst in ge-
brui k werd gesteld, geregeld tweemaal per  week 
door  middel van de locomobile. 

Eerstgenoemde machine \oldoet, na enkele wij -
zigingen in de caoutchouckleppen der  luchtpomp, 
behoorlijk aan de verwachting. u lediging van 
het buizennet bleef bepaald op tweemalen 's weeks. 

n het algemeen liet de opzameling der  slolfcn 
niets te wenschen over, en daarom — ik herhaal 
hier  wat ik reeds meermalen heb te kennen ge-
geven — acht ik de toepassing van het -
stelsel voor  steden als t eene weldjad, 
ook afgezien van de poudrettebereiding. Er  zyn 
bier  wel eens verstoppingen in de privaten voor-
gekomen, doch nooit in de leidingen zelf. e 
verstoppingen waren telkens een gevolg van het 
ouder  gewoonte in de privaten werpen van a*ler-
lei vuilnis, waarvan men zich af wil maken, doch 
die daarin geenszins tehuis behoort. -
hand komt daarin echter  verbetering, en ook het 
inwerpen van spoelwater  is eenigszins verminderd, 

zyn gesteld met het nadeel, daaraan voor  de ge-
meente verbonden. 

Wekelijk s worden gemiddeld 6300 liter s feca-
liën door  middel der  centrale werkplaats verza-
meld. e [buurt , die daaidoor  wordt bediend, bevat 
circa 800 inwoners; volgens s opgaven 
moest dit 1 liter  per  hoold of 5000 liter s in 't 
geheel zyn, zoodat, als die opgooi geheel juist 
}s — wat ik echter  wel eens heb hooien betwij-
felen _ de verdunning met water  hier  ongeveer 
i/9 van de opgezamelde hoeveelheid zou bedragen. 

Zeker  is het intusschen, dut de door  middel van 
liet l opgezamelde fecaliën hier  niet 
zoozeer  verdund zijn als te Amsterdam. t moei 
worden toegeschreven aau de omstandigheid, dal 
hier  betrekkelij k weinig heeren huizen van het 
stelsel zyu voorzien. 

Ook de toestellen tot bereiding van poudrette 
werden door  de aannemers in afgewerkten staat 
opgeleverd. t gebruik daarvan gaf echter  niet 
die bevredigende resultaten, die de ontwerpers 
zich daarvan hadden voorgesteld, hetgeen niet ie 
verwonderen is, als men in aanmerking neemt, 
dat het hier  de verwezenlij  ilog van een geheel 
nieuw denkbeeld gold, cn dat het bezwaarlyk 
was vooraf al de verschillende invloeden te voor-
zien, die storend zouden kunnen inwerken op den 
geregelden gang van zaken. Na behaalde min 
uf meer  mislukte proefnemingen, verzochten de 
heeren r en e Bruyn s een onderhoud 
met het College van Burgemeester  en Wethou-
ders, dat op den 9 October  1875 plaats h a l , en 
bij  welke gelegenheid zy verklaarden, dat de 
mogelykheid om 't water  der  fecaliën door  raid-
del vau afgewerkten stoom te verdampen, die tot 
nogtoe werd betwist, uit de genomen proeven 
zelfs boven hunne verwachting was gebleken; dat 
de proeven om droije poudrette le voorschijn te 
brengen nog niet vol .omen waren gelukt; dat 
evenwel aau de mogelijkheid, om ook daartoe te 

, hoegenaamd niet viel te twijfelen, maar 
ten dien einde eenige wijzigingen in- en toevoe-
gingen aan de daarvoor  bestemde toestellen noo-
dig wanen, die zij  allen voor  hunne eigen reke-
ning zouden doen aanbrengen, in 't volle ver-
trouwen , dat zy hunne iudei tyd op dit punt gedane 
toezeggingen zouden kunnen gestand doen. 

n afwachting daarvan weid de inhoud van den 
tnpketel geregeld in den yzeren beerwagen der 
gemeente afgetapt en weggevoerd. 

l gespannen verwachting wordt de uitkomst 
der  proefnemingen vuu de heeren r en e 
Bruyn s tegemoetgezien, en hoezeer  de 
fecaliën-quaestie by uitnemendheid eene vraag 
van den dag is, blykt daaruit , dat ik gedurende 
den geheelcn loop van het jaar  1875 telkens uls 
het ware bestormd werd met bezoeken en aan-
vragen om inlichtingen, vun personen en curpo-j 
rat i e ii uit allerlei oorden der  wereld, van de sie-l 
den van ons land en die der  omliggende ltjke.i i 
tot die \an ttusland, Amerik a en Australië. 

Na bovenvermeld onderhoud van de heeren 
r  en e Bruyn , begreep ik dat de 

qurestic der  poudrette in.de eerste maanden nog 
wel niet zou worden opgelost, en achtte daarom 
de tyd gekomen, om in de nieuwsbladen der 
stand der  zaak mede te deelen, zoo ter  bevredi-
ging van veler  nieuwsgierigheid, als tot gemak 
voor  mij  zelf, teneinde , in antwoord op de ver-
schillende aanvragen, naar  een gedrukt verslag 
te kunnen verwijzen. e daartoe benoodigde tech 
niscbe bijzonderheden werden mij  door  den heer 

e Bruyn s verstrekt. 

e mogelijkheid om, door  middel van den af-
gewerkten stoom der  luciitpompmachine, poudrette 
te bereiden, wordt door  vele, zooniet dc meeste 
mannen van het vak betwijfeld, en naar  aan lei 
ding van het door  mij  ingezonden stuk in het 
Weekblad  Opmerker van 7 November  1875 
(overgenomen o. a. door  de  sche Courant 
van 9 r  d. a. v.), ontstond tusscheu deu 
heer  A . , r  bij  het stoomwezen 
en den beer e Bruyn , een niet zonder 
bitterheid gevoerde pennestrijd, die, hoe nutti g 
bij  misschien had kunnen worden, indien geen 
der  partyen van wetenschappelijk op persoonlijk 
terrein was afgeweken, de zaak niet veel verd r 
heeft gebracht. Ook de beer . , r 
der  gemeentewerken te Amsterdam , hoezeer  ook 
de goede zijde van het l prijzende 
cn gezind tot toepassing vnn dat stelsel op ver-
schillende wijken der  stad , ontkent in zijn rap-
port  Burgemeester  en Wethouders dier  ge-
meente, de mogelijkheid van het door  de heeren 

r  cn e Bruyn s beweerde. 

Binnen eenigen tij ! zal moeten lil ijken wat 
hiervan zij : men schorte dus tot zoolang zyn 
oordeel op. 

Welbeschouwd acht ik het in zekere mate te 
betreuren, dut, bij  de eerste toepassing van bet 
stelsel hierterstede, al dudelyk de bereiding 
der  opgezamelde stoffen tot poudrette op den 
voorgrond is gesteld , want dit heeft ten gevolge 
gehad , dat men hier  vri j  algemeen van oordeel 
is, dat het stel-el met die bereiding staat of 
valt; terwij l de vraag, wat met de opgezameld) 
stoffen aan te vangen, welke vraag hy de be 
spreking van het l meestal dadelijk 
op den  treedt, bij  het tonnenstelsel van 
ondergeschikt belang geacht schijnt te worden. 

e oplossing van dit vraagstuk zal wei in d< 
meeste steden te vinden zijn , in verbetering van 
de organisatie der  gciiieentereiuiging en gelegen-
heid tot bereiding vin compostmest, waarop wij 
straks zullen terugkomen. 

 de ür.uncieele uilkomsten van het i 
nurstelsel valt hier  nog weinig met zekerheid te 
zeggen. 

e thans in de binnenstad aanwezige buislei-
dingen voordien in den fecaliënafvoer van eer 
terrein groot ongeveer  173 aren, waarop onge-
veer  800 bewoners verdeeld z'jn in 128 wonin 
gen, die te zamen 117 privaten bevatten. 

1 -ine ileze cijfers eenvoudig, en zon r  dieper 
in de zaak door  te dringen, met de bovenom-
schreven uitgaven te vergelijken, zou men tot de 
conclusie komen, dat er  nooit sprake kun zijn van 
eenige noemenswaardige vergoeding van liet ren-
teverlies van bet aanlegkapitaal, door  de opbrengst 
der  opgezamelde stofTen. 

u moet echter  niet vergeten, dat er  cene 
lengte van ongeveer  500 . centraalbuis en 2 
strautreservoirs zijn gelegd, die den eersten aan-
leg zeer  bezwaren, doch by uitbreidin g van tiet 
net over  veel grootere uitgestrektheid dienst 
zullen doen; en dat de centrale weikplaats in 
haar  tegenwourdigen omvang mettertij d nog vol-
doende zal zijn, als het gebeele globale ontwerp, 
door r  en e Bruyn s in 1872 inge-
diend, zal zijn uitgevoerd. t ontwerp strekt 
zich uit over  eene oppervlakte van ongeveer  1760 
o r n , bewoond door 8640 zielen, in 1273 buizen 
nut 1160 privaten. 

Er blijf t ons thans nog over  de vraag te bc-
hiidelen, wat met de door  middel van het tonnen-
er  het l opgezamelde lecul iën, iu 
va-band met de organisatie der  gemeentereiniging 
inliet algemeen, aan tc vangen, daargelaten de 
neer  of mindere rentab.liteit van dz puudretiebe-
niding, en na te gaan, hoe bet daarmede alhier 
i gesteld. 

Tut op 1 Juli 1875 werd de specie in haar 
latuurlijke n staat uan particulieren verkocht, 
/oor  eiken pry s dien zy' er  voor  wilden geven, 
tn per  scheepsgelegenheid weggehaald, liet meeste 
werd verkocht aan . A. n te , 
le tonnenspecie voor  ƒ 1. — en de e 
oor  / 0.50 per  scheepstoit, ongeveer  gelijkstaande 
net 1 \ e totale opbrengst tut op 1 Juli 
i875 bedroeg ƒ 3 2 0. 

g kon een zoodanige toestand niet duren, 
de aanwezige bergruimt e was gering en de afvoer, 
behalve van de auuvraag, nog afhankelijk van 
wind, waterstand eu ijsgang, zoodat de specie 
nu en dan gratis moest worden weggegeven cn men 
nog dankbaar  moest zyn, als de een of ander  ze 
op die voorwaarde wel wilde accepteeren. 

t h Bestuur  won daarom het ad vies 
in van deu heer  E. Buttinger, r  der  ge-
meentereiniging te 's-Gravenhage, en ontving, 
nadat hy de noodige pla.itselyke inspectiën had 
gedaan, van hem, by schryven van deu 21 -
cember  1874, een uitvoerig rapport omtrent de 
verbetering der  gemeentereiniging, gebaseerd op 
het heginsii van eigen beheer, vergezeld van een 
ontwerp in eenige teekeningen, tot inrichtin g van 
het terrein der  gemeente aan de l tot niest-
staal, waartoe hem door  my de noodige gegevens 
waren verstrekt. 

t dit rapport heb ik my van den aanvang af 
geneel vereenigd. t lydt immers geen twijfel , 
dat, wat de zorg voor  de openbare reinheid be-
treft , in eigen beheer  meerdere waarborgen te 
viuden zyn dan in verpachting; en de eene pachter 

moge meer  dan de ander  op eigen geldelijk voor-
deel uit zyn, in bet algemeen is toch het belang 
van den pachter  een ander  dan het gemeente-
belang. 

Als men de zaak uit een financieel oogpunt 
beschouwt, zie ik niet in waai om, bij  gelijke 
zorg vnor  de reinheid vanwege de ambtenaren, 
die met bet toezicht daarop zijn belast, de kos-
ten der  exploitatie hooger  zouden zijn , wanneer 
die door  de gemeente in eigen beheer  geschiedt, 
dan wanneer  die van den pachter  uitgaat. 

Wel is het waarschijnlij k dat, ingeval van eigen 
beheer, door  de gemeente de eUchcn van hel pu-
bliek, en tengevolge daarvan ook de exploitatie-
kosten, hooger  zullen worden opgedreven, doch 
ontegenzeggelijk moet daarvan ook weer  hel ge-
volg zijn : meerdere reinheid. 

b het valt niet te ontkennen, dat het in-
eigen-beheer-neinen der  gemeentereiniging een 
maatregel van ingrijpenden aard is; dat daarbij 
voel, zoo niet alles, afhangt van den ambtenaar, 
die met dat beheer  wordt belast, en dat de rei-
nigingsqiiaestie nog van te jongen datum is, om 
het vinden van geschikte personen voor  zoodanige 
betrekking gemakkelijk te doen zijn. 

Een en ander  noopte het h Bestuur, 
nn ook den pachter  dor each en vuilni s alhier, 
den heer . Volker , te hebben gehoord , eigen 
exploitatie der  reiniging alsnog of te raden en 
den Gemeenteraad voor  te stellen , het loopend 
contract nut den heer  Volker , datden i 
expireerde, voorloopig voor  den tij d van twee 
j.ire n te verlengen, in zoodanigen gcwij/.ig len 
vorm als de veranderde tijdomstandigheden , en 
voornamelijk de invoering der  bovenbeschreven 
stelsels tot opzameling der  fecaliën, zulks mede-
brachten. 

n het voorstel was begrepen de aanleg van 
meergemeld terrein aun de l tot  i l , 
volgens het ontwerp van den heer  Buttinger , 
eenigszins gewijzigd, volgens de inzichten van den 
beer  Volker. 

t bei oog op de verwachtingen, die van de 
pon irettebereiding worden gekoesterd, werd ech-
ter  voorloopig niet meer  ééne cumpostloods 
in bet ontwerp opgenomen. 

t voorstel van Burgemeester  en Wethoud-rs 
werd den 7 Juni 1875 door  den d aangenomen, 
cn dientengevolge gesch'.edt sedert 1 Juli 1875 
de exploitatie van 't tonnenstelsel, de levering der 
bespanning voor  de luchtpomp-locouiobile en de 
bediening vau de haiiil-luchipompka r  ten dl<-nste 
vun hei , met het onderhoud van 
het materieel, alsook het diep- en schoonhouden 
vau al de binnengrachten, door  den heer . Vol-
ker  ; de naniieen:soin is in verband daarmede 
gebracht op ƒ 11848 per  jaar. Aid e opgezamelde 
stollen worden zijn eigendom; de e 
echter  alleen in zoover, als die niet van
tewege tot poudrette wordt bereid. 

e aanbesteding van de werken ten behoeve 
van de mes is la al aan de , dje alweder  in 
afwachting van da uitkomslftn der  pou k 
eenigen tyJ werd uitgesteld, had plaits op den 
20 r  1875; aannemers werden . s 
en C. Bothof, voor  de som van ƒ 161)99. t 
werk nadert  zijne voltooiing. 

n onverhoopt de pogingen om dc feca-
liën op minkostb.ue wijze tot poudrette te be-
reiden niet metgunstigeii uitslag worden bekroond, 
dan zullen soudra mogelijk twee of di ie couipust-
loodsen moeten worden aangebouwd op liet daar-
voor  bescliikbure terrein. By' gunst.gen uitslag 
zal men met dc eene thans aan we/ige loods, voor-
loupig althans, kunnen volstaan. 

 deu 20 Juli 1870. 

 der Gemeentewerken, 

J . A. VA S . 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

i s Xe*. 

, te 1 uur, door  regenten over  hel huis 
vaa arrest: de levering der  benoodigd lieden voor  het 
ouderhoud der  gevangenen ged. '77. 

-Uiige, ann liet bureau van don hoofdopzichter 
der e : het 
uitvoeren van eeuige baggcrworkeii in de Warmoiider 

o en het doen vau steenbesioriiiig auu de spoor-
wegbrug aldaar. 

, 14 Nav. 
Assen, tc 12 uren, door  hei ministerie van bin-

nenl. zaken, nin bet gebouw vau het prov. bestuur: 
het driejari g onderhoud en verdere «erken ttu dienste, 
der i staande langs bet Noord-Wil -

, prov. , ged. 'TlfW . g ƒ5525 
per  jaar. 

, te 12 uren, door  den directeur  der  artillerie -
stapel- eu constructie magazijnen: dc levering van 
106.1 . nieuw gebote» roodkoper, iu blokken, en 
123 . lUnka-tiu, in blokken, ten behoeve van 
den dienst der  m-truie iu Nodorluudsch-lndié. Prijs-
opgave por  1O0 . 

, le 1 uur, door  den burgemoester: lo. 
het mnken en stellen vau vier  gegoten-ijzeren pomp-
kasten met. pumpen; 2o. het makeu van ecu gasleiding 
in s Sacrum. 

Nijmegen, te  uur, door  het gemeentebestuur: het 
onderhouden der  bcgriute wegen onder . Necr-
boscb ou U n ci l. voor  den tij d vnn 3 jaren, anuv. 1 
Jan. '77 en eindigende 81 . '79. iu 1 perceel. 

) 
Weeasdag, S . 

, le 12 uren, door  do hoofdadministratie 
vaa het bataljon mineurs cn snppaurs, ten bureele van 
deu kapt.-kwarliermeester: dc levering van 409 palnon-
tasscheu, 409 koppels, 409 geweerriemeu, 409 sabel-
dragers, 409 buioimctd

Veuda, "e  uur, door  het gemeentebestuur: do 
levering van 1000 J fijne puiu op het jaagpad langs 
de Gouwe in '77. 

n alt, ten raadhuizo : het bouwen cencr  nieuwe 
kerk. . bij  den architect J . , le Venlo. 
Bilj . ing. vóór 12 uren. 

, len kantore dor e -
delsverecniging: het maken, levereu on slelleu van 
circa 1 millioen . gegoten eu geslagen ijzerwerken, 
tot ondersteuning der  vloeren vau bel eutrepotpakhuis 

 Fijenoord. 

E  Zondog 12 November  1876. 

, 10 Ne*. 

Vllage, te 12 uren, donr  het ministerie  kn-
aiiiën, n dienste der  Staatsspoorwegen op

levering van ijzeren perron-overdekkingen en ijze-
jta luifels voor  de stations van den spoorweg Soera* 

, benevens vau ijzeren kip-
n enz. voor  dc werkplaats voor  dien spoorweg 

 Soerabaia. lui . bidden hoofdingenieur  voor  de 

g ƒ 42.500. 
jiaaisspoorwegen .1. Witseu Elias, te . 

6 ave, tc 12 uren, door  don ontvanger  der  reg. 
; dom., in e Gouden : het slechten van het 

pstion Blauwkop met de courtine ; 
bei vullen der  vestinggracht vóór do rechlerface vsn 
lastiou Blauwkop en de , benevens het 
naken eu begriiiten van eeu nieuwen uitgang buiten 
[e Brugpoort. Annw. 14 Nov., te 10 uren. 

, u- 1 um, door  het polderbestuur  van 
tVnlchcrcn, ju bet lokaal van den polder, Abdij  A 

lo. het met n steen bcstorlen van een 
.-  ilecl'c vooroever  aan de- Oost watering; 2o. het -
irren van 170,000 stuks uleuwe straatklinkers; 3o 
hol ged. '77, '78 en '79 schoonmaken van de hoofd' 
ralcrgaugcn. Aauw. 13, 14 en 15 Nov. 

, 17 Nav. 
u , te 12'/. uren, door  het ministerie van 

binnenl. , nan het gebouw vnu bet prov. best.: 
liet leveren cn plaatsen van 3 dukdalven inde nieuwe 
buitenhaven tc , tot voortzet ting der  werken 
i;iu de g aldaar. Aanw. 13 Nor. * 
oing /'4050. 

, te 2 uren, door  het polderbestuur 
ran den Auna-Frisopolder, in hot gemeentehuis: het 
maken van een buileubenn lungs deu zeedijk van dien 
polder. Aanw. le 10 uren. 

, door  dc directie der  Nederl. -
vrgma;iischappij: de levering van 20,000 stuks eiken-
houten dwarsliggers, in 5 perc, eu 1490 stuks eiken-
bout voor  wissels, iu 5 |»erc. 

, 10 Nav. 
Vuenen, te 10 uren, voor  de j  van 

Welstand, gevestigd te , ten herberge van J. 
Tim Overbruggent het bouwen van een buis met slal 

i schuur  te Noenen. 
, le 12 uren. door  de besturen der  water-

schappen Thciiiiiut , de Vlaai eu , in 
kt. gebouw voor n cu Wetenschappen: lo. bet 
makeu der  gebouwen; 2o. het maken eu stellen van 

a stoomwerktuig, stoomketel, scheprad en verdere 
werktuiglijk e th-elen voor  hel te stichten stoomge-
maal uan ni n n nabij . 

, te 2 oren, door  bet ministerie van finan-
ciën, nau het lokaal vuu het prov. bestuur: de aau-

g van een telegraaflijn met één draad van n 
uur  Anieroügcn cn n naar . 

, 10 » 

 naalrlrhl , te ]0 uren, door  bet ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw vnu het prov. best.: 
bel ged. '77 Onderhonden vnn- cn het doen vau eeoige 

n nau bel .'febouw der s hoogere burgerschool 
tc i mond. Aanw. 13 Nov. 

's-llage, te 11'  uren, door  het ininisterio van bic-
ncnl. zaken, ann bet gebouw van bet prov. bestuur: 
liet éénjarig onderhoud van- cu het doen van herstel-
liugcu um do go bouwen van de hoogescliool te . 
Aauw. 15 Nov. 

, tc 12 uron, door  de hoofdadministra-
tie van het koloniaal werfdepot, op het bureau vau 
een kn pit eiu-k wart iermecster  : herbestcding van dc 
levering vau: 

maximum minimum 
perc. 1, zwaar  blauw katoen 28,000 . 26,000 . 

ongebleekt vocriiig-
kaïoen 3,740 „  3,400 . 

„  S, kwarliermutsen 2,750stuks 2,500stuks 
ló , klcertasscheii met 

slot cu sleutel 2,750 „  2,500 „ 
gordels tot kapmessen! vermoedelijk 100 
schoenen „  „  f stuk» elk 

maximum minimum 
„  17, gele en roode hals-

snoeren metkwasten 2,750 stuks 2,500 stuks 
idem schouderpas-
saulen 5,500 paar 5,000 paar 

onnVroff. sabelkwasten . model), vermocdel. 100 st. 
korporaals idem idem „  50 „ 

, te 12 uren, door  don directeur  van 's s 
iguzijn vau nul. klecding. uitrustin g enz : de leve-
ig vim: 
3,500 . half-goudgalou voor  chevrons, iu 7 perc., 

elk van 500 . 
250 . hiilf-zilvcrgalo u voor  chevrons, in één perc. 

45,000 hemden, iu 9 porc, elk van 5000 stuks 
35.000 onderbroeken, „  7 „  5000 „ 
16.000 werkbroeken, „  4 ,, „  „  4000 „ 

.OOd handdoeken, w 7 „  „  „  4000 „ 
12,000 vet- or  wasdoozen, „ 4 „  „  „  3000 „ 

0 eetketeli voor  iuf., „  5 „
14.000 klocrborslols, „  5 .. * „  2S00 „ 
15,000 schoenborstels, „  5 „  „  „  3000 „ 

, te l '/ i uren, door  de . Uzeren-
poorwegmaitscliappij, in het stationsgebouw buiten 
iu Wilhmspoort: het uitvoeren vnn eeuige herstel-
lingen aau du g over  de , nabij 
hel station Anun-Pnulowna vau den Noordhollandschen 
Staatsspoorweg. 

, S  Nav. 
, tc 11 uren, door  het ministerie van marine: 

het maken en levereu vau een ijzeren drijvend lok, 
voor  den dienst der  marine in , met dc le-
vering der  benoodigde bouwstoffen en inrichtingen, 
voor  rekening van het dt partenient van koloniën. 

, tc 12 uren, door  burg. en weth.: lo. de 
leveriug van S51.000 vlakke straatklinker  Waalmnppen, 
2o. idem van 159,000 blauwe Usclsiccuen, zoo elk 
lerccel afzonderlijk als beide pcrccelen samen, ten 
. i-lnieve VUU hot onileri.ond der  stralen in die ge-
nu eni e. 

, to 1 uur, door  bet ministerie van justitie: 
e lovering, ten dicasle der n Umiuer-

scbans en Vcruhuizen, vnn: 4900 . spart, blank 
no. 1; 3000 . idem, groen, no. 2; 1300 . witte 
breiuol 2diahds, no. 1. ) 

, te 2 uren, door  de maatschappij  tot Expl. 
van St'intsspoorwrgcu, aan het Centraalbureau: het 
houwen van een goederen- cn douaneloods met bijbe-
hoortndo werken op bet station Nieuweschans. 

'a-llage, door  het ministerie vau koloniën: de le-
vering, teu behoeve van den dienst in Nederlandsch-
linli.- . vnn: kleetlingtatscheti van zwart leder, met 
slot, sleutel en 2 pakriemen, compleet; veld ransels 
van kalfsvel, met pak- en draagriemen, compleet; gele 
cu roodo hiilssiiociou; gotc cn roode schouderpassan-
1en; goudgalon, breed 0.020 , cn rood komoUharcn 
galon, breed 0.026 . 

Weenadag, 01 Nav. 
's-l lage, te 11 uren, door  het ministerie van bin-

nenl. zaken i lo. de uitvoering van werken tot voort-
zetting der  verbetering vau den Gclderschen Usel 
ouder  do gumcente Voorst, tusschen de kilometerraaien 
no. 58 en 59. g ƒ 4840; 2o idem tot verbele-
rin g van de Boven , onder  de gemernfo , 
lii -lien de kilometerraaien 812 en 213. g 
ƒ 10,000. Aanw. van beide 10 rn S Nov. 

: het maken  eene remise

wagens , een stalgebouw met smederij  en wagenmakerij, 
een voorgebouw en bijkomende werken. 

, 09 Nav. 
, tc 2'/i uren, door  het ministerie van bin-

nenl. taken, aan liet gebouw van het prov. bestuur: 
het driejari g onderhoud lo. der n 
zeeweringen op l.'rk . 0 per  jaar; 2o. 
der n eu zeeweringen op Eet schelling. 

g ƒ5000 per  jaar. Aanw. van beide 18 Nov. 
, te -J' . uren, door  hot prov. bestuur: 

l o . bet bouwen van eene school en het inrichten van 
een gebouw voor  onderwijzerswoning tc ; 
2o. net bouwen van eeue sc'mol eu liet verbeteren 
van de ouderwjzcrswoniug te Graft . Aanw. te -
menie 18, te Graft 20 Nov. Bilj . inz. 22 Nov., vóór 
3 uren. 

, 04 . 
, te 10 uren, door  het ministerie van 

binnenl. zaken, ann het gebouw vau het prov. best.: 
lo. hel driejari g onderhoud van het Nederl. gedeelte 
vau het kanaal van Ncuzcu, het sijkanaal naar  de 
Axelsche Sassing enz. Aanw. 18 en 20 Nov. g 
ƒ36 ,300 per  jaar; 2o. liet leveren en storten vun steen 
tot herstel van storm- en wiuterschade ontstaan aan 
den westelijken bavendnin te Neuzen. Aanw. 18 cn 
20 Nov. g ƒ 9 0 00 ; 3o. bet bouwen van een 

selden kaaimuur  voor  eene losplaats aau het ka-
naal door  Zuid-Bevclaud te Wemeldingo. Aanw. 18 
en 20 Nor. g /6150; 4o. het verrichten van 
baggerwerk in de buitenhaven van bet kanaal dour 
Walcheren te Vlissingen; 5o. bet baggeren vóór en in 
dc buitenhaven vau het kanaal door  Walcheren te 
Veere. Aanw. van no. 4 en 5, 17 en 20 Nov. 

Arnhem, e 12 uren, duor  het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van bet prov. best.: 
het gedeeltelijk vernieuwen van dc Vilhorstersluis iu 
de lierkei, gein. Almeu. Aanw. 13 en 10 Nov. -
ming /8480. 

Xwe l le, te 12 uren, door  het prov. bestuur: het 
onderhouden vau de gebouwen van het prov. bestuur 
en bet huis bewoond door  den s dos -
ning*  te Zwoll-, ged. '77, in 2 perc. Aauw. 16 Nor. 

, l O .«av. 
, te 12 uren, door  burg. eu weth.: 

het ophoogeu cn vernieuwen met het geheet verstra-
ten van een gedeelte vun deu straatweg naar  de Al -
geineeue Begraafplaats. Bilj . iuz. 24 Nov., r  secretarie. 

, 17 Nav. 
. te 12 uren, door  dijkgraaf on heem-

raden vau bet ambacht e Vier , in 
bet : lo. het amuveereu en recousirueeren 
iu 1877 van 300 . steenglooiing, eu het verhoogen 
en verzwaren vun dc dijkskrui n op de nommors 20en 
21 bewestcu ljambcrlschaag; 2o. de levering van dc 
voor  dit werk beuoodtgde  materialen. Aanw. 23 
Nov., te 11 uren. 

, te 1 uur, door  het departement van oor-
log, ten dienste van 's s magazijn van geneesmid-
delen : de levering o. a. vau: effen katoen, flanel, ne-
teldoek, geweven en linneu draadpluksel, schcurlakens, 
watten, voorschoten, vlas, bund, pakliuuen, zeemledor, 
touw, bladzilver, penserlen, blikken cn koperen voor-
werpen, pakkisten, houten vaten, pakinandcn, pillen-
doozen, loodeu bakken, pak- eu stopflcsscheii, medi-
cijuglas, sauilcitsmaten, mortieren cn stampers, b 
en h aardewerk, steenkolen, houtskolen, enz. enz. 

,  Nav. 

, tc 2 ureu, door  de mantscbnnpij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, san het centraalbureau: het 
makeu van eeue keibestrating langs bet los-en ladings-
spoor  op het station W inschoten met bijbehooroude 
werken, ten behoeve van deu spoorweg narliugeii— 
Nieuw, schans. Aauw. 20 Nov. 

, te 2 uron. door  het bestuur  der  wa-
ter  keeriug van den calainiteuscn polder, in de d-rectie-
keet: liet maken van 750 * njsheslag met vlecht-
tuinen en 3' 0 1 Viivoordsche steenglooiing herzet-
ten. Aanw. 23 on 25 Nov. 

Weeitfldag, SO Nav. 
h l innen, te 2 uren, door  burg. en weth.: het 

doen van eenige vernieuwingen, benevens de onder-
houdswerken aun dc gemeentegebouwrn, werken en 
iurichtingen, ged. '77. Aauw. 22 Nov., tc 10 uren. 

, . 
, te 10 uron, door  bet ministerie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw van bet prov. best.: 
het onderhoud cn herstel vau 's s zeeweringen enz, 
te Vlissingen cn van die te Veere, god. 1877, '78 en 
'79, iu 2 perc. Aauw. 25 cn 27 Nov. : perc. 
1 ƒ12,700, perc. 2 ƒ 5 4 00 per  jaar. 

, door  het gemeentebestuur: de levering 
van 100 stère macadam. 

, tc 12 ureu, door  het prov. bestuur: 
het verhoogen van eeu gedeelie van den weg Appiu-
gedam— Oostwoldcrpolderxijl , gelegen tusscliec de op-
rul e uaar  de brug over  het groot sclieepvnurtkanaul 
en die naar  de brug over  het afwateringskanaal van 

d bij  Farmsum, ter  lengte van 500 . , 
bij  den prov. ingenieur  eu den adiunct-iugenieur  te 
Groningen eo bij  deu opzichter . , te Ap-
pingedam. 

, 4 . 
'a-llage, te . uren, door  hot ministerie van bin-

nenl. zakcu. san bet gebouw van bet prov. bestuur: 
het tweejarig onderhoud van de brug aan het t 
te Gouda. Aauw. 29 Nov. 

, lai . 
|J»e l» ie ln, tc 12 , door  burg. en weth.: het 

doen van eenige werkeu langs de n en het ver-
broeden der , van dc Viscbbrug af tot 
aan de Wittcpaardsbrug. Aauw. te 10 uron. 

, . 
, te 3 uren, door  deu ontvanger  der 

reg. en dom.: het slechten van den hoofdwal tusschen 
het verlengde der  Cnpiicijuenstraat en de voormalige 

, met hel makeu eu bopuiuen van ecu 
hoofdneg en drie verbindingswegen. Aauw. 19 , 
te 10 uren. 

p van Aanbestedingen. 
 20  het graven cn op loswal bren-

gen van 2800 stère lichol of steenbakkersklei ten be-
hoeve der  steenfabriek te ; iugekomen 3 bil-
jetten,

. . Palstra,  Franeker, ƒ 1074 
. J. Boe tier, „  Oudebildizijl , „  1047 

gegund. 
k a' imatel, 28 Oct.-. het  van cene 

nieuwe boerderij  eu het  van een zesroeden 
hooiberg iu deu e r  onder  de ge-
meenle Onder-Amstel; inirek. 8 biljetten, als: 
P. Groot,  / 15,776 
P. van Groen, „  Ouderketk a/A., „  14,900 
C. , „ , 14,900 
J Post, ,. Abcoude, „  14,842 
J. Boverboff Jr. , „ , ,, 14.719 
F. Orth , a Arnhem, „  11,930 

. , „ , „  12,185 
. J.  .. Uithoorn en 
C.  en Co., „ , „  11,874 

gegund. 
, 80 Oct.: bet maken

in  Academietuin te n  8 
' bilj. ,

P. J. van Venetië, te , ƒ 22,100 
A. Verhoog, „  idem ,. 21,500 
W. van , „  idem „  20,853 
W. 1, , ., idem „  19,800 
W. r . d , „  Oudewater, „  16,454 
J. van n n, „  Amsterdam, 15,590 
J. v. d. Vtugt, „ , „  15,500 
W. A. van , „ , „  14,600 

, 30 Oct.: het verhoogen en rioleeren van 
ecu gedeelte der : ingek. 8 bilj. , als: 
F. v. d. Vlugt, te , ƒ 7900 
S. W. Perquin, „  idem „  7700 
J. A. , „  idem „  6576 
li . Jonge  burger, „  Waddinxveen, 6488 
W. P. Teeuwlsse, „  *s , „  6040 
P. , „  Sliedrecht, „  5470 
G. , „ , ,. 5450 

. J . van Zanten, ,, , ,, 5433 
narllngen, 30 Oct.: het amoveeren van de e 

Sluisbrug eu de Zoutslootbrug en het daarvoor  in de 
plaats bouwen van nieuwe bruggen: 

e Sluisbrug Zoutslootbrug 
Gebr. , te 

, f 1666 / 1176 
J. T. Schanfsma, idem, 1347 958 
T. Zoete, idem, 1279 1079 

. J. v. d. r  Jr. , 
idom, 1250 1100 

. . Fabor, idem, 1235 9S6 
. . Umminga, idem, 1188 944 

G. . Anema, te 
 1084 849 

G. S. Spoelstra, te 
, 1058 848 

J. Poslhuma, idem, 969 714 
, 30 Oct.: het leggen van een straatweg 

door  de Tricmen, lang 2273 ; gegund aan W. B. 
, te , voor  * 15,990. 

Ve la, 31 Oct.: bet makeu van een ijzeren hek om 
de buitenplaats Uoogwijk; gegund aan J. , te 
Velp, voor  ƒ 4 8 5. 

, 31 Oct.: lo. het graven van 4 wijken 
onder  Terwispel; iugek. 7 bilj. , ais: 

. vnn Tongeren, te , / 7670 
J. ZwoUmau, „ , „  7400 
J. VV. , , Gorredïjk , ,. C905 
E. J . , „ , „  6750 
Th, E v. d. Berg, „ , » 6660 
P. . van , „  Jubbcga Schurega, „  6620 
J. , „  Oldeboorn. „  6478 
gegund aan Th. E. v. d. Berg voor  ƒ6650, 

2o. het graven van wijken of tochtslooten onder 
Gersloot eu ; iugek. 6 biljetten, als: 
E. J. , tc , f 11,025 

. van Tongeren, * , - 7,660 
J. Zwolsman, „ , » 7,300 
P. . vau , „  Jnbhega-Schurega, „  6,890 
Tb. E. v. d. Berg, „ , „  5,225 
J. W. ,  Gorredijk . „  5,190 
gegund. 

,  Nov.: het bouwen van een woonhuis 
in bet Oranjepark voor . . de ; ingekomen 
6 biljetten, als: 
Un. Wegerif, te'Apeldoorn, ƒ 6666 
J. v. d. Braak, „  idem „  6190 

. Wegerif, „  idem „  0142 
J. . ids iaak, „  idem „  5150 
F. W. Geurden, „  idem „  4960 

. Willen», „  idom „  4S77 
, 1 Nov.: het makes van ruim 3000 * 

steenglooiing tegen verschillende dijkvakken aan den 
dijk te Poederoycu; gegund aan J. , te Grave, 
voor  ƒ11.588. 

, 1 Nov.: de levering aan dc artillori e stapel-
en constriictiemagaziinen van : lc perc. 3865 . 
nieuw gegoten roodkoper, in blokken; ingekomen 4 
bij. , ala : 

. de s en Zn., te , f 106.75 
. J. Enthoven en Co., „ , „  105.75 

G. J. , „ , „  104.99 
. S. Stokvis en Zn., „  Botterdam, _  103.12 
2e perc. 4S3 . Banka-tiu, in blokken; ingekomen 

4 bilj. , als: 
G. J. leeuwenberg, te , ƒ 97.00 

 S. Stokvis en Zn., „ , „  92.57 
Weil G. s en Zn., „  idem 91.62 

. J. Enthoven en Co., „ , „  91.00 
por 100 kilo. 

n , 1 Nov.: het maken eener  loskado 
enz.; iugek. 4 büj. , als: 
A. de Waerd, te Nieiiwenboorn, / 18,000 
W. van Zon. „  Schiedam, „  13,679 
. J. , „ n Bommel, „  13,222 

C. de Jong, „  Sliedrecht, „  12,900 
'a-llage, 2 Nov.: de levering van draaischijven, 

waterkranen, waterbakken en gegoten-ijzeren pópen 
voor  de Staatsspoorwegen op Java; ingekomen 10 bil-
jetten , als: 
Union Aciien-Gesplls. 

für , Eisen-
uud Siahl-lndustrie, te , f 35,962 

Aimé , » . „  34,790 
e Co niscbe -
bau Aclien-CeselU., „  Bayentbal, „  34,600 

Aimé , „ , „  32,990 
. J. Enthoven on Co., „ , „  32,624 
. A Scb ret len en Co., „ . „  32,450 

Cail t en Co., „  Brussel, „  32,495 
j c Prins 

van Oranje, „ , n 30,983 
V. d. Ziipe eu Cbarlier . „ , „  30,360 
Ch. . , „  Gent, „  29,975 

Cauda, 2 Nov.-. hot maken ca steken van een schoft-
gebint met deuren eu van oen dito mot schuiven en 
annexe loopbrug, ter  verzekering van den wederkee-
rigeu dienst vau de beneden- en boven-stoomgemalen 
vnu dien polder; ingek. 6 bilj. , als: 
G. , te Gouda. / 5825 

. , „  Nieuwerkerk, „  5S99 
. J. Aederhorst, „  Gouda,  5550 

1'. Verbruggen, „  Waddinxveen, „  5452 
A , ,, idem „  5390 
niet gegund. 

V u o s e h, 3 Nov.: het driejari g onderhoud van 
eeuige perceclen prov. wegen; minste inschr. waren: 

pcre. 3, W. . Schoenmakers, te Udeu, voor 
ƒ 13,947 

„  6, F. van deu Berg, , voor  117,967 
„  7, J. , te Grave, voor ns,525 

9, A. Schellekens, te Vught, voor  ƒ15,579 
„  12, J. A. van , te Schijndel, voor 

ƒ 21,060 
„  14, J. vun Gaal, te , voor  ƒ5637 
„  17, J. van Eyk, te Tilburg , voor  ƒ14,847 
„  18, . J. , tc Baardwijk , voor 

/ 16,086 
„  20, J. van Empel, te Tilburg , voor  ƒ14,394 
„  23, A. . , le Zevenbergen, voor 

/ 2907 
„  36, P. Bogaorts, te Standdaarbuiteu, voor 

f 17,790 
„  30, . , te Woensdrecht, voor  ƒ11,862. 

Perc. 10, 22 ea 28 zijn, wegens te hooge inschrij -
ving, niet gegund, 

zwalle, 8 Nov.: bet driejari g onderhond van het 

gebouw der e burgerschool; ingekomen 3 
bilj. , als: 
G,  Flik , te Zwolle, / 1145 

 J. ,  idem „  1108 
B. , „  idem ,, 1077 

, 3 Nov.: het bouwen eener  school met 
ondcrwijzorswoning te Steggerda-Vicrdeparten, ge-
meente Weststellingwcrf; minste inschr. was  E. 

, to Noordwolde, voor  ƒ12,320; de hoogste 
inschrijving , van E. . , te , bedroeg 
f 14,630. 

, 3 Nov.: lo. het bouwen van eene 
woning voor  den hu) psl ui smoest cr  bij  de dubbele 
schutsluis to Vlissingen; minste inschr.  1'. , 
tc Breskens, voor  ƒ6467. 

2o. het makeu van 6 remmingwerken aan de keer-
sluis te Vlissingen; minste inschr. was G. , te 
Sliedrecht, voor  ƒ18.700. 

 , 3 Nov.: lo. liet onderhonden van het 
gebouw, bewoond door  den Commissaris des ; 
ingekomen 5 biljetten, als: 

 den Bos en 
Zuidhof , te Groningen, ƒ 1370 

 Werkman, „  idem „  1174 
. van der  Nap, „  idem „  1061 

N. , „  idem „  1002 
 Poelman, „  idem „  963 
2o. hot onderhouden van bet gouvernementsgebouw 

aldaari ingekomen 'A biljetteu, als: 
 d. Bos en Zuidhof, te Groningen. / 1290 
 Werkman, „  idem „  1158 
 Poelman, „  idem „  1072 

, 3Nov,: de lovering aande gemeente van 
200,000 5000 100,000 8000 

straatst. borduurst. trotloirst . hoekst 
Goffin en Co., 
te , fr . 212 fr . 354 fr . 119 fr . 79 

Adhémar la y 
euCo.,teBrussel, 210 315 

. Burlion , le 
('oinblain au Pont, 60 32 

per  1000 stuks. 
, 3 Nor.: het wieden der  straten en 

pleinen en het schoonhouden der  walmuren; minste 
iuschr. was , te Groningen, voor  ƒ 6 1 7. 

, 4 Nov.: bet bouwen eener  school voor 
360 leerlingen; ingek. 10 bilj. , als: 

. Bruins en A. Blocks, te Zwolle, ƒ 27,574 
„ , „  27,365 
„  idem „  27,300 
„  Zwolle, „  26800 
„  Ambl-Almeio, „  26,655 
„ , „  26,641 
„  Wijhe, „  26,500 
„ , ,. 25,955 
„  Nieuwe-Pekela, „  25,590 
,, Zwolle, „  24,443 

A . J . Woltersom, 
. Weertman, 

. , 
J .  Vos, 
J. , 
G. J. Averdijk , 
J. Otten, 

. P. Geertsema, 
B. . Trooster, 
gegund. 

, 4 Nov.: het graven van een kanaal bij 
de fabriek van e , in 2 perc; minste inschr. 
waren: perc. 1, Van der  Woert, to , voor 
ƒ 4 6 0 0; perc. 2, A. G. . Wunderiuk , te Steendereu, 
voor  ƒ7500. 

, C Nov.: lo. het graven van een kanaal 
van k a/Z. naar s uitwateringskauual; 
ingekomeu 9 bilj. , als: 
W. van Zon, te Schiedam, ƒ 217,900 
W. . Schram, „  Sliedrecht, „  169,900 
P. A. Bos, „ , „  167,630 
J. Fruytier , „ , „  161,963 
J. Bosliouwors, ., idem „  152,740 
J. Schreuders, ., Winkel, „  149,700 
J. Verkoren, „  Voorscholen, „  149,000 
J. , „  Pultershotk en 

Jan , ,. Strijen, „  137,040 
J. , k a/Z., „  135,000 

2o. het afbreken eener  beslaande houten- en het 
bouwen vau eeue ijzeren ophaalbrug; ingekomen 7 
bilj. , als: 
E. , te Groningen, f 14,350 

. E. de Baars, „  Schevouingen, „  10,400 
A. , „  Schiedam, „  8,165 
N. , „ , „  7,399 
J. Sprey, „ , „  7,265 
P. v. d. , „ , „  6,500 
C. Alkeim.de, „  Noord wijk . „  6,387 

3o. bet afbreken van een kwakelbmg en daarvoor 
bouwen van eeue bouten ophaalbrug; ingekomen 5 
bil j  , als: 
A. , te Schiedam, ƒ 2230 
N. , „ , „  1499 
P. . d. , „ , „  1400 
J. do Boste, „ , „  1198 
C. Alkemade, „  Noordwijk , „  1088 

, 0 Nov.: het bouwen van ccn gymnastiek-
lokaal met loebehooren in het dorp ; minste 
inschr. was G. J. ten , tc , voor  ƒ 3 5 1 3. 

. 6 Nov.: lo. het leggen vau een straatweg 
tusscheu dc koistraut te Eeldc cn deu g 
nabij  tot no. 1 bij  do e Punt, 2o. heileggen 
van ecu straatweg, ter  vorvuugiag vau ecu gedeolte 
keislraat, te ; ingek. voor 

no. 1 no. 2 
9 bilj . 8 bilj . 

. . Palstra, te Franokor, ƒ 29,940. / 2387 
W. B. . te Wurf -

huizen, 29,SS0. 2427 
J. Veldkamp, te Bedum, 2'J,220. l!>30 

. J. , te Groningen, 29,200. 1950 
J. Schreuders, te Winkel, 2S.263. 2032 
P. . , te Groningen, 2S.235. 1828 
J. v. d. Veen, le Zoutkamp, 24,840. 
B. vau Borgen, to Eeldc, 21.538. 1613 

. Waindnch, idem, 23,999.50 1599 
n , 7 Nov.: do levering vnu steenkolen voor 

de lokaleu in het raadhuis enz.; miuste inscbr. was 
. Batenhurg, voor  74';\ ct. per . 

, 8 Nov.: lo. het maken van ecu peilput en 
gebouwtje voor  ecuc zulfrcgistreereudo peilschaal te 

; minste inschr, was G, J. , te -
burg, voor  ƒ3547. 

2o. dc voreischto borstellingcn en vernieuwingen 
aan do werkeu van den n Ovorloat met 
de , iu dc onstelijku vaart kade van Waalwijk , 
bencveus bet zoonoodig leggen in '77 der  zomcr-
sluitiug iu gcuoe:ndcn overlaat; minste inschrijver  wns 
A. dc , te Baardwijk (bij  loting) voor  ƒ2447. 

3o. bet leveren cn iuhangen van oen paar  bouten 
deuren voor  de schutsluis ie St.-Audries; minsto in-
schrijver  was A. de Groot, te , voor  /2S00. 

lo. het betougclun cn afsluiten vau eenige killen tot 
voortzetting der  vorming van de N e 
outer  de gomeeuteu Sliedrecht, e u ; 
minste inscbr.  A. Volker, tc Sliedrecht, voor 
ƒ 32,235. 

, 9 Nov.: het onderhouden van eenige wer-
ken van- en bij  don Staatss,'oorweg tc Amsterdam, 
ten behoeve van den spoorweg Nieuwediep— Amster-
dam ; ingek. 9 bilj. , als: 
Gebr. Schooneoburg, to Amsterdam, f 5190 

. C. Schande, „  idem „  5149 
J. (i.liman, „  idom „  5120 
E. . Brokmcier, „  idem „  5095 
A. , „  idem „  4990 
U J. s Jz., „  idem „  4979 
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A. , t« Amsterdam. f 4040 
. , „  idem „  48S7 

P. vaa Essen, „ -
Polanen, „  4733 

ïUtir i rm , '.) Nov.: lo. het driejari g onderhoud van 
den grintweg, vnn dc brug a in het einde van dc 
Breelaan, nabij  don , naar  Ursom, (gedeelte 
van den grooten weg 2o kl. ; minste 
iuschr. was J. Uldeiiburg, tc Bergen, voor  j'  1735. 

zo. a. liet driejari g onderhoud van de -
ringen op Texel; minste inschr. S , te 
Tezel, vuor  /"5548. 

b. het driejuri g onderhoud van dc werken der -
zeehaven het Nieuwcdicp; minste insehr. warcu Gebr-

 te Nicuwodiep, voor f 24,722. 
3o. het mnkeu eener  schutting eu de directieloods 

op het terrein voor het te Amsterdam tc bouwen 
; minste inschr. was . , te Am-

sterdam, voor  /'  13,0115. 
Arnhrm , 10 Nov.: lo. het vervangen der  Emperbrug 

door ren gcmetscldrn waterkcorenden duiker in dcc 
g vnn Apeldoorn naar  Zulle»; minste 

inschr. was .1 11. Wecnink, to Groenlo, voor  /05SS. 
2o. eeuige werkzaamheden aan- en het driejari g on-

derhoud van dc c burgerschool to Zalt-
Bomtncl; minste inschr. waren A. Broekhoven en A 
van Steeuis, te Zalt-Bommcl, voor  f 472. 

Berichten en mededeelingen. 

. 

n Nederlandsch e 
zijn bij  den Waterstaat en 's s burgerlijk e 
openbare werken hrnnemd: tot architect 2de klasse , 
de opzichter  lste klasse P. de Schrijver ; tot opzich-
ter  2de klasse, de ambtenaar op non-activiteit J. 

. , laatstelijk die betrekking bekleed heb-
bende ; tot opzichter  3e klasse, de ambtenaar  op 
non-activiteit J. de Vink , laatstelijk dezelfde be-
trekkin g bekleed hebbende; 

Geplaatst, voor\ooyig te Batavia, de adspirant-
ingenieur J. P. . llcngeveld; 

Belast met de waarneming der  betrekking vun 
opzichter  3de klasse, de eervol uit 's lands dienst 
ontslagen opzichter  3de klasse bij  dien tak van 
dienst A. F. Ch. J. de ScijlT. 

Bij den dienst der  Staatsspoorwegen op Java 
is ontslagen uit 's lands dienst, de hoofdopzichter 
Th. van Gestel. 

— Bij  het boschwezen op Java en a zijn 
benoemd: tot houtvester  3e klasse de adspirant* 
houtvester  J. W. J. van , tot adspirant-hout-
vester  A. E.  Bruinsma en J.  W. Sierie, 
gesteld ter  beschikking van den Gouverneur-Ge-
neraal van , om te worden be-
noemd tot technisch ambtenaar  bij  het boschwezen 
aldaar; voorts tot opziener 2e klasse . van den 
Broek, thans opziener 3e klasse; tot opziener 3e 
klasse, J. N. , klerk op het residentie-
kantoor te . 

— n deelt aan 't U.  mede, dat de 
e g aan de stad Groningen de ver-

langde concessie voor den aanleg van bet Ter-
Apelerkanaal door de e Stukken tot in 
het Emmer Compascuüm dezer  dagen heeft ver-
leend, zoodat deze zoo belangrijke zaak voorgoed 
haar  beslag heeft gekregen. 

— e heer W. C. van der  Eem, bouwkundige 
te 's-Gravenhage, is tot opzichter  der -
wen te Veenhuizen benoemd. 

— e Ütoompost verneemt, dat de overeen-
komst nopens de kanaalverbindingen met Pruisen 
is gesloten. 

Volgens mededeeling in de e van Toe-
lichtin g bij  het Vde hoofdstuk der  Staatsbcgrooting 
voor 1877, worden bij  die overeenkomst de vol-
gende kanaalverbindingen voorgesteld: 

1°. een kanaal van Almelo naar  Nordhorn aan 
de Vecht, met aansluiting aan het Eems-Vecht-
kanaal; 

2°. een kanaal van n nuar  Alte-Picar-
die, ter  aansluiting aan het ; 

3". doortrekkin g van de verlengde -
schevaart met aansluiting aan bet kanaal van 

; 
4". doortrekkin g van het Groninger  Stadska-

naal naar . met aansluiting aan bet 
kanaal van . 

e kanalen in Pruisen worden van Staatswege 
uitgevoerd, hetgeen hiertelande niet het geval 
is. t het oog hierop, heeft de Nederlandsche 

g zich bij  de overeenkomst alleen bereid 
verklaard , de uitvoering der  voorgestelde kanaal-
verbindingen op haar  gebied, do«.r bet verleenen 
van concessie, te bevorderen, zonder  zich overi-
gens aansprakelijk te stellen , betzij  voor  den aan-
leg zeiven der  kanalen, hetzij  voor de uitvoering 
binnen zekeren termijn . e g wenscht 
dit in de eeiBte plaats aan bet initiatie f der  recht-
streeks belanghebbenden over te laten. 

— Van goed ingelichte zyde verneemt de 
Arnh, Ct., dat bet eiploitatie-contruct van den 
Nedei h - Westluutschen Spourwcg met de 

i kische Spoorwegmaatschappij  door  den 
betrokken Pruisischen r is goedgekeurd. 

— y ministcrieele beschikking is, met intrek -
king van vroegere beschikkingen, uun 11. Sai to-
nus te . tol wederopzegging, vergun-
ning verleend voor een sloom&leepdienst op het 

. 

A r n h e m . Tot r  aun de Ambachtsschool 
is benoemd de beer W. . 

— e vreemd het ook moge klinken, vernemen 
wy met voldoende zekerheid dat by de -
schappij  tot Exploitati e van Staatsspoorwegen met 
15 November a. i . uun bet hoofdbureau zal in 
dienst gesteld worden een  spoor-
weg-ingenieur. 

t recht doet zich de vraag voor, of in Neder-
land, waar  zooveel en zooveel groots op spoorweg-
gebied werd gebouwd, niet een kundig man voor 
die betrekking te vinden wus. 

 ln de najaarsvergadering der  Provin-
ciale Staten is mededeeling gedaan, dut Z. . de 

g toestemming heeft verleend tot voortdu-
rend gebruikmaken van de diensten der  ambte-
naren van 's s waterstaat voor de provinciale 
werken. 

n de vergndering van den Gemeente-
raad , den 3 November  gehouden, werd mede-
deeling gedaan van de voordracht ter  benoeming 
van een directeur-boekhouder der  gasfabriek, be-
staande uit de heeren 1". C. F. van Anrooy, di-
recteur der  gasfabriek te Zalt-Botnmol; 2".  . W. 
Valters, directeur  idem te Weesp; 8». 8.1. Beërf , 
ex-directeur te . 

e heer C. F. van Anrooy. 
directeur van dc gasfabriek alhier, heeft wegens 
verbetering van zijne betrekking voor  eene be-
noeming te Assen of te Zwolle bedankt. 

 Tot directeur der  gasfabriek is be-
noemd dc heer P. Pollet, te Utrecht. 

AdvertentiBfl . 

Bij de Gemeentewerken te Arnhem T 
 eeu

, tegen eeu salaris van ƒ 750. 
Zij die bewijzen kunnen overleggen van met de 

leiding der  uitvoering vnn eenig belangrijk werk 
te ziju belast geweest, zullen het meest in aan-
merking komen. 

Sollicitanten kunnen zich aanmelden tot eu met 
den 20sten November 187(3 met franco brieven 
bij  Burgemeester  en Wethouders dezer  gemeente. 

Ontmanteling van . 

e ONTVANGE  der E en 110-
N te  aal op  den 

21  187fi, des namiddags ten 3 ure, ten 
zijnen kantore iu de Brusselsche straat aldaar, 
in het openbaar 

: 

e te verwerken hoeveelheden bedragen 
onder  anderen: 

ongeveer  00250 a aardewerk en 
5250 > breekwerk. 

e besteding geschiedt by enkele inschryving. 
t bestek ligt na 2S November 1876 ter  inzage 

aan de kantoren der e en n tc 
Venlo,  en  en is aan laatst-
genoemd kantoor, tegen betaling van / ! . — per 
exemplaar, te bekomen. 

e aanwijzing in loco znl gegeven worden op 
g den 19 r 1870, des voormiddags 

om 10 uur. 

 T a n 

A  NU. 
(Voor  rekening van den Staat der  Nederlanden.) 
Op  den 28" en November 1870, des na-

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
j  tot Exploitati e van Staatsspoorwegen 

bij de e n te Utrecht, van: 
Bestek n°. 166. 

e besteding geschiedt by enkele inschryving, 
volgens art . 17 van bet bestek. 

t bestek ligt van den 8" cu November 1876 ter 
lezing aun het Centraalbureau bij  de e 

n en aan het bureuu 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 aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
80*"  November 1870. 

Utrecht, den 8' t c n November 1876. 

G 
e . 

Tol het  en  vau ca. 
1  kilogram  eu

 tot ondersteuning der  vloeren 
van het Entrepótpakhui s op  worden 
vóór of op 15 November 1870 insdirijiinge n in-
gewacht, ten e der E 

S , Boompjes N». 49, 
te

e bestekken en teekeningen zyn aldaar te ver-
krijge n tegen betaling van ƒ 1 . 5 0. 

E. . " 

n 

Speciul i te it van  ter  bewerk ing van 

 en schetsen op aanvrage. 

.  &. ZOON, 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

Eenige Consignees voo d 

V A N N & . 

n van Stoomwerktuigen enz. 

 Asphal t e
E N 

V A  X7E3 , 
geeft berigt dat door  haar tot eenige A G E N T E N voor den 

ï ^ "  "  verkoop van  zijn aangesteld: 

S &  C".  Amsterdam
E T &, C°. , 

door wie ook tot liet  inlichtingen worden verstrekt cn  voor  geheel 
Sedcrland aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de g N" . 3, te Amsterdam. 

k van , Specialiteiten in 
, , -

en . 

 6 6 
N VA N , 

levert op keur tot lage prijzen 

AUGUST , 

Glashaven 12, . 

e uitgebreidste publicitei t i n Nederland: 

E E S 
voo , S loom- en l t c. a., . .Tlnclil -

n en , 
bevat  offtciéele annonces der  belangrijkste  en

 en  benevens alle aankondigingen dei'
en  der  der

n alle Spoorwegstations voorhaoden, wordt S daaren-
boven op  Stations, cn op onderscheiden plaatsen in  en/, aangeplakt. 
All e  en  van eenig belang in Nederland ontvangen een present-
exemplaar, terwyl de aankondigingen in  kosteloos in  worden ge-
plaatst. — Prij s f S per  jaar fr . pp.; in plano ter  a inplakking / 0,50. Voor de abonncs ap

 is de  a J  p. j „  fr . p. p. en de esi. in plano a ƒ 2 , 50 p.j . verkrijgbaar . Prij s 
der annonces 20 rems per  regel. Aboiineiuentsvooi waarden voor  annonces warden op aanvrage gezonden. 

Annonces worden aan bet Bureau,  6, , en by a l l . Boek-
handelaren aangenomen. 

. 

. 
Op Woensdag den 22 November  1870' zal wor-

den aanbesteed:

 op 
het terrein genaamd .Hremcrlehc", gelegen aan 
den OeeWooni onder  de Gemeente l 
".'B k 1 No. '202. 

Aanwijzin g geeft ('e r  Architect A. . 
VA N , op den l a en 20 November e. k. 
te 11 ure. t bestek is ad /  verkrijgbaa r  ter 
Stoomdrukke, g  A N , t en VA N 

N le Amsterdam. 

k „de e " 

Vervaardigen verbeterde  en
 voor  paai de- en stoom-

S &  VAN . 
, 

 iï.znde 55, l l o tn - rdn

S &  C, 
. 

N van  en
 Zinken

 in gegoten ot 
gedreven Zink .  en

 van  enz
 enz. 

Heeren  genieten korting. 

F. ¥. T te , 

beveelt zich voortdurend aau tot  van 
 enz., met zink, lood of 

leijen, en verdei'  voor dc levering van alle moge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken tink of koper, auun.de Gas- eu Waterleidingen. 

Adressen. 

PrÜ's voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » . 15.— 
dri e regels s > 20.— 

r  a. t o inp, dmsferrfam.
meulen in cement, gips, eni. rurtlaml- C ent a ,/?.2a T v,t 

Berker 4 Budd ing ! , , Arnhem.

B o u n t r r r r i i i e i . te a  te koop, uller-
gunstigst gelegen. Adres den r  VA N -

N BAC  UE d m i l . t e Arnhem. 

 G. W, VA  _ All e  1).

Elfde . 0. 47. Zondag 19 Novembe 1876. 

VOOB 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

Venehrjnt Zoud«gs. Prj j . per  muaden f 1.66. n abonneert sich voor 

 jurg  Afzonderlijk e .ommen bij  voonütberteUinfl; 15 cenU. 

A l l . stukken a n aan 

e te . V u 1—6 regela ƒ li—, verder  roor  eiken regel pluUniimt e 20 rent» ea 10 centi 

voor  een nommer n n het blad. Ad verten tien voor  het buitenland 25 cenU per regel. 

E VA N T S S 
VA N N . 

e orjranisaüe vnn het korps ingenieurs van 
den Waterstaat wordt door  velen afgekeurd, en 
op de bestaande regeling kunnen gewichtige be-
denkingen gemaakt worden: komt daarin geen 
verbetering, dan /al de lust der  ingenieurs, om 
lich aau dit korps te verbinden , verflauwen. Voor 
de belangrijke werken, die aan den Waterstaat 
worden toevertrouwd, zijn kundige ingenieurs boog-
noodig en wil dc g van liunnc bekwaam-
heden parti j  trekken, zoo zorge zij  voor  goede 
bezoldiging en wettelijke leveling van deu werk-
kring . t het stelsel van begunstiging van en-
kele» , duor het verleenen van toelagen boven de 
vaste bezoldiging, moet gebroken worden, temeer 
daar de , die aan het hoofd van het om-
vangrijk e t van Binnenlandsche Zaken 
staat, niet bij  machte is die toelagen te regelen, 
m.iar  hierin door de oogen van anderen moet zien. 

t is een verblijdend verschijnsel dat in het 
voorloopig verslag over de begrooting van Bin-
nenlandsche Zaken, door de Tweede r der 
Staten-Generaal uitgebracht, over de organisatie 
van den Waterstaat een afkeurend oordeel wordt 
uitgesproken. n verlangde aan die ambtenaren 
over het algemeen eenc behoorlijke bezoldiging te 
geven en noemde het cijfer  van / ">000 voor de 
jaarwedde van den hoofdingenieur. Zelfs waren 
er  leden, die voor de bekwaamste eu bootst ge-
plaatste ingenieurs geen maximum van traktement 
wilden bepalen, omdat men daardoor  gevaat loopt 
dat dc beste in particulieren dienst overgaan en de 
.uidüeluat ige n 'slandi dienst blijven. Bij  beper-
king van het aantal konden de overblijvenden beter 
bezoldigd worden. Bovendien zou dc g 
niet dan bij  uitzondering, en slechts voor  beperkten 
tijd , aan den ingenieur  vergunning moeten geven 
om tijdelij k iu dienst van particulier e maatschap-
pijen te gaan; zulk een verlof zou alleen moeten 
strekken om elders meer  ondervinding op te doen, 
maar  nimmer om gelegenheid le geven ter  elfder 
ure in hel korps terug te keeren, wanneer men 
eerst langen lij d bij  particulieren is werkzaam 
geweest en rich door het uitzicht op het pensioen 
aangetrokken voelt. 

s de bezoldiging gued geregeld, dan moet vol-
gens het genoemde verslag met den bestaande» 
treurigen toestand gebroken, alle toelagen, buiten 
de vaste jaarwedde genoten, afgeschaft en de 
werkkrin g der  waterstaats-ambtenaren bij  de wet 
geregeld worden. 

Wi j voegen hieraan gaarne toe, dat openbaarheid 
het beste middel is om een zuiveren toestand te 
scheppen. e Wetgevende t heeft de bevoegd-
heid zich te doen voorlichten omtrent de toelagen, 
die thans onder  verschillende benamingen verstrekt 
worden en moclit zij  daartoe overgaan, dan is 
het te wenschen, dat zij  zich niet alleen tot den 
Waterstaat bepale, maar ook de e Genie 
daarin begrijpe. Ook bij  de Genie worden trak -
tementen, bureaukosten, toelagen en verhoogingen 
op bureau-behoeften betaald en de vestingbegroo-
lin g biedt eene schoone gelegenheid aan om de 
gelden, aan meer  begunstigden toegelegd, te 
verantwoorden of beter  gezegd aan de strikt e 
verantwoording eeuigszins te onttrekken. 

OVE N EN , 

OO , 

, T. J. . 
Aan de Nieuwe  Courant ont-

leenen wij  het onderstaande overzicht over het 

belangrijk e artikel , iu het hoofd dezes genoemd. 

t jongste Gid^-nominer  bracht ons, onder 
veel schoons eu belangrijks meer, een zeer  lezens-
waardig artikel van . T. J. Stieltjes over  ̂ in -
dij k ingen en droogmakingen, ook der  Zuiderzee". 
Als al wat van Stieltjes' hand komt, onderscheidt 
zich dit opstel door  groote degelijkheid en een 
schat van feitenkennis. Voor zeer  velen onder 
ons behooren de gesteldheid van den bodem, 
waarop wij  leven, zijne ligging en zijne verhou-
ding tot het omringende water  tot de onbekende 
zaken. Van landaanwinningen door  aanslibbing 
en indijkin g of door  uitmalen (droogmaken) heb-
ben zij  óf een zeer w öf in het geheel geen 
begrip. Van de plannen tot droogmaking van 
de Zuiderzee, dat is tot herovering van het vrucht-
bare land, dat allengs, tengevolge van hooge 
watervloeden, door de zee overweldigd werd, 
hooren zij  spreken, maar  zich eene heldere voor-
stelling vormen van de beteekenis en den om-

vang van dit reuzenwerk, kunnen zij  niet -
om heeft de heer  Stieltjes aanspraak op dank, 
dal hij  ons een gids heeft willen zijn. Aan zijne 
hand leeren wij  de wonderlijk e gesteldheid van 
het land in onze zeeprovincien kennen; hij  geeft 
ons een zakelijk overzicht van hetgeen vroeger 
gedaan is om den bodem, waarop wij  loven, te 
vergrooten cn te beveiligen tegen den overweldi-
genden golfshig, en licht ten slotte de grootsche 
plannen toe, die ons land beoogen te verrijke n 
met eene nieuwe uitgestrekte provincie. Zij n op-
stel lezende, krijg t men een helder  inzicht in 
het veelomvattende, het uitvoerbare en het hoogst-
wenschelijke der  verwezenlijking dezer  plannen. 

t gaat niet, dit opstel van den heer  Stiel-
tjes zóó le resumeeren, dat van het belangrijke 
niet veel verloren wordt. Wie in de zaak be-
lang stelt — en welk Nederlander  doet dit 
niet? — moet van het opstel in zijn geheel ken-
nis nemen. Alleen om daartoe op te wekken, 
willen wij  beproeven oen kort overzicht te geven 
van het belangrijkste. 

t geheele oppervlak van de Zuiderzee en de 
Wadden tot aau dc ri j  der  eilanden, is meer  dan 
een half millioen hectaren, en kan in dri e vak-
ken worden verdeeld. e zuidelijkste 200,000 
hectaren, bezuiden de lij n de Ven (benoorden 
Enkhuizen), Urk , de , bestaat voor 80 pCt. 
uit goede kleigronden en voor 20 pCt. uit hard 
zand. Op de kleigronden neemt de diepte van 
de vlakke kust noordwaarts toe tot 4 meters; de 
zandgrond is voor een gedeelte zeer  ondiep, voor 
een ander gedeelte bedraagt de diepte 5 meters. 

t tweede vak, van de lij n de Ven—Urk—de 
, noordwaarts tot de Ftiesche kust, en de 

lij n de Ven—Stavoren, bevat in rond cijfer  80,000 
. voor de grootste helft kleigrond, voor 

het overige zand. e diepte is hier  veel minder 
gelijkmati g dun in het meer  zuidelijke gedeelte, 
liet derde vak (de overschietende wateren bui-
ten de nauwte van de Ven—Staveren), bestaat 
voor het meerendeel uit zand, voor bet kleinste 
gedeelte uit klei; ook daar is de diepte zeer on-
regelmatig. t geheele oppervlak der  Zuider-
zee is voor  waarschijnlij k verreweg het grootste 
gedeelte sedert de 12de eeuw van land tol water 
geworden, en het is het eenige gedeelte van 
Nederland, waar  geeu groote heroveringen op 
het water  zijn geschied. 

e eerste, die een eenigszins uitgewerkt denk-
beeld aan de hand gaf op welke wijze de Zuider-
zee en de Wadden zouden kunnen veroverd wor-
den, was de ingenieur P. G. van . n 
een werk van twee deelen (verschenen in 1849) 
wees bij  uan, lioe zijns inziens de zaak moest 
aangevat worden. Zij n plan werd reeds in 1851 
door deu heer  Stieltjes afgekeurd, omdat dc voor-
gestelde alleiditi g der  rivieren meer zou kos-
ten dan de waarde der  aangewonnen gronden 
zou bedragen, terwij l vooral de voorgestelde aflei-
ding van den l den heer S. onuitvoerbaar 
voorkwam. 

n 1865 won de minister  van Staat n 
bij de ingenieurs J. A. Beyerinck en Stieltjes 
technische inlichtingen in omtrent dc droogmu-
king der  Zuiderzee. t advies van den heer 
Beyerinck over het ontwerp Van n was 
bijn a volkomen gelijk aan dat van den heer  Stiel-
tjes; en evenzoo stemden beider  adviezen, geheel 
onafhankelijk van elkander  uitgebracht, overeen 
omtrent de vraag van den heer , wat 
zij  dachten van de droogmaking van dat gedeelte 
der Zuiderzee, dut bezuiden den Uselmond is ge-
legen. p werd ten huize vun den heer 

n eene samenkomst tusschen de heeren 
Beyerinck eu Stieltjes gehouden, en in die by-
eeukomst kwum men overeen, dat beiden zich 
zouden onledig houden met het verzamelen van 
gegevens; dat de heer  Beyerinck daarop een proef-
ontwerp zou leveren, en dat de heer  Stieltjes 
c. "(. zijne aanmerkingen op dit ontwerp zou ine-
dedeelen. t geschiedde; er  had overlegplaats, 
tengevolge waarvan door den heer  Beyerinck in 
ziju avant-projet eenige wijzigingen werden ge-
bracht, en in eene vergadering van het r 
der Nederlandsche j  voor  Grondcre-
diet, in i 18G0 te Amsterdam gehouden, 
werd besloten het ontwerp-Beyerinck in het licht 
te geven en boringen in de Zuiderzee te laten 
doen. Nadat dit voorloopig onderzoek naar den 
aard der  gronden door de heeren Beyerinck en 
Stieltjes was geschied, werd door de j 
voor  Grondcrediet bij  den g concessie voor 
de droogmaking van het zuidelijke deel der  Zui -
derzee aangevraagd. 

n Augustus 0 werd door deu loennaligan 

r  van Binnenlandsche Zaken een d van 
den Waterstaat benoemd , om verslag uit te bren-
gen : 1°. of het plan der  indijkin g naar  de hoofd-
trekken, door den heer  Beyerinck ontworpen, 
mogelijk was, en zoo ja , 2". of die uitvoering 
aan particulieren kon worden overgelaten of van 
staatswege uitgevoerd moest worden. e d 
bracht een voorloopig verslag uit , door  den heer 
Stieltjes vijandig en partijdi g genoemd. Nadat 
echter  later  de Commissie met dri e nieuwe leden 
was versterkt, werd nog een eindverslag uitge-
bracht, waarin een geheel andere toon werd aan-
geslagen. n dit eindverslag luidde het advies : 
dat de concessie onder  behoorlijke waarborgen 
kon worden toegezegd aan de j  voor 
Grondcrediet, zoodra zij  een ontwerp zou hebben 
geleverd, waardoor de nog bestaande bezwaren 
als opgeheven konden worden beschouwd. 

e heer  Stieltjes ging intusschen, op verzoek 
der aanvragers om concessie, voort met de ver-
dere uitwerkin g van het plan. t oorspronkelijke 
ontwerp van den heer  Beyerinck onderging be-
langrijk e wijzigingen, en in t 1870 zond de 
heer  Stieltjes een nieuw plan van indijkin g in. 

r  de j  voor  Grondcrediet zich had 
teruggetrokken en de zaak der  concessie had over-
gedragen op de heeren J. W. Cramer, J. S. Bos 
en 11 , handelende mede namens de 
heeren . graaf van Bylandt, A. . J. , 
mr. . N. graaf van k en . G. W. 
baron van Wassenaer van Ebze, werd door  deze 
heeren het gewijzigde plan de g toege-
londen. Weinige dagen te voren was eene staats-
eomutinie benoemd met mr. G. de Vries Azn. 
aan het hoofd, aan welke een nader  onderzoek 
werd opgedragen. Aau deze Commissie werden 
zoowel door de aanvragcis der  concessie als door 
den heer  Stieltjes herhaalde malen inlichtingen 
gegeven; talrijk e nota's werden gewisseld; door 
de (Jommissie zelve werd eeu schat van gegevens 
verzameld, en omtrent de meeste punten kwam 
men tot toenadering. n Apri l 1873 bracht de 
c, missie rapport uit; slechts enkele wijzigingen 
werden door  haar in het plan van den heer  Stiel-
tjes voorgesteld. n het G/dv-artikel vindt men 
in eene recapitulatie nauwkeurig aangewezcu welk 
aandeel in het ontwerp, zooals het nu tenslotte 
geworden was, aan ieder van hen, die er  aan 
medewerkten, toekomt, en daaruit blijkt , dat het 
aandeel van de heeren J. A. beyerinck eu T. J. 
Stieltjes verweg het grootste is. 

Tot zoover de geschiedenis van de zaak. Over 
hetgeen gebeurd is na het verschy'nen van 't rap-
port der  Staatscommissie , spreekt de heer  Stiel-
tjes niet. Na zijn historisch overzicht geeft hij 
eenige algemeene beschouwingen over  het wen-
scbelijke dei'  droogmaking en over den invloed, 
dien deze zal uitoefenen op de omringende 
landstreken. e verschillende denkbeelden, die 
geopperd ziju , hetzij  om de Zuiderzee tusschen 
de Ven en Staveren uf te sluiten, hetzij  om par-
tieele indijkingen te beproeven, hetzij  eindelijk 
om bij  langzame aanslibbing landen in te dijken, 
worden door hem bestreden. t eenige wat, na 
tienjari g onderzoek, in het Zuiden der  Zuiderzee 
mogelijk is, bestaat iu het pluu-Beyerinck. r 
kun men eene landstreek aanwinnen van */ g klei 
en ' / 5 zand, zuoals er  geen tweede in Nederland 
bestaat. Wat het noordelijk deel betreft, beveelt 
de heer  Stieltjes aan: sluiting van het Eierlaud-
sche gat en indijkin g van op te slibben landen. 

e voordeelen, die de droogmaking van het zui-
delijk e gedeelte voor  alle omliggende landstreken 
zou opleveren, zijn: voordeelen voor  de scheepvaart, 
voor de afwatering, voor  liet verkeer en voor 
het drin k . t alles vindt men in het opstel 
iu de Gidti nader  toegelicht. 

Wat de kosten van het werk betreft, zegt de 
heer  Stieltjes, dat hij  ieder  groot aannemer zou 
kunnen aanraden, het werk voor 105 millioen te 
maken, welk cijfer  dan door op- en neergang van 
prijzen van bijv . 100 tot 110 millioen zal kunnen 
dalen of rijzen. e vroegere raming van den 
heer S. was hooger; die der  Staatscommissie 
noemt hij  buitensporig opgedreven.) 

n laatste hoofdstuk is gewijd aan de vraag, 
of het werk moet worden uitgevoerd door den 
Staat, dan wel bij  concessie. Uitvoerig staat de 
heer  Stieltjes stil bij  de rentabilitei t van de zaak. 
Niet iu het droogmaken eu verkavelen ligt de 
groote zwarigheid, maar in het verkoopen van 
den grond. n moet het uitgeschoten geld en 
de rente daarvan terugkrijgen , en dit gaat niet 
zoo goed bij  176,000 te verkoopen hectaren. e 
sneller  echter  gewerkt wordt en hoe spoediger 
gedeelten drooggemaakt en verkocht kunnen wor-

den, met des te minder  opbrengst zal de zaak 
reeds rentabel zijn. t is eene der  redenen, 
waarom de heer  Stieltjes tegen uitvoering door 
den Staat is. Alles is er, zijns inziens, aan ge-
legen , eene goede formule voor eene concessie 
te vinden, waarbij  de Staat van de zaak af is 
tegen eene vaste som, mits het werk suelafloope; 
en die som zou daarom met hel snel atloopeu 
kunnen klimmen als een premie op het snel wer-
ken. e g benoeme eeue commissie van 
uitvoering, als bij  de , waarin 
ook de aanvragers van concessie vertegenwoordigd 
zijn , en late aan deze de regeling der  onderdeelcn 
over." e hoofdpunten echter  moeten al dadelijk 
bij de concessie zijn bepaald. 

S VOO  EEN  T E 
, 

ln het  ran Zuid-Holland en 's-Gra-

venhage komt een ingezonden stuk voor  omtrent 
de tentoonstelling van de ontwerpen voor het 

, waaraan wij  gaarne ook in dit 
blad plaatsruimte afstaan : 

e tentoonstelling van de ontwerpen voor het 
m lokt , zooals te verwachten was, een 

menigte belangstellende bezoekers uit . 
e verschillen'! ook de gevoelens zijn, die over 

de betrekkelijk e kunstwaarde van de vier  ontwer-
pen werden geuit, erkent men algemeen, dat tie 
keuze voor de beoordeelaars niet moeilijk was, 
zoodat zij , die zich daarmede niet kunnen ver-
eenigen , wel tot de uitzonderingen zullen behooren. 

Een andere vraag blijft , of het belang zoowel 
van de kunst als van de schatkist er  niet mede 
gebaat zou zijn geweest, als de mededinging ware 
vrijgelaten en zich niet tot de dri e bevoorrechte 
bouwmeesters had bepaald, en met welke belang-
rijk e uitgevoerde kunstwerken, met uitzondering 
van de kerkelijke  gebouwen van den heer  Cuypers , 
zich die heeren die hooge eer  wel hebben waar-
dig gemaakt; terwij l mannen, die hier  zoovele 
proeven van hun veelzijdig talent geleverd hebben, 
van de concurrentie ziju uitgesloten, omdat zij 
niet tot de vrienden behooren van de drijvers , 
die zich hiertelande het monopolie van kunst-
smaak in alle vakkeu hebben aangematigd. 

Niet willende treden in een uitvoerige ciït iek 
van bet voor de uitvoering gekozen plan, voorde 
bestudeering waarvan trouwens het drukk e bezoek 
en de beperkte tij d geen gelegenheid aanbood, ver-
oorloof ik mij  toch eenige vluchtige opmerkingen , 
die mij  heeren , zeiven zoo gestreng 
waar het niet den arbeid van ben of hun vrienden 
geldt, wel zullen ten goede houden. 

t een gebouw, van welken aaid ook, in de 
eerste plaats het karakter  moet dragen van zijn 
bestemming, zal wel geen beloog behoeven. Of 
nu het bekroonde ontwerp met zijn vele torens 
(enkele bezoekers hoorde ik het een klein -
lin ) noemen aan die voorwaarde voldoet, wordt 
algemeen ontkend. e spitse torens, welke bo-
vendien, wat vorm betreft, niets gemeens hebben 
met die eigenaardige prachtige torens, welke vele 
onzer  monumenten vun de e en de e 
eeuw versieren, mogen op een parlements- of 
stadhuis op hun plaats zijn , doch hebben opeen 
museum van schilderijen volstrekt geen raison 
d'etre cn dienen alleen, om het gebouw een ge-
zocht pretensieus voorkomen te geven en heel 
kostbaar te muken. 

e beide plans van den heer 0, heeten ont-
worpen te zijn iu onzen uationulen bouwstijl van 
de e eeuw. s het echter  daarvoor wel ge-
noeg, een gebouw met détails en beeldhouwwer-
ken in dien bekenden stij l te overladen, zonder  dat 
de hoofdlijnen daaraan eenigszins beantwoorden l 

e puntgevels o. a. zijn geheel in tegenspraak 
met den bekenden grondregel, dat zij  den vorm 
van de daken, die zij  bedekken, moeten terug-
geven, zoouls dit dan ook bij  al onze gebouwen 
van dat tijdper k het geval is. 

e hoofdgevels van de hier  besproken plans, 
door den gedeeltelijken rechtstand overigens alles 
behalve fraai van vorm, voldoen evenmin als de 
andere aan dat vereisehte. s van de aan 
die bouw-periode eigen steile hooge daken, heeft 
de ontwerper  zich de vrijhei d veroorloofd zooge-
naamde gebroken hekappingen d ta  en 
nog wel door de steile helling vau het boveuvuk 
van een oubehauglijken vorm, in de plaats te 
stellen. 

t de breede penanten tusscheu de bovenra-
men , slechts door  één mager  pilastertj e gedeeld, 
geen gunstig effect zullen uuüten, U geiuakkelyk 
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na te gaan, terwij l de ramen gelijkvloers, zonder 
de karakteristiek e versiering van dien tijd , het 
middeleeuwsche voorkomen hebben , dat door  den 
ontwerper steeds aan al zijn gebouwen in meer-
dere of mindere mate gegeven wordt. 

Verder  behoeft men geen kunstkenner  tc zijn 
om te voorzien , dat de kolossale beschoten ton-
gewelven in de kunstzalen in de werkelijkheid 
een nog onaangenamer indru k zullen maken, dan 
reeds nu up dc teekeningen het gevat is. 

e hier  opgenoemde zonden tegen een zoo be-
kenden bouwstijl zijn zóó in bet oog loopend, dat 
het te verwonderen is, dat zij  deu aandacht van 
heeren adviseurs, in welk college trouwens, bui-
ten de bekroonden zelf, slechts één bouwkundige 
zittin g heeft, hebben kunnen ontsnappen. 

Wat de uitvoering der  besproken teekeningen 
betreft, waarin ik de bekwame hand van den 

r , een leerling van de 
Weener  school, meen te herkennen, is vooral in 
de ornamentatie  verdienstelijk en wel ge-
schikt om een minder  goed plan aanlokkelijk tc 
maken. 

t deze vluchtige opmerkingen , die niet door 
bedilzucht zijn in de pen gegeven, maar  alleen 
teti doel hebben enkele gebreken aan te wijzen, 
die in een nog aan te vangen bouwwerk lichtelij k 
te vermijden zijn, in Uw geacht blad een plaatsje 
te verleenen, zult l.'Ed. verplichten 

Uw geetruuwett lezer 

X. X. 

Amsterdam, 11 Nov. 187C. 

. 

— Op het oogenblik bestudeert men te n 
het ontwerp van eene telegraaflijn door  Afrika , 
van m af tot aan de p dc Goede . 

e draad, die reeds tusschen Alexandria (Egypte) 
en m in werking is, zal tot aan Gondo-
koro, over  een afstand van 700 mijlen verlengd 
worden. Van Gondokoro zal men gemakkelijk de 
hoofdstad van den negerkoning a bereiken, 
daar  deze afstand slechts 230 mijlen is; van Uganda, 
als vcrbindiiigstatio n gekozen, zal de telegraaf-
draad onder  het Victoriameer  tot aan a 
doorloopen (200 mijlen); vervolgens langs den 
ouden weg van Speke naar è (150 mijlen), 
vanwaar  zij  langs veilige wegen naar  Ujij i en 
Bagamoijo (Zanzibar) zou gaan. Verder  onder 
het Tanganijika-meer, Bemba, , het Nijassa-
meer  en dc stad, die den naam draagt van -
vingstonia, doorsnijdende. Vandaar, den loop der 
rivieren Shyre en Zambéze volgende, zou zij  aan 
zee komen, om door eene onderzeescbe lij n in ver-
binding gebracht te worden met de baai a 
of beter  nog met m i -Natal. n zou haar  ook 
te land, van het Nijassa-meer  af tot aan de gren-
zen der  Transvaalsche k kunnen maken, 
waardoor eene minder  kostbare verbinding tot-
stand zou komen. 

e totale lengte tusschen Egypte en de -
koloniën blijf t beneden 2700 mijlen, waarvan 
1500 op den bodem der  meren en rivieren. n 
denkt een groot deel der  lij n zonder  telegraafpalen 
te spannen, door  gebruik te maken van de boo-
men der  wouden, die in Afrik a menigvuldig ge-
vonden worden. 

e voornaamste hinderpaal tegen de uitvoering 
van deze Afrikaunsche telegraaf ligt in het groot 
aantal negerhoofden, waarmede men in aanraking 
komt, en waarvan de bescherming niet anders 
dan tegen betaling kan verkregen worden. t 
aantal hoofden, waaraan men jaargelden en han-
delivoordeeleo zou moeten toestaan, wordt op twee-
honderd geschat. 

e telegraaflijn zou van Gondokoro af tot aan 
Uganda door  Europeanen worden geplaatst. e 
koning a zou een troep negers uitrusten, om 
dc palen en den draad tot aan è te vervol-
gen. Arabieren van Zanzibar  zouden de lij n van 
Bagarnoijo tot Ujij i maken. Een vierde afdeeling 
zou haar  vervolgen door  de meren Tanganyika 
en Nijassa, tot aan n ia, terwij l eene laatste 
expeditie haar  zou voltooien tot aan de -
koloniën. 

e ontwerpers van dit giootsche denkbeeld, 
de heeren y Nicholls, Edwin Arnol d en de 
kolonel A. Grant , zijn overtuigd dat het geen on-
overkomelijke moeilijkheden oplevert. 

Zi j  geven als voorbeeld twee lijnen aan, die 
sedert lang in Amerik a en in Azië werken, en 
welker  lengte langer  is dan die van hot wereld-
deel Afrika . 

e telegraaf van St.-Peteisburg naar  de oos-
telijk e zijde van Siberië beeft eene lengte van byna 
5000 geographische mijlen; die van New-York 
naar  San-Francisco 3300 mijlen. 

e ontworpen draad van m tot aan de 
baai van , zou slechts 000 mylen meer 
lengte hebben dan de telegraphische lijn , die Ade-
laide aan , in Australië , verbindt. 

e Europeesche usettlers", aan wie men het 
opzicht der  voornaamste stations zou toevertrouwen, 
zouden in hunne taak door  inboorlingen bijge-
staan worden. 

Ten slotte zou voor  de lij n ten deele door  de 
de Europeesche , de e cn de 
Sultan van Zanzibar  bijgedragen worden. 

. 

n de jongste Gemeenteraads-
zittingen is de quaestie van de rioleering schering 
en inslag geweest. Sedert liet belangrijke avant-
projet van den architect-directeur  het licht heeft ge-
zien , is er  in den boezem van den d cene 
beweging ontstaan , die zich ten doel stelt loven 
in de zaak te brengen en hare urgentie te be-
toogen. liet voorstel van de heeren Fijnje , e 
Jonge en s bewijst, dal liet dien raadsleden 
ernst is den toestand van lucht- en bodembederf, 
ontstaau door  stinkende grachten en verontreini-

ging van den grond, zoo spoedig doenlijk op te 
beden. Voor  dit dilemma stond de Gemeente-
raad by de beraadslaging over  het voorstel van 
de heeren Eyssell c. B. tot benoeming van zes 
leden, om te onderzoeken het plan van rioleering, 
door  den gemeentebouwkundige aan Burg. en 
Weth. ingeleverd, en over  dut van de heeren 
Fynje en anderen tot het nemen van onderschei-
dene beslissingen in verband met het rioolstelsel. 

Van hun standpunt moesten de leden, die tot 
laatstgemeld voorstel het initiatie f namen , de be-
noeming eener  Commissie ad hoe bestrijden. e 
heer e Jonge kweet zich van die taak. Zijn e 
bezwaren bestonden vooral daarin, dat het commis-
soriaal maken van onderwerpen in het algemeen 
een middel is om eene zaak ad calcndas graecas 
te verschuiven; dat het resultaat slechts dit zou 
zijn , dat het aantal verslagen, die reeds omtrent 
de rioleering zijn uitgebracht, zonder  dat men 
een stap verder  is gekomen, met één zal worden 
vermeerderd, zonder  dat er  ook nu iets zou wor-
den verricht . e Burgemeester  verzette zich even-
eens tegen bet stellen van dit ronrloopig plan in 
handen van eene Commissie, terwij l de heeren 
Fijnj e en s het ontraadden, daarby tevens 
de bedoeling van hun voorstel nader  toelichtende. 

n lag nu niet ten grondslag het denkbeeld 
om eenc bepaalde richtin g :ian de zaak der  riolee-
rin g te geven, noch de gedachte van den heer  Evers, 
dat uitsluitend het spoelstelsel zou worden aange-
nomen , ook al mocht de heer  Fynje hebben laten 
doorschemeren, dat de practij k aan het spoelstel-
sel de voorkeur  geeft en de toestand van den grond 
hierterstcde dat vordert. Van eene andere zijde 
werd te kennen gegeven , dat de benoeming eener 
Commissie, bijgestaan door  deskundigen, zeer 
wen s chel ijk was, ter  voorbereiding eener  discus-
sie, die thans nog niet rij p is te achten. 

Nadat dc d eerst beslist had beide voorstellen 
niet gezamenlijk tc behandelen, is bet voorstel tot 
benoeming eener  Commissie aangenomen met 10 
tegen 10 stemmen. Tot leden dier  Commissie, 
voorgezeten door  een lid van het h -
stuur  , zijn hierop benoemd do heeren Fynje, 

, , Van Stralen, Evers en Stam. 

Van het daarna in discussie gebrachte voorstel 
der  heeren Fijnj e c. s. heeft de , met intact-
lating van de daarin geformuleerde hoofdpunten 
van eeu rioleering, aangenomen dat gedeelte, 
waarbij  B. en W. worden gemachtigd tot het ne-
men van voorbereidende maatregelen, zooals het 
doen van opnemingen, waterpassingen enz. 

Tot zekere hoogte wordt er  dus een begin van 
uitvoering aan het rioleerplan gegeven. 

— Bij . besluit is een permanente militair e 
spoorwegcommissie in het leven geroepen, welke 
in tij d van vrede zich onledig moet houden met 
hetgeen in oorlogstijd voor  de uitvoering noodig 
is. Zij  bestaat uit minstens dri e leden en een 
secretaris, door  Z. . den g te benoemen, 
en is gevestigd te 's-Gravenhage. Zij  kan by de 
voorbereiding zich in betrekking stellen met den 

d van Toezicht op de spoorwegdiensten en bij 
dc uitvoering ook met de bestuurders der  spoor-
wegdiensten en daarbij  behoorende autoriteiten. 

Van e zal worden voorzien in de be-
hoeften voor  het vervoer  van zieken, gewonden, 
geschut en paarden in tij d van oorlog, voorzoo-
vere het materieel der  spoorwegondernemingen 
aan die behoefte niet voldoet en hiervoor  niet, 
zonder  bezwaar  voor  den gewonen dienst, is in 
te richten. Bij  het uitbarsten van oorlog doen 
de besturen der  in Nederland hoofdzetel hebbende 
spoorwegdiensten zich bij  de genoemde commissie 
vertegenwoordigen, ter  bespoediging der  te nemen 
maatregelen cn bevordering van overleg daarvoor. 
Aan de commissie en de bestuurders wordt voor 
dc uitvoering der  bevolen maatregelen de noodige 
militair e bijstand verleend. e besturen blijven 
met de uitoefening van den dienst belast onder 
toezicht der  commissie. e heeft bovendien het 
recht om, als het belang van die uitvoering zoo-
even genoemd dit vordert , het personeel verlof 
te verleenen van den krijgsdienst. 

Nadere voorschriften omtrent de uitvoering der 
laak, aan de commissie opgedragen, worden bij 
een afzonderlijke instructi e vastgesteld. 

— Ter  benoeming van een directeur  bij  de 
Openbare g alhier  zijn door  Burg. en Weth. 
aan den Gemeenteraad voorgedragen; J. -
werf, hoofdopzichter  voor  de gevangenissen en 
rechtsgebouwen te Amsterdam cn J. O. van Tricht , 
opzichter  by de Staatsspoorwegen alhier. 

 Onlangs is aan eenige hoofd-
ambtenaren bij  dc afdeeling Publieke Werken ter 
gemeente-secretarie alhier, door  B. en W. opge-
dragen het doen van een onderzoek naar  den 
bouw van nieuwe perceelen in deze stad, met 
name of voldaan wordt aan de eischen, bij  politie-
verordening gesteld voor  voldoende stevigheid enz. 

e uitslag van bet onderzoek, in een rapport 
aan den d medegedeeld, moet zijn , dat aan 
de eischen behoorlijk is voldaan. 

— c Gemeenteraad heeft in zijne zittin g van 
15 dezer, het voorstel van Burgemeester  en Wet-
houders goedgekeurd om aan de regelingscom-
missie van de iu 1877 te houden internationale 
tentoonstelling van kunst, toegepast op nijverheid , 
eene subsidie toe te kennen van/2000 en voegde 
daaraan, op voorstel van de raadsleden e Vries 
en Jitta , ƒ 1 5 00 toe voor  het uitloven van een 
prys van ƒ 1 0 00 en eenc premie van ƒ 5 0 0. e 
burgemeester, de wethouder  van Tienhoven en 
de heer s bestreden het laatste voorstel uit 
linancieelc bezwaren. 

s . n de vergadering der 
Staten van Noord-Brabant is het voorstel, om 
het getal provinciale opzichters te verminderen 
en van 10 op 14 te brengen, aangenomen; ver-
meerdering van jaarwedde voor  dat personeel zal 
daarvan het gevolg zyn. 

e Provinciale Staten van Noord-
d hebben in de laatst gehouden vergadering 

besloten , geene verandering te brengen in den 
provincialen waterstaatdienst; aan den ingenieur 
te Alkmaar zal een geschenk van duizend gulden 
worden aangeboden. 

 Tot directeur-boekhouder  van de gas-
fabriek is met algemeene stemmen door  den d 
dezer  gemeente benoemd de heer . W. Vollers, 
thans als zoodanig werkzaam te Weesp. 

e voordracht voor  directeur  dei' 
stedelijke gasfabriek bestaat uit de heeren: . J. 
Sanders van , controleur  der  gasverlichting 
te , en .1. .1. .y, inspecteur  der 
gemeentelijke gasfabriek tc Utrecht. 

 Wij  rekenen bet ons tot plicht dc aan-
dacht te vestigen op de ..Bibliographie der  techni-
sche kunsten en wetenschappen"  van 1850 75, be-
werkt door  den heer . van der n en uitgege-
ven bijC . . Brinkma n te Amsterdam. Zij  bevat eeue 
alphabet ische en beredeneerde lijst van alle boe-
ken, plaatwerken en kaarten in Nederland, ver-
schenen voor  fabriek- eu handwerksnijverheid, de 
bouwkundige- en ingenieurs-wetenschappen, me-
chanica , stoomwezen , spoorwegen , telegraphie , 
enz., benevens eene volledige inhoudsopgaaf der 
voornaamste tijdschrifte n betrekkelij k bovenge-
noemde onderwerpen. Zij , die de litteratuu r  van 
de laatste 25 jaren over  die vakken willen lee-
ren kennen, kunnen dus door  deze Bibliographi c 
het gemakkelijkst hun doel bereiken. t uit-
voerig en practisch bewerkt zaakregister  is een 
doelmatige wegwijzer  in dien overvloed. 

Wi j  ontleenen de volgende zinsneden aan het 
voorbericht: 

e technische wetenschappen hebben in de 
laatste jaren, door  talrijk e uitvindingen en ver-
beteringen , ook in ons land een belangrijke litte-
ratuur  doen ontstaan. l eenige rij k voor-
ziene bibliotheken nan enkelen de gelegenheid 
venehaffen kennis tc nemen en op de hoogte te 
blijven van de letterkundige voortbrengselen op 
dat gebied , ontbreekt echter, wat Baldamus, 
Engelmanii e. a. reeds voorlang aan den -
schen technicus verschaften, nl. een wegwijzer 
in dien stroom van geschriften. 

t doel van deze Bibliographi e is een proeve 
te leveren om in dit gemis te voorzien, en tevens 
den boekhandelaar  een hulpmiddel aan te bieden, 
dat hem, naar  ik hoop, als vraagbaak goede dien-
sten moge bewijzen. 

«Over de bewerking bet volgende: e juiste 
grenzen eener  dergelijke bibliografi e zijn eenigs-
zins moeilijk te bepalen. Behalve de zuiver  tech-
nische werken zijn over  belangrijke onderwerpen, 
als b. v. de rioleering, het Noordzeekanaal, de 
droogmaking der  Zuiderzee, enz. ook zooveel 
mogelijk de geschriften opgenomen, die, hoewel 
uit een ander  oogpunt behandeld, toch ongetwij-
feld op de uitvoering dier  werken invloed zullen 
hebben uitgeoefend. Zoo ook zijn belangrijke 
geschiedkundige en statistieke werken over  bouw-
kunde en nijverheid vermeld, i . c. w. alles wal 
mij  met betrekking tot de technische wetenschap, 
pen belangrijk voorkwam. Alleen de wetgeving 
heb ik uitgesloten, omdat deze zeer  tolledig voor-
komti n . Nijhof l "s »Bibliotheca Juridic a 1837— 
1873". Van de hulpwetenschappen : wis-, natuur-
en scheikunde, heb i \ mij  hoofdzakelijk tot de 
toegepaste bepaald, liet vermelden van de in-
houdsopgaven der  tijdschrifte n en verzamelwerken 
scheen mij  niet ondoelmatig, daar  vele van die 
werken, door  Vereenigingen uitgegeven, niet ge-
regeld op dc boekenmarkt voorkomen. t zaak-
register  verwijst naar  de onderwerpen iu die ver-
zamelingen behandeld. e werken van het Ba-
taafsch Genootschap en de artikelen uit de Ver-
handelingen van het k t van -
genieurs, van welke laatsten velen als overdruk 
cf onder  afzonderlijke titels op auctien voorko-
men, zijn op de namen der  schrijvers gesteld, 
met verwijzing naar  den verzameltitel." 

Wi j  hopen, dat het bovenstaande menigeen zul 
aansporen om met deze Bibliographi e nader  ken-
nis te maken. 

t voorstel van B. cn W. omtrent 
het doen vun opmetingeu vuor  een spoorweg 

, met begrooting van kosten, 
heeft betrekking tot de volgende punten, uls: 1°. 
om een vuste brug over  den l te leggen enkel 
voor  gewone rijtuige n cn voetgangers, en een 
station op den linkeroever  van den ; 2°. om 
een vaste spoorwegbrug over  den l te leggen 
in verbinding met het station van den Staats-
spoorweg; 3". om een vaste brug over  den l 
te leggen, geschikt voor  gewoon en spoorweg-
vervoer. 

 Uit twee plans voor  de op te 
richten hoogere burgerschool alhier  heeft Z. . 
de g dat van den ingenieur  Van t 
gekozen. 

 Tot gemeente-architect 
is benoemd de heer . B. Wesselius, te Buiten-
post. 

 Voor eenige maanden werd van hier 
gemeld, dat door  Burg. en Wethouders ann den 
Gemeenteraad was voorgesteld over  te gaan tot 
gedeeltelijke amotie dei'  Waterpoort , vooral op 
grond van haren bouwvalligen staat en de hooge 
kosten, die eene herstelling zou eischen. — t 
voorstel is toen aangehouden, en besloten door 
deskundigen een nader  onderzoek tc laten instel-
len. t rapport dier  Commissie is jl . Zaterdag-
avond behandeld. 

e deskundigen stellen twee plannen voor: 't 
eeue, om de poort, zooals zij  thans is, te restau-
reeren, 't andere, om haar  terug te brengen in 
den toestand, zooals zij  voor  rui m een honderdtal 
jaren was. 't Eerste zal p. m. ƒ 4400, het tweede 
ƒ GOOO kosten. 

e d heeft ten opzichte van beide plannen 
besloten eerst te onderzoeken, of het k gezind 
is subsidie te verleenen. 

Aankondigingen van .Unbrstpilinuni. 

, 3u
, te 10 uren, tloor  liet ministerie van 

binnenl. zaken, aan liet gebouw nn liet prov. best.: 
het gcd. '77 ouderhouden van- en liet doeu van eeuige 
werken aan bet inbouw der s hoogere burgerschool 
te . 

, *c 11 uren, door  het  te best.: 
het. leveren van scliooliiiciibclcn en bet n vau een 
nieuwen plankcuvlocr  in liet lokaal voor  de openbare 
lomere school. 

, te l l 1 , , ureu, door  bet ministerie van bin-
nenl. zaken, auu bet gebouw vun het prov. bestuur: 
liet éénjarig ouderhoud vun- cu het doen van herstel-
lingen aan do gebouwen vau de hoogcschool te . 

g /
k . tc 19 uren, door  de lioofdadininistra-

tic van liet koloniaal werfdejiot, op liet bureau vau 
den kapitein-kwartiermeester: herbestcding vun de 
levering van perc. 1, 8, 15 cn 17 der  voorwerpen vau 
kleeding en uitrusting . 

, le 12 uren, door  den directeur  van 's s 
magazijn van mil. klccding. uitrustin g enz : de leve-
ring vun verschillende artikelen (Zie no. 46.) 

Nijmegen, tc 1 uur, door  liet gemeentebestuur: lo. 
liet graveu van slnotcn, in 12 perc; 2o, liet rooieu 
vim klossen eu doornen in de Jacblhiiiskampou, in " 
ere; -to. het . diep omwerken vnu grond iu de 
weokerij; 4o. bet rooien vun doornen auu liet -

veld, in 2 perc. 
, te 1\, uren, door  de . -

spoorwegmaatschappij, in bet stationsgebouw buiten 
do Willcmspoort: het uitvoeren van eeuige herstel-
lingen aan do g over  de , nabij 
liet station Anna-Paulowna. 

, door  den bouwmeester  J. . Bolïnk: bet 
bouwen van  woningen bij  de s bergen. 

, X  N«v. 
, tc  uren, door  het ministerie van marine: 

liet nmken on leveren van ecu ijzeren drijvend dok, 
voor  den dienst der  mnriue in . 

, tc 12 uren, door  burg. en weth.: lo. de 
levering van  vlakke bt raat klinker  Waal moppen, 
2o. idem van 1  blauwe Usclstceueii. 

, to  uur, door  bet ministerie vun justitie: 
de levering, ten dienste der n Ominer-
schans cn Vecuhuizen, van: +1(00 . spurt, blank 
no. 1 ; . idem, groen, no. 2; . will e 
breiwol 2draads, no. 1. ) 

, tc 2 ureu, door  de maatschappij  loi Expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het Cenlraulbiireuu: liet 
bouwen vau een goederen- en douaneloods met bijbc-
lioorende werken op liet station Nicuwescbaus. 

V l l a g e, door  bet ministerie van koloniën: dc le-
vering, ten behoeve vnn deu dienst in Nederlandsen-

, van: kleedingtasscheu enz. (Zie no.
Weensdag, . 

V l l a g e, tc 11 urcu, door  het ministerie vau bin-
nenl. zaken : lo. de uitvoering vnn werken tot voort-
zetting der  verbetering van den Gelderschen l 
onder  de gemeente Voorst, tusscheu de kilometerraaieu 
no. 5S en 5'j. g  io. idem tot verbete-
rin g vau de , onder  dc gemeente l hoijen, 
tusschen de kilometerraaieu 2 cn . g 

ru  . te 12 urm , ten raadhuize: bet bouwen 
couer  nieuwe kerk. Aanw. te 9 urcu. 

: het maken van eene remise voor  tram-
wagens, eon stulgcbonw net smederij  en wagcinnnkmj. 
eeu voorgebouw en bijkomende werken. 

Wwnlen, door  het gemeentebestuur  vau Wannier: 
liet uitgraven en in-het-werk-brengen van p. in. 1500 
stère zwarten grond, dienende tot ophooging eu bij -
werking van de begraafplaats aldaar. 

, 33 Nav. 
V l l a g e, tc  uron, door  hot ministerie van ma-

rine:  de leveriug van licht zeildoek, ten behoeve van 
dc directie der  marine te Willemsoord. 

Oudenbaxch, Ui 12 uroa, door  het gcmeeiilcbest.: 
liet bouwen van cene nieuwo pui ens, aau bet raad-
buis aldaur. Aauw. te 10 uren. 

, tc 2'/, uren, door  het ministerie ran bin-
nenl. zaken, aau het gebouw vau het prov. bestuur: 
het driejari g onderbond lo. der n cn 
zeeweringen op Urk . g / 11,750 per  jaar; 2o. 
der n  zeeweringen op Terschelling. 

g  per  jaar. 
, to 21/. urcu, door  hot prov. bestuur: 

lo. het bouwon  eenc school eu het inrichten vun 
eeu gobouw voor  onder  wijzers wou ing tc ; 
2o. het bouwen van oene school cn het verbeteren 
van de ouderwijzers woning te Graft . Aanw. te Graft 
20 Nov. Bilj . mz. 22 Nov., vóór 3 uron; :io. het ver-
nieuwen vun den steenen duller  over  de -
riu g van den Schoter-vcenpolder  in dc u te 
Schoten; io. het driejari g onderhoud van dc haven 
beoosten het Oude-Schild op Texel. 

, door  het gemeentebestuur  van -
diwnadcel; hel van biuueu cu buiten  cn be-
hangen van dc onderwijzerswoning te . 

, 34 Vo>. 
, tc 10 ureu, door  liet ministerie van 

biuuenl. zaken, aan bet gebouw van hot prov. best.; 
lo. hot driejari g onderhoud van liet Nederl. gedeelte 
van het kanaal van Neuzen, bet zijkauaal naar  dc 
Axelsche Sussing enz. Aanwijzing 20 Nov. g 

ƒ86 ,800 per  jaar; 2o. het leveren eu storten vnu stceu 
tot herstel vau storm- cn winterschade ontstaan aan 
den westelijken ba vendam  Neuzen. Aanwijzing 
20 Nov.- g  9000; :io. het bouwen van een 
gcnietsclden kaaimuur  voor  oene losplaats aan het ka-
naal door  Zuid-Bcvcland to Wemeldinge. Aauwijzing 
20 Nov. g ; 4o. het verrichten van 
bagger  werk ia de buitenhaven van het kanaal door 
Walcheren te Vlissiugen; 5o. het baggeren vóór en in 
de buitenhaven van het kanaal door  Walcheren tc 
Veere. Aanw. van uo. 4 en 5, 20 Nov.; (io. t drie-
jari g onderhoud der c wegen, iu 1 nero. 

: perc. 1  pere. 2
/"5280, perc. 4 ƒ8340 per  jaar. 

, to 12 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zakcu, aan het gebouw van het prov. best.: 
het gedeeltelijk vernieuwen vnn dc Vilhorstersluis in 
de Bcrkel, gcm. Ahneu. . 

 te 12 uren, door  het prov. bestuur: het 
onderhouden van de gebouwen van het prov. bestuur 
en het huis bewoond door  den commissaris des -
nings te Zwolle, gcd. '77, in 2 perc. : perc. 
1 ^1505, perc 2 /55S. 

, te 12 uren, door  hef prov. bestuur: 
hot maken van eenig remmingwerk binnen cn buiten 
do schutsluis iu de afsluiting vau bet p bij 
Wotsingo ou het stollen van meerpalen. 

, tc 5 urcu, door  hot burgerlij k armbe-
stuur  : do lovoriog vau 'circa 2(100 u 25Ó0 sinks plan-
ken vau Canada-hout. 

 treri n .  uur  don oerstanuw. ingenieur: bet ver-
bouwen van hot verdedigingswerk bij  den n Uit-
weg ia dn stelling , in pcrccolcn (2c llcrbcst.) 

, 38> i , 
, te 12 uren, door  burg. en weth.: 

bet ophoogon en vernieuwen met het geheel verstra-
ten vsn een gedeelte van den straatweg uaar  de Al -
gemeene Begraafplaat*. Bilj . inz. 24 Nov., ter  secretarie. 

, tc 2 uren, door  bet prov. bestuur: het 
driejari g onderhoud van den , Cothergrif t 
en  instroom.. Aanw. 3 dagen vóór dc besteding. 

Xwelle, ten kantore vau notaris J. .1. , door 
de Ovcrijs. Vereen, tot ontw. van prov. Welvaart: het 
maken vau lessenaar*, verplaatsen en uitbreidin g van 
boekenkasten, nieuwe stoot gelegenheden, enz. 

, 33 Nav. 
. tc 12 uren, door  dijkgraaf en heem-

raden van het nmbachl c Vier , in 
het : lo. het amoveeren en reconstrueereu 
in 1877 van 300 . stceuglooiing, en het verboogen 
en verzwaren van dn dijkskrui n op de nommers 20 eu 
21 bewesten ; 2o. de levering van de 
voor  dit werk benoodigde njsinaterialeu. Aanw. 23 
Nov., tc 11 uren. 

, tc 1 uur, door  het departement vau oor-
log, ten dieuste van 's s magazijn vau geneesmid-
delen : de levering van verschillende benoodigd heden. 
(Zie no. 40.) 

, 3 . 
, te 11 uren, door  bet ministerie van 

koloniën, aan het koloniaal etablissement: de levering, 
in 75 perc, van: 2700 Eng. tons smeedkolon; 500 
idem cokes; ledergoed; 20,000 glazen veldflossclion; 
25,000 . blauwe baai; 5000 stuks wollen dekens; 
30,000 . blauk linnen; 75,000 . idem; sarongs cn 
spreien; sarongs; 25,000 stukjes wit band; 2800 . 
singel band; spinaalgareu; 2000 uaaizakjes; ÏUO.OOO 
losse halsdassen; .'(11,000 haarkammen: knoopen cn 
knoopplaatjes; 2600 . zijden lint voor  onderschei-
dingstcckcncu; 3000 , idem; divers aardewerk; 
houten kisten; blikken olicbusscn; divers koperwerk; 
brui n juchtleder; zeildoek voor  rijtuigbckleeding ; 
passement cn andere spoorwrgrijtuig-fournituren ; 6500 
kwnrtiermutsen; 1000 . circassiuune; ;(000 stukken 
ongebleekt imitatiekatocn; 1000 stukken bont katoen; 
15,000 . oogjesgocd; hangsloten en kurketrekkers: 
1000 paren sporeu; 20,800 blikken eetketeltjes; bol-
lantaarns en cilindcrglazcn, enz. enz. 

 trrrht , tc 2 urcu, door  dc maatschappij  tot expl. 
 Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: het 

makeu van cene keibcstraling langs het los -luding-
spoor  op het station Winschoten met bilbchoorouue 
werken , ton behoovii van den spoorweg — 
Nieuwcschans. Aauw. 20 Nov. g ƒ2400. 

, te 2 uren. door  het bestuur  der
terkeering van den cahiinitcusen polder, iu du directie-
keet : het maken van 750 1 rijsbcslag met vlecht-
tuinen eu O ' Vilvoordsolie steonglooiing herzet-
ten. Aanw. 23  25 Nov. 

w , » . 
 . te 11 uren, door  het bestuur  van het 

waterschap Willeskop c. a., in  /,wuau: het
ri g uiidcrhoud drr  4 watermolens met sluis, duikers, 
schutten cuz. van gen. waterschap. 

, te 2 urcu, door  burg.  weth.: het 
doeu vau Benige vernieuwingen, benevens de onder-
houdswerken aan de gemeentcgebouwen, werken en 
inrichtingen, gcd. '77. Aauw. 22 Nov., te 10 uren. 

i il.tc. 30 . 
. te 11 uren, door  burg. cn weth.: het 

graven vau een kanaal van e naur -
lands uitwnteringskuuiuil . Aauw. 22 eu 25 Nov., tel-
kens van 11—'i ureu. (llerbosteding). 

. tc 12 urcu, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken: het docu van groudboringen nabij  Baau-
hock, tur  plaatse der  ontworpen overbrugging van de 

, ten behoeve der  Staatsspoorwegen. 
. hij  den eerstaanw. ingenieur  te Gorinchem.

23 en 25  telkens tc 11 urcu. 
, te fi uren, iu den e : bet vertimme-

ren van cene burgorhuisiug aau de Nieuwmarkt, al-
daar. . bij  deu architect Boumun. 

\ i i j d : i i ; . . 
, tc 10 uren, door  het ministerie van 

binnenl. zakcu, aan bet gubouw van het prov. best.: 
het onderhoud  herstel van 's Uijkszccwcringen
tc Vlissiugen en vau die te Veere, ged. 1877, '78 en 
'79, in 2 perc. Aanw. 25  27 Nov. : pere. 
1 ƒ12,700, perc. 2  5400 per  jaar. 

, door  het gemeentebestuur: de levering 
van 100 stère macadam. 

, tc 12 uren, door  het ministerie  bin-
nenl. zaken,  het gebouw vuu het prov. best.: het 
begrinten van een gedet e vau den oostelijken dijk 
langs liet Apcldoornsche kanaal. g

f.r .nin..n , tc 12 uren, door  het prov. bestuur: 
let vorliuogeii van  gedeelte van deu weg Appin-
gedam -Oostwoldcrpohlcrzijl , gelegen tusschen dc op-
rede naar  de brug over  het groot scheepvaartkauaal 

 die naar  de brug over  het afwateringskanaal van 
d bij  Fnrmsuin, ter  lengte vau 500 . 

, te 12 uron, door  burg.  weth.: het bouweu 
eener  wouing voor  deu geneesheer. 

, 4 . 
c te 11'/, uren, door  het ministerie van bin-

nenl. zaken,  het gebouw van het prov. bestuur: 
het tweejarig onderhoud van de brug  bet t 
te Gouda. Aanw. 20 Nov. 

 . te 12 uron , door  de Nodcrlandsch-
Westfaalschc S -cginaatsehappij, in dc sociëteit 
l)e Eendracht, op den Zonucbrink : lo. bet leveren van 
G5,00o . gegoten ijzer  buizen; 2o. het leveren, 
iukepou cn niet chloorzink bereiden vau 48,000 stuks 
grenen dwarsliggers; :lo. het leveren van (1450 stuks 
eikenhouten dwarsliggers; 'to. het levereu van eiken-
hout voor  40 wissels. . op het bureau van den 
directeur-ingeuicur  tc Winterswijk . 

m : het maken vau eeu uiuuw gebouw voor  de 
studenten-sociëteit Phocuix. 

, ft . 
. tc 1  door  den burgemeester: het 

verbeteren der  uitloozing van de riolen op de -
kade, het vernieuwen vau dc afsluiting der -
gracht op het Willomsplcin  eenige audcre werkou. 

, . 
, te 1 , door  burg. cu weth.: het 

bouwen vau eenc school met woning ann de  01-
dcnburncvcltstnmt. Aanw. in loco op g 27 
Nov., des . van 10'/, tot ,

, . . 
, tc 12 ureu, door  het ministerie van 

binnenl. zaken,  bet gebouw van het prov. best.: 
lo. het driejari g onderhoud der  Westduincn op Schier-
monnikoog. g ƒ 7 30 per  jaar; 2o. eenige voor-
zieningen  den noogen wal cn daarbijgclegon dui-

 op Schiermonnikoog in '77. g ƒ2150. 
Aanw. van beide 2 cn 4 . 

Zw , te 12 uren, door  bet prov. bestuur: het 
onderhouden van dc aarde- cn vcrdiepiugswcrken van 
do t cu hare zijtakken over  77, in 3 perc. 
Aauw. 30 Nor. 

, . 
, tc 11'/, uren, door  bet ministerie rau bin-

nenl. zaken,  het gebouw van het pror . bestuur: 
bet éénjarig onderhoud dor  werken behooreude tot do 
veren te Willemsdorp en tc VGravendeel. Aauw. (1 
UT . g

, S . 
. , c, te 11 uren, door  het ministerie van bin-

nenl. zaken i het driejari g onderhoud van- en het doen 
van vernieuwingen en herstellingen aan de schutsluis 
te St.-Andhes met bijbehoorende werken. 

w i j d . , l a . 
, te 10 uren, door  het ministerie van 

binnenl. zaken, aan bet gebouw vau het prov. best.: 
het driejari g onderhoud van al de werken behooreude 
tot hot kanaal door  Zuid-Bereland. Aanw 9 en 11 

. g  33,850 per  jaar. 
' . - « . . e l », to 10'/, uren, door  het ministcrio van 

binnenl. zaken, aau het gebouw van het prov. best.: 
het driejari g onderhoud van de dichtingswerken vau 
het kanaal de c in en bij  bet fort Crèvecoeur. 
Aanw. tl on 11 . g /'75O0 per  jaar. 

, te 12 uren, door  burg. ea weth.: het 
doeu van eenige werken laugs de n en het ver-
broeden der , van de Vischbrug af tot 
aan de Wittepaardsbrug. A.nw. te 10 uron. 

, . 

, te 3 uren, door  den ontvanger  der 
reg. en dom.: het slechten van den hoofdwal tusscheu 
het verlengde der  Capucijneustraat en de voormalige 
Brusselschepoort, met het makeu en bepninen van ecu 
hoofdweg on drie verbindingswegen. Aanw. 10 , 
te 10 uren. 

Op late  te be .A l .  d. tum. 

. door  den architect . W. Veth: dc op-
bouw eener  villa, op een terrein gclegeu aan don 
Tweeden Singel. 

, bij . Akkerman: eene belangrijke vertim-
meriug en vergrootiug vau dc postorie der  rlerv . gein. 
Aauw. 25 Nov., Ui  uur. 

Alloop van Aanbestdiiigeii. 

, 25 Oct.: dc levering van ver  schillende 
beuoodigdliedeu aan het ministerie van n : 

Perc. 1, Waalklinkcrs : J. Verwaaijon . en Co., 
r 15,047.50; g Arntz. , ƒ 14,600; Burgers en V. 
Waaijcnburg, ƒ14 ,550; . rau e cn Zn., ƒ14,290; 
S. . van Wijck , /14.137.50; V. Noorden cuScliwcr-
zel, /12,116. 

l'erc. 2, idem: Burgers en V. Waaijenburg, ƒ 14,300; 
S. . van Wijck . ƒ 14,300; g Arntz , /"14,270; 
Vau Noorden en Scbwcrzel, /"12,883; T. J. Smits Jz., 
ƒ 11,817. 

Perc. 3, idem: Burgers eu V. Waaijenburg, ƒ 17,000; 
S.  van Wijck , ƒ 17,000; g Arntz , ƒ 10,850; 
Van Noorden en Schwerzcl, ƒ 15,900. 

Perc. 4, idem: Burgors en V . Waaijenburg, ƒ 17,300; 
g Arntz , ƒ17,250; V. Noorden on Scbweriel, 

ƒ15,525; T. J . Smits Jz„  ƒ 14,107.50. 
Perc. 5, gietijzer: G. . J . v. d. , /12.870; 

Wed. J. 0. c cn Zn., ƒ 10,306; G. v. d. Vliet. 
: W. Bcrnet eu Co., ƒ 9 6 1 2; VV. Boten en Zn , 

ƒ 9 5 1 2; B. J. Nijkerk , ƒ9338; . S. Stokvis cn Zu., 
/"9232.50; V. d. t en Punt, ƒ 8514.01. 

Perc. 0, hang- on sluitwerk: G. Beumers, ƒ 1730.25; 
W. n on Zn., /1689; J. r . Zanten en Co., 
ƒ 1444.03s; s en , ƒ 1428.55; . S. 
Stokvis en Zu., ' 1372.US; . S. . , ƒ 1254.48; 

. J. n dc Jongh, ƒ1192.80; S. Engcrs, ƒ 1072.70. 
Perc. 7, divers ijzerwerk: J. v. Zanten en Co., 

ƒ 338.62s; . , ƒ 272.15; ü. Beumers, ƒ 235.50; 
Gebr. J. A. en . , ƒ227.25: s cn -
weler, ƒ205 .00; O. Willem, en Zn., ƒ194.80; W. 

n cn Zn„  ƒ 169. 
Perc. 8, blik : . J. n de Jongh, /1490; Eitj e 

en Co., ƒ1398.30; . A. . / 1382.20; . S. 
Stokvis en Zn., ƒ 1305.23s. 

Perc. 9, lood: , "  cn Barlels, ƒ4040.S0; 
J.. J. Enthoven en Co., ƒ3896.20; A. 1). lian ' 
ƒ 3 8 5 4: e v. d. Voort,

, 

Perc. 10, zink: . , ƒ 1934; . J. n de 
Jongh, ƒ 1 9 3 0; Wed. G. s en Zn-, ƒ 1920; 
Eitj e on Co., /1906.80; Surie en , /*1S60; 

. S. Stokvis eu Zn., /182  : A. . , 
ƒ 1800. 

Perc 11, verfwaren: g en V. Zamcreu, 
 8073.52; C. F. . 
Perc 12, loodwit: W. n en Zn., ƒ 8022.50; 

Wed. , Block eu Braet, ƒ8250. 
Perc 13, idem: W. n en Zn., /8C22.50; Ooster 

en Co., ƒ 8 1 5 0; Wed. , Block on Braet. 
/ 7780. 

Perc 14, zinkwit : ü. v. n en Co., ƒ 2 9 4 3; . 
, ƒ 2 9 0 7; W. n en Zu., ƒ 2897.10. 

Perc. 15, menie: g cn V. Zamereu, 
/13 996.80; \ \ . n en Zn., ; C. F. 
Fleumcr, ƒ11 ,250; J. B. n en Co., . 

Perc 10, loodwit: W. u en Zn., /*  10,978.80: 
Wod. , Block ou Braet, ƒ10,5611; F. Prince, 
/10,410; Ooster  on Co., ƒ9798. 

Perc. 17, menie: W. u eu Zn. ,ƒ4892.50; 
C. V. Fleumer, /4S43.75; g en V. Zameren, 

ƒ 4550.80. 
Perc. 18, zinkwit : J. B. n cu Co., ƒ 2 0 4 0; (1. 

van n cn Co.. ƒ ]«02: W. n cnZn., /1950: 
. , ƒ1938. 
Perc. 19, lijnolie : Wed. J. E. de Boer  Jr . en Zu., 

ƒ 10,352.04; . Vlicgenthart. f 10,010: F. Alberdingk 
cn Zn., ƒ9216.36. 

Perc. 20, zeildoek: S. Planteijdt, ƒ8100; Jau Schaap, 
/SOOO; s Sypestejn Jr., ƒ 7 9 6 0; P. . n 
Sypestcvn, ƒ 7910. 

Perc. 21, karldoek: P. . s Sypesteyn, ƒ6575; 
S. Planteijdt, ƒ 0 5 2 5; s Sypesteyn Jr., ƒ 6500; ü. 
v. d. n cn Zn., ƒ6437.50. 

Perc 22, ravensdock: G. J. t en Co., 
; J. Elias, ƒ1140; V. d. Nicuwcnhuizen en 

Van Stratum, ƒ1090; A. J. ten e euZu.', A1065; 
J. van n en Co., ƒ1017; Vissors cn Eijcken, 

ƒ 987. 
Perc. 23, r  everdoek: J.Elias, ƒ 7 3 5; A. J. 

ten e en Zn., ƒ685; Vissers cn Eijcken, /678; 
.1. vnu n cn Co., /670. 

Perc. 24, preseuuingdock: V. d. n on , 
ƒ9935; . Schaap, ƒ 9 8 8 0: P. 11. s Sypesteyn, 
ƒ9870; S. Planteijdt, ƒ 9 8 3 0; s Sypesteyn Jr. , 
ƒ9675; A. van , /9550. 

Perc 25, pagaaiers: Wed. . C. Fcijnt en Zoon, 
ƒ 3 9 9 2; P. dc r  en Zn., ƒ2470. 

Perc 20, slocpriemen: P. de r  en Zn., ƒ 0 4 7 9; 
Wed. . O, Feijnt cn Zn., ƒ5518.50. 

Perc 87, roodkoper  aan platen : Surie en , 
/*8448.60; Geb. Abrahams, /8399.70; W. v. n 
cn Zn„  ƒ 8380.57s; . S. Stokvis en Zn., f 8292.60; 

. J. Enthoven cn Co., ƒ8223.75; . de s eu 
Zn., ƒ 8154.90. 

Perc. 28, geelkoper  aan platen: . J. Entborcn ea 
Co., ƒ 3 1 9 2; W. v. n en Zn., ƒ3063.18: -
ven cn Zn., ƒ3060.90; . S. Stokvis cn Zn., ƒ3029.55; 

. de s en Zu., ƒ3021. 
Porc, 29, huidkopcr: Surie en , a ƒ109.44; 

Gebr. Abrahams, a /108.80; W. v. n en Zoon, 
a ƒ108 .00; . J. Enthoven eu Co, i ƒ107.50; . do 

, en Zn , ii ƒ 100.60 per  100 kilo. 
Perc 30, idem: Surie en , i. ƒ 109.44; 

Gebr. Abrahams, ii /108.80; W. v. n ea Zoon, 
» ƒ 1 0 8 . 6 0; . J . Eatboven en Co.. h ƒ107.50; . do 

s en Zn , i. ƒ100.60 per  100 kilo. 
Perc 31, idem: Surie en , a ƒ109.44; 

Gebr. Abrahams, i. ƒ108.60; W. r . n en Zn , 
a ƒ108.69; . J. Eathoveu ea Co, i. ƒ107.50; . 

, ea Zu , a ƒ106.00 per  100 kilo. 
Pero. 32,  en soldeer  : Gebr. Abrahams, 

fll,029.35; . 8. Stokvis en Zn , f 11,527; W. ran 
n en Zn , ƒ 11,467.04; . J. n en Co, 

m,380; . de s en Zn , ƒ 11,851.80. 
Perc 33, compositie huidspijkers: 1). 8. . , 

ƒ 9 4 5; . J. Enthoven on Co, /840; . dc s en 
Zn , ƒ841.50; Siemons en Stuve, /888; l i . S. Stok-
vis en Zn, ƒ769.50; W. C. Pasteur  en Co, ƒ789. 

Perc 34, vouw- of kruisstocltjes: C. , 
ƒ1575; J. . Steenbergen, ƒ 1 8 3 3; J. Alphenaar, 
ƒ 1107. 

Perc. 35—39, drilling : J. A. de Booij  J r , ƒ36,380; 
W. » en Zn , / 32,288.25; J.  Elderink , 

ƒ24,750; J. F. Scholten cn Zn , ƒ23,650; Jansen en 
Tiianus, f 23,409.37s; . P. Gelderman en Zoon, 
ƒ23,100; Ankersmit en Co, ƒ 23,100; A. J.ten e 
en Zn , ƒ22,990; Arntzenius Jannink en Co, ƒ 22,825; 
Gebr. Scholteu, ƒ22 .330; c Stoomspin-
nerij  en Weverij  f 81,450; Almeloscbe Stoomspinnerij 
en Weverij, ƒ20,350. 

Perc. 10, drilling : u s cn Co, ƒ 3 2 1 0; G. J. 
t cn Co, ƒ2675; J. van n en Co, 

ƒ2514.50; A. J. ten e en Zn , ƒ 2 4 6 1; V. d. 
Nieuwenhuizcn cn Van Stratum, ƒ 2447.62s; Van Zee-
land en Co, ƒ2348.65; J. Elias, ƒ2318.65; Vissersen 
Eijckeu, ƒ 2188.16. 

Pcrc, 41, imitatie-katoen: W.' n cn Zoon, 
ƒ 20,790. 

Perc. 42, idem: W. n cn Zn , ƒ22,000. 

Perc. 41- 47, idem: Jansen on Tiianus, ƒ 83.262.37s; 
llilvers . Stoomspinnerij  en Weverij, ƒ73,987.70; Arnt -
zcnius Januink cu Co, ƒ71,144.50; 11. P. Geldcrnian 
enZn, ƒ70,789.10; Stroink cuBlijdcnstein, ƒ 70,516.20; 
Almeloschc Stoomspinnerij  en Wererij , ƒ68,695.80; 
J. F. Scholten en Zn , ƒ68,357.80; Gebr. Scholten en 
Co, ƒ00.044.53. 

Pcrc. 48, ongebleekt imitatie- eu vooringkatoeu: 
. 1'. Gclderman cn Zn, ƒ7350; Arntzenius Jannink 

en Co, ƒ 7 3 2 3; Stroink cn Blijdenstein, ƒ 7312.50; 
Ankersmit en Co , ƒ7299; Gebr. Visser, ƒ 7 0 3 5; Gebr. 
Schotten en Co, ƒ 6644.25; J. F. Scholten en Zn , 
/6413.25; Jansen cn Tilauus. ƒ6569.69. 

Pcrc 49, verbandkatoen: Jansen cnTilanus. ƒ5868.75; 
Gebr. Schotten en Co, ƒ 4 7 7 0; Arntzeuius Jannink 
en Co, ƒ 4 7 5 5; . P. Gelderman on Zn , ƒ4755; J. 
F. Scholten cn Zn , ƒ 1485; Stroink cu Blijdenstein, 

ƒ 4335. 
Perc 51, patentglazen: C. , ƒ 1 5 2 0; J . J . 

B. J. Bouvy, ƒ 1 3 6 0; W. n eu Zn , ƒ1080. 

Pcrc 52, lampeu en lantaarncn : s on , 
ƒ3787.90; C. , /31(10.80; Wed. J. C. .".ai-
ders cn Zn , ƒ2950.80; C. Schakel, ƒ 2 8 8 5; N. J. 
Creygbton, ƒ2375.80; S. Engers, ƒ2309.20. 

Perc. 53, divers leder: W. n en Zn , ƒ5870; 
W. P. v. Beugen en Co, ƒ 5 7 0 5; J. v. n en 
Zn , ƒ5301.50; F. . , ''5235; . ; 
Gebr. Slürmann, ƒ5053 ; G. , ƒ3581. 

Perc 54, houtsoorten: . n en Zn , ƒ2005.25; 
. , ƒ 1870; g en , 

ƒ 1649.55. 
l'erc. 55, bedkoctsen voor  hospitalen: Gebr. J. A. 

on . , ƒ0600; F. Vernimmen, ƒ5975; U. 
, ƒ 3 9 5 0; F. J. Wijnberg , ƒ3747.50; T.J.Scbolto, 

ƒ3547.50; J. . Arbciter , ƒ3525. 
Perc 56, idem: F. Veruimmen, ƒ0035: . , 

ƒ3938.501; F. J. Wijnberg, ƒ3747.50; T. J. Scholle, 
ƒ3572.50; J. . Arbeiter , /3525. 

Perc 57, bedkoetscn voor  kazernen : Gebr. J . A. cu 
. , ƒ 7 2 0 0; . llolz, ƒ 3 6 4 5; J. . Arbeiter , 

ƒ3504; T. J. Scholtc, ƒ3447; F. J. Wijnberg , ƒ3387. 
Perc 58, idem: . , ƒ3585 ; J 11. Arbciter , 

/3504; F. J. Wijnberg, ƒ 3 4 7 7; ï . J. Scholte, ƒ3447. 
Perc. 59, idem: . , ƒ 4 7 4 0, F. J . Wijnberg , 

/4710-. J . . Arbeiter , ƒ 4 6 6 0; T. J. Scholle, / 4636. 
Perc 60, bedkoetsen voor  officieren: Gebr. J. A. 

en . , ƒ 1 7 5 0; . , ; T. J. Scholte, 
ƒ1072; F.J. Wijnberg , ƒ1049.50; J. 11.Arbeiter. ƒ806. 

Perc. 51, brum werk: J. , ƒ 5 0 6 0; Ver-
eeniging tot n v. vlijtig e eneerlijkc vrouwen, 

, ƒ 3355. 
Perc. 62, idem: J. , ƒ5060; Veroeoigiug 

tot , ƒ3355. 
Porc. 63, kleedingtasscheu: J. F. Segers en Zn , 

ƒ7900: C. G. r . d. , ƒ 7800; T. . r.Griasven, 
ƒ7600; 1. A. de Booij  J r , ƒ7550. 

Perc. 04, idem: J. F. SegcrsonZn, ƒ7900; F. Pau-
wels, ƒ7640; T. . v. Grinsven, ƒ 7 6 0 0; J. A. de 
Booij  J r , ƒ7550. 

Pcrc 05, idem: J. F. Sogers on Zn , ƒ 7 9 0 0: T. . 
v. Griusven. ƒ7600; J. A. de Booij  J r , ƒ7550. 

Pcrc 63—65, kleedingtasscheu (gecombin.): J. A. de 
Booij  Jr , ƒ22,170; . . v. Grinsven, ƒ22,000. 

Perc. 66 , vcldransels: J. F. Segers en Zoon, 
ƒ 24,800. 

Perc. 67, idem: J. F. Segers en Zo, ƒ18,600; T. 
. v. Grinsven, ƒ17,970. 
Perc. 66 en 67, vcldransels (gecombin.): T. . v. 

Grinsven, ƒ41,930; J. A. de Booij  J r , ƒ41.790. 
Perc 68, reldransels: J. F. Segers en Zn , ƒ 84,300; 

T. . r . Grinsven, ƒ23,960. 
Perc. 69, idem: J. F. Segers en Zn , ƒ24,800; T. 

. V. Grinsven, ƒ23,900. 
Perc. 69 en 69, ) veldranscls: J. A. do 

Booij  J r , ƒ47,920; ' i \ . v. Grinsven, ƒ47,680. 
Perc. 70, riemen voor  veldflesschcn: J. F. Segers en 

Zn , ƒ18,000; J. A. de Booij  J r , ƒ7400; T. . v. 
Grinsven, ƒ 7000; J. v. n en Zu , ƒ6358.50; 
Gebr. Störmanu, ƒ 6000. 

Perc. 71, stormbanden voor  kwartiermutsen: y 
, ƒ8500: J . F. Gabil, ƒ 4 9 7 2; F. Smit -

mans, ƒ3480; J. A. de Booij  J r , ƒ 3 3 6 4; W. n 
eu Zn , ƒ3224.79; Broekman en Co, ƒ 3 1 3 2; J. ï . Se-
gers en Zn , ƒ2941.75 ; F. Panwcls, ƒ2900; B. Schül-
ler  en Zn , / 2691.80; J. W. , ƒ2505.60. 

l'erc. 78. blauw katoen: W. n en Zn. ƒ78,480. 
l'erc. 73, idem: W. n cn Zn , ƒ74,400. 
Pcrc. 74, idem: W. u eu Zn , ƒ64,079.40. 
Perc. 72—74 (gecombin.), blauw katoen i Arntzenius 

Jaauink ca Co, ƒ230,985; 11. P. Gelderman en Zn , 
ƒ230,129.60; Ankersmit en Co, ƒ220,376.80; Gebr. 
Scholteu en Co, ƒ210,110.80. 

Perc. 75, donkerblauw laken: (iebr. , 
ƒ4812.50; Van n cn , ƒ 4 7 7 5; J . J. z 
cn Zo, ƒ1718.50; G.Bogaers en Zn , ƒ 4712.50; P. en 

. Vreedo en Co, ƒ4650. 
l'erc. 76, grij s keperlaken: Van u en , 

ƒ15,000; Gebr. , ƒ15,600; P. en . Vrecde 
en Co, ƒ16,500; V. d. Bergh , ƒ15,500; 
li . Bogaers cn Zo, ƒ15,100; J. J. z en Zn , 
ƒ 15,000. 

Pcrc. 77, idem: Van n en , ƒ 15,600; 
Gebr. , ƒ 15,550; G. Bogaers cn Zn , ƒ15,400; 
V. d. Bergh , ƒ15,250. 

Pcrc. 78, idem: Gebr. , ƒ15,500; V.d. Bergh 
, ƒ15,500; G. Bogaers en Zn , ƒ15,400; 

Vau n eu , ƒ14,750. 
Pero. 79, idem: V. d. Bergh , ƒ 13,206; 

G. Bogaers cn Zn , ƒ 13,120.80; Van n en , 
ƒ13,120.80; Gebr. , ƒ 18,865.20. 

Perc. 80, idem: V. d. Bergh , ƒ 13,806; 
V. n en , ƒ 13,180.80; Gebr. , 
ƒ 12,993; G. Bogaers en Zn , ƒ 18,805.80. 

Perc. 81, idem: V. d. Bergh , ƒ 13,806; 
Van n en , ƒ13,180.80; G. Bogaers eo 
Zn , ƒ13,078.20; Gebr. , ƒ18,093. 

Pero. 88, idem: V. d. Bergh , ƒ13,200; 

Van u cu , ƒ12,865.20; G. Bogaers en Zn , 
ƒ12,780. 

Perc. 83, idem: V. d. Bergh , ƒ 13,206; 
Van n cn , ƒ12,865.20; G. Bogaers en Zn , 
ƒ 12,780. 

Perc. 84, lichtblauw, zwart cn rood uitmoustering-
laken: G. Bogaers cu Zu , ƒ3375; Van u en 

, ƒ3097; Gebr. , ƒ2830. 
Perc. 85, circassienne: G. Bogaers en Zu , ƒ 1 8 0 0; 

Van u en , ƒ1790. 
Porc. 86, donkerblauw grein: z cn Zn, ƒ5800; 

P. Clos en , ƒ5400; Van llartro p eu Zn , 
ƒ6375; c s en Co, ƒ5200. 

Perc. 87, idem: z en Zn , ƒ 5 8 0 0; P. Clos en 
, ƒ64004 Van llartro p cn Zn, ƒ 5 3 7 5; 

o s cn Co, ƒ5200. 
Perc 88, idom: z on Zn , ƒ5800; Van llartro p 

en Zn , ƒ 5375; P. Clos en , ƒ 5350; o 
s en Co, ƒ 5200. 

Pere. 89, idem: n Zn , ƒ5800; Van llartro p 
cn Zn , ƒ 5 3 7 6; P. Clos cn , ƒ5350; e 

s cn Co, ƒ5200. 
Perc. 90, idem: n Zn , ƒ 5800; Van p 

en Zn , ƒ 5375; 1'. Clos en , ƒ 5 3 6 0; e 
s en Co, ƒ5200. 

Pcrc. 91, borstelwerk: , S. de w en Zn , 
ƒ2119.50; J. 11. iluigeus cn Zn, ƒ 1741 50; Gebr. 
Jonkor, ƒ 1 6 5 0; A Zevenboom cn Zn , ƒ1648.50; A. 
de s en Zn, ƒ 1406. 

Pcrc. 92, idem: . Nijman.  6110. 
Perc. 93, halssnoeren en schouderpassanteu: J. A. 

de Booij  J r , ƒ15 ,853; J. v. d. , ƒ 12,670; W. J. 
van , ƒ12,614; A. van n en Zoon, 
ƒ 12,634. 

Perc. 94, gouden galou : . , ƒ8500; A. 
van u en Zu , ƒ 8 3 7 5; A. A. , ƒ8250; 
J. v. d. , ƒ 8 1 2 5; A. de Block, ƒ 8062.50; W. J. 
van , ƒ8051). 

Perc. 95, gouden rood kemelsharen galon: . -
mans. ƒ8876; J. A. de Booij  J r , ƒ8640; W. J. van 

, ƒ 8515; J. v. d. ,  8477.50. 
Perc 96, gouden gulon: . , ƒ 8 5 0 0; A. do 

Block, ƒ 8225; W. J. vau lleijiisbcrgon, ƒ8200. 
Porc 97, idem: . , ƒ8500; A de Block, 

ƒ8250; W. J. van , ƒ 8250; J. , 
ƒ 8125. 

Perc. 98, eetketels: ï . J.Scholte, ƒ 3 9 5 1; P. -
velt en Zn , ƒ3720. 

Perc. 99, idem: ï . J. Scholte, ƒ 3 9 5 1; P. t 
en Zn , ƒ3720. 

Pcrc. 100, idem: n en Aukes, ƒ3951; P. 
t en Zn , ƒ3720. 

Perc. 101, idem: n cn Aukes, ƒ 3 9 5 1: P. 
t en Zn , ƒ3720; >'. Pauwcis, ƒ3630. 

Perc. 102, idem: T. J. Scholte, ƒ4990; F. Pauwels, 
ƒ4620; . t en Zn , ƒ4620. 

Perc. 103, bont katoen: Twcntsche Bontweverii, 
ƒ18 ,984; c Bonlweverij, ƒ 17,080.40; W. 
G. J. liamacr  cn Co, ƒ17,648.21. 

Pcrc. 104, flanel; c s on Co,  4260|; V. d. Jiergh 
, f 4080; Van n en , ƒ 4 0 2 0; 

P. cn . Vroede cu Co, ƒ 3 9 0 0; n vau Gils, 
ƒ 8480. 

Perc. 105, kwartiermutsen: J. A. de Booij  J r , 
ƒ6400; J. F. Segers en Zn , ƒ 6 3 6 8; A. E. Nathan en 
Co, ƒ5312; J. W. , ƒ 5056. 

Pcrc. 106, idem: J. A. do Booij  J r , ƒ 6 0 6 0; J. F. 
Segers eu Zn , ƒ6000; A. E. Nathan en Co, ƒ5310; 
J. W. , ƒ1740. 

Pcrc. 107, idom: J. A. de Booij  J r , ƒ 6 1 2 0; J. F. 
Segers cn Zu , ƒ 0 0 6 0; A. E. Nathan cu Co, ƒ 5 4 6 0; 
J. W. , ƒ4740. 

Perc 108, idem: J. A. de Booij  J r , ƒ6240; J. F. 
Segers en Zn , ƒ6180; A. E. Nathan en Co., ƒ5340; 
J. W. , ƒ4740. 

Perc. 109. idem: J. F. Segers en Zn , ƒ 6 2 4 0; J .A. 
de Booij  J r , ƒ 6 1 8 0; J. W. , ƒ 4740. 

Perc. 110, idem: J. F. Sogers cn Zn , ƒ0060; J .A . 
de Booij  J r , ƒ 6 0 0 0; J. W. , ƒ4920. 

Perc. , idem: J. F. Segers en Zn , ƒ0180; J. A. 
de Booij  J r , ƒ 6 1 2 0; A. E. Nathan en Co, /5340; 
J. W. , '4920. 

Perc. 112, idem: J. F. Segers en Zu , ƒ 4 0 0 0; J .A . 
de Booij  J r , ƒ 3 9 6 0; A. E. Nathan en Co, ƒ3560; 
J. W. , ƒ3280. 

Perc. 113, divers gereedschap: W. n en Zn , 
ƒ13,210.20; J. van Zanteu cu Co, ƒ 13,084.49; s 
cu , / 12,992.90; . S. . , ƒ12,863.50; 
G. . J. r . d. , ƒ12,679.80; C. . 
ƒ 10,538.90. 

Perc. 114, idem: C. , ƒ 9779.50: -
ven on Zn, ƒ9135.50; G. . J. v. d. , ƒ7973.50; 
J. van Zautcn en Co, ƒ7937.57; s cn , 
/ 7750.50. 

Perc. 115, ijzeren ketels: C. , ƒ891.50; 
G. Beumers, ƒ 527; W. n cu Zu , ƒ 4S6; l l . . 
ƒ461 .50; J. van Zanten cn Co, ƒ452; l l . S. Stokvis 
en Zn-, ƒ389.90; s ou , 1397.50. 

Perc. 110, paklinnen: 11. , ƒ 1333.50; Bru-
ning en , ƒ 1 1 2 5; J. van u eu Co, 
ƒ 1 0 6 5; G. J. t ou Co, ƒ1005. 

Perc. 117, brandspuitslangen eu zuigbuizon : W. C. 
Pasteur  en Co, ƒ4931 ; . S. Stokvis en Zn , ƒ4613.68; 
A. Bikkers en Zn , ƒ4477.50; VV. n en Zoon, 

ƒ1159 .30; Peck en Co, ƒ4187.25; A. J. Schouten. 
ƒ 4125.20. 

Perc 118, napijpen: Smit cn Blok, ƒ 1602.60; . 
A. , ƒ 1527.84s; . S. Stokvis en Zn, ƒ 1487.64; 
V. d. t en Punt, ƒ1465 .595 ; Peck eu Co, 

ƒ 1462.82. 
Porc. 119, geldkisten: B. W. . Schmidt, ƒ 4 2 5 6; 

VV. n cn Zn , ƒ3037,; . Wolbers, ƒ 3136; . 
Traunboer  eu Co, ƒ 2392. 

Perc 120, idem: W. n on Zn , ƒ3708; A. J. 
Wilhelm, ƒ3494.80; C. F. Cramer, ƒ 3 2 0 7; . Wol-
bers, ƒ 2524. 

Perc. 121, koperen vlampijpen.- VV'. n en Zn , 
ƒ41,251.00; V. d. t cn Punt, ƒ 10,092.08s : z 
en Co, /39.859.30; Smit en Blok, ƒ 39,758; . A. 

, ƒ39,605; W. A. r . n en Zn , ƒ 39,577.71; 
Gebr. Abrahams, ƒ39,262.40; G. . v. l cn Co, 
ƒ38,998.62, . dc s eu Zn., ƒ38,554.38; W. C. 
en . de Wit , ƒ38,635; . S. Stokvis en Zn , ƒ 38,424 
V. d. Borg en Co, ƒ37,642. 

Porc 122, pijpen voor  distilleerketels: W. r . n 
en Zn , ƒ4657.50; . S. Stokris en Zn, ƒ4642.50; 
Smit cn Blok, ƒ4610.95; ü. . r . l cu Co, 
ƒ4580; V. d. t en Puut, ƒ4531.25; l l .A . -
pers, ƒ 4 5 0 0; z eu Co, ƒ 4353.75; . dc s en 
Zn , ƒ4345; W. C. ea . de Wit , ƒ 4 2 2 0; V. d. Berg 
en Co, ƒ4215. 

, 6 Nov.: hot maken van deu ouderbouw 
voor  cene ijzeren draaibrug op de Noorderhavi-n; 
minste inscbr. was V ran der  Wal, te , 
voor  ƒ6893. 

.1, 9 Nov.: het maken vau 2005 1 stoenglooi-
iog op den n bovendijk; minste inscbr. wss 
A. Bongaards, tc Zalt-Bommel, voor  ƒ7405. 

, 10 Nor.: het bouweu vau eene school 
met onderwijzerswouing in dc wijk ; 
ingek. 13 bilj , als: 
C. Bothof, to . ƒ 23,000 
J . r . d. Vlugt J r , . idem „  22,200 
B. Visser, „  Bareodrecht. . 20,700 

. Tieleman, „ , „  19.473 
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to n al,.. 
„ , 
„  idem 
„  Oversell ie,' 
„  Uselmonde, 
,, idem 
„  Geer  truidon berg, 
„  Uselmonde. 
„  Scliicdam, 

/ 18,534 
„  18,330 
„  18,236 
„  17,997 
„  17,930 
„  17,594 
„  17.400 
„  17,380 
* 17,110 

J. Staat, 
A. de , 
J. Smit A i . , 

 Wecrheim, 
C. Taselaar, 
P. Sliedrecht, 
A. J. Vermeer, 
J- v. d. lloiiwr , 
A . s Sr., 

l  10 Nov.. het dempen cn uiet buizen 
rioleeren van het slootje achter  de Wheere; gegund 
aan A. , 1e Purmerend, voor  ƒ3412. 

Buiium , 10 Nov.: het leveren en maken van ver-
schillende keiwegen en dertien, stuks gemetselde brand-
putten; ingekomen 9 biljetten, als: 

te Weesp, 
„  Utrecht, 
„  Naarden, 
„  Bussum, 
„  Amsterdam 
„  Bussum, 
„  idem 
u idem 
„  idem 

ƒ 11,359 
„  10,446 
„  9,449 
,, 9,116 
„  7,888 
,, 7,248 

7,190 
„  6,350 
„  6,200 

J. Vree, 
J. W. Vermaak. 
A. E. Nijkerk , 
J. Schothorst, 
J. , 
E. van r vratt-
G. , 
F. van Brceineu, 
T. B. Vrakking , 
gegund. 

Zwalle, 10 Nov.: het éénjarig onderhoud dor  Wil -
lemsvaart; ingek. 3 bilj. , als: 

. Bruins en A. . te Zwolle, f 5670 
W. Arntz , „ , „  5230 

. , „  Zwolle, „  5197 
, 10 Nov.: lo. het driejari g onderhoud 

der o burgerschool te ; minste 
inschrijver  was C . van Sorgo, tc , voor 
ƒ 418 per  jaar. 

2a het bouwen van cene liavonineesterswoniug na-
bij de Wettalnisen eu van een wachthuis nabij  de 
Oostsluizen tc Neuzen, hot verhouwen vau het maga-
zijn met waohl kamer  aau dc Oostsluizcn cn van eene 
sluiskuechlswuuing nabij  de Weslsluizen te Neuzen 
en vnu cene idem nabij  de benodcnsluis te Sas-vau-
Gcnt, in 3 pere.; minste inschrijvers waren: perc. 1 
B. den Exter  van den Brink , te , voor 
/>30  perc. 2 J. Bortou, te Biervliet, voor  /*5896: 
perc. 3 J. Sclicole , to Neuzen, voor  ƒ1240. 

c .  Nov: de bouw van S woningen 
onder  ééne kap, voor bet (iastliuisfonds; gegund aan 
A. Sikkeus, te , voor  ƒ9740. 

Aa»en,  Nov.: het driejari g onderhoud en verdere 
werken tcu dienste der n langs het 
Noord-Willemskanaal; ingek. 4 bilj. , als: 

. Wessels, tc Assen, ƒ 7540 
o Winters, „  idem „  6186 

m Winters, „  idem „  5790 
. e Jr. , „  idem „  5788 

 11 Nov.: liet maken eu stollen van gego-
len-ijzcrcn ponipkasten met pompen: ingekomen 2 bil-
jetten, als: 
A. t rade, tn Arnhem, ƒ 1534 
J. , Pothmaun, ., idem „  1425 

2o. het maken vau con gasleiding iu s Sacrum: 
ingekomen 4 bilj. , als: 
G. J. W. . te Arnhem, ƒ 340 
A. , „  idem ,, 332 
P. Noppen, „  idem „  237 
C. T. X. , „  idem .. 325 
No. 1 nog niet-, no. 2 wèl gegund. 

imaterclani, 15 Nov.: het makeu van 2 nieuwe zalen 
in den tuin van liet oude-maunen-cu-vrouwenliuis der 
Ned. . gemeente; minste inschr. warenSchelteina 
en , te Amsterdam, voor  ƒ21,239. 

, 16 Nov.: het leveren van ijzeren perron-
overdekkingen en ijzeren luifels voor de stations vau 
den spoorweg van rasoorocan naar , enz. enz.; 
minste inschrijvers waren . J. Entlioven cu Co., te 

, voor  r*35,297. 
Grave, 16 Nov.: het slechten van het bastion Blauw-

kop met dc courtiue ; het Tullen 
der vestinggracht vó'o'r dc ruchtorface van bnstiou 
Blauwkop eu de lloudsliaveu, benevens liet maken 
en begrinten van eeu nieuwen uitgang buiten de 
Brugpoort ; ingekomen 10 bilj. , als: 

llclzcn, 
W. . vuu , 

. . 
J. Fruyticr , 
J. van Oijen, 
J, . van , 
J. 11. Wcenink, 

. van , 
J. hamers, 
J . l i l d e n, 

te Geut, 
„ , 
„  Woetisdreclit. 
„  Utrecht. 
„ , 
„ , 
„  Groenlo, 
„  Escliaren, 
.. Grave, 
„  idem 

31,696 
14,099 
14,075 
12,969 
12,347 
11,990 

, 10,186 
, 9,600 
. 9,531 

9,438 

Vervolg r Berichten en . 

. 

Groningen. Er  worden hier  toebereidselen 
gemaakt tot feestelijkheden bij  gelegenheid der 
opening van den spoorweg Nieuweschans—lhr-
hove. t geschiedt vnn de zijde zoowel van pro-
vinciaal en gemeentebestuur , als van particulieren. 

n ziju voorgegaan door de Gro-
ninger  Vereeniging vun handelaren, die reeds de 
noodige overeenkomst hebben aangegaan tot het 
erlangen van een spec lal en trein voor niet minder 
dan 400 personen, bestemd om een bezoek aan 
Bremen te brengen. Al de plaatsen zijn reeds 
genomen. u spreekt ook van een officieel diner 
in de  op den openingsdag. n ver-
wacht eerstdaags de bekendmaking van de namen 
der offielaele Feestcommissie. e

 deelt mede dat dc plechtige opening zal 
plaats hebben op g den 27sten November 
en dat behalve andere autoriteiten ook de -
ters van Binnen- en Buitenlandsche Zaken zullen 
worden uitgenoodigd om bij  die opening tegen-
woordig te zijn. 

Een paar  dagen later  zullen de leden der  Ver-
eenigingen vau handel en nijverheid hier  ter  stede, 
die zich hebben aaneengesloten om de opening 
feestelijk le vieren, het voorgenomen uitstapje 
naar  Breinen doen. Als geene bezwaren tusscheu-
beide treden , zal men Woensdug den 20sten dezer 
van hier  vertrekken cn den volgenden middag 
terugkeeren. 

 lu de g van 14 
dezer  kwam in behandeling cen voorstel van dri e 

n tot wijzigin g van dc verordening op 
den afvoer en verzameling van fecale stoffen in 
de gemeente, uit welke wijziging zoude voort-
vloeien | dat onder  zekere voorwaarden en bepa-
lingen het vergund zoude zijn , fecale sto6en in 
beerputten te verzamelen. 

Na breedvoerige discussie werd het voorstel 
met 8 tegen 4 stemmen verworpen, en met alge-
meene stemmen aangenomen een voorstel vuu 
Burgemeester  en Wethouders, waarbij  vrijstellin g 
van de invoering van het kool-closelstelsel werd 
verleend aan de huizen buitendijks, wier  riolen 
in directe verbinding met de s staan. 

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

van genoemd Weekblad. 

T o t vo iu l n e g en u r e n 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

Advertentien. 

. 
Een bekwaam  kan geplaatst 

worden bij  de Aannemers der  kazerne, stallen enz. 
op t te

Onder overlegging der  noodige bewijzen van 
bekwaamheid, worden aanbiedingen ingewacht te 
Utrecht bij . J. VA N N . 

. 
Op  4  zal in het openbaar 

worden aanbesteed, in het  te 

e aanwijzing zal plaats hebben op g 
30 November, des namiddags ten twee ure, op 
het terrein. 

t bestek ligt ter  lezing van Vrijda g 24 No-
vember af, te  inliet  tc 

 in het  en 

in bet  te  in het

 te  in het

 te  in bet

 in  en is 

verder  verkrijgbaa r  tegen ƒ 3 bij  den Architect 
S te  en aan de Studenten-

Sociëteit te

Nadere inlichtingen worden gegeven te
door de Bouw-Commis>*ie, te  door den 

r . 

C. F. . 
. C. . 

Tu . . 

E 

. 
 EN S VAN

 zijn voornemens, op  den 0 
 1876, des namiddags ten  ure, ten 
e aldaar aan te besteden: 

Alles nader  omschreven in het bestek en de 
voorwaarden met de teekeningen die, op de ge-
wone dagen en uren, ter  lezing liggen op de 

 en liet

te  en ook voor  den prij s van 50 Cents 
verkrijgbaa r  zijn bij  Wed. P. VA N E 
en ZOON, s iu den  n". 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan ge-
mald Timmerhuis. e aanwijzing in loco xal plaats 
hebben op g den 27 November 1876, des 
voormiddags van lO'/ j  tot j  ure. 

E. . . 

TE 

Specialiteit van  ter  bewerking van 

Verwarming en Ventilering1 

VAN GEBOUWEN. 
e Ondergeteekenden bevelen zirb aan voor 

het leveren van
 door  middel van

 of

 54, 

. 

S &  C, 
l 111 li A  'EN van  en

 Zinken
 in gegoten of 

gedreven Zink ,  en
 van

 enz. 

k van . Specialiteiten in 
. , -

en . 

N VA N N 

levert op keur tot lage prijzen 

Glashaven . 

E N 

V A , 
;ft berigt (lat doer  haar tot eenige A (i E N T E N voor den 

verkoop van  zijn aangesteld: 

 Amsterdam
E T , 

door wie ook tot het  inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel 
 aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de liellweg N" . 3, te

Eenige Consignees voo d 

V A N N & . 

t  X . i i i . l l . h i . i l . SS, 

.  &, ZOON , 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

e uitgebreidste publicitei t i n Nederland: 

voor  Spoorwegen, Stoom- en Zeilvaart <-. a.. Fabrieken, -
ner ieën en Aanbesteding-en, 

hevat de olïleieele annonces der  hclangrijkste  en
 en  benevens aüe aankondigingen der z , -

en  der  der  Zuid -
 enz. n alle Spoorwegstations voorbanden, wordt  daaren-

boven op  Stations, en op onderscheiden plaatsen in  enz. aangeplakt. 
All o  en  van eenig belang in Nederland ontvangen een present-
exemplaar, terwij l de aankondigingen in  kosteloos in  worden ge-
plaatst. — Prij s f 5 per  jaar fr . pp.; in plano ter  aanplakking / . Vooi- de abonnés op

 is de  a J  p. j . , fr . p. p. en de exi. in plano ii ƒ 8 , 50 p. j . verkrijgbaar . Pi ijs 
der annonces 20 cents per  regel. Aboiineineritsvoorwaarden voor  annonces worden op aanvrage gesonden. 

Annonces worden aan het Bareau, , en bij  alle Boek-
handelaren aangenomen. 

e r  G. VA N , te
 zal, te beginnen op g den 7 -

cember 1876, 's morgens om 10 uur , aan de 
 nabij  ten verzoeke van de -

ren JAN VA N S en O . , publiek ü con-
tent verkoopen: 

 als: 2 van '25 en 1 van 35 
paardekrachteu.  van ü kub. me-
ters inhoud. 20 dito's van 4 kub meters in-
houd.  van 0 en 12 paar-
dekruchten , met toebehooren. — p. m. 

. gebruikte  met 
eindverbindingen eu haakbouten. — p. m. 

 1 bazen- en 1 
directie  lang 57 en breed  meters. — 
 houten  met woningen, smederij, 

magazijn cn toebeh. (oppervlakte rui m 200 
vierk . meters). — 14 stroogen of

 Een groote party
 en

enz. enz. 

Verder:  met toebeh.,
 etc. 

s uit de hand tc koop en dagelyks te 
bezien. Nadere inlichtingen geeft bovengenoemde 

. 

S &  VAN . 
, 

 55, . 

k „de e " 
 le

n zich aan tot het inrigten van
 en het geven van  voor  inrig -

lingen tot uitvoei-ing van Publieke Werken enz. 

 te

.  te . 
 en N van

voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten van 
 cn

 enz. enz. 

Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels > n 15.— 
dri e regels  » 20.— 

P l e y a i er  é\ Coaap, -
nifiiten in miirnt , gips,  Porllaiiil-Cniii-u t  ƒ 7.45 per  val 

i 
i 
e r k er h

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

Elfde . F». 48. Zondag 26 Novembe 1876. 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

t . . pe 3 maandcu f . u nbonncert zich voo

een jasranng. Afzonderlijk e s bij  vooruitbestelline 15 cent.. 

Al l e stekken en n te n u n 

de e te . 

: 

Van l 5 regel*  ƒ , verder  voor  eiken regel plaatsruimte 20 renti en 10 cent*, 
vooreen nommer  vnn het blad. Advertentien voor  het buitenland 25 cent*  per regel. 

EEN  NAA G VA N T 
G OVE N STAN

E T E . 

t is mij  niet bekend, of het
 op ver-

zoek van den heer  Van der s in uw blad is 
opgenomen, dan wel of de e dit uit eigen 
beweging plaatste. n ieder  geval echter  acht ik 
mij  genoodzaakt op tc komen tegen de zinsnede, 
waarin wordt gesproken over de berekeningen . 
die ik vroeger  over  poudretteber.iding in uw 
blad heb gegeven. 

k verzoek u die zinsnede hierbij  af te drukken, 
te vinden op de 2'  bladz., 3*  kolom, 2*  alinea 
van uw n°. dd. 12 Nov. . 

» e mogelijkheid om. door  middel 
uvuii den afgewerkten stoom der  luchtpompmacbine, 
«poudrette te bereiden, wordt door  vele, zooniet 
>de meeste mannen van het vak betwijfeld, en 

r aanleiding van het dooi mij  ingezonden stuk 
«in het weekblad  van 7 November 

5 (overgenomen o. a. door de
 van 9 r d. a. v.), ontstond 

 tusschen den heer A , r  (') bij 
t stooinwuzen en den heer Ue Bruyn , 

 een niet zonder  bitterheid gevoerde pennestrijd, 
, hoe nutti g hij  misschien had kunnen wor-

öden, indien geen der  partijen van wetenschap-
pelij k op persoonlijk terrein l algewekeu, de 

k niet veel verder  heeft gebracht. Ook...*' enz. 
n de eerste plaats is de aanhef geheel onjuist, 

daar  waarschijnlij k door  geen enkel vakman de 
J xal worden unUend, om door  mid-

del van afgewerkten stoom poudrette te bereiden. 
t werd dan ook nimmer door mij  en, voor 

zoover mij  bekend is, ook niet door  anderen ooit 
beweerd. 

Secundo, had het geschrijf tusschen e Bruyn 
s en mg zijn ontstaan  te danken aan het 

ingezonden stuk van den heer  Van der s van 
7 Nov, 1875, muar wel, zooals duidelij k uit mijn 
"  stuk blijkt , aun s brochure:

 Waarin 

deze bewering van heer  Van der s haar  grond-
slag vindt , is dus eenigszins duister. 

Tertio , deelt de heer  Van der s in zijn ver-
slag mede, dat de pennestrijd tusschen . Br. . 
en inij  niet ontdaan wus van bitterheid, voor  welke 
ongevraagde mededeeling de lezers dunk baar  zul-
len zijn, die de mij  naar  het hoofd gewoipen grof-
heden uiet opmerkten. Voorzeker  zijn alle per-
soonlijkheden in geschrijf over  zaken af te keu-
ren en kunnen altij d worden gemist. 

t neemt echter  de verdienste van het overige 
niet weg. Er  lag toch in. i . eenige verdienste 
in het aangeven van den eigenlijken stand van 
zaken, teneinde de gemeentebestuien te waar-
schuwen tegen s onjuiste voorstelling, als 
verkreeg men poudrette omniet. 

En indien de heer  Van der s overtuigd is 
van het verkeerde dat er  gelegen is in persoon-
lijkheden, dun ook had hij  zelf de mededeeling 
daarvan terzijde moeten laten, om alléén te let-
ten op de behandelde zaak: de poudrette berei-
ding. 

liii t was hier  de quaestie. 
Niet of er  soms pikanteri e of scherpte in een 

noot bestond. (Ook dat heeft zijne goede zijde.) 
n vergete niet, dat er  lezers zijn die bij  voor-

keur  verinaak scheppen in noten-nardighedeii, 
met voorbijgang van inhoud en logische redenee-
ring , die het onderwerp betrelfen, en welke in 
dit geval door den heer  Van der s wordt ge-
qualillceerd als:

liet doet mij  leed, waarde heer , 
zoo opeens mijn arbeid te zien verwezen naar 
de prullenmand, vooral daar uw gunstig oordeel 
over  mijn werk mij  den tegenoveigestelden weg 
had opgevoerd, en ook wij l ik werkelij k eenige 
uren ernstig aan dat onderwerp arbeidde. 

k meende zelfs, dat mijn werk ietwat had bij -
gedragen tot helder  inzicht in de quaestie en de 
vraag:  door mg eenigszins 
nauwer was begrensd. n één woord: ik leefde 
in de overtuiging:

 wij l ik steeds voor  oogen hield, dat: 
 poter

e heer  Vun der s zegt: 
» Binnen

 tg;

o
Juist 1 zeg ik , en daarom verzoek ook ik den 

(ij  Zegge; ud^.iraüt-iu^taienr . 

heer Van der , zijn oordeel nog eenigen 
tij d op te schorten. 

Onlangs verscheen s brochure: 7'oe-

k wensch u omtrent die brochure op een en 
ander te , dat met poudrettebereiding in 
verband staat. 

 zeg ik , omdat s redeneeringen 
geen aanspraak mogen maken op den titel van 
wetenschappelijk betoog, en dientengevolge geen 
behandeling  verdienen. Ook is de ruimt e 
van uw blad daartoe te beperkt. 

k stip dus alleen een en ander aan van het-
geen voorkomt in de blz. 24—28 van genoemde 
brochure. 

r  zegt (blz. 25, 1*  alinea): 
e heer n rekent (voor  eene 

nmachine van 53 ) slechts 80 kilo' s kolen, en 
niemand met het kolenverbruik van stoom niacin-
>nes in de practij k niet bekend, zou misschien 
"nog minder  rekenen (a). k voor mij  acht het 
»echter  veiliger, in begrootiugen van kosten van 
^bediening niet zoo kari g te zijn en geef liever 
wte veel dan te weinig op " 

r  juist daarom had r zijne beieke* 
ningen eenigszins ongunstiger  mueten inrichten. 

j  rekent eene machine met groot kolenver-
bruik , omdat hij  veel afgewerkten stoom behoeft, 
eu rekent onbehoorlijk weinig warmteverlies, op-
dat die afgewerkte stoom zoo heet mogelijk zij. 

r  doet het voorkomen alsof luj  het on-
gunstigste geval neemt. r  juist bet omge-
keerde is hier  liet geval. n hij  werkelij k 
ongunstig had willen cgferen, dan had hij  moe-
teu nemen eene zuinige machine met cen be-
hoorlij k warmteverlies tusschen ketel cn toestel-
len, en niet van het theoretisch uuntat calorién, 
dat de stoom in den ketel bevat, moeten aftrek-
ken  de in arbeid omge-
zette, om daarna het rusteerende aan de verdam-
ping te crediteeien. 

Zie, daarover zal ieder  werktuigkundige glim-
lachen en niet over het in rekening brengen van 
brandstof voor  overhitlin g van afgewerkten stoom, 
zooals r  beweert (blz. 122). 

e quaestie vau overhittiu g is, dunkt mg, dui-
delijk genoeg behandeld iu mijne stukken over 
poudrettebereiding. r  weerlegt mijne ar-
gumenten niet en schijnt te meenen, dat er  eenige 
argumentatie-kracht ligt in den hypothetischen 
glimlach eens werktuigkundigen. 

Verder zegt r nog .<>[/..  2.1, 2F alinea): 
»ha;ir de heer * niet de mogelijkheid be-

strijd t van het verdampen met afgewerkten 
| noch de hoeveelheid water  die met toe-

u d  met eene zekere hoeveel" 
uheid stoom kun worden verdampt,

n  24  1874

 (*), zoo zal ik het resultaat waartoe ik 
 il.ii.i l iu kom als bewezen Aannemen, onder ree-
 tilicati e eener  rekenfout (*), die niemand schijnt 
e hebben ontdekt." 

e r  kan beweren, dat
 is inij  een 

raadsel, eu acht ik mij  genoopt tot de vraag: 
wat dan  moet genoemd worden? 

Of wenseht luj , dat aan zijne apodictische uit-
spraken de titel van wetenschuppelijken betoog-
trant worde toegekend? 

Zi j  die keunis van de discussies hebben geno-
men, zullen voorzeker  hierover  anders oordeelen. 

r  wenseht, in tegenoverstelling met mgne 
stelling:  (hetgeen nu ouk door 
hem erkend is), de quaestie te behandelen, dut 
het verdumpen mut afgewerkten stoom voordee-
liger is dun afconderlgke verdamping, en dat is 
ook werkelij k eene logische vergelijking. 

Er moet dun echter  blgken, wat de ver 
damping met s toestellen kost, en ik be-
rekeude dat 1 k" . poudrette ongeveer 1.15 k\ 
kolen vereischt. Of dit cgfer  ongeveer  juist is, 
zal de ondervinding leeren. 

(]) e SeittnAiei t>p uijju c geringe kolenken&U is een-
voudig,  ltiili.i t ik beweer, dut eeue goctle machine 
met i'.iinkii  l . j  kilo verbruik t |>er  l'  en JUT uur, 
dau weet ik wat ik zeg. hu iudieu de heer r  zich 
tut in J wil weudcu, zal ik titmi U l van rubrieken ujiuoeiucn, 

r  dut gewicht kuleu eu , </,ijrhjk-<
Tot Zuuluug. . . . butttu! 

t}) e rekenfout wurdt door r  uiet medegedeeld, 
eu achijut ook weiuig; ter  xuke te doen. Alieen wordt daar-
door het getal rckeufuuUu dat ik aantoonde gebracht tot 
het wr.utiojf.gc cyl'tr : u ; 1. 

(*} e 04ideralrepiug t. vau mij. 

lk behandelde de quaestie voorloopig niet ver-
der, omdat ra. i . eerst moet uitgemaakt worden 
in hoeverre mijne zienswijzen juist zijn. 

k verneem, dat nu te t werkelij k pou-
drette wordt gemaakt. t zal dus nu de vraag 
zijn :

t is echter  alleen door  nauwkeurige proeven 
te bepalen, cn zullen alle nevenkosten moeten ge-
sommeerd worden om tot iets als een exact re-
sultaat te geraken. 

n zal daartoe hoofdzakelijk moeten letten: 
 op den juisten arbeid door de machine ge-

leverd , teneinde te bepalen: welken grand van 
economie door dc machine wordt bereikt in ver-
band met het verbruik t gewicht aan kolen; 

2° moet de invloed worden gemeten van den 
 of , die achter  den ketel 

is geplaatst. 
n bepale daartoe de hoeveelheid toegevoerde 

lucht en de temperatuur dei schoorsteengassen 
voor en achter  den SOOnomÜeT, en voor  de twee 
gevallen. dat ze gebruikt wordt of afgesloten is. 

j  moet ik wijzen op demogelijkheid, dat 
in beide gevallen hetzelfde gewicht kolen ver-
bruik t wordt en dus schijnbaar de verdamping 
kosteloos plaats vindt. En reeds nu waarschuw 
ik tegen deze vreemde conclusie, wij l ik gis dat 
zulke uitkomst later  zal worden gebruikt als ar-
gument. 

t is namelijk mogelijk, dat zonder
de temperatuur der  schoorsteengassen 5 0 0° be-
draagt en dus eeu groot aantal calorién
ontsnapt. Terwyl door het gebruik van den
vm'ser die gassen tot op 250° worden afgekoeld 
cn du» voor de poudrettebereiding worden dienst-
baar gemaakt,

 En juist daarom moet het  aan-
tal calorién, dat door den schoorsteen ontsnapt, 
zoo nauwkeurig mogelijk worden gemeten. 

r  rekent als winst al wat hij  utiliseert 
van hetgeen anders  (6), doch 
vergeet, dat de tegenpartij  liever  niets wegwerpt, 
al i.iist zij  daardoor het genoegen van

t spreekt toch vanzelf, dat een ernstig in-
genieur, bij  het ontdekken van den hoogen warm-
tegraad der  schoorsteengassen, naar  middelen 
zal omzien, om die wegvloeiende calorién te 
brengen ten bate van machine en ketel. 

, mynheer de , ik vrees reeds 
te uitvoerig geweest te zijn en haast mij  te ein-
digen, vooral wij l ik de quaestie voldoende toe-
gelicht acht. 

Ten slotte wensch ik echter  nogmaals op te 
komen tegen de opvatting, als zoude ik een te-
genstander zyn van s rioleering-systeem, 
dat uuj  voorkomt eeue reuzenschrede te zyn op 
het gebied van volksgezondheid, en ook uit een 
aesthetisch oogpunt hoogst verdienstelijk is, ter-
wyl de poudrettebereiding liet geheel nog uit-
neuiender  maakt. 

n eenmaal wordt aangetoond, dat het be-
reiden van poudrette rentabel is — en met het 
oog op den hoogen prys, dien r daarvoor 
zegt te kunnen realiseeren, schijnt dit volstrekt 
niet onmogelijk — zal voorzeker s sys-
teem de kroon wegdragen boven alle anderen , 
en zal hij  in ieder  geval eenmaal genoemd wor-
den onder de weldoeners der  menschheid. 

t de meeste hoogachting euz. 

. 
 20 November 1870. 

T VA N . 
t t hield op 14 dezer  eene zeer be-

langwekkende vergadering in het lokaal
 te , welke door  een zestigtal leden werd 

bijgewoond. r  de President Jhr. G. J. O. 
 zich buitenslands bevond, werd de ver-

gadering door den Vice-president N. T. s 
geleid. 

e notulen der  vergadering van 8 Augustus 
jl . waren gedrukt aan de leden medegedeeld in de 
leallevering van het  voor  1870—1877 , 
eerste gedeelte. r  niemand het woord ver-
langde te voeren, werden zij  voorgoed vastge-
steld. 

(*) lk voeg hierbij  een noot, waarvan gelukkigde pointe 
door  noten-jager, niet kau geapprecieerd worden, zonder  het 
ii rli.nul der  quucitie te begrepen. 

t in de tucht laten citenen vau warmte en het daarna 
-winaterig-terug-utiliaeercn daarvan, doet denkeu aan den 

man, die geuot auiaukte in bet opdeUen vau achatteu en 
daartoe guud eu edelateeuen iu ziju tuiu verborg, teueinde 
de auiigeuauie gewauwordiug vau bet vinden te  ge-

a werd door den Secretaris opgave ge-
daan van de sedert de vorige vergadering inge-
komen geschenken. 

e Voorzitter  liet daarop voorlezing doen van 
een van het lid J. Boelen . ingekomen 
schrijven, waarin hij  zijn ontslag neemt als lid 
der commissie voor de reddingsmiddelen langs de 
rivieren , met verzoek, dat van dit besluit mede-
deeling zal worden gedaan aan de Vergadering. 
Na kort e gedachtenwisseling vun het lid J. J. van 

k met den Voorzitter , werd goedgevon-
den, dat de d van Bestuur in overweging zal 
nemen, welk gevolg aan dit schrijven, dat eerst 
den vorigen dag was ontvangen, zal dienen te 
worden gegeven. 

Van den r van Binnenlandsche Zaken 
was een brief ingekomen, ten geleide van stuk-
ken van . Wittmunn , te Weenen, betreffende 
een meetrad en een curreometer. e stukken 
waren ter  tafel ter  inzage voor de leden. 

r  den r van den Waterstaat 
in d waren brieven ingezonden ten 
geleide van de gewone waarnemingen aan n 

, gedurende dc maanden Juli , Augustus en 
September 187G, opgemaakt door het lid W. 
Ph. de . e zullen als bijladen tot de 
notulen der  vergadering worden afgedrukt. 

Van de j  ter  bevordering van Nij -
verheid was het programma voor  187G ontvangen. 

t zal, voorzooveel noodig, ter  kennis van de 
leden worden gebracht. 

Aan de orde was de beraadslaging over het 
rappor t der  commissie, betrelfende de invoering 
van een normaal, grooter  sleenformaat hierte-
lande. Na een kort inleidend woord van den 
Voorzitter , bekwam het . Gosschalk het woord, 
die, namens de commissie, na een overzicht van 
de slotsom van haar  rapport te hebben gegeven, 
tot bestrijding overging van verschillende bewe-
ringen in cijfers, voorkomende in de

 van dat rapport , in het licht gegeven door 
eene commissie, benoemd door  heeren steenfa-
brikanten. 

e vorige spreker  werd ondeisteund door het 
li d G. J. , die de cijfers van hot rapport 
verdedigde, hetwelk daarentegen bestreden werd 
door het lid C. de Bruyn , die tegen verschillende 
berekeningen opkwam en eenige opmerkingen van 
den eersten spreker  wederiegde. 

t lid A. t zou wenschen, dat eene proef 
op grooter  schaal, dan nu geschied was, werd 
genomen, b. v. door  steenbakkers. 

t lid . E. F. van l nam hierop het 
woord, om vooraf zijne stem van tegen te motivee-
ren, wanneer, overeenkomstig liet slot van het 
rapport , de Vergadering tot het nemen van een 
besluit mocht worden uitgenoodigd. Ook hij  zou 
gaarne meer  nauwkeurige proeven afwachten, al-
vorens het t eene uitspraak deed, en wees 
in den loop van zijn betoog op de hoeveelheden, 
bij de bruggen te g en Bommel ver-
werkt . 

Ook de Voorzitter  achtte het, na het gehoorde, 
waaruit bleek dat er  vergissingen hadden plaats 
gehad in sommige berekeningen, gevaarlijk eene 
conclusie te nemen, en zou voorshands zich wil -
len bepalen tot dankbetuiging aan de heeren leden 
der commissie. 

Nadat het lid Gosschalk op verschillende punten 
had gerepliceerd, werd de gewone pauze ge-
houden. 

Na de heropening der  vergadering werden de 
beraadslagingen hervat, waaraan de heer t 
deelnam, die wilde, dat men de in Uuitschland 
bestaande Vereeniging van steenbakkers zou raad-
plegen, en het lid Ph. J. Waller , die het voor-
stel deed, dut de beraadslagingen in de volgende 
vergadering zouden wordt-n voortgezet cn zoowel 
de heer , die als steenbakker  deel van de 
commissie had uitgemaakt, als andere heeren 
steenbakkers uitgenoodigd, daarbg tegenwoordig 
te zijn. t voorstel word, ua korte bespreking, 
met meerderheid van stemmen verworpen. 

Tenslotte werd, naar  aanleiding van een door 
het lid Van l gedaan voorstel, besloten, aan 
eene meer  uitgebreide commissie een nieuw on-
detzoek op te dragen, en mitsdien thuns getn 
beslissing te nemen. 

r het lid .1. P. de Bordes werd een korte 
mededeeling gedaan over een boorwerktuig, om 
op geringe diepte te boren, door de heeren -
guusée en t te Parij s ten behoeve vau den 
spoorweg n geleverd, welk werk-
tuig , dat aan de aanwezigen werd vertoond, 
zeer  bevredigende uitkoinstuu had opgeleverd en 
door  spreker  zeer  werd uonbevoleu. 

http://il.ii.il
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t lid A. t gaf, met aanbieding van eene 
daartoe betrekkelijk e brochure, een overzicht van 
eene laatste door hem aan het t overge-
legde mededeeling over  de waterlocomotief, door 
eene afbeelding toegelicht, die tot eene kort e ge-
dachten wissel ing met het li d A . Ph. n 
aanleiding gaf. 

Van het lid J. . Pluim z was ontvangen 
eene bijdrage tot de theorie der  gewelven, toe-
gepast op bruggewelven van groote spanning, 
welk stuk om advies in handen van een Commissie 
was gesteld. 

t was mede het geval met beschouwingen 
van het li d J. . C. . de , over de bereke-
ning van het draagvermogen van brugbalken bij 
bluote ondersteuning der  uiteinden. 

t lid Ph. J. Waller  bekwam het woord en 
gaf eene zeer  uitvoerige en belangrijke mededee-
lin g over het opzetten van de draaibru g over de 

n te , door een vijfta l zeer 
duidelijk e teekeningen op groote schaal toegelicht, 
omtrent welke het lid A. t eene kleine opmer-
kin g mededeelde, waaruit bleek, dat de toestel 
zeer  goed werkt en in de werkelijkhei d er  niet 
soo gecompliceerd uitziet als op het papier. 

Omtrent eene door den heer J. J. F. Pennink 
ingezonden mededeeling, getiteld: het »polair  sta-
biliteits-diagram" , wordt het advies van een Com-
missie ingewacht. 

Op de vraag van den President of nog iemand 
iets had mede te deelen, vroeg het lid A. t 
nogmaals het woord en trad , naar  aanleiding van 
eenige opmerkingen, door het raadslid J. F. W, 
Conrad in eene vorige vergadering gemaakt, in 
eenige nadere vergelijkende beschouwingen van 
onie gewone schepraderen en die van Poncelet 
en Airy . 

t raadslid Conrad vestigde de aandacht op 
eene fabriek van ijzermenie bij , waar-
van de grondstof in ons land, met name in 
Gelderland, Overijsel en , wordt aange-
troffen , en wel in het ijzeroer. Volgens den heer 
Sanders van , directeur der  fabriek, zou deze 
ijzermenie boven die van Audrichem de voorkeur 
verdienen, en de heer  Conrad deelde mede, dat 
proeven, daarmede door de e -
Spoorwegmaatschappij  genomen, zeer  goed had-
den voldaan. 

t lid A. N. J. van s vestigde de aan-
dacht opeen soort van wol, uit slakken van hoog-
ovens door  doorvoering van lucht of stoom in 
den vorm van gewone watte verkregen , en als 
slechte warmtegeleider in verschillende fabrieken 
en voor  onderscheidene doeleinden gebezigd. 

e Voorzitter  wees nog op den grooten voor-
uitgang in de fabrikage van ijzer  in de laatste 
jaren en gaf eenige cijfers, waaruit bleek, dat, 
terwyl voor  betrekkelij k korten tij d stukken ver-
werkt ijzer  een maximum-gewicht van 600 . 
bereikten, thans, o. a. in de fabriek te Sty rum 
bij  Oberbausen, stukken worden vervaardigd tot 
van 3000 Pruisische ponden. 

Nadat een aantal nieuwe leden was aangenomen 
en verscheidene andere personen als zoodanig voor-
gesteld , sloot de Voorzitter  te rui m half vier 
uren de vergadering. 

J TO T G
. 

G . 
Vergadering van 17  1876. 

e Voorzitter  deelt mede, dat op voorstel van 
den Eere-Voorzitter  den heer  Burgemeester van 

, besloten is, aan de in 1877 te hou-
den tentoonstelling van door  ambachtslieden ver-
vaardigde werkstukken eenige uitbreidin g te ge-
ven , daarin bestaande, dat zij  zal opengesteld 
zijn voor  alle in de provinciën Noord- en -
land wonende ambachtslieden. n in die 
richtin g zijn bereids genomen. 

r  de Commissie van onderzoek der  dakpan-
nen uit de fabriek van de heeren . Usbrandsz 
en Zn. te m wordt rapport uitgebracht. 

e Commissie brengt hulde aan de zorg, die is 
besteed om den vorm en in-elkander-voeging zoo-
danig te maken, dat het naar-binnen-dringen van 
water als het ware onmogelyk schijnt. r  deze 
dichtheid der  aansluitingen kunnen er  ook geen 
vogels onder  nestelen, is het aanstrijken aan de 
binnenzijde overbodig en bestaat geen vrees voor 
opwaaüng, om welke genoemde redenen zij  het 
aanwenden ervan op landelijke gebouwen, schu-
ren, enz., aanbevelenswaardig acht. t insteken 
van enkele nieuwe pannen is door de dichtheid 
der  aansluitingen echter  aan bezwaren onderhe-
vig. r  ook mist men het gemak van de 
gewone e pan, om door het opschui-
ven van enkele een ladder  naar de nok te vor-
men, hetwelk vooral van groot nut is bij  brand 
in of bij  niet op zich zelf staande gebouwen. Om 
deze reden acht zij  voor  steden het gebruik der 

e pan preferent. e zwaarte der -
brandsz-pannen is iets meer dan die der  gewone 

, en de kosten der  eerste overtreden 
die der  laatste, zelfs dan nog, wanneer  daarbij 
een dakbeschieting wordt toegepast, welke om 
hare netheid en zuiverheid voor  woongebouwen 
de voorkeur  verdient boven een van binnen zicht-
baar  pannen dak. 

n behandeling komt de vraag: Welke onder-
vinding is er  opgedaan met het heien met stoom 
tussehen bebouwde terreinen, en waaruit moet de 
vereischte stuit der  palen blijken ? 

Op het eerste gedeelte der  vraag wordt ge-
antwoord , dat geen gevaar  voor  omringende ge-
bouwen bestaat, als slechts de Bteeds noodige voor-
zorgen genomen worden. Er  zijn er  zelfs, die het 
gevaar  geringer  achten, omdat de palen spoedi-
ger  worden ingeheid, waardoor de tyd, dat schok-
ken en tiillinge n nadeelig kunnen werken, zeer 
wordt bekort. 

t tweede gedeelte geeft tot verschil van ge-
voelen aanleiding. Enkelen willen den stuit bepaald 

zien op dezelfde practische wyze als men dit bij 
het heien met de gewone e stelling 
deed. Anderen geven de voorkeur aan het bore-
kenen van het draagvermogen met behulp der 

formul e 1 = 1 f— X „ \ Onvoorziene 
* L s

bijomstandigheden buiten rekening gelaten, is men 
dan steeds zeker van een goed resultaat. 

Een voorstander der  practische wyze van han-
delen zegt te hebben waargenomen , dat de zak-
kin g van den paal evenredig is aan de hoogte waarop 
het blok wordt opgetrokken. t wordt door een 
ander  toegestemd, ofschoon onder de opmerking 
dat deze ondervinding in stryd is met de wet van 
den vrijen val van lichamen, die bij  dubbele val-
hoogte viermaal sterkeren schok aangeeft. r 
bestaan dus omstandigheden die de helft der  kracht 
van den schok neutraliseeren , waarom wel een 
zekere grens zal bestaan voor de hoogte waartoe 
het blok moet opgehaald worden, om het volle 
nuttige effect er  van te verkrijgen . Wordt het 
boven die grens opgetrokken, dan is schade het 
gevolg er  van. 

Nog wordt mededeeling gedaan van een proef 
met een stalen veer. y was de buiging bij 
een zekere valhoogte =  Om cen buiging van 
2a te bekomen, moest de valhoogte viermaal 
grooter  zijn. 

Op de vraag, wat de reden zou wezen, dat bij 
winkelpuien, waar  lichtheid van vormen wordt 
gevorderd, de bijna algemeen gebruikte ijzeren 
stijlen en liggers niet gcmodeleerd, maar met 
hout bekokerd worden, is het antwoord, dat de 
laatste wijze van handelen veel minder  kostbaar 
is en minder  tij d van voortbrenging vordert. Uit 
een architectonisch oogpunt zou het in de verlangde 
vormen gieten van het ijzer  mede niet aanbeve-
lenswaardig zijn , dewijl het dan allicht zou kun-
nen gebeuren, dat men de hoofdvormen en ver-
sierselen van die puien, even gemakkelijk als gips 
en andere ornementen, volgens staalkaart zou kun-
nen bekomen, waardoor de nu nog heerschende 
afwisseling daarin waarschijnlij k voor cen goed 
deel zou verdwijnen. Ook werd er  op geweien, 
dat het bijna onmogelijk is rechte kolommen en 
dergelijken van gegoten yzer te verkrijgen . 

n betrekking tot het laatste punt wordt me-
degedeeld , dat bekwame vormers een kunstje 
kennen, hierin bestaande, dat zij  kolommen, die 
recht moeten zijn , met eenige bocht vormen. t 
kromtrekke n van het gegoten voorwerp ontstaat 
hierdoor, dat het gesmolten ijzer  in de onderste 
deelen van den gietvorm meer  samen wordt 
gedrukt dan in de bovenste, welke laatste, als 
meer  poreus zijnde, spoediger  afkoelen dan de 
eerste. Er  bestaat echter  een middeltj e om krom-
me kolommen recht te maken. e behoe-
ven zy slechts op haar  holle zyde licht gehamerd 
te worden, waardoor de deelen van het ijzer  al-
daar van elkander  verwijderd worden en het ge-
heel dus in lengte toeneemt. t spreekt echter 
vanzelf, dat het voorwerp daardoor in zijn samen-
stel wordt geschokt en veel van zyn sterkte ver-
liest. 

e vraag, wat aanbevelenswaardiger is, togen 
boven kozijnen te slaan of zware dorpels te ge-
bruiken , die geen vrees overlaten dat zij  door 
de zwaarte van het metselwerk zullen doorbuigen, 
wordt aldus beantwoord, dat daar  waar  voldoend 
zware penanten aanwezig zijn , togen bun nut 
hebben, dewijl zij  den last overbrengen op de 
daarvoor  bestemde punten, de penanten namelijk. 
Er wordt echter  aangevoerd, dat togen van groote 
spanning in dunne muren niet alleen zijdelings 
uitwijken , maar dit ook in den top buiten het vlak 
van den muur  trachten te doen. p wordt de 
quaestie gesteld wat beter  is, wanneer  penanten en 
muren voldoende zwaar  zijn , togen te maken of 
zware dorpels; waarop geantwoord wordt, dat het 
best is de keuze van constructieve omstandigheden 
te doen afhangen. n voegwerk kan bezwaarlijk 
een toog als de bedoelde worden gemaakt; by 
bepleistering en toepassing vnn architraven en 
lijsten echter  wel. t aanbevolen wordende 
stelsel om, evenals dit b. v. in Frankrij k en Bel-
gië geschiedt, de kozijnen geheel weg te laten, 
maar  door  betimmering der  openingen in het 
metselwerk met dekstukken, enz. te vervangen, 
wordt afgekeurd, op grond dat dit bij  de dunne 
moren, die wij  maken, niet raadzaam is. Onze 
kozijnen vervullen daarby een belangrijke rol , 
dewijl zij  tot de sterkte en het draagvermogen 
daarvan belangrijk bijdragen. 

Op de vraag, wat de ondervinding heeft geleerd 
omtrent het gebruik van Amerikoansch grenenhout 
in onzen gewonen huishouw, vooral met het oog 
op dat werk hetwelk geverfd moet worden, volgt 
eenige discussie, waaruit blijkt , dat het voor net 
en duurzaam timmerwerk aanbevelenswaardig is, 
dewyl het zich zuiver  laat bewerken en vooral 
steken en snijden. e bewerking kost echter  veel 
arbeidsloon, veroorzaakt door de vastheid ervan. 
n sommige deelen van Engeland wordt byna 

geen ander  hout gebruikt en dan veelal blank 
gehouden en vernist. Ten aanzien van het 
verven ervan wordt gezegd, dat dit bij  binnen-
werk met voldoende uitkomsten was geschied. e 
voorzorg was echter  genomen, het vooraf met ter-
pentijn te bestrijken. Er  bleek beschroomdheid 
te bestaan om het voor  buiten timmerwerk toe te 
passen, alsmede voor  het verven van de meer vette 
soorten van dit hout. Uithoofde nadere mede-
deelingen betreflende dit onderwerp werden toe-
gezegd , werd deze vraag aangehouden. 

t was mede het geval met de vraag, of het 
al of niet nadeelig is portland-cement met kalk 
te vermengen. Over het geheel werd dese ver-
menging, volgens verschillende aangevoerde, on-
gunstige practische resultaten, afgekeurd. -
tegen werd als uitkomst van een paar  proeven, 
genomen met een mengsel van gelijke deelen 
cement en zand cn van 1 deel cement, 1 deel 
sand en l / % deel kalk, vermeld, dat na vei steening 
de laatstgenoemde melange 1.7 kilogram per 1 

meer draagvermogen bezat, dan de eerstgenoemde. 
Omtrent dit onderwerp werd de mededeeling 

van nader te nemen proeven toegezegd. 

G 's . 

Jn de op 15 November  gehouden vergadering 
werd tot bestuurslid benoemd de heer G. . 
Bauer, waarna ter  kennisse van de Vergadering 
werd gebracht een schrijven van het Bestuur der 
Afdeeling , waarbij  wordt medegedeeld 
dat die aldeeling in het volgende jaar  voornemens 
is eene tentoonstelling te houden alleen van voor-
werpen, die tot den bouw, de versiering en de 
mcubileering van een woonhuis kunnen geacht 
worden te behooren, en wel geen andere dan 
die , welke door  ambachtslieden (met uitsluitin g 
van bazen of patroons) zyn vervaardigd. e 
prijskam p zal beperkt worden tot ambachtslieden 
wenende in de provinciën Noord-cn . 

t bestuur der e Afdeeling noo-
digt de afdeelingen cn de correspondenten van 
de j  in de genoemde provinciën uit 
111jiïr i  - medewerking te verleenen, teneinde in 
hunne standplaatsen cn omgevingen sub-commis-
sicn te vormen, tot het welslagen van het voor-
gestelde doel. 

Na eenige discussién wordt met algemeene 
stemmen besloten, dit plan te ondersteunen en 
wordt eene sub-commissie benoemd, bestaande 
uit de heeren G. . Bauer, . P. s en J. 
J. C. de Wijs. 

e heer  Saraber  deelt eenige bijzonderheden mede 
omtrent het Colosseum te , cen van dc merk-
waardigste gedenkteekenen der e bouw-
kunst. c plek, waar  het Colosseum staat, tussehen 
den berg Celius en Esquilijn , maakte vroeger 
deel uit van het paleis vnn Nero, het bekende 
"gouden huis" . r  Vespasiatius liet dit paleis 

, den grooten vijver  die het park ver-
sierde dempen, cn op die plaats het amphithea-
ter  oprichten, dat alle anderen in grootte en pracht 
moest overtreffen, om alzoo bij  het e 
volk de herinnering levendig tc houden nan deu 

, die op zoo schitterende wyze voor de uit-
spanning der  burgers van e gezorgd bad. 

n plattegrond heeft het Colosseum don vorm 
eener  ellips, waarvan dc groote as rui m 188 cn 
de kleine as rui m 157 meters lang is. Aan de 
buitenzijde voerden 80 arcaden tot twee even-
wijdigloopendc galerijen, vanwaar men, door  tal-
rijk e trappen en gangen, afzonderlijken toegang 
verkreeg tot de onderscheiden rangen, e in-
wendige open ruimte, strijdper k of arena ge-
naamd , diende tut dc voorstellingen van de gla-
diator-spelen en dierengevechten: zij  was 80 . 
lang cn ' . breed. t strijdper k was omge-
ven door een muur van ongeveer 50 . hoogte, 
die door  marmeren platen was afgedekt. 

t uitwendige van het gebouw bestond uit 
dri e rijen van 80 arcaden boven elkander, dc 
onderste met , de middelste met e 
en de bovenste roet e half-zuilen ver-
sierd. 

e verdieping boven deze arcaden, bijwijz e van 
attiek, was met e pilasters en een 
40tal vensters versierd. Tussehen elke twee pi-
lasters zyn dri e draagsteonen of consoles aange-
bracht tot rusting der  bronzen schoorpaten, die, 
door de kroonlyst gaande, tot het vastmaken dei-
katrollen dienden, waarmede het velarium werd 
opgetrokken. t velarium was een overdekkings-
zeil, dat bij  de voorstellingen den toeschouwers 
tegen de zonnehitte tot beschutting strekte. 

Onder het strijdper k bevonden zich de verblij -
ven voor de wilde dieren en de bergplaats voor 
de toestellen en machinerieën, die ten behoeve der 
voorstellingen benoodigd waren. 

e ordonnantie van dit kolossale gebouw, het 
welk zoowel uit- als inwendig versierd was met 
prachtige beeldhouwwerken, als: standbeelden, 
quadrigden of vierspannen, ornamenten enz., was 
eene vereeniging van den Griekschen zuilenbouw 
met het e gewelfsysteem, en vormde 
een grootsch en indrukwekkend geheel. 

n het jaar 72 nu Christus werd met den bouw 
aangevangen, en reeds acht jaren daarna, in het 
jaar 80, onder dc regeering van r Titus. 
was het reusachtige gebouw voltooid. 

e heer  Singels deelt den uitslag mede van 
genomen proeven met den extincteur, volgens het 
stelsel vnn Pasteur te . e extinc-
teur  heeft het voordeel, evenals die van , 
boven het oude stelsel, dat hij  niet voortdurend 
aan eene inwendige spanning is blootgesteld , het-
welk nadeelig werkt op de geheele inrichting . 

e vereischte spanning van het koolzuurgas komt 
eerst dim in werking, wanneer men den extinc-
teur bij  brand gebruiken moet. 

e inrichtin g van Pasteur is evenwel veel een-
voudiger, dan die van . e extincteur van 
Pasteur is gevuld met water en dubbelkoolzure 
soda; aan de bovenzijde van deu extincteur l l 
eene aan de onderkant gesloten looden buis in-
geschroefd, welke van boven in den cirkelvormigen 
wand en binnen de buis eene opening heeft, afge-
sloten met een kogel. e buis bevat gecon-
centreerd zwavelzuur. r  nu eenvoudig den 
extincteur om te keeren, ontsluit de kogel de 
opening en het zwavelzuur  vermengt zich met de 
dubbelkoolzure soda; men opent de kraan en het 
ontwikkelde gas drijf t de zwavelzure soda met 
kracht uit. e spanning in den extincteur  staat 
alsdan gelyk met 5 atmosferen. Extincteurs 
volgens het oude stelsel, kunnen met betrekke-
lyk weinig kosten veranderd worden volgens het 
stelsel-Pasteur. 

Naar  aanleiding van de gestelde vraag door 
den heer  Weinberg, of de rookkanalen van een 
schoorsteen met zachten of harden steen gemetseld 
moeten worden, ontstond eene belangryke dis-
cussie. 

 algemeen was men van gevoelen, dat een 
schoolsteen van harden steen gemetseld moet 
worden, omdat de zachte steen veel gemakkelijker 

het vochten het root in zich verzamelt, waardoor 
na eenigen tij d eene zeer  onaangename lucht ont-
staat in de vertrekken die verwarmd moeten wor-
den, en waarvoor  geen ander  geneesmiddel bestaat 
dan den schoorsteen al' tc breken cn opnieuw tc 
metselen, waaraan natuurlij k belangrijke kosten 
verbonden zijn. 

Ook vond men het raadzaam, den omtrek van 
den schoorsteen buiten het dak meerdere dikte 
te geven, en in plaats van een hal ven steen, één 
steen dik te metselen in goedverhardende specie. 

Engelsche verglaasde buizen, behoorlijk ontmet-
seld , werden voor  rookkanalen zeer  aanbevolen. 

Aankonilijfingen van Aanbestedingen. 

. ' -' Nav. 
, (e 12 uren, door  dijkgraaf cn heem-

raden van het ambacht c Vier , in 
het : lo. het amoveeren en recount ruceren 
iu 1877 van 300 . steenglooiing, cn het verhoogen 
en verzwaren van do dijkskrui u op de nommers 20 en 
21 bewesten : 2o. dc levering van dc 
voor dit werk beuoodigdc njsmatorinleu. 

, te 12'/  uren, door het gctnccntobcst.: 
lo. hot leveren vnu nieuwe glasgordijnen enz. iu het 
raadhuis; 2o. het verrichten vnn eeuige verfwerken in 
het raadhuis: .'io. hel driejari g onderhoud van kachels 
in gemcentegebouwou. 

Nijmegen, te 1 uur , door  de» dijkstocl van het 
polderdistrict , op het raadhuis: het 

n van cen nooduiaguzijn aan den dijk te Ncdcr-
Assclt. 

'a- l lage, tc l uur . door het departement, van oor-
log, teu dienste van 's s magazijn vau geneesmid-

 de levering vau verschillende benoodigdheden. 
(Zie no. -16.) 

, 2* , 
, te 11 uren, door het ministerie van 

koloniën, aau het koloniaal etablissement: de levering, 
in 75 perc, van verschilleude benoodigdheden (Zie 
no. 47.) 

, tc 2 uren, door de maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: het 
maken van eeno keibestriiling langs het los-cn lading-
spoor op bet station Winschoten met bijhehooreuue 
werkeu, ten behoeve van deu spoorweg 11 ar  lingua— 
Nicuweschans. Aanw. 20 Nov. g ƒ 2100. 

, to 2 uren. door het bestuur der  wa-
terkeering vau deu calumiicuscn polder, in do d'rcctie-
keei . het maken van 750 1 rijsbeslag met vlcclit-
tuiuen eu 800 *  herzet-
ten. 

VAeen-idag, 20 Nev. 
 le 11 uren, door het bestuur van het 

waterschap Willcskop c. a., in e Z wmiii : het zesja-
ri g onderhoud der  4 watermolens met sluis, duikers, 
schutten enz. vun geu. waterschap. 

Waddinxveen, te 11 uren, in het kofliehuis St.-
Joris: het bouwen van oene landbouwer!-woning, met 
schuur en hooiberg, in dc Putton. Aunw. door den 
architect Paul, vau Zevenhuizen, te 10 ureu, bijeen 
tc komen iu genoemd kofliehuis. 

Zijpe (Zeel.}, tc 12 uron, door het bestuur der  wa-
terkeering van deu polder  Bruinisse, in c : 
het leveren en verwerken van 200 scheepsions steen. 

, te 1 uur , door  burg. en weth.: het 
uitvoeren vuu grondwerken op hot Noordcrcilund tc 
Fijenoord. 

, door het ministerie vnn koloniën : scheeps-
gelegenheid voor den vervoer  naur  Batavia of Soera-
baia van 10,000 handstccnen vloertegels,  breed 
en dik 0.05  .. gezamenlijk gewicht p. m. 337,300 

stralingen, te 2 uren, door  burg. cn weth.: het 
doen van eenige Vernieuwingen, benevens do onder-
houdswerken aan dc gomceiitcgebouwcn, werken en 
inrichtingen, ged. '77 

, bij  A. Propstra , aau den Stat ions-
wsg: bet ophoogen van een perecel bouwterrein nan 
dc k te Ucereuvecu. Aauw. 27 Nov., te 
11 uren. 

, 30 . 
, tc 1' , uren, door het bestuur der 

waterkeering van dou calamitousen polder  Vliete, in 
dc t i het makeu vnn zinkwerken tot ver-
dediging van den oever  diens polders. 

, te lO'/ j  ureu, ter  secretarie vau Wonse-
radeel : het doen van graaf- en andere werkeu voor 
eeue inestvcrzauielploats te Wilmarsum. 

, tc 11 uren, door  burg. cn weth.  het 
graven van ecu kanaal vun c naar -

s uitwutcringskanunl. . 
'a-llage. te 12 uren, door het ministerie van bin-

nenl. zaken: het doeu vau grond boringen unbij  Bami-
hoek, ter  plaatse der  ontworpen overbrugging vuu de 

, ten behoeve der  Staatsspoorwegen. 
. bij  deu eerstaanw. ingenieur  te Gorinchem. 

, tc d urou, in deu : het vertimme-
ren van eene burgerhuizing aau de Niouwniurkt , al-
daar, lui . bij  den architect Boiimnu. 

, . 
, te 10 uron, door het ministerie van 

binnenl. zakeu, aan het gebouw van het prov. best.: 
het onderhoud cn herstel vun 's s zeeweringen ouz. 
te Vlissingen eu van die to Veerc, god. 1877, '7S en 
'79, iu 2 perc. Aunw. 25 eu 27 Nov. : pcre. 
1 /12,700, perc. 2/5400 per  jaar. 

, door hot gcm ecu to bestuur  ; de lereriug 
van 100 stère macadam. 

, tc 12 ureu, door bet ministerie vun bin-
nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: het 
begrinten van cen gedc<ltc vuu deu oostcliiken dijk 
langs bet Apeldoornsche kanaal. g /4500. 

, tc 12 uren, door het prov. best.: lo. 
het verhoogen vnn een gedeelte vnn deu weg Appin-
gedam— Uostwolderpolderzijl, gelegen tussehen de op-
rede naar do brug over bet groot schecpviiartknuual 
en dio naar do brug over het  vnu 

d bij  Farmsum, ter  lengte van 500 ; 2o. 
het verbeteren van den Singel weg  dc Ooster-
haven en den reod op den noordelijken kanaaldijk 
laugs het kanaal van Gromngcu naur . 

, to 12 uron, door  burg. cn weth.: hel bouwen 
eener  woning voor den gcueesboer. 

, te l~' . uron, door  het ministerie vau 
binnenl. zaken, aan hot gebouw vnu het prov. beat.: 
het bouwen van eene school eu ouderwijzerswouing 
te Stcggerda-Vierdeparten, gom. Weslstellmgwcrf. 
Aanw. 25 en 27 Nov. ) 

, tc 7 uron, duor het gemeentebestuur: het 
maken van den bovenbouw eener  ijzeren draaibrug 
over het kanaal bij  dc Posts teeg, aldaar. Auuw. 29 
Nov.. te 10 uren. 

g , 3
laamelag, te 1 uur, door bet bestuur  der  water-

keoring van dc calamiteuse polders , -
a en Eendracht, in de : bet mason 

eu zinken van 0740 1 zinkstuk van 2 rijslagen; het 
levercu cn verwerkeu vau 0725 schecpstons gewonen 

n steen cn 2400 sc hengist ons afval van 
n of n steen. Aanw. 2S Nor, 

'a-llage, te 2'/, uren, door  kerkvoogden der  Ned. 
. gemeente, in hot huis naast do : 

dc levering vau ccnigc houtwaren, benoodigd voor dc 
herstellingswerken aan de Grootokork. 

l , te 3 uren, door  burg. cn weth.: het bou-
wen van oene nieuwe school uldaur. 

, 4 . 
, te 11'/. uren, door hot ministerie ran bin-

nenl. /aken. aan het gebouw van hel prov. bestuur: 
liet tweejarig onderhoud vnn dc brug aan het t 
te Gouda. Aauw. 29 Nov. 

, te 12 uron, door de Nederlandsch-
Wcstfaalsche Spoorwegmaatschappij, in de sociëteit 

o Eendracht, op den Zotincbriuk : lu. het leveren van 
65,000 . gegoten ijzer  ann huizen; 2o. het leveren, 
inkepen rn met chloorzink bereiden van 48,000 stuks 
grenen dwarsliggers; .'lo. het leveren van 6450 stuks 
eikenhouten dwarsliggers; 4o. het leveren van eiken-
hout voor 40 wissels. . op het bureau vnn den 
directeur-ingenieur le Winterswijk . 

, in het Stntionskoffiohnis: het makon van 
cen nieuw gebouw voor  dc studenten-sociëteit Pboeuix. 
Aanw. 30 Nov., tc 2 ureu. 

Ntadakanaal, door den ingenieur der  Stadsvenen: 
de levering dor  onderhoudstiiulcrinlcn voor dc water-
werken en gebouwen vau dc gemeente Groningen to 

d e weer, Wildervank , Stadskanaal, Pekcla cn 
Ter-Apel, ged. '77. 

, bij . O. k : het ninovecrun eenor 
schuur cu het bouwen ccnor  vocstalliug, mot het uit-
voeren vau eenige verlimmcriiigen aau cu bij  dc liui -
ziuge bewoond door O. W. , te langweer. 
Auuw. 30 Nov., to l'/ j  uren. 

ninadaz, S . 
, te 1 uur, door den burgemeester: het 

verbeteren der  uitloozing van de riolen op de -
kade, bet vernieuwen vau de afsluitiug der -
gracht op het Willemsplein en eenige andere werken. 

, bij . . Vernist ra: het bouwen vun 
ccne nieuwe huizing cn schuur. Bestek ligt bjj  A. . 
Veenslra, uldaar. Annw. 2 , tc 2 uren. 

tVocundag, H . 
, lo 12 uren, door  kerkvoogden der 

. gemeente : hot afbreken cn vernieuwen der  kap-
en plafondwcrken on van het verder  opmaken van hot 
in- en uitwendige vun bet kerkgebouw. . bij  den 
secretaris van bet kerkbestuur  A. . Aanw. 
2 , vun 11—1 uur. 

m , te  uur , door  burg.cn weth.: het 
bouwen van eene school met woning aan dc Van 01-
denbnrncveltslruut. Aanw. in loco 27 Nov., vnn lO'/ j 
tot 11','] uren. 

, . 
'e-Beeea, te  uren. door  den ontv. der  registra-

tie cu domeinen, n t Parlement: het slechten van 
dc , dc courlinc , een 
gedeelte vau het bastion , het voorliggcuc' 
ravelyn met een gedeelte bedekten weg. alsmede het 
slechten vnu cen ravelijn niet een gedeelte aangren-
zeudcii bedekten weg, buiten do Viighternoort . tot het 
leggen van ecu aarden dam ter  vervanging van dc 

. Aunw. 4 , tc 11 uren. 
, tc 1 uur, door het ministerie van finuu-

cié'n: het bouwen van een post- en telegraafkantoor 
te Wormerveer. Aauw. 2 , te 12 uren.  llerbe-
steding.) 

. door dc comm. tot uitdeeling van wnrme 
spijzen uan on vermogend cn, bij  het lid G. . J. Broek-
hof];: o. a. de lovering van 150 . best grot"  kachel-
gruis. 

, S . 
, tc 12 uren, door het ministerie vnn 

binnenl. zake::, aan het gebouw van het prov. best.: 
lo. het driejari g onderhoud der  Westduinen op Schier-
monnikoog. g  per  jaar; 2o. eenige voor-
zieningen, beslaande in het aanbrengen van 2000 1 

zand, het leveren eu verwerken van 10,000 bossen 
stroo eu 5000 bossen Gunslerlandsch berkorij s aan don 
beogen wnl ea datrbijgelegen duinen op Boniennon* 
nikoog in '77. g ƒ2150. Aauw. vau beide 2 
eu 4 . 

, tc 12 uren, door hel prov. bestuur: het 
onderhouden vnu de aarde- cn vcrdiepiiigswerken vun 
de t cn hare zijtakkeu over '77, in 3 perc. 
Aanw. 30 Nov. 

, . 
, tc 11". uren, door bet ministerie vnn bin-

nenl. zaken, aan bet gebouw van het prov. bestuur: 
het ééujarig onderhoud der  werken behoorende tot do 
vereu te Willemsdorp cu te 's-Gm veudecl. Aauw. ti 

c g ƒ8050. 
, tc 12 uren, bij . : het 

bouwen vun een huis ten dienste vnu het Algcmem 
Arinfonds. 

. 13 . 
, to , uren, door  den directeur  en 

commandant «'cr  marine, ter  secretarie der  marine: 
lo. het opruimen vuu ccne houten beschoeiing en bet 
daarvoor  iiinken vnu een kaaimuur; 2o. het ontrekken 
en afwerken vnn ecu gebouw, bestemd voor  leerzalen 
cn werkplaatsen voor  machinist-leerlingen, benevens 
ccuigc bijbehooreudc werken nau dc poort der  werf 
cn het portierswuchthuis, alles gelegen op 's s 
werf, aldaar. Aauw. 4 . van 10-12 uren. 

Weenadag, 13 . 
, tc 11 uren, door het ministerie van bin-, 

ncnl. zaken: lo. het 3juri g onderhoud van- en hot doen 
van vernieuwingen en herstellingen aan de schutsluis 
te Sl.-Andrics met bijbelioorende werken; 2o. het doen 
van haggcrwerkcu tussehen het p cu peil-
paal 10, ter  aanvulling vau het o cn tot 
voortzetting der  verbrceding van deu . -
ming / 54,000; 3o. het doen vnn eenige werken tot 
normaliseering vnn deu Gelderschcn Usel bij  dc -
temerweide tegenover t tem, tussehen de kilomcter-
raaien 95 cu 9S. g / 12,850. Aunw. van beide 
laatste werken 9 cn 11 l)cc 

, S . 
, tc 10 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aan bet gebouw van het , best.: 
liet driejari g onderhoud van al do werken behoorende 
tot het knnanl door  Zuid-Bcveland. Aanw 9 en 11 

. g  per  jaar. 
, le 10', uren, door het miuisterie van 

binnenl. zaken, aau het gebOUW van bet prov. best.: 
het driejari g onderhoud van dc dichtingswerkeu van 
het kauaal tic e in cn bij  het fort Crèvecoeur. 
Aanw. y cn 11 . g /"5O0 per  jaar. 

'a-llage, te 12 uren, door het ministerie van ko-
loniën: dc levering op het eiland Java vnn 27,184 * 
houtwerken {American Fitch-pinc), ten bchocvo vnn 
den bouw der  Balnviuschc havenwerkeu. Bilj . inz. 14 

, vóór 12 uren, aan het departement voornoemd. 
, door hel hestuur van den Vcrecnigdc-

Biunenpoldcr van c on Spaarnwoude: 
het bouwen vnn een achtkanten windvijzulinoleu iu 
dien polder aan dc , Noord er-Spaar  ne, met 
een vlucht van 26 . 

UaeUte ln, tc 12 uren, door  burg. en weth: het 
doen van ccnigc werken langs de i on het ver-
breetlcu der , van de Vischbrug af tot 
aan de Wittepaardsbrug. Aanw. te 10 uren. 

, 11 . 
, to 3 uren, door den ontvanger der 

rog. en dom.: het slechten van don hoofdwal tussehen 
het verlengde der  Capucijnenstraat en dc voormalige 
Brussclschepoort, met het maken en bepnincn van een 
hoofdweg en drie verbindingswegen. Aanw. l'J , 
te 10 uren. 

On late  te bepalen datum. 
: hot verven van 20 arbeiderswoningen 

voor dc Verceuiging p u zelven", aldaar, op 
VVorkmansluat. Aauw. 27 Nov., te 11 ureu. Bestek 
ligt bij  den architect J. . Bruas. 

Leiden, door  burg. eu weth.: het bouwen van cen 
schoollokaal voor 600 leerlingen. 

Nlenwleuaen, door  burg cu weth.: het leggen vun 
cen kliukcrweg, ter  breedte van 3 , en voorzoovcr 
noodig vun dc ophooging der  aardebaan, met bijleve-
riu g vnn alle materialen, tot ccne gczumenhjko lengte 
van circa 14,500 , benevens bet maken eeuer  nieuwe 
brug over dc Steenwetcring (de o Brug genaamd i 
eu het leggen van 2 steenen duikers in dien weg. 

Alloop van Aanbestedingen. 

, S Nov.: het verhoogcu cn verzwaren van 
den vrocgereu i Ovorlaat, thans bandijk 
vnn het polderdistrict ; minste inschr. was C. 
Wijcr s , te /.evenaar, voor  /8100. 

Zuid welde, S Nov.: het bouwen van ecu niouw 
dwnrsgebouw, middelhuis, bij  schuur cu arbeiderswo-
ning; iugek.  biljetten, als: 
G. S. Sijlcma, te Picterzijl , f 18,432 
p. Wcslcrhof, „  Noordwnlde, „  18,369 
11 Wcslcrhof, ,, idem „  17,930 
J. v. d. Bos, „  Groningen, „  17,830 
Zeef, „  Aduard, „  17,495 
A. Benninga. „  Bedum, „  10,980 
A Pastoor, „  Stedum, „  16,444 
A. Gerdcs, „  Groningen, „  10,144 
T. , „  N-Pekela, „  15,681 
F. , „ , „  15,316 
11. , „  Zuidwoldo, „  13,789 
gegund. 

'a-llage, 10 Nov.: hot maken cn leveren van twee 
cokeswapens ten dienste der  goinccntcgasfabrick; 
minste inscbr. waren J. . van do Wcijer  en Zonen, 
tc , voor  ƒ 9 9 3. 

Akeralaet, 10 Nov.: lo. hot bouwen van een pas-
tori e voor de Chr. Geroform. gemeento; ingekomen 10 
bilj. , als: 
A v. d. Plas, te Nieuwediep, ƒ S509 

. , Alkmaar , „  7SS8 
. dc Groot. „ , ,. 7684 

G. Bouman, „  Wieringerwaard. „  7595 
N. v. d. Voort. „  Alkmaar , „  7551 
J. llolbach, „  Uitgeest, „  7160 

. , „  idom „  6790 
P. van , „ , „  6295 
J. ten , „ , „  6143 
W. ten , „  Akersloot, „  5750 

2o. het afbreken van een gedeelte eo bet bewoou-
baur  muken van het bostuan-btijvend gedeelte der  oude 
pastorie: ingekomen 6 bilj. , als: 

. dc Groot, te , / 700 
E. . „  Uitgeest, „  575 
W. ten , „  Akersloot, „  550 

. , „  Alkmaar , „  466 
N. v. d. Voort. „  idem „  360 
(j . , „  Uitgeest, „  250 
beiden grgund. 

i i i , 14 Nov.: de levering aan de artillerie-stapel-
en constructiemagazijuen van lo. 1065 . roodkoper; 
ingek. 4 bilj. , als: 
G. J. , te , / 109. 

. S. Stokvis cu Zn., „ , „  10S.90 
11. dc s en Zn., „  idem » 107.50 
ïj , J. Enthoven on Co., „ , „  105.95 

2o. 128 . Bunka-tin; ingekomen 3 bilj. , als: 
G. J. , te , ƒ 102.90 

. S. Stokvis on Zn., , , „  102.50 
. J. Enthoven en Co, „  's-Uage, „  101. 

beide per  100 . 
Sauda, 15 Nov.: dc levering vau 1000 * fijne 

puin, op het jaagpad langs de rivier  de Gouwe, in 
1S77; ingek. 3 bilj. , als: 
A. Slootweg, to , / 1999.99 
J. Fruytier , * Utrecht, „  1905. 
W. Stolwijk , „  Gouda, „  1399. 

, 16 Nov.: het leveren van ijzeren perron-
overdekkingen cn ijzeren luifels voor de stations vau 
den spoorweg vau Posoeroean uaar , euz. enz.; 
iugek. 8 biljcltcn , als: 
Union Acticn-Gcnclls. 

fii r  Bergbau, Eiscn-
, te , / 43,999 

Société Anonyme des 
Ateliers de n , „ , „  39,400 

J. . Nering Bögel 
cu Co., ,, , „  38,991 

1). A. Schreden cn Co., „ , „  37,980 
V. d. Zijpen en Charlior , .. , „  37,883 

j e Prins 
van Oranje, „  's-lla/.-, „  37,986 

('ail llallot en Co.. „  firu«sol, „  36,485 
. J. Enthoven cn Co., „ , „  35,297 

, 16 Nov.: lo. hot met n 
steen beslortcn vzn het gedeelte vooroever  tusscben 
dc peilraaicu 44 en 46, san de Oostwatering; ingek. 
6 bilj. , als: 
V. do Clcrcq, te Selzaete, / 3845 

. F. Willems, „  idem „  3839 
. Tholens, „  Neuzen, „  3820 

J. Tollenaar, „  Sliedrecht, „  36S0 
. vau e , „  Breskens, „  3533 

J. van Gelder, . , „  3508 
2o. het leveren van 170,000 stuks nieuwe straat-

klinkers; ingekomen 7 biljetten, als; 
J. Vorwuaijeu . en Co., te Arnhem, / 20.16 
1. v „ , „  17.80 
J. , „  idem „  17.4» 
W. van l'i- e en Zonen, „  idem „  17.13 
W. .le Jong Az., „  Sliedrecht, „  17.12 
C. . van Sorgc. „ , „  17. 
P. , „  Breskeus, „  16.36 
per 1000 stuks. 

, 17 Nor.: de levering van steenkolen ten 
dienste der  gemeentelokalen; minste inschr. was P. 
Broekhuizon, te , ii ƒ1 .38 per  100 . 

, 17 Nov.: het leveren en plaatsen van 
3 dukdalven in de nieuwe buitenhaven te : 
eenige inschrijver  was 1). Volker, te , voor 
f 4440. 

, S Nov.: ten dienste van de waterschap-
pen Themaat, c Vlaar cn : lo. het 
maken der  gehouwen voor hot te stichten stoomge-
maal aan don ; minste inschr. was W. Visser, 
to Papeudrecht, voor / 20,915. 

2o. het makou cn stellen van een stoomwerktuig, 
stoomketel, scheprad enz. voor  idem; minste inscbr. 
was de Aetiou-Gesellscliaft lssolbürger , vor-
mals J. Nering Bögel en Co., voor  ƒ9900. 

, 20 Nov.: het uitvoeren van eenige 
herstellingen aan de g over  de , 
nabij het station Anaa-Paulowna van den Noord hol-

landschen Staatsspoorweg; minste inscbr. waren Gebr. 
, te , vnor  /*  1807. 
, 20 Nor.: het éénjarig onderhoud van- eu 

het doen van herstollingen aan de gebouwen van de 
hoogeschool te ; minste inschr. was P. n 
den Bouwmeester, te , voor ƒ 22,633. 

, 21 Nov.: het maken en leveren van een 
ijzeren drijvend dok, voor  deu dienst der  marine in 

, met de levering dor  benoodigde bouwstof-
fen cn inrichtingen; ingek. 14 bilj. , waarvan 7 van 
onwaarde; do geldige wareu van : 
Christie, Nolet cn c 

, te , ' 951,000 
Nederl. Stoombootmaat-

schappij, „  idem „  865.C00 
P. , „  Amsterdam, „  S59.C00 

r  en , „  idem „  834,950 
Cail eu Co., „  Parijs, „  797,000 

. j 
e Schelde, . Vlissingen „  738,976 

. Fabriek van 
Stoom- en andere werk-
tuigen, „  Amsterdam „  781,000 
USiecht, 21 Nov.: het bouwen van een goederen-

en douaneloods met bijbehoorende werken op bet 
station Nicuweschans; ingek. 14 bilj. , als: 

. , te Eoxta, f 49,800 
A. tl . , „  Grootegast, „  44,976 

. . , „  't , . 43,700 
E . van der  Voort, „  Winschoten, „  42,600 
J. N. , „  Blijham, „  40,383 
J. van don Bos, „  Suthof, „  39,935 

. , „  Winschoten, , 39,583 

. Vos, „  Sappemeer, „  38,894 
E . , „  idem „  38,482 
11. van Tongeren, a , „  3~,SO0 
A . S. Schaafsma, „ , „  36,392 

. Bruins cn 
A. Blocks. „  Zwolle, „  35,340 
. A. J. Taverne, „ , „  35,4S9 

11. . , „  Nieuw-Pekela, „  35,361 
, 21 Nov.: het bouweu ccnor  kerk voor 

de . gemconto a. met geheelen toren, h. met een 
gedeelte van deu toreu; minste inschr. was Petorseu, 
tc , a. voor  ƒ32,250, h. voor  ƒ28 ,000; bet 
laatste gegund. 

'a-l lage, 22 Nov.: . dc uitvoering vaa worken tot 
voortzetting der  verbetering van den Gelderschcn 
Usol onder  dc gemeente Voorst, tussehen de kilomcter-
raaien 58 en 59; minste inschr. was N. A. vau den 
Berg, tc Pannerden. voor  ƒ4435. 

2o. idem tot verbetering vau dc , onder 
dc gemeente , tusschon de kilometerrnaicn 
212 en 213; minste inschrijver  was . , , 
voor ƒ S554. 

m , 22 Nov.: het maken van eene remise, 
een stalgebouw met smederij  en wagenmakcrij, ecu 
voorgebouw enz. op het terrein „Bremerlekc" , aan deu 
Overtoom ouder  Nionwer-Amstel, ingek. 24 bilj. , uls: 
J. (i. Bantjes, tc Amsterdam, ƒ 72,347 
G. . van , „  Voorschoten, „  71.104 
A. v. d. Berg. ,, Amsterdam, ,, 69,154 

. , w idem „  64,195 
Timmer eu Furstner, „  idem 63,800 

. . van , . idem „  62,380 
A. Panns, „  idem „  62,000 

. C. Schade, „  idem „  61,145 
A. Aalders, „  idem „  60,980 

. J. , „  idem „  00,900 
B. l ou . 

Schouten, „  idom „  60,500 
E. Slaap, „  idem „  60,500 
W. . van , „ , „  59,723 
Staal en , „  Amsterdam, „  58,984 

e Swaan cn , .. idem .. 58,487 
W. li . , „  idem „  58,222 
Schooueuburg cn , „  idem „  57,890 
W. van , „  Baarn, „  57,708 
1). Boer, „  Sliedrecht, „  57,533 
J. J. Visser, „  Nieuwer-Arostel, „  57,200 
.1. J . Boekboltz, .. Amsterdam, „  56,790 

. Timman, „  idem „  55,549 
J. C. v. d. , „  idem „  54,244 

. , „  idem „  52,950 
gegund aan . . 

, 23 Nov.: lo- het bouwen van eeno school 
cn het inrichten van een gebouw voor  onderwijzers-
woning te ; miuste inscbr. was Stroobcrg, 
voor  ƒ16,950. 

2o. bet bouwen oener  school en het verbeteren 
vnu dc oudcrwijzerswoning tc Graft ; minste inschr. 
was l man, voor  /"S455. 

3o. het vernieuwen van een steenen cl uil cr  over de 
g van den Schotcr-vccnpolder in dc -

verlaau te Schoteu; minste inschr. Wal Zuidhof, tc 
, voor  ƒ289. 

4o. liet driejari g onderhoud van de haven beoosten 
liet Oude-Schild op Texel; minste inschr. was W. 

, te Terschelling, voor ƒ 3678. 
5o, idem der n cn zeeweringen op 

Urk ; minste iuschr. was , te , voor 
/ 11,389. 

6o. idem der  duiuou op Terschelling; minste inschr. 
was Straut, le Torschellrug, voor  ƒ4875. 

'a-llage, 23 Nov.: de levering aan hot departement 
vau m a n u i: van licht zeildoek; miasto inschr. was P. 

. s Sypesteyn, te , voor  ƒ970. 
, 24 Nov*: het gedccltolijk vernieuwen van 

dc Vilhorstcrslui s in de  gem. Almen; minste 
inschr. was . J. , te Zulfen, voor  ƒ8130. 

Berichten en mededeelingen. 

. 

's-Qravenhage. Z. . heeft de volgende titels 
verleend : van ingenieur  voor het stoomwezen 
der  spoorwegdiensten aan: F. Ph. J. , 
thans algemeen opzichter  op het stoomwezen der 
spoorwegdiensten; J. . C. . de , thans 
opzichter  op het stoomwezen der  spoorwegdiensten ; 
van ryksopzichter  1ste klasse op dc spoorwegdien-
sten aan: A. J. , J. G. Starck en J. O 
Wencker, thans spoorwegopzichters lste klasje; 
van ryksopzichter  2do klasse opde spoorwegdien-
sten aan: A. van der  Quast, O. . J. Viveen , 
J. S. A. Noordendorp, J. . A. , W. . 
Eclljes en B. A. van , thans spoorwegopzich-
ters 2de klasse; van rijksopzichter  3de klasse op 
de spoorwegdiensten aan: A. . Vroeg, J . A. A. 
Jonkergouw, Jhr. W. van Andring a de , 

. Storm, A. . Stal, W. P. Verbeek en  du 
Croix , thans spoorwegopzieners 3de klasse. 

— r het Bestuur in Nederlundsch Oost-
e i« : 

Verleend: Een tweejarig verlof naar  Neder-
land, wegens ziekte , aan den ingenieur  2de klasse 
bij  den Waterstaat S. J. G. van Overveldt cn den 
architect 2de klasse J. C. Prins. 

Benoemd: tot opziener  lste klasse by het 

boschwezen op Java en , de opzichter  2de 
klasse . .1. te . 

Aangesteld. bij  den spoorwegaanleg Soerabaia— 
: als opzichter  3de klasse 

A. Bartel; als betaalmeester  W. E. J. Fagnotti 
pn A.  bij  dc spoorweg-opname Batavia— 
Bandong: als opzichter  3de klasse J. . Sesinkclee. 

Toegevoegd: aan den houtvester, belast met 
het beheer  over het boschdistrict Tagal—Peknlon-
gan, de benoemde adspirant-houtvcster A. E. J. 
Bruinsma; aan den houtvester, belast niet het 
beheer  over het boschdistrict Soerabaia—Pasoe-

, dc benoemde adspirant-houtves-
ter  J. . W. Surie. 

— Bij  beschikking van den r  van , 
is A. Coster, werkzaam aan dc e Fabriek 
van stoom- en andere werktuigen te Amsterdam, 
gesteld ter  beschikking van den Gouverneur-Ge-
noraal van Nederlandscb , om te worden 
geplaatst bij  den artillcrie-constructiewinkc l te 
Soerabaia, als meesterknecht smid-vuurwerker. 

— o Staats-Courant bevat het koninkljj k be-
sluit, wanrbij  ten behoeve van den spoorweg van 

n naar  Woerden, ten algemeenen nutte, ter 
uitvoering van dc concessie, aan de heeren J. P. 
de Bordes te 's-Gravenhagc en . . A. J. W. 
Baron Sloet te n verleend, ten name van 
de Spoorwegmaatschappij , wor-
den onteigend de eigendommen in de gemeenten : 
Oegstgeest, Zoeterwoude, . Alphen, 
Zwnmmerdam, Bodegraven , Barwoulswaarder, 
Waarder en Woerden, aangeduid in het plan en 
de kaarten, welke ingevolge art, 12 der wet van 
28 Augustus 1851 ter  inzage van een ieder  heb-
ben gelegen. 

— e Amst. Ct. verneemt, dat een der eerste 
financieele instellingen tc Parijs, zoo voor  zich 
zelve als voor een syndicaat van voorname ban-
kiers, aan de aanvragers om concessie tot droog-
making van het zuidelijk gedeelte der  Zuiderzee 
heeft aangeboden het vormen van het daarvoor 
benoodigde kapitaal; en voorts dat diezelfde vroe-
gere aanvragers zich andermaal tot de g 
nebben gewend tot het verkrygen van concessie 
op de voorwaarden, door  bovenbedoelde finan-
cieele instelling voorgesteld. 

 Ten behoeve van de in het 
volgend jaar  alhier  te houden e Ten-
toonstelling van t toegepast op Nijverheid, 
is door de g eene subsidie van  20,000 
uitgetrokken. 

ADVERTENTIEN^ 
bestemd voor  Opmerker gelieve men, tor  voor-
koming vnn oponthoud, te adresseeren aan de 

n G d a c t i o 
van genoemd Weekblad. 

X o t V r i j c i i i i v - n v o i i i l m - j ^ c n u r e n 
worden advertentien voor het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

 ES S VA
 zyn voornemens op nader  te berichten datum 

in het openbaar aan tc besteden,

U 

 ES S VAX
 zijn voornemens, op W-ensdag den 29 

November 1876, des namiddags ten 1 ure, ten 
e aldaar aan te besteden: 

Alles nader  omschreven in het bestek en de 
voorwaarden met de teekeningen die, op de ge-
wone dagen en uren, ter  lezing liggen op de 

 Secretarie en hot Stads Timmerhuis 
tc , en ook voor den prij s van 15 
cents verkrijgbaa r zyn bij  Wed. P. VA N WAES-

E en ZOON, Boekdrukkers in den Hout-
tuin , . 73. 

Nadere inlichtingen zyn te bekomen nan ge-
meld Timmerhuis. e aanwijzing in loco zal 
plaats hebben op Woensdag den 22 November 
1876, des namiddags ten 2" 2 ure. 

e r  G. VA N , te
pen, zal, te beginnen op g den 7 -
cember 1876, 's morgens om 10 uur , aan de 

 nnbij  ten verzoeke van de -
ren JAN VA N S en C°., publiek n con-
tant verkoopen: 

 als: 2 van 25 en 1 van 35 
paardekrachten.  van 6 kub. 
meters inhoud. 20 dito's van 4 kub. me-
ters inhoud.  van 6 paar-
dekrachten , met tocbehooren. — p. m. 

. gebruikte  met 
eindvei bindingen en hankbnuten. — p. m. 

 1 bazen- en 1 
directie  huig 7 ' / 2 cn breed 6 meters. — 
1 houten  met woningen, smederij, 
inagazyn en toebeh. {oppervlakte rui m 200 
vierk. meters). — 14 strooijen of

 Een groote parti j  bruikbare
 en

enz. enz. 
Verder  met toebeh.,

 etc. 
s uit de hand te koop en dagelijks te 

bezien. Nadere inlichtingen geelt bovengenoemde 
. 
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 — Zondag 26 November

 EN S 
VAN , brengen bij  deze 

ter  algemeene kennis, dat liet voornemen bestaat 
te verknopen in één perceel: 

e overgebleven
 en  afkomstig van 

den afgebranden kerktoren, 't welk ter  bezigti-
ging sal worden gesteld tot uiterlij k 15 -
ber  1876. 

e verkoop zal geschieden bij  inschrijvin g met 
gesloten billetten, om die in eene zittin g van den 
Gemeenteraad te openen. 

e hoogste inschrijver , mits niet beneden de 
getaxeerde waarde blijvende, zal als kooper  wor-
den erkend. 

e verkoop geschiedt a contant en de inschrij -
vingBbilletten moeten vóór of op boven aangedui-
den dag zijn ingeleverd. 

e 28 klokken van het Carillo n waren gegoten 
in 1669 door S , te

Openbare 

 ONTVANGE  der E en -
N te 'S-  zal op

 7  1876, des voormiddags ten 

11 ure, in het s  be-

woond bij . de Wed. VA N T aldaar, in 
het openbaar 

: 

e  verwerken hoeveelheden bedragen 
onder  anderen: 

Ongeveer 19,200 s Grondwerk. 
» 1200 o Uitgravin g der  Geul en 
B 300 * Bestrating met nieuwe . 

 besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 
t bestek ligt ter  inzage aan de kantoren der 

e en n te  en 
 en is aan laatstgenoemd kantoor, tegen 

betaling van ƒ ! per  exemplaar, te bekomen. 
e aanwijzing in loco zal gegeven worden op 

g 4 r 1876, des voormiddags om 
11  te beginnen bij  de Vughterpoort. 

J. . 

| AANBESTEDING . 
«  der  Gemeente

la l ,  187G, 's namiddags 
ten  ure, in het openbaar ten

n tegen betaling ter  Secretarie .er. 
krygbaar . 

. 
Op  4  zal in het openbaar 

worden aanbesteed, in het  te 

e aanwijzing zal plaats hebben op g 
30 November, des namiddags ten twee ure, op 
het terrein. 

t bestek ligt ter  lezing van Vrijda g 24 No-
vember af, te  inliet  te 

 in het  en 

in bet  te  in het

 te  in het

 te , in het

 en in , en is 

verder  verkrijgbaa r  tegen ƒ 3 bij  den Architect 
S te  en aan de Studenten-

soc ië te it te

Nadere inlichtingen worden gegeven te
door de Bouw-Comrais'de, te  door den 

r . 

C. F. . 
. C.

Tn . . 

E 

. 
 EN S VAN

 zijn voornemens, op  den 6 
 1870, des namiddags ten 1 ure, ten 
e ulduar  aun te besleden: 

Alles nader  omschreven in het bestek en de 
voorwaarden met de teekeningen die. op de ge-
wone dagen en uren, ter  lezing liggen op de 

 en het

te , en ook voor  den prij s van 50 Cents 
verkrijgbaa r  zijn bij  Wed. P. VAN WAESBEBGE 
en ZOON, Boekdrukkers in den  n°. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan ge-
meld Timmerhuis. e aanwijzing in loco zal plaats 
bebben op g den 37 November  1870, des 
voormiddags van  tot 11% ure. 

k „de e " 
 &

Vervaardigen  teven, voor 
itooiukracht ingei ïgt

 voor  het under  water  afzagen van palen, enz. 

. 
Aanbesteding. 

Op  4  1876, des mid-

dags ten twaalf ure, in het gebouw der  Sociëteit 
i i i ' . i : i , op den Zonneblink te

e inschrijvingsbilletlen moeten uiterlij k vóór 
l uren des voormiddags van den dag der  beste-

ding, vrachtvri j  worden ingezonden of bezorgd 
aan het Bureau der j  te

n worden gegeven op het Bureau 
van den r te Winterswijk, al-
waar tevens het beslek op franco aanvrage en 
tegen betaling van ƒ 0 . 2 5, van af den 18 Novem-
ber e. k. verkrijgbaa r is. 

e . 

 den 10 November  1876. 

. 
Aanbesteding. 

Op  4  1876, des mid-

dags ten twaalf ure, in het gebouw der  Sociëteit 
E , op den Zonnebrink te

e inschrijvingsbilletten moeten uiterlij k vóór 
elf uren des voormiddags van den  der  beste-
ding, vrachtvri j  worden ingezonden of bezorgd 
aan het Bureau der j  te

n worden gegeven op het Bureau 
van den r te  al-
waar tevens het bestek op franco aanvrage en 
tegen betaling van ./ 0.25, van af den 18 Novem-
ber e. k. verkrijgbaa r is. 

e . 

 den 10 November  1876. 

. 
Aanbesteding. 

Op  4  1870, des mid-

dags ten twaalf ure,  bet gebouw der  Sociëteit 
E , op den Zonneblink le

e inschrijvingsbilletten moeten uiterlij k vóór 
elf uren des voormiddags van den dag der  beste-
ding, vrachtvri j  worden ingezonden of bezorgd 
aan het Bureau der j  tc

n worden gegeven op het Bureau 
van den r te  al-
waar tevens het bestek op franco aanvrage en 
tegen betaling van ƒ 0 . 2 5, vau af den 18 Novem-
ber e. k. verkrijgbaa r

e . 
, den 10 November  1870. 

. 
Aanbesteding. 

Op  4  1876, des mid-

dags ten twaalf ure, in bet gebouw der  Sociëteit 
E T  , op den Zonneblink te

e inschrijvingsbilletten moeten uiterlij k vóór 
elf uren des voormiddags van den dag der  beste-
ding, vrachtvri j  worden ingezonden of bezorgd 
aan het Bureuu der j  te

n worden gegeven op het Bureuu 
van deu r te , al-
waar tevens het bestek op franco aanvrage en 
tegen betaling van ƒ 0.25 , van af den 18 Novem-
ber e. k. verkrijgbaa r is. 

e . 

 dan 10 November  1876. 

.  &, ZOON , 

Eenige Consignees voo d 

V A N N & . 

 U3/1XB,

J U
Grovostifici te Amsterdam. 

r , N". 25. 
t duel dezer j  i^  woderkerrige verzekering der , naar  evenredigheid van 

ieders deelneming, tegen alle schade door het breken vau Spiegelruiten, Spiegels en andere groote 
ruiten , veroorzaakt dooi ongeluk, kwaadwi l l igheid , st raatrumoer , , of andere on-
gevallen. 

e voorwaarden van Verzekering, in het Prospectus vermeld, zijn met de noodigo inlichtingen 
gratie verkrijgbaa r ten e der j  eu bij  do Agenten. 

E N 

V A E , 
geeft berigt dat door  haar tot eenige A G E N T E N voor  den 

:ï* !S' ' : verkoop van T in brooden zijn aangesteld: 

S &. C".  Amsterdam
E T &. C". tc , 

door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor  geheel 
 aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabr iek , Beltweg N" . 3, te

E . 

levert op  tot lage prijzen 

A U G U ST , 

Glashaven 12, . 

e uitgebreidste publicitei t i n Nederland: 

bevat de offirii-eh *  annonces der  belangrijkste Stoomvaar ten. Booten en Zei lschepen, Fabr ieken. 
n eu Aanbestedingen, benevens alle aankondigingen der l z , Ned. -

 Centraal Spoorw . der . tot Exp lo i t , van Staatsspoorw.. der  Z u i d 
. enz. n ulle Spoorwegstuiions voorbanden, wordt E S daaren-

boven op E Stations, en op onderscheiden plaatsen in A m s t , . 's e eni. aangeplakt. 
All e . S o c i ë t e i t en en n van eenig belang in Node 
exemplaar, terwij l de aankondigingen in E S kosteloos iu T  worden ge 
plaatst. — Prij s f 5 per  jaar fr . pp.; in plano  auiplnkkin g ƒ 0 , 5 0. Voor de abonnés op T 

 is de G id s ïi  1 p. j . , fr . p. p. en de exx. in plano n ƒ 2 , 50 p. j . vei krygbaar. Prij s 
der annonces 20 rents per  regel. Ahoiineinciitsvuoi waarden voor  annonces wurden op ;uinvru« e gezonden. 

Annonces worden aan bet Bureau, e Nieuwstraat 6. te 's Gravenhage, sn bij  ulle Boek-
handelaren aangenomen. 

Openbare aanbesteding op Vrijda g den loden 
r  1870, des middags ten 12 ure, voor 

de levering op het eiland Java van  ku -
bieke s N (Amer ican 
P i t ch Pine), ten behoeve van dun bouw der 
Bataviascbe havenwerken. 

e voorwaarden van aanbesteding liggen ter 
inzage bij  het

e bestekken zijn , zoolang de voorraad strekt, 
tegen betaling te verkrijgen bij  den Boekhande-
laar N U8 , tc 's Hage. 

e inschrijvingsbilletten behooren vóór -
derdag den 1'ïden r  1870, des middags 
ten 12 uur ,  ingeleverd te zijn bij  het 
voornoemde

S & . 
in , 

Straatkei jen, Por t land-Cement, 

 en UAOAZU N van Waterpas- en 
t instrumenten. alle aooilen van 

Equerres, Bakens, gcyktc . 
Teekengereedschap, enz. enz. 

E. . . 

. 

machines ter  bewerking van Specialiteit van 
metalen. 

Stoomwerktuigen volgens de beste con-
structies. 

 en schetsen up aanvrage. 

F. W. T te , 

beveelt zich voortdurend aan lot dekking vau 
. Ooten, P lat ten enz., met zink, h.od oi 

leücn, cn verder  voor de levering van alle moge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-
ken link Of koper, alsmede Ga» en Waterleidingen. 

Prij s voor  achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad ƒ 10.— 
twee regels  v
dri e regels > . 20.— 

Fley.ler  e\ 1'oiup, Amsterdam. Alle ' 
meuten in mui-nt, ui|,s, ent. t a / 7.25 per  vit 

rrkt- r 4 , Arnhem. Waterpas-
. balansen, bascules. 

» i te Velp  koop, uller-
gunsiigsl gelegen. Adres den r  VAN -

E , te Arnhem. 

Elfde . N°. 49. Zondag 3  1876. 

: P. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Vencbyut Zond.za. Pry i  3 luumlen f 1.66. n abonneert rich voor 

pen jaargang. Afzoudcrlijk c uommers  16

All e stokken en adver tent iën te adreneeren u n 

de e te Arnhem. 

: 

Van 1—6 regela ƒ 1. , verder  voor  eiken regel plaatsruimte 20 eeati en 10 cents 

voor  een nommer  van bet blad. Advertent iën voor  het buitenland 25 cenU per regel 

P VOO T W T E BOUWEN 

E VA N E T E 

. 

e architect . P. Vogel, aan wien bet ontwer-
pen van gevels voor  het nieuw te bouwen e 
van Justitie te 's-Gravenliage was opgedragen, 
heeft ah zoodanig gedefimgeerd. 

c bemoeiingen der  Commissie van -
seurs hebben liet den architect Vogel onmogelijk 
gemaakt de hem opgedragen laak te volbrengen , 
en hem genoodzaakt in een uitvoerig schrijven 
aan de Tweede r der  Staten-Genciaal de 
redenen uiteen te zetten, die hein tot dit besluit 
geleid hebben. 

Wi j  hebben gemeend dit stuk met zijne bijlagen 
hieronder te moeten mededeelen. e lezing daar-
van zal ons overtuigen dat de heer  Vogel als 
man van karakter  gehandeld heeft en zich niet 
wil onderwerpen aan het oordeel en de bevelen 
der zoogenaamde Commissie van , 
die grootendeels uit leeken op bet geb'ed van 
bouwkunst bestaat. e lezing strekke onzen 
kunstbroeders bij  voorkomende gevallen tot waar-
schuwing , daar elk onzer  vroeg of laat wellicht 
den invloed dier  Commissie zal ondervinden. 

Onwillekeuri g komt de vraag op de lippen of 
het niet in het welbegrepen belang der  kunst is, 
voor  alle opdrachten der g te bedanken 
en het ontwerpen van alle gebouwen, waarbij  de 
gelden der  schatkist, of die van het algemeen be-
trokken zijn over  te laten aan de twee an-hitectcn, 
die in die Commissie g hebben en meer  dan 
waarschijnlij k op bare uitspruken invloed uit-
oefenen. 

e go de /.aak zal ten slotte zegevieren en 
bet gezond verstand der  natie staat ons borg, dat 
dc ingeslagen weg spoedig verlaten moet worden. 
Veranderde samenstelling der  commissie, gepaard 
aan gewijzigde opvatting van werkkrin g zijn meer 
dan noodig en mocht daartoe besloten worden, 
dan zouden de archieven der nu fungcerende ad-
viseurs in een knbinet van oudheden eene goede 
plaats vinden. 

r  volgen de stukken, door  den beer 
. P. Vogel aan de Tweede r ingezonden. 

Aan de  van de Tweede

der Staten-Generaal. 

Bij de behandeling der  Staatshegrooting voor 
bet dienstjaar (1, weid in de Tweede r 
der Staten-Generaul door den r van Bin-
nenlandsche Zaken mijn naam genoemd als ar-
chitect voor het ontwerpen der  gevels van bet 
nieuw te bouwen t van Justitie. 

Tegenover  die publiciteit , zoowel van mijn naam 
als van mijn werk (de schetsteekeiiingen der  gevels 
waren toen ter  vergadering gedeponeerd) acht ik 
mij nu verplicht , evenzeer  i n ' l publiek , mede te 
deelen dat ik , bijna eeu jaar  daarna, gemeend 
heb mijn ontslag te moeten nemen. 

k neem daarbij  tevens de vrijheid , de redenen 
die daartoe hebben geleid te ontvouwen en me-
dedeeling le doen van alle bescheiden die óf in 
mij n bezit ziju óf ilaurop betrekking hebben. Wel-
licht dat daardoor  eenig licht wordt verspreid 
over  enkele vragen dit punt , vervat 
in bet jl . Voorloopig Verslag over  hoofdstuk V, 
art .

Toen ik tot bovengenoemde betrekking werd 
uitgenoodigd, vleide ik mij  met de hoop dat mijn 
ontwerp niet meer  aan het oordeel der  Commissie 
van s onderworpen sou worden, na-
dat het plan door dc betrokken uutoriteiten, de 

s van Binnenlandsche /aken en Justitie, 
zou zijn vastgesteld cn bet gebeele project in de 
Tweede r publiek zou ziju gezien. 

s de samenstelling dier  Commissie was 
mij  bekend, zoodat ik overtuigd was, mijne op-
vatting vun stijl niet de har*  kon zijn en dus mijn 
project zou worden afgekeurd. e vrees bleek 
niet ongegrond e zijn, zooals blijk t uit de volgende 
zinsnede van bet ruppor t dier  Commissie, dato 
16  1870, luidende: e plannen van dit 
» ministeriegebouw kunnen niet doen voorouderstel-
vien dut genoegzaam aandacht geschonken is aan 
«projecten tot verdere verbouwing van -
«bouwen, waaraan zich wellicht eenmaal dit ge-
nbouw zal behooren aan te sluiten" ; die Commissie 
scheen te droouien van grootsche bouwplannen, 
terwij l aan mij  slechts een zeer  beperkt mandaat 
gegeven was. 

e ondervinding leert bovendien ook dat die 
Commissie niet alleen adviseert, maar  zich ook 
op uitvoerend terrein beweegt, getuige bet per-

soneel teekenaars in baardienst, dat steeds dieigt 
te vermeerderen. 

Er hangt dolden architect, die van regeerings-
wege geroepen wordt voor het ontwerpen van 

' steeds het oordeel eener  advisee-
rende concurreerende Commissie, als een zwaard 
van , boven het hot-fd. 

Toch liep deze quaestie vrf j  eenvoudig met een 
antwoord en wederlegging van mijnentwege af; 
er  bleven slechts een paar  betrekkelij k geringe 
punten van behandeling over, nl. het projecteeren 
van een overdekten doorri t in plaats vau alléén 
een overhuiving om tegen den regen beschut, uit 
de rijtuige n af te stappen, zooals door de Com-
missie van s was voorgesteld en het 
maken vau een ronden of schuinen hoek als breking 
der gevels Plein en e Pooten. 

n doorri t nam ik gretig over, omdat het aan 
de monumentale uitdrukkin g vnn het gebouw be-
vordclij k was; den ronden of schuinen hoek (afron-
ding ol afschuining naar  binnen,) echter  niet, om-
dat ik dien voor een monumentaal gebouw niet 
passend vond. 

Er ontspon zir.h nu een langdurig schriftelij k 
debat, waarin klaarblijkelij k de referendaris der 
6*  afdeeling een hoofdrol scheen te vervullen , 
althans toen ik vun dat punt een principiëele 
quaestie maakte en aan de afstemming daarvan 
mij n ontslag verbond (zie mijn schrijven dato 11 
Juli , Bijlage 2, als antwoord op de ministeriecle 
nota van 21 Juni, Bijlage 1), werd ik tot eene 
conferentie op 22 Juli bij  Zijn e Excellentie ge-
noodigd, waarbij  ook de heer e Stuers tegen-
woordig was en het persoonlijk debat voor een 
groot deel tusschen ZEd. en mij  werd gevoerd. 

t debat gaf mij  de volla overtuiging dut ik 
voortaan (het toezicht over  de lundsgebouwen was 
in dien tusscheniijd van de afd. Waterstaat tot 
die van Schoone  overgegaan) met een 
autocratisch bewind te worstelen zou hebben en 
het hoogst moeilijk zou zijn in functie te blijven 
zonder  mijne vrijhei d als kunstenaar  prij s te geven. 

Ten bewijze daarvan diene het inleidend woord 
dat op die conferentie, als thesis, het langdurig 
onderhoud, van rui m 1 uur , voorafging; het 
luidde uit den mond van den heer e Stuers on-
geveer  aldus; elk vind het tnUneux dat, wanneer 
ode g een eisch stelt (hier  de runde hoek) 
ode geroepen architect daarover  zelfs iu discussie 

t toegelaten." e toelichting dezer  stelling 
was als volgt: «Wanneer b. v. wordt opgegeven 
»een scherp hoekig driehoekig terrein en de vraag 
owei'd gesteld daarop eenig gebouw, een e 

n Justitie of iets anders te stichten, volgens 
seen vastgesteld programma, dan was het de 
oplicht en toonde het tevens de kracht van den 
oarchitcct om daarop, zonder  tegenspraak, eeu 
"projec t te leveren." 

e middeleeuwsche stelling wierp ik verre 
van mij  af, zie ook hieromtrent mijn onbeantwoord 
gebleven brief van 12 September, Bijlage 5, cn 
ook dien aan den r  van 28 Juli , Bijlage 3. 

k had bet plan reeds toen mijn ontslag te ne-
men , ware het niet dat een ministerieel schrijven, 
dato ,'tl Jul i , Bijlage 4, mij  bad gemeld dat o van 
«het afschuinen of afronden vuu den hoek mocht 

n worden." t de Cummissie van -
adviseurs was nu geheel algerekend. 

Toch werd de twistappel slechts tijdelyk weg-
genomen, om kort daarop weer  te verschijnen bij 
het ontwerpen van een doorri t mot porte-cochère. 

e r  van den Waterstaat ontwierp, 
in overleg met mij , daarvoor  twee plans, een met 
eene purle-cochère in het midden en een ander 
met een in- en uitri t zooals meu dikwyls, zelfs 
bij  particulier e gebouwen van eenigen omvang, 
iu het buitfiila.nl , aantreft. 

t lautste plan was verre preferent boven het 
eerste, zoowel wat de indeeling, als do monu-
mentale oplossing der  hoofdfacade (Pleinzijde) be-
trof . m werd dit dan ook ten sterkste aan-
bevolen. 

t plun werd volgens mededeeling van den 
r  den .'tl Augustus in eene persoon* 

lyke conferentie met den r en den -
rendaris van Schoone , except enkele 
kleinigheden, goedgekeurd, doch bij  schrijven van 
0 September  daaraanvolgende mei even zooveel 
kracht weer  afgekeurd. 

t plan werd ook mij  ter  beoordeeling toege-
zonden, waarom ik de eer  had in een schrijven 
aan den , dato 12 September, 
Bijlage 5, een afkeurend oordeel daarover uit te 
spreken eu waarbij  ik mij  zelfs moreel verplicht 
'ag, den r in overweging te geven 

ij  Zijn e Excellentie aan te dringen op eene be-

oordeeling der  beide plans door  derden, aange 
zien het voor  deskundigen zeer  gewaagd was, 
bun naam aan een dergelijke anti-architectonische 
schepping tc verbinden. 

e brief vond geen vriendelij k onthaal, al 
thans, hetzij  dat men niet bij  machte was de ge-
grondheid der  beweringen te wederleggen of dat 
men zich daardoor  gekrenkt gevoelde — het ant-
woord daarop dato 18 September  aan den -
ingenieur  kwam in hoofdzaak alleen hierop neer: 
men houde zich aan genoemden brief van 0 Sept., 
mede aan den r  gericht. 

Aangezien nu in dien brief de uitdrukkin g 
voorkwam »de gevel blijf t onveranderd", zoo stelde 
ik nu nog een laatste poging in 't werk om, 
met toezending van de schets van dien gevel die 
het ongemotiveerde daarvan zou aantoonen, tege-
lij k in een tweetal plans de middelen aan de 
hand te geven om aan dien uitgedrukten wensch 
te voldoen en mij  toch zoo na mogelijk te hou-
den aan bovengenoemd anti-architectonisch plan, 
zonder  daaraan echter  mijn naam te willen ver-
binden. Een juiste calque van dien gevel, waar-
van het origineel bij  mij  berust, benevens die der 
beide plans daarbij  behoorende, zijn mede aan 
de r in een brief aan den Voorzitter  over-
gelegd, terwij l door  mij  nu ook in een teekenin-
getje wordt aangetoond boe gering die «kleine 
wijzigingen"  waren , waarvan in mijn brief van 
12 September  gesproken werd. 

Een en ander met begeleidend schrijven ge-
zonden aan deu r dato 3 October 
(zie Bijlage ti), vond nog minder  gunstig ont-

doch word, blijkens miniateriöel schrijven 
van 10 October, waarvan een extract (zie Bijlage 
7), bovendien nog beantwoord met de toezending 
van een tweetal coquet geteekende gevel voor-
beeldjes , ontworpen iu zoogenaamd -
schen stijl . 

Toch zou ik zelfs nog deze, voor  mij  zoo ver-
nederende, voorschriften hebben moeten volgen, 
indien het publiek belang der  kunst dat bad ge-
eiichi. Thans was daarvan zeker  geen sprake; 
ik mocht niet toestaan, dat de bouwkunst baar 
zo» bijzonder  kenmerkend, streng en monumen-
taal karakter , vooral zoo noodig voor een -
tement van Justitie, prij s zou geven, a l l é é n . . .. 
omdat enkele woordvoerders, met hooge macht 
bekleed, op offwièele wijze , haar tot een door 
hun geliefkoosd tijdper k der  pittoresque kunst 
wilb'i i terugvoeren. 

Be kunst kau niet leven dan vri j  in hare uitin g 
en getrouw aan bare beginselen; zij  kwijn t wan-
neer  men baar op een ufzondeilijk gebied terug-
dringt . 

t sprak wel vanzelf dat ik daarop mijn ont-
slag moest indienen (zie mijn schrijven dato 13 
October, Bijlage  immers ik was geroepen voor 
bet ontwerpen, niet kopieeren der  gevels. 

e betrekking was dus feitelij k reeds opgehe-
ven toen een ander  persoon daarmee was belast 
en de r voorschreef die gevels te volgen. 

Wat den r tot die handeling had ge-
leid, is mij  ten ecnemale duister, tenzij  Z. E. 
verkeerd was ingelicht. Uit het ministerieel 
schrijven dato 10 October  (Bijlage 7) kan toch 
blijke n , dat Z. E. in de meening verkeerde dat 
bovengenoemde prentjes de kunstqunestie in ver-
band tot liet voorgeschreven plan, beter  oplosten 
dan mijne geschetste facade, terwij l ik bet om-
gekeerde beweerde. 

k heb den r in mijn schrijven van 13 
October  (Bijlage 8) dit feit onder bet oog ge-
bracht, zoodat eon nader  onderzook had kunnen 
worden ingesteld. 

e ondergeteekende heelt daarvan echter  niets 
vernomen als alleen, dat mijn geschetste gevel 
niet als  maar als

verlangd was, en in dat geval waarschijnlij k wel 
zou gekozen zijn. 

, men beeft mij  geen netteekeningen hoe-
genaamd gevraagd en altij d vooropgesteld >de 
gevel blijf t onveranderd!" ; daarom sprak ik ook 
in mijn brief van 13 October  van «een ongeroe-
pen en ongelijken strijd. " 

Bovendien beweer ik, dut zelfs mijn schetsgevel 
op de  schaal van bet voorgeschreven ge-
kleurd teekeningetje vervaardigd, minstens even 
zoo goed in xuivere mate is te beoordcelen, na-
tuurlij k met inachtneming der  weinig beteekende 
wijzigingen vervat in mijn schrijven van 3 Octo-
ber , (Bijlage 6,) en thans ook op de calque aan-
gegeveu. t schetsmatige dier  teekening be-
staat alleen maar in de voordracht, het onafge-
werkte in potlood, zooals in genoemden brief is 
gemeld; eeu kenner, die zich niet door  een schil-

derachtige voordracht laat verleiden, heeft daar-
aan echter  voor bet vestigen van zijn oordeel 
even zooveel, ja misschien nog meer gegevens 
dan in het bedrieglijk kleine prentje door tus-
schenkomst van den s van Schoone 

n ingezonden. 
Uit de aan den Voorzitter  overgelegde calque, 

waarin geen enkele lij n veranderd is en die met 
het origineel, desgevraagd, kan vergeleken wor-
den , moge een en ander  nader  worden opge-
helderd. 

Ten slotte wijs ik vooral op dit feit: dat ik 
steeds, in het belang der  kunst, al mijn hande-
lingen met motieven heb gestaafd , hoezeer  deze 
ook, blijkens de verschillende nota's in den regel 
óf onbeantwoord terzijde gelegd óf zonder op-
gave van redenen werden afgekeurd. n ge-
velproject is opzij  geschoven,

n wijt e daaraan den eenigszins scherpen toon 
van mijn schrijven aan den , hoe-
wel deze zich daarover  nooit heeft beklaagd. Naar 
mijne bescheiden meening was die toon eenvoudig 
de weerklank van genoemde appreciatie mijner 
handelingen en klonk ook niet onwelluidender  dan 
b. v. die van de Commissie van s in 
baar  officieel rapport uau den r  zelf. 

Wat mij  nu bovendien veel licht geeft in den 
loop dezer  geschiedenis is de mededeeling van het 
«lievelingsdenkbeeld"  des heeren e Stuers betref-
fende ode gansche herstelling van het oude -
sche Binnenhof', voorkomende in de laatste afle-
vering van de n genoemd plan 
wordt voorgesteld niet alleen het Binnenhof te 
verbouwen. maar  ook de landsgebouwen op het 
Plein te veranderen en langs de geheele e 
Pooten en de , n te stichten. 

Uit de Bijlagen 5 tot 8 kan nu blijken dat weldra 
zal worden aanbesteed de fundeering van het 

t van Justitie, ontworpen in -
landschen (Gothisch-renaissance) stijl . 

Terwij l aan mij  niets anders was opgedragen 
dan het ontwerpen van gevels voor  een gebouw 
op den hoek van Plein en e Pooten, waar-
door  men vrijbleef met de inrichtin g der  volgende 
gebouweu, wordt thuns een gebouw geprojecteerd, 
welks uitvoering onvermijdelij k ten gevolge beeft, 
dat de n op het Plein moeten ver-
anderd worden en de eene zijde van de e 
Pooten en de t worden afgebroken om 
aan bovengenoemd «lievel ingsdenkbeeld", nam.: 
ede herstelling van het oude e Binnenhof" 
en ook aait dat van de Commissie van -
viseurs, te voldoen. e onderstelling is nu ook, 
dunkt mij , niet meer  gewaagd, dat ik , voor de 
uitvoering van dat denkbeeld, eenvoudig ten offer 
moest worden gebracht. 

e . 11. is mijne taak volbracht. k 
wensch niet meer in mijne betrekking terug te 
keeren, die zeker  niets dun onaangenaamheden 
eu waarschijnlij k weer, evenals thans, veel ge-
schrij f zou medebrengen; mijn doel was alleen, 
mij  tegen eventueel verkeerde beschuldigingen te 
vrijware n door  open verantwoording te geven van 
mijne daden en tevens aan de n der  Tweede 

r  ten aanzien van de uitdrukking , voorkomende 
in de e van Beantwoording, k V , 
Art . 78: e plannen voor het nieuw te stichten 
ogebouw vuor het t van Justitie zjjn , 

 aanleiding van een uitvoerig advies van de 
s voor  de monumenten vau geschie-

odenis en kunst, eenigüzins gewijzigd en vastge-
steld", het volgende mede te deelen: 

1°. t met die e reeds lang was 
afgerekend. r  advies beeft den bouw betrek-
kelij k weinig vertraagd; en 

2°. , ul moge de  teekeningen niet 
 gewijzigd zijn , de  teekeningen een 

totaal ander  karakter  hebben gekregen als die, 
welke vroeger  aan de n der  Tweede r 
ziju overgelegd en deze zelfs daarin niet meer 
herkenbaar  zijn. 

k met den meesteu eerbied is

. P. , 
Architect. 

http://buitfiila.nl
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Bijlage 1. 

E VAN E . 
. . Afdeelini , 

. 
Bericht op ichriJTei i , 81 huw 1876. 

«in 30 i 1876. N" , 173. 
W  GEBOUW 

T VAN E 
Na overweging van het advies der -

seurs voor  de n van Geschiedenis en 
t en van de aanteekeningen daarop door  u 

en door  den heer  Vogel in ncvensgemelde missive 
gemaakt, acht ik het raadzaam, dat door  u eene 
nieuwe plattegrondteekening van de onderschei-
dene verdiepingen van het nieuw gebouw voor 
het t van Justitie worde ontworpen. 

n deze nieuwe ontwerpen behoort gevolg ge-
geven te worden, zoowel aan de in uwe missive 
voorgestelde wijzigingen, als aan die, welke door 
de s worden aangeraden. Zij  komen 
hoofdzukelijk hierop neder: 

1°. t schijnt raadzaam, hetzij  door  een af-
schuining of afronding, hetzij  door  middel van 
een veelhoek, den hoek van Plein en e Poo-
len te breken, ten einde te. verbergen, dat de 
rooilijne n der  beide gevels niet loodrecht op elk-
aar staan en den ingang naar  de Pooten te ver-
ruimen. Van zoodanige afschuining kan parti j 
getrokken worden om afwisseling in den gevel 
te brengen en het monumenteel karakter  van het 
gebouw te verhoogen. Terwij l daar  ter  plaatse 
het aanbrengen van een open afgesloten balcon 
zal vrijstaan, schijnt het mij  wenschelijk, dat aan 
die afschuining niet de vorm van een toren ge-
geven worde. 

2°. t is wenschelijk dat aan den hoofdin-
gang een overdekte doorri t gemaakt worde, welke 
gelegenheid aanbiedt om uit de rijtuige n af te 
stappen. t staat vri j  daartoe aan de rijtuige n 
gelegenheid te geven binnen het gebouw in te 
rijde n en in een binnenplein te keeren, gelijk in 
het nieuw e voor w en Publieke 
Werken te Parij s geschied is, waarvan teekenin-
gen aanwezig zijn bij  de Vide afdeeling van mijn 
departement, van welke teekeningen ik u bepaald 
verzoek aldaar  kennis te nemen, of weleendoor-
ri t op de straat aan te brengen, in welk laatste 
geval de toestemming van Burgemeester  en Wet-
houders voor  het overschrijden der  rooilij n ge-
vraagd worde. Een voorsprong van 3.50 . zal 
wel genoeg zijn. 

3°. t geheele gebouw behoort van kelders 

voorzien te zijn. 
4°. Zoowel voor  het archief als voor  de bibli -

otheek geef ik aan doorloopende lokalen de voor-
keur. e bibliotheek geen buitenraam hebbende, 
kan ingericht worden in een lokaal dat door  twee 
verdiepingen loopt, met licht van boven en boe-
kenkasten met ijzeren galerijen en trappen. -
bij  dient de kamer van den bibliothecaris aan-
grenzend of nabij  te zijn aan de bibliotheek. 

5". e lokalen voor  het depot der  archieven 
behooren van geheel steenen gewelven voorzien 
te zijn. 

6*. e vestibule aan de e Pooten vervalt 
en wordt door  een gewone gang vervangen. e 
deur  aan die straat blijv e in den regel gesloten. 

7o. Aan de hoofdvestibule op het Plein be-
hoort een voor- of tochtportaal verbonden te 
worden. 

8°. e breedte van de hoofdtrap behoort on-
geveer  2.5 meter  te zijn ; de aantrede van elke 
trede moet lij n 30 centimeter  en de hoogte van 
15 tot 18 centimeter. 

9*. t is wenschelijk dat de achtertrap over-
eenkomstig de denkbeelden der  adviseurs meer 
in verband worde gebracht, zoowel niet de cor-
ridor s als met de lokalen, waarvoor  die dienen 
moet. Een wijziging van de dispositie van het 
achtergebouw zal daarmede gepaard moeten gaan. 

10". e antichambre van den r  behoort 
grooter  afmetingen te verkrijgen en voor  onge-
veer  30 personen geschikt te zijn. 

11°. Aan de garderobe van den r  en 
van den Secretaris-Generaal behooren aangren-
zende water-closets aangebracht te worden, met 
de noodige inrichtingen voor  een behoorlijke wa-
ter- en luchtverversching. 

Niets belet die garderobe aan den buitenmuur 

te maken. 
12°. e indeeling der  lokalen voor  ambtena-

ren zal op sommige punten wijzigin g behoeven. 
Voor eene kamer voor  één ambtenaar  moet als 
minimum der  afmetingen een breedte van 3 . 
op eene lengte van 4 . aangenomen worden. 

13°. Er  dient gerekend te worden op venti-
latie der  lokalen die dit behoeven. 

t zal mij  aangenaam zijn , zoo spoedig mo-
gelijk de plattegrond-teekeningen en de situatie-
kaartt e ontvangen, overeenkomstig bovengemelde 
opmerkingen, ontworpen. a zal tot het op-
maken van het bestek ten spoedigste kunnen over-
gegaan worden. 

Dc  van Binnenlandsche Zaken, 

(get.) . 
Voor  eensluidend afschrift, 

De Hoofdingenieur belast met het beheer der 

Landsgebouwen, 

. . J. J . . 

Bylage 2. 

^an Zijne  den  van 

Binnenlandsche Zaken. 

 . 

n antwoord op Uwer Excellenties missive dato 
21 Juni aan den  belast met het 
beheer  der , gevoelt de onderge-
teekendc zich verplicht het navolgende te con-

. , ,, 
t vooral na de weigering van het Gemeen-

tebestuur  ten aanzien van de overschrijding der 
rooilijn , een afschuining of afronding der  hoeken, 
door  welke lij n ook, in strij d is met de eischen 
der kunst. ,. 

Behalve hetgeen door  mij  vroeger  omtrent dit 

punt reeds is beweerd, zou die ronde of schuine 
hoek, zonder  groote diepte en dus zonder  veel 
verlies van ruimte , de beide gevels feitelij k tot 
één verbinden en dus het hoofdfront in diagonale 
richtin g verplaatsen. 

r  zouden: 

e beide vleugels (gevels aan de zijden 
van Plein en e Pooten) als wijkende vlak-
ken moeten beschouwd worden. 

2°. t vlak der  afschuining of afronding zeer 
groote afmeting vereischen en 

3B. t standpunt voor  de beoordeeling der 
aldus verbonden gevels voor  dat emplacement niet 
gevonden kunnen worden. 

Bovendien zou geen der  gevels, op zich zelf 
beschouwd, een symetrisch geheel, zoo noodig 
voor  een publiek gebouw, kunnen opleveren, ten-
zij  alle hoeken werden afgerond of afgeschuind, 
zoodat de zooeven genoemde principiéete gebre-
ken zich overal herhaalden. 

Een enkele blik slechts op het paleis van ba-
ron Van Briencn in het Voorhout alhier  zou Uwe 
Excellentie een klein proefje van een dergelijke 
oplossing kunnen geven. 

e ondergeteekende acht deze betrekkelij k kleine 
wijziging , hoe eenvoudig en onschuldig ook in 
woorden, wel zoo gewichtig voor  de kunst, vooral 
voor  dit gebouw, dat toch al zoo weinig grond-
slagen aanbiedt om een schoone kunstoplossing 
te erlangen, dat hij , mocht Uwe Excellentie dit 
toch wenschelijk blijven achten, liefst zijn taak 
aan een ander  zou zien overgedragen, onder  dank-
betuiging enz. voor  het vroeger  geschonken ver-
trouwen en de eer  der  opdracht. 

t de meeste hoogachting heb ik de eer  te zijn 
Van Uwe Excellentie 

e dienstvaardige r 
. P. . 

n , 11 Juli 1876. 

Bijlage 3. 
Aan Zijne  den  van 

Binnenlandsche Zaken. 

k vermoedde niet, dat gister  bij  onze confe-
rentie over  het e van Justitie eenige mo-
dellen zouden moeten dienen om te bewijzen, dat 
een ronde of schuine hoek aan een gebouw gewet-
tigd was. Voor  mij  waren die weinige moderne 
exemplaren slechts bewijzen voor  het omgekeerde 
en tot bevestiging van den hoofdregel, namelijk 
de hoeken van een serieus monumentaal gebouw 
niet te verzwakken , tenzij  dit gebiedend mocht 
worden geéischt door  de distributi e of het em-
placement. 

Voor  de grootste absurditeiten in onze kunst zijn 
voorbeelden aan te halen, heinas, dikwijl s zelfs 
meer  dan genoeg; de vraag komt echter  maar 
alleen hierop neer: mogen ze worden geduld en 
voorgeschreven op grond van hoogere kunsteischen/ 

e bewering was, dat een dergelijke wille-
keur  niet verantwoord was tegenover  de historie 
op monumentaal gebied. 

m neem ik de vrijhei d Uwe Excellentie 
eens ter  bezichtiging aan te bieden een der  meest 
gevierde architectonische werken, dat door  ge-
heel Europa heen, naast anderen tot leiddraad 
bij  het onderwijs in de bouwkunst gebruikt wordt. 

n zijn van alle soort van beroemde en be-
kende bouwwerken, in alle stijlen teekeningen 
opgenomen met begeleidenden tekst, bevattende 
eene beschouwing over  hunne meer  of mindere 
aesthetische waarde. 

e bewering van den heer c Stuers dat in 
kerken, afschuining van hoeken werd getolereerd, 
zal zelfs uit eene oppervlakkige beschouwing dier 
teekeningen wel duidelij k worden wederlegd. -
mers men zal een koor  of een kapelle, uit- of 
aanbouw eener  kathedraal, die in den vorm van 
een cirkel of regelmatigen veelhoek tegen den 
achter- of zijgevel en slechts tot op zekere hoogte 
is opgetrokken, toch niet kunnen beschouwen als 
een afschuining of afronding der  hoofdtiguur, even-
min als men een centraalgebouw of kerk in By-
zantijnschen stijl met een veelhoekig grondplan 
zou kunnen noemen een kerk met afgeschuinde 
hoeken. . .-, 

Zoo ooit, dan is in den n kerk-
bouw, ofschoon ik die kunst in onze dagen niet 
gaarne als algemeene type zou willen propageeren, 
de kracht aan de hoeken verzekerd door  toren-
of pijlervormig e uitbouwingen , niet door  verzwak-
king of afronding dier  hoeken, en iu geen geval 
is de willekeur  in ons monumentaal verleden 
ooit zoo ver  gedreven , dat men slechts één der 
hoeken van een gebouw op een vri j  terrein , ver-
lamde of afschuinde en zoodoende den regelmati-
gen vorm eener  hoofd facade tot een onregelmatige 
te herleiden. 

m heb ik Uwe Excellentie ook in een 
mijner  brieven i 1 j geschreven , dat ik principieel 
geen bezwaar  had in een versterking van den 
hoek door  uitfaouwing, door  de Commissie vun 
adviseurs in haar  plan voorgesteld en geteekend, 
als alleen dit , dat die uitbouwing het karakter 
der gevels zou wijzigen en wellicht niet door  het 
Gemeentebestuur  zou worden toegestaan. 

Overigens zou het uitzicht in de straat, waar-
van gister  gesproken werd, daardoor  zeker  niet 
gebaat worden. n dat geval is dus het voorstel 
der Commissie zeker  in lijnrechten stryd met de 
vraag, nu door  den heer e Stuers zoo imperii -
tief gesteld. 

e het even doorbladeien van nevensgaand 
boekwerk Uwe Excellentie niet te veel tij d rooven 
Aan de beginselen der  bouwkunst is mij  teveel 
gelegen, dan dat ik die zoo maar  prij s zou geven 

n waarom ik mij  steeds disponibel stel 
voor  't geval dat Uwe Excellentie nog nadere in-
lichtingen dienaangaande mocht verlangen. 

Tot de toezending van nevensgaande boekwer 

(l) e ww eigenlijk een brief van den heer  ingenieur-
architect der a un ilen , wuaria mijn 
denkbeelden met de zijne «aren bijeengevoegd. 

ken neem ik de vrijhei d , omdat ik in de gister 
gehouden conferentie gemerkt heb, dat Uwe Excel-
lentie door  persoonlijk onderzoek zich zooveel mo-
gelijk op de hoogte der  zaak wil t stellen. 

t kleine boekje van mij , dat hierbij  gaat, 
zend ik alleen, omdat daarin op pag. 8 en 9 om-
trent  het princip e van lijnen een extract voor-
komt genomen uit het bekend Engelsch werk ge-
titeld y treatise on the principles of 
design in Architectur e by Edward y Garbett" 
en waarvan de toepassing in den -
schen stij l door  mij  is aangestipt op pag. 118. 

t de meeste hoogachting heb ik de eer  te zijn 
Van Uwe Excellentie 

e dienstvaardige r 
. P. . 

n , 23 Juli 1870. 

Bijlage 4. 

E VAN E . 

Juli , 1 ' rr  31 Juli . 
betreffende 
W GEBOUW 

T VAN . 
Zonder  in een beoordeeling te treden van de 

waarde der  beschouwingen iu uwe neven ver-
melde brieven vervat, en teneinde elke vertra-
ging in het vervaardigen der  ontwerpen voor  een 
nieuw gebouw voor  bet t van Justitie 
te voorkomen, op welker  bespoediging ik den 
hoogsten prij s stel, wordt door  mij  aan den 

r  van den Waterstaat, belast met 
het beheer  van 's s gebouwen in de residen-
tie geschreven , dat van het afronden of afschui-
nen van den hoek van de e Pooten mag af-
gezien worden. 

e bij  uw laatst vermelde schrijven gevoegde 
boeken gaan hiernevens terug. 

De  van Binnenlandsche Zaken, 

. 
Aan aen Heer . P. , 

Architect, 

's-Hagc. 

Bijlage 5. 
, 12 September  1876. 

Weled, Gestr. Heer! 

Na inzage van het mij  door  u toegezonden 
nieuw schetsplan voor  den bouw van een -
terie van Justitie, waarbij  het verzoek om daar-
over  als architect voor  de oplossing der  kunst-
vormen, mijn oordeel te mogen vernemen, heb 
ik de eer  het navolgende te rapporteeren. 

t uitgaande van de vooronderstelling, dat zoo-
wel in de plans als in de facades van eenig bouw-
project kunstvormen behooren gelegd te zijn , en 
zeker  elk plan de gelpgenheid moet aanbieden om 
zoowel in- als uitwendig tot een gewenschte kunst-
oplossing te kunnen geraken, dit toegezonden 
schetsplan zeker  aan de kunst totaal vreemd is, 
en den naam eener  artistieke idéé niet dragen 
raag. 

t is niets meer  dan een ondoordachte samen-
voeging van gevraagde lokalen, zonder  verdere 
beschouwingen. 

e ondergeteekende ziet in dat plan eenvoudig 
eene herhaling van de stelling, onlangs door  den 
heer e Stuers in een conferentie bij  Zijn e Excel-
lentie den r  van Binnenlandsche Zaken 
uitgesproken, namelijk dat een architect niets 
anders had te doen dan te antwoorden, slanfsrh 
te volgen, elk programma door  de , of 
liever, door  Z.Ëd., in overleg met de , 
gesteld; het werd toen zelfs vicieus genaamd 
daarover  discussie toe te laten. 

k was toen zoo vry tegen die imperatieve mid-
deleeuwsche stelling te protesteeren, en doe dit 
nog. Zij  kan in onze 10c eeuw alleen nog maar 
opgeworpen worden door  personen staande buiten 
ons vak, totaal onbekend met het innig verband 
tusschen distributie , constructie en kunstvormen. 
Elk deskundige weet zeer  goed, dat niet op elk 
daarheen geworpen schetsplan, of programma voor 
de stichting van een gebouw op een bepaald ter-
rein, een bevredigend artistiek antwoord kan ge-
geven worden. Voor  den steller  van een pro-
gramma wordt er, niet minder  dan voor  hem die 
het moet oplossen, een architect van professie 
vereischt. Aangezien nu onze verantwoordelijk -
heid als geroepen deskundigen, tegenover  het 
later  oordeelend publiek, grooter  is dan die van 
den heer e Stuers als kunstliefhebber, stel ik 
u voor  uan Zijn e Excellentie den r  te ver-
zoeken de beide plans door  derden (deskundigen) 
te doen beoordeelen. 

k stel u dit laatste en wellicht eenig redmid-
del, hoe zwak ook, voor, omdat ik niets anders 
weet dat tot een spoedige oplossing zou kunnen 
leiden. 

s het eerste plan was reeds door  alle 
daarbij  betrokken personen goedgekeurd, alvorens 
ik met het ontwei pen der  gevels een aanvang 
nam, en toen mij  nu op g 31 Augustus 
jl . door  u werd bericht, dat het door  ons over-
wogen 2e project was goedgekeurd , uitgezonderd 
alleen kleine wijzigingen, staande buiten verhand 
met de ordonnantie der  gevels, en mij  werd ver-
zocht zoo spoedig mogelijk die gevels uit te wer-
ken, ben ik direct opnieuw aan het werk gegaan 
en had ik daarbij  het geluk beter  te slagen dan 
vroeger. 

Nu sta ik echter  weer  op hetzelfde standpunt 
als vroeger  en moet ik , dit schetsplan volgende, 
ten 3en male weer  van meet afaan beginnen, 
zonder  te weten tot welk resultaat dit leiden zal, 
j a zelfs met het vermoeden, dat dit resultaat in 
negatieven zin zal worden beslist, althans zeker 
wat de hoofdfacade betreft. 

k geloof niet dat dit de bedoeling is van Zijn e 
Excellentie, omdat in de laatste missive vermeld 
staat: e gevels blijven onveranderd." 

Waarschijnlij k heelt men den r  daarvan 
niet gepreveniéerd. 

Wees s. v. p. zoo goed mij  hierop met een 
enkel lettertj e uw gevoelen mede te deelen. Of-
schoon het telkens veranderen en nieuw ontwer-
pen, wat mij  betreft, zich slechts oplost in een 
geldi|unestie, is het toch zeer  ontzenuwend en zou 
ik ongetwijfeld mijn kostbaren tij d nuttiger  kun-
nen besteden dan in het beantwoorden van telkens 
veranderlijk e nota's en bet zoeken naar  gevels, 
op telkens veranderlijk e en willekeuri g geschetste 
grondplannen. 

t de meeste hoogachting enz. 
van UWeledel Gestrenge 
de dienstvaardige r 

. P. . 
n Weledel Gestrengen r 

. . J. J. , 
Hoofdingenieur. 

Bijlage 6. 
n , 3 October  1870. 

Weledel Gestrenge Heer! 

k heb de eer l Gestrenge hierbij  terug 
te zenden het jongste plan van het e van 
Justitie. 

Uw vraag om daarover  mijne opinie, betreffende 
de gevelteekeningen, te mogen vernemen , beant-
woord ik met eenc verwijzing naar  mijn Schrijven 
dato 12 September  jl. , waarin genoegzaam is aan-
getoond, dat dit plan een noodzakelijke verandering 
van den gevel ten gevolge zou hebben, in strij d 
met den wensch uitgedrukt in de Nota van zijne 
Excellentie den , dato 0 September. 

Ter verduidelijkin g daarvan strekke nu echter 
nog de schetsteekening van dien gevel zelf, die 
ik de eer  heb hierbij  over  te leggen. 

Wanneer  inen zich die voor  de -
zaal denkt, dan zal de onmogelijkheid dadelijk 
blijke n uit de ongelijkheid der  ramen en penan-
ten inwendig. 

Gelieve die teekening echter  bepaald als schets 
te beschouwen, dienende slechts om in de ver-
schillende details en kleuren, de beste oplossing 
te zoeken. 

Bovendien herhaal ik bier  dat, mocht een stipte 
navolging der  toegezonden calque worden geéischt, 
ik geen bevredigende oplossing der  kunstvormen 
mogelijk acht. 

c uitdrukkin g in de laatste Nota van Zijn e 
Excellentie, namelijk dat die calque slechts als leid-
draad moest dienen, geeft mij , in verband tot 
den steeds uitgedrukten wensch om dc gevels te 
behouden, aanleiding tot het inzenden van twee 
plans, waarin geen principieele wijzigingen, met 
het ons in hoofdzaak voorgeschreven plan, voor-
komen en de gevel (uitgezonderd natuurlij k de 
verwisseling der  twee cochères door  ramen, en 
het plaatsen van één porte-cochère in het mid-
den) onveranderd blijft . 

t eenig noemenswaardig verschil tusschen 
deze bestaat in eenc verkleining, of vergrooting 
van het lokaal voor  den . 

e verandering zal waarschijnlij k niet zwaar 
wegen, omdat in geen der  Nota's een aanmerking 
op, of een vaste bepaling van dc afmeting dei-
zaal voorkomt. e kleine zaal heeft dan ook nog 
altij d 12 1 meer  oppervlakte dan die, welke 
tegenwoordig voor  dat doel gebruikt wordt , ter-
wij l , voor  het geval er  een groote zaal tevens ook 
voor  andere doeleinden gewenscht mocht worden , 
iets grooter  oppervlakte niet schaden zal. 

t plan met de kleine zaal van zeven hij  acht 
meters, heeft nu boven het andere dit voor, dat 
er  cene wachtkamer voor  den Secretaris-Generaal 
door  gewonnen wordt. 

e afmeting dier  zaal is op de teekening aan 
de linkerzijd e door  stippellijnen begrensd, om hare 
verhouding tegenover  de voorgestelde te doen zien, 
en vooral om te toonen dat daar, ten behoeve 
vun den gevel, in- en uitwendig een scheiding-
muur onvermijdelij k is. 

t de meeste hoogachting enz. 
Van UEd. Gestr. 

de dienstwillige r 
11. P. . 

Aan deu heer Hoofdingenieur van den 

Waterstaat belast met het beheer der 

Landsgebouwen in de Besidentie. 

Bijlage 7. 
T uit een brief pan den

van Binnenlandsche Zaken aan den 

Hoofdingenieur van den Waterstaat 

belast met het  der Landsge-

bouwen 10 October 1876. 
r  ik bemerk dat de kuiistvraag zooveel 

«moeilijkheid gaf heb ik de gelegenheid gevon-
»den, dit vraagstuk op cene naar  mijn inzien 
nafdoende w*ijze op te lossen. 

^Nevensgaande gevelteekeningen leveren U het 
-bewijs, dat indien de zaak aldus wordt aangevat 
eu deze teekeningen tot grondslag worden gelegd 

nvan het te stichten gebouw, de inrichting , zoo-
uals die thans is vastgesteld , nagenoeg onveranderd 
ukan blijven en eindelijk de hand tot uitvoering 
«aau het werk kan worden geslagen , zoodat nog 
»dit jaar  de aanbesteding der  fundeering geschie-
dden kan, volgens myn meermalen uitgedrukt 

 verlangen. 
k heb mitsdien de eer  U te verzoeken het 

«noodige in deze te willen verrichten, en zie het 
 bestek der  fundeering met de daarbij  behoorende 

«plans, welke zich aan de gemelde plattegrond-
n gevelteekeningen aansluiten, met den meesten 

d te gemoet." 

Bylage 8. 
n , 13 October  1876. 

Weled. Gestr. Heer! 

e langdurige correspondentie over  de plans 
van bet nieuwe e van Justitie is nu
delijk haar  laatste phase ingetreden-

Wat ik sedert lang voorspelde is geschied: te-
genover  myn ontwerp heeft de g haar  offi-

cieele kunst gesteld, bestaande in een paar  coquette 
prentjes, zoogenaamde ? kunst. 

t is duidelyk, dat ik dergclyke vernederende 
voorschriften niet volg en als architeet en hoofd-
lecraar  in dc Bouwkunst aan de Academie van 
beeldende kunsten alhier, onlangs nog belast, 
namens Zijn e Excellentie den r  van -
uenlandsche Zaken, met het afnemen der  eind-
examens van do architeiten aan de Polytechni-
sche School te , het beneden mij  acht, af 
te dalen tot de lagere klasse eener  teekenschool 
en zoo maar, zonder  eenig bewijs van onvermo-
gen , verwezen te worden naar  de afdeeling Uee-
kenen naar  voorbeelden." 

n waarom ik mij  ontslagen acht van 
de betrekking als architect voor  het projectceren 
der kunstvormen aan het nieuw te houwen -
partement van Justitie. 

Niet zonder  tot het laatste toe te motiveeren, 
doe ik echter  daarvan afstand en verklaar  ik hier, 
dat, evenzeer  mijn laatste project der  hoofdfacade, 
als het ons toegezonden en voorgeschreven teeke-
ningelje, door  den r  had overgenomen 
kunnen worden, indien men zich nam. niet wilde 
bekreunen om de redenen die ik daartegen, hoofd-
zakelijk met betrekking tot de ongelijke ramen-en 
penantenverdeeling in de , bad 
aangevoerd. Geen van beide gevels passen voor 
het voorgeschreven plan, en indien er  al van prio-
ritei t sprake wus, dan zou zeker  mijne geschetste 
facade reel meer  aan de verdeeling in dat plan 
beantwoorden. 

e meeuing ftlioo dat de nieuwe ingezonden 
gevelteekeningen, de vraag van het vastgestelde 
grondplan beter  oplossen, is geheel onjuist. 

Voor  dit bewijs stel ik mij  gaarne publiek aan-
sprakelijk . 

n project wordt dus feitelij k opzij  geschoven 
om redenen van smaak, voorkeur  van stij l of iets 
dergelijks de kunst betrelfende, niet omdat het 
minder  dan het nu vastgestelde uan het plan be-
antwoordt. 

Wees s. v. p. zoo goed, van dit laatste vooral 
nota te nemen, ik stel daarop hoogen prijs , vooral 
no men tegenover  mijne ruwe potloodschets, zulk 
een speculatief, z'insbegoochelend prentje stelt en 
in dien ongeroepen en ongelijken strijd , en zonder 
voorafgaande kennisgeving, een beslissing neemt. 

Onder  haitelijken dunk voor  het door  U in mij 
gesteld vertrouwen, heb ik de eer  mij  steeds met 
de meeste hoogachting te noemen 

Van UEd. Gestr. 
de dienst*. r 

. P. . 
Aan den heer Hoofdingenieur van den 

Waterstaat, belast met het beheer der 

Landsgebouwen in de Besidentie. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

, 41 . 
, te 11'/, urcu, door  bet ministerie van bin-

nenl. zaken, uun liet gebouw vnu liet prov. bestuur: 
bet tweejarig onderhoud vnn de brug aan bet t 
te Gouda. 

, te 12 uren, door  de Nedcrlaiidsch-
W'estfuikcli e Spoorwegmaatschappij  , in dc sociëteit 

c Eendracht, op den Zonuebriuk: lu. het leveren van 
65,000 . gegoten ijzer  aan buizen; 2o. liet leveren, 
inkepen eu met cliloorziuk bereiden van 4S,000 stuks 
grenen dwarsliggers: .'lo. het levcreu van 0460 stuks 
eikenhouten dwarsliggers; to. het leveren van eiken-
hout voor  40 wissels. 

, te 13 uren, door  burg. en wetli.: lo. bet 
leveren van Engelscli-aarden buizen voor  de riolen; 
-'o. het mutselcii van vergaarbakken en putjes voor 
waterinloopcn, benevens het leggen van de buizen cn 
het leveren en plaatsen vnn gegoten-ijzeren roosters 
voor  dc riolen; .'lo. liet leveren en leggen van -
steeucn trottoirbanden , allen op deu llangdijk . 

, te 1 uur, door  dijkgraaf en heemraden 
van den llaarlcmiucrmccrpulder , ter  secretarie iu de 
Jansstraat: het gelijkmaken cn herstellen vnu den 
ringdij k met taluds en herincu, tusscheu den Vijfhui -
zerweg en Spaarnwoudcrweg. 

, iu bet Slationskotuehnis: liet maken van 
een nieuw gebouw voor  dc studenten-sociëteit Phoenix. 

*  tad«kanaa l, door  deu ingenieur  der  Stadsvenen: 
dc levering der  oudcrboiidsmatcri&leu voor  de water-
werken on gebouwen vnn de gemeente Groningen tc 

, Wildervank , Stadskauuul, Pckclu en 
Ter-A pel, ged. '77. 

V eend am, tc fi  uren, door  het gemceutebestuur: 
bot vergrooten vuu dc school aan het Bcncdcn-Oos-

. 

, in den l op het Oostplein: dc 
levering vnn  privé-tounen, trechters en deksels. 

, door  den hurgem. van : 
het vau binnen en buiten verven, benevens het be-
hangen, vun de ouderwijzers wou ing te . Bilj . 
inz. te 12 uren. 

, bij . O. k : het amoveeren ecnor 
schuur  cu bet bouwen eener  veestalling, mot bet uit-
voeren vnu eenige vert immeringen aan en bij  de hui-
ziugc bewooud door  O. W. , te . 

, A . 

Lelden, te 11 uren, iu hot hotel aan don Burg: liet 
makeu vau ecu fabrickgobouw met oanhoorige werken. 

. bij  deu architect VV. F. van der  liefden. 

, te  ureu, door  burg. en weth.: bet 
doen van eenige werkeu tot verlaging van den toren 
dor gemeente. 

, te 1 uur, door  den burgemoestcr  i het 
verbeteren der  uitlooznig van dc n op dc -
kade, het vernieuwen vuu dc afsluiting der  lxjoicrs* 
grncht op het Willemsplcin cu eenige andere werken. 

, bij . . Veenstra: hot bouwen van 
eenc nieuwe huizing en schuur. Bestek ligt bjj  A. . 
Vccnstru, aldaur. 

Weeuddag, O) . 

, te 11 urcu, door  dijkgraaf en hoog-
heemraden vnu de , "bi j  Van Zessen: 
het lichten en zoo noodig herstellen der  buitenvloed-
denren van de sluis te Schoonhoven, het aanhalen van 
taluds, het ophuugen eu verbrecden der  waterkeering 
 i t daarmede in verband staande werken, alles be-

hooreude tol de waterkeering dier  gemeente. Aunw. 
4 her., te 10 uren, op liet werk. 

id-1 , te 12 uren, door  kerkvoogden der 

. gemeente : bet afbreken eu vernieuwen der  kap-
en plafond werken en van liet verder  opmaken van het 
in- cn uitwendige van bet kerkgebouw. . bij  den 
secretaris van bet kerkbestuur  A. . 

, tc 1 uur , door  burg. en weth.: het 
bouwen vun eeue school met wouing uun dn Van 01-
donbiirncveltstnuit . 

tSeuda, te 1 uur, door  bet gemeentebestuur: lo. bet 
vergrooten van het gebouw der  burgeravondschool aaa 
dc ; 2o, bet makon eu iu dc vaart 
brengen van ecu pont in de Turfsingolgracbt tegenover 
de Vlamingstraat. Bilj . iuz. 5 . 

Ciaiida, te 1 uur , door  burg. nu wclh.: dc levering, 
ten dienste der  gemeente, gcd.  der  benoodigde 
materialen, als: houtwaren: ijzerwerk; spijkers cn 
lichte ijzerwerkcu; lood, zink eu soldeer; verfwaren 
en glas; leer; kalk; grint ; zand; .'10,000 Uscl-metsel-
plnvei; 100,000 blauwe Usel-stroatklinkcrs; 25,000 id., 
gewonen vorm; 30,000 vlakke grijze Vcchtsche klin -
kers, gewonen vorm cu 10,000 c straatkeien. 

, door  het . C. paroch. kerkbestuur  van den 
11. Jacobus: het makeu, leveren cn stellen van de 
banken cn stoelen, tcu dienste van dc in aanbouw 
zijnde kerk aldaar. 

, 7 . 

VBeaeh, tc 11 uren, door  den ontv. der  registra-
tie en domeinen, iu liet Parlement: bel slechten van 
dc Uiuthamerpoort, de courtine , een 
gedeelte- van hel bastion , liet voorliggcuc 
raveliju met een gedeelte bedekten weg. alsmede het 
slcchteu van eeu ravelijn met eeu gedeelte aangren-
zende.> bedekten weg, buiten do Vugliter  poort, tot bot 
leggen van oen aarden dam ter  vervanging van de 

. Aunw. 4 , te 11 uren. 

o «ut hui /.en , tc 11 uren, door  kerkv. der . 
gemeente : bet bouwen van een kosterswoonhuis. 

'a- l iane, to  uur, door  het ministerie van fitiau-
ciëu: het bouwen van eeu post- eu telegraafkantoor 
te Wormerveer. ) 

, te 1 uur, door  liet polderbestuur  van 
Walchcreu. in het lokaal van den polder, Abdij : bet 
maken van 999 1 glooiing vau zuilcnbazalt on 11101 
idom van gesorteorden  >oornikschcn steen, op den 
Weslkapelschcn zeedijk. 

, 'sav. 7 ureu, door  bet burgerlij k armbe-
stuur: dc levering van verschillende artikelen. 

, door  de comm. tot uitdccüag van warme 
spijzen uan ouverinugendcn, bij  bet lid G. . -
hon: o. a. de leveriug van 150 . best grof kachel-
gruis. 

, s . 

. te 11 uren, door  het ministerie van ma-
rine: dc levering van: 1600 . blauwe vocringbaai, 
1600 stuks wollen dekens, 2400 stuks bont-linncu 
overtrekken voor  matrassen en 2200 idem voor  kus-
sens (heide laatste artikelen in 1 pere.) 

, te 12 uren, door  het ministerio van 
binnenl. zaken, aau bet gebouw van liet prov. best.: 
lo. hel driejari g onderhoud der  Westduincn op Schier-
monnikoog. g ƒ 7 30 per  jaar; 2o. eenige voor-
zieningen, bestaande in het aanbrengen van 8000 1 

zand, bet leveren eu verwerken van 10,000 bossea 
stroo cu 5000 bossen Gaasterlandsch berkerij s aan den 
hoogen wal cn daar  bijgelegen duinen op Schicnnon 
nikoog iu '77. g ƒ2150. Aanw. van heide 
4 . 

Zwal le, tc 12 uren, door  het prov. bestuur: het 
onderhouden van de aarde- cu verdicpiugswerkeu van 
de t eu hare zijtakkeu over  77, ia 3 perc. 

, tt . 

, te 11 uren, door  den comm. der  genie , in 
de : het bouwen van woningen voor  gehuw-
de militairen . 

Zwol le, te 1 uur, door  bet gemeentebestuur: het 
maken eener  ijzurcu voetgangersbrug met draaibaar 
middelgedeelte over  de gracht bij  liet gebouw der 
armeniurichtiug . Bilj . inz. vóór 1 uur. 

, bij  .1. Vrijburg : bet verplaatsen 
eeuer  boerenhuizing te . 

, 11 . 

, to 11 ureu, in t gouden Wagentje i 
het bouwen vnu een woonhuis op bouwperceel no. 59, 
aan de Willemskade. . bij  (len architeet  P.
de . 

'N , te 11", uron, door  het ministerie van bin-
neul. zaken, aan liet gebouw van het prov. bestuur: 
het éénjarig onderhoud dor  werken behoorende tot de 
vereu te Willemsdorp cu tc 's-G ra vend cel. Aauw. 6 

. g /305O. 

, te 12 uren, bij . : bet 
bouwen van eeu huis ten dienste vnu hot Algcmetn 
Armfonds. 

, S . 

 te , uren, door  het ministerie van 
biiiuenl, zakcu, aan bet gebouw van het prov. best.: 
het onderhouden vau- eu liet doen vau eenige herstel-

n nau de gehouwen der j  ks-hoogere burger-
school eu der  kweekschool voor  onderwijzers te 
's-Bosch, alsmede der e burgerschool te 
Tilburg . Aanw. 6 en 8 . 

, te , door  het ministerie van marine: 
bat maken eu leveren van  stuks ijzeren zoebocicn 

, grootste .soort, alles met den aankleve 
van dien. 

, te 12 ureu, door  burg. en wetli.: de le-
vering van 8111,600 vlakke strnatklinker-Waalmoppen, 
ln perceelen of iu massa. ) 

Velp, te 1 uur, in liet koffiehuis van Wed. Govcrs: 
eeuige werkzaamheden aan bet heerenhuis, koetshuis, 
den paardenstal enz., benevens het bouwen van eene 
tuiumauswoning op de buitenplaats Nedcrhogen, al-
daar. . hij  den urchilcct . . Smit, tc , 
bij  wien 11 > de bilj . te bezorgen. Aanw. S , 
te 1 uur. 

VVeenadag, S . 
, te 11 uren, door  bet ministerie van bin-

nenl. zaken; lo. hot 3jarig onderhoud van- en het doen 
 vernieuwingen eu herstellingen aau de schutsluis 

tc St.-Audries niet bijbehoorcude werken; ?o. bet doen 
v  buggerwerkou tusschen het p ea peit-
paal 10, ter  anuvulliug van bet o on tot 
voortzetting der  verbreeding van deu . -
ming / 54,000; So. het doeu vau eeuige werken tut 
normaliscering vau den Golderschen l bij  de -
temervteidc tegonnver , tusschen de kilometer-
raaien 95 cn 08. g / 12,850. Aanw. van beide 
laatsto werken 0 cn 11 : 4o. het gcd. '77 onder-
houden van- en liet doen van ocnige bcrstellingen aan 
de landsgebouwen te . 

, 141 . 
d . te 11 ureu, door  de directie der  ma-

rin e : dc uitvoering der  werken voor  het ouderhoud 
der dok-, sluis- en andere waterwerken vau het mari-
tieme etablissement te Willomsoord, ged. 77. Aanw. 
2 dagen vóór de besteding-

, te 2'/i uren, door  bet ministerie van bin-
nenl. zaken,  bet gebouw vaa bet prov. bestuur: 
het makeu der  houten fuudeeringen en grondmetsel-

werken met bijbclioorende werken op het terrein van 
het te Amsterdam tc bouwen . Aanw. 
7 , to C uren. 

, door  dc comm. voor  bet burgerlij k arm-
bestuur: de levering vau 500 . ruw katoen ad 28 ü 
30 ct., 300 . idem ad 18 ii 2U ct., 50 . kieleabont 
ad 30 ct., 70 . paars katoen ad 20 ft 25 c, 50 . 
roode boni ad /1.25 ii /1.30 alles per , 100 wollen 
dekentjes cn ƒ 1 a ƒ1 .10 per  stuk. 

. * . 
, te 10 uren, door  het ministerie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw van bet prov. beat: 
liet driejari g onderhoud van al de werken behoorende 
tot het kanaal door  Zuid-Beveland. Aanw 0 cn 11 

. g ƒ 33,850 per  jaar, 
, te l " 1 . uren, door  het ministerie van 

binneul. zaken, aau bet gebouw van het prov. best.: 
het driejari g ouderhoud van dc dichtingswerkcu van 
het kanaal de c in en bij  liet fort Crèvecoeur. 
Aanw. 9 en 11 . g f 7500 por  jaar. 

, tc 12 uren, door  het ministerie van ko-
loniën: de leveriug op het eiland Java van 27,184 3 

houtwerken (American Pitch-pine), ten behoeve van 
den bouw der  Bataviascbe havenwerken. Bilj . inz. 14 

, vóór 12 uren, aan bet departement voornoemd. 
, tc 12 uren, door  burg. en weth.: het 

doen van eenige werken lAngs de n eo bet ver-
brecden der , van de Viscbbrug af tot 
aan de Wittepaardsbrug. Aanw. te 10 uren. 

, door  liet bestuur  van den Vereeaigde-
Biinicupolder  van c en Spaarnwoude: 
het bouwen vnu eeu achtkanten windviizclmolen in 
dien polder  aan dc , Noordcr-Spaarne, met 
een vlucht vau 26 . 

g , . 

, te 11 Vj urcu, door  bet ministerie van bin-
nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het maken van een paar  nieuwe honedonvloer- of eb-
deuren, tcu dienste der  sluizcu van bet kanaal door 
Voornc Aanw. 13 . g r* 7720. 

, 19 . 

, tc 11 uren, door  bet dijksbestuur  vau 
bet waterschap t en a. h.'/,.: lo. 
lint iu  maken van eeu vak stccnglooiing, ter  lengte 
van ]i, m. 353 , ter  vervanging van 3511.45 . lengte 
paalwerk, aan deu , met verhooging 
eu verzwaring vau den ticvcnsliggetiden dijk cu van 
het steenen hoofd, in l porc: So. dc levering dor 
daartoe benoodigde 2,6(10,000 . brik , in pcrc. van 
100,000 ; 3o. liet levcreu dor  daartoe beuoodigde 
3,500,000 . zuilcnbazalt, in 1 perc 

t lui* , te  V t uren, door  den directeur  cn 
commandant der  marine, ter  secretarie der  marine: 
lo. bet opruimen vau ecuc bouten beschoeiing en bet 
daarvoor  maken van ccn kaaimuur; 2o. bet optrokken 
en afwerken van een gebouw, bestemd voor  leerzalen 
en werkplaatsen voor  machinist-leerlingen, benovens 
eenige bijbclioorende werken aau de poort der  werf 
cn liet portierswachtbuis, alles gelegen op 's s 
werf. aldaar. Aanw. 4 . van 10—12 uren. 

VVaenadag, 20 . 

, tc 11 uren, door  bet ministorie van bin-
nenl. zaken: lo. bet éénjarigonderhoud der  leidammcn 
langs bet , met de verlichting en afbakening. 
Aanw. 15 en 16 . g f 22,000 ; 2o. het ma-
ken van een peilput, terp en gebouwtjo voor  ccn zelf-
registrecrenden getijmeter  te Willemsdorp. Aanw. 14 

. g /"5750. 
, op do zatbe Boutemautel, bij  S, 

de Jong Gz,: hot afbreken van de bustoaaie eu net 
bouwen eeuer  uieuwc schuur  met hals. 

, S . 

, te 3 uren, door  den ontvanger  der 
reg. en dom.: het slechten van don hoofdwal tusschen 
het verlengde der  Capucijuenstraat en de voormalige 

, met bet maken en bopuinen van een 
hoofdweg en drie verbindingswegen. Aanw. 19 , 
to 10 uren. 

, SS . 

, tc 10 uren, door  bet ministerie van 
binnenl. zakea, aan het gebouw van hot prov. best.: 
hot driejari g onderhoud van hot kanaal door  Walche-
ren met bijbehoorende werken. Aanw. 16 en S . 

g ƒ70,000 per  jaar. 

, SS . 

, tc 2 uren, door  het ministerie van bin-
neul. zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het driejari g onderhoud van het gedeelte der e 
Vaart iu dc prov. Utrecht. Aauw. 16 . g 
ƒ 3300 per  jaar. 

, 2U . 

, te 12 ureu, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, ten dienste der  Staatsspoorwegen: het 
bouwen van eene woning voor  3 brugwachters aan de 
Boompjes te . . hij  den eerstaanw. in-
genieur  to . Aanw. 21 en 23 , telkens 
te 11 uren. 

 te 2 uren, door  dc maatschappij  tot Expl. 
van Sl Aat ss poor  wegen, aau het Contraalbureau: het 
leveren vau ei ken bouten dwarsliggers cn van vierkaut 
beslagen eiken wisselliout, ten behoeve van den spoor-
weg Almelo—Salzbergen, in 4 perc. 

, 4 Jan. f«77. 

, tc 12 uren, door  het ministerie van 
koloniën, in bet ministerie van binuenl. zaken : bet 
vervaardigen, ineenzetten, weer  uit-elkander-uomen en 
naar  de plaats vau inscheping vervocrun van den me-
talen boveubouw voor  40 bruggen, ton behoeve der 
Staatsspoorwegen op Java. 

, S Jan. 

Enk en, door  burg. en weth.: de levering vaa 
238,400 stuks e straatkeien, 14 X 16 . op 
den kop eu 15 . hoog, en 208,000 stuks paarden-
kliukers. 

op late  te hepalen datum. 

Lelden, door  burg. en weth.: het bouwen vnn een 
schoollokaal voor  n'00 leerlingen. 

, door  burg. eu weth.: hot leggen van 
ecu klinkerweg, ter  breedte van 3  , en voorzoover 
uoodig van de opboogiug der  aardebaau, met bijlcve* 

g vin alle materialen, tot oene gezamenlijke lengte 
vau circa 14,500 , benevens het maken eeaer  nieuwe 
brug over  de Stnenwetering (dc o Brug genaamd) 
ea het leggen van 2 steencn duikers in dien weg. 

Atloon van Aanbestedingen. 

NWenen, S Nov.: het bouwen van oen huis, met 
stal en schuur, aldaar; gegund aan J. Schamper, te 
Tougelre, voor  ƒ2400. 

, S Nov.: de aanleg van een telegraaflijn 
met één draad van u naar  Wijk-bij-l)uurstede ; 
minste inscbr. was W. van , tc Jutfaas, voor 
ƒ 695. 

Utrecht, S Nov.: de levering aan do Nederl. -
spoorwegmaatschappij  van 20,000 stuks eikeaboutcn 
dwarsliggers, iu 5 perc, en vaa 1490 stuks eikenhout 
voor  wissels, mede in 6 perc 

wisselhout [jl dwarsligg. £ 

;  w
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J . J . v. d. Eerden 
Pz., to Boxtel. 
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-4

W. Giesen, te 
. 

J. . van , te Boxtel, 5 pcrc eiken wis-
selhout, in massa ƒ13,900. 

, 20 Nov.: de levering aan s magazijn 
van militair e kleeding vaa : 45,000 hemden, in 9 perc: 
A. Jannink en Co., te Enschedé, 6 perc. a ƒ 0.99, 3 
perc a ƒ 0 . 9 3; P. Offermans, te "s-Boacli, 7 perc. a ƒ 1, 
2 perc a ƒ0 .985; J. A. de Booy Jr., te 's-Bosch, 3 
perc. a ƒ0.98, 6 perc. a ƒ0 .9675; Gebr. Visser, te 
Amorsfoort: lpcrc.it f 0.83; W. n , 
9 pere. ft  ƒ0 .832; G. do Greef, t? Breda \ l perc a/0.78. 
3 perc a ƒ0.77, 3 perc it ƒ 0 . 7 6; 2 perc a ƒ0.755 ; 
Bontjes en Van Steeden, te Amsterdam: 9 perc. 
a ƒ0.737. 

35.000 onderbroeken, in 7 perc: P. Olïermans: 5 
perc. a/1.30, 2 perc. a ƒ 1.245: J. A. de Booy Jr.: 
4 perc a / 1 . 2 4T / „  3 porc. a ƒ1 .235; A. Jannink en 
Co.: 2 pcrc. it ƒ1 .27, 3 porc ü ƒ 1.26, 1 perc. ft/lSS, 
1 perc ü /1.22; W. n en Zn.: 7 perc. ft  ƒ1 .16; 
Bontjes ea Van Steeden: 7 perc a ƒ1 .09; G. de 
Greef: 1 perc » /1.05, 2 perc ü ƒ 1.04, 1 pcrc. a 
ƒ1.03, 3 perc. A ƒ1.02. 

16,000 werkbroeken, in 4 perc: W. Uaven cn Zn.: 
4 porc ii ƒ1 .20; Vissers en Eijcken, te üeldrop, 4 
perc ii f 1.145; P. Offermans: 2 pcrc ii ƒ 1.15: J. 
A. de Booy Jr. : 2 pcrc a ƒ 1.13, 2 pcrc a ƒ ; J. 
vaa n en Co., tc Boxtel, 1 pcrc a ƒ 1.08, 3 
perc ii ƒ 1-0775. 

28,000 handdoeken, in 7 porc: J. A. de Booy Jr.: 
7 perc "  ƒ 0 . 2 0; W. n en Zn.: 7 perc a/0.191; 
Vissers en Eijcken: 3 pcrc. a f 0.1925; Van Zeeland 
en Co., te Eindhoven: 7 pcrc ii ƒ 0.1847; J. van 

n en Co.: 7 perc. a ƒ 0.178; V. d. Nieuwen-
huijzen en Van Stratum, te Gcldrop, 7 perc ü ƒ 0.165. 

3500 . halfgonden galon voor  chevrons, in 7 perc: 
. J. van Beek, te Amsterdam: 7 perc af 2.20; J . 

W. A. Uelman, te Breda: 5 perc. ü ƒ 2; J. A. v. d. 
, idem: 7 perc a / 1.95; W. u en Zn.: 

7 pcrc. it / ; W. .1. van , : 
4 pcrc. ii ƒ 1.90, 3 perc. a ƒ 1 . 8 0; A. Tack, te Breda: 
1 perc ii ƒ1  A. van , idem: 7 perc. a 

ƒ 1 . 8 0; . , idem: 7 perc A ; A. A. 
, te : 1 perc. n / 1.S5; J. A. dc Booy 

Jr. : 7 pere. a ƒ 1.79; J . v. d. , te Amsterdam: 
7 perc. a ƒ1.75. 
1 .250 . halfzilveren galon voor  chevrons: . J. vaa 

, 4 /2.15; J. A. v. d. , ft  fUÊfli  J. W. A. 
Uelman. ft  ƒ 1 . 8 0; W. n ea Zn., a ƒ 1 . 5 0; . 

, a ƒ 1.70; A. Tack, a/1.70; A. v. n 
en Zn., i i /1.70; W. J. van , i i ƒ 1 . 6 5; 
J. A. de Booy Jr. . ft / 1.64; J. v. d. , a ƒ 1.60. 

» ij k . 2o Nov.: do levering aan bet militai r 
werfdepot van: 

Perc 1, 20,000 . zwaar  blauw katoen : Arntzenius 
Jannink en Co., te Goor, ft ƒ 0.595; 34,000 . onge-
bleekt vocringkatoen: dezelfde, a ƒ 0 . 3 5. 

Pcrc. 9, . . de Jongh, te : 4500 . 
kanelas. breed 90 , ft  ƒ 0 . 2 5; 1900 . linnen, 
a / 0.39. 

Perc 3, .  dc Jongh: 10,000 cemdeu, ft ƒ 0.74; 
5000 katoenen onderbroeken, ft  ƒ0 .505; 5000 katoeneu 
handdoeken, ii / 0.145. 

Perc 4, J. van n en Co., te Boxtel: 5000 
linnen onderhoeken, u ƒ 0.74; 2500 dito broodzakken, 
a ƒ 0.275; 2500 poetszakken, i ƒ 0.0875; 2500 schoen-
zakies, a / 0.14; 100 kleerzakkcn, ft / 0.37. 

Perc. 5, . . de Jougb.: 2500 blauwbaaien borst-
rokken, a f 1.825. 

Pcrc. 6, J. A. de Booy Jr., tc 's-Bosch i halsdassen, 
2 ƒ 0.175. 

Pcrc. 7, schecpsmutsen: A. Bryce, te Amsterdam, 
a f 0.495. 

Pcrc. 8, kwartiermutsen :"[B . Schüller  en Zn. te 
, a / 0.91. 

Perc. 16, . . do Jongh : blauwkatocnen halsdoe-
ken, a ƒ 0.225; kabaaien, ü ƒ 0.885; uachtbroeken, 
a / 0.565. 

Perc. 17, W. n cn Zn.: halssnoeren met kwas-
ten, A ƒ 0.9195; sclioudcrpassanteu, it t' 0.445; sabel-
kwasten, ^onderofficiers n ƒ1 .55; idom korporaals, a 
/ 0.28. 

Porc. 18, W. J. van , te : gou-
den chevron-galon suppl et iet roepen, a f 2.90; geel 
kemelsgaren chevron-galon, it ƒ 0.16; rood idem idem, 
a / 0.18. 

Porc 19, donkerblauw grein: . 11. dc Jongh, 
a / 1.175. 

, 20 Nov.: het bouwen vnn 3 woningen 
voor . Eykels: minste inschr  waren J. Zandvoort 
en A. leger, tc , voor  ƒ2696. 

h . 22 Nov.: bet bouwen vaa eene nieuwe 
kerk met toren, zonder  do levering der  metselsteeuen, 
gedeeltelijk timmerhout, leieu, bardstecuen vloeren eu 
spandiensten; ingekomen 9 bilj  . als: 
P. Penoings, te , / 27,630 
P, , „  Berg ter  Bltjt , „  27,115 
W. Pauli , „ , „  26,940 
J. Ubachs, „  Nicuwstad, „  26,444 

. Pauli , „ , „  25,945 
. Pollaert, „ , „  25.700 

11. Nijskcus, „ , „  24,li00 
J. v. d. Berg, „  Slamproij, „  24,360 
J. vau Grocnendaal, „  Nuiihem, „  22,375 

, 24 Nov.: het verbeteren van het verdedi-
gingswerk bij  den g in de stelling -
wijk (le gedeelte); minste inscbr. was J. Boshouwers, 
te Utrecht, voor  ƒ 100,900. 

Zwolle, 24 Nov.: het onderhouden van de gebou-
wen van bet prov. bestuur  eu het huis bewoond door 
den commissaris dos s te Zwoll-, ged. '77, in 
2 perc: lepere. J. Willighagen. te Zwolle, voor  ƒ1339; 
2e perc J. Godeliio, voor  ƒ518. 

, 24 Nov: bet niaiceii van eenig remming-
werk binnen eu buiten de schutsluis vau het -
diop bij  Wetsiogc ea het stellen van meerpalen: in-
gekomen 4 bilj. , als; 
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J. , te Zuidwoldo, / 1895 
J. v. d. s en 

. Zuidhof, „  Groningen, „  1757 
E. , Sappemeer, „  1743 

. . . ., Baflo. . 1543 
, 21 Nov.: lo. het leveren cn storten 

van atcen tot herstel van storm- en wioterschade, 
ontstaan aan den westelijken havendnm te Neuzen; 
minste inschrijver  was . van e , ie Breskens, 
voor  ƒ7244. 

2o. het houwen van een gemctselden kaaimuur 
voor  oene losplaats aan het kaoaal door  Zuid-Beveland 
tc VVemeldiogc; minste inschr. was , te 

, voor  f 5690. 
3o. het verrichten van baggerwerk in de buiten' 

haven vau lint kanaal door  AValclieren te Vlissingen; 
minste inschr. was . s , te Sliedrecht, a 
ƒ0.41  per . 

4o. het bagtroren vriór  cn in de buitenhaven van het 
kanaal door  Walcheren tc Vccre; minste inschr. was 
Ü. Bolier, tc Scherpenisse, a ƒ 0 . 4 4' per J . 

5o. het driejari g onderhoud van het Nederl. gedeelte 
van het kauaal vnn Neuzen, het zijkan aal naar de 
Axelsclic Sassing enz.; minsto inschr. was 1>. Tbolens, 
te Neuzen, voor  /"  31,930 per  jaar. 

Go. liet driejari g onderhoud der c wegen 
in Zeeland ged. '77, '78 cn '79, in 4 perc.: le perc 
J. van den , tc , voor  ƒ3280 por 
jaar ; 2e perc. C. Bolier  Cz., te Bruinisse, voor  /10,487 
per jaar; 3c perc. G. Bolier, tc Scherpenisse, voor 
ƒ 5200 por  jaar; 4e perc. P. , te Brc&kens, 
voor ƒ 8263 per  jaar. 

l'trerht , 88 Nov.: het n '»' C  van cene herbcstrating 
langs liet los- cn ladingspoor op liet station Winscho-
ten . ten behoove vau den spoorweg n -
Nieuweschans; ingek. 6 bilj. , als: 
W. Bos, te Zuidbroek. ƒ 3492 
J. X. , „  Blijham, „  32S3 

. , „  Winschoten, „  3238 
E. , „  Sappemeer, „  277S 

. Vos, „  idem „  2700 
J. v. d. V'cen, „  Zoutkamp, „  4546 

, 29 Nov.; het maken der  grondwerken 
op het Noordereiland; ingekomen 10 bilj. , als: 
A. van , te , f 29,900 
W. , „ , „  28,340 
W. van Zon, „  Schiedam, ,, 25,900 

. Boer, „  Sliedrecht, „  24,540 
S. 11. Tassemcijcr  Jr., „ , „  22,940 
Jacob , „  Puttershoek ou 

Jan , „  Strijon, „  22,300 
E. S. , „ , „  20,300 
A. J. , „  Strijcn cn 

. , „  Capelle , „  19,940 
P. A. van , „ , „  19.468 

. v. d. Ploeg, „  Nieuwe-Nicdorp, „  17,000 
, 'AO Nov.: het gruveu van een kanaal van 

k n;Z. naar s uitwatcriiigskanaal; lage* 
komen 2 hilj. , als: 
J. Boshouwers, te Utrecht, / 149,600 
Jb. , „  Puttershoek en 

J. , ,, , ,, 134,440 
, :.<> Nov.: hot doen van grondboringen na-

bij  Baanliock, ter  plaatse der  ontworpen overbrugging 
van de , tcu behoeve van den spoor-
weg t —Eist; ingek. 3 bilj. , als; 

. , tc , ƒ 1750 
J. , „  Sliedrecht, „  1700 
C. n , „  Giesendam, „  1280 

Berichten en mededeelingen. 

. 

 Bij  ministci ïecle beschikking 
is aan W. . Carsjens, te n , met intrek -
king van vroegere beschikkingen, tot wederopzeg-
ging , vergunning verleend voor  een stoombootdienst 
tot vervoer  van personen, goederen cn vee tusschen 
Amsterdam, , Boskoop, Gouda, , 

— Bij  ministerieels beschikking van 25 dezer is 
aan de directie der  Nederlandsche -
maatschappij, gevestigd te Utrecht, tot wederop-
zegging, vergunning verleend voor  een stoomsleep-
dienst op de stroomen, rivieren en kanalen in 
acht provinciën. 

— Bij  ministerieele beschikking van 27 November 
187G is aan J. van den , te , tot 
wederopzegging, vergunning verleend voor een 
stoomsleepdienst op de stroomen, rivieren en 
kanalen in acht provinciën. 

— e r  van n maakt bekend . dat 
voor de uitvoering der c havenwerken 
benoodigd is het navolgend personeel: 

een werktuigkundige (maximum-traktement f 500 
's maand.-). bestemd "i u dienst te doen bij  de steen-
groeven te Poeloe . j  moet tevens instaat 
zijn de dagclijksche herstellingen uan de tot steen-
transport te bezigen stoombooten te doen; 

twee werktuigkundigen (maximum-traktement 
ƒ 3 50 '» maands), om grootendeels op den wal 
werkzaam te zijn. Etu hunner  moet speciaal met 
het opstellen van ijzeren bruggen, de andere met 
het monteeren, behandelen en herstellen van aan-
nemerswerhtuigen vertrouwd zijn ; 

een eerste smidsbaas (inaximum-traktemeti t ƒ 2 40 
's maands); 

een tweede smidsbaas (maximum-traktement 
ƒ 175 's maands); 

een bankwerker  (maximuiu-trakteinent ƒ 1 75 
's maands); 

een timmermansbaai (maximum-traktement/"24U 
's maands), speciaal bekend met fundeeringen en 
bruggenbouw en gewend om zware lasten te ver-
plaatsen ; 

twee wagenuiakersbazeii 'maximum-truktomen t 
ƒ 240 's maands), vooral voor  spoorwegmulericel, 
ook bekend met machinaie houtbewerking; 

dri e hoofdopzichters (maximum-traktement f 400 
's maands). n hiervan meer  bijzonder  met spoor-
wegbouw , de tweede met bruggenbouw en de 
derde met baggerwerk en haveubouw bekend; 

vij f opzichters (maximum-traktement f 240 
's maands). Een hiervan sjiecia.il bekend met fun-
ded ingen , twee met aard verplaatsing cn spoor-
wegbouw , één met zeebouw en baggerwerk. e 
vijld e is bestemd het vervoer eu de lading van 

 te dlrigeeren en moet eenige werktuig-
kundige kennis bezitten; 

dri e teekenaars (maximum-traktement / 200 
's maands), waarvan een machine-teekeiiaar; 

twaalf gezagvoerders (maxiiiiuin  ƒ 250 
's maands), voor de stoomklepvanrtuigen. Zij  moe-
ten het diploma van machinist en eersten stuur-
man bezitten ; 

dri e gezagvoerders (inaximuin-traktement ƒ 3 00 
's maands), voor  dc groote stoombaggei vaartuigen. 
Ze moeten volkomen bekend zijn met de behande-
ling van groote bagger  vaartuigen; 

dri e machinisten (maximum-traktement ƒ 300 
's maands), voor  de groote stoombaggervaartuigen; 

vijftie n stuurlieden (maximum-tractement ƒ 1 20 
's maands), voor de groote stoombaggervaartuigen 
en voor de stoomklepvaartuigen , 

een hoofdboekhouder en secretaris (maximum-
traktement ƒ 0 00 's maands), volledig bekend met 
boekhouding en administratie, verder met -
sche en Nederlandsche correspondentie; 

een eerste boekhouder  (maximum-traktement 
ƒ 350 's maands), hekend met boekhouding en 
correspondentie; 

een tweede boekhouder  (maximum-traktement 
ƒ 2 40 's maands), bekend met de boekhouding bij 
groote aannemingen , spoorweg-exploitatie of der-
gelijken ; 

twee eerste klerken (maximum-traktementƒ 150 
's maands), Engelsch schrijvende. 

t personeel wordt tijdelij k in dienst geno-
men. Aan de uitzending nnar e zijn vrij e 
overtocht en eene tegemoetkoming voor  nitrut -
tingskosten ten bedrage van dri e maanden trak -
tement verbonden, doch geen pensioenen noch 
buitenlandsche verloven. 

t uitzondering van het personeel voor de 
stoomschepen, hetwelk aangesteld wordt naarmate 
deze gereed komen, zal het overige personeel in 
den aanvang des volgenden jaars (vermoedelijk iu 
het begin der  maand ) naar e moeten 
vertrekken. 

Sollicitanten naar  bovenstaande betrekkingen 
(voorzoover zij  zich tot dusver nog niet hebben 
aangemeld) hebben zich met hunne aanvragen, 
bij  adres op gezegeld papier, te wenden tot het 

e van . 

— e Gemeenteraad heeft den 28sten dezer  be-
noemd tot directeur  der  openbare reiniging alhier 
den heer J. , hoofdopzichter  van de ge-
vangenissen en rechtsgebouwen te Amsterdam, 
met 25 stemmen, tegen 7 uitgebracht op den 
heer J. O. van Tricht , opzichter  bij  de Staats-
spoorwegen alhier, den tweeden candidaat op de 
voordracht. 

e crediet-aan vrage van f 5000 tot het bekos-
tigen der  voorloopigc werkzaamheden voor het 
riolcnplan zonder  rioolstelsel is bij  acclamatie 
toegestaan. Aan bet plan voor de uitbreidin g 
der gemeente aan de zijde van het kleine Veentje 
(noordwestelijk gedeelte der  stad) en het daartoe 
betrekkelijk e voorstel hechtte de d zijne goed-
keuring. 

t onveranderd aan do orde gestelde voorstel 
vun B. en W. tot het toekennen eener  geldelijke 
belooning van ƒ 7 5 00 aan den directeur  der  gas-
fabriek voor  zijn werkzaamheden bij  den bouw der 
gasfabriek, is wederom ongewijzigd van de agenda 
afgevoerd, 

r  de meeste verven ers in e 
en de e j is 
cen adres aan de Tweede r verzonden, 
waarin o. a. verzocht wordt, het contract met 
de Pruisische g omtrent de verbindingen 
van de e kanalen, alsmede die in Over-
ijsel en Groningen niet goed te keuren, en geen 
subsidie te verleenen, tenzij  tevens de uitvoeiing 
verzekerd wordt van het kamilisatieplan van de 
heeren Slingenbcrg-Carsten c. s., ten minste wut 
betreft de lij n . 

 Een speciale commissie, door  de Prui -
sische g daartoe benoemd, heeft in de 
voorgaande week deze Gemeente bezocht en een 
onderzoek ingesteld naar dc uitvoerbaarheid en 
de richtin g van een geprojecteerd . 
Naar men verneemt zou deze commissie bet plan , 
hiertoe door den heer , lloogleeraar aun 
de Polytechnische school te t ontworpen, heb-
ben goedgekeurd en zou zij  het aanleggen van dit 
kanaal voor de betrokken gewesten iu Nederland 
en d noodzakelijk achten. 

. 
Op Donderdag don 28*** r  1876, des na-

middags ten 2 ure, ann liet Centraalbureau der 
j  tot Exploitati e van Staatsspoorwegen 

bij  de e n te Utrecht, van: 

Bestek u" . 107. 

c besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens art. 12 van het bestek. 

t bestek ligt van deu 30"" 1 November  1876 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij  de e 

n en aan het bureau vun den r 
te Zutphcn en is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven door den Sectie-
r  tc Zutphcn. 

Utrecht, den November 1876. 

Ontmanteling van . 

Openbare 

. 
e ONTVANGE  der E cn -

N te  zal op
derdag 7 December 187*1, des voormiddags ten 
11 ure, in het s "Het , be-
woond bij . de Wed. VA N T aldaar, in 
het openbaar 

: 

e te verwerken hoeveelheden bedragen 
ouder  anderen: 
Ongeveer 19,200 > Grondwerk. 

» 120O » Uitgravin g der  Geul en 
» 300 1 Bestrating  nieuwe . 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 
t bestek ligt ter  inzage aan de kantoren dei 

e en n  Breda, Tilburg en 
's-Bosch, en is aan laatstgenoemd kantoor, tegen 
betaling vau ƒ 1 per  exemplaar, te bekomen. 

e aanwijzing in loco zal gegeven worden op 
g 4 r 1876, des voorniiddags om 

11 ure, te beginnen hij  de Vughterpoort. 

De Ontvanger voornoemd, 
J. . 

E. . " 

Specialiteit van  ter  bewerking van 

 en schetsen op aanvrage. 

k „de e " 
 e%

. 

Op , 13 r  1876, des voor-
middags ten 11 ure, zal, onder  goedkeuring vau 
den r van Binnenlandsche Zaken, en in 
bijzij n van den  vnn den Water-
staat , aau het gebouw van het
van Binnenlandsche Zaken te 's Gravenhage, wor-
den : 

e Besteding geschiedt hij  enkele g 
volgens | 441 der  Algemeene Voorschriflen. 

t Bestek ligt ter  lezing in het gebouw van 
het e van Binnenlandsche Zaken, aan 
het Bureau van de n te 's Graven 
hage eu van het Provinciaal Bestuur van Zuid. 
bolland, un is voorts op franco aanvrage, tegen 
betaling der  kusten, te bekomen bij  den Boek-
handelaai . , t No. 40, te 
's Gravenhage, en door  zyne tusschenkomst in de 
voornaamste gemeenten des . 

n worden gegeven door den -
ingenieur van den Waterstaat , belastmet 
het beheer  der , en den -
Architect , beiden te 's Gravenhage. 

Aanwijzin g zul worden gedaan op 6 n 
ber 1876. 

s , 17 November 1876. 

 W 
Sieuwehaveu X.zijile 55, . 

VAN GEBOUWEN, 
üe Ondergeteekenden bevelen zirl i aan vooi 

liet leveren van
 door  middel van ,  mar* 

water ot «loont. 

Boompjes, nieuw nommer 54, 

 O T T E  A . 

levert op keur tot lage prijzen 

AUGUST , 
Glashaven 12, . 

E N 

V A , 
geeft berigt dat door  haar tot eenige A T E N voor den 

verkoop van  zijn aangesteld: 

S &  C». te Amsterdam en 
E T &> C». ti . 

door wie ouk tot het  inlichtingen worden verstrekt eu  voor  geheel 
 aangenomen op gelijke vooi waarden als aau de g N" . 3, te Amtterdam 

. 
Eenige Consignees voo d 

V A N N & . 

W  US/US,  N». « «, 
A . 

.  &, ZOON , 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

.  te . 
 en N van

voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten vau 
 en  en 

 enz. enz. 

Prij s voor 5:! achtereenvolgende plaatsingen: 
één regel ad f — 
twee regels u « 15.— 
dri e regels o  '20.— 

' ynirr c\ i ' o m p , Amsterdam. Alle -
meniën in cement, gips, enz. t a /7.'i5 per  vit 

 Arnhem.

B o u w t e r r e i n en te V e l p te koop, aller' 
gunstigst gelegen. Adrus den r  VA N  -

E , te Arnhem. 

üediuk t by G. \\. VAN  Ac. C* te Arnhem. — All e stukken eu advertentien te adresseeren aan den r F. W. VA N T JGzn. te Arnhem. — Uitgave van . A . . 

Elfde . N". 50. Zondag 10  1876. 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Verschijnt Zondair*. Prij s per  maanden f 1.65. n abonneert zich raar 
eeu  Afzonderlijk e  bij  vooruitbestellinir  !.">

Al l e stukken en n te n aan 

de e te . 

: 

 1 5 regels ƒ1.—, verder  voor  eiken regel plutsi-rümt e 20 centi en 10 cent* 
voor  een nommer  van het blad. Advertentiénvourhet buitenland 25 centi per regel. 

N VA N -
N E . 

Ouder de vele veranderingen . die sedert de 
jongst verhopen 25 a 30 jaren in ons maatschap-
pelijk raderwerk gekomen zijn, behooren voor-
zeker, in tegenstelling met vroeger, de menigte 
tentoonstellingen, waarmede wij  thans gezegend 
worden. n wij  in ons d tot vóór dien 
tijd , o|> weinig uitzonderingen na, niets anders 
dan de periodieke tentoonstellingen van schilde-
rije n en andere producten der  schoone kunsten . 
nu is dat anders. Naast deze, die zelven in aantal 
niet zijn verminderd, hebben wij  ze nu op het 
gebied van nijverheid en landbouw, oudheidkunde 
en kunsl-nijverheid, bloemen en Vruchten, waar-
onder de reeds sedert hare kort e werking gunstig 
bekende Floralia's, die uitsluitend voor  de hand-
werkersklasse zijn in het leven geroepen. 

t enkele van deze tentoonstellingen heeft dc 
bouwkuiistheoefenuar  slechts tot zekere hoogte 
te maken, doch bepaaldelijk voor  zijn vak be-
stemde zijn toch niet vergeten geworden. Bouw-
stoffen en fabrikaten, die in de bouwkunde 
hunne toepassing vinden, hebben wij  kunnen 
zien . het werk der  leerlingen van teekenscholen, 
ook van die welke geheel of grootendeels ten 
dienst»1, van den bouw-auibachtsman zijn bestemd, 
is tentoongesteld, en sedert weinige jaren zijn nu 
ook tentoonstellingen van door  werklieden ver-
vaardigde voorwerpen gehouden en worden er 
voorbereid. 

e laatstgenoemde tentoonstellingen achten wij 
een gunstig en verblijdend teeken van onzen tyd. 
Waren zij  vroeger  bijna uitsluitend bestemd voor 
meer of minder  hooge kunst en nijverheid op ver-
schillend gebied, eu daarom ook bijna uitsluitend 
nutti g voor  kunstenaars en fabrikanten en voor 
hen, die de tentoongestelde zaken iu hun beroep 
of bedrij f konden toepassen , de eigenlijke werkman 
bleef er  buiten. Om dezen ook in den krin g te 
trekken , om ook hem in de gelegenheid te stellen 
te laten zien wat hij  vermag, daartoe dienen 
de tentoonstellingen van door hem vervaardigde 
voorwerpen. 

Over het nut, dat tentoonstellingen in het alge-
meen stichten, zal niet behoeven uitgeweid tc 
worden; blijkbaa r  ziju daarvan velen overtuigd. 
Ware dit zoo niet, er  zouden dan niet zoo dik-
wijl s op verschillend gebied bekwame mannen , 
cn voor een eenigszins uitgebreide tentoonstelling 
somtijds velen gevonden worden, die zich de moeite 
cn beslommeringen, eraan ver  bonden, vrijwilli g ge-
troosten. Wij  nemen dus met die velen het nut 
van tentoonstellingen in het algemeen stilzwij -
gend aan. Over hel nut , dat tentoonstellingen 
van door  ambachts.werklieden vervaardigde voor-
werpen hebben, echter  een enkel woord. 

t ligt in den aard der  zaak, dat de eigenlijke 
werkman zich uiet sterk aangetrokken zal gevoelen, 
tentoonstellingen te gaan bezoeken van voorwer-
pen die hem, op den naam af, minder  belang 
inboezemen. Of hij  daaraan wèl doet, is een 
andere vraag, want veel daarop zal dikwijl s als 
met den vinger  kunnen aangewezen worden, wat 
voor den werkman bcschouwens- en behartigens-
waardig is. j  is echter  over  het geheel te weinig 
intellectueel ontwikkeld en beweegt zich iu een 
te beperkten krin g van denkbeelden om dit uit 
zich zelf te bevatten, en daarom blijf t hij  eenvou-
dig weg. Alleen schilderijen-tentoonstellingen trek-
ken hem eenigszins aau. Onder de Zondagsbezoe-
ken ontmoeten wij  er  dan ook wel eens eenigen. 

t dit zoo is, schijnt ons toe zijn oorsprong 
hierin te vinden, dat eene schilderij  meer on-
middellij k tot hem spreekt en dat hij  in den regel 
de voorstelling begrijpt ; genrc-stukken en land-
schappen toch ziju op onze tentoonstellingen in 
de groote meerderheid. e bonte verscheidenheid 
cn afwisseling van kleuren is bovendien voor  hem 
auntrekkclyk . t nijverheids-tentoonstellingen 
is dit echter  zoo niet. Om daar  goed te zien cn 
genot ervan le hebben, zou hot hem meestal 
als inet den vinger  moeten worden aangewezen. 
Git zich zelf bevroedt hij  het nut niet, dat hij  er 
uit putten kan eu daarom is de zaak niet aan-
trekkelij k voor hem. 

r de werkman wordt niet geheel gemist, 
zoodra het volgens dc aankondiging voorwerpen 
betreft, die bijka n tevatten , mei andere woorden, 
die hij  zelf vervaardigt of dagelijks ziet vervaar-
digen. 

r  is het dus uiet alleen, maar  a prior i 
zelfs vri j  zeker, dat, wanneer eens een tentoon-
stelling werd gehouden vnu uitsluitend vun ijzer 
vervaardigde voorwerpen, als het ware geen smid 
in de stad, waar zij  gehouden wordt en uit den 

omtrek, zou verzuimen er  heen te gaan. En geen 
wonder, 'loo uiet alles, veel van hetgeen hij  als 
vooruit weet daar tc zullen vinden, kent cn be-
grijp t hij . d een tentoonstelling van model-
len van schepen . en alle scheepstimmerlieden 
stroomen toe, en zoo kunnen wij  voor  ieder vak 
voortgaan. 

Niemand zal uu willen ontkennen, dat op deze 
tentoonstellingen veel voor den betrokken werk-
man zal te leeren zijn. y ziet zeker  veel, het-
geen hij  reeds kent cn misschien zelf wel eens 
of meermalen gemaakt heeft, maar hij  zal ook 
zekerlijk evenveel ontmoeten, waar bij  minder of 
geen kennis van heeft, cn nu, geholpen door 
zijn aanvankelijke of gedeeltelijke kennis, gaat 
hij  denken over  hetgeen hij  nieuws ziet of vroe-
ger  minder  goed gezien heeft en kende; hij  be-
studeert het voorwerp, tracht het tc begrijpen, en 
hij  gaat voldaan en rijke r in kennis naar  huis. 

e tentoonstelling is een leerschool vuor hem 
geworden. 

Gaan wij  van het bijzondere tot het algemeene 
over , dat wil hier  zeggen, van eeu tentoonstelling 
van voorwerpen uit cen enkel vak naar  die, waar 
meerdere of alle vereenigd zijn , dan zal zulk eene 
van nog grooter  nut voor hem wezen. e beoefe-
naars van de verschillende vakken toch , komen 
dagelijks met elkander in hun werk in aanra-
king, en hoewel ieder  voor  zich maar  éVn vak 
beoefent, weet hij  in meerdere of mindere mate 
van de overige toch wel iets. j  kan daar  dus niet 
alleen vergelyken en lecren iu ziju eigen vak. 
maar  omdat hy ook van andere iets weet, be-
schouwt hij  die voorwerpen met eenige belang-
stelling. Bovendien wordt door  deze vereeniging 
het geheel meer  aantrekkelij k voor hem. r 
of duur zal luj  zich misschien wel tot eenige cri -
tiek laten verlokken, eu dat is niet kwaad, want 
critiseereu is een bewijs eu gevolg vau leven. 

Nog nuttiger  worden deze tentoonstellingen 
voor  hem, wanneer  daaraan prijskampen ziju ver-
bonden, / i j , die zich sterk genoeg gevoelen en 
lust hebben er  naar  mede te dingen, doen het. 
Waarschijnlij k is het aantal der  mededingers aan-
vankelijk beperkt: maar heeft hij , die zich den 
eersten keer te zwak achtte of geen lust had, 
eenmaal de resultaten der  pogingen van hen die 
mededongen gezien, dan is het te verwachten, dat 
bij  volgende gelegenheden ook by anderen gepaste 
naijver  zal opkomen, en zij  gaan doen, wat zij 
eerst hebben nagelaten. 

t hun pogen, om een prij s te behalen, kan 
niet dan nutti g voor hen en te gelijk voor het 
vak zijn. Ontegenzeggelijk is het toch, dat inge-
spannen oefening het best leert. t hij  maar 
eenmaal een goed stuk werk gemaakt, dan is 
het te verwachten , dat de kracht der  waarheid 
ook op hem zooveel invloed zal hebben, dat hij 
het niet bij  deze eene maal zal laten, maar het 
herhaaldelijk zal beproeven cn doen, om tc eindi-
gen met diit te worden, wat wij  een bekwaam 
ambachtsman noemen. 

Vooral voor  jonge ambachtslieden zal veel te 
leeren vallen. Op gelukkige uitzonderingen na, 
eu gelukkig zijn die uitzonderingen nog betrek-
nelijk vele, ziet cn leert hij  veel meer  knoeien 
dau goed werken. Op de tentoonstelling kan hy 
veel zien, wut werkelyk goed werk is. t schijnt 
o:is toe, dat dit vau nuttigen invloed op zijn vor-
ming zal wezen. 

Nog een punt willen wij  aanstippen. e dik-
wijl s ergeren wij  ons niet, wanneer wij  zien hoe 
het werk van den eentn ambachtsman door den 
anderen geschonden wordt. e metselaar  schroomt 
niet met zijn met puin en kalk bezoedelde klom-
pen over net glad geschaafde cn met profielen 
voorziene werk van den timmerman te loopen. 

e timmerman zet deuren of andere voorwerpen 
met een punt tegen het strak gespannen behang-
sel en versiert dit met putten; byna allen be-
schadigen het werk van den stukadoor , somtijds op 
erbarmelijk e wijze, en zoo zou meer te noemen zijn. 

t blijk t voldoende, dat veel ambachtslieden 
geen gevoel, geen eerbied hebben voor  het werk 
van hun mede-ambachtslieden, en hoe zou dat 
ook anders kunnen, daar er  nu zulk cen menigte 
aangetroffen wurden, die eerbied, achting noch 
liefde hebben voor hun eigen werk en het vak, 
dat zij  zelf beoefenen. Ook in dit opzicht gelooven 
wij , dut tentoonstellingen, uls waarvan hier  sprake 
is, gunstig kunnen werken. r  toch moeten 
alle voorwerpen er  net uitzien, zij  zyn bchoorlyk 
opgesteld, allen zyn gaaf en niet voorzien met 
splinters of afgestooten kanten en stukken. t 
dat nette, dat gave geen aangenamen indru k op 
hen maken, zal het uiet den grond kunnen leg-

gen dat zij  trachtpn hun eigen we«-k zooveel mo-
gelijk onbeschadigd te houden , en er  op leeren 
linnen dat vnn anderen niet te beschadigen of 
ruw te behandelen? 

Ten slotte nog dit . Ontegenzeggelijk wordt 
veel voor den ambachtsman gedaan. Naast de 
scholen en andere inrichtingen, die tot onder-
rich t voor hem en zijn kinderen gesticht zijn of 
worden, heeft men voor hem spaarbanken, kost-
huizen enz. in het leven geroepen. Vele vereeni-
gingen hebben getracht hem goede cn zoo goed-
koop mogelijke woningen te verschaffen, cn meer 
dergclijken. r ten deze wordt alles dóór an-
deren v4ior hem gedaan; hij  heeft er  slechts ge-
brui k van te makeu, om zich de voordeden die 
er  voor hem uit voortvloeien, toe tc eigenen. 
Eigen krachtsinspanning voor de stichting is niet 
van hem gevorderd. 

t tentoonstellingen van door hem vervaar-
digde werkstukken zal dit anderszijn. Wel wordt 
hem de gelegenheid nog door  anderen aangebo-
den, doch hij  zelf zal de handen aan het werk 
moeten slaan om de zaak zelve tot stand te bren-
gen. r  wordt dus krachtsinspanning van zijn 
zijde gevorderd; hier  moet hij  zelf toonen wat 
hij  kan; hier  moet hij  werken om zich on-
derscheiding te verwerven. t hangt dus in 
de eerste plaats geheel van hem af, of de zaak 
al of niet zal gelukken. En dit zelf-werken, dit 
inspannen van eigen kracht kan niet- dan nutti g 
voor hem zijn. t aldoende leert men is hier 
zeker  voor hem van uitgebreide toepassing en 

 ziju voordeel. 
e tnccnen wij  genoeg ter  aanbeveling 

van deze zaak, uit het oogpunt van hare nuttig-
heid, zoo voor den werkman als voor de bouw-
vakken, gezegd te hebben. Wy durven ons echter 
niet vleien allen daarvan te hebben overtuigd. 
Niet dat wij  gelooven, dat velen tegen de zaak zelf 
zullen zijn , maar wel dat zij , hoe goed die ook 
achtende, er  voor  de verbetering van den ambachts-
man eu zijn werk niet zooveel heil in zien, en 
dat wel op grond van dc gebreken, welke een 
menigte hunner  thans aankleven ; gebreken, waar-
voor ook wij  iu gecnen deele blind zijn , zooals 
uit het voorgaande hier  en daar  blijkt . 

t is waar, veel gifachtige stoffen zijn in de 
bouwambachten doorgedrongen, doch het is juist 
daarom, dat wij  het houden van zulke tentoon-
stellingen durven aanprijzen als een middel tot 
verbetering. Of zou het beter  zijn , het gif maar 
te laten voortwerken en woekeren, zonder  pogin-
gen aan te wenden, om daar, waar wij  kunnen, 
tegengif, onder  welken vorm dan ook, toe te dienen, 
teneinde dc werking van het gif zoo onschade-
lij k mogelijk te maken, liever  nog geheel te voor-
komen. t laatste schijnt ons toe het verkies-
lijks t te zyn. 

Wy gelooven met velen niet, dat de eerste 
pogingen prachtige resultaten zullen opleveren; 
doch al moest men zich aanvankelijk vergenoegen 

t slechts één honderdste deel te oogsten van 
de vruchten die men redelijkerwijz e kan ver-
wachten, wij  zouden ons daarin reeds moeten 
verheugen, want daardoor zou een gedeelte van 
het kwaad uiet alleen bestreden, maar  overwon-
nen ziju. Wi j  iwijlde n er  niet aan, dat bij  her-
haalde proefnemingen de uitkomsten beter en 
beter  zouden worden. 

n het begin van dit opstel hebben wij  reeds 
gezegd, dat tentoonstellingen als wy hier  bedoelen 
reeds gehouden zijn cn voorbereid worden. Wij 
zullen trachten eeu denkbeeld tc geven van de 
wyze, waarop eenige daarvan , die in de laatste 
jaren gehouden zijn , waren ingericht. t over-
zicht zal ons de bouwstoffen aan de hand doen om 
onze denkbeelden te bepalen , op welko wijze eene 
tentoonstelling van door  ambachtslieden vervaar-
digde voorwerpen dient ingericht te zijn , opdat 
zy' voor hen, die haar  totstand hielpen brengen, 
de beste vruchten kunne afwerpen. 

n 1875 werden door  de Vereeniging Handwerks-
litoei, tot aanmoediging van den ambachtsman te 
Arnhem, twee prijsvragen uitgeschreven, en wel: 
1°. t gedeelte van een trap met ovaal gat, 
en 'i" . t schilderen van twee paneeldeuren op 
vlakke houten schotten. Voor de beste der  ant-
woorden waren eeu zilveren medaille metpryzen 
in geld uitgeloofd. e mededinging was alleen 
opengesteld voor de knechts van de loden der ge-
noemde Vereeniging. e bekroonde voorwerpen 
werden het eigendom der  Vereeniging. Een open-
bare tentoonstelling schijnt aan dezen prijskamp 
niet verbonden te zijn geweest. 

Te t vatte voor  eenige jaren de Afdee-
ling der  Voreeniging van Eabriek- en -

nijverheid in Nederland het plan op, om van tyd 
tot tij d een wedstrijd uit te schrijven tusschen 
werklieden uit alle gemeenten binnen den krin g 
der Afdeeling gelegen, en wel voor  enkele, iederen 
keer aan te wijzen vakken. e Afdeeling stelde 
zich ten deze in betrekking met de werkbazen-
vereeniging De  aldaar. e voorlaatste 
wedstrijd liep over do vakken van schrijnwerker , 
smid, instrumentmaker, boekbinder en koper-en-
blikslager. e wedstrijd, in dit jaar  gehouden, 
omvatte de vakken van timmerman, stukadoor, 
steenhouwer, borstelmaker, tuig-, koffer- en zadel-
maker, huisschilder, metselaar, stoffeerder, kui -
per, rijtuigmaker , verlakker cu zinkverwerker. 
Op een enkele uitzondering na, waren vooralle 
vakken nntwoorden ingekomen. e uitgeloofde 
prijzen waren alleen geldelijke. Van de inzendin-
gen was eene tentoonstelling georganiseerd, waarop 
ook werden toegelaten voorwerpen naar  vrij e 
keuze vervaardigd, voor de beste waarvan mede 
prijzen in geld waren uitgeloofd. e gelegen-
heid tot verkoop der  voorwerpen was opengesteld. 
Ook was aan de tentoonstelling eene verloting 
verbonden. 

t programma van den wedstrijd bevatte de 
volgende vraagstukken. Voor  timmerlieden; een 
voordeur op ware grootte en het model op '/. „ 
der ware grootte van een engelsche trap , binnen 
en buiten ovaal: de binnenboom moest een keep-
boom zijn. Voor  stukadoors: een middel-en hoek-
stuk voor het plafond eener  kamer van 5 bij  8 
meters en het bovengedeelte van een gothiek kerk-
raam in cement, op verkleinde schaal. Voor steen-
houwers: een zwart-marnieren naamplaat met 
naam en aard van eenig fabrikaat in vergulde 
letters, en een waschtafelblad met opzetranden. 
Voor  borstelmakers: een schildersklopper en een 
bolvormige raagbol. Voor  tuig- koffer- en za-
delmakers : een handrciskoffcr en een hoofdstel 
voor een koets- of arrepaard. Voor huisschilders: 
een tafel geimiteerd als hout of marmer in mo-
zaïek, en een proef van kamerverfwerk in porse-
lein-verf met verschillende tinten, waarbij de 
verflagen zichtbaar  waren. Voor  metselaars: een 
verplaatsbare bakkersoven met 2 kanalen en 
een fragment van gevel-metselwerk uit de 17e 
eeuw. Voor stoffeerders en kamerbehangers: een 
drieledig kamer-tochtscherm, stopwerk in een be-
schadigd vloerkleed en eene tropee of kamer-
decoratie. Voor  kuipers : een wijnkooperskit 
van blank hout en een kurkenbak of kurkblok . 
Voor  rijtuigmakers : een houten kinderwagen en 
een blank-houten onderstel voor  cen rijtuig . Voor 
verlakkers: een kolenemmer en een theeblad met 
trommeltjes enz. Voor  kink werkers: een haard-
plaat met geprouleerden rand en versierd bo-
venvlak, en tien of meer uit de hand gemaakte 
zinken letters. 

n dit jaar is mede eeue tentoonstelling te 
Zutfen gehouden van voorwerpen van nijverheid 
en kunst, uitgeschreven door de Yolkslceskamer 
aldaar. Ook hieraan was een wedstrijd verbon-
den, echter  niet tusschen vooraf bepaalde werk-
stukken. e inzenders waren dus geheel vri j  in 
hunne keuze. e mededinging en inzending was 
alleen opengesteld voor  werklieden, wonende te 
Zutfen en zyu naasten omtrek. e uitgeloofde 
pryzen bestonden in geld en getuigschriften, ter-
wyl door de Afdeeling Zutfen van de Nederland-
sche y van Nijverheid twee zilveren 
en twee bronzen medailles waren beschikbaar ge-
steld. e bekroonde voorwerpen bleven het eigen-
dom der  vervaardigers. Aan de tentoonstelling 
was een verloting verbonden en gelegenheid tot 
verkoop der  voorwerpen. 

e 135 nouiineis, waaruit deze tentoonstelling 
bestond, waren verdeeld als volgt: steenhouw-
werk C; meubelen 8j  schilderwerk 8; timmer-
werk 24; zink-, blik- , koper- en ijzerwerk 8; 
boekbinderswerk 3; druaiwerk eu physische in-
strumenten en andere kunstvoorwerpen 20; gra-
veerwerk t i ; zilversmidswerk 1 ; schoenmakers-
werk 1; bontwerk 1; kurksnijwer k 4; borstel-
werk 2; mandenwerk 3; zeefwerk l;parapluie -
werk 9 ; zadelmakers werk 9; voorwerpen vervaar-
digd door  patiënten in het geneeskundig gesticht 
voor  krankzinnigen te Zutfen 28 ('); idem inge-
zonden door  kweekelingen van Nederlandsch -
tray i borduurwer k 1 (3). 

Uit deze opgaven blijkt , 1"  dat, de prijskamp 
te Arnhem vooreerst daarbuiten gelaten, de ten-

(>) Weefwerk, sigaren, snijwerk , iaat- eu iiiandcuwerk, 
brei-eu hukwerk, vnz. 

 Vuuratelling van bet binnenterrein viu. der  landbouw-
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toonstellingen te t en Zutfen meer den 
naam verdienen van nijverheids-tentoonstellingen 
in het klein dan die van werk van den bouw-
ambachtsman, die wij  o» het oog hebben, en daar-
om voor ons doel niet geheel dienstbaar  zijn.
wenschen tentoonstellingen uitsluitend voor den 
laatstgenoemde ingericht. 

Wi j gelooven voor dit exclusivisme goede gron-
den te hebben. Gaan wij  na wat gebeurt op 
tentoonstellingen van schoone kunsten. e bouw-
kunst wordt daar  niet buitengesloten, maar zij 
heeft, evenals de anderen, vrijen toegang, doch 
zij  schittert bijna altij d door  hare afwezigheid; 
en waarom? Omdat het werk van den bouwkun-
dige, hoe schoon en rij k ook in kleuren ge-
dost, totaal door  hetgeen het omringt wordt 
geslagen. t trekt niet de minste opmerkzaam-
heid van het bezoekend publiek tot zich, en dat 
wel om bekende redenen. Voor de meesten is 
het niets meer dan een mooie prent. e vele 
moeite en tijdopolïering , verbonden aan het schep-
pen en in teekening brengen vnn een uitgebreid 
ontwerp, vinden to weinig waardeering, dan dat 
de bouwkundige zich zou aangespoord gevoelen 
de vruchten van zijn geest daar ter  beschouwing 
aan te bicden. Wijselij k trekt hij  zich dan ook 
van zulke tentoonstellingen terug. 

e zal het geval zijn , wanneer op èène 

tentoonstelling de producten van dat, wat wy 
meer in het bijzonder die der  nijverheid noemen, 
naast die van bouwkundigen aard worden opge-
nomen. c voorwerpen van die nijverheid, zoo af-
wisselend in doer  en vorm, trekken veelmeer het 
oog tot zich dan dit met het groote meerendeel 
van die der  bouwambachts-nijverheid het geval 
zal zyn. Alleen zij , die meer of minder in de 
categorie der  bouwkunst-nyverheid vallen, kunnen 
daarbij  een hun waardige plaats innemen. Wi j 
weten dan ook, dat op de inliet volgende jaar te 
Amsterdam te houden tentoonstelling van kunst, 
toegepast op nijverheid, de twee groepen, die 
meer  byzonder  onder bet bereik der  bouwkundige 
nijverheid vallen, alleen in zooverrre worden ver-
langd, als zij  dienen tot versiering en stoffeering 
van gebouwen. r  stel naast die voorwerpen 
eu naast meer of minder  groote en kleine prach-
ti g bewerkte werktuigen, naast dito lampen en 
gaskronen, meubelen en tapijten; stel daarnaast, 
zeggen wij , cen raam,  deur, een schroef en 
wat dies meer zij : hoe prachtig, hoe zuiver ook 
bewerkt cn afgewerkt, honderd tegen een, dat 
die voorwerpen in gezelschap der  bovenbedoelden 
eenige beschouwing worden waardig gekeurd. s 
dit in het groot zoo, het zal dat ook in bet klein 
zijn. Alleen de vakman blijf t cr  voor  staan en 
heeft er  respect voor. 

m achten wij  elke tentoonstelling, waarop 
naast voorwerpen uit de bouwambachten ook an-
dere voorkomen, voor de eerstgenoemde , zachtst 
genomen, ontmoedigend. Op zulk eene tentoon-
stelling kan het werk vnn den bouwambachtsman 
niet in zijn waarde uitkomen , het wordt door de 
omgeving, waarin het is geplaatst, opzijde gescho-
ven. t is om deze reden, dat wij  exclusief zijn 
voor de nijverheid van den bouwumbachtsman cn 
het voor hem onraadzaam achten met de hand-
werkslieden van andere nijverheidsvakken op eene 
tentoonstelling samen te gaan. 

Ten 2'. blijk t uit de opgaven, dat de tentoon-
stellingen en mededingingen voor een beperkt 
aantal werklieden zijn opengesteld geweest. 

Wild e men denzelfden weg bewandelen met 
een tentoonstelling van alleen door  bouwambachts-
lieden vervaardigde voorwerpen, dan is het te 
vreezen, dat de inzendingen, zoowel vrij e als op 
programma's, gering zullen zyn, zelfs zoo gering, 
dat de zauk al den schyn zou hebben van mislukt 
te zijn. Bet aantal inzendingen van bouwkundigen 
en niet-bouwkundigen aard op de tentoonstelling 
te t is ons onbekend, maar  uit het opgc-
gevene betreffende Zutfen blykt , dat slechts 38 
nommers, door  dri e vakken samengebracht, ston-
den tegenover 07 nommers van andere nyver-
heidsvakken. n zou het eerste cijfer  nog 
met een paar  nommers zink- en ijzerwerk te ver-
hoogen zijn. n elk geval is de verhouding voor 
de bouwambachten, om  gevorderde opmerk-
zaamheid tol zich te trekken, te gering. 

Wi l men zich dus voor  mededinging en inzen-
ding tot een enkele stad en dc daaromliggende 
gemeenten blijven beperken, dan blijf t niets an-
ders over, dan dc nijverheids-haiidswcrkslieden in 
het algemeen uit te noodigen, maar  daardoor 
wordt ook het karakter  van een tentoonstelling 
van het werk van den bouwumbachtsman gemist. 
Onzes inziens blyi t er  om te slagen niets andera 
over dan het terrein uit te breiden, teneinde ver-
zekerd te zijn een voldoend aantal inzendingen 
van elk ambacht te verkrijgen . 

t wij  het verbinden van prijskampen aan 
deze tentoonstellingen wouschelyk achten, is uit 
het vroeger gezegde duidelyk, duch wij  wenschen 
dit , in navolging van , volgens bepaald 
opgegeven onderwerpen cn niet zoouls dit te 
Zullen is geschied, alleen met voorwerpen naar 
eigen keuze vervaardigd; deze wijze van handelen 
kan ook slecht een prijskamp genoemd worden. 

j  moet niet vergelen worden, dat het uiterst 
moeilijk is, uit een amalgama van voorwerpen 
dat te kiezen, wat werkelij k deu naam van het 
beste te zyn verdient, bit uniforme voorwerpen 
is dit niet alleen gemakkelijkei , maar ook met 
meer  rechtvaardigheid jegens dc betrokken per-
sonen te doen. n ieder  geval wenschen wy do 
vervaardigers eigenaar te doen blyven van hun 
bekroond voorweip; juist door die bekroning 
wordt het voor hen van hooger  en zij 
krijge n ci hun werk te liever om. t zal hun 
mocilyker  vallen er  zonder eenige verdere tege-
moetkoming van te moeten scheiden. Wy' weten 
het zelf, hoe noode wij  in onzen jongen tij d van 
ons bekroond werk ufscheid namen, al was ons 
de prijs , dien wij  er  voor  ontvingen, ouk niet on-
verschillig. 

t ook gelegenheid tot verkoop der  ingezon-

den voorwerpen bestaat, juichen wij  toe. t tal 
voor  veel werklieden een spoorslag zyn om iets te 
vervaardigen, dat is om hun krachten te toonen 
en tc oefenen, en ingeval van verkoop geniet de 
man van zyn werk de hem toekomende vruchten. 
Ook het verbinden van een verloting aan de ten-
toonstelling is goed te keuren, omreden de kans 
tot verkoop voor de vervaardigers daardoor te 
grooter  wordt. 

Uit dit alles blykt , dat wy' van ons standpunt 
ons beter  kunnen vereenigen met betgeen te Arn -
hem is geschied. r  is men by de bouwam-
bachten gebleven, doch in te beperkte mate. Als 
eerste proef heeft het gebeurde echter  zijn nut. 

t de bekroonden hun werk evenwel moesten af-
staan, wy hebben het reeds gezegd, valt minder 
in onzen smaak. 

Na aldus onze denkbeelden over  deze zank in 
het algemeen, en over  hetgeen inde laatste jaren 
is geschied, geopenbaard tc hebben, zouden wy 
nog wenschen te vermelden hetgeen voor het vol-
gende jaar te n en te m wordt voor-
bereid , indien wy niet vreesden indiscreet te 
worden. t blijv e , misschien, dus tot later  uit-
gesteld. n elk geval wenschen wij  den n 
ondernemingen het meest gunstig succes. ; 

H.

Berichten en mededeelingen. 
. 

'S  Bij  ministerieele beschikking 
van 6 r is, met intrekkin g van vroegere 
beschikkingen, aan het Bestuur  der  schroefsleep-
bootreederij e Toekomst, gevestigd tc , 
tot wederopzegging, vergunning verleend vooreen 
stoomsleepdienst op de stroomen , rivieren en kana-
len in acht provinciën. 

— e r  van Binnenlandsche Zaken brengt 
ter  kennis van belanghebbenden, dat op nader te 
bepalen dag een examen zal worden afgenomen 
van hen, die dingen naar de betrekking van ad-
spirant-ingenieur bij  het stoomwezen, aan welke 
betrekking eene jaarwedde van duizend gulden is 
verbonden. e vereischten zijn in de Staats-cou-
rant vermeld. 

— e r van Binnenlandsche Zaken heeft 
aan de ambtenaren van den Waterstaat den last 
verstrekt, in hunne officieele stukken de oude 
spelling te blijven gebruiken, evenals dit door de 

g geschiedt. 

— n de 00ste algemeene vergadering van de 
Vereeniging van en voor  Nederl. n 
hebben de beraadslagingen hoofdzakelijk geloopen 
over  twee voor de Nederlandsche industri e hoogst 
belangrijk e aanvragen om concessie, de een voor 
den bouw van 1000 kilometer  spoorweg op Java, 
van het bankiershuis P. J. y alhier, onder 
medewerking van eene in het vak van spoorweg-
bouw vermaarde buitenlandsche lirma , de ander 
voor den aanleg en exploitatie van 300 kilometer 
spoorweg ïn Nederland d benoorden 
het Noordzeekanaal, Friesland en Groningen met 
stoomvaartverbinding tussehen Enkhuizen en Sta-
voren), wat den aanleg betreft door  dezelfde bui-
tenlandsche firma ; beide onder de meest voldoende 
garantie en het uitdrukkely k beding dat alle 
aan te wenden technische krachten eu fabrikaten 
by' voorkeur  zullen zijn Nederlundsch, met het doel 
om door  welverzekerde bestellingen gedurende 
een aantal jaren eene krachtige nationale spoor-
wegindustrie te scheppen, bij  wier  gemis (ten-
gevolge van veronachtzaming eenerzyds en ont-
moediging nnderzyds) de Staat en de Nederland-
landsche spoorwegmaatschappijen millioenen schats 
aan arbeidsloon aan het buitenland hebben be-
taald. e Algemeene Vergadering heeft de bij -
zonderheden dezer  mededeeling met de meeste 
wuardeering vernomen, hulde gebracht aan het 
initiatie f van het huis y en aan het beleid 
en de voortvarendheid door en van wege het 
Bewind dezer  Vereeniging aan den dag gelegd 
om deze scboone gelegenheid, zoo tot opheffing 
van vele takken der  nationale nijverheid als tot 
bevordering der  algemeene welvaart, en op Java 
en hier  te lande, behoudens den steun der -
geering en Wetgevende , niet te laten 
ontglippen. Voor den bouw en de uitrustin g der 
Nederl. spoorweglijnen, waaronder ook begrepen 
zijn die der  wet van 10 November 1875, wordt 
geen andere staatshulp gewenscht dan het vroeger 
te vergeefs van staatswege aangeboden subsidie 
van 30 pCt. der  kosten van aanleg, doch wat 
het voornaamste is en waurvoor het Bewind der 
Vereen, de hoogste eer  toekomt, het gevorderde 
kapitaal is beschikbaar  zoodat, de concessie ver-
leend wordende, onmiddetyk en van vele zijden 
gelijktijdi g te werk kan worden getogen. Vol-
doende zekerheid voor cen cn ander is der -
geering aangeboden. 

liet adres, den 19 November . door de Ver-
eeniging nan den r van Binnenlundscbe 
Zakeu gezonden, is vun den volgenden inhoud: 

Van goederbund kwam ter  onzer  kennis dal en 
op welke voorwaarden — in overleg met een 
buitenlandsche  die op zich neemt den weg 
te bouwen en uit tc rusten — aanvrage is ge-
schied voor den aanleg en de exploitatie van p. m. 
300 kilometer  spoorweg in de provinciën Noord-
llolkwd , Friesland en Groningen, mot eigen 
stoomvaartverbinding tussehen de Noordholland-
sche en Friesche kust. 

Wi j hebben ons daarop zekerheid verschaft om-
trent de soliditeit der  buitenlandsche firm a en in 
hoever hel huur  ernst en mogelijk is om, zooals 
zij  het uitdrukt : 

n the use of materials und in the employment 
SOf transportation the undersigned wil l iu all cases 

e the preference to h manufactures and 
^shipping, when quality and prices ure equally 
 favourable." 

t is Uwe Exc, bekend , dat de Nederlandsche 
fabrieken op dit gebied (de vervaardiging van 
rail s wellicht uitgezonderd) zeer  goed nut de 

buitenlandsche kunnen concurreeren, en dat het 
haar  slechts aan genoegzame hestellingen ontbro-
ken heeft om zich op zoodanige leest te mogen 
uitbreiden, als vereischt wordt om steeds binnen 
den kortst mogelijken tyd tot billijke n prij s goed 
werk te kunnen leveren. 

r  doet zich nu een onwaardeerbare gelegen-
heid op om veel, wnt in den laatsten tij d ver-
zuimd is, weder  goed te maken, en de Nederl. 
nijverheid langs deu meest natuurlijke n weg in 
Staat te stellen om zich in ul huar  kracht te ont-
wikk kelen. 

t kan Uwe Excellentie niet onbekend zijn dat 
vele onter  fabrieken, bepaaldelijk die van ijzer-
werken en spoorwegmaterieel, slechts een kwijnend 
leven lyden. r  wordt van den Staat minder 
een gunst gevraagd, dan wel een aanbod gedaan , 
dat vanwege zyn verschillende gunstige zijden 
aannemelijk schijnt cn inderdaad alle aanbeveling 
verdient. 

Zi j het dan ook geheel ten overvloede, wij 
achten het onzen plicht Uwe Excellentie op voren-
staande gronden bcscheidenlijk te verzoeken de 
bedoelde aanvrage zoo om redenen van algemeen 
belang, als in het byzonder  ook wegens het groot 
belang der  Nederlandsche , zoodra moge-
lij k in te willigen. 

't Welk doende enz. 

n dc missive, aan dc s van l 
en Fabrieken dezer  dagen gezonden, wordt het 
volgende

1. Zoodra uit de laatste e van Beant-
woording betreffende de nieuwe overeenkomst 
met de . . Spoorwegmaatschappij  scheen 
te blijken , dat die j  ongenegen was 
om op de voorwaarden der  bestaande overeen-
komst de exploitatie der  lij n Zaanstreek—Enk-
huizen tc aanvaarden, werd in overleg met een 
buitenlandsche firm a (de lm. s &  Church 
te ) concessie nangevrungd voor de lijnen: 

n. Zaan hi in . 
b. n —Alkmaar . 

c. Zaandam- -Noordzeehaven . 
d. Stavoren, langs , naar . 
e. Stoomverbinding tussehen Enkhuizen cn Sta-

voren. 
f. n . 
g. ; terwij l bet in 

de bedoeling ligt om , wanneer de thans loopende 
concessie-aanvraag voor die lij n uls buurtspoor-
weg mocht vervullen. daarbij  op te nemen: 

h. Groningen — . 
Van deze lijnen zijn die sub litt . a, d, r cn 

h in de  van 10 November 1875 opgenomen. 
2. e aanvraag om concessie is gegrond op 

het beginsel: 
n. dat dc Staat iu de overeen tc komen kos-

ten van aanleg en uitrustin g bijdruag t tot een 
beloop van 30 pCt., en de zekerheid door de ge-
noemde wet gegeven voor don aanleg der  lijnen 
sub lilt . a, d, e en h gemeld, wordt gewaar-
borgd door de bepaling, dat de subsidie slechts 
wordt uitgekeerd voor cn naar  gelang voor die 
lijnen uitgaven zijn gedaan of werk is opgeleverd. 

b. dat concessionarissen met soliede aannemers 
overeenkomen voor den bouw en de uitrustin g 
binnen een vast te stellen tij d cn voor een vast 
te stellen som voor al de vermelde lijnen, en 
dat deze tot zekerheid van de nakoming zijner 
verbintenii het door  concessionarissen in 's s 
kas te storten waarborgfonds van één miilioen 
gulden verstrekken. 

3. Wie dc heeren s &  Church zijn , 
blyk t uit een brief van den Nederlandschen con-
sul-generaal te , aun het bewind onzer 
vereeniging dd. 9 November 1870, in antwoord 
op onze vraag van 0 November bevorens om 
nauwkeuriger te mogen worden ingelicht omtrent 
de inoreele, linancieele en technische deugdelijk-
heid der  genoemde heeren. 

4. r  de aannemers buitenlanders zijn , 
zul toch zooveel mogelijk worden gebruik ge-
maakt van Nederlandsche technici en van Neder-
lundsch fabrikaat . 

5. r  de financieele  der  aannemers 
wordt tevens eene gezonde kapitaalvormin g ver-
zekerd. 

6. e gevraagde concessie aan dc , 
in een aan haar  ingediende e breedvoerig 
toegelicht, waarborgt dus de spoedige uitvoering 
der wet van 10 November 1875, voor  zoover de 
daarin opgenomen en hier  onder  letter  a, d. e 
en h vermelde ly'nen ; — geeft zekerheid voor  den 
gelijktydigen aanleg vun de bovendien zeer ge-
wenschte lijnen, onder  letter  b, c. f en g. en is 
geen bezwaar  voor de uitvoering der  plnnnen tot 
verbinding van Amsterdam met n bezuiden 
het nieuwe kanaal. 

n het schrijven van den architect 
. P. Vogel aan de Tweede r der  Staten-

Generaal, overgenomen in n°. 40, is eene zin-
storende druklon t ingeslopen, doordien enkele 
woorden zyu uitgevallen. n leze op bludz. 1 
kolom 2, aanvangende regel 10 van onderen als 
volgt: 

idoch 1 uj schryven van 0 September  daaraan-
»volgende mut even zoowel kracht weer  afge-
vkcurd , ju zelfs niet toezending van eeu nieuw 

, dat ook mij  ter  beoordeeling werd 
otoegezonden, waarom ik de eer  had*' , enz. (zie 
vervolg regel 6 van onderen). 

e verontwaardiging over de handelingen van 
den heer e Stuers is grout. Ongelukkig land, 
waur de belangen der  kunst, op zoo jammerlijk e 
wijze worden behartigd. 

Naar onze bescheiden meening zou de -
schappy tot bevordering der  Bouwkunst het ini -
tiatief moeten nemen om der g opmerk-
zaam te maken op den gevaarlyken weg, die thans 
betreden wordt. t zy daartoe het voorne-
men , dan wordt het meer dan tij d daaraan ge-
volg te geven. 

,  l>ee. 

, to 11 uren, in n Wagentje: 
het bouwen vau een woouhuis op bouwperceel no. 59, 
aan dc Willcmskade. 

, te 11 uren, door  het gemeentebestuur: 
dc levering ged. '77 van lo. timmerhout; 2o. metsel-
stcenen, straatklinkers, dakpannen, baantegels, kalk, 
cement enz.; 3o. spijkers 

, tc 11'/, uren, door het ministerie van bin-
nenl. zakeu, aan het gebouw van het prov. bestuur; 
het ééujarig onderhoud der  werken behoorende tot de 
veren te Willemsdorp cn le 'a-Gravendeel. g 
ƒ 8 0 60 

, te 12 uren, bij . : het 
bouwen van eon huis ten  van hot AJgemet n 
Armfonds. 

, te 12'/, uren, door het gemeentchest.: 
het onderhouden ged. '77 cn '7S der  verschillende ge-
moentcwegcu cn voetpaden. 

Thelen, le 4 uren, door het polderbestuur van do 
Vrij e Polders onder  Tholen, hij  Stols i dc levering van 
cikcu perkoenpalen, Brabantsch rijs, staken ou gaar-
den over  '77/79. 

nintdag, S . 

, tc 10 uren, door  den comm. in bet 8s 
gonie-commandemeut, in den e : liet leveren vun 
meubelen cn andere voorwerpen iu het fort bj  Ever-
dingen. Bilj . inz. 11 , vóór 3 uren. 

, te 10',', uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
het onderhouden van- cu het doen van ccnigc herstel-
lingen aau dc gebouwen der e burger-
school cn der  kweekschool voor  onderwijzers te 
's-Bosch, alsmede der c burgerschool te 
Tilhurg , in 3 perc. : perc. 1 ''810, perc. 2 
ƒ 8 0 0, pcre. 3 ƒ880. 

'a-llage, te 11 uren, door het ministerie van marine: 
hat maken cn leveren van  stuks ijzeren zeebocien 

, grootste soorl, alles met den aanklevi 
vun dien. 

, te 7 uren, door het. gemcentebcstum 
van Snmllingerlnud: lo. het timmerwerk, bestuando 
in het onderhoud der  eigendommen vun bet dorp 

n en van het gemeentehuis van Smullingerlaiid; 
2o. het koperslagers- cn kachel makers werk aau die 
eigendommen; 3o. het gewoon diigelijksch onderhoud 
van den straatweg langs dc e wijk ; 4o. het. grint -
mennen laugs den kunstweg Nijrgu-Uudega; óo. de 
levering van zand uuu deu straatweg langs dc . 

, tc 12 uren , door  burg. cu weth.: dc le-
vering van 831,000 vlakke straatklinker-Wnalnioppcn , 
n perceolen of in massa. (llerbesteding.) 

Velp, tc 1 uur , in het koffiehuis van Wed. Covers: 
ccnigc werkzaamheden aau het hccrciihuis, koetshuis, 
den paardenstal euz., benevens bet bouweu van ccne 
tuinmuuswouing op de buitenplaats Nedcrhagcn, al-
duar. . bij  den architect . . Smit, te , 
hij  wien 11 . dn bilj . tc bezorgen. 

f l ecnadag, 13 llee . 

'a-llage, te 11 uren, door het ministerie, van bin-
ucnl. zaken: lo. hot 3jarig onderhoud van-en liet doen 
van vernieuwingen cu herstellingen ann dc schutsluis 
tc St.-Andrics niet bijbelioorende werken; 2o. het doen 
van hnggcrwerken m hel p en peil* 
paal 10, ter  uuu vulling vnu het u en lot 
voortzetting der  vorbreeding vnu den l mond. -
miug / 51,000 ; 3o. het doen van eenige werken tot 
norm al iseo ring van den Gelderschcn Usel bij  de -
temerueide tegenover , tusscbeu de kilometer-
raaien 05 cn OS. g ƒ 12,550. Aunw. van beide 
laatste worken : 4o. bet ged. '77 onder-
houden van- en het doen van aenige neratellingen aau 
dc landsgebonweu te Vllage. g /'32,700. 

, to 11 uren, door  het ministerie van marine, 
ten behoeve vnn het korps mariniers: de levering van 
gouden, zilveren en kemclsgnrcu galon, sabelfourni-
lurcn, palroontasscheu, schnko's, coenrden, enz. enz.; 
200 cenmaus overtrekken voor  matras, 400 idem idem 
voor  hoofdpeluw, 200 m strooznkken, 300 idem 
bedspreien; 25 tweemnns strooznkken, 300 cenmaus 
wollen dekeus, ÓO twecmaus idem idem. 

, tc 12 uren, door  don eerstaanw. inge-
nieur, Ui dc kazerne ia dc Burgstraat: hel aanmaken 
vau inrichtingen tot munitieberging cn het verbeteren 
vau het inwendige run tot logies bestemde gehouwen 
in de forten op den i hij  Pannerden eu be-
neden . Bilj . inz. 12 , voor 3 uron, op het 
bureau van den ingenieur  voornoemd. 

, door bet polderbestuur van Oudeland, 
ton gemeenlehuizc: het levercu vau 550 stère onder-
bouusgrint. 

, 14 llee. 

. te 11 uren, door de directie der  ma-
rine: de uitvoering der  werken voor het onderhoud 
der  dok-, sluis- en andere waterwerken vnu het mari-
tieme etablissement te Willemsoord, ged. 77. Aanw. 
2 dagoti vóór dc besteding. 

, tc 12 uren, door het gemeentebestuur, 
bij den logement houder .1. . Veldman: het bouwen 
van eeue school voor  lager  onderwijs, in do buurt-
schap Groot-Agelo, gemeeute , Aauw. da-
gelijks, door  J. G. Smithuis, te Groot-Agelo. 

, to 1 uur, door het gemeentebestuur: de 
levering van 90,000 harde siroatkluikers, 2e soort. 

, te 2' . uren, door hot ministerie van bin-
nenl. zaken, aan hel gebouw van bet prov. best.: lo. 
het maken der  houten fnudccriugen cu grondrnntscl-
werkeu met bijbehooreudc werkeu op het terrein van 
het tc Amsterdam tc bouwen . Aauw. 
7 , to 10 uren. g ƒ 295,600: 2o. het leveren 
van 8,400,000 stuks gebakken motselsteeneu op het 
terrein voor het te Amsterdam te bouwen -
museum, in G perc. g ƒ186,600. 

, door de comm. voor het burgerlij k arm-
bestuur: de leveling vuu 5110 . ruw katoen nd 28n 
30 ct., 300 . idem nd S ii 2o ct., 50 . kicleubout 
ad 30 ct, 70 . panrs katoen ad 20 it 25 c-, 50 -
roode bnai ad ƒ 1.25 ii ƒ1.30 alles per , loo wollen 
dekentjes en ƒ 1 ii ƒ1 .10 por  stuk. 

, i.» . 

, tc 10 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw vnu het prov. best: 
het driejari g onderhoud van al de werken behoorende 
tot het kauaal door  Zuid-Bcvcluud. Annw 11 c 

g ƒ 33,850 per  jaar. 

, to l " 1

 ; uron, door het ministerie vnn 
binnenl. zaken, aau het gebouw vuu het prov. best: 
bet driejari g onderhoud van de dirhtingswerkeu van 
bet kanaal de c in en bij  het fort Crèvecoeur-
Aanw. 11 . g ƒ 7500 per  jaar. 

, te 11 ureu: het slechten vnu een deel 
van deu westelijken redan der  linie bij n cn 
het ophoogen van dc daaraangrensende . C. begraaf 

plaats. Te verwerken ongeveer  6GO0 1 grondwerk 
en 470 . turfriool . 

, te 12 uron, rtnnr  hot ministerie van ko-
loniën: dc levering op het eiland Java van 27,134 3 

houtwerken (American Pitch-pine), ten bchocvo van 
den bouw der  Butuvinschc havenwerken. Bilj . inz. 14 

, vóór 12 uren, ann liet departement voornoemd. 

T l e l , tc 12 uren, dnorbnrg.cn weth., Op de n -
beurs: lo. het schoonhouden en verwarmen der -
tijnse lie school; 2o. hel opwinden cn hel gewoon on-
derhoud van de gemeente-uurwerken, ged. 3 jaren. 

, to 12 uren, door  hurg. cn weth: het 
doen van eenige werken langs dc n on het ver-
breeden der , van dc Vischbrug af tot 
aan de Wittepaardsbrug. Aauw. tc 10 uron. 

, door hel bestuur van den Vcrccnigde-
Binncnpoldcr van c cn Spaarnwoude: 
het bouwen van cen achtkanten windvijzelmolcn in 
dicu polder aau dc , Noorder-Spaurnc, met 
een vlucht vuu 20 . 

, l e Vee. 

t , tc 1 uur, door  burg. eu weth.: lo. hel. één-
jari g onderhoud van dc sluis met bijbelioorende wer-
ken te Vreeswijk; 2o. idem van den straatweg cu het 
jaagpad van Utrecht naar  Vreeswijk; So. idem vun do 
sluis te Nicuwersluis uu het jaagpad van daar  tol -
derdam; 4o. idem van het jaagpad mei hijbehonrende 
werken van Utrecht unnr  Woerden; — liet leveren 
van: 5o. Utr . straatklinkers, Co. Usclidcm, 7o. Waal-
idem, $o. Ulr . klinkerdrielingcn , Oo. dakpannen en 
tegels, Blo. kalk, leasen Portland-cement, Uo. lekzand, 
l2o- heidezand, 13o. hardsteenen trottoirbanden, 14o. 
idem roosterrnmen, lóo. houtwaren, loo. eikenhout, 
17o. verfwaren. 1 So. olie, 19o. . 20o. 
ijzer, ijzerkramcrije n cn zink. Sla steenkolen, 22o. 
touwwerk, 23o. hoornen enz. 

, te 2 ureu, door het ministerie vun bin-
nenl. zaken, nau het gebouw van het prov. bestuur: 
het éénjarig onderhoud vnn- cu het doen van eenige 
vernieuwingen aau dc gebouwen enz. var. 's s vee-
artsenijschool to Utrecht. 

, te 4 uren, door  regenten over  hot huis 
van arrest: de levering der  benoodigdheden voor het 
onderhoud der  gevangenen ged. '77. (llerbesteding.) 

g , 1*1 . 

V l l n g e, te  uren, door het ministorio ran bin-
nenl. zaken: de uitvoering vaa grond- en fundnment-
werken voor een nieuw  >epurtcinentsgebouw vnn 
Juslilie, hoek n eu Plein. Aanw. 11 . 

'a-llage, tc l l ' / i uren, door het miuisterie van bic-
nenl. zaken, aau het gebouw van het. prov. bestuur: 
het maken van reu paar  nieuwe heucdcnvlner- of eb-
deuren, ten dienste der  sluizen van het kanaal door 
Voornc. Auuw. 13 . g r*7720. 

, » . 

t recht, c 10 uren, door den eerstaanwezend in-
genieur, in het gebouw voor n cu Weten-
schappen: het maken van inrichtingen tot munitieber-
ging cn het vcrbelcren van het inwendige der  tot 
logies bestemde gebouwen in dc, vardedigingswerken 
bij  Utrecht Bilj . inz. S , tc 3 uren, op hel 
bureau vun den ingenieur  voornoemd. 

V l l a g e. to 11 uren, door het ministerie van ma-
rine : het maken cu leveren van een ijzeren kustlicht-
toren, bestemd voor het koraalri f e 
(Straat . 

, tc 11 ureu, door hel dijksbestuur van 
bet waterschap ( t cn a. h. Z.: lo. 
het iu '77 maken van ecu vak steenglooiing, ter  lengte 
van p. m. 353 , ter  vervanging van 350.45 . lengte 
paalwerk, aan deu l'tingcradeelsdijk , met verhoogmg 
en verzwaring van den ncvcnsliggeuden dijk eu vau 
het steenen hoofd, in  pcre.: So. de levering der 
daartoe beuoodigdc 2 . brik , in pcre. vnn 
100,000 ; 3o. liet. leveren der  daartoe benoodigde 
3,500,000 . zuilcnbazalt, iu 1 perc. 

, to l l ' / | uren. door  dou directeur  en 
commandant der  marine, ter  secretarie der  marine : 
lo. het opruimen van eeue houten beschoeiing cn het 
daarvoor  maken van een kaaimuur; 2o. het optrekken 
en afwerken van cen gebouw, bestemd voor  leerzalen 
en werkplaatsen voor  machinist-leerlingen, benevens 
eenige bijbeboorendu werken aan de poort der  werf 
en liet. portiers wachthuis, alles gelegen op 's s 
werf, alduar. 

, te 12 uren, door dc commissie vau beheer 
over den kunstweg van het blokhuis naar  lieerde, ten 
huize van J. Boeve: bet maken eener  nieuwe steenen 
brug over dc Groote Wetering in den . 

Arnhem. tc 1 uur , door den burgemeester: lo. 
het herstellen van de bazulikade langs dc , 
het maken vau nieuwe huzultglnniingcn langs de uit-
watering der l en bij  bet nieuwe lundhoofd 
der g cu bet makeu vau ecu stortehcd voor 
deo huitcnsluisvlocr  der , in 2 perc: 2o. hot 
driejari g onderhoud vau dc beido schipbruggen; 3o. 
dc levering van hoornen cn heesters lungs de wegen. 
Annw. vu no. 1, 12 . te 10 uren. 

 , le 2 uren. door hel . C. kerk-
bestuur, bij  Wed. B. Smulders: het houwen vau cen 
liefdegesticht met oudc-niuiiiieu-eu-vrouwenhuis, kapel, 
scholen cn verder  aanliooren, . bij  den bouwkun-
dige F. Goijarts, le Tilburg . Aanw. tc 10 uren. 

Weenadag , 20 llee. 

, te 11 uren, door het ministerie van bin 
uen:. zaken: lo. het éenjarigonderhoud der  leidammcn 
langs het , mei dc verlichting cn afbukcuing. 
Annw. 15 cn 16 . g ƒ 22,000 ; 2o. het ma-
ken van ecu peilput, terp cn gebouwtjo voor  eeu zelf-
registreerenden getijrncter  te Willemsdorp. Aanw. 14 

. iteming ƒ6760.) 3o. het voortzetten van het lijn -
pnd langs den linkeroever  van het Zwarte Water, van 
3205 . beneden de g op het eiudo vuu 
hot bestaande jaagpad over 1166 . lengte beucdcu-
waarls. Annw. 16 cn G . g ƒ0340. 

, tc 12'. uren, door  burg. cn weth.: het 
driejari g ouderhond vnn den kunstweg van Groningen 
naur , cn van dien van Foxham naar 
Voxbol. Bilj . inz. 19 . 

neii-ii .iven tc 1 uur, iloor  burg. cn weth.: het 
maken van ccne los- cn ludingplnnls ann de westzijde 
van den afsluitdij k door dc Oostkous. Annw. 13 , 
to 10 men. 

, op do zal he Bontemautel, bij  S. 
dc Jong Gz.: het afbreken vnn de bestaande eu liet 
bouwen eener  nieuwe schuur met hals. 

, 11 . 

, te 1 uur , door den burgemeester: bet 
onderhoud van do schoolgebouwen met de daar  bijbo-
hoorende woningen en meubelen, ged. '77, en het ver-
richten van eenige werkzaamheden nnn deze gebouwen, 
iu 3 pcre. Aauw. 10 , tc 1 uur, beginnende aan 
dc 11. B. S. 

, te .1 uren, door den ontvanger der 
reg. rn dom.: het slechten van don hoofdwal tussehen 
het verlengde der  Capucijnenstraat en de voormalige 

Brusselsche poort, met het maken eu bepuinen van een 
hoofdweg en dri e verbindingswegen. Aanw. 19 , 
te 10 uren. 

, bij  .1, : het bouwou van eeu 
hoerenhuis met soil Uur c. n., op ecu nieuw terrein tc 
Buitenpost Aanw. i , te 12 uren. 

, 11 . 

, tc 10 uren, door het ministerie van 
binnenl. Baken, aan het gebouw van hot pror . best: 
hel driejari g onderhoud van liet kanaal door  Walche-
ren met biibchoorondc worken. Aauw. 16 en S . 

g ƒ70,000 per  jaar. 

Aaaen, tc 12 uren, door hel ministerie vun bin-
nenl. zaken, ann bet gebouw vnu het prov. bestuur: 
het vierjari g onderhoud van de e wegen 
en vun dc verspreide n iu . Aanw. 
15 . g ƒ 19,700 per  jaar. 

, tc 12 uren, door het ministerie vun 
binnenl. zake, auu bet gebouw van het prov. best: 
het leveren van bouwstoffen op den stroomlcidendcn 
dam op de Tollen voor , en het verrichten 
vnn peilingen op de. Pollen. Aanw. 10 . g 

ƒ 10,800. 

, te 12 uren, in het logement Steen-
bergen: het bouwen vnn cen woonhuis voor  A. Berends 
aldaar. Aunw. door deu architect J. l (vuu -
gelo), tc 9 uren. 

, S3 . 

, tc 2 uren, door het ministerie van bin-
nenl. zakeu, aun het gebouw vun het prov. hestuur: 
het driejuri g ondorhoud van het gedeelte der e 
Vaurl iu de prov. Utrecht. Aauw. 16 - g 

ƒ 3S00 per  jaar. 

, te 2 uren, door het prov. bestuur: lo. 
het driejari g ouderhoud vau dc prov. grintwegen, in 
6 pcre; 2o. het driejari g onderhoud vun don weg van 
Utrecht naur  Schalkwijk. 

Ween<*dag, 17 . 

, te  uren, door  liet gemeentcbest, 
in 'tBlauwhui s bij . C. Nolle: het doen van eenige 
hei-stellingen aan- en vernieuwingen van binnen cu 
buiten de gemeente gelegen eigendommen en tot do 
gemeente in onderhoud behoorende werken, met het 
éénjarig ondorhoud van dien, ged. '77, in 7 porc. 

, te 12 uren, door  gecommitteerden over  deu 
gecombineerde!! grintweg van Tiel door  Baren unar 

, bij  de n Beekman: bet onderhoud 
vun dien weg ovor '77, mot bijleveriug der  materia-
len. . bij  den opzichter  Poinert. tc Zoelmond. 

, bij . C. Bergsma: het afbreken vun een 
gedeelte der  woning van den hoofdonderwijzer, als-
mede van een huizingc naast dit perceel, om vervol-
gens op dnt terrein te bouwen cen schoolhuis, te 

. Aanw. G en 23 , van 10—12 
uren. 

, 2** . 

. tc 12 uren, door het ministerie van bin-
nen), zaken, ten dienste der  Staatsspoorwegen i het 
bonwen vun eene woning voor 3 brugwachters aan de 
Boompjes c . . bij  den eerstaanw. in-
genieur tc . Aanw. 21 cn 23 , telkens 
tc 11 uren. 

L< , te 2 uren, door dc maatschappij  tot Expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het Centraalbureau: het 
leveren vau eikenhouten dwarsliggers cn van vierkant 
beslagen eiken wisselhnut, ten behoeve van den spoor-
weg Almelo—Salzbcrgen, in 4 porc. 

Zwolle, to 6 uren, door het bestuur  over de drie 
Gasthuizen: het voltooien van de verbouwing vau bet 
huitengasthiits alduar. Aanw, 18 , tc 10 uren. 

, 19 . 

 te 12 uren, door het prov. bestuur: het 
uitvoeren vun vernieuwingen en herstellingen en 
vnn eenig verf- cn tecrwerk aun dn kunstwerken, ge-
bouwen enz. van de t ou hare zijtakken 
in '77, in 5 perc- Aanw. 21 . 

 te 12 uren, door het ministerie van bin-
nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur  i 
lif t éénjurig ondorhoud vnn de , Beiier- cn Oos-
termoersche vaarten. Aanw. 22 c g ƒ 13,255 
per  jaar. 

, » . 

io i . ien i .no, te 12 ureu, ten kantore der  Amstcr-

dam sche l schappij: do aanleg van een oprit 
cu hot begrinten of hardmaken van 2 dwarswegen in 
deu grooten U polder of polder  west, ter  gezamen-
lijk e lengte van omstreeks 7100 . 

, te 2 uren, door bet ministerie van bin-
ncul. zaken, uau het gebouw van het prov. bestuur: 
het driejari g onderhond dor o wegen le 
klasse in dc prov. ütrocht . g ƒ 63,000 per  jaar. 

,  Jan. . 

, door het gemeentcbest: dc levering van: 
 125 stère grint van Nieuwvliet tot aan deu grint -

weg, loopeade van Cadzand naur  Zuidzande; 2o. 125 
stère vau Zuidzuude nnnr  Cadzand; 3o. 350 stère vun 
Zuidzande naur  Sluis met den zijtak naar -

obement 
, door den burgemeester: de levering 

van SOO stuks wilgen poten, lang p. m. 7 , zwaar 
voor dc horst op 2 . van het stumcind 0.17 . ter 
aauvulling vuu dc beplanting der  bermen vnu den 
straatweg Gouda—Bodegraveu. 

, 4 Jan. 

'a-llage, tc 12 uren, door het ministorïe van 
kolouiéu, in het ministerie van binnenl. zaken: het 
vervaardigen, ineenzetten, weer  uit-elkander-uemen en 
nnnr do plaats vuu iuscliepiug vervoeren van den me-
talen bovenbouw voor 40 bruggen, ten behoeve der 
Staatsspoorwegen op Java. 

,  Jan. 

, door  burg. en weth.: de levering vaa 
238,400 stuks e straatkeien, 14 X 16 . op 
den kop en 15 . hoog, cn 208,000 stuks paarden-
klinkcrs . 

i late  le bepalen datum. 

; het verven vuu 26 arbeiderswoningen 
voor rlo Vereeniging p u zelven", op Wcrkmnns-
lust Aanw. 11 , te 11 nreu. 

Ouden hatch , 23 Nov.: hot vervaardigen eener  nieuwe 
hardsteenen pui of bordes aan hel raadhuis; ingek. 
7 bilj. , als: 
A. van , tc Borgon-op-Zoom, ƒ 1689 
J. , „  Oudenbosch, „  1422 
A. Pilaar, „  Bergen-op-Zoom, „  1410 
V. J. Forten», n Oudenbosch, „  1400 
W. Pilaar, „  Bergen-op-Zoom, „  1385 
J. Bennebroek, „  Gastol, „  1300 

. J. 11. , „  Ondonbosch, „  1120 

, 25 Nov.: het driejari g onderhoud van den 
n , Cothergrif t on ; minste 

inschr. was 1. Fronhoff, te . voor 
f 1091) ,* r  jaar. 

, 27 Nov.: het bouwen ceucr  nieuwe 
school met onderwijzerswoning in de nabijheid vau 
het dorp; ingekomen 5 bilj. , als: 
W. Bwager, te , / 15,555 
A. , ,, idom „  15,325 
J. , „  idem „  15,175 
J. , „  idem „  14,995 
J , „  idem „  14,855 
geguud. 

Zwel le, 27 Nov.: het makou van lessenaars, ver-
plaatsen en uitbreidin g van boekenkasten, nieuwe 
stookgclcgenheden enz. ten dienste dor  prov. Overijs. 
Vereeniging tot ontw. van prov. Wclv.; minste iusclir. 
was T. , te Zwolle, voor  /"45S. 

 2S Nov,: het makeu vau een nieuw on 
bet vernieuwen van een bestaand rijshoofd, zoomede 
het herzetten vnn Vilvoordschc steenglooiing enz. aan 
dc Waterkeering van den calaniitcuscn poldei; inge-
komen 3 bilj. . als : 
P. , c Breskens, ƒ 1294 
J. Bertou, „  Biervliot , „  1230 

. vnu e , „  Breskens, „  1174 

, 2'J Nov.: het verrichten van eenige ver-
nieuwingen, benevens de onderhoudswerken aan de 
geinrente-eigcndommeu ged. '77; ingok. 4 bilj. , als: 
V . . Nooijon, tc , f 4465 

. Tiolcman, „  idem „  4404 
. v. d. , „  idem „  3750 

J. k hors , „  idem „  3639 

Waddinxveen. 29 Nov.: het maken eenor  bouw-
manswoning in de Putten ouder  Waddinxveen voor 
J . J. e te ; ingek. 11 bilj. , als: 
A. den Ouden, te , ƒ 9075 
A. , „  Waddinxveen, „  9050 
A. v. d. , „  idem „  8986 
P. Vcrbruggen, „  idem „  8S88 
J. Alphcnaar, „  idem „  8S10 
G. van Ottcrloo, „  idem „  8600 
W. van , „  Bodegraven, „  1585 
C. v. d. Berg, „  Boskoop, „  8300 
C. van , „  Waddinxveen, „  8228 

. dc Bruin . „  Boskoop, „  8180 
C. P. W. , „  Gouda, „  8080 

, 29 Nov.: het onderhoud van 4 water-
molens van het waterschap Willeskop, voor 6 achter-
eenvolgende jaren; ingek. 3 bilj. , als: 

. Verstegen, te , f 1345 

. vnu (iulik , „  idem „  1149 
. van (iulik , „  idem „  1120 

Zijpe , 29 Nov.: het maken eener  stcenbestorting 
aan den oever van het calamiteuse waterschap Zijpe; 
ingekomen 2 bilj. , als
,1. vnn Eek. te , f 713 

- dc Jong, „  Sliedrecht, „  675 

- r  30 Nov.: het maken van zinkwerken 
tot verdediging van den oever  vau dien polder; in-
gek. 10 bilj. , als: 
C. v. d. , te Neuzen, ƒ 30,000 
J. , „ , „  25,000 
. van o , „  Breskens, , 23,998 

G. Bolier , „  Scherpenisse, „  23,500 
A. vnn Poperiug, „  Bruinisse, ., 23,493 
('. dc Wilde, „ , „  88,499 

. , „ , „  23,157 
G. Boller, „  Scherpenisse, ,, 22,870 
C. m Jz., „  Sliedrecht, „  22,748 
P. v. d. Weude, „  Goedereedn, ., 22,550 

Aireulngcn, 1 : lo. het vorhoogen en verbree-
den vnn den weg bij  Appingedam; ingekomen 5 bil-
jetten, uls -. 
J . , te , ƒ 3000 

. . Palstra, „  Franeker, „  2947 
J. Sijtscs, „  Farmsum, „  2S33 
J. Brons, „  Wagenborgen, ,, 265S 
J. Veltkamp, „  Bedum, „  2585 

2o. het verbeteren van den Singelwcg bij  de Oos-
terbaven enz.; minste iuschr. was P. . , te 
Groningen, voor  ƒ1630. 

, 1 : het onderhoud cn horstel van 
's s zeeweringen enz. to Vlissingen eu van die te 
Veerc, ged. '77—'79, ui 2 perc; minste inschrijvers 
wareu: lc perc. werken te Vlissingen: . van e 

, te Breskens, voor  /11,544 per  jaar; 2o perc, 
werken te Vcere; . Bolier, te Scherpenisse, voor 
ƒ5180 por  janr. 

ü i e u u e d i e p, 1 : bet maken van den bovenbouw 
eeuer  ijzeren dianibrug over het kanaal bij  do Post-
steeg, tc ; ingekomen 5 bilj. , nis: 

. do Vries, te Nieuwediep, ƒ 12,960. 
1>. A. Bohretlen, „ , „  11,599. 
A. Vos , „  Nieuwediep. „  10,790. 

j  dc Prins 
van Oranje, „ , „  10,750. 
. eb. Bosch , „  Nieuwediep, „  10,452.50 

, : hel bouwen ceucr  school cn 
onderwijzerswoning te Stcggcrdn-Vierdeparten; minste 
iuschr. wns . . , tc Joure, voor  ƒ12,600. 

, 1 t begriuten van een gedeelte van 
deu oostelijkeu dijk langs het Apelduornschw knnnnl; 
minste inschrijver  wns . , tc , 
voor  ƒ4287. 

Zaami lag, 2 : het doen van eenige buitenge-
wone zinkwerken cn steenhcslortingon, ter  ooverver-
dediging der  calatn. polders , -

s en Eendracht; minste inschr. was O de 
Wilde, te , voor  ƒ37,986. 

 2 : het bouwen eener  school aldaar; 
ingek. 10 bilj. , als: 
J. Smit, te Ulrum , ƒ 9352 

. Brnndcs, „  Niokerk, „  9100 

. Jeltcs, „ , „  8900 

. Wierenga, „  Ulrum , 8200 
J. F. , „ , „  7997 

. van , Niekcrk, „  791 0 
G. Sijtema, „  Picterzijl . „  7777 

. . , ,, , „  7545 
J. , ,« Ulrum, 74S0 
P. Stoft, „ , ,, 7150 

, 4 : bet maken van oen nieuw gebouw 
voor de studentensociëteit Phoenix uldaur; minste 
inschrijver  wns J. Smit , tc , 
voor  ƒ40,999. 

, 4 : het plaatsen van schoorpalen 
aan de Pottebakkersrijgc; miuste inscbr. wus -
broggcr, tc Groniugen, voor  ƒ 4 1 7. 

, 4 : lo. het leveren van 05,000 
. gegoten ijzer  aan buizen; hoogste inschr. . S. 

Stokvis en Zn., te , ii ƒ 16 por  100 ; 
Gebr. Stork cn Co., tc , ii B ' /  ct. per ; 
Friedrich-Wilhemsbütte , bij , ti 129-', ail mark 
per  100 . 

2a. het leveren, inkepen en met ebloorzink bereiden 
van 4S  stuks grenen dwarsliggers; minste iuschr. 
was , te Antwerpen, a ƒ 2 . 2 25 por  stuk. 

3o. het leveren van 6450 stuks eikenhouten dwars-
liggers; ingeschreven door  G. J. Vorburgt , te Zutfen, 
a 2.78 per  stuk, te levercu te Zutfen; A. Ubbiug, te 

Brcdovoort, 2030 stuks ad ƒ2.34, J. B. , te 
Winterswijk , 6450 stuks voor  ƒ18,390, te leveren naar 
verkiezing. 

4o. het leveren van eikenhout, voor 40 wissels; 
minste inschr. was F. O, , tc Bochum, 20 
stol tc leveren te Zutfen en 20 stel te Winterswijk , 
u ƒ203.67 per  stel. 

Vl lage, 4 : het iweejarig ondorhoud van de 
brug uan het t te Gouda; minste iuschr. was P. 
A. Burghout, to Gouda, voor  ƒ 3 35 per  jaar. 

, 5 : hot verbeteren der  riolon aan de 
Verlengde , het vernieuwen der  afsluiting 
van dc , het leveren van gegoten-ijzeren 
straatsyphons en ccnigc andere werken: ingekomen 5 
biljetten, als: 

. , te Arnhem, ƒ 2590 

. Jansen, „  idem „  2390 
N. v. d. , „  idem „  22G4 
W. k en Zoon, „  idem „  1964 
J. Post, „  idem „  1741 

, 5 : dc levering van 200 privé-tou-
ncn, 100 zinken trechters cn 100 idem deksels; inge-
schreven door : .1. . , tc , tonnen, trech-
ters en deksels, ƒ 782 ; . cn B. Bonman, te Schiedam, 
ƒ 1 4 5 0; A. Welschcn, tc , /'1070; A. Stich-
ter  Pz., te , ƒ 969: F. W. Braat, tc , 
ƒ 8 9 0; Th. Qovaart en Co., te Schiedam, tonnen, /779; 
J. C. , te , trechters eo doksols,  1  . J . 
C. Opsteegh, te , idem, idem, ƒ 1 1 7, ton-
nen / 894. 

, 6 . bet bouwen van eene school 
met woning aau dc Van-Oldenburneveltstraat; ingek. 
11 bilj. . als: 
J. C. Tom, tc , f 86,766. 
O. Gulbrausen, „ , ,, 35,275. 
A. van den Spiegel. „  idem „  34,995. 
J. van Vessem, „ , „  34,988. 
W. vnu , „ , „  34,967. 
P. G. Winters, „ , „  34.800. 
S. . Tussemcijer, „ , „  34,444. 
G. A. Gouverneur, „  idem „  33,606.66 
Wed. G. Camesi cn Co., „  idem „  32,911.11 

. Stelwagen. „  idem „  32,900. 
. , ., , „  31,386. 

V-Bogen,, 7 : het. slechten vau do -
poort, dc court ine , een gedecllo vau 
liet bastion , het voorliggend ravelijn met cen 
gedeelte bedekten weg, alsmede het slechten van cen 
ravelij n met een geueclto aaugreuzenden bedekten 
weg, huiten de V lighter  poort, tot het leggen van cen 
aarden dam tor  vervanging vnn dc ; 
ingekomen 13 bilj. , als: 
F. Niessen, te . ƒ 14,700. 
Th. Smits, „  Wijk , „  12,500. 
1). Boer, „  Sliedrecht „  12,234. 
J. van Slnarrcn, „  's-Bosch, „  11,900. 
J. vnn Straiten, „  Utrecht, „  11,290. 
B. Verlegh, „  Ginuekcn, „  9.498. 
J. Fruijtier , „  Utrecht, „  8,696. 
J. vnu Ecrd, „  's-Bosch, „  B,696. 
B. vau Engten, Boxtel, „  7,850. 

. , Wocnsdrecht, „  7.829. 
W. 1). vnn , „ , „  7,777.77 

. vau Gaal, „  Geldrop, „  7,690. 
J . llillcn , „  Grave, „  6,575. 

Vervol"; der Berichten en . 

. 

's-Gravenhage. e r van Financiën, 
beschikkende op een adres van den heer P. J. 
Bastiauns, handelsagent te Amsterdam, heeft be-
paald, dat gaskraciitwerktuigen, als fabriekt - en 
stoomwerktuigen, tegen het recht vun 1 pCt. det-
waarde ter  invoer  zullen worden toegelaten. 

— Bij  beschikking van 1 r  1S7G, n" . 
35, 12de afdeeling, is aan 11. F. van m 
te Goes , tot wederopzegging, vergunning verleend 
voor cen stoomsleepdienst op de stroomen, rivie-
ren cn kanalen in acht provinciën. 

— r den Gouverneur-Generaal van Neder-
lundsch ë is een tweejarig verlof naar  Ne-
derland verleend, wegens meer dan twaalf jaren 
onafgebroken dienst in , aan 
den opzichter  2de klasse bij  den Waterstaat en 
'e s burgerlijk e openbare werken J. F. -

— n de gemeenteraadszitting van S r 
werd aan de orde gesteld het adres van den beer 
J. van , tc Amsterdam, om concessie 
voor ecu abattoir  (algemeen  Na het 
raadsbesluit, waarbij  bepaald is dat de Gemeente 
voor  hare kosten alhier  eene algemeene slacht-
plaats zal inrichten, preadviseerden
ter en Wethouders den d tip de aanvrage van 
dien aard afwijzend te beschikken. e heer -
stap vernieuwde evenwel zijne poging om de ex-
ploitati e dier  inrichtin g in particulier e handen te 
geven, cn ging hij  de toelichting van een in dien 
zin geformuleerd voorstel van het standpunt uit , 
dat de opvoering der  belastingen een direct ge-
volg is van het gemeentebeheer. dat z.  eerst 
dun in aanmerking mag komen, wanneer de par-
ticulier e  tekort schieten. Voorbeelden 
tot versterking zijner  meening werden in éénen 
adem daartoe bygebraclit, maar  werden door  den 
Burgemeester  omstandig wederlegd, ten betooge 
dat eigen beheer te verkiezen is hoven particu-
liere vergunning, omdat later  de  van 
gemeentelijke exploitatie niet zouden wegblijven. 

t groote meerderheid besloot de d op die 
beslissing niet terug te komen, en  te 
treden iu het voorstel van den heer p om 

 tot oprichtin g van  abattoir 
op te roepen. t voorstel vuu Burgemeester  en 
Wethouders werd door dit votum eeu besluit. 

Amsterdam. t volgende korte , maar  krach-
tige adres ïn zake de e Vaart is ter  tee-
kening gelogd en verzonden: 

^4(1» dd Tweede  der Staten-Creneraal 

Geven met verschuldigden eerbied tc kennen 
de  allen  bij 
den handel en de scheepvaart te Amsterdam: 

dat de tegenwoordig door de lïijiischepen ge-
bruikt e vaarwaters tussehen Amsterdam en de 
groote rivieren geheel  zijn ; 

dat een goede waterweg naar d eene 
volstrekte behoefte is voor  den bloei vun Neerlands 
hoofdstad: 
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dat, na dc opening van het Noordzeekananl de 
vervullin g dezer  behoefte geen langer  uitstel ge 
doogt; 

dat zij  onder  een goeden waterweg naar -
land verstaan een k;inaal naar de Waal, dat den 
afstand naar  den onverdeelden n zooveel mogelijk 
bekort, cn wel een kanaal van zoodanige afme-
tingen , als. met het oog op een uitgebreid goede-
ren- en transitovervoer, voor n van 
het grootitf l charter  gevorderd wordt ; 

, waarom zij  u met ernst cn aandrang 
verzoeken, op de Begrooting voor den dienst van 
1877, alsnog een post voor  bedoeld l te 
brengen, opdat met de uitvoering daarvan zoo 
schielijk mogelijk kunne worden aangevangen. 

't Welk doende, enz. 

 Na langdurige beraadslagingen 
heeft de Gemeenteraad, in den laten namiddag 
van fi , met 20 tegen 17 stemmen aan-
genomen bet voorstel van Burgemeester  en Wet-
houders tot het aanleggen aan de Nieuwe vaart, 
en dus uan de oostzijde der  stad, van een han-
delskade, bestemd voor los- cn ligplaats. 

 Vanwege de Vereeniging van in-
dustrieelen en werkbazen alhier  zal in dezen winter 
een concours worden geopend voor  stukadoors-, 
lijstenmakers' en houtsnijdersknechten. Verleden 
jaar is dnt, met het beste gevolg, voor de schil-
dersknechten geschied. 

n de laatst gehouden vergadering 
van den Gemeenteraad is de jaarwedde van den 

r der  Gasfabriek op ƒ 3500 en die van 
den Boekhouder op ƒ 1500 vastgesteld. t voor-
stel van Commissarissen van de Gasfabriek om 
den r een aandeel in de winst te doen 
genieten is afgestemd. 

 Tot directeur der  gasfabriek alhier  is 
den 4 r door  den Gemeenteraad benoemd 
de heer . Sanders van , te . 

Advertentiën. 

t 
te . 

PRIJSVRAAG . 
c S van het -

m ^ T te  loven 
uit twee  één vnn f  en één van 
ƒ 3 0 0 , voor de beide best gekeurde

 voor een nieuw GE-
T op het d  nabij 

Deventer. 

Eene volledige omschrijving van de te stichten 
gebouwen en vnn de voorwaarden van mededin-
ging is op franco aanvraag  aan het 
Gesticht verkrygbaar. 

Aan de  te Leeuwarden wordt te-
gen 1 lanuari 1877 gevraagd: 

op een tractement van ƒ 1 1 '  weeks. 
Aanbiedingen in persoon, of met franco brie-

ven, aan den  dier  Fabriek. 

G 

Aanwijzin g in loco op Zaturdag den 1G -
ber a. , des middags 12 uur , en de inschrij -
vingsbilletten in te leveren vóór of op deu 21en 
d. a. v., ten huize van den Besteder, den r 
J. S te Buitenpost. 

e teekeningen liggen ter  inzage bij  den Ar -
chitect J . A te Leeuwarden en gedrukte 
bestekken zijn den 11 dezer  verkrijgbaa r bij  den 
Boekdrukker J. li . A aldaar, tegen be-
taling van ƒ 1 per  exemplaar. 

Aanbesteding. 
Op Zaturdag 3U December 187G, des middags 

ten 12 uur , zal vanwege de e der  Am-
sterdamsche , onder  hare nadere 
goedkeuring, aan het Bureau van de Amsterdam-
sche , t 633 te 
Amsterdam, worden aanbesteed: 

c aanbesteding geschiedt bij  enkele inschrij -
ving , volgens § 38 van het Bestek. 

t Bestek met teekening ligt van af 11 -
cember 1876 ter  lezing aan bet Technisch Bureau 
van dc j  te Amsterdam, en aan 
het Sectiebureau te Velsen. 

t is voorts aan het Technisch Bureau en te 
Velsen op franco aanvraag te bekomen, tegen 
overmaking van 50 cent per  exemplaar. 

n worden gegeven door den Eerst-
, t 633, en 

den r J. S JWz., Prin-
sengracht 57. 

, 4 r 1876. 

, 

Voorzitter. 

P. . , 

Secretaris. 

Ontmanteling van . 

E . 
e ONTVANGE  der E en -

N tc  sa] op Donderde:/den 

21 Decrmlier 1876, des namiddags ten 3 ure, ten 
zijnen kantore in de Brussi'lsrhe straat aldaar, 
in het openbaar 

: 

e te verwerken hoeveelheden bedragen 
onder  anderen: 

ongeveer 60250 1 aardewerk en 

5250 » breekwerk. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 
t bestek ligt na 28 November  1876 ter  inzage 

aan de kantoren der e en n te 
Venlo,  en  en is aan laatst-
genoemd kantoor, tegen betaling van ƒ 1 . — per 
exemplaar, te bekomen. 

e aanwijzing in loco zal gegeven worden op 
g den 10 r 1876, des voormiddags 

om 10 uur. 

S der  Ge-
meente  zijn voornemens, op Zaturdag 
den 16 r 1876, des namiddags ten één 
ure , in het openbaar ten Stadhuize aan te be-
steden : 

1. t eenjarig onderhoud van de sluis met 
bijbehoorende werken te Vreeswijk, over 
1877. 

2. m van den Straatweg en het jaagpad 
van Utrecht naar  Vreeswijk. 

3. m van de sluis te Nieuwcrsluis en het 
jaagpad van daar tot . 

4. m van het jaagpad met bijbehoorende 
werken van Utrecht naar  Woerden. 

5. t leveren van Utrechtsche straatklinkers. 
6. m  Usselstraatklinkers. 
7. m > Waalstraatklinkers. 
8. m e vlakke Utrechtsche 

klinkerdrielingen . 
9. m n en tegels. 

10. m » , tras en Portland 
cement. 

11. m s . 
12. m » . 
13. m » n trottoirban -

den. 
14. m » n roosterra-

men. 
15. m » Verschillende boutwaren. 
16. m  Eikenhout 
17. m B Verwwaren. 
18. m » Olie. 
19. m . Borstelwerk. 
20. m i> r en yzerkramerijen 

en Zink . 
21. m *  Steenkolen. 
22. m  Touwwerk. 
23. m  Boomen, heesters, bloem-

struiken en bloemen. 
e bestekken en voorwaarden, benevens mon-

sters liggen ter  inzage aan het Bureau der  Ge-
meentewerken Achter , en zijn de be-
stekken en voorwaarden aldaar, zoomede ten 
Stadhuize en bij  de Boekhandelaren VA N -
VEE N en ZN. verkrijgbaa r  gesteld, tegen betaling 
van ƒ 0,25 per  exemplaar. 

Utrecht, 2 r 1876. 

De Secretaris der Gemeente Utrecht, 

VV. . E . 

. 

. 
Op , 18 r 1876, des voor-

middags ten 11 ure, zal, onder  goedkeuring van 
den r van Binnenlandsche Zaken, en in 
bijzij n van den r van den Water-
staat, belast met het beheer  der , 
aan het Gebouw van bet  van Binnen-

landsche Zaken te 's Gravenhage, worden AAN -
BESTEE  : 

e Besteding geschiedt bij  enkele , 
volgens § 441 der  Algemeene Voorschriften. 

t Bestek ligt ter  lezing in het gebouw van 
het e van Binnenlandsche Zaken, aan 
het Bureau vun de n tc 's Graven-
hage en van het Provinciaal Bestuur van Zuid-
holland, en is voorts op franco aanvrage, tegen 
betaling der  kosten, te bekomen bij  den Boek-
handelaar . , t No. 49, te 
'sGraeenhage, en door  zyne tusschenkomst in de 
voornaamste gemeenten des . 

n worden gegeven door den -
ingenieur van den Waterstaat , belaitmet 
het beheer  der , en den -
Architect S , beiden te 'e Gravenhage. 

Aanwijzin g zal worden gedaan den 8™ dag vóór 
de besteding. 

's , 23 November 1876. 

 Bk.  &, ZOON , 
S te

hebben nieuwe Stoomketels te e g . 

Onderlinge Glasverzekeriiigiuaalschappij. 
Gevestigd te Amsterdam. 

: . W. E . van de , . . . de h , 
W. E. s en . J. de U Nachcnius. 

 F. Schleije , N . 25. 

t doel de/er j  is wederkeerige verzekering der , naar  evenredigheid van 
ieders deelneming, tegen alle schade door bet breken van Spiegelruiten, Spiegels en groote ruiten 
veroorzaakt door ongeluk, kwaadwilligheid, straatrumoer,  of andere ongevallen. 

e voorwaarden van Verzekering, in het Prospectus vermeld, zijn net de noodige inlichtingen 
gratis verkrijgbaa r ten e der j  en bij  de Agenten. 

. 
Eenige Consignees voo d 

V A N N & . 

 T T  A . 

E N 
VAN 

V A d , 
geeft berigt dat door  baar tot eenige A tl E N T E N voor den 

 verkoop van  zijn aangesteld : 

S  Amsterdam
E T , 

door wie ook tot het leggen Van  inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel 
Sederland aangenomen op gelijke voorwaarden als aan ds g N" . 3, te Amsterdam, 

levert op keur tot lage prijzen 

AUGUST OS T E U , 

Glashaven 12, . 

AANBESTEDING . 
e  der  Gemeente

zal Dingsdag den 1  December 1870, namiddags 
1 ure, in het openbaar ten gemeentehuize

1°.

2°.

3*.

Aanwijzin g van het onder N n . 1 genoemde op 
g 12 , voormiddags 10 ure, te 

beginnen aan de , van het onder  N" . 2 
genoemde op Vrijda g 15 , namiddags 2 
ure, aan de Schipbrug te Arnhem en van het 
onder N n . 3 genoemde, op denzelfden dag, voor-
middags 11 ure aan het bureau der  Gemeente-
werken. 

n tegen betaling ter  Secretarie ver-
krijgbaar . 

E. . . 

TE 

Specialiteit van  ter  bewerking van 

 en schetsen op aanvrage. 

. 
e  der  Gemeente

zal Donderdag 21 December 1876, namiddags 1 
ure, in het openbaar teu geineentehuize

Aanwijzin g Zaturdag 10 , namiddags 
 ure, beginnende aun de e Burgerschool. 

Bestekken tegen betaling ter  Secretarie ver-
krygbaar . 

T E P gevraagd: 
met opgaaf van . 

1 Exempl.

1 .

ongeschonden laatste uitgaaf. 

Adres . S. , Boekhandelaar, Gro-
ningen. 

k „de e " 
 & Co,

; N en N 
van verschillende Bouwwerken , Stoomgemalen . 
Fabrieken, Bruggen. , enz. 

S &  VAN . 
, 

Nieuwehaven  55, . 

. W. T te , 

beveelt zich voortdurend aan tot  van 
 enz., met zink, lood of 

leyen, en verder  voor de levering van alle moge-

lijk*  Ornamenten in gedreven, gegoten of getrok-

ken zink of koper, alsmede Gas- en Waterleidingen. 

~ft  leAiTiiiem
 en N van  en 

. alle soorten vau 
 geijkte
, enz. enz. 

Adressen. 
 voor 5Ü achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels n . 15.— 

dri e regels  » 20.— 

 ét  Amsterdam. Alle lüuwonia-
meiiten in cement, nips, eiu. t a /'ï.25 per  val 

ecker  Budding!!, Arnhem.

B m i » terreinen te  te koop,

gunstigst gelegen. Adru s den r  VAN -

E , te i l n i k m . 

U.druk t by ü . W. VA N  &  C»  Arnhem. — All e stukken en advertentiën  adresseeren aan den r F. W. VA N T JGtn. u Arnhem. — Uitgav. van ü. A . . 

Elfde . . 51. Zondag 17  1876. 

VOO

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Verschijnt Zondigs. s pe  S naudea / 1.SS. » .botert sink TOW 

ccn jaargang. Afzonderlijk e uommers bij  rooraitbenelling; S cents. 

A U * stukken en s te n 

de e te . 

: 

Tui 1—6 r-frel» ƒ 1 . —. verder  elkeu regel plutaruimt e 20 cents en 10 cents 

 een nommer  van het blad. Advertent iën voor het buitenland 25 centi per  regel. 

N S VOO E 
. 

. 

n een vorig opstel heb ik herinnerd, dat, 
volgens t Spencer's betoog, op physiolo-
gic gegrond (The Social Organism en Specialized 

Administration, in zijn  ia een ontwik-

kelde maatschappij  de Staat zich slechts moet be-
palen tot zorg voor  rechtsbetoon en weerbaarheid. 

Zoover ik weet, heeft niemand hem weerlegd. 
t hij  gelijk , dan moet onze , die 

veel zorg wijd t aan het onderwijs, noodwendig 
tekortschieten in rechtsbetoon en zorg voor de 
landsverdediging, want de natuur , ofschoon mild , 
is niet kwistig met de organen of werktuigen, 
die zij  ons geeft om onze taak te vervullen. e 
positivisten in Frank rij k hebben sterk geijverd 
tegen vrij e staatsuniversiteiten, die daarentegen 
bepleit werden door  liberalen als Frère-Orban, 
in België, en Ed. , in Frankrijk . 

e reden van hunne bestrijding ligt alleen ia 
hunne vrees voor de machtige eenheid der  ka-
tholieken, terwij l de liberalen machteloos blijven 
door  verdeeling in spiritualisten , materialisten, 
positivisten, deterministen, enz. p leed dan 
ook onlangs een poging tot stichting van een vrij e 
Universiteit te PariJB schipbreuk, ofschoon er  een te 
Brussel bestaat, waarvoor  alleen Verhaegen (zoo 
ik wel ingelicht ben) honderdduizend franken gaf. 

r  zij  willen toch iets doen. Zi j  willen te Parij s 
een  positive oprichten. t plan daartoe 
wordt omschreven in opstellen van é en Wy-
roebof in hun tijdschrift . Een van die opstellen 
bestaat in een redevoering, den 9d e n Juli jl . uit-
gesproken in de Loge francaise et écossaise de 

La Clémente Amitié. t boekje, waarin zij  voor 
het eerst gedrukt werd, kost slechts vijfti g cen-
times, wordt uitgegeven ten voordeele van arme 
vrijmetselaarsweezen en bevat ook eene merk-
waardige rede van , waarvan een onzer  "li -
beral.-"  bladen een slordig uittreksel gaf door 
hein de woorden in den mond te leggen, dat toy 
tmeester" moeten worden van de wetenschap, 
terwij l é dit natuurlij k «hersenschimmig" 

en wonttn" noemde. 

Ann Wyrnebofs rede zal ik het voornaamste 
ontleenen , teneinde iets te beproeven tot verhef-
fing van onzen ambachtsstand. n zal er  uok 
uitzien, dat onze staatslieden het middelbaar on-
derwij s van d  eminent* en »geniaal" 

gekopieerd hebben, gelijk de stichter  van de 
Polytechnische School het programma der

 gekopieerd heeft, wier  oprichters 
(in de 18e eeuw) nog slechts vier hoofdweten-
schappen konden kennen, want de twee laatsten 
werden eerst in deze eeuw geschapen door  Bichat 
en Gun te. 

Tot welken rang van opvoedkundige stelsels — 
zegt Wyroebof —wenden wij  ons? Tot bet lager 
onderwijs, tot het middelbaar  onderwys, tot het 
hooger  onderwijs? k zal u zeer  verbazen door 
te antwoorden: tot geen enkel van de drie. 

e verdeeling van het onderwijs in dri e 
scherp afgebakende kate^orieën is een gekunstelde, 
een willekeurige verdeeling. die, uit het oogpunt 
v-iii de , haar  practisch nut kan hebben, 
maar in het geheel niet beantwoordt aan de be-
hoeften van onzen tijd . Zij is ten eenemate 
irrationeel en nnaichisch of rustverstorend, omdat 
zij  leidt tot bet scheppen van nieuwe maatschap-
pelijk e klussen, die elk een meer of min groote 
hoeveelheid kennis zouden bezitten. e lagere 
school is voor de armen, voor de door het lot 
onterfden; zy is onvoldoende, slecht, zij  geeft 
toegang tot geen enkele loopbaan ; zij  biedt hem, 
die haar  bezoekt, geen ander  voorrecht aan dan 
bespot te worden door hen, die meer  onderricht 
hebben ontvangen; men oordeelt, dat zy goed 
genoeg is voor  volk". t volk toch heeft 
niet noodig veel te weten; het is immers slechts 
bestemd om bestuurd te worden. 

Voor den meer gegoeden burgerstand is de mid-
delbare schout. e jongeling zal er  zes of zeven 
jaren doorbrengen, hy zal er  een beetje n 
en Grieksch leeren, veel vormlooze brokken weten-
ichap en veel ten eenemale nuttelooze dingen 
opdoen, waarmede hy' zal kunnen dingen naar 
een eerste brevet van bekwaamheid en naar de 
eer, eenmaal opgenomen te worden onder de be* 
«turende klassen. e worden vooral aangewor-
ven uit de hoogere scholen. Na vier  jaren te 
hebben doorgebracht met het Code  en 
bet e recht te bediscussiëeren en met 
het weinige te vergeten, dat hu' van de stellige 
wetenschappen wist, is de man geschikt geworden 
om bet brevet vau onfeilbaarheid te verwerven; 

voortaan mag hij  behooren tot de minderheid, 
die bestuurt; hij  mag wetten maken over  alles, 
zelfs over  hetgeen hij  niet weet; men heeft het 
recht niet meer hem te beoordeelen, zelfs at ver* 
gist hij  zich. t is al een zeer  zonderling stel-
sel voor een maatschappij, die, wat men er  ook 
van zeggen moge, meer cn meer  naar de demo-
cratische regeering leidt. t is van belang deze 
verderfelijk e sleur te verlaten; het is van ge-
wicht het openbaar  onderwijs te vestigen op een 
steviger  grondslag en het te verdeelen volgens 
een billijke r  beginsel, omdat het hier  de toekomst 
der hedendaagsche maatschappijen geldt. Zyn die 
grondslag en dat beginsel zoo moeilijk te vinden 7 
lk geloof het niet. t te bereiken doel is zoo-
veel mogelijk alle menschen op een zelfde ver-
standelijk peil te brengen, niet door de sterke 
geesten neer te drukken, maar  door de zwakke 
te verheden. t eischt verklaring . 

n den tegenwoordigen staat van zaken is de 
maatschappy verdeeld in specialiteiten; ieder be-
zit een klein gedeelte van zekeren tak der  ken-
nis en weet niets van al het overige, j a veracht 
het zelfs. Onderaan is het volk, dat de weten-
schap en de geleerden wantrouwt, omdat het 
slechts leeft van uitsluitend practische bekwaam-
heden; een weinig hooger  betwisten zij , die in de 
letteren gedaan hebben en de wetenschappen niet 
kennen, en zij , die in de wetenschappen gedaan 
hebben en de letteren niet kennen, elkander  den 
voorrang; nog hooger  vindt men advocaten, die 
zich niet kunnen verstaan met de geneesheeren, 
omdat hun manier  «tin redeneeren anders is en 
hun belangen verschillend zijn; ingenieurs en kun-
stenaars, die malkaar den oorlog aandoen in naam 
van de waarheid, die zij  wanen alleen te bezitten. 

k weet wel, dat in de werkelijkheid die diep 
ingrijpend e verschillen ten slotte in zekere mate 
uitloopen op een schikking; dat er  in het prac-
tische leven een soort van verdrag wordt geslo-
ten, hetwelk de een en de ander  aannemen, een 
soort van gemeenschappelijke meening, die aan 
iedereen de verplichtiag oplegt het geheel der 
verworven kundigheden te eerbiedigen; maar dit 
zyn zeer  ongenoegzame huismiddeltjes voor de re-
geeringloosheid in de begrippen, die bestaan blijf t 
en zulke betreurenswaarde uitkomsten voortbrengt. 
Wi j  hebben specialisten van den eersten rang, 
schrijvers van groot talent, kunstenaars van hooge 
waarde, maar wat ons ten eenemale ontbreekt, 
is het algemeen onderwijs. Wij  zijn artsen, schil-
ders, musici, rechters, en wij  vergeten, dat men 
vóór alles mensch moet zyn, en mensch van den 

nieuweren tyd, omdat wij  moeten medewerken 
tot den vooruitgang van de nieuwere beschaving. 
Wij  houden ons bezig met ons bedrij f of ons be-
roep , terwij l wij  geen belang stellen in al het 
overige, alsof wij  niet noodig hadden de natuur , 
te midden waarvan wij  leven, te kennen in al 
de verscheidenheid harer  uitingen. Vraag aan 
een wetgeleerde, wat bij  denkt van de wetten 
der levensleer: hy' zal u antwoorden , dat dit zyn 
vak niet is, dat het hem niet aangaat, En toch, 
als bij  advocaat is, zal hy een misdadiger  moeten 
verdedigen, die dikwerf (immer, . v. E.) slechts 
een zieke of een gek is; zoo hy rechter  is, zal 
hij een wet toepassen, die dezen waanzinnige zal 
treffen, omdat hy' een daad van waanzin gepleegd 
heeft; zoo hij  wetgever is, zal hij  een wet ma-
ken , die een nuttelouze wet is, gelijk de jongste 
wet op de dronkenschap, of een monsterachtige 
wet, gelijk de oude wet op het gevangenisstelsel. 

Wyroebof zegt, dat de misdadiger  dikwerf 

slechts medelijden verdient, lk geloof: altyd. 

Naar mijn overtuiging bestaan er  geen slechte, 
maar slechts zedelijk- en verstandelijk-krankemen-
Bchen. t is by ieder  onzer  slechts een vraag 
van meer of minder. Wi j  worden niet alleen ge-
vormd door de opvoeding, inaar in nog veel 
hoogeren graad beheerscht door  erfelijkheid , voe-
ding, huisvesting, toestand der  zenuwen en inge-
wanden, kerkgeloof, omgeving, geografische breedte, 
de hoogte boven den zeespiegel waarop wij  wonen, 
het regeerstnlsel, enz. y beweert, dat de 
kleinkinderen van een dronkaard meestal aanleg 
hebben tot waanzin of misdaad. k ken de af-
stammelingen van iemand, die in het midden 
der zeventiende eeuw meer dan honderd millioen 
gulden heeft gestolen. A l de nakomelingen, of-
schoon gegoed en beschaafd, zijn diefachtig. e een 
kaapt visch van de markt , de auder  sigaren uit 
een kruidenierswinkel, de derde suikergoed bij  een 
banketbakker, de vierde heet in de wandeling «de 
bandiet." e schrijver  van Social Science schrijf t 
het ondraaglijk karakter  van u toe aan 
sijn herhaalde polluties. Paulus werd, volgent 

, door een zenuwziekte, van een vervolger 
der christenen, hun apostel. k ken een dame, 
die vóór haar  zenuwtoevallen haar  jongste doch-
ter  vergoodde, maar  daarna haatte. Comte, die, 
in zijn  positive de subjectieve methode 
uit de wetenschappen verbannen en God en vrees-
lijkhei d onttroond had, schreef na een zenuwziekte 
zyn  positive vol subjectieve dwaasheden 
en wierp zich op tot paus van een nieuwen eerdienst. 

j  scheidde van zyn voortreffelijk e vrouw, die 
hem door  haar  liefderijk e zorg genezen had van 
krankzinnigheid , waartoe zelfs de wetenschap van 
een Esquirol niet instaat was geweest. Zulk e 
zenuwziekten, die iemand kunnen werpen ineen 
richting , geheel tegenovergesteld aan de vroeger 
gevolgde, hetzij  goed, hetzij  slecht, ontstaan ook 
uit overspannen kerkgeloof. Zy zijn dan ook sinds 
de  eeuw, inzonderheid in de  en  al-
gemeen geworden. Tot die gehallucineerden be-
hooren: gens qui se croient possédés du démon, 
aorcières qui vont au sabbat, hommes transfor-
tnés en bêtes, ceux qui dansent et ceux qui se 
torturent , choréiques, tarentulés, extatiques, mo* 
nomanes clottrés, recluses hystér iques, trembleurs, 
entbousiastes, muets contemplatifs, prophètes lo-
quaces, convulsionnaires, cataleptiques, sonnara-
bules, épouses du Christ , magnetises, visionnai-
res. (Calmeil, De la , LaSorcière; 

Audiffrent , J)es maladies du cerveau et de Cin-

nervation; aangehaald door e Stupuy , La 

notion de Vhumanilé). Zoogenaamd e sn 
Turksche zeden zijn in het noorden zeer  zeldzaam. 

e bewoners van de hoogste streken in Perzië zijn 
zoo misdeeld van geestkracht, dat de g op 
bepaalde dagen van het jaar hun bevelen moet hun 
geslacht voort te planten. e hitt e en de inland-
sche omgeving maken onder de keerkringen vele 
Europeanen los van zeden en onverschillig voor 
wetenschap. Geen legeraanvoerder zal zich op de 
heldhaftigheid van een kompagnie dysenteristen 
verlaten voor het bestormen van een bres. e 
Spanjaarden hebben een menschkundige onder-
scheiding. Zy zeggen niet: ihi j  is moedig", maar: 
 hij  was in datoogenbtik moedig." , 

de deugdzaamste en moedigste aller  Franschen 
onder k , durfde geen recht doen 
wedervaren aan den gevangengehouden ontdek-
ker van het komplot vnn eenige pachters tot uit -
hongering van Frankrijk . 

, gaat Wyroebof voort, ontmoet ik een tegen-
werping, die ik my haast te voorkomen, omdat 
het eene van die is, welke zich zeer  natuurlij k 
aan den geest voordoen en het meest de over-
groots meerderheid treffen. n zegt, dat de 
meest begaafde mensch niet alles kan weten; dat 
hij , teveel willende omvatten, oppervlakkig wordt 
en in die valscbe kennis vervalt, in die halve 
wetenschap, die soms erger zyn dan de onkunde. 
k zal zeker de laatste zijn om de waarde van 
tulk een betooggrond te loochenen; ik heb op te 
innigen voet met de boeken verkeerd; ik heb de 
natuur  van te nabij  gezien, om niet te begrypen 
wat de kennis van menig individ u ongenoegzaams 
en brokmatigs heeft. r  bet is hier  i.iet te 
doen om alle specialiteiten in zich te vereenigen, 
om geschikt te worden voor het vervullen van 
alle maatschappelijke betrekkingen te gelijk , het 
is bier  te doen om iets, dat oneindig beter  te 
verwezenlijken is en tevens oneindig nuttiger; het 
is hier  niet te doen om een geleerde te zijn in 
al de takken van menschelijke kennis, het geldt 
hier  de onderwerping van zyn geest aan een weten* 
schappelijke tucht, die er  alle hersenschimmen, 
alle vooroordeelen uit verdrijft , en hem instaat 
stelt in alle omstandigheden des levens de wer-
kelijkhei d onder de oogen te zien. Wij  zullen 
terstond ontwaren, dat dit noch ingewikkeld noch 
moeilijk is. 

Ons uitgangspunt is alzoo bepaald en het ware 
beginsel eener  verdeeling van het onderwys ver-
schijnt dus helder  voor  omen geest. t alge-

meen onderwys, dat te scheppen valt, moet voor 
iedereen zyn; zijn doel is niet geleerden te maken, 
zijn doel is beschaafde menschen te maken. Eerst 
na dit voor  allen onontbeerlijk bestanddeel komt 
bet vak-onderwijs, dat reeds onder  allerlei vor-
men bestaat en niet geschikt is om den geest aan 
te kweeken en te verbeteren, maar wel om hem 
de bijzondere begrippen mede te deelen, die noodig 
zijn voor de verschillende loopbanen , die de men-
schen betreden willen. Tusschen twee menschen, 
waarvan de een slechts de algemeene school be-
zocht heeft, en de ander  bovendien de vak-school, 
moet wel onderscheid in kennis, maar geen on-
derscheid in beschaving waar te nemen zijn. Beiden 
gevoed met de stellige wetenschap, zullen zij  ge-

meenschappelijke overtuigingen hebben en dat ge-
meenschappelijk gevoel van onderwerping aan de 
onvermijdbar e wetten der  natuur , dat zoo vrucht-
baar is in uitkomsten. 

, tot die verheffing van het verstandelijk 
peil en die gemeenschap van denkbeelden in de 
samenleving moet men komen, en men zou er, 
gelooft mij  , zeer  gemakkelijk toe komen, zoo men 
niet te kampen had met de gewoonten en de 
sleur van hen , die regeeren en met de belangen 
van die partij , vroeger zoo machtig, tegenwoor-
dig zoo ellendig, die, de gewetens niet meer 
kunnende besturen, hare handigheid bezigt om 
op de reeds zoo moeilijke baan van den vooruit-
gang de hinderpalen te vermenigvuldigen. 

r  dit eerste punt is niet genoeg; men moet 
nog de twee soorten van onderricht kenschetsen, 
men moet in eenige bijzonderheden aantoonen. 
wat ze uitmaakt. j  den eersten aanblik schijnt 
het zeer  moeilijk een keus te doen. Welke onder 
de talryk e wetenschappen, die bestaan, zullen wij 
beschouwen als nutti g en onmisbaar  voor  ieder-
een, welke zullen wij  bewaren voorde specialiteit? 

t schijnt, dat geen criteriu m of toetssteen ons 
leiden kan, en dat wij  overgeleverd zijn aan het 
toeval eener  willekeurige, noodwendig begooche-
lende waardeering, omdat zij  zich niet aan ieder 
opdringt . En toch let hierop: de beschaafde 
mensch, hij , die zich aan geen enkel bijzonder 
beroep wil wijden, die slechts de hem omgevende 
wereld wil begrijpen om er  in te leven, zonder  er, 
ten koste van zijn welvaart, de hoofdvoorwaarden 
van te schenden, behoeft slechts een overzicht 
en definitief verkregen uitkomsten, die dienen 
kunnen voor  eene algemeene opvatting. j  heeft 
niets te maken met de duizend bijzonderheden, 
die tot de vorming van elke wetenschap, zelfs de 
eenvoudigste, bijdragen; die byzonderheden zijn 
besloten in een eenige wet; zij  voeren tot een 
hoogste gevolgtrekking — , die wet en die gevolg-
trekkin g is het voor hem van belang te kennen. 

Een voorbeeld zal u dit onderscheid beter  doen 
begrijpen. Wie kan in onze dagen bet onbetwist-
baar nut der  kennis van de organische verrich-
tingen en van al de verschijnselen, die er  aan 
vastgeknoopt zijn , ontkennen, van die onderge-
schiktheid van het dierlijk e leven aan het plant-
aardige, en van het verstandelijk leven aan bet 
dierlijke : van die onveranderlijkheid der  levens-
uitingen, die, zoo zij  ons de hoop op een toe-
komstig aanzijn ontruoven, ons instaat stellen ons 
tegenwoordig aanzijn te verbeteren; van die be-
wonderen swaarde standvastigheid der  natuurwet* 
ten, die maakt, dat de mensch, ondanks de ver-
scheidenheden van ras en oorsprong, zich dezelfde 
bevindt te zijn in alle klimaten en alle omstan-
digheden 7 

t is toegankelijk voor  iedereen, dat is publiek 
domein. En toch, om tot die kostelyke uitkomsten 
te geraken, die de oude leerstellingen omverwer-
pen en door  nieuwe vervangen, heeft men ge-
duldig t i l van kleine plantjes, van nauwlijk s merk-
bare afgietseldiertjes moeten onderzoeken; men 
heeft menig lichaam moeten ontleden , menigen 
schedel moeten meten — een onoverzienbare ar-
beid, die geheele geslachten van onvermoeibare 
vorschers heeft vereischt, maar  een arbeid, welken 
zij  niet behoeven te kennen, die geen ander  doel 
hebben dan uit de wetenschap te putten, wet zij 
hun nuttigs aanbiedt. Zij  mogen aan de geleer-
den, aan de specialisten de zorg overlaten lang-
zaraerheid en door  veel werken het geheimzinnig 
boek der  natuur tc ontcijferen ; zy behoeven er 
geen gemoedsbezwaar van te maken hun voordeel 
te doen met de soms dorre en moeilijke naspo-
ringen van anderen — , de ware geleerde is niet 
te beklagen; hy is tevreden, als hij  arbeidt; hij 
is gelukkig, als hy een waarheid ontdekt, die de 
menschbeid van dienst kan zyn. 

r uit de wetenschap slechts de uitkomsten 
te nemen, in de programma's slechts de alge-
meene begrippen met weglating vau al de bij -
zonderheden en van al de voorbereidende werk-
zaamheden in te voeren, schynt u byna even 
moeilijk als een keuze te doen uit de bestaande 
wetenschappen. t vraagstuk zou inderdaad ia 
verlegenheid brengen, het zou onoplosbaar  zijn , 
zoo de rationeele rangschikking van de stellige 
kennis, die welke gegrond is op de weikelyke 
verhoudingen en niet op meer of min vinding-
rijk e combinaties, ons niet een natuurlijke n uit-
weg bood. Bij  het doorloopen van de tabel der 
wetenschappen, bevinden wij , dat zy zich laten 
verdeelen in twee geheel onderscheiden kategorieën: 
de eenen zijn algemeen — , zij  bevatten juist die 
hoogste uitkomsten, die wij  noodig hebben voor 



 —

het onderricht van allen; de anderen zijn bijzon-
der — , zy leeren ons juist die déta i ls, zoo nutti g 
voor de specialiteiten. Oe eenen bieden ons een 
synthesis van de stellige kennis, de anderen /ij n 
bestemd voor een in kleinigheden afdalende analy-
se of ontleding van de natuurverschijnselen. e 
twee groepen van het weten zijn er  verre af den-
zelfden omvang le hebben: bet getal der  alge-
meene wetenschappen is veel kleiner  dan dat der 
bijzondere , een eerste voordeel, dat de oplos-
sing van 't opvoedkundig vraagstuk veel gemakke-
lijke r  maakt. 

Onderstel programma's, aldus saamgesteld: stu-
die van de gedaante, van het aantal en van de 
bewegingen der  aardsche zoowel als hcnielsche 
lichamen; studie van hunne eigenschappen, wat 
warmte, licht , geluid, electiiciteit betref!: studie 
van de verschijnselen der  verbindingen tusschen 
enkelvoudige stoffen; studie van de wetten van 
den bouw en de verrichtin g der  organismen of 
bewerktuigde lichamen; studie van de inrich -
ting en historische ontwikkelin g der  maatschap-
pijen. Oij  zult uwen kweekeling geleerd hebben, 
niet al de wijzen van zijn der  stof te kennen, — 
wat ten eenemale nutteloos zou zijn — , maar al 
hare hoofdeigenschappen, van de eenvoudigste tot 
de ingewikkeldste — , wat onmisbaar is om de 
wereld te begrijpen, zooals zij  begrepen moet 
worden, dat is te ïeggen: als bcheerscht door 
vaste en onveranderlijke wetten en niet door  den 
wil van den mensch of de gri l van een god. En 
gij  zult met dat alles slechts zes wetenschappen 
onderwezen hebben: wiskunde, sterrenkunde, na-
tuurkunde , scheikunde, levensleer, wetenschap 
der samenleving. 

n deze reeks is alles in onderling verband, 
alles is aaneengeschakeld; niets kan worden weg-
gelaten of in een andere volgorde geplaatst. e 
wiskunde is noodig om de studie van de sterren-
kunde te beginnen, die aan dc natuurkund e moet 
voorafgaan, waaraan zij  / i . l i vastknoopt door de 
aantrekkingskracht, en die onontbeerlijk is om de 
chemische verschijnselen te verstaan. e schei-
kunde bereidt, door bet bestudeeren van de wet-
ten der  verbinding en ontbinding, de uiteenzet-
ting van de levensuitingen, voor, en dc studie 
van dc bewerktuigde lichamen is, op hare beurt, 
een natuurlijk e inleiding tot de wetenschap der 
samenleving. n moet dus de rangorde der we-
tenschappen , gelijk ik ze heb aangeduid, streng 
handhaven; men moet beginnen met het begin 
en slechts achtervolgens, sport voor  sport, de 
ladder van het weten bestijgen. Alleen onder 
déze voorwaarde komt men zonder  inspanningen 
als vanzelf tot een waarlij k algemeenc en wijs-
geerigo opvatting van het heelal, omdat zij  noch 
tegenstrijdigheden noch leemten zal hebben. Wet-
ten van de onbewerktuigde wereld, wetten van 
de bezielde wereld, wetten van de beweging der 
maatschappijen — , alles zal besloten ziju in dit 
ruim e pedagogische raam. 

t zoo eenvoudig en zoo rationeel programma 
heeft bovendien een voordeel, waarvoor ik al uw 
aandacht inroep. e algemeene wetenschappen, 
waaraan men ook den naam abstracte geeft, om-
dut zij , de groote wetten der  verschijnselen ont-
vouwende, de bijzonderheden abstrnheeren of ter-
zijde laten, zijn niet alleen gering in getal, — zij 
hebben ook de uil het oogpunt van het ouderwijs 
kostelijke hoedanigheid zooveel men wil te kun-
nen worden saauigedrongen, zonder  haar  dubbel 
karakter  van juistheid en algemeenheid (e verliezen. 

 kleine hoeveelheid bladzijde is toereikende 
om klaar en niet betoogkracht de voorgoed ver-
worvene leerstellingen uiteen te zetten; welnu, 
het zijn juist deze leerstellingen, te strenger, te 
zekerder  naarmate zij  minder  talrij k zijn , die de 
hoogsle uitdrukking , de uiterste grens van de 
menschelijke kennis vormen. 

Na deze reeds lange redeneering, die mij  echter 
niet doelloos is voorgekomen, is het tij d u te zeg-
gen, wat wij  ons voorstellen te doen. 

(Slot ïn het volgend nommer.) 

T T N E E  VA N 
G . 

Ten vervolge op de reeds gedane mededeelin-
gen in zake de behandeling, den architect . P. 
Vogel door den r van Binnenlandsche Za-
ken aangedaan, diene bet onderstaande ingezon-
den stuk, in Het Vaderland opgenomen. Wy 
achten het plicht dit stuk overeenkomstig den 
wenscli des schrijvers over tc nemen. 

n de zittin g vnn de Tweede r der  Sta-
ten Genei aal op 0 r  jl . heeft de r 
van Binnenlandsche Zaken medegedeeld, dat aan 
den heer . P. Vogel sniet-eervol"  ontslag is 
verleend. 

Üe ondergeteekende ziet zich nu verplicht , 

als suppletoir  van zijn adres aan de leden van 

de Tweede , nog het navolgende te publi -

ceeren. 

t bij  op 1 r jl . onderstaande mis-

sive ontving: 
j>l)e r vau Binnenlandsche Zaken, 
«Gezien de minister  iêele beschikking van'2 Sep-

tember 1875 l- E. 3*' afd. 
 Gezien een schrijven van . P. Vogel van 13 

-.October 1870, geadresseerd aan en ingezonden 
r  den hoofdingenieur van den Waterstaat, 

 belast met het beheer van 's lands gebouwen in 
«de residentie, bij  missive van 14 October  1870, 
in" . 409, in welk schrijven genoemde . P. Vo-
egt] verklaart zich ontslagen te achten van de 

g van architect voor  het ontwerpen der 

s van het te bouwen t vun 

; 
«Overwegende dat blijkens een aan bet -

tement van Binnenlundsche Zaken ingezonden 
k van een door  genoemden . P. Vogel 

 tot de leden der  Tweede r der  Staten-Qe-
l gericht adres, door hem zonder  vooraf. 

e vergunning stukken zijn openbaarge-
 maakt, wélke tot het t van Btnnen-

e Zaken behooren en waarvan hem in 
 verband met bovengenoemde betrekking van -

 mededeeling was gedaan ; 

t goedgevonden en verstaan : 
«Aan . P. Vogel ontslag to verleenen als ar-

chitect voor de gevels van het nieuwe -
 ment van Justitie. 

«Afschrif t dezer  beschikking zal uitgereikt wor-
den aan den belanghebbende, aan den hoofdin-

vgenicur van den Waterstaat, belast met het be-
 heer van 's lands gebouwen in de e en 

n de Algemeene . 

's-Gravenhage, 1 r 1876. 

(get.) " 

p had ik dc eer  den 3' k n r  daar-
aanvolgende in een brief aan Zijn e Excellentie te 
antwoorden, dat «naar mijn bescheiden meening, 

 verhouding tot dc g niet anders 
«kon beschouwd worden dan als die tusschen elk 
«particulie r  architect en zijn bouwpatroon. zoo-
»wel wat het werk als het daaraan verbonden 
«honorarium betreft. 

m waren ook de brieven direct door  Uwe 
, of door  tusschenkomst van den hoofdinge-

nieur aan mij  gericht en die van mij  aan Uwe 
aExc. en den hoofdingenieur  geen stukken tot 

t t van Binnenlandsche Zaken bo-
«hoorende. maar  mijn privaat eigendom en mocht 
nik die dus ook zonder  vergunning publicecrcn.*' 

e slrekking van dat schrijven was dus oui 
duidelij k te doen uitkomen dat, aangezien ik geen 
ambtenaar was, (') ik ook niet als zoodanig kon 
beschouwd cn ontslagen worden, nog daargelaten 
of dc inhoud van mijn adres aan de Tweede -
mer, dat niets bevatte dan mijn verdediging te-
genover een zeer  vernederende behandeling, kas-
tijdin g verdiende. 

Er is alle grond om te onderstellen , dat hier 
in overijlin g is gehandeld. 

Niet alléén tach had ik geen aanstelling als 
ambtenaar, maar  bezat ik zelfs geen enkele let-
ter  schrift , noch van den , noch van den 

, waaruit mijn benoeming als par-
ticulier architect bij  het t van Justitie 
blijke n kon. 

k verklaar, dat ik zelfs niet pens op de hoogte 
was Om bovengenoemden brief van 1 r 
te begrijpen. n wordt op de le alinea ver-
wezen naar een «ministerieels beschikking van 2 
September 1875 la. E.  afd." , terwij l ik zoo-
danigen brief nooit heb ontvangen. 

j was alléén bekend door  een mondelinge me-
dedeeling van den , dat ZEd. Ge-
strenge, op verzoek/ of op last? van ZExc zich 
met mij , als ontwerper der  gevels, moest ver-
staan; de juiste woorden dier  mondelinge lastge-
ving kan ik mij  zelfs nu niet eens herinneren. 

Op welk stuk steunt dan nu toch bovengenoemd 
ontslag, dat in zulke officieele vormen is gehuld? 

Een enkele mondelinge mededeeling was ook 
nu even zoo voldoende geweest als het in den 
aanvang werd geacht, vooral nu ik mij  zelf toch 
al zoo lang ontslagen rekende, ingevolge mijn 
brief van 13 October j l . boven in het ininisteri -
eele schrijven aangehaald. 

n geen geval was er  reden voor  zulk een be-
leedigend schrijven, in zulk een krenkenden vorm, 
en met het volste recht meen ik thans het recht 
te hebben op den r toe te passen de woor-
den, die bij  zelf onlangs leganover den heer 

s heeft gebezigd: dat dergelijke wapenen 
niet dengenc trelfen, tegen wien ze zijn gericht, 
maar wel hem, die ze hanteert. 

t dc plaatsing dezer  regelen zult ge, geachte 
redacteur, zeer  verplichten 

UEd. l)v. r 

. P. . 

n , r  1876. Architect. 

NB. Wees s. v. p. zoo goed dit stuk aan alle 
Nieuwsbladen, die daarin belangslcllen, ter  op-
neming aau te bevelen. 

t moet erkend worden dat over de bouw-
kundigen in den laatsten tij d veel gesproken wordt 
en dat zij  meermalen het onderwerp van discussie 
in de Tweede r uitmaakten. Wat de zaak 
van den heer  Vogel aangaat, wij  scharen ons vol-
komen aan zijne zijde en hebben te veel achting 
vuor  zijne bekwaamheden, dan dat de toezending 
van een niet eervol ontslag van eenigen minister 
hem eenigermate zou kunnen schaden. Zoodra de 
noodige kalmte is teruggekeerd, zal de heer  Vogel 
het bewustzijn, van uls man vau karakter  gehan-
deld te hebben, met zicb omdragen; maar hoe 
zal dc minister  zijne handelingen verdedigen? 

e heer  Vogel toch was geen ambtenaar, maar 
had ten behoeve van bet k zekere werkzaam-
heden op zich genomen. Nu had ongetwijfeld de 

r het rechl hem het werk weder to ont-
nemen — behoudens het recht van den beer  Vogel 
om schadevergoeding te vorderen, vour  zoover 
daartoe termen waren  mair  er  kan, dunkt 
ons, geen sprake zijn van ontslag in den gewonen 
zin van het woord en dus nog veel minder van 
met-eervol ontslag. n term van niet-eervol 
ontslag voor bet ontnemen van bepaalde werk-
zaamheden aan een particulier  hebben we heden 
voor het eerst gehoord — en is onze opvatting 
in deze juist , dan vult er  ook een geheel ander 
licht op het gebruik mnkeii van de zoogenaamde 
vertrouwelijk e briefwisseling. t zyn hier  geen 
ambtsbrieven, maar  brieven, waarop een parti -
culier  zich beroept tot zyne rechtvaardiging te-
genover den , die naar  zyne meening 
hem onrecht beeft aangedaan. 

 Ten overvloede verklaarde dc r  zelf in de 
Tweede , dut meu hen iu 'tgeJijk moeït stellen ,.te-
gcuuver  eeu particulier  peruuuu, die betaald werk i gele-
verd."  Hm eeu erkenning, dat ik niet aU ambtenaar  tegen-
over  den r  stond 

e het zij , de handelwijze van den r 
tegen den heer  Vogel vond van verschillende zijden 
afkeuring en al brengt de mllykheid mede den 

r  niet lastig tc vallen omtrent alle beslui-
ten, door dit veel omvattende t ge-
nomen , zoo is het niet meer dan passend mede 
het wnord op te nemen, als dc belangen van per-
sonen of zaken daardoor  benadeeld worden. Naar 
onze bescheiden meening is de ambtenaar, aan het 
hoofd der  afdeeling «Schoone "  geplaatst, 
de persoon, die in deze de verantwoordelijkheid 
dragen moet, als hij  den r heeft bewogen 
een niet-eervol ontslag nan den architect Vogel te 
geven. 

c geheele zaak is ernstig, bedroevend cn aan 
de andere zijde vermakelijk ; de wijze, waarop een 
niet gevraagd en onnoodig ontslag verleend werd 
en de kreukende, bijna beleedigende toon, waarop 
het gesteld is, verbergen een spijt , die den heer 
Vogel niet dan ten goede kan komen. Als eerlijk 
man en kunstenaar  bedankte hij  eenvoudig voor 
bet verleenen zijner  diensten op cene wijze, die 
tegen zijne meening streed. En voor  deze allezins 
gepaste wijze van handelen wordt hij  door den 

, of liever  gezegd door  zijn raadgever, 
lastig gevallen, 't s ongeloofehjk en toch waar. 

t gehcunle met den arebitect Vogel zij  ons 
tot les. e oprichtin g der  commissie van s 
adviseurs werd door  allen met vreugde bogroit 
en op welke wijze werden onze verwachtingen 
beantwoord? e van adviezen te geven en 
bemerkingen te maken, tredende beide urebitec-
tcn, die in de commissie zittin g hebben, dikwerf 
als ontwerpers  gewijzigde plannen op; wensebt 
de commissie als kunstrechter op te treden, dan 
onthoude zij  zich van concurrentie. Zonder iets 
aan de verdiensten der  commissie of een harer 
leden af te doen, blijf t het eene zonderlinge hou-
ding, dat zij  het oordeel uitspreekt over de ant-
woorden op eene prijsvraag, door  haar  uitgeschre-
ven en waarbij  een harer  leden nis mededinger 
optreedt. Ontdoet men al het geschrevene over 
den wedstrijd voor het museum van persoonlijke 
grieven en hescliuuwingen en beschouwt men de 
zaak in hare volle naaktheid, dan kan de wijze, 
waarop iu deze gehandeld is, door  niemand ver-
dedigd worden. 

Alles te zamen vattende, betreuren wij  de be-
moeiingen der g op kunstgebied en hou-
den wij  ons verzekerd dat de overtuiging, dat 
kunst geene t ingszaak is, meer  en meer  zal 
zegevieren. Wij  verheugen o.is, dat in dezen 
stand van zaken, door de r peen besluit ge-
nomen is omtrent de oprichtin g van een corps 
architecten voor de gebouwen van den Staat. t 
is meer dan noodig dat vooral' de lucht gezuiverd 
worde en de r in staal gesteld worde de 
zaak met onbevangen blik te beoordcclen. 

. 

's-Gravenhage. Eerlang verwacht men bij  de 
Tweede r een voorstel to  aankoop vnn bet 
gebouw dor j  tot Nut van 't Alge-
meen op het Buitenhof alhier, welk gebouw zal 
worden ingericht tot postkantoor. 

- t hoofdbestuur der e Tuin -
bouwtentoonstelling, in 1877 te Amsterdam te 
houden, heeft besloten dat de opening der  Ten-
toonstelling van Tuiiibjuwvoorthrengselen op 13 
Apri l en de sluiting op 3  zal plaats hebben. 

e gelijktijdi g te openen Tentoonstelling van 
plantaardige voortbrengselen zal ongeveer  twee 
maanden duren. 

t hoofdbestuur  heeft benoemd tot penning-
meester  in plaats van . . S. van , 
die wegens andere bezigheden is afgetreden, 
Jhr . . S. Backer, te Amsterdam; tot tweeden 
secretaris den heer J. B. Groene wegen, mede 
aldaar  woonachtig; eu tot lid der  Commissie voor 
den tuinbouw den heer i van , te 
Utrecht. 

e uitvoerige programma's zijn thans alge-
meen verspreid en wurden aan hen, die zich 
daarvan in het bezit wenschen gesteld te zien, 
up aanvrage verzonden. 

e bij  de progumma's behoorende reglemen-
ten, benevens de opgave der  uit te loven prij -
zen , zijn in bewerking en zullen weldra ver-
schijnen. 

r  een bijzondere Commissie zal voor een 
doelmatige ontvangst der  Tentoonstelling en het 
daaraan verbonden congres bezoekende vreemde-
lingen wurden zurg gedragen. 

Amsterdam. Burgemeester en Wethouders 
hebben den Gemeenteraad voorgesteld te besluiten 
tot toepassing vuu het l op alle ge-
bouwen vuu het binnengasthuis en tut geleidelijke 
invoering daarvan in de nieuwe wijken der  stad, 
met zoo spoedig doenlijke invoering in de nieuwe 
wijk tusschen de Overtoom en den Amstel, inden 
Overainstelschen polder, aan de Schans tusschen 
de Wil len»- en , en opdracht van 
ontwerp en uitvoering van een en ander te geven 
aan de firma r en e Bruyn . 

Voorts stellen Burg. en W'cth. voor het maken 
van werktuigen op Zeeburg ter  beveiliging tegen 
waterbezwaar, tevens dienstig ter  waterverver-
sching, in slaat om in 8 nachturen 630,000 kub. 
nieter  water, ook onder  ongunstige voorwaarden, 
door  opmuling te verplaatsen. 

— e up 13 dezer  door  de Amsterdamsche -
maatschappij. ten overstaan van den notaris J. J. 
Claasscn llzn., iu het Park geveilde 520,060 
hectaren kleigrond, beoosten het Zijkanaal naar 

, hebben in verschillende kavelingen te 
zamen /1.654,763 opgebracht. 

Unkomlijriiisen van Aniihêedinirpn. 
, SS nee 

, te 11 uren, door het ministerie van bin-
nenl. zaken: de uitvoering van grood- cn fundament-
werken voor een nieuw w v.in 
Justitie, hoek . g ,300. 

, te 11 Va uren, door  bet ministerie van bin-
nen], zaken, aan liet gebouw van bet. prov. bestuur: 
liet maken van een panr  nieuwe boncdonvlorr- of . 
deuren, ten dienste dor  sluizen van bet kanaal door 
Voorne. g /7720. 

, te 12 uren, door bet gemeentebestuur: 
lo. de levering van onderliondsmaterialen, nmcliiuobe-
hoeflen en biandstoilbn; 2o. bet. onderbonden der  ver-
schillende openbare pompen, beide ged. '77. 

, te 18'/, uron, door  burg. en weth.: de 
levering van: gruuou- on vurenhout; steen, kalk enz.; 
rongen, spijkers enz.; lood- ca ziukwerken ; hanlstccn-
werken; het verrichten van de ton dienste der ge-
meentewerken vereisclite voerwerken, alle over '77; 
liet maken cn leveren van 2 luren vlaggen. 

Wagenlngen, te 1 uur, door  burg. cn weth.: het 
verphialsen van eenige gronden, bel maken vau een 
voetpad euz., in tiet Zuiderplantsocn. 

, te 3 uren, bij . e Jonge: het bou-
wen vau eene winkelbeliuizing aldaar. Aanw. te 
10 uren. 

, te 4 uren, door  kerkvoogden der  Ned. 
. gemeente, in hot hotel e Unie: bet onderhoud 

der kerkelijk e gebouwen. 

, te (3 uren, in het h : de ver-
timmeriug eener  behuizing wesizijde Fulkiugestraat. 

, » . 

, te 10 uren, door  den eerstaanwezend in-
genieur, in het gebouw voor n eu Weten-
schappen: het maken vim inrichtingen lot munitieber-
ging cn liet verbeteren van het inwendige der  tot 
logies bestemde gebouwen in do verdedigingswerken 
bij Utrecht. Bilj . inz. S , te 3 ureu, op bet 
bureau van den ingenieur  voornoemd. 

. te  uren, door  liet ministerie van ma-
rine: bet maken eu leveren van een ijzeren kustlicht-
toren, hestemd voor het kuraalri f e 
(Straat . 

, te 11 uren, door  liet dijksbestuur  vnn 
het waterschap t en a. b. lo. 
bet in '77 makeu van een vak steenglooüug, ter  lengte 
van p. m. 3511 , ter  vervanging van 350.45 , lengte 
paalwerk, aan den Utingcradeelsdijk, met verhoogmg 
en verzwaring van deu ticvensliggcudcn dijk eu van 
het steenen hoofd, in 1 pcre.; Bo. de leveriug der 
daartoe benoodigde 2,6U0 . brik , in perc. vnn 
100,000 ; .'lu. het leveren dor  daartoe benoodigde 
3 ,000 . zuilenbazalt, in 1 perc. 

«wa lmen, te 11 uren, door  liet gemeentebestuur: 
het bouweu van een schoolgebouw. 

, lo l l ' / j  uren, door  den directeur  en 
commnndant der  marine, ter  secretarie der  marine: 
lo. liet opruimeu van eeue bonten beschooiing cn bet 
daarvoor  uutken van een kaaimuur; 2o. hel optrokken 
en afwerken van eeu gebouw, bestemd voor  leerzalen 
en werkplaatsen voor  machinist-leerlingen, benevens 
eenige bijbehoorende werken aau de poort der  werf 
en het portierswaclithuis, alles gelegen op 's s 
werf, aldaar. 

 te 12 uren, door dc commissie van beheer 
over  den knnsiweg van het blokhuis naur  lieerde, tea 
huize van J. Bocve: het maken coner  nieuwo steenen 
brug over dc Groote Wetering in den . 

, te 1 uur , door den burgemeester: lo. 
het hersteilen van de bazallkade tanga de , 
bet maken vau nieuwe bazal(glooiingen langs de uit-
watering der s en bij  bet nieuwe landboofd 
der g cu bet maken vaa een stortebed voor 
den bmtousluisvloer der , in 2 pere.: 2o. het 
driejari g onderhoud van de beide schipbruggen; 3o. 
de levering van boomen ea heesters langs de wegen. 

, te 2 uren. door bet . C. kerk-
bestuur, hij  Wed. . Smulders: liet bouwen van een 
liefdegesticht met oude-inauuoii-eu-v rouwen huis, kapel, 
scholen en verder  aanhooren, lui . bij  den bouwkun-
dige F. Goijarts, tc Tilburg . Aanw. le 10 ureu. 

, door  voogden vau liet Old-burgcrweeshuis 
de levering der  beuoudigdheden ged. '77. 

Woensdag, 20 . 

, te  uren, door het miniserie van bin-
nenl. zuken: lo. het éénjarigouderhoud der  leidainmca 
langs tiet , met de verlichting en afbakening. 

g ƒ22,000; 2o. bet maken van eeu peilput, terp 
en gebouwtje voor  een zclfregistreerctidcn gelijmeter te 
Willemsdorp. g ƒ5750.; 3o. het voortzetten van 
het lijupad langs den linkeroever van het Zwarte 
Water, van 3265 . benedeu dc g op liet 
einde van liet beslaande jaagpad over 1185 , lougte 
benedenwaarts. g /(1340. 

, te 11 uren, door de directie der  ma-
rine: de levering van 10,000 . c heunep. 

t n n» » na pa ld , le 12 uren, duor  den ar-
chitect A. vim der  Steur  Jr., in c : liet 
amovcereu vau de bestaande boerderij  gen. t Oude 
Veer, in deu Auna-Puulowua-poldcr, eu aldaar  bouwen 
van eeue nieuwe boerderij. 

, tc 19'f, uren, door  don architect . 
V. vau den Aardweg, bij . : bet bouwen vaa 
eene Naordhollandschc boerderij, lang 17.45 , breed 
16 , iu dt-u polder e Vurige SUiart, gemeeute 
1 pi'ii dam, gelegen auu deu Juagwcg, lusscheu de 
Achterdichtin g en 1'urmereud. 

, tc 12'/i "ren , door  burg. en weth.: liet 
driejari g onderhoud vun den kunstweg van Qroningen 
naar , cu vau dieu vuu Foxham uaar 
Foxbul. Bilj . iuz. 10 . 

, te 1 uur, door  burg. cn weth.: liet 
makeu van eeue los- en ludingplwit s auu dc westzijde 
van den afsluitdij k door de Oustkous. 

, te  uren, door  burg. en welh.: het 
bouwen ccnur  nieuwe school te Uuiziugc. Aauw. le 
1 uur. 

, op do zalhe Bonlcinantel, bij  S. 
de Jong Gz.: hot afbreken vau de bostuaule eu bet 
bouwen eener  nieuwe schuur met bals. 

, S . 

Af , te 10 uren, door  het bestuur  van 
bet waterschap, in bet gcnieenlehuis i do leveriug der 
benoodigde materialen, ged. 3 jaren. 

Llnaehaten, te 10 uren, door  burg. cn weth.: het 
doen vaa eenige werken tot verlaging vau den toren 
der gemeente Bilj . inz. 20 , vüor 'sav. 8 ureu. 

, te 11 uren, bij  Bonman: het doen >au 
cene verbouwing » ziju logement. Aanw. S , 
te 11 uren-

, te 1 , door den burgemeester: liet 
d vsn de schoolgebouwen met de daar  bijbe-

e woningen en meubelen, ged. '77, en het ver-

richten vau eenige werkzaamheden aan deze gebouwen, 
in 3 perc. 

, te 1 uur, door het daselijksch bestuur 
van het walerscbap Schouwen, aun 's s : 
het leveren en verwerken vnn 2150 schecpstons ge-
wonen cn 1100 idem afvul van n steen. 

, te 2'/j  uren, door het ministerie- van bin-
nenl. zaken, aau het gebouw vau het prov. best.: het 
tweejarig onderhoud van- on het doon van eeuige ver-
nieuwingen cn liorstellingen aan het gebouw van 
's s kweekschool voor  vroedvrouwen, te Amater-
dam. g ƒ 1000 per  jaar. 

, to 3 ureu, door den ontvanger der 
. cn dom.: het slechten van don hoofdwal tusschen 

liet verlengde der  Gupiicijneustraii t en dc voormalige 
BrusseUchepooit, met het muken cn bopuiacn van een 
hoofd ivcg cu drie verbindingswegen. Aauw. 19 , 
te 10 uren. 

i ien past, bij  J. : het bouwen van een 
hceicuhuis met schuur c. a., op eeu nieuw terrein te 
Buitenpost. 

, SS . 

, te 10 uren, door bet ministerie van 
binnenl. zaken, aun het gebouw van liet prov. best.: 
het driejari g undcrlioud vau hot kanaal door  Walche-
ren niet bijbehooronde werken. Aanw. S . -
miug ƒ70,000 per  jaar. 

Assen, tc 12 uron, door bet ministerie van bin-
nenl. zuken, aun liet gebouw van het prov. bestuur: 
bet vierjari g onderhond van dc e wegen 
en vun do verspreide n iu . g 
ƒ10 ,700 per  jaar. 

, te 12 uren, door het ministerie, vnn 
binnenl. zake3, aan het gebouw van het prov. best.: 
liet leveren vau bouwstoffen op deu slroomleidenden 
dam op de Pollen vuor , en bet. verrichten 
van peilingen op de Pollen. g ƒ 10.S00. 

, tc 12 uren, in het logement Steeu-
bergen : hel bouwen van een woonhuis voo  A. Bercuds 
aldaar. Aanw. door  deu architect J. l (vau -
gelo), te 0 ureu. 

, 'snv. 7 uren, op bet raadhuis: het onder-
boud der  ge mee utcge bouwen, bruggen euz., ged. '77. 

, 23 . 

, te 11 uren, door  den comm. in het 6e genic-
cominandeaicnt, in t l i t van : hel verbe-
teren van de kloostcrkazerne le Brcdn. Bilj . inz. 21 

, iu genoemd koffiehuis. 

's-llngr , te 11 uren, door  den eerstainw. ingenieur, 
in de Normaal-schietschool: het uitbreiden van de 
Frcdcriksknzeino enz. tc 's . Bilj . inz. 12 . 

. 

Com, to 1 uur , door  burg. cn Weth.: de levering 
over '77 van grint en grintzand. 

, tc 2 uren, door  liet ministerie van bin-
nenl. zaken, aun het gehuuw vun het prov. best: lo. 
het driejari g onderhoud vnn het gedeelte der e 
Vaarl iu de prov. Utrecht. g ƒ 3S00 per  jiar ; 
2o. het onderhouden van- eu het doen van eeuige her-
stellingen en vernieuwingen aan dc academische ge-
bouweu le Utrecht ged. '77. Aauw. 19 . 

, lc 2 uren, door het prov. bestuur: lo. 
het driejari g onderhoud van de prov. grintwegen, in 
6 perc; 2o. het. driejari g ouderhoud van den weg van 
Utrecht uaar  Schalkwijk. 

, te 2 ureu, door  burg. cn weth. 
vnn t Bildt : hel herstellen van het zuidelijk ge-
deelte van deu g onder  St.-Jacobi-parochie, 
over  eene lengte vau p. . i . 2500 , door  middel van 
het opbrengen vnu hurde puin ea grint . Annw. te 
10 ureu. 

Woensdag, 27 . 

, te 11 uren, door  liet gemeentchest., 
in 'tBlauwhui s bij . C. Nolle: het. doen van eenige 
herstellingen aan- cn vernieuwingen van binnen eu 
buiten ue gemeente gelegen eigendommen en lot de 
gemeeute in onderhoud behoorende werken, met het 
éénjarig onderhoud van dieu, ged. '77, in 7 porc. 

, te 12 uren, door  gecommittorrden over  den 
grciinibiiiecrdc n grintweg van Tiel door  Buren naar 

, bij  dc n Beekman : het onderhoud 
vau dien weg over '77, met bijlevering der  materia-
len, lui . bij  don upzichter  Pciuert, te Zjelmond. 

w , te 12 uren, door het parochiaal 
kerkbestuur  van deu . Urbuiiu s te Nes en Swaluwen-
buurt , bij  A . de Vrouinrn : het bouwen van cene 
school cn onderwijzerswoning. Aauw. te 11 uren. 

 te 1 uur, door  burg. cn weth.: dc levering 
in '77 van: lo. olie, verfstoffen, glas inz.; 2o. lood, 
zink, soldeer, leien, euz; 3o. spijkers, sloten, hengen, 
euz.; lu. steen, knik, cement, dakpannen, vloeren, 
estriken euz ; 5o. eiken-, grenen-, vurenhout enz.; üo. 
gesmeed ijzer. 

, bij . C. Bergsmn: het afbreken van een 
gedeelie der  woning vnu den hoofdonderwijzer, als-
mede van een buizinge naast dit perceel, om vervol-
gens op dut terrein te bouwen een schoolhuis, ic 

. Aanw. 23 , van 1')—12 uren. 

, 29 * 

, to 12 uren, door het ministerie van bin-
nenl. zaken, ten dienste der  Staatsspoorwegen: het 
bouwen van eene woning voor 3 brugwachters nau de 
Boompjes te . . hij  don eerstaanw. in-
genieur to . Aanw. 21 eu 23 , telkens 
te 11 uren. 

 te 12 uren, door  den ontv der  registra-
tio en domeinen, in de Nieuwe Sociëteit: het vervan-
gen der  bruggen over de ruvelijusgrnchteu vóór de 

* eu Uospiiaalnoorten, bet vullen vun het over-
blijvende deel ruvclijnsgrachl vour  de Nieuwsludspoort 
toi. de scheiding vnn het slutionsterrein en het afbre-
ken der  proBlmaren in de linie van * en het 
kruilmsgasijn in hel Traliebolwerk. Aanw. 23 en 27 

, telkens te 10 uren. 

Beverwijk , te 12 uren, door het bestuur  van den 
Zui'hvijkermerrpolder , in Oe Zou: het maken vno eeu 
straatweg, luug ongeveer  lSh'0 . 

Groningen, te , uren, door  liet ircmeentebe-
stuur: eenige werken aun- cu het onderhouden van 
schuolgehouwcn, PC hooi meubelen eu oiiderwijzerswo-
niugen, ged. '77/79. 

, lo 1 uur, iloor  liet ministerie van justitie: 
bel uitvoeren van wei ken nan het cellulair  huis van 
urrest en justitie le Amsterdnm. Aauw. 23 , to 
12 uren. g ƒ40,145. 

 te 1 uur , voor  rokenïngvan VV. G. Bocle: 
het houwen vnn 44 arbeiderswoningen. Aanw. 21 en 
28 , telkens tc 12 uren. lui . bij  den opzichter 

. de Gruuf. 

, tc 1 uur, door den burgemeester: het 
onderhoud var. gemecutcgobouweu enz., met do dnar 
bijbehoorende meubelen, geroedsehappen enz, ged. '77, 
en het verrichten van eenige werkzaamheden aan deze 
gebouweu, in 4 . Aanw. 23 , te 10 . 

, tc 1 uur, ton kantore van dc gemoentc-
gasfabriek: l o . het. maken van cene scheidingsloot 
langs de noordzijde van het terrein der  gasfabriek, 
liet opmaken van het talud om de gashouders en het 
aanbrengen van punibostrating tusschen stuokregels op 
dat talud, inet bijlevcrin g vuu hel bonoodurd» zand; 
2o. t leveren en aanvoeren van 2S0 1 liurd c brik -
kon of puin. 

, tc 2 uren, duur de maatschappij  tot Expl. 
van Stiatsspoorwcgcu, nau het Contrualbureau: het 
leveren vau eikenhouten dwarsÜgscrs en van vierkant 
beslagen eiken wissrllinul , ten behoeve van deu spoor-
weg Almelo—Salzbergen, in 4 porc. 

Zwa l le, to 0 ureu, door  liet bustuur  over de drie 
Gasthuizen: bet vollooïen van do verbouwing vau het 
buiteugasthuis aldaar. Aauw. S , te 10 uren. 

, 2» . 

'a-nase, tc l l ' / i uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zuken, aan bet gebouw van hel, prov bestuur: 
het éénjarig onderhoud vau dc hoofden der  marine-
of oude zeehaven le Uellevcetsluis. Aanw. 27 . 

g ƒ2000. 

Zwol le, te 12 uren, door het prov. bestuur: het 
uitvoeren van vernieuwingen en herstellingen en 
van eenig verf- en leerwerk aan de kunstwerken, ge-
bouwen enz. van de t on hare zijtakken 
in '77, in 5 perc. Aanw. 21 c 

 tc 12 uren, door het ministerie van bin-
nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
lut éénjarig onderhoud van de , Boiler- en Oos-
icrmoersche vaarten. Aanw. 22 . g ƒ 13,255 
per jaar. 

, te 4 uren, door  liet kerkbestuur der 
, gemeente vau , bij . : bet 

umovcercu vuu de beslaande- en bet bouwm eener 
nieuwe kerk en torcu te . Aauw. te \0lj-. 
uren. 

, 30 , 

, te 12 uren, ten kantore der  Amster-
damsche : do aanleg vnn eeu oprit 
cu het begrinlen of hurdinaken vnn 2 dwarswegen in 
deu grooten r of pulder , ter  gezamen-
lijk e lengte vau omstreeks 7100 . 

, tc 1 uur, door  burg. eu weth.: de leve-
rin g van do benoodigde materialen ten dienste der 
stedelijke gasfabriek iu '77, als o. a. getrokken ijzeren 
pijpen, littiugs, enz., koperen fittings, smeeijzer, plaat-
ijzer, spijkeis, schroeven, blik , tin, vijlen, gei:olen pij -
pen, gietijzer, glnswerk, , lantaarus, kalk, 
tras, verfwaren, borstelwerk, leder, patentulie, poets-
kntoou, touwwerk, saveraard, hout cn steenon, te za-
men uitmakende 17 perc 

, te 2 ureu, door  liet ministerie van bin-
neul. zaken, aan het gebouw vnn het prov. bestuur; 
het dricjnri g onderhoud der  lltjks-groot e wegen le 
klasse in de prov. Utrecht. g ƒ03,000 per  jaar. 

,  Jan. f » 7. 

Cadxand, door het gemeentchest.: dc lovering van: 
lo. 125 slcre grint vnn Nieuwvlict lot aan den grint -
weg, loopende van Cadznnd raar  Zuidzunde; 2o. 125 
stère van Zuidznude naar  Cudzaud; 3u. 350 stère vnn 
Zuidznndc naar  Sluis met don zijtak naar -
chement. 

, door den burgemeester: dc levering 
van S00 stuks wilgen poten, lang p. m. 7 zwaar 
voor de borst op 2 . van bet staincind 0.17 . ter 
aanvulling vnn de beplanting der  bermen vau den 
straatweg Gouda—Bodegraven. 

Woensdag, 3 Jan. 

, te 12 uren, aan de Pastorie: het leg-
gen van een straatweg, van den straatwei: door  Triju -
wuudeu af, s den zoogen. Singel naar bet dorp 

, in aansluiting met den aldunr  bestaanden 
straatweg, met een daarbij  te bestratcii zijtak. Aanw., 
te beginnen te , 27 , te 11 uren. 

, 4 Jan. 

, te 12 uren, door het ministerie van 
kolonièu, in het ministerie van binnen], zaken : liet 
vervaardigen, inoenzettcn, weer  uit elkander-nemen en 
naar do plaats van inscheping vervoeren van don me-
talen bovenbouw vuor 40 bruggen, ton behoeve der 
Staatsspoorwegen op Java. 

 tc 2 uron, door de maalsehnppij  tot expl. 
vau Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: bet 
leveren van geschilde masten afrastcringpalon, in 7 
perceelen. 

, 8 Jan. 

, door  burg. en weth.: de levering van 
23S.4U0 stuks o straatkeien, 14 X 16 . op 
den kop cu 15 . boog, eu 20S.000 stuks paarden-
klinkers. 

Woensdag, l o Jan. 

, door bet dijksbestuur  van het waterschap 
Zevcn-Grietenijen-cu-Siad-Slooten: lo. bel onderhoud 
voor 1877 van de wegen, iu 3 perc; 2o. het. verwer-
ken vnn struoiaardo over  rauwe gedeelten van den 
Nieuwcudijk nabij  de Schoterzijl; So. werken cn leve-
maliën uau het westenide van don Wicldij k en ten 
oosten vau ; 4o. de levering vau pnleu en 
gordiugeu voor 1877, iu 0 perc. 

Op late  te bepalen datum. 

: bet bouwen cctier  huizing en arbei-
derswoningen op pcre. 1 der  bouwterreinen Achter 
de , aldaar, lui . bij  den architect . . 
Sloett Fz. 

Uloop vuil \;uilirslri.iiiir.rii . 

, 2 : het bouwen eener  burgerhui-
zing; ingekomen 6 bilj. , als: 
A. , te Scherpenzeel, / 5S65 

. , „  Nijlamer , „  57S6* 

. , „  Oldetrïjue, „  5442 
J. Vissor, „  Oudeschoot, „  4S'.'7 
J. Nijholt , „  Wolvcaa, *S74 
],. G. Visser, „  Oldclamer, „  4863 
gegund. 

, 4 : lo. het onderhoud ged.'77 der  stads-
ccbouwcu en verdere eigendommen; ingekomen 4 bil-
jetten, als: 
A. van Glabbeek te Breda, S pet. bov. tar. 
J. Tielcmans, „  idem 10 „  „  „ 
A. v. d. , „  idem 7 „  „  „ 
G. . , „  idom 4.40 „  „  „ 

2o. het levereu van aarden buizen voor  riolen; in— 
cekotnen 8 biljetten, als: 

V. Noorden en Scliworzel, tc , ƒ 21S3. 
J. en . v. d. Pot, „  idem * „  1888.50 
Peck en Co., „  Amsterdam, „  1750.25 

. S. Stokvis en Zn., „ , „  1727.27 
Erven . Trip , „  Utrecht, „  1518.83 

. F. g en Co., „ , „  1418.74 
. „  1343.74 

G. J . r  Jr. , . idem „  1217. 

te Breda, f 4540 
n idom „  4200 
„  idem „  4142 
„  idem „  3900 
„  idem . 3945 
ff idem „  3300 
„  Ginneken, „  3200 
„  Breda, „  3045 
„  idem „  2072 

3o. het maken van vergaarbakken en putjes; inge-
komen 0 biljetten, als: 
J. A. , 
J. , 
J. , 
Th. , 
A. van der , 
A. .1. Wiercx, 
P. , 
J. Wiercx, 

. Wiercx, 

4o. hel leveren eu legden van hardsteenen banden 
en trottoirs : ingekomen 5 bilj. , als: 

. van , te Tctcringen, ƒ 4447 
W. van Glabbeer, „  Prinsenbage, „  4309 
A. vnn Glabbeek, „  Breda, „  4349 
C. P. Petit, „  idem „  4100 
J. , „  idem „  4156 

JU. hot opbreken vnn stoepen en bijwerken van 
gevels; ingek. 4 bilj. , als: 
Tb. , te Breda, 17 pet. bov. tar. 

. Wiercx, „  idem 9 „  „  ,, 
A- v. d. , „  idem 8 „  „  „ 
P. , „  Ginnekcn, 5 „  „  „ 

, 4 : lo. bet leveren van 43,000 
grenen dwarsliggers, iu 2 perc; ingek. 7 bilj , als: 
J. A. v. d. Eerde Wz., te , ƒ 2.45 
Nixon d en Co., „ , „  2.45 
J. N. de s en Zn-, „  Wezel, „  2.39 
i. , „  Oberweier, „  2.35* 
Gebr. Gebrlein, „ , „  2.35 
Van dor e cn Gips, „ , 

(le pcre), „  2.30 
(2e perc), „  2.25 

Paul , „  Antwerpen, „  2.22s 

per stuk. 

2o. het leveren van 6450 eikenhouten dwarsliggers; 
ingekomen 10 biljct'cn , als: 
J. N. de s ea Zn., to Wezel, ƒ 3.25 
Banner! cn Bivort , „  Antwerpen, „  3.1S 
Fr. en Gust. , „  Bochum, „  2.05 
P. . Clercx, „  Boxtel, „  2.95 
J. B. , „  Winterswijk , „  2.S4» 
Antonïus Ubbink, „  Bredevoort, „  2.84 

 Jansen, „ , „  2.S0 
J. A. v. d. Eerde Wz., „  Boxtel, „  2.79 

 r stuk, 
. Groothuis, te , 2160 dwarsliggers 
en 2 stel wissclhoulen, „  6500 

G. J. Verburgt , te Zutfen, „  2.78 
por stuk. 

3o. het leveren van 40 stel eiken wisselbouten; 
ingekomen 11 bilj. , als: 
W. Gissen, te , ƒ 263. 
Friedrieb Stipp, Emsdetten, „  255.75 
P. . Clercx, „  Boxtel. „  250. 
J. N. do s en Zn., ., Wezel, „  248. 
J. . van , „  Boxtel, „  230. 
J. B. , „  Winterswijk , „  235.45 
J. A. v. d. Eerde Wz., „  Boxtel, „  233.90 
11. Jansen, „ , „  230. 
A. Ubhuig, „  Anlten, „  230. 
G. J. Verburgt , „  Zutfen, „  22S. 
Fr . en G. , „  Boonum, „  203.67 
per stel. 

4o. het leveren van 65,000 . gegoten ijzer  aan 
buizen; ingek. 14 biljetten, als: 

. S. Stokvis eu Zu., te , ƒ 16. 
W. n en Zn , „  idem ,, 10.80 
Scliaepmau cu , „  Zwolle, „  10.73 
Eiigelmniin cn V&n Stirum, „ , „  0.04 

. J. , „  Zutfen, ^ „  9.34 
Sepp en Co., „  Enschedé, „  9.25 
T. boeten, „  Tegelen, ,, 0.24 
Georgs . „  Osnabriick, „  9.05 
Bellcfroid cn , „ , „  0.00 
Van Oppen cn c 

Beaumont, „ , „  8.85 
e Jong eu Co., ,. Oudcwnter, „  8.74 

11. J. , „  Amsterdam, „  8.15 
Gebr. Stork en Co., „ , „  8.10 

, „ m a/d 
, „  7.6S 

per 100 . 

, 4 : het maken van een nieuw gebouw 
voor de studentensociëteit Phoenix aldaar; iugek. 
11 biljetten, als : 
Gebr. Brui-om, te , ƒ 47.500 
W. T. . Schaap, „  idem „  47,495 
A. Vetb, „  idem „  46,500 
J. A. , „ , „  46 200 

. , „ , „  45,762 
J. A. van Slraaten, Utrecht, „  42,870 
J. . de Vos, „  idem „  42,760 
T. W. van Vloten, „  idem „  42,663 
W, A. G. Jansen en 

. , „  idem „  42,600 
A. B. Vink , „  idem „  42,325 
V. d. Vlagt, „ , „  41,400 
J. Smit, ' „ , „  40.009 

Vcendam, 4 : do vergrooting der  gemeente-
school aau het Beneden-Oosterdiep; ingekomen 4 bil -
jetten , als: 
Weisbuupt en Prummel, te Vcendam, f 1S85 
J. , „  idem  14S8 
G. J.  iniunel, „  idem „  1425 
J. G. Frummel, „  idem „  1395 
gegund. 

Lelden, 5 : het maken van ccn fahriekgebouw 
met uanbnorige werken voor  J. Zaalberg en Zn.; iu-
gekomen 8 biljetten,, als: 
W. . Smits, te Oegstgecst, / 14,600. 
.1. Smit, „ , „  13.220.50 
W. P. J. Verhaar, „ , „  12,910. 
J. Boom, „  idom „  12,500. 
W. A. van , „  idem 12,410. 
P. v. d , „  idem „  12,2*0. 

. vau Bnrselon, „  idem „  11,000. 
P. C. de Vrind , idem „  11,346. 
gegund. 

Vllage, 6 : het maken, leveren en stellen der 
stoelen en banken voor de nieuwe kerk in de Park-
straat ; ingekomen 3 bilj. , als: 
J. Prins, te 's , ƒ 20,183 
F. Corsmit Walraven „  idem „  15,848 
A. J. , ., idem „  12,888 

Cauda, 6 : lo. het vergrooten van bet gebouw 
der burgernvundschool aan de lloutmausgraclit; inge-
komen S bilj. , als: 
W. de Jon*, te Gouda, ƒ 13.4S5 

. J. Nedcrhorst, „  idem „  13,160 
G. Toornvliet, „  idem „  12,375 
Erven C. A. de Gidts, „  idom „  12,159 
P. A. Burghout, „  idem „  11,860 
W. C. , „  idem „  11,700 
P. . , „  idem „  11,475 
A. Suetlcman, „  idem „  11,460 
gegund. 

2o. het maken en in de vaart brengen van eene 
pont ia de Turfsingetgracbt tegenover de Vlaming-
straat; ingek. 5 biljetten, als; 

A . Vuijk , te Capelle a/d Usel, ƒ 733.59 
A. C. , „ n a/d , „  433. 
A. , „  Gouda, „  467.35 

. Vermeulen, „ , „  465. 
J. Borkus, „  Gouda, „  376.40 
gegund. 

3o. dc leverantie van de ten dienste der  gemeente, 
ged. '77, benoodigde ma'erialcn, als: 1. houtwaren : 
h. P. , te Waddinxvecu, a 9 pet, A. de 
Jong cn Zn., a 13 pet boneden tarief; 2. ijzerwerk : 

c v. d. Voori , le , ii 6 pet, G. -
raar, a 20 pet, J. C. Götte, ü 24 pet, J. J. Verdries, 
a 31 pet ben. tar.; 3. spijkers on lichte ijzerwaren: G, 

, u 32 pet, J. , , it 39 pet, J. J. 
Verdries, u 41 pet ben. tar.; 4. lood en zink: e 
v. d. Voort, ii 13 pet, . vnn Berkel, a 17 pet, B. J. 
Wessels, ü 19 pet, J. J . Verdries, a 24 pet ben. tar.; 
5. glns en verfwaren: J. , volgens tar.; W. van 
Soest eu Sibbes, ii 10 pet, C. vun n cn Zn., a 12 
pet ben. lur ; 6. teer: J. Upelaar, a 19 pet, J. . 

, a 20 pet, . Visser, ii 33 pet. ben. lar.; 7. kalk: 
Wed. Wrerniuk en Zn., le Oudshoora, a 15 pet, A. 
Jonker cn Zu., a 6 pet bov. tar.; 8. grint en 0 zand; 
niet gegund; 10. 80,000 : J. C. van 
Vliet , ü ƒ 6 . 5 9; A. B. van , a /6.58; 
Wed. P. van , te Gouderak, a ƒ6 .40 per  1000 
stuks; 11. 100,000 bl. : A. B. van 

, ƒ 692.50; P. Schelling, te Ouderkerk, 
f 664; . J. vim , te Uoudenik, / 640 ; 
J. , te Ouderkerk, /"640; j , A. van llouwoninire, 
te (iuuderak, y630; 12. 25,000 Vechlsche straniklin -
kers waslvorm: V. d. Bergh en Co., te , 
a / 10.47 per  1000 stuks; 13. 25,000 Vechlsche straat-
klinkers, gewonen vorm: (i. J. vun deu Brocko, te 

, ii J 20; Van den Bcrgb cn Co., te , 
a f 17.74 per  1000 stuks; 14. 30,000 vlukke gr. Vechl-
sche klinkers, gewonen vorm: Van den Bergli cu Co., 
ii/17.07 per  1000 stuks; 15. 10,000 e straat-
keien: T. J. Smits Jz., te , a ƒ05 .59; Erven 

. Trip , to Utrecht, a ƒ02.04 per  1000 stuks. 

a , 6 : bet afbreken en vernieuwen 
der kap- eu plafondwerkcn en het verder  opmaken 
van het in- en uitwendige vun het kerkgebouw der 

; gegund aan . dc Neef , te Briello, 
voor ƒ 10,752. 

schoonhoven, 0 : het verbreeden en verhoogen 
van dc walerkeering voor  Schoonhoven met bijkomende 
werken; minste inschrijver was P. de Jong , te 
Schoonhoven, voor  ƒ1800. 

, 7 : het éénjarig onderhoud van de 
gebouwen ten dienste van het prov. bestuur van 
Nuord-Brabant to 's-Bosch; minste inscbr. was J. . 
Steenbergen, tc 's-Bosch, voor  ƒ1618. 

'a-llage, 7 : het mnkor. vnu ecu gebouw voor 
post- cu telegraafkantoor te Wurnicrveer ; ingekomen 
10 biljetten, als: 
J. B. , te Zaandam, ƒ 20,700 

. Verlnan en Zn., „  idem „  20,600 

. Verlaun, „  Znandijk , „  10,999 
P. Voorn Pa, „  Wormervcer, „  19,020 

. Stum, „  idem „  10,337 
J. . Eilman, „  Zaandam. „  19.3S4 
J. N. Vlaming, „  Schagen, „  18,765 

. dc Groot, „ . „  1S.500 
B. v. d. Weerden, „  Utrecht, „  17,730 
J. van , „  Amsterdam, „  17,685 

Qostl iuizen, 7 : bet amovceron der  oude- en 
het bouwen vun ecu nieuwe kosterswoning; geguud 
aan J. Nat Cz., te Beemster, voor  ƒ3387. 

, 7 : het maken van een bazalt-
en e stocnglouÜng, op deu Weslkapel-
scben zeedijk, in 2 porc: 

perc. 1 perc. 2 
J. van der , lo , ƒ 8830 

. , tc . 7003 
J . van e , te Breskens, 7478 ƒ 6478 

, 8 : de levering vun: lo, 1600 . 
blauwe voeringbaai; iugek. 2 bilj, , als: 
P. eu . Vreede, te Tilburg , ƒ 2430 
J. A. Blomjous, „  idem „  2200 

2o. 1600 stuks wollen dekens; ingek. 4 bilj. , als: 
J. J. z cu Zu., te , ƒ 7184 
J. Soheltema Jz., „  idem „  7120 

. J. vuu Wensen, „  idem „  6520 
t cn Wousten raadt, „ , „  6400 

3o. 2200 stuks bontliunen overtrekken voor  matras-
sen cn 2200 dito vuor  kussens; ingek. 3 bilj. , als: 
J. B. Wolft ' cn Zn., te \ , ƒ 4618 
Van Zeeland en Co,, „  Stratum, „  4433 
J. A. dc Booy Jr. , B Breda, „  4164 

, 8 : lo. bet driejari g onderhoud 
van do Westduinen op Schiermonnikoog; minste iu-
schrijvt r  was J. J. Schelteuia, lo Ameland, voor ƒ 806. 

2o. de voorzicniugen enz. nan den l op 
Schiermonnikoog ged. '77; minste inschrijver  was F. 
Cuerkainp, to Schiermonnikoog, voor ƒ 2220. 

Zwol le, 8 : bet éénjarig onderhoud der  aarde-
en verdispingawerkeo van dc t en bare 
zijtakken, iu 3 perc; p- . 1 ingenomeu 2 bilj. , uls; 
W. W. Borgen, tc Niouwlcusen, ƒ 2570 
U. Appel lo, „  Avereesl, „  2530 

poic. 2, 1 biljet ingek. vau E. Zwicrs, tc -
vaart, voor  ƒ4309. 

perc. 3, geene inschrijvers-
, 9 : het bouwen van woningen voor 

gehuwde militairen , ouder het beheer  dergeuie; iuge* 
komen 2 bilj. , als: 

. , te Arnhem, ƒ 96,000 
J. vau , „ , „  93,430 
J. Post, „  Arnhem, „  03,202 
G. J. van Berkum, ,. idem „  88,740 
W. k eu Zn., „ m „  83,000 
Ph. Verb ruggen, „  Waddinxveen, „  87.200 
E. Wanaink, „  Arnhem, „  34,500 
N. van der , „  idem „  82,3o0 
G.  van der , „  idem „  81,200 

, 11 : het éénjarig onderhoud van do 
veren le VVillemsd > rp cu te 's-Gruvcudeel; minste in-
schrijver was J. Timmer, te Willcinsdori- , voor/2733. 

, 12 OeC: het muken eu leveren vau 4 stuks 
ijzcreu zeeboeien , giootsle soort; 
minste iuschr. was de . Nederlandsche Grofsme-
derij , te , voor  ƒ5790. 

, 12 : lo. het onderhouden van- en 
bet doen van eenige herstellingen ann de gebouwen 
a. der e burgerschool, b. der  kweekschool 
voor  onderwijzers aldaar; 

a. b. 
ingek. 6 bilj . ingek. 5 bilj . 

J. Schellekons, tc VBoscb, ƒ 730 f 749 
F. van Udon, idom, 725 733 
J. Steenbergen, idem. 724 724 
P. Somers, idem, 6S5 700 

, , idem, 600 
Tb. , idem, 579 697 

2o. idem der e burgerschool te Tilburg ; 
n 3 bilj. , als : 

J. van Eyck, te Tilburg , ƒ 875 
C. vau Eyck,  idem „  S70 

, Bruekbaus, „  idem 863 
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 Groningen,  Zutphcn, 

Bergen-op-Zaom, 1«-Hertogenbosch, Breda
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Verwarming1 en Ventilering 
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water  stoom. 

Boompjes, nieuw nommer
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t 
te . 

PRIJSVRAAG . 

 Un

Deventer. 
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Baas-Stoker, 
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Aanbesteding. 
 Zaturdag 30  1876, des middngs 

ten  uur , zal vanwege de e der  Am-
sterdamsche , onder  hare nadere 
goedkeuring, aan het Bureau van de Amsterdam-
sche , t 633 te 
Amsterdam , worden aanbesteed: 

e aanbesteding geschiedt bij  enkele inschrij -
ving , volgens § 38 van het Bestek. 

t Bestek met teekening ligt vnn af 11 -
cember 1876 ter  lezing aan het Technisch Bureau 
van de j  tc Amsterdam, en aan 
het Sectiebureau te Velsen. 

t is voorts aan het Technisch Bureau en te 
Velsen op franco aanvraag tc bekomen, tegen 
overmaking van 50 cent per  exemplaar. 

n worden gegeven door den Eerst-
aanwezenden , t 633, en 
den r J. S JVVz., Prin -
sengracht 57. 

. 4 r 1876. 

, 

Voorzitter. 

P. . , 

Secretaris. 

k „de e " 

l in vertikale en horizontale
 enz. 

.  te . 
 en  van

voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten van 
 en  en 

 enz. enz. 

levert op keur tot lage prijzen 

Glashaven 12, . 

E N 

V A  X>£3 , 
geeft berigt dat door  haar tot eenige A G E N T E N voor den 

'tZ, ri;ï^j£.i!*^' 1 * verkoop van  zijn aangesteld: 

S  Amsterdam
. 

 wie  inlichtingen worden verstrekt en  voor
 gelijke voorwaarden als aan de  Beltweg N" . 3, te Amsterdam. 

Eenige Consignees voo d 

V A N N & . 

Wijnstraa t 113/11Ö, Zuidblnak JN°. SS, 

A . 

.  &. ZOON, 
S te , 

hebben nienwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

 P.  te

B 

EUOEN. , 

Hoogleeraar voor de liouwkand aas de

School ts

 600

 6

Adressen. 
Prij s voor 52 achtereenvolgende plaatsingen: 

één regel ad ƒ 10.— 
twee regels » » 15.— 
dri e regels o » 20.— 

r et Co i i i p , Amsterdam. Alk bouwonit-
 i

eeker *  Buddlnarh , Amhcm.

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. 

Elfde . . 52. Zondag 24  1876. 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

N T: 

Verwhijn t 2cnuUf> . ver :l mnnndeii f 1.(15. n al>oniii-ert zich voor 

een jiianpiinc . Afzonderlijk e nummer, bij  vmiruitbr.tellini : 15 rent* . 

A l l e . t u k k e n en adver ten t ien te adresseeren aan 

de e te A r u h ^ m . 

: 

Vnn 1 b regelt /"!.— , verder  vour  eiken regel jiUaUrniint e 20 cent. ea 10 centa 

voor een  van but blad. Advertentien voor het buitenland 25 renU per reajel. 

N S VOO
. 

. 
(Vervolg en slot van N°. 51./ 

Wi j  het programma, in bet eerste ge-
deelte van het opstel besproken, verwezenlij-
ken ; wij  willen eeu school oprichten, die weten-
schappelijk zal zijn. het woord wetenschap
mende in den zin van nauwkeurige, bewijsbar.', 
stellige wetenschap; die algemeen zal zijn, door 
de algemeenheid te beperken tot de kenbare din-
gen der  werkelijkheid ; die een hoogere school zal 
ziju , omdat zij  de hoogste, de meest abstracte be-
grippen zal onderwijzen j die toegankelijk voor allen 
zal zijn , omdat / i j ,  alle speciaal of vak-onder-
wij s voorafgaande, nutti g zal wezen voor  ieder 
zonder  uitzondering. Zij  zal slechts drie studie-
jaren  , dus zes semesters of halfjaren, 
waarvan elk uitsluitend aan ééne weienschap zal 
rij n gewijd, wat de studie veel gemakkelijker  zal 
maken door ul dc aandacht van de leerlingen te 
vestigen op één zelfden krin g van denkbeelden. 

t onderwijs zal niet alleen dootrinssl ol'  bere-
deneerend , maar ook demonstratief of aanschou-
welijk zijn; voor dit oogmerk zullen laboratori a 
 kabinetten voor  instrumenten worden opgericht. 

k zou niet  uw gedold misbruik willen maken 
door  deze uiteenzetting bovenmate te verlengen , 

 zijn vraagstukken die ik niet stilzwijgend 
kau voorbijgaan, omdat ik in uw gemoed geen 
enkelen twijf< d omtrent het schoolplan, dat wij 
aan uw goedkeuring onderwerpen , wil achterlaten, 

t eerste dezer  vraagstukken betreft het onder-
wij s ïn dc letteren , van ons programma uitsloten 
en toch onbetwistbaar  nuttig , omdat het beant-
woordt aan de behoefte onzer  verbeeldingskracht, 

 niet te verloochenen zijde van onzen geest. 
Voor ons is het ouderwijs in de letteren een grond-
slag, cen uitgangspunt, een eerste sport, die wij 
seker  in  programma zouden hebben opgenomen, 
zoo wij  ze niet reeds in de bestaande scholen ge-
maakt, en, men moet bet erkennen, betrekkelij k 
goed gemaakt, haddm gevonden n kan , bij 
de beperkte hulpmiddelen vau de particulier e 
zelfwerkzaamheid , niet alles te gelijk vernieuwen, 
men kan niet alles het onderste hoven .verpen 

 vervangen — , men is wel verplicht rui m re-
kening tc houden met de omstandigheden, met 
de bestnnddeeleii, waarover dc maatschappij  be-
schikt. t is reeds een groote vooruitgang, een 
groote schrede voorwaarts, de beschaving door 
de letteren ondergeschikt te maken aan de be-
schaving dour de wetenschap, en deze laatste te 
beschouwen als dc ware bekroning van een hooger 
onderwijs. 

Wij nemen dus onze leerlingen op den leeftijd 
van vijftie n of zestien jaren, en wij  onderstellen, 
dat zij  de litterarische studiën gemaakt hebben, 
die men over  't algemeen op dien leeftijd gemaakt 
heeft, en die men,  gunstiger  omstandigheden, 
eerder zal kunnen voltooien. t is duidelijk , 
dat wij , in deze omstandigheden, ons niet kun-
nen wenden tot de nog zoo onbeschaafde massa; 
dat wij  ons zullen moeten bepalen tot het aan-
werven van oase schoolbevolking onder een uit-
gelezen publiek, en dus iu tegenspraak vervallen 
met dat beginsel van verstandelijke gelijkmaking, 
dat, naar ons inzien, de grondslag vuu het rat io-
neele onderricht is. r  onie school maakt er 
geen aanspraak op, in een enkelen slag het tradi -
tioneele onderricht van een land met zes en der-
ti g uiillioen inwoners te vervormen en hel gebrek-

kige stelsel te vervangen door  een billij k en logisch 
stelsel: het is haar  voorloopig genoeg side voor-
waarden te bultten, "i n bij  een andere maatschap* 
pelijk e bewerktuiging een werkelij k democratische 
school le worden. 

 dag, waarop de besturende standen zullen 
ophouden er  zich op tc beroemen behoudsgezind 
te ziju en  een eer  iu zullen stellen vóór alles 
progressief ot vooruitgaande te zyn, den dag, 
waarop zij  zich niet meer  zullen vergenoegen met 
vry oude dingen te looien met nieuwe namen, 
cn waarop zij  zich ernstig zullen bekommeren, 
niet in redevoeringen, maar iu  over het 
welzijn der  massa's, zal onze school  kaut
klaar  model zijn , dut zij  zullen kunnen navolgen 
eu vermenigvuldigen. t eenige geringe wijzi -
gingen zal zij  kunnen worden, ik zeg niet een 
lagere school, want  de lagere school leert men 
nooit iets en zal men nooit iets leeren, maar  een 
volksschool, waarin ieder  binnen weinig tyd de-
gelijk onderricht zal kunnen ontvangen en met 
weinig moeite een hoogen gruud van beschaving 
bereiken.  dut is geen hersenschim,  vun 
die taatastiaehe bruggen, geslagen tusschen hut 

heden en een verre toekomst — , wij  hebben 
voorbeelden voor  oogen. Als ik denk aan de 
menigte onsamenhangende, tegenstrijdige, nutte-
looze begrippen, die men in tal van volksscholen 
in Zwitserland, d en Amerik a ') onder-
wijst , kan ik de overtuiging niet weien, dat d*1 

verstimdsinspunuing, die men daar vun de jeugd 
vordert , ruimschoots voldoende is om de schitte-
rendste uitkomsten te verwerven, onder  voor-
waarde de leerstof rationeel te rangschikken. 

n de tweede plaats beantwoordt Wyroebof de 
tegenwerping, dal men aan zijne school het bac-
ealaurcat niet deelachtig kan worden. j  be-
weert, dat twee of dri e maanden meer  studie 
daartoe gemakkelijker  den weg zullen hanen dan 
de opleiding aan de lyeécs.) 

Een laatste punt blijf t nog op te helderen over. 
Eenigen uwer  zullen misschien in verzoeking ko-
men ons te vragen, hoe het komt, dat vele tak-
ken der  kennis — en nog wel, die het meest 
in de mode zijn — , niet in ons programma ziju 
opgenomen. 

Eenige dezer  tikken zijn in geen enkel opzicht 
wetenschappen; het zijn slechts historische gege-
vens — zooals de godgeleerdheid, de rechtsgeleerd-
heid, de bovennatuurkunde; — undere kunnen ceen 
onafhankelijke plaats eischen; zij  worden als bij -
zondere hoofdstukken in ecu der  zes hoofdweten-
schappen gelascht; ik zal hier  slechts de zielkunde 
en de anthropologic aanhalen, die in hetgeen zij 
wetenschappelijks hebben slechts fragmenten van 
de levensleer  zijn; — andere eindelijk, en deze vor-
men de meerderheid, behooren tot het domein 
der nperj.i l iteit. orwlut <tij  op rich nekon .do 
feiten, geen wetten voor het geheel bevatten; 
ik noem slechts, ander  andere, dc l inguïst iek, 
de natuurlijk e historie, dc geologie, de eigenlijk 
gezegde geneeskunde. Wat de schoone kunsten 
betreft met al haar  onderverdeelingen, het is te 
duidelijk , dat zij  een bijzondere opleiding vorde-
ren, om er  hier  verder  over te spreken. 

Gij  hebt uu de hoofdtrekken van de toekom-
stige school. Gij  ziet, dat ik u niet bedrogen 
heb door u iu den aanvang te zeggen, dat zij 
nieuw is, wat haar  doel, haar  programma, haar 
inriebtin g betreft; zij  gelijkt in niets op hetgeen 
bestaat, in niets op hetgeen tot heden is voor-
gesteld geworden; zij  wijk t af van de sleur, 
werpt de algemeen verspreide denkbeelden om-
ver, en biedt zich aan, niet iu naam van een 
opgedane ervaring, maar in naam van cen leer, 
die, na getoond te hebben —en wel op schit-
terende wijze — , dat zij  alle door de menscb-
ncid verworvene begrippen in verband wist te 
rangschikken, nu wil toonen, dat zij  meer dan 
eenige andere geschikt is ze over te dragen aan 
het jeugdige geslacht. 

k heb er  prij s op gesteld u ons ontwerp bloot 
te leggen iu al zijn eenvoud, in ul zijn rauwheid 
Er moet geen vei gissing of misverstand heerschen. 
Veel menschen, overigens zeer  schrander  en wel-
mennend, zullen ons zeker  beschuldigen theore-
tici , dus utopisten te ziju. Wij  zullen ons dit 
verwij t gaarne laten aanleunen, ouder  voorwaarde 
elkander  omtrent de bewoordingen te verstaan. 

Er zijn twee manieren om practisch te zijn. 
e eerste, die goedgekeurd wordt door  den groo-

ten hoop, eerbiedigt alle geijkte dwalingen, alle 
aangenomen onwaarheden, en vraagt haar  verlof 
van lij d tot tij d schroomvallig een schrede voor-
waarts te doen — ; die practij k beoefenen wij 
niet en willen wij  niet beoefenen; de andere 
bestaat hierin , dat men ziju gedrag onderge-
schikt maakt aan dc eischen van de waarheid, 
gelijk zij  bewezen wordt door al de uitingen 
van het leven, teneinde onophoudelijk het wel-
zijn vau anderen te vermeerderen. Eerbied voor 
al wat eerbiedwaardig is, dat is te zeggen, voor 
al wat waar en weldadig is, verachting voor al 
wat verachtelijk is, dat is te zoggen, vooi-al wat 
val ach en schadelijk is — , dut is de leus vun de 
ware practijk , van die, welke het algemeen be-
lang en niet het belang van enkelen op het oog 
heeft, vau die eu onder  welke wy ons lot een 
eer  rekenen te dienen. 

e poging, die wy gu.m aanwenden, zal mis-
schien, zal vermoedelijk op onvoorziene hinderpalen 
stuiten; zij  zal zeker te kampen hebben met het wan-
trouwen, kwaden wil cn de overal heerschende voor-
oordeelen. Wy weten zeer  goed , dut wy tegen ons 
zullen hebben de , die baar  leer  heeft, den Sta.it, 
die zijn stelsel beeft, den «liberalen"  burgerstand, 
die zijn overlevering heelt, maar wij  weten ook, 
dat wij  foor ons zullen hebben de rede vau den 
nieuwcren tyd, dut wy voor ons zullen hebben 

'J En . . v. . 

de wetenschap, dat wij  voor ons /uilen hebben 
dc toekomst. Wij  zijn er te veel ann gewoon 
rekening tc houden met de voorwaarden der  om-
geving, wy kennen te zeer den laugzamen tred 
van deu maatschappelijkeu vooruitgang, om op 
cen snel eu schitterend slagen te hopen; maar 
wij  zijn ook te zeer  overtuigd van de waarheid 
der stelling, die wij  volhouden, en te doordrongen 
van den plicht luide te verkondigen, wat wij  nut-
tig en heilzaam achten, om met dc urmen over 
malkaar te blijven staan eu om niet in bet volle 
daglicht, tegenover de parti j  der  duistei dingen, 
die beroeringen aankweekt, dit werk der  vrijma -
king van den geest te wagen. 

Tot zoover  Wyroebof. 
e e zeide hulp toe. 

j  mij  vergund één tegenwerping te maken. 
e leeftijd van vijftie n jaren schijnt mij  te ver-

gevorderd toe, althans voor  aanstaande ambachts-
lieden , om eerst een aanvang te maken met het 
algemeen onderwys. e jongeling zou dan eerst 
op achttienjarige!, leeftijd beginnen met het vak-
onderwijs. s vroeger heb ik herinnerd, dat 
vele e ambachtslieden geruimen tij d met 
de handen verlegen staan , omdat zij  te lung op 
de school bleven, teneinde zich voor te bereiden 
tot het examen der  éénjarigen, en dat de , 
volgens , altij d op hun boeken blijven leu-
nen, omdat zij  tot hun vijfentwintigst e jaar op de 
schoolbanken bleven zitten, terwij l de Engelschen 
vruchtbaai blijven iu uitvindingen, dewijl zij  reeds 
vroeg iu de fabriek leeren zich zelven te helpen. 

e leeftijd van dertien jaren schyut mij  dus be-
tm .Ou. t onderwijs in de letteren moge er 
schade door  lijden, voor  aanstaande ambachtslie-
den is een opleiding als aan de Fransche
niet noodig. 

k ben niet  genoeg mij  te vleien.dat 
in Nederland de toekomstige ambachtslieden (zelfs 
niet dc ingenieurs en architecten) vooreerst aan al-
gemeene positivischc scholen zullen worden onder-
wezen. Wij  hebben te kampen mot plutocratische 
kiezers, sleur  en ingenomenheid met de uit
land overgewaaide denkbeelden, en onze wetge-
vers zijn nog minder  moedig en minder  deugd-
zaam dan . En van de particulier e 
zelfwerkzaamheid is alleen onder de ltoomschcii 
en Gtoenianeu iets te verwachten. r  mis-
schien zou het mogelijk zijn de scholen iu e 
wijsgeerig te hervormen. r  toch zijn geen 
plutocratische kiezers. 

Een verlicht r  van n zou mis-
schien voldoende zijn om den toekomstigen Euro-

 smbachtastand en andere standen te 
Batavia, Semsrang, Soerabaia en elders te doen 
opleiden volgens de eischen van onzen tijd . j 
zoude, als hij  recblschapen was, ook aan de 
inboorlingen die weldaad behooren te bewijzen. 
Guder de domme uitspraken, inde laatste maan-
den door de  der  Aarde"  gedaan, 
behoort ook deze, dat het e eeu 
versteende, lichtschuwe godsdienst is, ondanks 
de wetenschappelijke verdiensten der  Arabieren, 
korteliugs opnieuw in het licht gesteld door 
Tyudall , , Von , r en an-
deren. e deelt in zijn opstel VAoe-
nir  musuiman mede: 

 Vroeger stelde de alvermogende sleur  de -
melukken eu Janitsaren tegenover den voortgang 
der beschaving. e slagbommen zijn gevallen. 
Tegenwoordig blaken de e volken 
van zucht om in de stellige wetenschappen on-
derricht te ontvangen. Een vrye school, vóór 
dri e jaren te o geopend, werd door de leer-
lingen als het ware met storm ingenomen ; of-
schoon er  slechts driehonderd plaatsen wuren, 
maar  terug wilde gaan , liet men hen 
allen toe. Er  waren er  zevenhonderd! Eeu ge-
lyk verschijnsel herhaalde zich, toen de Onder-
koning tot de opening van een meisjesschool be-
sloot. t was de eerste op h gebied, 
en men kon een nederlaag vreezeu. s den 
eersten dag was het getal inschrijvingen het drie-
voud «au dut der  plaatsen. e byzonderheden 
zyn, in het oog van deu wijsgeer, vri j  wat ge-
wichtiger dan een reeks veldslagen. t onder-
wys, vooral dat van de vrouw, zal het Ooster-
sche vraagstuk voorgoed oplossen, dat niet op 
te lossen is door den naijver  der  diplomaten en 
het geweld der  wapenen. t zal twee onterfde 
vastelanden noodigen tot hun aandeel in de nieu-
were wetenschap. t leger der  wetenschap is 
geheel gereed." 

t is waar, op goede scholen zouden de Oos-
terlingen onze niet zeer  deugdzame staatkunde 
nog beter  doorgronden. s nu o baten en 

verachten zij  ons van ganschcr harte." s weg 
met die scholen! r  eenige minder  goede, 
o volgens Pruisisch en Wurtembergsch model". 

. Nationale Verloogen] n kunnen de 
s er  immers ook nog eens pleizier

heli! en. Ook langs dezen weg bereidt men de 
inlijvin g bij  huitschland voor. 

s Gijsbert i van p zeide van 
zijn landgenooteu: t dit geslacht valt niets 
aan te vangen." s vóór veertien jaren ver-
klaarden 1, iiuh . de heer  Thorbecke, de Arn-
hemsche en de Am ster da mseh e Courant onzen 
Staat en onze r verrot ; geen staatsman deed 
iets om de verrottin g uit te snijden, zelfs niet 
dc eminente heer  Thorbecke. s moet zij , 
volgens de wet der  ontwikkeling, zijn toegeno-
men. E n ik zou dan ook verdienen wegens on-
geneeslijke krankzinnigheid naar g te 
worden gezonden, zoo ik niet werd geprikkeld 
door het voorbeeld van den , die een 
burgerkroon verwierf, omdat hij  niet aan zijn 
vaderland had gewanhoopt. 
Bolle, aan 't  van Genève, 

S. E. W. A VAN . 

lu het eerste deel van dit opstel, voorko-
mende in N" . 51, zijn een paar  drukfouten inge-
slopen en wel: 

Op kolom 1. regel 15 van boven,  «vrij e 
staats universiteiten"  lees ovrïj e universiteiten" ; 
en op kolom '.i, regel 33 vanboven, staat
lees

G EN . 

Onderwijs van  in dc beeldende kun-

sten. Zoo klink t het hoofd van een artikel , opge-
nomen in de Bouwkundige Bijdragen 18e deel. t 
officieel verslag van tie beraadslagingen over dat 
gewichtig onderwerp, in de Tweede r der 
Staten-Generaal op 30 en 31 t 1870, is daarin 
aan de vergetelheid ontrukt . 

All e kunstenaars zullen zich nog wel herinneren, 
 juichtonen die er  destijds opgingen , om het 

gelukkig verschijnsel te bezingen, dat in dat hooge 
staatslichaam ook de , naast de andere tak-
ken van ons volksbestaan, haar  lofredenaars vond. 

Ue t was echter  uiet de gelukkigste 
der kunsten. e j  tut bevordering der 

t zag haar  streven niet beloond, om ook 
haar  troetelkind, naast de andere schoone en 
beeldende kunsten,  zien opgenomen onder de 
vakken van het onderwijs aan de te stichten -
Academie van beeldende , en nog kwijn t 
zij  onder deu nadeeligen invloed van dat nood-
lotti g besluit. Toch juicht e ook zy in het koor 
barer  zusters mede. Ook haar  tij d zou wel komen , 
ja was reeds in aantocht. Voor het onderwys? 
Neen, nog niet, maar  wel voor  hare steeds klim -
mende waardeering. 

n  geschiedboeken der , in de annalen 
onzer j  zullen weldra gegrift zyn de 
data 0 en 15 r 1870, om opnieuw te 
getuigen dat de liefde voor de , en nu wel 
uitsluitend voor de Bouwkunst, geen holle phrase 
meer is, maar steeds stygt in de raadzalen van 
ons volksbestuur. 

Wut toch kon wel de oorzaak zyn, die zoo al-
gemeene deeluemiug, die zooveel warmte ver-
spreidde, zelfs in de ? 

t ons even zien eu een enkel blaadje open-
slaan in de historie van het verleden. 

Volgens eeu besluit vun 8 i 1874 was er 
een Commissie van s benoemd, om 
advies  geven szoowel ten aanzien vun den toe-
stand der  gedenkteekeuen van onze vaderlandsche 
geschiedenis  kunst, als omtrent de instand-
houding der  bestaunde monumenten en betref-
fende andere gebouwen, van e op te 
richten of te herstellen." 

t besluit werd in den aanvang hemelhoog 
geprezen. Nu zou dan eindelijk toch eens de 
dageraad onzer  vroeger  zoo stiefuioederlyk bedeelde 

t aanbreken. 
Zoo hoopte men, doch vergat in het vuur  van 

de geestdrift de woorden juist te formuleeren, 
waaronder een onbetwiste hervorming totstand 
gebracht zou kunnen worden. n wist nog niet 
by ondervinding, dut het zoo moeilyk sou zijn , 
boven  vrij e kunsten eeu gezag te stellen, zon-
dei die viybeid aan banden ie leggen. 

Nu pas bleek bet, dat ook in dit opzicht het 
helder  oordeel vun een man nis Thorbecke, met 
zijn spreuk t is geen . uigszuuk", nog 
zoo verwerpelyk niet was, uls meu het destyJa 
deed e debatten over  de Bouwkunst 
iu bovengenoemde vergaderingen, van de leden 
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der Tweede r op 9 cn 15 r jl . ge-
tuisen daarvan. 

n die vergaderingen gaf het meerendeel d?r 
leden onbewimpeld te n dat, ofschoon de be-
langlooxe ijver der  Commissie van s 
op n prij s moest worden gesteld , zij  toch 
hate taak we' wat ruim opvatte en zich te veel 
bezighield, niet alléén met bet geven van advies, 
maar ook met het maken van teekeningen enz. 
voor  nieuwe bouwwerken. 

Vele leden gaven verder  hunne vrees te ken-
nen, dnt de , door die inmenging, op 
een verkeerd terrein zou worden geleid, omdat 
het kennelijk gebleken was, dat die Commissie 
een zekere richtin g uit het verleden in bet leven 
wilde roepen cn daardoor  zoowel de vrijhei d van 
den kunstenaar, als de eischen onzer 10r eeuw, 
verwaarloosd zouden worden, terwij l bovendien 
nog een lid , de heer  Van , zeer  bepaald 
beweerde, dat de referendaris der ' afdeeling, 

n en Wetenschappen, door  zijne tweeslach-
tige betrekking, als ambtenaar, adviseur  van den 

, en tevens als lid der  Commissie van 
, een invloed kon uitoefenen, die 

met de karakter s der  beide betrekkingen niet 
wel in overeenstemming was te brengen. 

Ziehier  dc hoofdpunten vau dat belangrijk debat; 
belangrijk , omdat in dit weekblad en andere pu-
blieke organen reeds zoo lang over  diezelfde 
gebreken was geklaagd , zoodat men bijna met 
zekerheid knn zeggen, dat daarin het algemeen 
heerschend gevoelen der  bouwkunstenaars was 
nedergelegd; belangrijk , omdat nu eindelijk op-
nieuw de vraag zou kunnen worden gesteld, on-
der welken vorm toch wel de Bouwkunst van -
geeringswege zou kunnen worden bevorderd? 

Zou die bevordering niet alléén de takken van 
onderwijs betrelfen? Zoo ja, dan maar weer op-
nieuw de oogen gericht naar  de scholen voor tee-
kenonderwijs, en inde eerste plaats naar de -
Academie van beeldende kunsten te Amsterdam; 
dan,

E 

 20 r 1876. 
. P. , 

Architect . 

Wi j  achten het plicht aan het schrijven van 
den heer  Vogel enkele woorden toe te voegen en 
wel naar  aanleiding van den open brief van 
Jhr . . V. dc Stuers aan den hoogwelgeboren 

r  Jhr. C. . Storm van 's Gravesandc, lid 
van de Tweede r der  Staten-Gencraal, opge-
nomen in  van 18 r j . , 
een brief dien we bier  zeker  niet zouden vermel-
den, ware hij  niet aan bovengenoemd artikel ten 
nauwste ver  bontien; 

1*  omdat daarin wordt gewezen op eene «dwa-
ling"  van een der  uudstc woordvoerders der 
Bouwkunst, die ook nu weer zoo ijveri g en op-
recht voor  hare belangen in bovengenoemde ver-
gaderingen onzer  Volksvertegenwoordiging in de 
bres sprong , en 

2*  omdat vulgens dien brief «onderscheiden 
personen", onze vukgenooten, door den schrijver 
als «mediocriteiten'1 worden gekai aktcriseei d en 
we zuo stilzwijgend worden geleid om de namen 
dier  personen tussehen de regels door te lezen. 

lie eerste beschuldiging verreweg de vooinaain-
rte, U niet helder; zij  luidt uldus: 

sin de zittin g vin de Tweede r der  Sta-
ten Generaal van 9 r jl . hebt yij  (de beer 
StJiui van 's Gruvesunde) bij  de behandeling van 
de artikelen der  stuutsbegi outing voor 1877 be-
trelfeude den dien-t der  landsgebouwen gemeend 
den r van Binnenlandsche Zaken te moe-
ten waaischiivven tegen de adviezen, welke ik 
in m ij  ii tietielkin g vnn referendaris, cbel der  af-
daling n en Wetenschappen, geroepen ben 
hem te jjeven. e waarschuwing was gegioud 
op de omstandig h -id dat die adviezen de strek-
king zuiiden hebben om naar de middeleeuwen 
terug te voeren, om in het bijzonder 's lands 
gebouwen voortaan iu middeleeuwsclien stijl te 
duen oprichten.*' 

u bet thans openbaar, gedrukt zittingsverslug 
van 9 r jl . nu lees ik in de rede van 
den beer  Stt'NU van 's Giuvesaude liet navulgeiide: 

nik kom er  rund voor uit, dat ik reeds uit die 
zaak"  (bel sebetspi uj.-ct van een nieuw e 
vau Jusiitie iu n siijl ) «zie, dat 
wij  up den weg zijn van eenzijdigheid, en dat is 
niel alleen by Binnenlandsche Zaken, maar die 
invloed schijnt reeds te besta.n bij  h *t p ir -
tement vuu O.ulog. k lub dezer  dagen de plans 

 bestekken van de nieuwe kazerne gezien, 
die up t te Utrecht gebouwd wordt. n 
wal is de eerste regel van de beschrijving vau 
hei werk in het bestek/ e kazerne moet in 
uud-llulluudschen slij l worden gebouwd. p 
volgt later: 

„U e stijl dos, als men de personen nagaat die 
nu vuurluun den groutsten invloed zullen uit-
oefenen , zal nu aanvankelijk de zougenaamde 
oud-liullunds^he, weldiu mogelijk de middeleeuw-

scbe lijn . . . . . 
,|le benoeming, die onlangs geschied is van een 

hoogleeraai *oor de aestheliek aan de Academie 
van Beeldende , doet mij  dit vreezen. 

k heb nog andere bezwaren, maar  die zal ik 
nu n.aur met vermelden. k m er  nogmaals 
rond vuur uit — met allen eerbied voor  dc ken-
nis en bet kunstgevoel vun den heer e Stuers— 
ik vrees, dat wij  opeen verkeerden weg
k zeg dit openlijk en in zijn tegenwoordigheid, 

ik heb er  volstrekt geen -pensee bij . Al -
leen vrees ik , dat de ontwikkelin g der t er 
zeer  door  ZJ  belemmerd cn vele architecten ont-
moedigd zullen wurden." 

e heer  Storm beweerde dus, evenals de heeren 
Jonckbloet eu Van , uan wie dus die 
upen brief eveuzougo.'d gericht had kunnen wor-

den : dat men thans de e kunst 
propageerde en weldra mogslyk de middeleeuw-
eche zou volgen, op grond van den pas benoemden 
hoogleernar  voor dc aesthetick aan dc -
demie, terwij l de hoofdstrekking van aller  betoog 
was: geen

 19e eruit' . Waarop rust 
dan de beschuldiging van deu heer e Stuers ten 
opzichte van den heer  Storm? 

n het  vnn den op<>n brief moeten 
de bouwkunstenaars het ontgelden. 

r  echter  slechts een enkele vraag. 
t welk rechi spreekt de heer e Stuers zoo 

uit de hoogte over  architecten.' 
n de rede van den r  van Biimcnhndichc 

Zaken toch lezen wij : "  (de heer c Steurs) 
werd niet voorgedragen als architect, want dat 
is bij  niet." e kan dan een niet-arebitect 
den architect beoordcelen in zijne gecombineerde 

, cn  be-

trekking ? 

Zoolang de heer e Stuers , of eenig lid der 
Commissie van Adviseurs, niet dour  eene henoeming 
bij  meerderheid van stemmen, of uit den boezem 
onzer j  tot bevordering der  Bouwkunst, 
een lichaam dat ongeveer 1000 leden lelt, voor 
die betrekking is voorgedragen, kan niemand ons 
zijn gezag als architect in die Commissie opdrin-
gen, tenzij  publieke uitvoeringen of gemaakte 
projecten van den persoon in quaestie daartoe 
even gunstige antecedenten mochten opleveren. Zuo 
ooit, dan straalt uit den brief van den heer e 
Stuers juist die «gekrenkte eigenliefde"  door. die 
hij  bij  zijn slachtdier*  «van middelmatig gehalte'' 
vooronderstelde. 

Slechts op één punt kunnen wij  ons met den 
open brief van den heer e Stuers vereenigen, 
nl. met dit ; dat anonieme schrijvers door  allerlei 
laster, en wellicht ook met allerlei onedele be-
doelingen, hem ten onrechte hebben beschuldigd 
van cene dweepzieke verceriiig der  middeleeuw-
sche kunst. s de projecten en uitvoerin-
gen voor  nieuwe bouwwerken, die tijdens den 
invloed van den heer e Stuers tot staud kwa-
men, waren in zoogenaamd oiid-llollandschen styl? 
Bovendien vergat men bij  die beschuldiging, dat 
ook de tniddeleeuwsche kunst, evenals elke andere, 
hare vereerders verdient en ook wel zul blijven 
behouden. n vergete niet, dat die kunst op 
zeer  principieele grondslagen rust en als zooda-
nig nooit uit de geschiedbuekeu zal kunnen wor-
den verbannen, zelfs niet met bedreiging vau in-
quisitie en autodafé.

A N . 

's-Gravenhage r  den Gouverneur-Gene-
raal van Nederlandsch ë zijn de volgende 
beschikkingen genomen bij  den Waterstaat en 
's s openbare werken : 

 tot hoofdingenieur  2J'klasse, de inge-
nieur  l* 1'  klasse F. . van Egmond; tot architect 
^ klasse , de opzichters "  klasse .1. n en 
C. van der  Bijl , met bepaling, d.it laatstgenoemde 
bij  bet t der e blijf t gedetacheerd 
en bij  zijn korps wordt gevoerd <i fa  bij 
het Boschwezen op Java en , tut opziener 
S*"  klus-e W. Buhl, laatste opziener 3d*  klasse, 
thans op wachtgeld, met bepaling, dat hij  als 
zoodanig zal staan ond^r  de bevelen van «len hout-
vester, belast met het beheer  over bet bisch-
distric t Tvgal- l'ekulongnn. 

 bij  den dienst der  Staatsspoorwegen 
op Java; als opzichter  machinist, W. . van Garrel , 
du..rtue gesteld ter  beschikking van de e 

. 
r  den hoofdingenieur, chef van dienst der 

Staatsspoorwegen op Java, tl bij  den spjorw -g-
nanieg g
als opzichter 3d*  klasse . Barkey, en
eervol, de opzichter 3d '  klasse N. . de Graaf; 
bij  d- spoorwegopnauie Bataviu-llundong

 als oplichter  klasse A. . E  Pflügl. 
— e r van e Zaken heeft 

eenige dagen geleden de plans voor het te 
bouwen t van Justitie om advies ge-
zonden aan de Commissie vuor de bewaring en 
bet toezichl op gedenkteenen van vadet landsche 
geschiedenis en kunst. e Commissie heeft den 

r  geantwoord, dat zy geen advies meende 
te muelen uitbrengen, aangezien bet plan voor 
genoemd gebouw reeds was vastgesteld en de be-
steding uitgeschreven. 

Amsterdam. n de voorgaande week werd 
tloor de Afdeeling Amsterdam vau de j 
tot bevordering der  Bouwkunst eene buitengewone 
vergadering gen mden , ter  behandeling van het 
door de daartoe beiwemde Commissie ingediend 
concepl-adi es unn tie leden der  Eerste en Tweede 

, betrelfende den bouw van bet n 
alhier. Tot het upmuken van dit adres wus be-
sloten na de keiinisucu ing vun hel ontwerp voor 
g noemd , waarvan de teekeningen in de 
zalen van  zijn tentoongesteld 
geweest. 

Nadat na breedvoerige discussion eenige wijzi -
ging in het concept was gebracht, werd dit met 
nugenoeg algemeene stem men aangenomen, cn 
besloten het adres in te dienen by de beide , 
en daarvan afschriften te zenden uan den -
ter van Binnenlandsche Zaken en aan den Ge-
meenteraad van Amsterdam. e bezwaren
den openbaren rijweg, die ter  breedte vau 20 en 
ter  lengte van 60 meters midden door  het gebouw 
en onder een zoogenaamde eerczaal zal worden 
aangelegd. Ter  will e van dezen publieken door-
gang is het gebouw, vooral op den beganeu
in twee blokken ufgescheiden en heeft du ontwerper 
allerlei hulpmiddelen moeten aanwenden, die zeer 
kostbaar zyn en stryden met de eischen, aan deze 
monumentale stichting te stellen. 

, S? . 
k , te 10 uren, door  den notaris 

. icnacris, ten gemeentchuizc: het houwen eener 
niruwe kerk cn pastorie. 

, te 11 uren, d.ior  het gemeen te best., 
in *t Blauwhuis hij , C. Notie: het doen vau eenige 
herstollingen aan- cn vernieuwingen van binnen eu 
buiten de gemeente gelegen eigendommen en lot dc 
gemeente iu onderhoud behoorende werken, met bet 
éénjarig onderhoud van dien, ged. '77, in 7 porc. 

, te 12 ureu, door  gccommiltcerdc-i over  den 
gecombiiiccrden grintweg van Tiel door  Buren naar 

, bij  dc n Beekman: het onderhoud 
van dien weg over '77, roet by'levering tier  materialen. 

. te 12 uron, donr het parochiaal 
korkbe-luur  van den . Urhanus te Nes en Swaluwcn-
buurt , hij  A. de Vroomen: het bouwen vau cene 
school en onderwijzerswoning. Aauw. te 11 uren. 

Zwalle. te 1 uur, duur  burg. cn weth.: de levering 
in '77 van: lo. olie, verfstoffen, glas enz.; 2o. lood, 
zink, soldeer, leien, enz; 3o. spijkers, sloten, hengen, 
enz.; 4o. steen, kalk, cement, dakpannen, vloeren, 
estriken onz.; 5o. eiken-, grenen-, vurenbout enz.: 6o. 
gesmeed ijzer. 

 lc l u  bij  G. : het afbreken 
der oude-en bet houwen eener  nieuwe pastorie aldaar. 
Aanw. te 10 uron. 

d , bij . C. Bergenia: het afbreken van een 
gedeelte der  woning vau den hoofdonderwijzer, als-
mede vau een buizinge naast dit perceel, om vervol-
gens op dat terrein le bouwen een schoolhuis, tc 

. 
, 2*> lie

, te 10 aren, door  den eerstaanw. ingenieur, 
in het gebouw voor n en Wetensehappen: het 
maken  voorzieningen in bet l aldaar. 
Bilj . inzenden 27 , te 3 ureu, op het bureau van 
deu ingenieur  voornoemd. 

, vóór 10 uren, duur  burg. en weth.- bet 
bouwen en leveren eeuer  onderwijzerswoning le Fer-
werd. Aanw. 27 , to 10 uren. 

Zutfen, tc 11 ureu, duor  don tintv. der  registra-
tie c» domeinen, in de Nieuwe Sociëteit: hel vervan-
gen tier  bruggen over de ravclijusgracbtcn vóór dc 
ljare- eu , het inkorten van bruggen, 
het vullen van het overblijvende deel ravelijnsgraehl 
vour  de Nieiiwstadspnort tot do scheiding van het sla-
tionsterrein en liet afbreken der  prolielmureu in tie 
lini e van f en bel kruitmagazij n iu bet Tralie* 
bolwerk. Aanw. 27 , to 10 uren. 

, to 12 uren, door het ministerie van bin-
nenl. zaken, ten dienste der  Staatsspoorwegen: het 
houwen vau cene woning vuor 3 brugwachters aan tie 
Boompjes te . . bij  den eerstaanw. in-
genieur te . g J' 15,850. 

, te 12 uren, duor het bestuur  van den 
Znidwijkennecrpolder , iu e Zon: het maken van een 
Straatweg, lang ongeveer 1560 . Aauw. 27 , te 
12 urou. 

Lelden , lc 12 uren, tloor  burg. en weth.: het ma-
keu van ijzeren afsluithekken bij  drie draaibruggen. 

 tc 12'/, uren, door het gemeentebe-
stuur: eenige werken aan- cn het ouderhuuden van 
schoolgebouwen, schnolmcubelcn cn ouder  wijzers wo-
ningen, ged. '77/79. 

, to l uur , door het ministerie van justitie: 
hel uitvoeren van wei ken aan het cellulair  buis van 
nrrest eu justiti e tc Amsterdam. g ƒ 40,145. 

, te l uur , vuor  rekening van W. G. B iele: 
bel houwen vnn 14 iirb t idemwoninguu Aauw. 28 c , 
te 12 unn. . bij  den opzirhter  dc Graaf. 

, te 1 uur, donr den burgemeester: het 
onderhond var. gcineeutcgeboiiwen enz., mei de daar 
b;jbehoorendc meubelen, gereedschappen enz. ged. '77, 
cn bel verrichten vau eenige werkzaamheden aan deze 
gebouwen, in 4 perc. 

, te  uur, tea kantore van de geineentc-
gasfahriek: lo. het maken van eeue schcidiugsloot 
1 i u de noordzijde van bot terrein tier  gasfabriek, 
het opmaken van tiet talud om de gashouder* eu het 
aanbrengen van puinbestrating tusschen slaakrcgels op 
dat talud, met bijleveriug vau hel beitoodigdo zand; 
2o. t leveren en aanvoeren van 280 J harde brik -
ken of puin. 

lirecht , tc 2 uren, door tic maatschappij  tot Expl. 
van St'iatsspoorwegen, aan hot Centraalbureau: hot 
leveren van eikenhouten dwarsliggers en van vierkant 
beslagen eiken wissel hunt. ten behucvo vau tien spoor-
weg Almelo—Salzbergen, in 4 perc 

, tc 2 ureu, tloor  de Boer, bij 
. .1. : het houwen eener  lantlbuuwersliehuiziiig 

met schuur en hijschuar  aldaar. 
u en, tu 3 uren, door  C. J. , bij 

Wed. . ii i - . bet bouwen van een nieuw vóór-
en middelgebouw. 

Zwal le, to 6 ureu, door het bestuur  nver de drie 
Gasthuizen: bet voltooien van do verbuuwiug van het 
buitengaat huis aldaar. 

, Tl» . 
d del , te 10 uren, door bet ministerie van 

binnenl. zaken, aau het gebouw vau bet prnv. best.: 
hot onderhoud der e werken op de binuenrecde 
van Brouwershaven, en hot poilhuisjc van het zelf-
registreeroi.d gctijweiktui g aldaar. g /"750. 

, te 10 uren, door het prov. bestuur: 
het berstollcn en onderhuu en van den grintweg vau 
den Nieiiwlandscben molen tot aan den * 
polder. 

, tc 11 uren, door hot prov. bestuur: 
bet driejari g onderhuud vau onderscheidene wegen rn 
kanalen iu de prov. met aanhuoron, iu 17 perceelen 
en 5 afdcoliugeii. 

, te '/j uren, door het ministerie van bin-
nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het éénjarig onderhoud vau dc hoofden der
of oude zeehaven te Uellevoetsluis. Aauw. 27 . 

t ƒ2000. 
, te 12 uren, iu t Vosje : liet bouwen 

vau eeu etal, koeshuis eu kuetsierswuuing tc Buaru, 
voor  J. C. Teizeira dc . . bij  deu architect 
T. Sanders, te Amsterdam. 

, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan bet gebouw van het prov. best.: 
het voortzetten der  verdieping van ecu gedeelte van 
het c kanaal, prov. Gelderland. 

Zwal le, te 12 uren, door het pro*, bestuur: lo. 
bet uitvoeren van vernieuwingen cn herslelliugeu en 
van eenig verf- en teerwerk aaa de kunstwerken, ge-
bouwen enz. vaa de t en hare zijtakken 
in '77, in 5 pere. : perc. 1 / 7580, perc. 2 
ƒ2110, porc. 3 ƒ1315, porc. 4 ƒ 8 3 5, perc 5 ƒ 1817; 
2o. bet 2e en 3e perc van het ged. '77 onderhouden 
der aarde- on veraiepingswerken van de t 
cn hare zijtakken. 

, te 12 uren, door bet ministerie van bin-
nenl. zaken, aau het gebouw van het prov. bestuur: 
bit éénjarig onderhoud van de , Beiier- en Oos-
termoersche vaarten. g ƒ13,255 per  jaar. 

 tc 12'  : uren, door  burg. en weth.: lo. 
dc oiiderhonds- cu andere werken aan de gemeen tc-
kadou, havens, straten, pompen, gebouwen euz. ged. 
'77; 2o. dc leveriug van (60 . boord-of bandsteenen 
voor  trottoir s en 124,000 straatkeieu, beide van Nio-

dormendiger  steen; 3n. het verrichten der  benoodigde 
karvrachten ten dienste vnn de gemeentewerken. 

Aaaen, tc 12' . uron, dour het ministerie van bin-
nenl. zaken, aan bet gebouw van bet prov. bestuur: 
bet maken van eene afsnijding ju tie l be-
neden-, en ran een zijknunul naar het le geslicht der 
kolonie Veenboisen boven de iu '76 gebouwde sluis, eng, 

's-llage, le 1 uur, duor  biug. en weth.: lo. het 
onderhoud der  openbare pompen ged. '77; 2u. t 
leveren van verschillende hout waren; 3o. het onder-
bond van schoolgebouwen, woningen eu school meu-
belen. 

, tc 4 ureu, donr het kerkbestuur der 
. gemeente van , bij . : het 

s.moveeren vnn dc bestaande- en kei bouwen eener 
nieuwe kerk en toren lc . Aauw. te 10',', 
uren. 

, 30 . 
g (bij  Amsterdam), in 't s Ter , ten 

behoeve van tien l raknul der: tie levering van on-
geveer  SOO . stronkuien. 

, te  uren, dour  den burgemeester: lo. 
het onderhond eu de vernieuwing der  bestratingen 
binnen de gemeente, met bijleveriug vau 853,000 
stuks straatklinkers; 2o. het wegbreken van stuepen 
en het maken van , roet bijlevering van on-
geveer 450 3 r  steen voorhanden, goten cn 
kelderramen, 530,000 straatklinkers, 25,000 . ge-
goten ijzer  vuur  waterleidingen eu syphons, cn 325 . 
cementen riool, 

, le 12 uren, ten kantore tier  Amstcr-
damsche j  : tic aanleg van een oprit 
en bet begriuten of hardmaken van 2 dwarswegen in 
den grooten r of polder , ter  gezamen-
lijk e lengte van omstreeks 7100 . 

, te  uur , duor  burg en weth.: de bouw 
van eene c burgerschool niet afzonderlijk gym-
nasiiekgcbouw cu conciërgewoning op hel daartoe be-
stemde terrein in het Orunjepark aldaar. . bij  deu 
geineentebouwmccstcr. g /45,550. 

, te 1 uur, door  burg. cu weth.: dc leve-
riu g van do benoodigde materialen ton dienste tier 
stedelijke gasfabriek in '77, als o. s. getrokken ijzereu 
pijpen, fittings, enz., koperen fitting- , smceijzcr, plaat-
ijzer, spijkets, schroeven, blik , tin, vijlen, gegoten pij -
pen, gietijzer, glaswerk, lampeglazcn. lantaarns, kalk, 
tras, verfwaren, borstelwerk, leder, patentolie, poets-
katoen, touwwerk, saveraard, hout cu stccnon, te za-
men uitmakende 17 perc 

l , tc 2 uren, door bet ministerie van bin-
uenl. zaken, aan hel gebouw van het prov, bestuur; 
het driejari g onderbond der  itijks-gruut o wegen le 
klasse in de prov. Ulrocht. g ƒ68,000 per  jaar. 

, te 2 uren, iu het Veerhuis: bet bouwen 
van oen woonhuis aau deu g aldaar. 

. bij  den architect . . Smit, te , bij  wien 
dc bilj . 29 c in te leveren. Aanw. 28 , te 
1 uur. 

,  Jan. |s;7 
4'adxand, door het gemcentebest.: dc levering van: 

lo. 125 sière grint van Nieuwvliet lot. aan den grint -
weg, loopende van Cadzand raar  Zuidzande; 2o 125 
stère van Zuidzande naar  Cadzand; 3u. 350 stère van 
Zuidzaudi: uaar  Sluis met dun zijtak nuar -
chement. 

, dour den burgemeester  : de levering 
van 800 stuks wilgen poten, lang p. m. 7 , zwaar 
voor de borst op 2 . van het stameind 0.17 . ter 
aanvulling van de beplanting der  bermen vau den 
straatweg Gouda Bodegraven. 

, S Jan. 
, in hot Timmerhuis: do levering van: 

getrokken en vlakke Wa.ilklinkers , Wnal-hoerongrau W. 
kleurige Waal-hardgrauw, - ei» oudersteen, 
Escaussijnscll si eenen 1 rul toir  handen, e kluit -
kalk, quensst- en bssaltkeien, eiken-, grenen-, deunen-
er  vuren ti'nmerhout , ge gut en-ij  ze ren slruatsyphons en 

. Alsmede van: tegels, dakpannen, 
ksnneobuisen, hennep, snuit van vlas, tras, Pui l landsche 
cement, pleister, touwwerk, teer, riet, strookdweileo, 
bruin werk, mus, blokmakers werk, burs'cl makers"  erk. 
Sponsen, groen laken, loohlvriee, grij s linnen, behang-
sel linnen, uolleu en linnen dweilen, afneeindookon, 
grond papier, singel, meu bel koord, band, gasbranders 
glazen ballons, lampeglazcn, tleitrplaien, zeemvellen, 
leder, pateutulie, groene zeep, kaarsen, Auicrikaausche 
reuse], vet  ipoctskatoeii, uunpekstooni turf , 
houtskolen, bezems, boei uiers, manden, ijzer, staal, 
zink, loud, looden- en composh jehuizi-u, Spijkers, ijzer-
waren, kolenbakken, brugurnaiuenten, vertwaren en 
vensterglas. 

VVaenodiig, 3 Jan. 

, le 12 uren, aaa de Pastorie: het leg-
gen vau een straatweg, van den straatweg door  Trijn -
wuudeii af, langs den zoogen. Singel naar bel dorp 

, in aansluiting met den aldaar  bestaand en 
straatweg, niet eeu daarbij  te bestraten zijtak. Aauw., 
le 'cginueii te , 27 , to 11 uren. 

Vees, to 1 uur, duur  regenten vuu liet gasthuis: 
oeue verbouwing van dit gesticht, lui . bij  den bouw-
meester . tie . 

Si jme ien, 's av. 8 uron, door  directeuren der 
soeieleit Burgerlust: eene verbouwing van het socië-
teitslnkaul Aauw. 29 , te 10 uren. 

, bij  den architect J. Cats: bet verbouwen 
eeuer  burgerhuizing aau Ac. d straat, vour P. Cllsss. 
Aanw. 28 . 

, 4 Jan. 

'a-llage, te 12 uren, door het ministerie van 
koloniën, in het ministerie van binnen], zaken : bet 
vervaardigen, ineenzetten, weer  uit eikautlnr-iiemui l en 
naar de plaats van inscheping vervoeren van deu me-
talen bovenbouw voor 40 bruggen, ton behoeve der 
Stitatsspnorwegen up Java. g > 

, tu 2 uren, duur de inaatseiiappj  tot expl. 
vau Staatsspoorwegen, aau bet : het 
leveren vau geschilde masten afrasleringpalou, in 7 
perceelen. 

, op bet erve bij  J. Overniars: bel doen van 
het benoodigde l i romer- en metselwerk vau een uiouw 
boerenhuis op bet , iu Broekland on-
der . 

, S Jan. 
, tc 1 uur, dour het gemeentebestuur: bet 

bouweu vau een gymnastieklokaal, eu bel verrichten 
van oenige werkzaamheden ten dienste dor  0060b, 
gemeenteschool min de . Aauw. 2 
Jan., te lO'/g uren. 

, s Jan. 

, duor  burg. cn weth.: de leveriug van 
23S.400 stuks e straatkeien, 14 X 16 . op 
den kop eu 15 . boog, en 208,000 stuks paarden-
klinkers. 

, S) Jan. 
, te 12 ureu, donr  burg. cn weth.: lo. het 

onderhouden vau alle gomeentegebouwon, scholeu, 
bruggen, riolen cn verdere gemeenievverkcn, benevens 
bet uitvoeren van eenige veruicuwingon aan die ge-
bouwen; 2o. eenige vernieuwingen aan bruggen: 3o. 
liet leveren cu vervoeren vuu dc benoodigde materia-
len voor de buitenwegen, voetpaden enz.; 4o. hot ver-
nieuwen van eenige gedeelten walmuur; 5o. het on-
derhouden van deu e verschelp weg enz.; Co. bet 
sloopeu der  Bokkesluis, bet vernieuwen der  hoofden 

en het maken en stellen van eene ijzeren ophaalbrug. 
bestaande uit balsnsgebint. balans, val en leuningen, 
benevens wachtersbuisje. Aanw. van no. fi, 4 Jan.. 
le 12 uren. g geznmenlijk f 35,711. 

, t Jan. 

's-llage, ie 11 uren, door het ministerie van bin-
nenl. zaken: lo. het doen van herstellingen en Ver-
nieuwingen aan de u op hel Zwarte 
Water in Overijscl, met hel onderhoud dier  werken 
SO de af Oaken ing van hel vaarwater  geil.'77. g 
ƒ 2 3 7 0; 2o. hel maken vau een gebouwtje mei toe-
leidingsgeul euz. vuor  eene zelfrcgistreerende peilschaal 
san de s nabij  de schipbrug iu . 

g ƒ 2710. Annw. van beitle 5 eu G Jan. 

, duur bet dijksbestuur  vnn het waterschap 
Zevcn-Grietenijcn-cn-Siatl-Slnutcii: lo. het onderhoud 
voor 1877 van de wegen, in 8 ptVO,; 2o. het verwer-
ken van strooiaarde uver  rauwe gedeelten van deu 
Nieuweudijk nabij  tie Schoterzijl; . werken cn leve-
ratitiü n aau hel westoinde van deu Wieldij k en ten 
oosten van ; 4o. de levering vau pulon eu 
gordingen vuor  1877, iu 9 perc 

, duur bel waterschap e , bij 
don secretaris: bot amoveeren van de l-estaande- en 
hei bouwen eener  nieuwe boereohuiiing op de lathe 
van N. .1. , te Echten. 

g ,  Jan. 

l . te 12 uren, door het gemeentebestuur: 
het bouwen van een raadhuis, met post- cn telegraaf-
kantoor  vuor do gemeente. Aauw. 4 Jan., te  uren. 

. te 1 uur, duur bet dagelijksch bestuur 
van bot waterschap Schouwen: het met ilziukstukken 
verdedigen vnn den oever, lusschen tic dijkpalen 33 
en 35 aan het district Flauwere  het waterschap 
Schouwen. 

.1inl i - , 2%  Jan. 

s n.igf. te 12 uren, door het ministerie fan bin-
nenl. zaken, teu dienste der  Staatsspoorwegen: bet 
verrichten vun baggerwerk tinbij  tie in aanbouw zijnde 
brug over  tten  nabij  Arnhem en het maken van 
ecu gcduollc der  grond- en metselwerken in de Betuwe 
voor  deu spoorweg Arnhem—Nijmegen. Aauw. 10 cn 
18 Jan., le 19'/| uren, aanvangende bij  bel zuidelijk 
luudhoufd. 

, 24 l e l ,. 

, tc 1 uur, tloor  burg. en weth.: de leve-
rin g van 210,000 . Engelsche gaskolen, teu behoeve 
der gumeeute-gasfabriek. 

Oi> late  te n datum. 

. door  burg. en welh., o  nader tc bepalen 
plaats: het bouwen eener  nieuwe school tc . 

: bet bouwen eeuer  huizing en arboi-
derswoningen op perc. 1 tier  bouwterreinen Achter 
<le 11'  alduar. . bij  den architect 11.
Stoelt Fz. 

: het verbouwen en rrstaureeren der e 
. . bij  den architect .1. . , te -

warden. 

* m . 28 Nov.: do levering van verschillende 
bonoodigdbeden, aan het depart, van , in 75 
perceelen. 

Perc 1, smcektilen : W. n en Zn., f 13,486.60; 
Wurfbai n en Co., ƒ11,806.50; S. Bingham, /11,637; 
B. ttsgedoorn cn Zu., ƒ11,451; J. van Volleuhoven 
en Co., f 11,461.60. 

Perc. 2 cokes: W'. Boven en Zn., ƒ4390: Wurf -
bain eu Co., ƒ4147.50: S. Bingham, ƒ 4120; B -
gcdoorn cu Zu , ƒ 4 1 1 5: J. van Volleuhoven cn Co., 
ƒ 4090. 

Perc. 9. ledergoed: Gebr. BtÖrmann, ƒ 1671; W. 
n cn Zn., ^1889; B. Sohuller  en Zn., ƒ 10*6: F. 

Pauwels, ƒ1018.60; J. F. Sogers en Zn-, ƒ 939: J. A. 
de Booij  Jr., / '570; T. . vau Grjnsven, /"747. 

Perc 10, veldflcsscheii: . S. . , ƒ8676; 
V. Pauwels, ƒ 5350: .1 F. Segers en Zn., ƒ4899. 

Perc. 11, idem: F. Pauwcis, /5350: J . F. Sogers en 
Zn., /"459U. 

Perc. 10 en , gecombineerd: Verwecgeti eu , 
fWib; . s velt en Zn., ƒ 9 8 0 0; .1. vau Oestcren, 

; W. n en Zn., r*9399, 
Perc 12, binnwc baai: Van i en , 

r*10.860; G. Bogaers en Zn., ƒ10,760; Gebr. , 
ƒ10,600; . , f9095. 

Perc 13, idem: Vau u en , ƒ 10,85*1: G. 
Bogaers en Zn., ƒ10,750; . , /*9345. 

Perc. 14, idem: Vnn n en , /"  10,850; G. 
Bossen en Zn , ƒ 10,950; P. cn . Vroede en Co., 
ƒ 10,900; 11 , ƒ5995. 

Perc. la, idem: Van i en , / 10,850; G. 
Bogaers cu Zn., /"10.750; Gebr. , ƒ10,600; P. 
en . Vreede en Co., ƒ 10,650; J. A. Blonjons, ƒ9800! 
11. , ƒ9495. 

Perc. 16, idem: Vun n on , /10,860; 
G. Bogaers en Zn., ƒ 10,750; P. eu . Vreetic en Co., 
/9600; . , ƒ9195. 

Perc. 17, wollen dekens: t en Weuslonraad, 
ƒ 4 7 5 0; J. J. z cn Zu., ƒ4630; J. Sehelteina Jz., 
ƒ4390. 

Perc 18, idem: . J. van Wensen, J 45711; J. J. 
z cn Zn., ƒ4a:t0; .1. Schelle va Jz., f4390. 

Perc 19, idem: Geb. Vau Wij k en Cu., ƒ 5 3 0 0; .). 
J. z eu Zu., ƒ1630: J. Sehellema Jz., ƒ4390. 

Perc. 20, idem: J. J. z eu Zn., ƒ4530; .1. 
Zuurdeeg en Zn., ƒ4450; J. Sehellema Jz., /"4390. 

Perc. 21, idem: Gebr. Van Wijk en Co., ƒ 5 2 0 0; 
.1. .1. ! en Zo, ƒ4630; t en Wenst en raad, 
ƒ 400U; .f. Zuurdeeg en Zn., ƒ 4 6 8 0; J. Sehelteina Jz., 
ƒ 4 3 9 0: . J. van Wensen, ƒ4350. 

Perc 22, blank linnen i J. van n en Co., 
ƒ 4725; Vissers en Eijckcn, / 4185. 

Perc. 23, idem: .1. vau u en Co., ƒ4740; Vis-
sers en Eijckeu, ƒ4330. 

Perc 24, idem': J. van u en Co., ƒ 4 7 2 5; Vis-
sers en Eijcken, f 4410. 

Perc 22—24, gecombineerd: Broekman en Co., 
ƒ14,685; J. Elias, ƒ14,400: Vissers en Eijcken, 
ƒ12,885; V . d. Nieuwenhuizen cn Van Stratum, 
ƒ12,120; W. n en Zn., ƒ11,828.90. 

Perc 25, sarongs: Tweutscho Boniweverij, ƒ3186; 
C. F. Stork en Co., f.UW. 

Perc 26, idem: Twcntschc Buntwevcrij , ƒ3629; C. 
F. Stork eu Co , ƒ3510. 

Perc 27, idem: J. F. Prinsen, ƒ3520; Twcntschc 
Boi.tweverij, ƒ3266; C. F. Stork en Co., ƒ:1120. 

Perc 25—27. gecombineerd : W. n en Zoon. 
ƒ12,297.50; e Boutweverij, ƒ10,406.25; W. 
(i. J. r  rn Co., ƒ9925; Prinsen eu Van (ilab-
beek, ƒ 9 5 1 0; C. F. Stork en Cn., 9687.50. 

Perc. 28—31, gecombineerd, spreien: VV. n en 
Zo., f 28,000; A. Jannink en Co., ƒ 23,500; Ariilzcniu s 
Jannink en Co., ƒ2:1,450; Van k en Cu., ƒ23,380. 

Perc 32, wit band: J. S. , ƒ 1562.50; F. J. 
Baer, ƒ 1.100; J. . Steenbergen, ƒ 1491; W n 
en Zn., ƒ 1437.50; Broekman cn Co., ƒ 1307.51*; J. A. 
Bierman, ƒ 1325; J. Smnldeis en Co, ƒ1312.50; Ver 
waaijen en Sprenger, ƒ 1277.50; J. Vullings ƒ 1S34. 

Perc. 33, apinaalgaren: J. , Z4625; O. 

Prince cn  /"411S.50; J.  Cats cn Zn,. /3S3S.50; 
 .  i e Garenspinuerij, ƒ8680. 
Perc. 34, singelband: , ƒ 2912; 

Verweegcti cn , ƒ 2 0 1 5: P. van , ƒ 2 0 0 2; 
. . Simons, ƒ 1904. 

Perc 35, naaizakjos: C. , /r2600; Wed. 
. . Sciigct., ƒ1910; J. van Zanten cn Co., /1S20; 

F. Psuwels, ƒ1805; J. A. do Booij  Jr. , ƒ 1720. 
Perc 36, halsdassen: W. C. van Amcrongeii, ƒ 5500. 
Perc 37, idem: O. W. Anton en Co., ƒ 1 2 25 
Perc. 36 39, halsdassen, gecombineerd: J. W. -

buer, ƒ43,000; Z v. d. Vegte, ƒ 18,950; Bontjes cn 
Van Stoelen, ƒ16,750; J. A. tlo Booij  Jr. , ƒ16,740, 

Perc. 40, haarkammen: J. A. de Booij  Jr. . /2S.10; 
. J. . v. d. , ƒ2541; F. J. Baer, ƒ 2 5 0 4; 

J. S . ƒ1875. 
Perc 41, knoopen enz.: .1. van Zanten cn Co., 

: W. n en Zn., ƒ 4599.50; J. A. dc Booij 
Jr. . ƒ4580; Broekman en Cu., ƒ 3742.50; F. Pan wel s. 

; P. t en Zn., ƒ3635; Parrce en Zoon, 
ƒ 3625. 

Perc 42, gespen vour  .'. van Zanten en 
Co., ƒ 7305: P. t  Zn., ƒ 2 6 1 0; Parree
Zn., ƒ1974.90; W. n cn Zn., ƒ1914; Broekman 
cu Co., ƒ 1S57.45. 

Perc 43, zijden lint vour  underscheidingsteekenen : 
W. J. van lli'ijnsbergen, ƒ2587; .1. A. tic Booij  Jr. , 
ƒ2418; . . Simons, ƒ1742; .1. P. Fucbs cn Cn., 
ƒ1085; W. n on Zn., ƒ910. 

Perc. 44. aardewerk: P. A. W. Pbilippona, ƒ5738: 
C. lluuwcling, /3120; . F. Niermeijcr  Jr . ea Co., 
ƒ 3063. 

Perc. 45, buut en kisten : J. . Steenbergen, 
ƒ912.40; A. .1. J. Bracht, ƒ*** ; Wed. J. -
ding. /"844.SO; T. .  ƒ 824; . Figoe, 
/ 522.40. 

Perc. 46, idem: J, . Steenbergen, ƒ 921.71 ; A. J. 
.1. Bracht, ƒ773.37; Wed. J. B. . ƒ 792.44; 
T. . , ƒ754.10; . Figeo, ƒ 717.60. 

Porc 47, blikken olicbussen j J . C. , ƒ2390; 
.1. A. s en Zn., ƒ 1487.SO; Wed. C. Aalders 
en Zn., ƒ1402 .44; F. P. de Jonge, ƒ] 383.20; T. J. 
Sehulle, ƒ1301.56; E. P. Ploegman, ƒ1360.72;

. ƒ 1330: J. 11. Wens. ƒ 1327: F. Pauwels, 
ƒ1318.28; Wed. J. F. Niemann, ƒ1814.98; E.
Vieth, ƒ 1073.92 

Perc. 48, divers koperwerk : 1). S. . . 
ƒ1603.20; J. van Zanten cn Cu., ƒ 1105.93; A. Gun-
ckcl en Co., / 1029.46; . S. Slokvison Zu., ƒ952.35; 

s en llówoler, ƒ929.20. 
Perc. 49, bruin juchtleder: Gebr. Stonnniiti, ƒ 7200; 

F. . ƒ7122.50: . , ƒ0135. 
Pcre. 50, zeildoek: geen inschrijvers. 
Pere. 51, passement- on andere spoorwegnjtnig' 

fournituren : Broekmann cn Co., / 1224; Buttinger en 
, ƒ588. 

Perc. 52, kwarliermutsen: Z. v. d. Vegte, ƒ6175; 
W. n en Zn., ƒ 5908.50; P. . Chamnt, ƒ 5525: 
J. A. do Booij  Jr. , ƒ 4875; J. F. Sogers un Zoon, 
ƒ4842.50; . Elich, ƒ 4452; .1. VV. r boer, ƒ 4070. 

Perc 53, cïrcassicnnc: G. Bogaers cn Zn., ƒ 4 5 0 0: 
(iebr. , ƒ4500; Gebr. , ƒ 4 2 9 0; Van 

n en , / 1270. 
Pcre. 54, sarongs; W. n eu Zn., ƒ 4989; J. F. 

Prinsen, ƒ1450: W. G. J. r  cu Cu.. ''1220:; 
c Boatwcverij, ƒ4112.60; C. F. Stork en 

Cu., / 3915. 
Perc. 55, idem: VV. n en Zn., ƒ4989: J. F. 

Prinsen, ƒ4300; c Buntwevcrij , ƒ 4072.50 : 
C. F. Stork en Co., ƒ3915. 

Perc. 50, ongebleekt imitatie-katoen: VV. n
Zn., / 10,620; Stroink en Blijdenstciti , ƒ9000: (iebr. 
Schuiten cu Co., ƒ8070; J. F. Schollen en Zoon, 

^01O; Ankersmit rn , ƒ 7800; Arntzenins .lanniuk 
on Co., ƒ7710; Gebr.  74-10. 

Perc. 57, bont katoen: C. F. Stork en Co., ƒ6370. 
Perc. 58, idem : J. . Bogcniauu, ƒ0550; C. F. Stork 

en Co., ƒ 6 3 7 0. 
Perc 59, blank linnen : J. A. de Booij  Jr.. ƒ5720; 

.1. Elias, / 5280; Vissers eu Eijcken, ƒ6175.60; 
J. van u en Co., ƒ6060; W. n en Zuun, 
ƒ 4337.30. 

Perc. 60, itlem ; .1. A. de  mij  Jr., ƒ5830; .1. Elias. 
ƒ5280; Vissers en Eijckeu, f5186.50; J. vau u 
en Co.,./4939; W. n un Zn., / 4334 30. 

Perc 61, idem: J. A. tie Booij  Jr. , ƒ5830; J. van 
u en ('u., /"52sO: Vissers en Eijcken. ƒ5175.50; 

.1. t.lias, ƒ 4 7 3 0; W. n eu Zn., /"4323. 
Perc. 62, idem: J. A. de Booij  Jr. , ƒ5830; .1. van 

n eu  ƒ 6 1 9 2; Vissers cn Eijcken, ƒ5180.50; 
.1. Elias, ƒ 4 7 8 0; W. n eu Zn., ƒ4323. 

Perc 63, idem: J. A. dc Booij  Jr., ƒ5720; .1. van 
n en Zu., f5203; Vissers en Eijckcn, ƒ5197.50; 

J. Elias, ƒ4730; W. n eu Zn . ƒ4323. 
Pere. 64, idei.ir  J. A. de Booij  Jr., ƒ5100: .1. Elias, 

ƒ 4 5 5 0; J. van n eu Co„  ƒ4810; Vissers en 
Eijcken. ƒ480  A. .1. ten e eu Zu., ƒ4775; W. 

n en Zn., ƒ3910. 
Perc 05, idem : J. A. dc Booij  Jr. , ƒ 5 2 0 0; J. , 

ƒ 4 8 5 0; .1. van n en Co., ƒ4820; Vissers en 
Eijckeu, ƒ 4815; . Jordaan eu Zu., ƒ 4730; W. ] loven 
en Zn., ƒ3920. 

Perc 66, nogjesgoed: .1. van n cn Cu., ƒ3765; 
A J. ten c en Zn., f3750;  d. Nieuwenhuizen 
eu Van Stratum, ƒ3626. 

Perc. 117, idem : .1. van n en Co., ƒ3765 : A. 
.1. ten c en Zn., ƒ3750. 

Perc. 68, oranje-zijden lint : VV". J. van -
gon, ƒ2885; J. A. de Booij  Jr. , ƒ2790; J. A. Tra-
vagliuo cn Zn., / 2520; . . Simons, ƒ 2190 ; J. P. 
Fuchs en Co., ƒ 1 8 3 6: W. n en Zu., ƒ 1050. 

Pere. 69, hangsloten  kurketrokkers : C. -
ling, ƒ 6 9 0; . S. Stokvis cn Zn., ƒ 5 1 6: A. Gunckel 
en Zonen, ƒ 532; S. Engers, ƒ 5 2 2; J. van Zanten cu 
Cu., ƒ509.25; 11. J. u de Jough, /4S9; s en 

, ƒ 4S3 ; 1). S. . , ƒ 462.21; W. u 
cn Zn., ƒ 3 9 6; Bmil en Bink, ƒ 390.50. 

Porc 70, sporen: W. u eu  ƒ 355; P. -
velt en  ƒ 3 5 0; .1. A. dc BouijJr. , ƒ360: Vcrwee-
gen en , ƒ357.50; F. Pnuwcls, ƒ 345. 

Perc 7], eclkctels: T. .1. Scholte, ƒ 51S0; F. Ptiu-
wcls, f5110; P. t eu  ƒ 5 1 1 0; n 

 Aukcs, / 5036.50; J. . Arbciter , f4305. 
Perc. 72, idom: F. Pauwels, ƒ 5 1 8 0; P. t 

 Zn., ƒ5110; n en Aukcs, ƒ5110; T. J. 
Scholte, ƒ5039.30; W. van Grafhorst, ƒ 4620; J. . 
Arbciter . ƒ4305. 

Porc. 73, idem: F. P. de Jonge, ƒ5215; P. t 
eu  ƒ5180; F. Pauwols, ƒ5120; J. . Arbciter . 

ƒ 4560. 
Perc. 74, knoopen. Parree , ƒ 1750; W. n 

 Zn., ƒ 1 6 1 8; Broekman eu Cn., ƒ1600; P. t 
 ƒ 1 5 0 0: F. Pauwuls, ƒ 1550. 

Perc. 75, bolluulaurns  cilinderglazen: C. Schakel, 
ƒ 4 7 9 0; Wed. C. Aalders  Zn., ƒ 4 7 6 0; s en 

 ƒ4550; C. . ƒ4525: S. Eugers, 
ƒ 4435. 

. 9 : hel bouwen van  woonhuis voor 
. van Peer, aldaar:  timmerwerk; minste inschr. 
 G. Veldkamp, te Broda, voor  ƒ1990;  metsel-

werk : minste inschrijver was . Verhagen, te Breda, 
voor / 2075; gegund uan J. , tc Breda, voor 
ƒ 2107. 

Zaandam, 9 : het doen van eenige vernieu-
wingen  bet onderhoud van de beide schut-

sluizen en daarbij  beboorendo werken in don Noorder 
- cu zeedijk langs den polder  Oostzaan. benevens 

eenige werken gelogen in en nabij  gonuemden polder; 
ingok. 3 hilj, , als; 
J. B. , te Zaandam, f 6580 
Vredenduin cn Co., „  Zaandijk, „  6540 
J . ,  Zaandam, „  6496 

Zwalle, 9 : het maken eener  ijzeren voetgan-
gersbrug mot draaibaar  middelgedeelte over  de gracht 
bij  het gebouw der  armeninrJchting; ingekomen 5 
bilj. , als: 
A. . Stijkel, te Appingedam, ƒ 9897 

. , „ , „  9833 

. Brains cn 
A. Blocks, „  Zwollo, „  9149 

. , „  idem „  8888 
G. .1. Wispelwcij  cn Co., „  idom „  8727 

, 11 : het bonwen van ccn 
woonhuis; ingek. U bilj. , als: 
l i . Ac Jong, te Capelle, f 2880 
J. . de Jong, „  idem „  2690 

. , „  's-Gravenmoer, „  26S9 
J. Jansen, „ , „  2485 
A. J. Venneer, „  Geertruidcuberg, „  2290 
C. Bacrveld, „  Bezooijcn, „  1910 
gegund. 

warden, : liet bouwen van ccn woon-
huis vuur P. Bckker, op bouwperceel no. 59; gegund 
aan . , te 't , voor  ƒ9000. 

 ingen. 11 : het onderhoud van dc ge-
m een te wegen eu voetpaden ged. 1877 en '78; minslc 
inschr, was 11. , tc Groningen, voor  ƒ5315. 

 12 : bet doen van eenige werkzaamheden 
aau bet heerenbuis, koetshuis, paardenstal enz., be-
nevens bet bouwen van een tuinmanswoning op dc 
buitenp'aats Nederbagen aldaar; ingekomen 5 biljet -
ten , als : 
E. 1. N. Steentjes, lc Velp, ƒ 6995 
P. Jansen van Galen, „  itlem „  6332 
Wed. . Vleeming, „  idem „  5971 

. . , „  idem „  5787 
A. Abbenhuis, „  idem „  5548 

Bei n . 12 : hot leveren van ameublement 
in het fort tc Evcrdingen: iugek. 15 bilj. , als: 
J. Wiggolinkhuijsen, le , ƒ 3328. 
.1. v. tl. Velde, „  Evcrdingen, „  3299. 
.1. J. Aarts, „  idem „  3205.30 
F. , „  idem „  3179. 

 J. Verwoy, „  idem „  3163. 
T. Wappcrotn, „  idem „  3160. 
.1. Schouwenburg, „  idem „  30S4. 
C. , „  idem „  3052. 

 do Groot, „ , „  3049. 
 G. de Pator, „  Gorinchem, ,. 3041. 

. Snoek van , „  idem „  2992. 
.1. Exnlto, „  idem „  2979. 
.1. , „  idem „  2960. 
C. , „  Woudrichem, „  2878. 

. do Graaf, „  Gorinchem, „  2820. 

, 12 : de lovering van 831,600 .it-
klinkurwaalmoppcii , ten behoeve van het onderhoud 
der straten in die gemeente, lu perc of iu massa:
C. v. d. n van Oorilt , te Apeldoorn, voor  531,600 
stuks a ƒ20 .745 cn vuor  831,000 stuks a ƒ20 .495 : 
Gebr. e , te Amcrongen, voor  500.000 stuks 
ii / 19.74; Bowles en e , te Wageningeii, voor 
210,000 stuks  ƒ19 .30; V. d. Wedden cu Burgers, 
te üoij , voor  731.600 stuks it ƒ20.95-, P. vau 't " 
Stuik, te Ouderkerk ad , voor  100,000 ii200,000 
stuks  ƒ 2 2 . 5 0; S. . van Wijk , te , vour 
S31,000 stuks a ƒ22.55; gegund de geheele parti j  aan 

.  v.d. n vanOnrdt', a ƒ 20.49» per  1000 stuks. 
, 13  dc levering van p. in. 660atèrC 

ouderhoudsgrint; ingekomen 2 bilj. , als : 
,1. Giinwis, te Ouddorp, a ƒ 2.75 
Thomassen on Cocrs, „  Nijmegen, „  „  2.69 
per  stère. 

, 14 : het bouweu vau eeu school-
lokaal vour  openbaar  lager  ouderwijs te Agelo, gcm. 

; iugekoiueu 4 biljetten, als: 
J. Frowijn , te Ootinarsum, ƒ 4990 
('. Frowijn , „  idem „  4949 
.1. ter  Stcgo, „  idem „  4870 
B. .1. , „  idem „  4452 

, 14 : do uitvoering der  werken 
voor het onderhoud der  doksluis- en andere water-
werken vau bet maritieme etablissement, ged. 1877; 
minste inscbr. waren Gebr. Boon, tc , voor 
ƒ 9028. 

s i h. 15 : het driejari g nntlorboud van tic 
tlichtingswerkeu van bet kanaal do c in cn bij  het 
fort Crevecncur; minste inscbr. was G. J. vau Erp, 
te , vour  ƒ 7 6 90 per  jaar. 

 la : de lovcring op het eiland Java 
van 27,154 3 houtwerkcnSjAuioricau Pitch-Fiuu), ten 
behoeve vau deu bouw tlcrtBatuviascbc havenwerken : 

le pere. Se perc- 3e perc 
14,790 WO 10.S05 * 15S9 3 

J. Watsou, te Carditr , a ƒ 67 a ƒ 84 ii f 88 
Ainbagtsheer cn Van 

der , te 
Amsterdam. „  „  69 „  „  73 „  „  S0 
. E. van Gelder en 
Co., idem, „  „  69 „  „  69 „  „  69 

11. .1, Plant cu Co., 
te Schiedam, „  „  54.87 „  „  59.87 „  „  69.87 

C. W. (iioshuin, tc 
A riihein, voor  de lirm a 
W, do k en Co., 
te Soerabuia, „  „  48.60 „  „  54 „  „  65 

G. F. , tc 
Amsterdam, „  „  45.93 „  „  45.93 „  „  45.!»3 

per s . 
, 15 : bet amoveeren van eeu water-

molen en tiet bouwen van een vijzel-watermolen ; 
minste inschr. wareu P. vau Essen cn J. Bakker, tc 

, voor ƒ 16,260.60. 
, 15 : bet onderhuud van al de 

werken behoorende tut bet kanaal duor  Zuitl-Bevclund 
ged. do jaren 1877, '75 en '79; minste inschr. was . 
Volker. te , voor ƒ 23,900. 

, 15 : het slechten van een deel vau 
den westelijken redati der  linie bij n cu het 
opboogon vau de tlaaraaugrcuzcndu .  begraafplaats : 
ingek. 7 bilj. , als: 
P. W. , te Garijp , ƒ 5173 
(i. T, Praainstra, „  Vecnwoudcn, ,, 5129 
T. de Jong, „  Groningen, „  4227 

. . Palstra, „  Franeker, n 3575 
. Wassing, » Groningen, ., 2991 
. , „  idem „  2770 

P. 11. , „  idem „  2680 
gegund. 

's-llage, 15 : de uitvoering van grond- cn fun-
damcutwerken voor een uiouw w 
van Justitie; minste inschr. was W. P. Tceuwisse, tc 

, vuur  ƒ42,990. 
V l lagr . 15 : het maken van ecu {«ar  nieuwe 

bonedcnvloeil- of ebdeuren, ten dienste der  sluizen 
van het kanaal door  Vuurnc; minste inscbr. was A. 
W. do , te Sliedrecht. voor  ƒ . 6 7 5. 

 15 : lo. het leveren van vuren-uu 
grenenhout; minste iuschr. waren (iebr. , te 
Groniugou, voo  5 pet boven larief. 

2n. het leveren van steen en kalk; minste iuschr. 
was . . , e Groningen, vuor 7 pel boven 
tarief. 

 het leveren vnn rongen en spijkers; minste in-
schrijver was A. J. , te Groningen, voor 7 
pet beneden larief. 

4o. bet loodgieterswerk ; minste inschr. was B. , 
te Groningen, voor 3 pet boven tarief. 

5o. hel leveren vnu hardsteen; niinsle inschr. was 
. , tc Groningen, voor 3 pet ben. tarief. 
fin. het leveren van 2 toren vluggen; minste iti&chr . 

was E. A. Zijleugu, tc Groningen, voor  ƒ130. 
, ih c : lo. de levering aan dc ge-

meente van verschillende materialen over '77, als: 
Timmrtlitiut:  Beslagen eikenhout, waarnnder  Wezcl-

sehe roeden: A- tic Grout en Zn., eu Van r  cn 
Co., ƒ 60. bezangd eikenhout, dezelfden, ƒ110, idem 
grenenhout, Wed.  Fetniheiid eu Zn., ƒ53.25, idem 

a grenenhout, l en Van Gijn , ƒ79.45, idem 
Anierikanuseh grenenhout, dezelfden, ƒ 8 4, , 

e en a balken, dezelfden, ƒ 19.76, bezaagd 
dennen- en vurenhout, F. cn A. v.d. , ƒ39.75, 
itlem iepenhoul aan scliruolon, . J. van Ehck, ƒ 55, 
dennen en vuren kolders. Van r eu Co., ƒ 3 0, 
alles per  stère. 

Smidswerlc Verwerking van Engclsch patent-ijzer, 
J. 11. Wildeman (firma G. Schuld en Zonen), f 0.14, 
verwerking vun best Zweedsob ijzer, dezelfden, ƒ 0 . 2 03 . 
beide per . 

e kalk, A. dc g cn Zn., ƒ0 .50, 
per ; hydraulische kalk, Van Bergum. schulpkalk, 
niet ingeschreven. 

Tras: Gemalen Brnhlor  tras, .1. v. d. Velde, te Pa-
pendrecht. ƒ1.65. per . 

Qtbakke* stee»'. Vlakke Waalstraatklinkers, niet gcg. 
Tiiuirirctk  : Wit louw, J. . v. d. , tc -

sluis, ƒ 0.55, geteerd touw,dezelfden, ƒ0.49, verslagen 
touw, W. ,1. do Voogd, ƒ0 .35, te verslaan, dezelfden, 
ƒ0 .12, scbicmuusgaren, J. . v d. , te , 
ƒ0.47, bendel, dezelfden, ƒ0.75, alles per . 

iicguten ijzer \ Gegoten-ijzeren straatsyphotis, Van 
r cn Terhorst ƒ23.50 per  stuk. 

Hardsteenen liandtn-. e hardsteenen trottoir -
banden, W. van (ilabbeek, tc Prinsen hage, ƒ4 .33 per 

; gebogen hardsteenen trottoirbanden, aangehouden; 
kantsteeneii, W. van Glabbeek, ƒ8.61, per . 

2o. het onderhouden der  upetibarc pompen, iu 3 
perc; minste inscbr, voor tie massa was J. de \ries, 
te , voor ƒ 400. 

3u. het maken van eene vaste brug van gecreoso-
teerd dennenhout, aan de Waterniolcuweide; minste 
iuschr. was A. , te , voor  ƒ587. 

'»- l lage, 1'J : dc levering van een ijzeren kust-
lichttoren, bestemd voor het kuraalri f -

e (Stmat ; minste inschr. was A. . 
van Slijkcl , tc Appingedam, voor ƒ 14,707. 

, 19 ; het maken van inrichtingen tot 
munitieborging eu het verbeteren van bet inwendige 
der tot logies bestemde gebouwen in do verdedigings-
werken bij  Utrecht; minste inschr. was B. van der 
Weerden, te Utrecht, voor  ƒ7740. 

. 19 : hot maken van een gebouw 
vuur  leerzalen en werkplaatsen voor  machi  st-leer-

, un eenige werkeu aau de ponrt der  werf en 
bel porlieiswachthuis; minste inschr. was W. van 

, te Uellevoetsluis. voor ƒ 49,5S0; dc hoogste 
inschrijvin g bedroeg ƒ65,000. 

, 19 : lo. het herstellen van dc bazalt-
katlc langs de , het maken vau nieuwe bazalt-
glooiingen langs de uilwatering der s eu bij 
hel nieuwe laudhoofd der g en het maken 
vau een stortcbed vour  den buitonsluïsvloer der -
sluis, in 2 pere. : 

2e perceel 
lc perc. le god. 2c ged. a 

J. Post, tc Arnhem 1 ƒ 8732 ƒ 900 ƒ 9,632 
Th. Eibers, idem, 6500 9000 2000 10,900 
(i. vun Berkum, 

idem,  6038 2210 3 
VV. licnsink en 

Zn-, itlem, 5527 7637 8,847 
. , idem, 5354 8318 18S0 9,985 

niet gegund. 
2o. bot onderhouden, herstellen eu vernieuwen van 

de gemeentelijke schipbruggen te Arnhemen te W'cster-
voorl, mot tie tiaar  bijheliooreude gereedschappen, ge-
bouwen, veerwegen en liavens, de bediening der  beide 
bruggen cu overzetveren, bonevens het onderhoud van 
dc ijzeren brug over de ; ingekomen 4 
bilj. , als: 

. W. , te Arnhem, 9 pet. bov. tarief 
. Jansen, idem, 6 „  „  ,, 

G. , idem, 4G 9.,00 „  „  „ 
. , idem, 4'/t » » » 

gegund. 
. de levering cu bet planten van boomen cn 

heesters laugs de wegen, op het W illemsplein eu op 
tie nieuwe begraafplaats bij : 

le perc. 2c perc 
Van Zoest en Zonen, te 

Arnhem, ƒ 1500. ƒ 922.60 
Jac. ,1 unissen cn Zn., 

te Naardcn, 1347.50 1051. 
J. Copijn, te Velp, 1096. 785.32 
.1. Arentls, te Oiiheusden, 870. 
A. vau Eldik , idem, 840. 833. 
gegund. 

'a-llage, 20 : lo. het maken vaneen peilput, 
terp en gebouwtje voor een zelfregistreerenden getij-
meter te Willeinsdorp: minste iuschr. was J, . Wes-
sels, tc Tooien, voor  j 5187. 

2o. bet voortzetten van het lijupad langs den lin-
keroever  van het Zwarte Water; minste inschr. was 
.1. J. Bekkcr, tc , voor  ƒ6195. 

80. bet éénjarig onderhuud der  leidamtnen langs het 
, mei dc verlichting en afbakening; minste 

iuschr. was G. J. , lc , voor  ƒ20,763. 
Sraulagesii 20 : het driejari g onderhoud van 

de kunstwegen , en Foxham— 
Foxhol; ingek. 7 bilj , bedragende respectievelijk 

ƒ11,490, ƒ10.534, ƒ10,447, ƒ9738, ƒ8475, ƒ 7 9 80 en, 
van P. , te Stadskanaal, ƒ7612. 

l m hem, 21 : bei onderhoud van dc school-
geliouwon, onz.: 

l c perc. 2e pcre. 3c perc. 
. , to 
Arnhem, ƒ 7843 ƒ 3995 ƒ 5755 

Firma . .1. van 
, idem. 5240 2827 4273 

.1. k idem, 5230 2830 4279 
N. v. d. , 

idom. 5157 2255 
(i. , idem. 5069 2139 4079 

. F. Pruijn , idem 1906 2499 4784 

.  Frusen, idem, 4599 2549 4845 
ti . J. Westervelil, 

idem, 4474 3297 
P. de , idem, 4315 2576 
\1. Jansen, idem. 1315 2310 4350 
.1. Th. Verhoeven, 

idem, 3 S^ 8 5 S 7 ° 
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Th. , id™,  / 5 6
ba. J. Wci'tnarsliausen, 

idem. 2140 4100 
Joh. Amersfoort, idem, 2044.44 
pero. 1 en :i gegund; prre. 2 in henuid geliotidon. 

, 21 : het slechten ran den hoofd-
Wll , tusschen lir t verlengde der  Oipneijncnstraat  r » 
di; voormalige Brusselsche|>nort. nut liet maken cn 
bepnincu v.n een hooldwcg en drie verbindingswegen; 

k 11 büi., als: „  „ 
Wittolings, te , f S8.060 
Prion. (België) „  86, 00 
Vuu den , „ , „  81,460 
Con ,r«ath, » ; i ' . ; « , u 

,
Umniels, ,, idem ., 50,6fi2 
Gozé, » 29.000 

, „  idem „  8'..4S7 
AV.usten, ., idem „  26,140 
Sciemleur, » 24,140 

 Prevoo, „  idem „  23.S23 

Beter laat dan vouit. 

t Bestuur  der  Amsterdnm-che Afdeeling van 

dp j  tot bevordering der  Bouwkunst 

heeft, onder  dngteekening van 10 dezer, een adres 

aan de Tweede i der  Stuten-Genei aal inge-

zonden, houdende bezwaren legen de inrichtin g 

vun bet plan voor  het nieuwe m te Am-

sterdam. 
n voorgenoemd gebouw zijn 

reeds aanbesteed; het is dus wel niet twijfelach-
tig , welk antwoord op dat adres kan verwacht 
worden. 

l is zeer  tc betreuren, dat, nu het feitelijk 
te laat is, men met bezwaren voor  den dag komt, 
die men minstens zes weken vroeger, toen het 
nog tij d was , evengoed had kunnen maken. 

Hel incident Vogel. 

n roemt, en zeer  terecht, de gepaste wijze, 
waarop de architect Vogel zijne onafhankelijk beid 
als kunstenaar  bewaarde tegenover  een r 
en een Commissie van niet-deskundigen. 

Toch schijnt de vraag niet ongepast, of een ar-
chitect, die speciaal wordt belast met bet ontwer-
pen alleen van de gevels voor  een gebouw, als 
kunstenaar  niet beter  deed., met voor  die eer  te 
bedanken.' 

t eeu landschapschilder  zijn werk door  een 
figuui  schildei liet stofleeien, hiervan ziju verschil-
lende voorbeelden bekend, maar  dat eeu ingenieur 
van den Waterstaat de plans maakt en een archi-
tect wordt belast met het ontwerpen vnn de 
daarbij  passende gevels, hiervan schijnen geene 
voorbeelden uan te halen te zijn. Wat tot deze 
vreemde handelwijze aanleiding gaf is vri j  on-
veiklaailanr . n elk geval is bet absurd, want 
de huofdvorm en de onderdeden van een gevel 
hangen geheel af van de inwendige distributie . 

t is le hopen, dut de g het bij  deze 
eerste en mislukte proefneming zal laten. 

X. 

g 

g 2 Januari 1877, 

in het 

T i iu in e i h u i s le  , naar 
de levering van Getrokken en V lakk e 

VV aal k l inkers , Waal Boerengrauw*. 
e W a al w , l 

Straat- en Ondersteen, h 
steenen Tro i t to i rbanden . n 

, Quenast- en Bazal tkeien, 
E i k e n - , Grenen-, - en V u r e n 
T immerhout . Gegoten n Straat 
syphons en Straatberr ieranden. 

e voorwaarden liggen, op de gewone dagen 
en uren, in bet Tuumeihuis tei lezing en zyn, 
voor  den prij s vun 25 cent, verkrijgbaa r  bij  WBli . 
P. VAN E EN ZOON, Boekdrukkers 
in den , ii" . 7 3, alwaar  levens de in te 
vullen gezegelde inschrijviiigsbiljeUen , voor  den 
prij s van 21 cent per  stuk, te bekomen zijn. 

. 
e  der  gemeente

 Zatuidag 110 r  l , voormiddags 11 
ure, in het openbaar  icn Uemeentehuiie aanbe-
steden : 

. t onderhoud en de vernieuwing 
der N b innen de Ue 
meente, met bylevermg van 8 Ö 3 0 00 
stuks S 

i" . t wegureken v an S i O E F E N en 
het maken van p ver-
schil lende i . la i tsen. met brj leverin g 
van ongeveer  450 ; . C 

N V O O , U O T E N en 
. A l v m N , 030000 B -
a , 2c000 k i logra m gego-

ten U Z E t t voor -
G * . N en , en 3 üo . C E -

N . 

Ue.tek.ken tegen betaling UT Secretarie verkrijg -

Th'  aangeboden. 
2 getrokken ijzeren N g 12.50 

, zwaai 35 kib. p«i ; 2 gegoten ijzeren 
N lang 4.06 , iwaar  10 ; 3 

gegoten ijzeren N lang 2.80 U,, 

swuur  10 . 
e kolommen met pedestal en kapiteel. 

Te bev,agen bij . , te Nijmegen. 

Ontmanteling van Zutphen. 

E . 
e ONTVANGE B E EN -

NEN te  zal op g den 28 
r  1876, des voormiddags te 11 u re, 

in de benedenzaal der  Aïeicur  Sociëteit aun de 
e aldaar, in het openhaar 

: 
t vervangen der  Bruggen over  de 

n voor  de e en 
N ieuwstadspoorten door  Aarden 

, het inkorte n der  Bruggen 
over  de n voor  de -
en . het vul len van 
het overbl i jvende deel -
gracht voor  de Nieuwstadspoort tot 
de scheiding van het Stationsterrein 
en het Afbreken der - en -
pi taalpoorten het , van 
het n i n het Tral iebol -
werk en der  Prof ielmuren i n de e 
v an . 

e besteding geschiedt bij  enkele inschryving. 
t bestek ligt van den 19 r  e. k. 

af ter  inzage aan de kantoren der e en 
n te Arnhem, r  en Zutphen en 

is uan laatstgemeld , legen betaling van 
50 Cent per  exemplaar  , le bekomen. 

e aanwijzing in loco zal gegeven woiden 
op Zaturda g 23 r  en Woensdag 27 

r  1876, telkens des voormiddags te 
10 u re, te beginnen aan de Nieuwstadspoort. 

Nadere inlichtingen ziju te bekomen bij  den 
Opzigter  A. T te Zutphen. 

e  en S (lei-
Gemeente  zullen op Vrijda g den 20 

r  1 8 7 0, des namiddags ten hall ' ecu uur , 
in het Gemeentehuis te Nijmegen, aanbesteden: 

1. e S en andere -
N aan de . -

vens, St ra ten, Pompen, Gebouwen 
enz., gedurende het jaar  1877. 

2. e G van Zevenhonderd 
Zestig (760) r - ol 

N voor  t ro t to i rs , 
en Eenhonderd Vierentwint i g -
zend (124.000) , 
beide van Niedermendiger  Steen. 

3. t N der  benoodigde 
N ten dienste van de 

Gemeentewerken. 
e bestekken liggen ter  inzage op de Secretarie 

der Gemeente Nijmegen, dagelijks van 's morgeus 
0 tot 's namiddags 3 uur, de invallende Zon- eu 
Feestdagen uitgezonderd. 

rjedrukt e exemplaren van de bestekken eu voor-
waarden zijn ter  Secretarie voormeld te verkrijgen 
tegen 25 cent j>cr  stuk van de sub 1 genoemde 
onderhoudswerken en tegen lo cent per  stuk vun 
de sub 2 genoemde levering. 

n zijn te bekomen hij  den r  Ge-
meente-Architect P, VA N . 

g 
op 

G 2  1 8 7 7, 

in bet  i m m e r b u ia le Botterdam , naar 

Tegels, . . 
. Snuit van Vlas. Tras. Port -

landsche Cement, Pleister, T o u w-
werk . Tee r. , St rookdwei len, 
B r u . n w e r k , , B lokmakerswerk. 
Borste lmakerfwerk . Sponzen, Groen 

, Toc lmvr iesch. grij s . 
Behangsel l innen, wol len en l innen 

. Ahieemdoeken  Grondpa-
pier , Singel. , Band, Gas-
branders . glazen Bal lons. -
zen . . Zeemvel len, , 
Patentohe Petroleum, groene Zeep. 

. Amer ikaansche . Vet 
. Poetskatoen. . 

T u r f , , Bezems, Boen-
ders, . . Staa l, Z i n k , 

. - en Composi t iebuizen, 
Spi jkers, , , 
Brugornamenten, Verfwaren en Ven-
sterglas. 

lie voorwaarden liggen, op de gewone dagen 
en uren, in het Timmerhuis ter  lezing en zijn , 
voor  den prij s van 25 cent, verkrijgbaar  bij . 
P. VAN E en ZOON, Boekdrukkers 
iu den n N" . 73, alwaar tevens de in te 
vullen gezegelde iiischi n , voor  den 
prij s vau li l cent per  stuk, te bekomen ziju. 

; 
Vrydag 20 r  ten 12 ure zal in het 

lokaal Hit Vosje , n te Amsterdam , worden 
aanbesteed: 

t bouwen van een , -
, S G

et*eeri\' B a a r n , voor  den W e l E d . r  J . C. 
Teixei r a . 

Aanwijzin g zul geschieden i dag 28 -
cember  , des morgeus teu half tien uur , op het 
terrein . 

n zijn te bekomen bij  den heer  '1'. 
, architect, 1'. ('. t 100. 

Bestekkan en teekeningen liggen r  inzage eu 
/(j u tegen betaling vun ƒ 2 te bekomen in bel 
lokaal Het Vosje, en in het Slationkollijhui s le 
Baarn. 

.  &, ZOON . 
S T O O , 

B TJIIH A M P  ü ÏJ SK£ 21II  H 
Eeuige Consignees voo d 

V A N N & . 

V V i j i i N l i ' i u i t l l : t l l . " > . X i i ü l k l u i i k .

A . 

E N 
VA N 

~VA.TL S , 

geeft berigt dat door  haar  tot eeuige A G E N T E N voor  den 

verkoop van T in brooden ziju aangesteld: 

S  O.  Amsterdam
E T &  C°. . 

door  wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor  geheel 

Nederland aangenomen op gelijke voorwaarden als 

verstrek 
Fab r i ek , Beltw N" . 3, te Amsterdau 

E . 

A T 
A U G U ST 

Glashaven 12, m 

keert op keur tot lage prijzen 

, 

Gevestigd te Amsterdam. 

 11
: P.

i doel deaer j  is wederkeerige vertedering der , near  evenredigheid van 
ied.ru deelneming, legen alle schade doer  liel breken van Spiegelruiten, Spiegele en groote ruilen , 
veroorzaakt doei ongeluk, kwaadwi l l igheid , straatrumoer , , of andere ongevallen. 

e voorwaarden van Verzekering, in het Prospectus vermeld, mjn met de noodige inlichtingen 

gratis verkrijgbaa r  len e der j  eu bij  de Agenten. 

in , 

Straatkei jen, Por t land-Cement, 

Nieuwehucen N.zijde 55, l l o t t e r d m i i . 

11. HÖLSBÖËR Te Arnhem. 
 en N van Waterpas- en 

t inst rumenten, alle m,otten van 
Equerres. Bakens. geijkte . 
Teekengereedschap, euz. enz. 

wordt legen  Januari 1877 gevraagd: n 

bekwame 
Baas-Stoker, 

op een trnetcment van ƒ 11 's weeks, 
Aanbiedingen il l persoon, of niet franco brie-

ven, aan den E il l dier  Fabriek. 

. G A XX. 

TB 

. 

Specialiteit van machines ter  bewerking vun 
metalen. 

Stoomwerktuigen volgens de beste con-
structies. 

 en schetsen op aanvrage. 

k „de e " 

Vervaardigen n l , 
volgens eigen systeem. 

F. ¥. T te , 

beveelt » ch voortdurend aan toi dekking van 
. Qoten, P lat ten enz., met zink, loud ot 

leijen, en verder  voor  de levering van alle moge-
lijke Ornamenten in gedreven, gegoten afgetrok-
ken zink oj koper, alsmede Oas- en Waterleidingen. 

Te Haarlem le koop "J weinig gebruikte, alle-
zins goed geweikt hebbende -

, aangekocht van de heeren & 
G U N  A N , ie Amsterdam, voor  ƒ 2 5 70 — 
bij  de levering aangeduid als ieder  ktuinende op-
voeren minstens 10 kub. meter  water  per  mi-
nuut tei hoogte van OU centimeters, niet toebe-
hooren als: , n met 

n Stukken, n Smeerpotten, 
Gegoten n P i jpen, n s 
en 2 n , alles zoo goed als 
nieuw, voor  ƒ 1285  zijnde 50"/ „  van den in-
koopsprijs. 

n te bekomen bij  den r  .1. E. 
VA N N , Opzigter  over  de Stedelijke 
Werken en Gebouwen le Haarlem. 

Aanbiedingen worden vrachtvri j  ingewacht bij 
den Burgemeester  van Huarlem. 

Poor P. A , tc Arnhem, is uit -
gegeven : 

Geschiedeni s van de lloii n siijlen 

Hoogleeraar voor i/e itouiclund aan de
School te

t rui m 000 iu den tekst gedrukte liguren 
en 0 staalgravuren. 

Pri j s ƒ 16. 

T , 

. . , 

 der dm beek tësekooi le 'x Uracenhaye. 

Compleet in 10 a 11 afleveringen ad 00 cenl, 
terwij l iu geen geval meer  dan 10 afleveringen 
in rekening worden gebracht. Eerste a lie verin-
gen en prospectussen zijn bij  de meeste Boekhan-
delaren verkrijgbaar . 

Uitgave van A, A te Amsterdam. 

Prij s voor  5-j  achtereenvolgende plaatsingen: 
éin regel ad / 10 .— 
twee regels » » 15.— 
dri e regels  » '20.— 

r A * o i n p , Amsterdam. All e vi. ...i-
inenleii in cement, gijis, enz. rorllaiiil-Ceiiicu l a / 7.25 [ier  vat 

e r k er . 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  VAN -

U E  te Arnhem. 

Ueórukt laj|  VV. VA. \ -l ;  te Arnhem — All e t i ü l kc u eu advertentie» te ndiewerlen aau den r  VV. VAN  Jtian. le Aruheiu. — Uitgave van  A. . 

http://Ue.tek.ken
http://ied.ru
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